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AJÁNLÁS: AZ ÜZLETI ÉLET 
PSZICHOLÓGIÁJA – David M. 
Messick1

 

Az üzleti élet emberi dimenziói közé tartoznak a termékek és szolgáltatások megvásárlásáról vagy meg nem 

vásárlásáról hozott döntések, az árakról és határidőkről való alku, egy új termék piaci bevezetéséről kialakított 

stratégia megtervezése, egy termék vagy márka hírnevének megalapozása, annak eldöntése, hogy vajon 

befektessünk-e egy új vállalkozásba vagy sem, a dolgozók hatékony minőségi munkavégzésre való ösztönzése, 

a munkaerő-felvétellel vagy – rosszabb esetben – -elbocsátással kapcsolatos stratégia kialakítása, egyes 

dolgozók vezetői tréningje annak érdekében, hogy másokat irányíthassanak, és még sorolhatnánk. Lényegében 

nincs is az üzleti életnek olyan területe, amely ne bírna pszichológiai háttérrel. Ezért van aztán az, hogy – 

tükrözve a felismerést, mely szerint ezek a „száraz" tudományos területek sem mentesek az ítélethozatal és 

kockázatértékelés pszichológiája vagy a döntéspszichológia által vizsgáltjelenségek befolyása alól – a legtöbb 

modern üzleti főiskolán megtalálhatók olyan kurzusok, mint a „számvitel és emberi viselkedés" vagy a 

„pénzügytan és emberi viselkedés". Régóta ismeretes, hogy a reklám, marketing, vezetés, tréning, motiváció és 

tárgyalás témaköreinek elméleti alapjai nagyrészt a pszichológiából származnak. Éppen ezért van szükség az 

üzleti élet megértéséhez a pszichológia üzleti életben játszott szerepének megértésére. De igaz ez megfordítva 

is: az üzleti élet vizsgálata hozzásegíti a pszichológusokat egyes alapvető pszichológiai folyamatokjobb 

megértéséhez. 

Nem haszontalan néhány példa segítségével is szemléltetni, miképpen változtathatja meg a pszichológia az 

üzleti tevékenységekről kialakított hagyományos közgazdasági nézőpontot. Kezdjük talán azzal az 

elképzeléssel, mely szerint a „piacok" működése „racionális", és a javakat hatékonyan osztják szét. A piac egy 

típusa az aukció is, ahol lehetséges vevők tesznek ajánlatot egy termék vagy szolgáltatás megvásárlására, ahol a 

legjobb ajánlatot tevő személy lesz a győztes, és ő fizeti meg az ajánlott árat az eladónak. Az aukció biztosítja, 

hogy az kapja meg a terméket, aki a leginkább „akarja", és ebben az esetben az „akarja" annyit tesz, hogy 

„hajlandó a legtöbbet fizetni érte". Aukciókat tehát széles körben alkalmaznak, például házak, régiségek, 

festmények, a műsorszóró frekvenciák (rádióvagy televíziócsatornák számára) vagy talajfúrási jogok 

értékesítése esetében. Még internetes aukciók is léteznek, amelyek lehetővé teszik, hogy a licitálók a világ 

minden tájáról, akár Magyarországról, ajánlatot tegyenek egy Sydneyben vagy éppen Hongkongban árverésre 

bocsátott tárgy megvételére. 

Mivel járulhat tehát hozzá a pszichológia az aukción részt vevők viselkedésének megértéséhez? Vegyünk két 

példát! Először is az aukción részt vevők némelyike egy idő után sokkal inkább a „nyerésre" koncentrál, 

mintsem arra, mennyit is ér valójában az adott termék. Nagy veszélyt jelent ez mindenki számára, aki aukción 

vesz részt! A nyerés vágya arra sarkallhatja a licitálókat, hogy csak azért emeljék ajánlataikat, hogy elkerüljék a 

vereséget, s e folyamat eredményeképpen a nyertes végül is túl sokat fizet majd. 

A fenti folyamatjól ismert illusztrációját adja az ajáték, amelyben egy 20 dolláros bankjegyet bocsátunk 

aukcióra. (Ajáték szabálya ebben az esetben az, hogy a két legjobb ajánlatot tevő résztvevőnek kell az 

ajánlatának megfelelő összeget kifizetnie.) Kérdés, hogy mennyit hajlandók kifizetni az emberek egy 20 

dolláros bankjegyért. A válasz: a fenti szabályok alkalmazása esetén 20 és 70 dollár közti összeget. Egyik 

munkatársam, aki gyakran játszott ilyet, azt állítja: időnként 100 dollárnál is többet kap a 20 dolláros 

bankjegyért. A valaha kapott legjobb ajánlat az ő esetében 204 dollár volt. Mindezt egy 20 dolláros bankjegyért! 

„Racionális" dolog ennyit fizetni valamiért, aminek az értéke pontosan ismert? Természetesen nem. Akkor 

viszont a helyzet pszichológiáját kell megértenünk! 

Mindenekelőtt akkor értelmezhető ez a viselkedés, ha feltesszük, hogy a cél a másik licitáló feletti győzelem. Ha 

teszem azt 25 dollárt ad valaki a 20 dollárosért, akkor a költség 5 dollár, de lehet, hogy megért neki 5 dollárt az 

a jó érzés, amit az ügylet okozott. Másrészt vegyük figyelembe magát a helyzetet, amiben ilyenkor a licitálók 

vannak! Tegyük fel, hogy 16 dollárt ajánlott valaki a 20 dolláros bankjegyért (ami racionális dolog), valaki más 

pedig 17 dollárt ajánl! Ebben az esetben el kell dönteni, mi jobb: veszíteni 16 dollárt, vagy ajánlani 18-at. Hogy 

ebben a helyzetben mi a racionális, az nem egészen egyértelmű. Belekerült ugyanis az illető egy eszkalálódó 

helyzetbe, és a lehetséges választások egyike a biztos veszteség, a másik a továbblicitálás annak reményében, 

                                                           
1 A szerző a pszichológia tanára és a vezetői etika és döntések Morris és Alice Kaplan professzora a Northwestern Egyetem Kellogg 
Menedzsment-továbbképző Iskoláján, továbbá professzor emeritus a Kalifornia Egyetem Santa Barbara-i campusán. 
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hogy a másik fél adja fel hamarabb. A másik fél azonban ugyanezzel a dilemmával néz szembe, és valószínűleg 

ugyanúgy is dönt majd, vagyis emeli az ajánlatot. Az ár ily módon könnyedén 20 dollár fölé szökken. Első 

pillantásra talán nem tűnik „racionálisnak", mégis belátható, hogyan haladhatja meg az ajánlat az eladott tárgy 

egyértelműen megállapítható értékét. 

Vegyünk egy másik példát! Néha beviszek az óráimra egy érmékkel részben feltöltött üveget, és eladásra 

ajánlom azt (tartalmával együtt) az érte legtöbbet ígérő hallgatónak. Én magam tudom, mennyit érnek az 

üvegben lévő fémpénzek, mivel előzőleg megszámoltam őket. Amikor a résztvevők becslést tesznek az üveg és 

tartalma értékére vonatkozólag, akkor egyesek túl-, mások alulbecsülik az értéket. Itt – ellentétben a 20 

dollárossal – az üveg „igazi" értéke nem ismert, pontosabban csak én ismerem, én pedig nem árulom el. A 

becslés után a hallgatók licitálhatnak az üvegre és a benne lévő pénzre. Csak a legmagasabb összeget 

felajánlónak kell fizetnie. Mi történik tehát? Előreláthatólag mindenki úgy gondolja, hogy pontos becslést adott 

(ezt hívjuk „túlzott bizonyosságérzésnek"). Kik ajánlanak sokat? Azok, akik hajlamosak túlbecsülni az üveg 

értékét. A győztes pedig vagy az, aki a leginkább túlbecsülte azt, vagy pedig az, aki a leginkább „győzni" akart. 

Általában az történik, hogy az emberekjóval többet fizetnek, mint amennyit az üveg valójában ér – ezt hívjuk a 

„győztes átkának". Előfordult, hogy 15 dollárt ajánlottak nekem egy 5 dollárnál is kevesebb érmét tartalmazó 

üvegért. Mindez talán nemjó üzlet és gyatra közgazdaságtan, de a problémát okozó, mögöttes pszichológiai 

folyamatot elég könnyű megérteni. Ha pedig megértettük, akkor a győztes átka kiküszöbölhetővé válik. 

A fentiekben az aukciók meglehetősen egyszerű világát befolyásoló pszichológiai tényezők két példáját 

mutattam be. De számos más példát is előhozhatnánk. Ha az olvasó úgy vélné, hogy a pszichológia csak a 

többoldalú tranzakciók esetébenjelentős, hadd mondjak ellent! Vegyünk egy igen egyszerű témát, például az 

adott munkakör betöltéséért járó fizetés értékelését! Bár ez igen egyszerű dolognak látszik, a keretezés 

pszichológiájával foglalkozó újabb kutatások arra utalnak, hogy egyáltalán nem az. Tegyük fel például, hogy 

megkérek egy egyetemistát, ítéljen meg egy munkát (legyen A), amely évi 70 ezer dollárt fizet! A legtöbb 

hallgató véleménye szerint ez egészjó, ha nem is annyira, mintegy másik (legyen B), amely viszont 80 ezer 

dollárt fizet. Tegyük azonban hozzá, hogy A munka 70 ezer dollártjelent, és a többi ugyanezt a munkát végző 

embernek is ennyit fizetnek érte egy évre, a B munka pedig 80 ezer dollártjelent ugyan, de mások ugyanezt a 

feladatot 90 ezer dollárért végzik. Ilyen körülmények közt az emberek az A munkát a B-nél vonzóbbnak ítélik, 

ami arra utal, hogy – legalábbis részben – a másokkal való társas összehasonlítás segítségével értékelik 

munkájukat. Aztjelentené mindez, hogy az emberek szívesebben választanak olyan munkát, ahol alacsonyabb 

ugyan a fizetés, de mindenki ugyanannyit kap? Dehogy. Ha ugyanis A és B közt kell választaniuk, a legtöbben – 

minden más körülmény azonossága esetén – azt mondják, B-t választanák, még akkor is, ha A-t vonzóbbnak 

értékelik. 

Az üzlet végeredményben emberi tevékenység. Nem is kellene tehát meglepődni, hogy a pszichológiai 

szabályszerűségek az üzleti élet szinte minden területére alkalmazhatók. E szabályszerűségek kapcsolatban 

vannak a racionalitás elméleteivel, valamint a jóról és rosszról kialakított erkölcsi szemléletünkkel is. A pénz, 

tulajdon, fogyasztás, reklám és munka normáit ugyanolyan szocializációs folyamatok segítségével sajátítjuk el, 

mint a család, az egyház és a kultúra normáit. Az üzleti élet jelentős része áll mások befolyásolásából, történjen 

az vezetés, meggyőzés, mintaadás vagy reklám segítségével. A befolyásolás megértése pedig hosszú ideje a 

szociálpszichológia legfontosabb feladatai közé tartozik. A pszichológia tudománya számára nagy kihívástjelent 

annak kimutatása, hogyan alkalmazhatók a pszichológiai szabályszerűségek az üzleti élet különféle területein. 

Az üzleti élet résztvevői számára pedig az jelentheti a kihívást, hogy kellőképpen értékeljék a pszichológia 

megértésének hasznát. Egy ilyen könyv, mint ez, rendkívül értékes forrás mindkét csoport, tehát mind a 

pszichológusok, mind az üzlettel foglalkozók számára. 
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SZERKESZTŐI ELŐSZÓ 

A pszichológia nemzetközi szakirodalmában az utóbbi évtizedek során kezd formát ölteni a 

gazdaságpszichológia mint az alkalmazás – hosszú előtörténettel rendelkező, ám mégis – új területe. Ennek a 

fokról fokra intézményesülő pszichológiai szakterületnek a szükségessége és jelentősége különösképpen 

érzékelhető Magyarországon, a mi gazdasági rendszert váltó társadalmunkban. Itt egy kollektív tanulási 

folyamat megy végbe, ami a humán tudományokat művelő szakemberek és az ezek iránt érdeklődő fiatalok és 

laikusok figyelmét is természetszerűleg magára vonja, s ami felkelti és ébren tartja azt az igényt, hogy a 

pszichológia összegezze, tegye hasznosíthatóvá mindazt, amit a piacgazdaság mechanizmusairól és a benne 

közrejátszó emberek gazdasági magatartásáról tud. 

A hallgatói érdeklődésre reflektáló pszichológusképzés szakmai szükségletei s a gazdaság gyakorlati 

közreműködői, elméleti kutatói, innovatív fejlesztői részéről megnyilvánuló igények egyaránt megkívánják, 

hogy szülessen egy olyan kézikönyv, amely feltérképezi a gazdaságpszichológia területét, tárgyalja 

alapkérdéseit, érzékelteti ismeretanyagának állapotát, halmozódását és hiányait. A pszichológia számos 

területéről született már hasonló, sok szempontú bevezető kötet, többnyire a nemzetközi szakirodalom jeles 

eredményeiből készült válogatás. Könyvünk, a Gazdaságpszichológia azonban ezektől eltérően magyar szerzők 

– többnyire fiatal szakemberek – közös vállalkozása, amely a nemzetközi szakirodalmi eredményeket különböző 

metszetekben tekinti át, újszerű rendszerbe állítja. Az ELTE pszichológiai doktori iskoláján 1996 és 2002 között 

több kurzus keretében dolgoztuk fel a gazdaságpszichológia tematikáját, és zömmel ennek a tanulmányi-

fejlesztő munkának az eredményeit foglalja össze a jelen kiadvány. Szerzőinek nagy többsége PhD-hallgató 

(vagy legalábbis az volt írásának megfogalmazásakor), jóllehet a szerzők között ott van ajátékelmélet és 

döntéspszichológia, a gazdaságiszervezet-fejlesztés és a szociálpszichológia több ismert hazai művelője is. Ez a 

generációs összetétel kifejezetten ígéretes egy szakterület úttörésének időszakában. Biztosra vehetjük, hogy a 

későbbi, a szaporodó számú magyar gazdaságpszichológiai tankönyvek szerzői között ott lesznek jelen 

könyvünk ma még kezdő munkatársai. 

A kötetet Mérő László és Hunyady György – egymásnak felelgető – két tanulmánya keretezi. Az előbbi írás a 

közgazdaságtani szakgondolkodás pszichológiával kapcsolatos alapállását, a rá vonatkozó előfeltevéseit és 

hozzá intézett kérdéseit foglalja össze. Az utóbbi azt vizsgálja, hogy a két tudomány kapcsolattörténetében a 

pszichológia milyen kihívásokkal és ismeretei, szempontjai alkalmazásának milyen lehetőségeivel szembesül a 

gazdaság szférájában. Ezt a gondolati keretet a kötet négy nagyobb tematikus egysége tölti ki: egyrészt az 

elméleti kulcsprobléma, hogy mennyiben racionális az emberek gazdasági magatartása, s a ráció milyen 

pszichológiai közvetítéssel, tudatossággal s milyen keresztező hatások mellett érvényesül ezen az életterületen. 

Másrészt annak vizsgálata, hogy az egyén gazdasági magatartásának milyen formái és befolyásoló tényezői, 

eszközei és területei vannak a társas-társadalmi kapcsolatokban. Harmadrészt a gazdaság 

intézményrendszerének kérdései: kultúrába ágyazódó szervezeteinek centrumától határvidékéig milyen 

helyzetek, szerepek, érintkezési minták és megélt személyes tapasztalatok születnek. Negyedrészt pedig a 

gazdaság működésének érzelmi és normatív feltételei és következményei közül kettőnek a tárgyalása: a bizalom 

és az etika szerepének elemzése a gazdasági kapcsolatokban. 

Mint a tematikus áttekintés is érzékelteti, az itt kifejtett gazdaságpszichológia nem egy szűk tárgykört érint és 

sajátít ki, hanem több irányban nyitott, szerteágazó, gyűjtő jellegű. A gazdasági célszerűség értelmezésébe – 

Faragó Klára és Székely Mózesjóvoltából – bevonja az etikai szempontot is. A kognitív nézőpont eluralkodása 

idején sem feledkezik meg – s ilyen értelemben is korszerű – az emóciók gazdasági viselkedést irányító 

szerepéről, sem a kapcsolatok, sem a befolyások tárgyalása során. Nem von mesterkélt határvonalat a 

gazdaságés a szervezet pszichológiája közé, s mintegy magától értetődő módon sort kerít a gazdasági 

szervezetek tanulmányozására. A fogyasztás (és az azt ösztönző marketing) hazai irodalmának viszonylagos 

gazdagságára tekintettel ezzel inkább kivonatosan, sajátos szempontokat kiemelve foglalkozik, viszont Perczel 

Tamás hozzájárulása révén beemeli a szakmai látókörbe a beruházás többnyire elhanyagolt tárgykörét. 

Nézőpontjai közül nem marad ki a genetikus szempont, a szocializációé, melynek során már a gyermek 

találkozik a gazdasággal, sőt bekapcsolódik annak folyamataiba. Igyekszik a kultúra fogalmát a helyére állítani 

a gondolatmenetben, mint az emberi, szervezeti és üzleti kapcsolatokat átszínező, meghatározható értékek 

irányába fordító, terelő hatások rendszerét. Jóllehet nincs még kiterjedt – tudományos értelemben vett empirikus 

– alapja a hazai gazdasági viszonyok sajátszerűségeit felderítő pszichológiának, de a kötet néhány, a hazai 

gazdasági közállapotokban hangsúlyos jelenségre – mint amilyen a munkanélküliség vagy az adócsalás 

pszichológiája – elemző figyelmet fordít. 
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A tematikus változatosság a megközelítésmódok sokszínűségével jár együtt; a kötet olyan értelemben sem egy 

tömbből faragott mű, hogy teljesen egynemű lenne a szerzők nézőpontja és a különböző fejezetek stílusa. A 

doktori kurzusokon az egyes fejezetek ismételten megvitatásra kerültek, némileg összecsiszolódtak. Az 

egységesítés, áttekinthetőség és didaktikus jelleg érdekében mégis – társam a szerkesztésben – Székely Mózes 

tett a legtöbbet, amikor a kötetrészek áttekintő bevezetőit elkészítette, a bibliográfia és a mutatók 

összeállításának elveit kialakította és érvényesítette. A szöveg gondozásában mellette részt vett Cseke Gabriella 

és Pordány Katalin. A kötet technikai munkatársa Szigl Anikó volt. 

Van mindemellett kötetünknek egy sehol fel nem tüntetett, rejtve a háttérben maradt fontos közreműködője. 

Bizonyos, hogy nem került volna sor az ELTE szociálpszichológiai doktori programjában e témakör 

tárgyalására s a lassan formálódó kézikönyv munkálataira William McGuire, a Yale Egyetem professzor 

emeritusának ösztönzése nélkül. Számomra mint társtudományi érdeklődő számára az ismeretek diffúz 

halmazának tűnt a közgazdaságtudomány és a pszichológia határos területe, mígnem egy New Haven-i 

látogatásom során – a megjelenés után közvetlenül – figyelmes könyvajándékként tőle meg nem kaptam Lea, 

Tarpy és Webley (1987) szemléletében összerendezett, tematikájában gazdag munkáját. Még nyomósabb 

biztatás volt 2001-ben, mikor vaskos iratcsomag érkezett New Havenből, melynek kísérőlevele azt tartalmazta, 

hogy az évek során e tárgyban összegyűjtött tanulmányokat és jegyzeteket küldi meg, minthogy ezek 

áttekintésére – előrehaladott kora és szakmai kötelezettségei miatt – neki már nem lesz ereje, kollektív 

munkánknak azonban még javára válhatnak. Ismerve az ő legendás tudományáttekintő és -rendszerező írásait, 

nem fér kétség ahhoz, hogy a gazdaságpszichológiai összegzésének elmaradása nagy szakmai veszteség, 

amelyet szerény munkánk minden igyekezetével és sokszoros terjedelmével sem tudtunk pótolni, de bizalma 

elkerülhetetlenné tette, hogy tető alá hozzuk az új irányba mutató szakmai vállalkozásunkat. Köszönettel 

tartozom még – a kötethez ajánló sorokat is író – régi barátomnak, David Messick professzornak, aki lehetővé 

tette számomra, hogy közelebbről megismerkedjek a Northwestern Egyetem rangos Kellogg 

Menedzsmenttovábbképző Iskolájának kutatómunkájával, kitűnő oktatási-kutatási szakembereivel s nemzetközi 

viszonylatban számotevő szakirodalmi termésével. Nagy intellektuális kaland volt ez egy kognitív 

szociálpszichológus számára. 

Csopak, 2002.július 

Hunyady György 
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1. fejezet - I. RÉSZ │ ELMÉLETI 
KERETEKÉS KÉRDÉSEK 

A könyv első része a gazdasági magatartás egyéni, személyes és társas-társadalmi vetületeit vizsgáló 

gazdaságpszichológia számára legfontosabb elméleti alapokat veszi számba. A mára erősen matematizált 

közgazdaságtan, határterületeként a gazdaságfilozófia és a döntéselmélet, valamint – ezzel némileg 

szembeállítva – a naiv gazdaságelméletek a pszichológus nézőpontjából, a lélektan érdeklődési irányai szerint 

szabdalva kerülnek napirendre. Sajátos kettősségben – elkülönülve és egymásba átmeg átfolyva – áll az olvasó 

előtt a piacgazdaság és az abban működő ember tiszta ráción alapuló képe s a pszichológiai befolyásokra és 

korlátokra érzékeny tudós és a naiv ember gazdaságfelfogása, amely hol befolyásoló tényezők sokaságát 

vonultatja fel, hol szegényesen leegyszerűsítő képet nyújt. 

A közgazdaságtan pszichológiai vonatkozásairól szóló bevezető fejezetben Mérő László a modern 

gazdaságelmélet alapfogalmait mutatja be, matematikai precizitással önti formába a megkérdőjelezetlen 

alaptételeket és az azokból levezethető állításokat, miközben tanúbizonyságot tesz társadalomtudományi 

érzékéről és fogékonyságáról. Első lépésként a gazdaságtan főáramát követő közgazdászok 

gondolkodásmódjának előfeltevés-rendszerét, úgymond „centrális dogmáját" máshol fel nem lelhető 

részletességgel és belső logikájára ügyelve tárja fel. Az elmélet pszichológiai vonatkozásai megjelennek mind a 

problémák megfogalmazásában, mind a gondolkodási keretek kialakításában. Közgazdasági és lélektani 

megfontolások alapján mérlegelhető, hogy mely jelenségek hanyagolhatók el a gazdasági viselkedés 

megértésekor, s melyeknek kellene a jövőben nagyobb figyelmet szentelni. 

A fejezet középpontjában – túl az axiomatikus kiindulópontokon – a mikroökonómia legfontosabb 

alapkategóriáinak megismertetése áll. A világosan felfogható és frappáns példák a szakterületbenjáratlanok 

számára is érthetővé és feldolgozhatóvá teszik az egyébként erősen matematizált elmélet kulcsfogalmait. A 

kisvállalkozóvá lett számítógép-tulajdonos egyetemi hallgató példája jól mutatja a fogyasztói és a befektetői 

döntések különbségét. A kereslet és kínálat ismert fogalmaitól a határhaszon és határköltség matematikai 

konstrukcióin át a fogyasztói többlet meghatározásáig átlátható és információgazdag mennyiség-ár grafikonok 

segítik a tartalom elsajátítását. 

A fejezet utolsó harmada a gazdaság motorjának is tekintett vállalkozóra fókuszál. Termelői és szolgáltatói 

tevékenységének leírásában a relatív hatékonyság és az emberi motivációk mozgatóerői kapnak elsődleges 

szerepet. Mérő László tartalmas és színes példái a pszichológusoknak ötleteket adnak a gazdaságelméleti 

eszközök hasznosítására és a gazdasági viselkedés lélektani elemzésre alkalmas területeinek kiválasztására, de 

még a közgazdászok is eredeti és új szempontokat nyernek belőlük szakterületük mélyebb megismeréséhez. A 

fejezet – amint a szerző korábbi munkássága alapján várható – rövid kitekintéssel zárul ajátékelmélet, a 

gazdaságtan és a pszichológia kapcsolódási pontjainak vidékére. 

A gazdasági viselkedés racionalitásáról szóló második fejezetben Kovács Attila a közgazdaságtan 

emberképének, a „homo oeconomicusnak" az egyik legfontosabb tulajdonságát, a racionalitást veszi górcső alá. 

Történetiségében tekinti át a racionalitásfelfogásokat: a filozófiai gyökerektől indul el, s a klasszikus 

közgazdaságtan megfontolásain át eljut a modern gazdaságtan és a szociálpszichológia újabb álláspontjáig. 

Az újkor kezdetétől mindmáig fennmaradt az a deduktív megközelítés, amely elméleti megfontolásokból vezeti 

le a gazdasági viselkedés racionalitásának szükségességét. Ezzel szemben áll az a leíró vizsgálati módszer, 

amely a tapasztalati jelenségek feltárásában és összegzésében látja az elméletépítés kívánatos útját. Az előbbi jól 

jellemzi a neoklasszikus közgazdaságtan gondolkodását, míg az utóbbi inkább a pszichológia irányába 

tájékozódó kutatók módszere. Mindezek illusztrálására a gazdaságelmélet utóbbi 100-150 évének neoklasszikus 

modelljei adnak kiváló lehetőséget. 

A „racionális ember" – az elméleti kiindulópontok szerint – a lehetséges gazdasági cselekvéseit tökéletesen 

képes rangsorolni, majd döntésével cselekvésének hasznosságát optimalizálni. Ezzel szemben a kísérleti 

eredmények sem a preferenciarendezés, sem az optimalizáció tökéletességét nem igazolják. E problémára adott 

történeti válasz Herbert Simon „korlátozott racionalitás"-elmélete, amelynek termékeny szemléletmódja 

folyamatosan befolyást gyakorol az újabb és újabb feltörekvő elméletekre. Simon megközelítésében a 

döntéshozó, felfogva intellektuális korlátainak tényét, a maximális hasznosság helyett inkább a megelégedésre 

törekszik. Mindehhez heurisztikus keresési eljárásokat alkalmaz, s cselekvéseire önérdekén kívül mindenkor 

hatással vannak etikai normák, társadalmi beidegződésekés tanult rutinok. 
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A fejezetben két további irányzat bemutatására nyílik lehetőség. Az optimalizáció keretei kiterjesztésének 

kulcsmozzanata az ún. metaracionalitás, amely rendre újabb és újabb szempontokat kísérel meg bevonni a 

költség-haszon elemzések körébe, ám a mindezzel számoló döntéshozót mégiscsak racionálisnak tekinti. Egy 

másik, a főáramhoz képest alternatív – ahogy a szerző fogalmaz: „eretnek" – szemlélet ezzel szemben elfogadja 

a racionalitás korlátozottságát, és más, például evolúciós vagy heurisztikus alapokra építi elméletét. A fejezet 

még három problémát érint. Az együttműködésnek és a versengésnek a pszichológiában és ajátékelméletben 

egyaránt sokat vizsgált témakörét, az egyéni és társadalmi cselekvést összekötő racionális döntések szociológiai 

modelljeit, valamint a szociális csereelméleteket kapcsolja össze a racionalitás elméleti-fogalmi 

konstrukciójával. 

A Gazdasági döntéshozatal című fejezetben Móra Xavér a gazdaságelméletnek – a racionalitás mellett további – 

fontos alapelemét, az egyéni döntéshozatalt vizsgálja. Az alapfogalmak tisztázását követően részletesen 

bemutatja a normatív döntéselméleti modellek fejlődését, a hasznosság klasszikus értelmezésétől a „szubjektív 

várható hasznosság" fogalmának bevezetéséig. Míg a fejezet kiindulópontjául szolgáló, a pénz egyedüli 

értékmérő szerepét elfogadó modell a közgazdaságtan klasszikuselőfeltevéseivel áll összhangban, addig a 

valószínűségi formulákra lefordítható bizonytalanság megjelenítése, a várható hasznosság elmélete már számos 

ponton túlmutat ezeken az előfeltevéseken. Az alternatívák közötti egyéni választással foglalkozó döntéselmélet 

a kockázatnak a döntésre gyakorolt hatását elemezvejelöli ki a korábbi modellek érvényességi határait. Továbbá 

az addig külsőjegyek alapján is kiszámíthatónak tartott hasznosság kritériumai közé beemeli a döntéshozó 

sajátos (pl. értékrendjéből fakadó) szempontjait, s ígyjut el a szubjektív várható hasznosság Neumann-

Morgenstern-féle felfogásához. 

A fejezet második része a korábban bemutatott elméleti modellek kísérleti kritikáit taglalja. A döntési 

alternatívákhoz kapcsolódó valószínűségek értékeinek becslési hibái az egyszerűsítő döntési eljárások 

(heurisztikák) torzításaitól és a szimpla számítási tévedésektől a szisztematikus torzításokig és az átlaghoz való 

visszatérés téves oksági magyarázatáig terjednek. A pontatlanságok kiküszöbölésére tett döntéshozói 

erőfeszítéseket pedig az információfeldolgozás korlátai nehezítik. 

A tapasztalati ellenvetések másik csoportja a hasznosság megítélésének gyakorlati problémáiból vezethető le. 

Találunk ugyanis példát a bonyolultság „megkerülésére" alkalmazott heurisztikákra, a rangsorolás 

tranzitivitásának következetlenségeire, továbbá ugyanazon helyzet megfogalmazásbeli különbségéből eredő 

eltérő válaszokra. AszerzőTverskyés Kahneman elváráselméletén keresztül mutatja be a leíró elméletek 

pszichológiai szemléletét és alkalmazhatóságát. Az elvi és kísérleti ellenvetések dacára a közgazdaságtanban 

továbbra is uralkodó nézet, hogy a döntéshozó racionális, illetve hogy esetleges hibáit makroszinten a piac 

„láthatatlan keze" elrendezi. E nézet tarthatatlanságára utalnak a fejezet záró példái, amelyek szerint a 

veszteséges vállalkozás fenntartása, az árak és a munkaerőpiac irracionalitásai, valamint a kamatlábak 

egyensúlyának hiánya mind a korlátozott racionalitás számlájára írhatók. 

Az első rész utolsó, A laikus elméletek és a gazdaság című fejezetében Kiss Paszkál a gazdasági viselkedés naiv 

elméleteiből ad ízelítőt. A hétköznapi és a tudományos gondolkodás jellemzőinek összehasonlításakor képet 

kapunk ajelenségek megértésének két alapvetően különböző megközelítésmódjáról, melyek egyike egyszerűbb, 

de több tévedést tartalmaz, a másik viszont logikus, de sokszor igen bonyolult. 

A fejezet részletesen tárgyalja a laikus tudás kialakulásának körülményeit (kiemelten a konkrét, személyes és a 

társak által közvetített társadalmi tapasztalatokat) és általános jellemzőit, majd részletesebben foglalkozik 

néhány fontos szociálpszichológiai mechanizmusával. Így a szociális megismerési folyamatok közül 

kiemelkedik az oktulajdonítás (attribúció) működése, amely arra is választ ad, hogy hogyan indokoljuk a 

gazdagságot és a szegénységet, illetve a munkanélkülivé válást. A fejezet ezenkívül tárgyalja a kategorizáció, a 

kulturális környezet (és az ideológiák), a nézetrendszerek, valamint a sztereotípiák szerepét a gazdaságra és a 

társadalomra vonatkozó egyéni elméletalkotásban. 

A fejezet második része két példán szemlélteti a megelőzően általánosságban bemutatott mechanizmusokat, a 

laikus gondolkodás működését. Az átfogó világnézetnek is tekinthető protestáns munkaetikát, azaz a fegyelmet 

és önmegtartóztatást a gazdasági tevékenységben is meghonosító németalföldi puritán mozgalmak eszmeiségét 

Max Weber óta állítják párhuzamba a kapitalista gazdaságot felvirágoztató életszemlélettel. A protestáns 

munkaetika bemutatásában egyrészt különféle pszichológiai változókkal (motivációkkal, értékekkel, 

attitűdökkel, viselkedésekkel) való kapcsolatára irányul a figyelem, másrész magának a protestáns munkaetika 

jelentésének a mérési lehetőségeit tárgyalja a szerző. 

A fejezet lezárásaként a kockázat fogalmához köthető laikus elméletalkotás jellegzetességeit taglalja. Kiemelt 

figyelmet fordít a kockázat társas-társadalmi meghatározottságára, a fejlődéshez, a kulturális értékrendhez és a 
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felelősséghez fűződő viszonyára. Végül a kockázatkezelés egyéni modelljeire hoz a szerző példákat, nem 

utolsósorban a tőzsdespekulációk pszichológiai hátterének elemzésével. 

1. 1. A KÖZGAZDASÁGTAN PSZICHOLÓGIAI 
VONATKOZÁSAI –Mérő László 

1.1. BEVEZETÉS: A GAZDASÁGPSZICHOLÓGIA TEREPE 

A közgazdaságtan és a pszichológia tudományát sokféleképpen próbálták definiálni. Az alábbi két definíciót 

egy-egy klasszikus tankönyvből idézzük, ezekkel a definíciókkal az illető tudományok művelőinek nagy 

többsége egyetért: 

„A pszichológiát úgy határozhatjuk meg, mint a viselkedés és a mentális folyamatok tudományos 

tanulmányozását." (Atkinson et al., 1994, 17.) 

„A közgazdaságtan annak tanulmányozásával foglalkozik, hogy az emberek és a társadalom miként választják 

meg a szűkösen rendelkezésre álló, alternatív módon felhasználható erőforrások alkalmazását annak érdekében, 

hogy különböző árukat termeljenek, és hogy elosszák őket a társadalom különböző tagjai és csoportjai között a 

folyó vagy ajövőbeli fogyasztás céljára." (Samuelson, Nordhaus, 1990/1985, 30.) 

Ezek alapján a közgazdaságtant nyugodtan tekinthetnénk a pszichológia egyik részterületének. A 

közgondolkodásban mégsem így jelenik meg e két tudományág viszonya, és mindkét tudományág művelői 

kórusban tiltakoznának ez ellen a kategorizálás ellen. Jó okkal. A két tudomány stílusa és gondolatvilága 

radikálisan különbözik. A gyakorlati alkalmazás igénye is az élet egészen eltérő területeire vonatkozik. A 

közgazdaságtan mint egy erősen matematizált, sok tekintetben absztrakt diszciplína jelenik meg mind a 

közgondolkodásban, mind művelői szemében – a pszichológia távolról sem. 

Sokáig sorolhatnánk a két tudomány gondolkodásmódja és módszertana közötti alapvető különbségeket, de 

inkább lássunk néhány olyan kérdést, aminek nyilvánvalóan van mind gazdaságtani, mind pszichológiai 

érvényessége. 

• Az emberek gazdasági döntéseiben alapvető szerepet játszanak egymásnak gyakran ellentmondó értékek, 

például a hasznosság és az élvezeti érték, az elkötelezettség és a szabadság, a hagyományőrzés és az újítás stb. 

Hogyan egyeztetődnek össze mindezek egy-egy fogyasztó vagy egy-egy munkaadó döntéseiben? 

• Mennyire igaz az, hogy „a pénznek nincs szaga"? Van-e az „erkölcsösségnek" önálló gazdasági értéke? 

• Sokféle gazdasági érték létrehozásának előfeltétele bizonyos emberi kapcsolatok megléte. Hogyan 

befolyásolják a gazdasági tevékenységeket az informális emberi kapcsolatok? 

• Az inflációs várakozás egy tisztán pszichológiai fogalom, és azt jelenti, hogy a pénz értékének milyen mértékű 

romlására számítanak az emberek, és ezért mennyire igyekeznek időben előrehozni a vásárlásaikat, akár 

tartalékaik felélése árán is. Tapasztalat, hogy az inflációs várakozás önmagában is képes arra, hogy növelje vagy 

csökkentse az infláció tényleges mértékét, ami viszont egy tisztán gazdaságtani fogalom. Miféle kölcsönhatások 

vannak az inflációs várakozás és a tényleges gazdasági folyamatok között? 

• Mondják, a pénz nem boldogít, és ezt valóban sok pszichológiai vizsgálat is alátámasztja. Ugyanakkor a tartós 

és súlyos pénzhiány határozottan boldogtalanít. Hogyan hozzák összhangba az emberek ezt a két igazságot 

mindennapi döntéseikben? 

• Aki már megszerzett magának néhány százmilliót, miért akar további százmilliókat, amikor élete végéig bőven 

elég neki, amije van, és még a dédunokáinak is jócskán marad belőle? Miért van az, amit oly sok gazdag ember 

esetében tapasztalhatunk: hogy néhány százmillió felett már minden fillér számít? 

Ez utolsó kérdéssel kapcsolatban említsünk meg egy párhuzamot. Albert Einstein 1905-ben, huszonöt évesen 

négy szakmai dolgozatot publikált, amelyekben megoldotta az akkori fizika néhány legfontosabb és legfogósabb 

problémáját. A Nobel-díj-bizottság számára nem az volt a kérdés, hogy megérdemli-e a díjat a fiatal tudós, 

hanem inkább az, hogy melyik dolgozatátjutalmazzák vele. Mégis, Einstein élete végéig foglalkozott továbbra is 

a fizika kérdéseivel, és senki sem kérdezte, hogy minek ez neki, amikor már annyi fontos eredményt és magas 

elismerést ért el. Lehet, hogy valamilyen módon hasonló a helyzet a sikeres üzletemberek százmillióival is? 
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Egy ilyesfajta kérdésre sem a pszichológia, sem a közgazdaságtan nem tud önmagában választ adni. A 

pszichológia azért nem, mert jó néhány gazdasági fogalom mély ismerete nélkül a válasz a gazdaságtan 

szempontjából a legjobb esetben is nagyon naiv lesz, rosszabb esetben alapvető tudatlanságról fog tanúskodni. 

A gazdaságtan pedig azért nem tud önmagában választ adni egy ilyesfajta kérdésre, mert például a 

humánspecifikus motivációk és egyéb pszichológiai fogalmak alapos ismerete nélkül a válasz pszichológiai 

szempontból lesz óhatatlanul naiv. 

A gazdaságtan tudománya gyors fejlődését és mind tudományos, mind gyakorlati sikereit annak köszönheti, 

hogy egy olyan diszciplínát tudott felépíteni, amelyben a gazdasági folyamatok, viselkedések alapjait alkotó 

pszichológiai működések részletei elhanyagolhatóak. Hasonló ez a helyzet ahhoz, ahogy a kémia legtöbb ágának 

műveléséhez nem szükséges az atomfizika mély ismerete, vagy a biológiához a kémiáé. Ezzel együtt, bizonyos 

fontos kérdések felmerülésekor már nem lehetett a szőnyeg alá söpörni az alacsonyabb szintű folyamatok 

megismerésének szükségességét – így alakult ki például a fizikai kémia vagy a molekuláris biológia önálló 

diszciplínája. Hasonló lehet a helyzet a gazdaságpszichológia esetében is. 

Jelen pillanatban még nem mondhatjuk, hogy a gazdaságpszichológia az imént említett diszciplínákhoz 

hasonlóan egy önálló,jellegzetes gondolkodásmóddal rendelkező és fontos problémák megoldását lehetővé tevő 

szakterületté vált. Talán túl sokat akar markolni, és ez ajelen tankönyv által felölelt területek sokféleségében is 

megmutatkozik. De pusztán az a tény, hogy e területek mindegyike mindennapi életünk fontos megoldatlan 

vagy nem kielégítően megoldott problémáihoz kapcsolódik, önmagában is indokolja azok erőfeszítéseit, akikegy 

önálló gazdaságpszichológiai diszciplína létrehozásán munkálkodnak. 

A gazdaságtan diszciplínájának alapfogalmairól számos kitűnő könyvjelent meg. Itt elég csak Samuelson és 

Nordhaus (1990/1985) vagy Paul Heyne (1991) magyarul is olvasható, ma már klasszikusnak mondható 

tankönyveire utalnunk.1 Ezért ebben a fejezetben nem elsősorban a gazdaságtan legfontosabb alapfogalmainak 

ismertetésére helyezzük a hangsúlyt, hanem a közgazdászok gondolkodását alapvetően meghatározó eszmevilág 

bemutatására, kiemelve azokat a pontokat, ahol ez az eszmevilág sikerrel tette szükségtelenné, hogy a 

közgazdász zűrös pszichológiai fogalmakkal bajlódjon, illetve néhány olyan pontot, ahol ez az igyekezet nem 

volt igazán sikeres. 

Ezt a fejezetet a pszichológusok minden bizonnyal túlságosan gazdaságtaninak, a közgazdászok pedig 

túlságosan felszínesnek fogják találni – mivelhogy valóban az. A közgazdászokjoggal mondhatják, hogy aki 

bele akar kotnyeleskedni az ő tudományukba, az legalább annyit értsen belőle, amennyit például Samuelson és 

Nordhaus vaskos könyve tartalmaz – és ebben igazuk is van. Ez a rövid fejezet ezt nem helyettesítheti, nem is 

célja. Arkhimédész mondta II. Hierón királynak (más források szerint Eukleidész mondta I. Ptolemaiosznak), 

hogy a matematikához nem vezet királyi út. Ez minden tudományra érvényes, a közgazdaságtanra és a 

pszichológiára is. 

Amit ebben a fejezetben felvállalunk, az a gazdaságtan (és ezen belül is főleg az úgynevezett mikroökonómia) 

néhány fontos alapfogalmának bemutatása. Sok alapvető fogalmat teljesen mellőzni fogunk, máshol kevésbé 

alapvető ismereteket viszonylag részletesen ismertetünk. Célunk egyrészt az, hogy az olvasó megérthesse, 

miként válhatott a közgazdaságtan a pszichológiától teljesen független, önálló diszciplínává, és az itt nyert 

ismereteknek miféle mondanivalói lehetnek a pszichológia művelője számára. Másrészt célunk az, hogy az 

olvasó ráérezhessen arra, hogy melyek azok a területek, amelyeken ez az okosan kialakított és sikeres 

diszciplína lényegesen gazdagítható pszichológiai megfontolások segítségével. 

Az imént felsejlett legambiciózusabb célt, egy önálló gazdaságpszichológiai diszciplína körvonalainak 

felrajzolását azonban itt nem vállalhatjuk fel, mert ezen a területen egyelőre még nem alakult ki egy egységes 

paradigma. (A paradigma szó – Thomas Kuhn tudományelméleti munkái nyomán – egy tudományág 

alapelveinek összességét, általános világszemléletét jelenti, amelyet az illető tudományág művelői széles körben 

elfogadnak.) 

1.2. A KÖZGAZDASÁGTAN „CENTRÁLIS DOGMÁJA" 

A közgazdászokról az a kép alakult ki a közvéleményben, hogy nagyon sokat vitatkoznak egymással. Pedig 

talán nem is vitatkoznak többet, mint a pszichológusok vagy az atomfizikusok. Szűk szakmai vitáik azonban 

gyakrabban zajlanak nagy nyilvánosság előtt, mert a viták eredményeinek közvetlen politikai következményei 

                                                           
1 A fejezethez ajánlott olvasmányok az előbbieken túl: Katona, 1975; Scitovsky, 1990/1976; Lea, Tarpy, Webley, 1987; Maddison, 1995; 
Soros, 1996; Friedman, 1997; Garai, 1997; Buchholtz, 1998; Furnham, Argyle, 1998; Hámori, 1998; Ormerod, 1998. 
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lehetnek. Ezért a közönség számára úgy tűnhet, hogy a közgazdászok egészen alapvető kérdésekben sem 

értenek egyet. 

A közgazdászok egy néhány perces megszólalás keretei között nem tudják szemléletmódjuk közös, mély 

alapjait elmagyarázni, hanem inkább a véleménykülönbségekre koncentrálnak. Pedig a közgazdaságtan 

tudománya az elmúlt kétszáz év alatt kialakított egy olyan paradigmát, amellyel művelőinek túlnyomó többsége 

egyetért. Ez a paradigma ugyanúgy egyfajta gondolkodásmódot jelent, mint bármelyik másik tudományágé. A 

viták is általában ennek a paradigmának a keretei között zajlanak. 

A paradigma alapja az, hogy a közgazdászok szerint minden társadalmi jelenség magyarázata az egyéni 

választásokban keresendő. Az emberek a saját várható hasznaik, költségeik és kockázataik alapos felmérése és 

mérlegelése után a rendelkezésükre álló lehetőségek közül azt választják, amelyik a legnagyobb nettó eredményt 

hozza számukra. 

Az előző bekezdés mindkét mondata jogos ellenérzéseket válthat ki a nem közgazdászok között. Sőt a 

közgazdászoknak is eléggé hosszú időbe telik, amíg vérükké válik ez a gondolkodásmód, de megéri az 

erőfeszítést, mert (mint néhány dologban hamarosan látni is fogjuk) ez a paradigma rendkívül erősnek és 

eredményesnek bizonyul. Holott ilyen általánosságban nyilván nem érvényes: egy pszichológus vagy egy 

szociológus százával tud olyan társadalmi jelenségeket sorolni, amelyek távolról sem egyéni választásokon 

múlnak – igaz, ezek távolról sem gazdasági kérdések. Ám egy közgazdász az ilyeneket is a saját szakmai 

szemüvegén át látja, mint ahogy egy pszichológus a mentális folyamatokat keresi bennük, vagy egy 

matematikus a logikát – néha váratlan sikerrel, de általában eredménytelenül. 

Első hallásra még gyanúsabbnak tűnhet az az elv, hogy az emberek ilyen gondosan mérlegelnek, és ilyen egoista 

módon választanak. Ám a gazdasági elmélet egyáltalán nem azt feltételezi, hogy az emberek végtelenül önzőek 

és anyagiasak. Mindenki mást tart előnyösnek a maga számára. Van, akinek a legnagyobb örömet a mások 

öröme jelenti – az természetesen eszerint fog választani. 

Ugyanakkor a hasznok, költségek és kockázatok alapos mérlegelése nem jelent tévedhetetlenséget, sőt még azt 

sem, hogy az emberek mindig pontosan tisztában vannak azzal, hogy mi az, ami tényleg hasznos nekik. A 

gazdasági szemléletmód egyszerűen csak azt feltételezi, hogy az emberek cselekedeteit általában a várható nettó 

előnyök vezérlik. Például (minden más tényező azonossága esetén) előnyösebbnek tartják a több pénzt a 

kevesebbnél. 

Az alábbiakban néhány pontban összefoglaljuk a gazdasági gondolkodás „centrális dogmáját". A centrális 

dogma kifejezést Francis Cricktől, a kettős spirál egyik felfedezőjétől és a genetikai kód megfejtőjétől 

kölcsönöztük. Ő fogalmazta meg a molekuláris biológia központi dogmáját, amely e tudomány művelésének és 

látványos fejlődésének alapját képezte az elmúlt ötven évben. A molekuláris biológia centrális dogmája azt 

mondja ki, hogy az öröklődés mindenjelenségének magyarázata a DNS-ben keresendő, amely az RNS 

közvetítésével egyedül felelős az élőlények fehérjéinek létrehozásáért. Ez a dogma, akárcsak a közgazdaságtané, 

nem biztos, hogy százszázalékosan helytálló, de olyan mértékben eredményesnek bizonyult, hogy nem érdemes 

nem hinni benne annak, aki a molekuláris biológiát akarja művelni. 

A gazdaságtan centrális dogmájának alábbi téziseit tekinthetjük a gazdaságtan mint diszciplína axiómáinak is. 

Axiómán általában vitathatatlannak látszó, bizonyításra nem szoruló alapigazságot szoktunk érteni, de ebből 

még nem következik, hogy az axióma valóban igaz is. Például az euklideszi geometria egyik axiómája szerint 

egy adott ponton át egyetlenegy olyan egyenes húzható, amely egy másik adott egyenessel párhuzamos. A 20. 

század fizikája kiderítette, hogy ez az axióma egészen pici és egészen nagy méretek esetén korántsem helytálló. 

Mégis, normál földi méretek esetére egészen kiválóan használható geometriai diszciplínát lehetett felépíteni erre 

az axiómára alapozva. 

Hasonló a helyzet az alábbi axiómákkal is: a gazdaságtan diszciplínája ezekre épül fel, és a diszciplína szépsége, 

ereje és sikeressége (például bizonyos gazdasági-társadalmi jelenségek előrejelzésében) akkor is 

igazojajogosságukat, ha más tudományok szemüvegén át nézve korántsem helytállóak. 

1. axióma: Minden jószág szűkös. 

Akár termelőként tekintünk a világra, akár fogyasztóként, azt látjuk, hogy az erőforrások korlátozottak. Nagyon 

ritka az úgynevezett szabad jószág, ami korlátlan mennyiségben áll rendelkezésünkre. Ilyen volt például sokáig 

a levegő – de amikor (éppen azért, mert szabad jószág) az emberek elkezdték a légkört gázhulladék-tárolónak 

használni, arról is kiderült, hogy igencsak szűkös erőforrás. A legtöbbjószág nem ingyenes, azaz csak valami 
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egyéb hasznos dolog feláldozása árán szerezhető meg. Ez ma már a levegőre is érvényes: fel kell áldozni érte az 

olcsó, szűrés nélküli kéményeket, a katalizátor nélküli autókat vagy a kényelmes sprayket. Vagy legalábbis 

néhányat ezek közül. Amelyikjószág nem szűkös, azt nem tekintjük gazdasági jószágnak – ám idővel még azzá 

válhat, amint a levegő példája is mutatja. 

Egyfajta erőforrás a munkaerő is – és az is szűkös jószág. Ez még akkor is érvényes, ha egy országban sok a 

munkanélküli. Ha a munkaerő szabad jószág lenne, akkor bárki bármikor bármennyi és bármilyen munkára 

befogható lenne fizetség nélkül. A munkaerőre ugyanúgy érvényesek a közgazdaságtan szabályai, mint minden 

szűkösjószágra. 

Szokás ezt az axiómát a szűkösség törvényének is nevezni. Valóban, e tézis érvényessége nagyon sok (sőt szinte 

minden) konkrét jószág esetében könnyen demonstrálható, és a legtöbb gazdaságtani tankönyv nem is hagyja ki 

ezt a látványos ziccert. E tézist mégis inkább axiómának tekinthetjük, mint valódi törvénynek, mert a mellette 

szóló érvek ajózan észre apellálnak, és nem más gazdaságtani eredményekből következnek. Valahonnan el kell 

indulni, és ez minden tudomány esetében csakis ajózan ész lehet. Ugyanez az összes többi axiómánkra is 

érvényes lesz. 

2. axióma: Minden jószág helyettesíthető valamivel. 

A gazdasági jószágok természetének a szűkösség mellett másik általánosjellemzője a helyettesíthetőség. Még a 

levegő is helyettesíthető, például oxigénmaszkokkal. Nézzük, mi mindennel helyettesíthető egy olyan alapvető 

és látszólag pótolhatatlanjószág, mint a víz. Íme egy rövid lista: 

• gyümölcslé, sör, bor, 

• vízvezeték-szerelők (mihelyt a csöpögő vízcsapból elfolyó víz ára magasabb, mint a vízvezeték-szerelő 

munkadíja, az emberek élni is fognak ezzel a helyettesítési lehetőséggel), 

• nagyobb hűtőgépek (és akkor nem a csap alatt hűtjük a sört), 

• víztakarékos gyártástechnológiák (a papírgyártól az atomreaktorig bárhol, például a csepegtető 

öntözőberendezések a mezőgazdaságban), 

• mozgó szobrok (a szökőkutak helyett), 

• dezodorok. 

Az imént felsoroltak egyike sem tökéletes helyettesítője a víznek, de nagyon sok víz megspórolható a 

segítségükkel. Minél szűkösebbjószág a víz, annál több helyettesítési lehetőséget fognak találni az emberek – 

egy bizonyos vízár felett csökken a kényességünk autónk tisztaságára vagy pázsitunk üdeségére. Gyakran úgy is 

definiálják a közgazdaságtant, hogy az a helyettesítés tudománya. 

Szokás ezt az axiómát a helyettesítés törvényének vagy a helyettesítés elvének is nevezni. 

3. axióma: A társadalmi jelenségek az emberek választásainak eredményei. 

Ez a tézis a közgazdászok gondolkodásának kulcsa. Amire ez nem érvényes, azt nem tekintik gazdasági 

jelenségnek. Nagyon sok olyanjelenség, ami nem közvetlenül gazdasági kérdés, szintén jól elemezhetővé vált 

ezzel a szemlélettel, például a kormányzatok vagy a politikusok működése. Ha egy társadalmi jelenséget a 

gazdaságelmélet segítségével elemzünk, akkor eleve az ebben a tézisben megfogalmazott feltételezéssel élünk – 

hol több, hol kevesebb eredménnyel. 

Ez persze nem aztjelenti, hogy az emberek maguk választják a szegénységet vagy a munkanélküliséget. De a 

gazdaságtan szerint ezek is emberi választások eredményei – csak esetleg más emberek választásainak 

eredménye az, hogy valakik szegénnyé vagy munkanélkülivé válnak. 

4. axióma: Csakis az egyes emberek választanak. 

A közgazdaságtant szokás két külön területre bontani: 

• a mikroökonómiára, amely az egyes gazdasági szereplők (fogyasztók, termelők, vállalkozások) gazdasági 

viselkedését vizsgálja, ezen belül olyasfajta fogalmakat, mint például kereslet, kínálat, árak, bérek, profit, tőke, 

kockázat stb; 
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• a makroökonómiára, amely a teljes gazdaság egészét vizsgálja, ezen belül olyasfajta fogalmakat, mint például 

GNP (össznemzeti termék), infláció, munkanélküliségi ráta, befektetési ráta, gazdasági egyensúly, recesszió, 

költségvetés, pénzügyi politika stb. 

A közgazdaságtan mégis egy egységes diszciplínának tekinthető, és ennek oka főleg ez a negyedik alaptézis. A 

pszichológia fejlődésének talán a legnagyobb gátja, hogy a különböző szakterületeknek nem sikerült egy 

egységes paradigmát kialakítaniuk arról, hogy mit is tekintenek pszichológiai jelenségnek, alig van olyan 

szemléleti alapelv, amit a pszichológia összes szakterülete egyaránt elfogad. A közgazdaságtan ebből a 

szempontból szerencsésebb, és valószínűleg éppen azért, mert sikerült a makroökonómiát is erre (meg a többi 

említett és említendő) axiómára felépítenie. Így a gazdaságtannak van egy centrális dogmája, amely mindegyik 

részterületére érvényes. 

Mint valamennyi eddigi axiómánk, ez is könnyen megkérdőjelezhető. Természetesen gyakran hoznak 

döntéseket bizottságok vagy egyéb testületek. A gazdaságtan azonban megpróbálja ezeket a döntéseket is 

visszavezetni az egyes emberek választásaira. Nem tehet mást, ha egyszer ilyen a paradigmája, a 

világszemlélete. Ráadásul ezt sok esetben meglehetős sikerrel teszi. 

Nagy gazdasági egységeknek: városoknak, országoknak nincsenek igényeik és céljaik. Ilyesmijük csak az egyes 

embereknek van, lakosoknak, polgármestereknek vagy minisztereknek. Ráadásul minden embernek mások a 

preferenciái. Mindenki egyetért azzal, hogy tisztább levegőre van szükség, de abban már nem mindenki ért 

egyet, hogy ez megér-e egy 100%-os adónövelést. Lehet, hogy sokan beérik a levegő kisebb mértékű 

tisztításával, aminek az ára csak 10%-os adónövelés (és mondjuk 2 év csökkenés a várható életkorban). Minden 

helyettesíthető valamivel. 

A városi vagy országos döntések optimális esetben a lakosság egyéni választásainak eredőjekéntjönnek létre. 

Valójában ehhez még hozzá kell venni a politikusok, köztisztviselők saját más irányú preferenciáit is (például az 

újraválasztásuk esélyeit növelő megfontolásokat, esetleg egyéni panamáikat) – de mindezjól összefér ajelenlegi 

tézisünkkel, s így vizsgálható a gazdaságtan keretein belül. 

5. axióma: Minden társadalmi kölcsönhatás felfogható piaci folyamatként 

Piacon a közgazdászok egy sokkal absztraktabb fogalmat értenek, mint egyszerűen egy hely, például a 

Nagyvásárcsarnok, ahol mindenféle dolgokat lehet vásárolni. A piac a kölcsönös gazdasági kapcsolatok teljes 

rendszere, ahol a gazdaság résztvevői mintegy „árcédulákkal" látják el a rendelkezésre álló erőforrásokat, és 

ezzel segítik a gazdasági döntések meghozatalát. A piac tehát az egymással folyamatosan versengő keresleti és 

kínálati ajánlatok összessége. 

Ez a fogalomalkotás ugyan általánosabb és absztraktabb a piac szokásos hétköznapi fogalmánál, de azért nem 

különösebben abszurd. Ám a társadalmi kölcsönhatásoknak az ilyen „adok-veszek" ügyletek csak egy kis részét 

teszik ki. A pszichológiában nem is ilyesmit szoktunk társadalmi kölcsönhatásokon érteni, hanem nagyobb 

társadalmi csoportok egymást befolyásoló viselkedéseit vagy attitűdjeit. A gazdaságtan paradigmája azonban 

alapvetően különbözik a pszichológia szemléletmódjától. Eszerint a társadalmi csoportok viselkedései is az 

egyéni választások következtében kialakuló piaci folyamatok eredőinek tekintendők. Ez még a kormányzatok 

tevékenységére is vonatkozik. 

Az egyének saját érdekeiket követik, kölcsönösen alkalmazkodnak egymás választásaihoz és viselkedéséhez, 

miközben betartanak sokféle általános játékszabályt, amelyeknek egy jelentős részét a kormányzatok alakítják 

ki. De a gazdaságtan paradigmája szerint maguk ajátékszabályok is piaci megoldások eredőjének tekintendők. 

Sőt az is, hogy ezeket a játékszabályokat milyen mértékben tartják be az emberek (például mennyire erős az 

adózási fegyelem). 

A „centrális dogma" annak a gazdaságelméletnek a paradigmáját alapozza meg, amely ma már általánosan 

elfogadott a világ legnagyobb részén. Korábban ezt nálunk a némiképp pejoratívnak szánt „polgári 

közgazdaságtan" címkével illették. A szocialista közgazdaságtan kisebb-nagyobb mértékben egyik itt bemutatott 

axiómánkkal sem értett egyet, de ezt az 5. axiómát százszázalékosan elvetette, annak ellenére, hogy egy idő után 

kénytelen volt belátni, hogy bizonyos problémákat kétségtelenül a piac tud a legjobban megoldani, és a 

minimális működőképesség fenntartása érdekében a politika engedett is némi teret a piaci folyamatoknak. 

6. a axióma: Az emberek rövid távú döntéseikben a költségek és a hasznok kalkulációja alapján választanak. 

6. b axióma: Az emberek hosszú távú döntéseikben a kockázatok és a hozamok kalkulációja alapján 

választanak. 
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E két, formájában nagyon hasonló axióma valójában két nagyon különböző fajta viselkedést feltételez az 

emberről. Ráadásul fájdalmasan definiálatlan benne a „rövid távú", illetve a „hosszú távú" fogalom. Kezdjük ez 

utóbbi megvilágításával. 

Rövid távú döntéseknek tekintjük azokat a döntéseket, amelyek az ember folyamatos életvitelének 

fenntartásával függenek össze – amikor tehát az ember a jelen lehetőségeivel foglalkozik, akár fogyasztóként, 

akár termelőként teszi ezt éppen. Hosszú távú döntéseknek azokat tekintjük, amelyek magának a gazdaságnak a 

folyamatos fenntartásával függenek össze – amikor tehát az ember ajövőbeli lehetőségek alapjainak 

megteremtésével foglalkozik. Ez utóbbiak többnyire az élet, illetve a termelés általános feltételeinek 

megalapozásáról szólnak. 

A rövid távú döntéseket rövid lejáratú döntéseknek vagy egyszerűen fogyasztói döntéseknek fogjuk nevezni, 

akkor is, ha éppen termelőként hozza őket az ember. Minden termelő egyben fogyasztó is, hiszen a termeléshez 

kénytelen alapanyagokat, résztermékeket és szolgáltatásokat vásárolni. A hosszú távú döntéseket hosszú lejáratú 

döntéseknek vagy egyszerűen befektetői döntéseknek fogjuk nevezni. Ezt a két-két elnevezést vegyesen és 

egymással azonos értelemben fogjuk használni a továbbiakban, bár a rövidebbeket gyakrabban, mert ezek 

jobban kifejezik a két döntésfajta közötti alapvető különbséget. Ez annak ellenére igaz, hogy a rövidebb 

elnevezések látszólag félrevezetőek, például ezek alapján „fogyasztói döntésekről" fogunk beszélni bizonyos, 

nyilvánvalóan „termelői" döntésekesetében is. 

A fogyasztói és a befektetői döntéseket valójában nem az időbeli kihatásuk különbözteti meg egymástól, és nem 

is a nagyságrendjük. Általában persze igaz, hogy a fogyasztói döntések sokkal rövidebb ideig hatnak, mint a 

befektetői döntések, és az utóbbiak sokkal nagyobb nagyságrendekről szólhatnak. Ha egyszer egy gyárat 

felépítenek, az hosszú ideig állni fog, egy vacsoráról vagy egy anyagbeszerzésről szóló döntés után viszont 

hamarjön a következő hasonló döntés. Az is igaz, hogy a befektetői döntések gyakran olyan nagyságrendű 

pénzekre vonatkoznak, amilyenek fogyasztói döntések esetében fel sem merülhetnek. De egy család számára 

egy százezer forint sorsáról szóló döntés is lehet befektetői döntés, és egy gyár számára egy sokmilliós 

beszerzés is lehet fogyasztói döntés. Nem a nagyságrendek számítanak, és nem is a döntés időbeli kihatása, 

hanem a döntés jellege: hogy az élet folyamatos fenntartásáról vagy a jövő lehetőségeinek megalapozásáról van-

e szó. 

Egy egészen rövid időtartamra ható döntés is lehet befektetői döntés. Például ma eladunk egy részvényt, és 

helyette egy másikat veszünk, amit esetleg holnap eladunk, és helyette azt vesszük újra meg, amit két nappal 

azelőtt adtunk el. Napról napra változnak a jövő kilátásai, és ehhez a befektetői döntések napról napra 

alkalmazkodnak. Így napról napra minden egyes gazdasági vállalkozás perspektívái megméretnek. Ezekből a 

napi döntésekből alakulnak ki hosszú távon ajövő lehetőségei. Ezért ezek a látszólag rövid lejáratú, napi 

döntések valójában, hosszú távon a jövő lehetőségeinek megalapozásáról szólnak, s ígyjogosan tekintjük őket 

befektetői (és nem fogyasztói) döntéseknek. A befektetői döntések természete cím alatt azt is látni fogjuk, hogy 

ezeknek a napi döntéseknek a logikája valóban nem a rövid, hanem a hosszú lejáratú döntések logikájának felel 

meg. 

Mindkétfajta döntés előfordul a mikroés a makroökonómiában is. Amikor valaki tanulásra adja a fejét, egy 

befektetői döntést hoz. Ilyenkor ajövő lehetőségeinek megalapozása érdekében hoz az ember egy döntést. A 

kiművelt emberfő akkor is kiművelt lesz, amikor az iskolában tanult konkrét dolgok már régen elavultak. De 

amikor ugyanez az ember arról dönt, hogy ma este tanuljon-e, vagy inkább moziba menjen, akkor egy 

fogyasztói döntést hoz. Amikor valaki egy gyár alapításáról dönt, befektetői döntést hoz. Amikor azonban arról 

dönt, hogy ez a gyár holnap konkrétan mit termeljen, akkor fogyasztói döntést hoz. Amikor egy kormány 

létrehoz egy munkanélkülieket átképző intézményt, befektetői döntést hoz. Amikor arról dönt, hogy ez az 

intézmény kiket képezzen át és mire, akkor fogyasztói döntést hoz. 

A fogyasztói döntések esetére a 6.a axióma meglehetősen cinikusnak látszik. Csakhogy a közgazdászok egészen 

mást értenek költségen és hasznon, mint a hétköznapi nyelv. Haszonnak nemcsak a pénzbeli bevételt tekintik, és 

nem is csak az egyéb anyagi hasznokat. Haszon minden, amit az ember értékesnek tekint, legyen az akár anyagi, 

akár nem anyagi természetű jószág. Haszon például egy óra kellemes heverészés a napon. Hogy kinek mekkora 

haszon, az egyéni megítélés kérdése. A különféle természetű hasznok pedig a helyettesítés elve alapján 

mérhetőek össze: ha például ahelyett, hogy heverészek a napon, 1000 Ft-ot kereshetnék pizzakihordással, akkor 

ennyit biztosan megért nekem a heverészés, de persze azt is bele kell számolnom, hogy az egyórás 

pizzakihordás fáradalmainak kipihenésére 10 percet amúgy is kellett volna heverésznem. 

Ezzel egyben a költség fogalmát is elmondtuk: költség az, ami hasznot feláldozunk egy jószág megszerzése 

érdekében. Az előző példát úgy is fogalmazhatjuk, hogy 50 perc heverészés költsége az adott esetben 1000 Ft 
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volt. Vagy az egyórás heverészés költsége 20 oldalnyi tankönyv elolvasása volt, ha éppen ez lett volna a 

következő legtöbb hasznot hozó tevékenységünk. 

Ezt a költségfogalmat haszonáldozati költségnek is nevezik, de mivel a gazdasági gondolkodásban minden 

költség haszonáldozati költség, ezért ezt a hosszú jelzőt csak eleinte tesszük hozzá, amíg meg nem szokjuk, 

hogy a költség fogalma csakis így értendő (illetve amíg úgy nem gondolom, hogy az olvasó már megszokhatta). 

Tehát: egy éttermi vacsora költsége nem 1000 Ft, hanem annyi, ami hasznot ugyanezen az 1000 Ft-on szereztem 

volna, ha nem erre a vacsorára költöm. Mondjuk két mozijegy vagy egy negyed CD – attól függően, hogy mi 

lett volna a következő legnagyobb hasznot hozó elköltési módja ennek az 1000 Ft-nak. 

Ennek ellenére jogosan fejezzük ki a hasznokat és a költségeket pénzben, mert a pénz valóban megadja a 

legkülönbözőbb jószágok fölötti rendelkezés lehetőségét, és általános mérőeszközként közös nevezőre hozza 

ezek (haszonáldozati) költségét. Ezért valójában értelmes kijelentés volt, hogy az 50 perc heverészés költsége 

1000 Ft, de ezt csak akkor értjük igazán, a gazdasági gondolkodás szerinti módon, ha mindig hozzágondoljuk a 

teljes előző gondolatmenetet. 

A befektetői döntések esetére a 6.b axióma talán még cinikusabban hangzik, mint a 

1. a axióma. A hétköznapi gondolkodás szerint a hosszú távú döntésekben meg kellenejelenniük olyan 

fogalmaknak is, mint az élet minősége, az általános emberi értékek és még sok minden más. A 

közgazdaságtan azonban mindezeket ugyanúgy egy igen absztrakt szinten kezeli, mint ahogyan a haszon 

fogalmát is nagyon absztrakt módon definiáltuk az imént. 

A hosszú lejáratú döntéseket éppen azért tekintettük hosszú távúnak, mert nem egyszeri hasznot 

eredményeznek, hanem egy idő után folyamatosan termelik a hasznot. Más szóval: a befektetéseknek nem 

hasznuk van, hanem folyamatos jövőbeli hozadékuk. A befektetés hozadéka a befektetés által lehetővé 

tettjövőbeli hasznoknak és a költségeknek a különbsége. Itt a lényeg az a kifejezés, hogy „a befektetés által 

lehetővé tett". Ha a befektetés nem történt volna meg, akkor is lenne ajövőbeli döntéseknek hasznuk és 

költségük. A befektetés hozadéka az a haszonnövekedés vagy költségcsökkenés (esetleg mindkettő), ami a 

befektetés nélkül nemjöhetett volna létre, de a befektetés eredményeként ajövőben hosszú ideig 

folyamatosanjelen lesz. 

Ahogyan az egyedi hasznok és költségek értékét pénzben tudjuk kifejezni, ugyanúgy a befektetések 

hozadékának értékét is. Mivel itt egy folyamatos hozadékról van szó, ezt éves szinten célszerű mérni, a 

befektetés mértékéhez viszonyítva. Egy befektetés hozamát az évenkénti hozadék és befektetett eszközök 

összértékének százalékában fejezik ki. 

A befektetői döntések jellege nagyon különbözik a fogyasztói döntésekétől. A befektetett eszközök (nevezzük 

már most a nevén: a tőke, bár ezt a fogalmat csak később fogjuk pontosabban értelmezni) hozamának természete 

nagyon más, mint a fogyasztói döntések költségeinek természete. A befektetői döntések esetében is érvényes, 

hogy a döntés következtében egyfajta hozamot feláldozunk egy másik fajtáért. De a befektetés pillanatában még 

csak egy majdani hozam reményéről beszélhetünk. A befektetés csak hosszabb idő alatt „fordul termőre", és 

azután hosszú ideig hozza a hozamát. Mindkét időszak alatt sok minden megváltozhat. Tervezési hibák, 

természeti katasztrófák és sok más dolog is megakadályozhatja, hogy a befektetés egyáltalán valaha is hozamot 

eredményezzen. Előfordulhat, hogy mire a befektetés elkezdi hozni a hasznát, addigra már ezt sokkal 

kevesebbre értékelik az emberek, mint a befektetői döntés pillanatában. Az is lehet, hogy a befektetés 

eredményeként megtakarított költségek megspórolására időközben sokkal jobb módszerek születnek. 

A kockázat közgazdasági fogalma mindezt a sokféle bizonytalanságot foglalja össze: azt, hogy az idők folyamán 

gyorsabban vagy lassabban, kisebb vagy nagyobb mértékben, de minden megváltozik, és ráadásul eleve is 

tévedhettünk. Ha egy befektetésnek (közgazdasági értelemben) nem lenne kockázata, akkor akármilyen kis 

hozam mellett végtelen nagy lenne a haszna. Ez esetben ugyanis a befektetés az idők végezetéig termelné az 

előre kalkulált hozamot (vagy esetleg idővel a hozam révén végrehajtható újabb befektetések termelnék – de ez 

számunkra jelen pillanatban még mindegy). Egy végtelen nagy haszonnak akármilyen nagy is a költsége, megéri 

azt. Ezért a befektetői döntésekesetében nincs értelme költségről beszélni. Csakis a hozam számít: azonos 

hozam mellett egy kétszer akkora befektetésnek pontosan kétszer akkora folyamatos hozadéka lesz. 

Csakhogy nulla kockázatú dolog nem létezik. A különböző fajta hozamoknak különböző a kockázata, de egyiké 

sem nulla. Ezért a hozam mellett a kockázatot is bele kell kalkulálni a döntésbe. A lényeg azonban az, hogy 

egyebet nem, még a költségeket sem. A hozam és a kockázat fogalma a közgazdászok számára kielégítő 
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pontossággal leírja mindazt, ami a befektetői döntésekben érdemi szerepet játszik. A befektetői döntések 

természetéről szóló részben az iménti tömör összefoglalást még több oldalról is meg fogjuk világítani. 

Hétköznapi gondolkodásunkban többnyire nem válnak ilyen élesen külön fogyasztói és befektetői döntéseink. 

Ezért amikor a pszichológiában az emberi döntéseket vizsgáljuk, általában nem ilyen dimenziók mentén 

mozgunk. A gazdaságelmélet azonban rávilágít, hogy a rövid távú és a hosszú távú döntések logikája alapvetően 

különbözik. A pszichológia művelői számára is fontos lehet az a tény, hogy a gazdaságelmélet ilyen egyszerű és 

sommás axiómák segítségével sikeresen le tudja írni a gazdasági döntések működését. A fogyasztói döntések 

természetének megismerése főleg gondolkodásunk napi rutinjainak leírását segítheti, míg a befektetői döntések 

tanulmányozása a kreatív, új utakra merészkedő gondolkodás működési módjainak megértéséhez járulhat hozzá. 

7. a axióma: Az emberek rövid távú döntéseikben azt a lehetőséget választják, amelyik mellett a hasznok és a 

költségek különbsége maximális számukra. 

7. b axióma: Az emberek hosszú távú döntéseikben igyekeznek a kockázatot minimalizálni és/vagy a hozamot 

maximalizálni. 

Ez az axiómapár a 6. axióma által kimondott elvet konkretizálja. A fogyasztói, illetve befektetői döntésekre 

vonatkozó részek azonban itt már nemcsak tartalmukban, de formájukban is erősen különböznek egymástól. A 

7.a axióma egy olyan választási módszert fejez ki, amelyet valóban végre is lehet hajtani, mert a haszon és a 

költség dimenziója azonos (a költség a feláldozott haszon!). A 7.b axióma viszont két egészen különböző 

dimenzióról szól, mivel a kockázat sokféle fajtáját nem lehet egyszerűen a hasznok vagy a pénz terminusaival 

kifejezni. A befektetői döntések két különböző dimenzió mentén mozgó és egymásnak többnyire ellentmondó 

cél összehangolását jelentik. Ezért szerepelt az axiómában a nem teljesen egyértelmű „és/vagy" kifejezés. 

Általában minél kisebb a kockázat, annál alacsonyabb az elérhető hozam, és fordítva is: magas hozamot csak 

nagy kockázat mellett lehet elérni. Ez például az értékpapírokra köztudottan érvényes, de a befektetések minden 

egyéb fajtájára is fennáll. A 7.b axióma kívánalmai tehát sohasem teljesíthetőek maradéktalanul. A kockázat és 

a hozam dimenzióinak különbözősége miatt még olyasfajta áthidaló megoldás sem jöhet szóba, mint mondjuk 

valamiféle különbség vagy hányados maximalizálása. A 7.b axióma valójában azt fejezi ki, hogy az emberek 

befektetői döntéseikben általában valamilyen kompromisszumra törekszenek. Igyekeznek egy számukra még 

elfogadható kockázat mellett a lehető legnagyobb hozamot kihozni, vagy a számukra már elfogadható hozamot 

a legkisebb kockázat mellett elérni. A befektetéselmélet művelői kidolgoztak olyan képleteket is, amelyek 

magukban foglalják mind a várható hozamot, mind az adott döntéshozó kockázatvállalási hajlandóságát (vagy 

kockázatelutasításának fokát). Sok jel mutat arra, hogy az emberek befektetési döntéseikben valójában ezen 

formulák értékét maximalizálják. 

Itt nyílik a pszichológia alkalmazásai számára a legtágabb terep a közgazdaságtanban: az emberek 

kockázatérzékelési mechanizmusainak pontosabb leírása sok olyan gazdaságtani jelenséget is megmagyarázhat, 

amire a gazdaságtan paradigmája önmagában nem képes. Íme egy-két mondat egy mértékadó befektetési 

tankönyvből: „Mr. Frier szereti a kvantitatív modelleket, és gondos önvizsgálat után megállapítja, hogy 

kockázatkerülésének mértéke: A = 4. Következésképpen kiszámítja, hogy a kockázatos portfólióba fektetett 

optimális hányad: ..." (Bodie, Kane, Markus, 1998, 220.) Portfóliónak a különböző befektetések együttesét 

nevezik, az idézetben a befektető éppen egy kockázatos és egy kockázatmentes portfólió ideális arányát 

határozza meg a maga számára. Itt most nem részletezzük az „A" paraméter matematikai jelentését, de ezen a 

ponton egészen természetes módon összekapcsolódhatnak a gazdaságelmélet és a kognitív pszichológia 

vizsgálatai. 

A 7. axiómapár tette lehetővé, hogy a gazdaságtan egy meglehetősen absztrakt, erősen matematizált 

tudománnyá váljon. Valóban, ez az egyetlen a hét axiómánk közül, ami közvetlenül matematikai formába 

önthető – és a következőkben látni is fogjuk, hogy miképpen elevenedik meg például a 7.a axiómába foglalt 

egyszerű matematikai alapgondolat. A befektetői döntések vizsgálatával viszont ebben a fejezetben csak 

érintőlegesen fogunk foglalkozni.2 

Ha egyszer minden haszon és minden költség pénzben kifejezhető (noha valójában egészen mást jelent, 

mondjuk heverészést a napon, mozizást vagy akár valamiféle emberbaráti tevékenységet), akkor a 7.a axióma 

által előírt matematikai feladat elvégzése elvileg nem lehet különösebben bonyolult. Az erre az axiómára 

felépülő elmélet viszont mégis meglehetősen komplexnek és sokféle jelenség leírására alkalmasnak bizonyult. 

                                                           
2 A fogyasztói viselkedésről az 5., míg a befektetői magatartásról a 11. fejezet szól részletesebben. 

(A szerk.) 
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Ezek az egysíkú és absztrakt feltételezések az ember döntéshozási mechanizmusáról kétségtelenül elzárják a 

gazdaságelmélet elől az élet számtalan szép és érdekes dimenzióját. De a fizika sem a madarak röptének 

romantikájáról beszél, hanem gravitációról, felhajtóerőről, légellenállásról. 

A gazdaságelmélet alapja egy szélsőségesen racionális emberkép. A pszichológusok tudják a legjobban, hogy ez 

az emberkép mennyire nem helytálló. Sokféle gondosan megtervezett pszichológiai kísérlettel demonstrálták, 

hogy mindennapi döntéseink milyen kevéssé racionálisak. A korlátlan racionalitásnak gátat szabnak az ember 

igencsak korlátos információfeldolgozó képességei is. És akkor még meg sem említettük az ösztönöket. 

Ennek ellenére, a gazdaságelmélet igen messzire el tudott jutni egy ennyire absztrakt és nyilvánvalóan téves 

emberkép segítségével. Sőt talán éppen ezért. A helyzet hasonló ahhoz, amikor a newtoni fizika olyan testeket 

feltételez, amelyeknek kiterjedésük nincs, de tömegük van. Ilyen testek nyilvánvalóan nem létezhetnek, mégis 

az ezek vizsgálatából kiinduló fizika rendkívül pontos előrejelzéseket volt képes adni az „igazi" testek 

viselkedésére is. Legfeljebb, amikor szükséges, egy kicsit elcsúfítva a szép tiszta elméletet, figyelembe vesszük 

a testek kiterjedését, netán súrlódását is. Valami ilyesmit tesz a gazdaságtan is: amikor nagyon muszáj, 

figyelembe veszi az emberi irracionalitást és korlátozottságot is, de mindezt egy tiszta és nagy horderejű 

elmélettel felfegyverkezve és, amennyire lehet, annak keretei között teszi. 

Nem azért foglaltuk össze rögtön a legelején ezeket az axiómákat, mert fejezetünkben a közgazdaságtan egyfajta 

axiomatikus felépítését szeretnénk elővezetni. Éppen ellenkezőleg, nem a formális részletekre, hanem a 

gazdasági gondolkodás alapvető eszmevilágára fogunk koncentrálni. Ezért a fenti axiómákra így, egy az egyben 

csak ritkán fogunk a továbbiakban hivatkozni. Mégis célszerűnek láttam az olvasót egyből nagy adagban 

elárasztani a gazdasági gondolkodás olyan alapelveivel, amelyek jelentősen eltérnek nemcsak a hétköznapi 

gondolkodástól, de más szakmák, például a pszichológia gondolkodásmódjától is. Lloyd George brit politikus 

mondta: „Ne féljünk nagyot lépni, ha ez tűnik szükségesnek. Két kis ugrással nemjutunk át a szakadékon." 

Ezek az axiómák alkotják a pilléreit annak a centrális dogmának, amelynek alapján a gazdaságtan önálló 

diszciplínává vált, egyértelműen és radikálisan elválasztva magát a többi társadalomtudományoktól, elsősorban 

a pszichológiától és a szociológiától. Sokkal absztraktabb diszciplína lett, mint aminek indult. A 

gazdaságelmélet segítségével értelmezni tudjuk a legkülönfélébb egyéni értékek társadalmi vetületét, feltéve, 

hogy az egyének többé-kevésbé tudatosan, célirányosan cselekszenek. 

Az iménti axiómákban pszichológiai szempontból nézve rengeteg megengedhetetlen egyszerűsítés, sőt naivitás 

található. A pszichológusok szinte sohasem mondanak olyat, hogy „az emberek" ilyenek vagy olyanok. Ök 

motivációkról, emóciókról, személyiségvonásokról, attitűdökről, társas kapcsolatokról, csoportnormákról, 

kognitív folyamatokról beszélnek, pontosan tudva, hogy mindezeken belül milyen hatalmas egyéni különbségek 

találhatók. A gazdaságtan mindezektől radikálisan eltekint, és az így létrejött absztrakt elméletnek számos olyan 

jelenségre sikerült rámutatnia, amely a pszichológia számára is tanulságos lehet. Végtére is, pont a 

pszichológiából tudjuk, hogy az emberek, minden sokféleségükkel együtt, számos alapvető működésben nagyon 

hasonlóak. 

Ugyanakkor főleg az emberi racionalitás és kockázatérzékelés, valamint a humánspecifikus motivációk 

természetéről, de egyéb alapvető emberi működési módokról is vannak a pszichológiának olyan ismeretei, 

amelyek a gazdaságtan számára is érdekesek, érvényesek lehetnek. A könyv későbbi fejezeteiben ilyeneket is 

látni fogunk. Ebben a fejezetben azonban megmaradunk a közgazdasági elmélet keretei között. 

1.3. A FOGYASZTÓI DÖNTÉSEK TERMÉSZETE 

A 6.a axióma szerint a fogyasztói döntéseket csakis a hasznok és a költségek kalkulációja befolyásolja. A 

gazdaságelmélet gondolkodásmódja szerint azonban az egyes dolgoknak nincs költsége. Költsége csakis az 

emberi döntéseknek van. Nem a cipónak vagy a cipőnek van költsége, hanem annak a döntésnek, hogy cipót 

vagy cipőt veszünk. A 6. axiómához fűzött magyarázatban azt is láttuk, hogy minden költség valójában 

haszonáldozati költség. Egy döntés költsége annak a haszonlehetőségnek az értéke, amelyet a döntéssel 

feláldoztunk. 

De mi a helyzet a mostani döntésünket meghatározó korábbi döntések költségeivel? Azokat hogyan kell 

figyelembe vennünk? Például amikor elvállaljuk egy statisztikai elemzés elkészítését, hogyan vegyük 

figyelembe azt a tényt, hogy már van egy számítógépünk, aminek a beszerzése kemény költséget jelentett? (Ez 

persze alapjában véve egy termelői döntés, de mivel a napi élet rövid távú fenntartásáról szól, mégis a 

„fogyasztói döntések" kategóriájába tartozik.) 
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A gazdaságtan válasza erre a kérdésre az, hogy sehogyan. A számítógép beszerzésének költsége már a múlté. Ez 

most már nem képvisel döntési lehetőséget, mivel most már adott helyzet, hogy van egy számítógépünk. A 

közgazdászok az ilyesfajta költségeket elsüllyedt költségnek nevezik, és teljesen lényegtelennek tekintik a 

gazdasági döntések szempontjából. Minden döntés csakis ajövőre koncentrál. Ami múlt, az elmúlt. 

Ilyen „vaskalapos" gondolkodás mellett látszólag soha senki sem fog számítógépet venni, sem egyéb nagyobb 

beruházást eszközölni. Hiszen a beruházások lényege éppen az, hogy a költségük csak apránként, ajövőben térül 

meg. Eszerint a számítógép beszerzését befektetői döntésként kellene kezelni, de ennek meg az mond ellent, 

hogy a jelen pillanatban csak rövid távon gondolkodunk. Mihelyt azt látjuk, hogy a beruházás megtérül, 

elégedetten bólintunk, és mostani döntésünkben a beruházás további esetleges hasznai már nem játszanak 

szerepet. A következő részben meg fogjuk vizsgálni ugyanezt a helyzetet befektetői szemmel is, de most 

tekintsük egyszerű fogyasztói döntési kérdésnek. 

Képzeljük magunkat abba a helyzetbe, amikor eldöntjük, hogy beszerzünk egy számítógépet. Ilyenkor 

végiggondoljuk, hogy az miféle hasznokat fog eredményezni ajövőben. Otthonról e-mailezhetünk, amivel 

kilincselést vagy sorban állást spórolhatunk meg, ez a haszon egyik összetevője. Otthon készíthetjük el a 

dolgozatainkat is. De mindez még nem éri meg: a számítógép 120 ezer Ft-ba kerül. Ha valaki 120 ezer Ft-ot 

ajánlana fizetségként azért, hogy a következő évben az e-maijeinket és dolgozatainkat ne otthon írjuk, hanem 

ott, ahol eddig tettük, boldogan vállalnánk az üzletet, mert másképp csak ennél sokkal több áldozattal tudunk 

120 ezer Ft-ot megkeresni. Tehát pusztán ezért nem vennénk meg a gépet. 

Azonban miközben mindezt kalkuláljuk, eszünkbejut, hogy néhány ismerősünk statisztikai feldolgozásokat 

végez eléggé jó pénzért, óránként 1600 Ft-ért. Eddig a legjobb pénzforrásunk a gyerekfelügyelet volt 700 Ft-os 

órabérért. A statisztikázás haszonáldozati költsége tehát 700 Ft, haszna 1600 Ft, ami gyönyörű. Csakhogy ennek 

a munkának feltétele, hogy legyen számítógépünk. Osztunk és szorzunk, és azt találjuk, hogy mi 1500 Ft-ért is 

boldogan elvállalnánk ezt a munkát. 

Mondjuk az otthoni e-mailezés és a dolgozatírás összhaszna 40 ezer Ft-ennyiért már éppen elvállalnánk az 

elmászkálást is, csak éppen senki sem ajánlott érte ennyit. A maradék 80 ezer Ft hasznot kell behoznia a 

számítógépnek a statisztikázással. Amikor úgy döntünk, hogy megvásároljuk a számítógépet, ezt abban a 

reményben tesszük, hogy sikerül majd legalább 100 órányi statisztikai munkát kapnunk, óránként 1500 Ft-ért. 

Azért döntünk így, mert felmérjük, milyen lehetőségeink vannak számítógéppel, illetve a nélkül, és úgy 

döntünk, hogy azok táborába szeretnénk tartozni, akik el tudnak vállalni ilyen statisztikai munkákat. 

De ezzel csapdába is eshetünk. Tegyük fel, hogy velünk egy időben sok évfolyamtársunk ugyanezt a döntést 

hozza, és megveszi a számítógépét. Másnap jelentkezünk a munkaadónál, hogy szívesen elvállalnánk óránként 

1500 Ft-ért a statisztikai munkát, de legnagyobb meglepetésünkre a munkaadó kijelenti, hogy ezentúl csak 800 

Ft-ot hajlandó fizetni. Most mit tegyünk? Ha nem vállaljuk el a munkát, mehetünk 700 Ft-ért gyerekfelügyelni, 

és ráadásul közben kihasználatlanul áll a számítógépünk. Ha elvállaljuk, akkor a számítógép belátható időn 

belül nem fogja behozni az árát, minden bizonnyal előbb avul el, mint hogy behozná. 

El kell vállalnunk a munkát, mert ha nem vállaljuk el, akkordöntésünk haszonáldozati költsége 800 Ft óránként, 

haszna pedig csak 700. Ez alól az egyetlen kivétel, ha más sem vállalja el. De ha mindenki ugyanabból a 

megfontolásból vette tegnap a számítógépét, mint mi, akkor előbb-utóbb valaki megunja az óránkénti 100 Ft 

veszteséget, és el fogja vállalni a munkát 800 Ft-ért. Ezért tehette meg a munkaadó, hogy ilyen hirtelen és 

arcátlanul csökkentette a statisztikázásért fizetett pénzt. Ö is észlelte, hogy megváltoztak a statisztikázást 

vállalni hajlandó, számítógéppel rendelkező diákok számára az alternatív lehetőségek. 

A későbbiekben ki fog derülni, hogy egy termék (vagy szolgáltatás, például a statisztikázás) piaci ára sem a 

ráfordított költségektől, sem a termék használati értékétől nem függ közvetlenül. Centrális dogmánk ereje éppen 

akkor fog igazán megmutatkozni, amikor nemcsak ezt a negatív eredményt tudjuk kijelenteni, hanem egy 

nagyon pozitívat is: azt, hogy ha mindezektől nemigen függ, akkor valójában mitől is függ. De egyelőre 

vizsgáljuk tovább a megélhetést kereső egyetemistánk helyzetét. 

Szerencsére a dolgok általában nem úgy működnek, ahogy az iménti pesszimista képben felvázoltuk. 

Valószínűtlen, hogy minden potenciális statisztikakészítő tegnap vette a számítógépét, ugyanabból a 

megfontolásból, mint mi. Valószínűbb, hogy a legtöbbjüknek egyéb alternatív lehetőségeik is vannak arra, hogy 

pénzt keressenek a számítógépükkel, és ezen alternatív lehetőségek értéke is az óránkénti 1600 Ft körül van, 

különben nem alakult volna ki a statisztikai munka tegnapig érvényes 1600 Ft-os ára. Amikor úgy döntöttünk, 

hogy megvesszük a számítógépet, és ezzel mi is beléptünk ennek a munkának a piacára, azt feltételeztük, hogy a 

többiek alternatív lehetőségei nem fognak hirtelen megváltozni. 
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Ha csak egy kis szerencsénk van, ez igaz is. Akkor viszont a munkaadók boldogan fogják elfogadni a mi 1500 

Ft-os ajánlatunkat, és mindenki jól jár. Még azok semjárnak különösebben rosszul, akikeddig 1600 Ft-ért 

végezték a statisztikázást, mert ők nagyjából ugyanennyiért mást is csinálhatnak. A beruházásunk megtérül. Jó 

döntésnek bizonyul az, hogy a számítógéppel rendelkező munkavállalók táborát választottuk, még ha ennek volt 

is egy 80 ezer Ft-os költsége. (Miért csak 80 ezer Ft-os, amikor a gép 120 ezer Ft-ba került?) Döntésünk 

melléktermékeként a munkaadók is jól jártak, mert immár csak 1500 Ft-ot kell kifizetniük. Íme az első jel, 

amely 5. axiómánk érvényességét, a piac erejét mutatja. 

De ha túl sokan gondolkodtak ugyanúgy, mint mi, akkor sajnos helytelennek bizonyul az a döntésünk, hogy 

megvettük a számítógépet (és persze a többieké is, de ez csak kevéssé vigasztal bennünket). Mindez azonban 

semmit sem változtat a jelenlegi helyzetünkön: amikor a mostani lehetőségeket mérlegeljük, akkor már semmi 

szerepe nincs annak a múltbeli döntésünknek, hogy megvettük a számítógépet. Illetve van, de nem döntésként, 

hanem ajelenlegi helyzet adottságaként. Ha nem lenne számítógépünk, 800 Ft-ot sem kereshetnénk óránként (és 

1500-at sem, ha netán annyi lenne ma is a statisztikázás ára). Mai döntésünkben csakis ajövő számít. Nagyon 

rossz üzletet csinálnánk, ha egy 700 Ft-os munkát vállalnánk el a 800-as helyett, csakis azért, mert valamikor a 

múltban hoztunk egy rossz döntést. 

Az eddigiekben hallgatólagosan, az egyszerűség kedvéért végig azt feltételeztük, hogy a statisztikázás és a 

gyerekfelügyelet egyéb költségei – kifáradásunk, munkaörömünk, munkaundorunk stb. – pontosan egyforma 

mértékűek. Ha ez nem így van, például ha imádunk gyerekekre vigyázni, de nem nagyon szeretünk 

statisztikázni, akkor a statisztikázásnak azt a költségét is be kell kalkulálnunk, amit a gyerekfelügyelés 

örömének feláldozásajelent. Ez azonban az előző gondolatmenet logikáját egy cseppet sem változtatja meg, 

legfeljebb a konkrét számításokat bonyolítja el egy kicsit. 

Ilyen a rövid lejáratú avagy fogyasztói döntések működése a gazdaságtanban. A pszichológusok azonban 

rengeteg vizsgálatban igazolták, hogy az emberek a legtöbbször még fogyasztói mivoltukban sem e szerint a 

logika szerint gondolkodnak. Például tekintsük át a következő két esetet: 

• Valaki vesz egy divatos cipőt 20 ezer Ft-ért. Örömmel, büszkén elkezdi hordani, de hamarosan kiderül, hogy a 

cipő kicsit nyomja a lábát. Nem elviselhetetlenül, de kellemetlenül. 

• Valaki karácsonyra ajándékba kapja ugyanezt a cipőt. 

Az emberek többsége az első esetben megbékél a kis kellemetlenséggel, megszokja és hordja tovább a cipőt, a 

második esetben viszont felkeresi a cipőboltot, és kicseréli, még akkor is, ha a használat miatt csak 15 ezer Ft 

értékben hajlandóak beszámítani. 

A gazdaságelmélet szerint a két helyzet között nincs különbség. Mindkét esetben tulajdonunkban van a cipő, 

függetlenül attól, hogy most éppen mennyitér. Az 5 ezer Ft veszteséget (amennyivel a cipő kevesebbet ér most, 

mint a vásárlás előtti pillanatban) már korábban elszenvedtük. Vagy akkor, amikor megvettük a cipőt, vagy 

akkor, amikor elfogadtuk a 20 ezer Ft-os ajándékot, amely a valóságban számunkra csak 15 ezer Ft-ot ér. 

Ajelenlegi döntési kérdés csak az, hogy a cipő enyhe nyomásától való megszabadulás haszna megéri-e 

haszonáldozati költségét: cseréért történő utánajárást (amely időt hasznosabban is eltölthetnénk) és az 5 ezer Ft-

os kiadást (amit még rá kell költenünk arra, hogy egy ugyanilyen cipő ne nyomja a lábunkat). 

Mégis, az emberek többsége egy ilyen döntés meghozatalakor nem függetleníti magát a múlttól. Azzal a 

döntéssel, amivel vásárolt, valamennyire el is köteleződött a cipő mellett, azzal viszont nem, hogy elfogadta az 

ajándékot. Hasonló ez ahhoz, ahogy a lóversenyen fogadók sokkal jobbnak látják a kiválasztott ló esélyeit 

közvetlenül azután, hogy megtették rá a tétjüket, mint egy perccel korábban, holott ez alatt a perc alatt semmi 

olyan információt nem kaptak, ami növelné a ló esélyeit. A pszichológusok számtalan hasonló példát 

demonstráltak. 

A gazdaságelmélet válasza erre az, hogy a gazdaság résztvevőit a realitások előbb-utóbb akkor is rákényszerítik 

a racionális magatartásra, például az elsüllyedt költségek figyelmen kívül hagyására, ha ez nincs kedvükre. A 

korábbi példában említett számítógép-tulajdonos is előbb-utóbb el fogja vállalni 800 Ft-ért a statisztikázást, és 

az már nem érdekli a közgazdászt, hogy amikor orrát lógatva elvállalja a munkát ennyiért, akkor utólag majd 

hogyan fogja magának elszámolni korábbi döntését a számítógép-beszerzésről. (Például, hogy pszichológushoz 

fordul.) 

De tegyük hozzá: más lenne a helyzet, ha a számítógép-tulajdonos előre látná, hogy a 800 Ft-os statisztikázás 

elvállalása esetén pszichológushoz kell majd fordulnia az önmarcangolás csillapítása érdekében, holott ha állni 
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hagyná a gépet, és tovább folytatná a gyerekfelügyeletet, akkor erre nem lenne szüksége (ami szintén nem 

racionális, de pszichológiailag nagyon is reális). Ebben az esetben a munkavállalásról való döntés 

meghozatalakor a pszichológus költsége is a statisztikázás költségekéntjelenik meg, mivel az is egyjövőbeli 

költség (fel kell áldozni azt a hasznot, amit a pszichológus díjának másfajta elköltésével nyerhetnénk). 

Így a statisztikázás költsége óránként 700 Ft plusz a pszichológusnak az egyórás statisztikázásrajutó ára. Ha ez 

meghaladja a 800 Ft-ot, akkora racionális döntéshozónak (aki éppen azért racionális, mert figyelembe veszi saját 

működésének irracionális voltát is) maradnia kell a gyerekfelügyelet mellett, hiába van számítógépe. Ha pedig 

nem látja előre a pszichológus szükségességét, és elvállalja 800 Ft-ért a statisztikázást, akkor megint egy rossz 

döntést hozott, de mire erre rájön, már az is elsüllyedt költség lesz. 

A következő munka elvállalásáról való döntéskor már ez sem költségként, hanem helyzeti adottságként fog 

megjelenni. Akkor már ő egy pszichológushoz járó számítógép-tulajdonosként léphet fel a munkapiacon. A 

legjobb, ha mindezeket az elsüllyedt költségeket úgy számolja el magának, mint tanulópénzt a gazdasági 

gondolkodás elsajátításáért. Így talán még meg is úszhatja a pszichológus költségét. 

1.4. A BEFEKTETŐI DÖNTÉSEK TERMÉSZETE 

Az előző részben szereplő egyetemista esetében nagyon nagy a különbség a statisztikai munkával 

megszerezhető bevétel és a második legjobb tevékenységével, a gyerekfelügyelettel megszerezhető bevétel 

között. A gazdaságban általában ritka eset az, hogy egy döntés és az alternatív lehetőségek hasznossága között 

ilyen nagy különbség legyen. Ez aztjelenti, hogy a számítógép rendelkezésre állása önmagában is egy egészen 

más kategóriába helyezi a munkavállaló egyetemistát. Ha van számítógépe, akkor a munkaereje sokkal többet 

ér. De az is felmerült, hogy milyen szerencsétlen helyzet állhat elő, ha beszerzi a számítógépet, és ugyanakkor 

sok más egyetemistatársa is. Ám ezt a kockázatot elhárítottuk azzal, hogy valószínűtlen, hogy éppen most jut 

egyszerre sok más egyetemista is ugyanerre a gondolatra. Egy rövid lejáratú (fogyasztói) döntés meghozatalán 

gondolkodtunk, és rövid távon valóban valószínűtlen, hogy sokan döntsenek egyszerre ugyanígy. 

De ha már egyszer észrevettük, hogy a számítógép nemcsak egyszerűen a napi megélhetési problémánkat 

oldhatja meg, hanemjelentősen fel is értékeli a munkaerőnket, akkor másfelé is elkanyarodhatnak a 

gondolataink. Eszünkbejuthat, hogy ez talán nemcsak a pillanatnyi helyzet adottsága, hanem általában, hosszabb 

távon is így lehet, és nemcsak ránk vonatkozhat, hanem sok más, velünk hasonló helyzetben levő egyetemistára 

is. Talán érdemes lenne nem is csak egy számítógépet beszerezni, hanem rögtön többet is, amivel mások 

munkaereje is felértékelődhet. Ábrándozzunk el egy pillanatra: Mi lenne, ha nem éppen csak egy számítógépet 

szereznénk be magunknak, hanem rögtön tízet? Ha statisztikai munka van elég, akkor tíz másik társunk is 

dolgozhatna az így rendelkezésre álló gépeken. 

Ha most itt állna a tíz gép, akkor biztosan lenne tíz társunk, aki szívesen vállalná a statisztikázást, mondjuk 

óránként 1000 Ft-ért. A legjobb alternatív lehetőségük ugyanis a 700 Ft-os gyerekfelügyelet. Ha itt állna a tíz 

gép, akkor nem kellene, hogy főjön a fejük, mint nekünk az imént, hogy „Ha lenne egy gépem, mennyivel 

többet kereshetnék." Igaz, ez esetben nem kereshetnének 700 Ft helyett rögtön 1500-at, de nem is kellene 

kalkulálgatniuk, hogy megéri-e beszerezni a gépet. Különben is, ha nem egy 700 Ft-os munka lett volna az 

imént a legjobb alternatívánk, hanem egy 1000 Ft-os munka, akkor talán mi sem jutottunk volna arra az 

eredményre, hogy mégiscsak beszerezzük a gépet. 

Szemünk előtt megjelenik egy barátságos helyiség, ahol tíz számítógép áll, és mindegyik előtt egy-egy saját 

számítógéppel nem rendelkező egyetemista végzi a statisztikázást, óránként 1000 Ft-ért. A megrendelő pedig 

fizet 1500-at. A különbség, az 500 Ft idővel nemcsak behozhatja a tíz számítógép árát, de tisztes hasznot is 

hozhat. Ez esetben persze mi már nem statisztikázással foglalkoznánk, hanem a munka szervezésével. 

Tárgyalnánk a megrendelőkkel és a munkavállalókkal, igyekeznénk úgy szervezni a munkát, hogy minél jobban 

ki legyenek használva a gépek. Ügyes szervezés mellett a tíz géppel talán havonta 2000 órányi statisztikai 

munka is elvégezhető lenne, 20-30 egyetemista is dolgozhatna egymást váltva. 

Sőt, ha ezek az egyetemisták okosan megosztanák egymás között a munkát, például egyikük csakis az 

adatbevitellel foglalkozna, másikuk a statisztikai program paraméterezésével, harmadikuk magukkal a 

számításokkal, akkor még több munkát is el tudnának végezni ugyanannyi idő alatt. Saját tapasztalatunkból jól 

ismerjük a statisztikai munka természetét, és egyre jobb szervezési ötletek jutnak eszünkbe. Szinte már 

feltaláljuk ezen a kis részterületen a nagyüzemi munkaszervezést. Érdemes hát elgondolkodni azon, hogy 

egyáltalán reális-e ez az egész, vagy éppen csak álmodozunk. Mindenesetre: statisztikai munka van bőven, az 

egyetemek és a kutatóintézetek, sőt a Statisztikai Hivatal is állandóan keres ilyen munkát végezni hajlandó és 

tudó embereket. 
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A tíz gép beszerzése 1 millió 200 ezer Ft-ba kerülne. Itt már az e-mailezés és a dolgozatírás minta gépek 

mellékes egyéb haszna fel sem merülne, viszont pusztán a statisztikázásból havonta 3 millió Ft bevételre 

tehetnénk szert, amiből a dolgozók munkabére mindössze 2 millió Ft-ot vinne el. Lennének persze még más 

költségeink is, például a helyiség bérleti díja vagy a saját munkánk értéke, amellyel immár nem statisztikázunk, 

hanem a munkát szervezzük. Ezzel együtt úgy találjuk, hogy a tíz gép már 2-3 hónap alatt behozná az árát, és 

akkor még mindig ott állna 10 alig használt gép, amelyen továbbra is folyhat a statisztikázás. A perspektíva 

egyre biztatóbb. Lehet, hogy ahelyett, hogy magunknak beszerzünk egy gépet, és azután időről időre izgatottan 

rohangálunk kisebb, egyedi statisztikai munkák után, inkább egy ilyen statisztikázással foglalkozó céget kellene 

alapítanunk? 

Ezzel már a hosszú lejáratú, befektetői döntések mezejére léptünk. Először is vizsgáljuk meg, hogy mennyi pénz 

kellene ahhoz, hogy ez a cég (álmodjunk neki rögtön egy hangzatos nevet is, legyen mondjuk Diákstat) 

elindulhasson és folyamatosan működhessen? 

Először is be kell szerezni a gépeket 1 millió 200 ezer Ft-ért. Be kell szerezni 10 gépre a statisztikai program 

licencét is, ami további 1 millió Ft (ezzel egyéni munkavállalóként nem számoltunk, mert gondoltuk, az 

valahogy majd csak odakerül a gépünkre, de cégként már számolnunk kell ezzel is). Azután bérelni kell egy 

helyiséget, lehetőleg közel az egyetemhez, és annak a rezsijét is fizetni kell. Igaz, ezt idővel folyamatosan fedezi 

a munkából bejövő pénz, de az csak később érkezik. Csak akkor lehetünk biztosak abban, hogy valóban mindig 

időben ki tudjuk fizetni az irodabérletet, ha mindig rendelkezésünkre áll legalább 2-3 hónapnyi bérleti díj. Ez 

összesen mondjuk 300 ezer Ft. Emellett a diákokat azonnal ki kell fizetnünk, mihelyt elvégezték a munkát, 

akkor is, ha a megrendelő esetleg csak hónapok múlva fizet. Így érhetjük el, hogy cégünknekjó híre legyen a 

diákok között, és valóban szívesen vállaljanak nálunk munkát. Ez 3 hónappal számolva összesen 6 millió Ft 

költség. Az eddigiek alapján összesen 8,5 millió Ft kellene ahhoz, hogy a Diákstat egyáltalán elindulhasson, de 

még rengeteg egyéb költséget nem számoltunk (például saját szervezőmunkánkat vagy a gépszerelő díját – mert 

ennyi gép közül egyegy szinte mindig javításra fog szorulni). 

Összességében úgy találjuk, hogy ha most egyszerre lenne 10 millió Ft-unk, akkor nyugodtan elindíthatnánk a 

céget, és akkor az folyamatosan működhetne hosszabb ideig. Statisztikai munka van bőven, és feltehetőleg még 

sokáig lesz is. Ugyanez az egyetemistákra is érvényes. A Diákstat folyamatosan eléggé szép bevételt 

termelhetne, az összes költségek fölött is közel havi félmillió forintot. De ha nem áll rendelkezésünkre rögtön a 

legelején 10 millió Ft, akkor nem érdemes belevágnunk, mert akkor szinte biztos, hogy a cég leáll, még mielőtt 

működése folyamatossá válhatna. Hiába állnak ott a számítógépek és a sok elvégezhető munka, a ki nem fizetett 

egyetemisták rossz hírünket keltenék. Időnk nagy része elmenne a vitákra, ahelyett hogy a munkát szerveznénk. 

A helyiség bérbeadója a legkellemetlenebb pillanatban mondana fel nekünk. A késések miatt a megrendelők 

sem adnának több munkát. Ha viszont rendelkezésünkre áll 10 millió Ft, akkor mindez nem fenyegetne. A cég 

beindításához ennyi tőke kell, bár ezt a fogalmat pontosabban csak később fogjuk definiálni. 

Persze mire a megrendelő először fizet, ez a 10 millió Ftjócskán megcsappan. A folyamatos működés 

fenntartása érdekében a bevételből vissza kell pótolnunk mindazt, ami addig a 10 millió Ft-ból elfogyott. Ha a 

tőkevisszapótlása nem történne meg minden bevételből, akkor hamarosan ugyanott tartanánk, mint ha az 

induláskor nem lett volna meg a szükséges 10 millió Ft-unk: nem lenne fenntartható a cég folyamatos 

működése. Idetartozik még az is, hogy a számítógépek idővel elavulnak, például újabb statisztikai 

programokjelennek meg, amelyek már csak modernebb, nagyobb teljesítményű gépeken futnak. A géppark és a 

használt programok szinten tartását is a bevételből kell biztosítanunk. Egy cég folyamatos életben tartásához az 

első teendő: minden bevételből vissza kell pótolni a termeléshez felhasznált tőkét. 

Most érthetjük meg igazán, hogy a 6.b axiómánkban miért nem kellett a hosszú lejáratú, befektetői 

döntésekesetében a költségekkel számolni. A ma befektetett 10 millió Ft ugyanis a cég teljes működésének ideje 

alatt megmarad. Ezért befektetés, és nem egyszerűen csak beruházás, mint ami az előző részben volt a 

számítógép. (Itt most az inflációval nem számolunk – az ugyanis ajelenlegi gondolatmenetünk logikáját nem 

befolyásolja, legfeljebb a konkrét számolást bonyolítja, és évről évre megváltoztatja a tényleges számokat.) 

Csakis az számít, hogy időszakonként mennyi pluszbevételt termel a cég a folyamatos, napi költségei felett, 

azaz a tőke visszapótlása után. Más szavakkal: csakis a hozam számít. Pontosabban, amint azt a 

1. b axiómánál is láttuk, ezenkívül még egyvalami: a kockázat. 

Miféle kockázat lehet egy ilyen tuti üzletben? Sokféle. Például az, hogy másvalaki is felismeri ugyanezt a 

lehetőséget, és alapít egy konkurens hasonló céget, és akkor kevesebb statisztikai munka jut nekünk. Vagy hogy 

egyszerre csak nem lesz már igény statisztikai munkára. Esetleg hirtelen óránként 1200 Ft-ra emelkedik a 

gyerekfelügyelet ára, és akkor többet kell fizetnünk a statisztikai munkát végző egyetemistáknak is. Mindezek 
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megakadályozhatják, hogy a Diákstat az eredeti tervek szerint működjön, és a 10 millió Ft befektetés valóban a 

számításaink szerint hozza a hozamát. 

Ha álmodozó egyetemistánknak történetesen van 10 millió Ft-ja, akkor csakis a kockázatok és a hozamok 

alapján célszerű eldöntenie, hogy a cégalapításba fektesse-e a pénzét vagy valami másba. Ha a cég „bejön", és 

valóban folyamatosan termel egy magas hozamot, akkor egyetemistánkjövőbeli gazdagságát három dolog 

együttesének köszönheti: 

• Meglátott egy piaci lehetőséget: a statisztikai munkákatjelen pillanatban olyan emberek végzik, akiknek 

nagyon értékes alternatív lehetőségeik vannak. Ezért a statisztikai munkát a piac magasra értékeli, holott 

kevésbé költséges (azaz kevésbé jó alternatív lehetőségekkel rendelkező) emberek (egyetemisták) is kiválóan el 

tudnák végezni. 

• Meglátott egy gazdasági lehetőséget: egy bizonyos eszköz (a számítógép) bevonása a termelésbe 

nagymértékben felértékeli bizonyos emberek (az egyetemisták) munkáját. 

• Befektetett egy akkora összeget, amely biztosítani tudja a folyamatos termelést. 

E három dolog összefüggéseiről később, A tőke és az innováció című részben fogunk még szólni. 

Csakhogy ritka eset az, hogy egy egyetemistának van erre a célra befektethető 10 millió Ft-ja. Ha nincs, és 

mégis meg van győződve a Diákstat életképességéről, akkor meg kell győznie valakit arról, hogy bocsássa ezt 

az összeget a rendelkezésére. Más szóval: egy befektetőhöz kell fordulnia, aki megfelelő hozadék reményében 

hajlandó 10 millió Ft-ját nem a bankban vagy más cégekben tartani, hanem a Diákstatban. Természetesen akkor 

ez a befektető lesz a cég tulajdonosa, ugyanúgy, mint ahogyan előtte ő volt a 10 millió Ft tulajdonosa. Az ő 

pénze fekszik a cégben, ő vállalta a kockázatot, őt illeti e pénz hozama. 

Mi haszna van akkor a Diákstat ötletét kieszelő egyetemistának az egészből? Például az, hogy a tulajdonos a 

cégben alkalmazza az ötletgazdát, és szervezési, menedzseri munkájáért nagyon jól megfizeti. Jogosan, hiszen a 

cég sikere jelentős részben az ő személyes közreműködésén múlik: jól ismeri a statisztikai munkát megrendelő 

cégeket, és a munkát elvégző egyetemistákat isjól tudja szervezni és irányítani. Ilyen módon az ötletgazda 

mindaddig, amíg a cégnél dolgozik, részesül a cég hasznából, de a befektetett 10 millió Ft hozamából nem. Ha a 

szervezési munkát abbahagyja, többé egy fillért sem lát a Diákstat hasznából, holott a tulajdonos, miután talál 

egy másik, hasonlóan jól megfizetett menedzsert, továbbra is kapja a hozamot. Ez esetben egyetemistánk 

szempontjából végül is ez történt: kitalált magának egy nagyon jól fizető munkahelyet. 

De sokszor nem ez történik. Ha a befektető komoly fantáziát lát az ötletben, akkor magát az ötletet elfogadhatja 

olyan vagyoni értéknek, amely szintén a befektetés része. Így bizonyos százalékban a Diákstat ötletét kieszelő 

egyetemista is résztulajdonosa lehet a cégnek. Különösen meggyőző a befektető számára, ha az ötletgazda a 

saját anyagi lehetőségeihez mérten maga is hajlandó valamennyi pénzt befektetni a cégbe, azaz részt vállalni a 

kockázatból – még ha a szükséges 10 millió Ft-nak csak egy kis hányada erejéig is. Emellett még el is 

vállalhatja (fizetségért vagy a nélkül) a cég menedzselését egy bizonyos időre. Mindezek motiválhatják a 

befektetőt arra, hogy elfogadja magát az ötletet a cégbe történő összes befektetés egy részeként. 

Ha a befektető elfogadja a Diákstat ötletét (és az ötletgazda egyéb felajánlásait) befektetésként, mondjuk 2 

millió Ft értékben, akkor a következőket gondolja végig. Ez esetben a cég alaptőkéje végül is 12 millió Ft lesz. 

Ajövőben minden bevételből annyit kell visszapótolni a tőkéhez, hogy ez a tőke maradjon meg állandóan. A 

befektető akkor fogja elfogadni az ötletet a befektetés részének, ha úgy látja, hogy (az adott kockázat mellett) a 

cég éves hozadéka nemcsak 10, de 12 millió Ft-nyi befektetésnek is megfelelő hozamot eredményez. Ez esetben 

egyetemistánk a cég 2/12 = 16,66%-ának lesz a tulajdonosa. 

Ha viszont a 12 millió Ft-ra számítva már túl alacsony a hozam, akkor az ötlet (és az egyéb felajánlások) nem 

érnek meg 2 millió Ft-ot. Ettől még megalakulhat a cég 10 millió Ft-os alaptőkével, és abban az ötletgazda napi 

munkája érhet nagyon magas havi fizetséget. 

Ahhoz, hogy egyetemistánk meggyőzze a befektetőt (azaza 10 millió Fttulajdonosát) arról, hogy a Diákstat 

valóban életképes lesz, és a belefektetett pénz valóban jó eséllyel fog magas hozamot termelni, el kell őt látnia 

rengeteg olyan információval, amelyek alapján a befektető kiértékelheti a várható hozamokat és kockázatokat. 

Végül is a befektetőnek a Diákstat csak egy a sok lehetséges befektetési forma közül – ámbár persze neki is 

érdeke, hogy a legnagyobb perspektívát nyújtó ajánlatokba fektesse be a pénzét. Egy professzionális befektető 

élesen a 7.b axióma alapján dönt, és ehhez nagyon sok információra van szüksége. 
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Ahhoz, hogy egyetemistánk a cég résztulajdonosa lehessen, nagyon részletesen ki kell dolgoznia a leendő cég 

működési tervét (szakszóval: üzleti tervét). Pontosan fel kell mérnie a statisztikai munkák jelenlegi és várható 

jövőbeli piacát. Alaposan meg kell ismernie az erre a munkára alkalmas egyetemisták alternatív pénzkereseti 

lehetőségeit. Ki kell találnia azokat a szervezési elveket, amelyek a munkavégzést hatékonyabbá teszik. Fel kell 

tárnia az összes előre sejthető kockázatokat, a konkurencia megjelenésétől az új statisztikai technológiák várható 

hatásain át egészen az egyetemisták életkörülményeinek vagy akár a számítógép üzemeltetéséhez szükséges 

áram árának lehetséges változásáig. Ki kell számítania a cégbe fektetett tőke várható hozamát is. 

Mindezek együtt győzhetik csak meg a potenciális befektetőt. Valójában ennek a nem kis munkának az 

elvégzése (mondjuk így: befektetése az egyetemistánk részéről) teszi a cég alapötletét olyan értékké, amelyet a 

befektető is elfogad befektetett vagyoni értéknek. Így válhat egyetemistánk is a Diákstat résztulajdonosává és a 

cégben működő tőke által termelt hozam egy részének birtokosává hosszú távra. 

Az üzleti tervben például arra a kérdésre is válaszolni kell, hogy miért éppen 10 géppel alakuljon a cég? Miért 

ne többel vagy kevesebbel? Ehhez is (amennyire lehet) pontosan fel kell mérni, hogy az elképzelt 

munkaszervezés hány gép egyidejű működése esetén optimális. 

Általában a befektetett eszközök haszna nem arányos a mennyiségükkel. Egy adott mennyiségű befektetett 

eszköz hatását a befektetés hozadékára volumenhozadéknak nevezik. Tömegtermelés esetében általában a 

volumenhozadék grafikonja egy fordított U alakú görbe – ennek kell megtalálni a csúcspontját, mert ekkora 

volumenű befektetés esetén lesz a hozam a maximális. Ennek számítási részleteit itt nem mutatjuk be, bár 

később még fogunk határhasznokról, illetve határhozadékokról beszélni, és ott a fordított U alakú görbe leszálló 

ágának okait mélyebben is meg fogjuk érteni. 

Mindennek (és még sok másnak) az alapos végiggondolásával győzhetjük csak meg a befektetőt arról, hogy 

éppen a mi cégünkbe fektessen. Nagyon fontos azonban tudnunk: a befektető ajövőben is napról napra gondosan 

elemezni fogja befektetésének sorsát és a jövőbeli hozam esélyeit. Ha úgy véli, hogy a várható hozam csökken, 

akkor megteheti, hogy a Diákstatban fekvő tőkéjét kivonja onnan, és valami magasabb hozamot ígérő 

befektetésbe helyezi át. Ezt még akár veszteség árán is meg fogja tenni. Ha a befektető úgy látja, hogy ma 8 

millió Ft-ért tudja eladni a Diákstatot (illetve az abban fekvő 10 millió Ft-os befektetését), de holnapután már 

csak 7 millió Ft-ért, akkor el fogja ma adni 8 millióért – tudomásul véve, hogy a befektetés előtt számításba vett 

kockázat ezúttal sajnos érvényesült. Lehet, hogy ezt a 8 milliót éppen egy gyermekmegőrző alapításába fogja 

fektetni, ahol egyetemisták 1200 Ft-os óradíjért gyerekfelügyeletet vállalhatnak – mellesleg ezzel is növelve a 

Diákstat költségeit. 

De kinek érheti meg ma megvenni 8 millióért azt, ami holnapután már csak hetet fog érni? Nem feltétlenül egy 

balek kell ehhez. Lehet, hogy valaki másként ítéli meg a Diákstatjövőjét, mint ajelenlegi tulajdonos. Például úgy 

látja, hogy a Diákstat hatékonysága (s így hozama) némi átszervezéssel vagy profilváltással növelhető lenne. Ő 

is felméri az általa elképzelt változtatásokkal elérhető hozamot és kockázatokat, és úgy találja, hogy ez a 

lehetőség ma megér neki 8 millió Ft-ot, de többet nem. Ha nem kapja meg ennyiért a Diákstatot, akkor valami 

másba fogja fektetni a 8 millióját, és a Diákstat tovább fog hanyatlani, és holnapután már valóban csak 7 milliót 

fog érni – és annyit sem a pillanatnyi hozama alapján, hanem a benne még mindig meglévő eszközök és 

lehetőségek révén. 

Annak a szempontjából, aki a 10 millió Ft-ot a Diákstatba fekteti, valójában nem ez a cég termeli a hozamot. 

Akkor sem, ha a kockázatok történetesen nem érvényesülnek, és a cég szép haszonnal működik évről évre. A 

hozamot a cégbe fektetett (és abban folyamatosan meglévő) 10 millió Ft termeli. A befektető azért fektette ezt a 

pénzt éppen ebbe a cégbe, mert felmérte a különféle lehetséges befektetések kockázatait és hozamait, és a kettő 

együttesét itt találta a legmegfelelőbbnek. Ha máshová fektette volna ugyanezt a pénzt (vagy netán többfajta 

befektetés között szétosztotta volna), a hozamot akkor is maga a pénz termelné, és nem a konkrét cégek. 

Pontosabban nem is a pénz, hanem a tőke, amelynek természetéről és működéséről a későbbiekben még 

részletesebben is szólni fogunk. 

1.5. A KERESLET FOGALMA 

A befektetői döntések határozzák meg a gazdaság hosszú távú működését, és általában is ezek adják a 

közgazdaságtan savát-borsát. Egyelőre azonban térjünk vissza a fogyasztói (és napi termelői) döntések 

következtében kialakuló piaci mechanizmusok vizsgálatára. Ezek kicsit mélyebb ismerete nélkülözhetetlen a 

közgazdaságtan alapvető eszmevilágának megértéséhez. 
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A kiindulópont: minden jószág szűkös, viszont helyettesíthető valami más jószággal. Az árat, amit az 

adottjószágért hajlandóak vagyunk fizetni, az határozza meg, hogy milyen helyettesítési lehetőségeket tudunk 

kitalálni. Ez nagyon egyéni lehet: van, akinek egy szelet pulykamell egészen jól helyettesíti a bélszínt, és van, 

akinek távolról sem. 

A boltban azonban senki sem kérdezi, hogy mivel tudnánk helyettesíteni a polcon sorakozó termékeket. 

Egyszerűen közölnek egy árat, és vagy megvesszük annyiért, vagy nem. Minél magasabb az ár, annál több 

embernek van esélye arra, hogy alkalmas helyettesítő terméket találjon, így annál kevesebben fogják azt a 

terméket megvenni. Ez a kereslet szó hétköznapi jelentése, de ezzel a gazdaságelmélet nem jut messzire. 

Ahhoz, hogy továbbjussunk, nagyon pontosan meg kell különböztetni két fogalmat: a keresett mennyiség és a 

kereslet fogalmát. Nemcsak a hétköznapi nyelv, de sokszor maguk a közgazdászok is pongyolán használják 

ezeket a szavakat, és a keresett mennyiségről is egyszerűen csak mint keresletről beszélnek, ami mindaddig nem 

baj, amíg a beszélgetőpartner is közgazdász, és pontosan dekódolja a pongyola, egyszerűsített megfogalmazást. 

A hétköznapi életben azonban, mint hamarosan látni fogjuk, ez gyakran súlyos fogalmi kavarodásokat és 

félreértéseket okoz. 

A keresett mennyiség kifejezésen azt fogjuk érteni, hogy egy adott ár mellett milyen mennyiséget hajlandóak 

megvenni a fogyasztók. Általában fordított összefüggés van az ár és a keresett mennyiség között: minél 

magasabb az ár, annál alacsonyabb a keresett mennyiség. Hamarosan azonban látni fogunk néhány kivételt is. 

A keresletkifejezésen a keresett mennyiség és az ár összefüggését fogjuk érteni. Ez az összefüggés egy 

függvénnyel ábrázolható. Egy ilyen függvényt mutat az 1.1. ábra. Az ábráról leolvasható például, hogy az adott 

közösség tagjai 300 Ft-os áron összesen 8 ezer darab mozijegyet hajlandóak megvenni egy évben, 800 Ft-os 

áron pedig összesen csak 2 ezer darabot. Talán logikusabb lenne az árat tenni a percepció szempontjából 

kiemeltebb x tengelyre, de ne rúgjuk fel a közgazdászok több mint százéves hagyományát. 

A keresett mennyiség tehát azt jelzi, hogy egy adott pillanatban a vásárlók adott preferenciái esetén egy adott ár 

mellett milyen mennyiség kelne el. A keresett mennyiség az ártól függően változik. A keresletpedig nem más, 

mint ez az összefüggés maga. Fogalmazzunk élesen: az egyetlen dolog, ami nem okoz változást a keresletben, 

az a termék ára.Ha a kereslet (azaz a keresleti függvény) változatlan, akkor a termék árának változása mindössze 

azt eredményezi, hogy az aktuális fogyasztás a keresleti görbe mentén elmozdul valamerre. 
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1.1. ábra. A mozijegy éves keresleti görbéje Kakukkfalván 

Ennek ellenére az idők folyamán maga a kereslet is változhat, és a legtöbb termék esetében általában változik is. 

Ez akkor történik meg, ha a termék népszerűbbé vagy népszerűtlenebbé válik, vagy ha új helyettesítő termékek 

jelennek meg. Ilyenkor a teljes keresleti görbe tolódik el valamerre. Amikor például megjelent a videó, maga a 

kereslet csökkent a mozijegy iránt: az ugyanolyan árú mozijegyből kevesebb fogyott. Ezt a jelenséget mutatja az 

1.2. ábra. 

Másik oldalról nézve: ha rossz a kávétermés, akkor természetesen növekszenek a kávéárak, mert az elérhető 

mennyiség csökken, s így csak azoknakjut kávé, akik hajlandóak magasabb árat is megfizetni érte. A többiek 

valamivel helyettesíteni fogják, például teával, koffeintablettával, kólával, absztinenciával. De ettől a kávé iránti 

kereslet maga nem változik: a görbe ugyanaz marad, csak éppen a pillanatnyi fogyasztás eltolódik ugyanannak a 

görbének az egyik pontjából egy másik pontjába. (Például az 1.1. ábra görbéjén a B pontból az A pontba, bár az 

ábra éppen mozijegyekről, és nem kávéról szólt.) Mihelyt újra megnő az elérhető mennyiség (mond hatnánk: 

megnő a kínálat, de ezt a fogalmat csak később fogjuk bevezetni), visszaáll az eredeti ár és az eredeti fogyasztás 

is. 

 

1.2. ábra. A mozijegy éves keresleti görbéje Kakukkfalván a videó megjelenése előtt és után 

A keresett mennyiség tehát a kínálattól is függ. A kereslet azonban sem ettől, sem az ártól nem függ. A kereslet 

minden mástól függ, csakis ezektől nem. Függ gazdasági és pszichológiai tényezőktől is: a helyettesítő termékek 

fajtáitól és attól, hogy a közönség miként percipiálja a terméket, mennyire jön divatba vagy éppen megy ki a 

divatból. Ez utóbbi egy nagyon fontos alkalmazása a pszichológiának a gazdaságban, azonban nem a 

gazdaságelméletben, hanem a marketingben. 

A marketing az a gyakorlati tevékenység, amely a kereslet felmérésével (azaz az adott pillanatban érvényes 

keresleti görbe meghatározásával) és annak megváltoztatási lehetőségeivel(reklám, termékismertetés, 

termékpozicionálás – azaz a termék percepciójának befolyásolása – stb.) foglalkozik. Ezt a definíciót a 

későbbiekben még ki fogjuk egészíteni a kínálatelemzésének szempontjaival is. 
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A két fogalom (keresett mennyiség, illetve kereslet) megkülönböztetésének azért van nagy jelentősége, mert 

enélkül lehetetlen két, egymástól nagyon különböző gazdasági folyamatot elkülöníteni. Vizsgáljuk meg például 

a következő, első pillantásra nagyon logikusnak tűnő gondolatmenetet: „A rossz kávétermés emeli az árat. A 

magasabb ár azonban csökkenteni fogja a kávé iránti keresletet. A csökkenő kereslet azonban ismét lenyomja a 

kávé árát. Ezért a rossz termés nem kell, hogy áremelkedéshez vezessen. Az áremelkedés csak azért következik 

be, mert a kávémaffia nem hagyja, hogy a rossz termés következtében csökkenjenek a bevételei." 

Az utolsó mondatot csak azért tettem hozzá, mert az ilyenfajta gondolatmenetek általában hasonló, enyhén vagy 

erősebben paranoid következtetések bevezetéseként szoktak szolgálni. Az első három mondatból viszont az 

következne, hogy rossz termés esetén az árak összevissza oszcillálnak, mert miután a csökkenő kereslet 

lenyomta a kávé árát, ugyanott vagyunk, mint a legelején, hiszen mindettől nem lett több kávé, s így a 

kávéhiány ismét felnyomja az árat. Márpedig általában nem ez szokott történni. Rossz termés esetén a maffiától 

teljesen független termékek árai is emelkedni szoktak, és csak akkor esnek vissza, amikor a termés megjavul. 

A hiba a gondolatmenetben ott van, hogy összezagyvája a kereslet és a keresett mennyiség fogalmát. A második 

mondat („a magasabb ár azonban csökkenteni fogja a kávé iránti keresletet") valójában a keresett mennyiségre 

vonatkozik, és bár pongyola, de értelmes. A harmadik mondat („a csökkenő kereslet azonban ismét lenyomja a 

kávé árát") viszont valóban a keresletre akar vonatkozni, és igaz is lenne, ha a kereslet valóban csökkent volna. 

Az áremelkedés azonban csak a keresett mennyiség csökkenését vonja maga után, ettől még nem változott meg 

sem a kávé pszichológiai értéke, sem pedig a helyettesítések lehetősége. A kereslet tehát nem változott, és ezzel 

az egész érvelés érvényét vesztette. Semmi okunk nincs azt várni, hogy a keresett mennyiség csökkenése miatt 

az ár esni fog, hiszen a keresett menynyiség mindig egy adott árra vonatkozik. 

Ami történt, az mindössze annyi, hogy a fogyasztás elmozdult a keresleti görbén, és mivel maga a görbe nem 

mozdult el, az alacsonyabb ár is vissza fog állni, mihelyt megnő a kínálat. De enélkül csakis akkor állhatna 

vissza, ha valóban maga a kereslet csökkent volna. A befejező mondatok demagógiáját csak akkor érhetjük 

tetten, ha pontosan értjük a keresett mennyiség és a kereslet fogalmait. Fogalmazzunk világosan: ez az érvelés 

akkor is népámító, azaz demagóg, ha amúgy esetleg valóban létezik kávémaffia. Ugyanis az érvelésből nem 

következik, hogy bárki is mesterségesen beavatkozik a kávé árának alakulásába. 

1.6. A KERESLETI GÖRBE ALAKJA 

Az 1.1. ábrán mutatott keresleti görbe eléggé tipikus. A legtöbb jószág keresleti görbéje eleinte viszonylag 

meredeken lejt, mert akinek nagyon fontos az adott termék, az nagyon drágán is hajlandó megvásárolni, de 

ilyenek csak kevesen vannak. A görbe vége pedig általában meglehetősen lapos, mert ha egyjószág nagyon 

olcsó, akkor olyasmit is helyettesítünk vele, amire ugyan nem igazán való, de ha egyszer ennyire olcsó... Például 

a sóval helyettesítjük az útra lefagyottjég felcsákányozását. 

A keresleti görbe alakja nagyon sokat elárul az adott termék gazdasági tulajdonságairól. Az 1.3. ábrán látható 

keresleti görbe például azt mutatja, hogy ebből a termékből a keresett mennyiség csak nagyon kis mértékben 

függ az ártól. Egészen nagy árváltozások is csak csekély változást okoznak a keresett mennyiségben. Ilyen 

termék ermék például a cigaretta, amely nem egykönnyen helyettesíthető egy dohányos számára, ugyanakkor 

csak kevés más dolog helyettesíthető vele. 
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1.3. ábra. Egy rugalmatlan keresletű jószág (pl. a cigaretta) keresleti görbéje 

 

1.4. ábra. Egy rugalmas keresletű jószág (pl. a baromfipárizsi) keresleti görbéje 

Az 1.4. ábrán látható keresleti görbe éppen ellenkező viselkedést mutat: itt kis árváltozások is jelentős változást 

okoznak a keresett mennyiségben. Ilyen termék például a baromfipárizsi, amely rengeteg más élelmiszerrel is 

egészen elfogadható módon helyettesíthető, ugyanakkor ő maga is nagyon sok más ennivalót helyettesíthet, akár 

a háziállatok számára is. 

Rugalmas keresletről beszélünk, ha a termék keresleti görbéje inkább vízszintes, mint függőleges. Egy termék 

kereslete rugalmatlan, ha a keresleti görbe inkább függőleges, mint vízszintes. Az előbbire mutatott példát az 

1.4. ábra, az utóbbira az 1.3. ábra. Az elnevezés jogosan emlékeztet a rugalmasság fizikai fogalmára: ott 

rugalmasnak nevezünk egy testet akkor, ha az erőhatásokra nagy alakváltozással reagál, és rugalmatlannak 

akkor, ha nem. Itt rugalmasnak nevezünk egy keresletet akkor, ha az árváltozásokra a keresett mennyiség nagy 

változásokkal reagál, és rugalmatlannak akkor, ha nem. Felvetődhet persze a kérdés, hogy mi a helyzet akkor, ha 

a keresleti görbe éppen egy 45°-os egyenes. Ilyenkor azt mondhatjuk, hogy a rugalmasság éppen egységnyi. De 

most ennél mélyebben nem megyünk bele a rugalmasság fogalmának matematikai elemzésébe. 
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A legtöbb keresleti görbe (mint például az 1.1. ábrán bemutatott) olyan, hogy magas árak esetében a kereslet 

rugalmatlannak bizonyul, alacsony árak esetében pedig rugalmasnak. Annak, hogy a tipikus keresleti görbe 

ilyen alakú, mélyebb okai is vannak, amelyeket a következő részben fogunk bemutatni. Vannak azonban olyan 

termékek is, amelyek keresleti görbéje atipikus. Ilyenek például a divatcikkek és a presztízsjavak. Ezek jellemző 

keresleti görbéjét az 1.5. és 1.6. ábrán láthatjuk. 

A következő részben azt is látni fogjuk, hogy mik a jellemzői azoknak a termékeknek, amelyek tipikusan 

ilyesféle atipikus keresleti görbéket produkálnak-éppen ez lesz az első példánk arra, hogy milyen esetekben tud 

a pszichológia érdemben szóhoz jutni a gazdaságtanban. 

 

1.5. ábra. A divatcikkek keresleti görbéjének tipikus alakja tipikus alakja 

 

1.6. ábra. presztízsjószágok keresleti görbéjének tipikus alakja 

Elvileg létezhet tökéletesen rugalmatlan kereslet is, ennek a görbéje egy függőleges vonal lenne. A gyakorlatban 

azonban ilyen termék nem létezik: ez a termék ugyanis egyrészt létszükséglet lenne (mert bármilyen áron 

szükség van rá, és mindig ugyanannyira, kerül, amibe kerül), másrészt nem lenne helyettesíthető semmivel, még 

részben vagy tökéletlenül sem. Az ember gondolkodása nem „mindent vagy semmit" jellegű, és igényei sem 

ilyenek. Ha ló nincs, jó a szamár is. 

Van azonban egy társadalmi eszme, amely csakis tökéletesen rugalmatlan keresletekkel számol: ez a 

kommunizmus. Pontosabban, a kommunizmus keresletekkel egyáltalán nem számol, hanem emberi 

szükségletekkel. Ajelszó: mindenki képességei szerint, és mindenkinek szükségletei szerint. Akinek a szamár is 
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jó, annak nem szükséglete a ló, akkor sem, ha ő személyesen annyira szereti a lovakat, hogy hajlandó lenne sok 

minden másról (ami pedigjogos szükséglete) lemondani egy lóért. A bölcs vezérek meg tudják mondani, hogy 

kinek mi a szükséglete, és azt biztosítják is a számára. De amikor a kommunizmus győz, és mindenki öntudatos 

kommunista ember lesz, akkor már nem lesz szükség a bölcs vezérekre, ez csak az addig tartó átmeneti állapot 

jellegzetessége. A tiszta kommunizmus sehol sem valósult meg a világon, de próbálkozások voltak. 

Egy régi vicc: kik találták fel a kommunizmust: a közgazdászok vagy a biológusok? A válasz: csakis a 

közgazdászok. A biológusok előbb kipróbálták volna patkányokkal. Talán éppen e vicc tanulságát fogadta meg 

a közgazdaság-tudománynak az utóbbi 25-30 évben kialakult egyik irányzata, amely közgazdasági 

alapfogalmakat állatkísérletekkel vizsgál. A kísérletezés módszertana a kísérleti pszichológiában kialakult 

standard eljárásokat követi. Például a keresleti görbék alakulását a következő módon vizsgálták a patkányokkal. 

Az árak szerepét pedálnyomások játszották. Ha a patkány tízszer megnyomta az egyik pedált, akkor 1 cm3 

céklaszörphözjutott. Ha a másik pedált nyomta meg tízszer, akkor 1 cm3 Cherry Coke-ot szerezhetett. Az árak 

változását az jelentette, hogy az egyikjószág „árát" konstanson tartották, a másikét pedig változtatgatták. A 

céklaszörp és a Cherry Coke eléggé jól helyettesítheti egymást egy patkány számára, bár a legtöbb patkány 

sokkal jobban szereti az utóbbit. Ha mindkétjószág ára 10 pedálnyomás, akkor sokkal több Cherry Coke-ot 

„vásárolnak", mint céklaszörpöt. De mi történik, ha a Cherry Coke árát 20, 30 vagy 40 pedálnyomásra emelik? 

Az eredményt az 1.7. ábra mutatja. 

 

1.7. ábra. A Cherry Coke napi keresleti görbéje a patkányoknál 

Láthatjuk, hogy a patkányok éppen olyan keresleti görbét produkáltak, mint amilyet az emberek szoktak tipikus 

esetben. Az 1.7. ábra görbéjének alakja nagyon hasonlít az 1.1. ábráéhoz. De például a víz keresleti görbéje az 

1.3. ábrához hasonlított: a víz kereslete a patkányok esetében rugalmatlannak bizonyult. A patkányok, nagyon 

ésszerűen, nehezen helyettesíthető alapvető szükségleti cikként kezelték a vizet, miközben az általuk imádott 

Cherry Coke-ot nem. A közgazdaságtan centrális dogmája meglehetősen jól működik a patkányok esetében is. 

1.7. A HATÁRHASZON FOGALMA 

Láttuk: a fogyasztói döntések során minden költség haszonáldozati költségként kezelendő (a befektetői 

döntésekben pedig egyáltalán nem szerepel a költség fogalma). Amikor rövid lejáratú döntéseinkben egy termék 

létrehozásának vagy egy újfajta haszon megszerzésének a költségét vizsgáljuk, azt kell meghatároznunk, hogy a 
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jelenlegi állapothoz képest még mi minden szükséges a termék létrehozásához vagy az újabb haszon 

megszerzéséhez, és ezek érdekében milyen egyéb hasznokról kell lemondanunk. 

Más oldalról nézve ezt úgy is mondhatjuk, hogy minden költség pótlólagos (addicionális) költség. Ajelenlegi 

állapotot egy határnak tekintjük, mint ahogy az is: egy határkő a meghozandó döntés előtti és utáni állapot 

között. Ennek megfelelően határköltségnek is nevezik az egy termék egy-egy pótlólagos egységének a 

létrehozásához szükséges haszonáldozati költséget. 

E fogalom párja a határhaszon fogalma. Egy pohár víz haszna még a sivatagban sem mindig ugyanannyi. Az 

első pohár életet menthet, a második erőt adhat a továbbhaladáshoz, a harmadik életet menthet holnap, a 

tizedikből már egy enyhe tisztálkodásra is futhatja, és még a huszadik is kellemesen hűsít, ha a tarkónkra öntjük. 

A hasznot ugyanúgy a meglévő állapothoz kell viszonyítani, mint ahogy a költséget is ahhoz kellett. 

Pontosabban: a meglévő állapothoz és egy elképzelt jövőbeli állapothoz – erre mutatott az imént a harmadik 

pohár víz, illetve korábban a (fogyasztói) döntés a számítógép beszerzéséről. 

A rövid lejáratú döntésekesetében (egyelőre még mindig csak ezeket vizsgáljuk) a közgazdasági elemzés mindig 

határelemzés. A döntés szempontjából kizárólag a határköltségek és a határhasznok számítanak. Elemezzük 

például a gazdasági gondolkodás szerint a következő helyzetet: egy este éppen vadul tanulunk a másnapi 

vizsgára, amikor felhív a szerelmünk, hogy menjünk el vele sétálni. Amikor azt válaszoljuk, hogy nem lehet, 

mert tanulni kell, ő sértődötten megkérdezi: Fontosabb a vizsga, mint én? Hajól értjük a gazdasági 

gondolkodást, erre gerincreflexből ezt kell válaszolnunk: ebben a pillanatban egy óra tanulás határhaszna 

nagyobb egy veled töltött óra határhasznánál. 

A közgazdaságtanban járatlan szerelmünk ezen aztán végképp felhúzza az orrát. Hogy megengeszteljük, 

mondjuk el ugyanezt a hétköznapi logikára lefordítva is: A tanulással töltött pluszóra határhaszna az lehet, hogy 

átmegyek a vizsgán, a veled töltött pluszóra határköltsége pedig az lehet, hogy tanulhatok az utóvizsgára húsz 

órát, amit nem tölthetek veled. A veled töltött mondjuk két óra határhaszna pontosan két veled töltött óra, a 

tanulás határhaszna viszont most lehet húsz veled töltött óra. De még ha az utolsó esti tanulás határhaszna nem 

ilyen túlzott, hanem csak egy négyes és egy ötös közötti különbség, ugyanez a gondolatmenet akkor is működik. 

„A négyes és az ötös közötti különbség az ösztöndíjam növekedését jelentheti, aminek következtében ajövő 

félévben kevesebb időt kell pénzszerzéssel töltenem, és többet lehetek veled." 

Ebben a magyarázatban a közös nevező a tanulás és a szerelmünkkel töltött idő között az utóbbi volt, és a 

magyarázat engesztelő ereje is valószínűleg abban rejlik, hogy sikerült erre transzformálnunk a tanulás 

határhasznát. De a haszon lehet egészen másfajta természetű is. Például a ma esti tanulás hozzájárulhat ahhoz, 

hogy húsz év múlva szerelmünk megússza az olyasfajta szemrehányásokat, hogy „Miattad nem lettem..." Ez 

esetben azonban döntésünk már valójában egy befektetői döntés lenne – nem azért, mert hatása csak hosszú idő 

múlva jelentkezik, hanem azért, mert onnantól kezdve viszont ajelenlegi döntésünk (azaz: befektetésünk) 

folyamatosan termeli ezt a hasznot. 

A gazdaságban a legkülönfélébb hasznok közös nevezője általában a pénz. De a kérdés a fogyasztói döntések 

esetében szinte mindig hasonlójellegű, mint a vizsgára készülő egyetemista dilemmája: inkább válasszunk ebből 

kicsit többet és abból kicsit kevesebbet, vagy fordítva? Ismét hangsúlyozzuk: a gazdasági gondolkodás nem 

„mindent vagy semmit" természetű. Ehelyett a határhasznokra és a határköltségekre koncentrál. A befektetői 

döntések esetében más a helyzet: mivel ott költségekről nincs értelme beszélni, határköltségekről sincs. De ott is 

érvényes marad az az általános elv, hogy a döntések sohasem „mindent vagy semmit" természetűek. Ott is meg 

kell határozni a befektetések értelmes mértékét (a volumenhozadék alapján), és rengeteg módja van a kockázat 

megosztásának is (erről ebben a fejezetben nem ejtünk szót). 

Azért mondhattuk az imént, hogy amennyiben jól értjük a gazdasági gondolkodást, „gerincreflexből" ezt kellett 

mondanunk a szerelmünknek, mert a gazdaságelmélet ezt az összefüggést egészen általános, absztrakt 

matematikai szinten is levezette. Matematikai tény, hogy amennyiben így építjük fel a gazdaságelméletet, akkor 

egy fogyasztói döntési helyzetben mindig azt a döntést kell hozni, amelynek határhaszna nagyobb a 

határköltségénél. Ilyen döntés csakis egy lehet. Olyan döntés több is lehet, amelynek határhaszna egyenlő a 

határköltségével, és ebben az esetben mindegy, melyik lehetőséget választjuk. De ha a helyzet olyan, hogy van 

egy olyan döntés, amelynek határhaszna nagyobb a határköltségénél, akkor kár is tovább vizsgálódnunk, ha ezt 

megtaláltuk: eleve biztosak lehetünk abban, hogy ez lesz a helyes döntés. Ez a fogyasztói döntések logikája. 

Valójában e tétel azért érvényes, mert a haszonáldozati költség (azaz a határköltség) fogalmában minden olyan 

egyéb hasznot figyelembe vettünk, amiről le kell mondanunk a döntés következtében, és csakis az ilyeneket 

vettük figyelembe. A határhaszon fogalmában pedig minden olyan haszontól eltekintettünk, aminek 
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megszerzése már a múltban megtörtént. De amikor egy döntés meghozatalán töprengünk, akkor mindez nem 

ilyen világos, a fejünkben akaratlanul is keverednek a múlt és ajövő költségei és hasznai. Nehéz mindig precízen 

végiggondolni, hogy miért is mondunk nemet a szerelmünknek, miközben egyfolytában arra vágyunk, hogy vele 

legyünk. Még nehezebb ezt a nehéz döntést olyan frappánsan megfogalmazni, hogy a szerelmünk is megértse, 

hogy döntésünk az ő szempontjából is racionális. 

Az alkalmazott matematika haszna mindig az, hogy nem kell állandóan a kályhától elindulnunk. Ha egyszer 

valamit általánosan levezettünk, akkor máskor is az lesz az eredmény, ha végiggondoljuk ugyanazt a 

gondolatmenetet. Ha tehát egy közgazdász egyszer megértette az iménti tételt, azután rövid lejáratú döntések 

esetében már eszébe sem jut másban gondolkodni, mint határköltségekben és határhasznokban. Ez éppúgy 

érvényes a makroökonómiai problémákra (adók emelése vagy csökkentése, államkötvények piacra dobása vagy 

felvásárlása stb.), mint esti programjainkra vagy a sarki fűszeresre, amikor arról dönt, hogy milyen árukat 

tartson, és mennyiért adja őket. Mindegyik esetben csakis a határköltségek és a határhasznok számítanak. 

Ezért egységes tudomány a közgazdaságtan, még ha sokat vitatkoznak is a közgazdászok. A viták ugyanis 

általában arról folynak (főleg a makroökonómiai kérdések esetében), hogy mi mekkora haszonnak tekintendő. 

Mi fontosabb például: az infláció féken tartása vagya munkanélküliségi ráta alacsonyan tartása. Képzeljük el, 

hogy egy fontos haszon (például a gazdaság felélénkítése) megszerzésének két módja kínálkozik. Az egyik 

lehetséges döntés következménye az infláció 2%-os emelkedése, a másiké pedig a munkanélküliség 3%-os 

emelkedése, miközben minden más változatlan marad. Az nem kérdés két vitatkozó közgazdász számára, hogy 

valójában azt kell eldönteni, hogy melyik a kisebb haszonáldozat: az infláció emelkedése vagy a 

munkanélküliség növekedése. Az viszont már politikai kérdés, hogy ténylegesen melyiket tekintsük kisebbnek-

és a közgazdásznak is óhatatlanul megvannak a maga politikai preferenciái. 

Még egy politikus is akarva-akaratlanul a határköltségek és a határhasznok szerint dönt, amikor a választási 

kampányát tervezi. Mekkora nyugdíjemelést ígérjen be? Ha egyszer a gazdasági gondolkodás megfertőzte 

politikusunkat, akkor azonnal átlátja, hogy ez is tipikusan egy fogyasztói döntési helyzet. Az 1.8. ábrán látható e 

kérdés elemzésének vázlata. Ez esetben a haszon az újraválasztási esélyek alakulásában mérendő, a politikus 

szemében ilyenkor csakis ez számít, ez játssza a „pénz" szerepét. 

Az ígéret minden emelése növeli az összhasznot, de az összköltséget is, mert annál meggyőzőbben tudják 

támadni a politikus ellenfelei az ígéret realitását. A következő részben az is ki fog derülni, hogy miért éppen 

ilyen alakúra rajzoltuk az 1.8. ábrán a határhaszon és határköltség görbéit. Aki pedig ebből úgy gondolja, hogy 

eszerint ugyanannyi nyugdíjemelést kell ígérnie egy racionális politikusnak, akár kormánypárti, akár ellenzéki, 

az elfeledkezik arról, hogy másként érvel egy kormánypárti politikus, és másként egy ellenzéki. Így azután az 

érvek és ellenérvek hatása, meggyőző ereje is különböző lehet a beígért nyugdíjemelés különböző szintjein. Ha 

a kormánypárti és az ellenzéki politikus egyaránt megrajzolja a maga 1.8. ábráját, a két rajzon másmilyen lesz a 

görbék konkrét alakja. 

A görbe konkrét alakja már távolról sem gazdasági kérdés, hanem egyértelműen pszichológiai. De aki az egész 

problémát pusztán csak pszichológiai kérdésként kezeli, az sohasem fogja megérteni, hogy miért racionális 

viselkedés mindkét részről az, ha egy ellenzéki politikus mást ígér, mint egy kormánypárti, még akkor is, ha 

netán mindketten ugyanazokból a realitásokból és ugyanazokból az értékekből (hasznosságokból) indulnak ki. 

Íme az első példánk arra, hogy miképpen jelenhet meg a gazdasági gondolkodás egy tisztán pszichológiai kérdés 

vizsgálatában, mifélék lehetnek azok a területek, amelyeken a gazdaságtan diszciplínájának fontos 

mondanivalója lehet a pszichológia számára. 

Az 1.8. ábráról leolvasható, hogy politikusunknak végül is mennyi nyugdíjemelést célszerű beígérnie: ezt a két 

görbe metszéspontja határozza meg. Vegyük észre, hogy a két görbe metszéspontjának helye teljesen független 

attól, hogy valójában mennyi nyugdíjemelést tesz lehetővé az ország adott gazdasági helyzete. Mégsem 

mondhatjuk, hogy a politikus ígérete puszta demagógia, mert az ígéret mértékét a gazdasági racionalitás logikája 

diktálja. Egy racionális (azaz megválasztásra érdemes) politikus csakis ennek alapján viselkedhet. Ugyanakkor 

az ígéret racionális mértéke mégsem teljesen független a realitásoktól, mert a határköltségek számításánál 

implicite ezeket is figyelembe kellett venni (mennyire lesznek meggyőzőek a választók számára az ellenzék 

ellenérvei). 



 I. RÉSZ │ ELMÉLETI 

KERETEKÉS KÉRDÉSEK 
 

 26  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

1.8. A beígért nyugdíjemelés határhaszna és határköltsége a politikus szempontjából 

A gazdaságelméletetjól értő racionális döntéshozó (vagy a megfelelően kiválasztott tanácsadója) minden 

probléma felmerülésekor először is azt gondolja végig, hogy az adott helyzet fogyasztói vagy befektetői döntést 

igényel-e. Fogyasztói (azaz: „napi") döntések esetében csakis a határhasznokkal és a határköltségekkel számol. 

Azokban úgyis megjelenik a döntési helyzet minden lényeges komponense, mintegy magától, külön 

erőfeszítések nélkül is. 

1.8. A HATÁRHASZON ÉS A PSZICHOFIZIKAI TÖRVÉNYEK 
KAPCSOLATA 

Az első pohár víz határhaszna sokkal nagyobb volt a sivatagban, mint a másodiké, a másodiké, mint a 

harmadiké, és így tovább. Ezt úgy is kifejezhetjük, hogy ahogy e jószág mennyisége nőtt, úgy csökkent 

megszerzésének határhaszna. Ez az észrevétel nemcsak a sivatagban és nemcsak a vízre érvényes, hanem 

nagyon általánosan igaz. A közgazdászok ezt az általánosítást a csökkenő határhaszon törvényének nevezik. Ez 

a törvény így szól: egy adottjószág fogyasztásának növelésével általában folyamatosan nő az összhasznunk, de 

miközben egyre többet fogyasztunk belőle, egyre kisebb mértékben nő az összhasznunk. Más szavakkal: amikor 

nő egy jószág fogyasztása, akkor általában csökken e jószág határhaszna. 

Samuelson és Nordhaus kiemeli azt a párhuzamot, ami a csökkenő határhaszon törvénye és a pszichofizikából 

ismert Weber-Fechner-törvény között mutatkozik: 

„Amikor annak idején a közgazdászok megtudták, hogy a hangés fényérzékelés, valamint más érzéki 

benyomások ajelek szerint hasonlóan a csökkenő határhatás Weber-Fechner-törvényének engedelmeskednek, 

még biztosabbá váltak a csökkenő határhaszon közgazdasági törvényének érvényességében." (1990/1985, 594–

596.) 
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1.9. ábra. A Weber–Fechnek-törvény 

A pszichofizika fő kérdése: milyen összefüggés található egy inger objektív, fizikai mértéke és az inger 

érzékelésekor keletkezett szubjektív érzet nagysága között. A Weber-Fechner-törvény szerint az inger és az 

érzet közötti kapcsolatot általában a logaritmusfüggvény írja le. Általában, de nem mindig. A 20. század 

közepén, majd száz évvel Weberék felfedezése után Stevens azt találta, hogy bizonyos esetekben az összefüggés 

nem logaritmikus, hanem egy hatványfüggvény szerinti, amely hatványfüggvény kitevője lehet 1-nél kisebb is 

és nagyobb is. Mindkét törvényt alapos kísérleti vizsgálatok ésjól kidolgozott elméleti háttér támasztja alá – 

ezeket itt nem részletezzük. A pszichofizikusok számára ezek után a kérdés az volt, hogy milyen esetekben 

érvényes az egyik, és milyenekben a másik törvény. 

Az 1.9. ábráról leolvasható, hogy a Weber-Fechner-törvény valóban teljesen analóg a csökkenő határhaszon 

törvényével. Az 1.10. ábrán pedig az látható, hogy a Stevens-törvény 1-nél nagyobb hatványkitevő esetén éppen 

a Weber-Fechner-törvény ellenkezőjét, a határhaszon növekvő voltát állítja. Ha ezt összevetjük a keresleti 

görbékkel, akkor logikusan következik, hogy csökkenő határhaszon esetén a keresleti görbének jobb felé lejtenie 

kell, mert ugyanabból a termékből minden egyes újabb megvásárolt darab pótlólagos haszna kisebb, tehát csak 

alacsonyabb árat ér meg, mint az előző (amint az 1.1. ábrán volt látható). Növekvő határhaszon esetén viszont 

fordított a helyzet, és a keresleti görbének balra kell lejtenie (amint az 1.5. ábrán volt látható). 

Ez a gondolatmenet így csak azokra a jószágokra érvényes, amelyekből egy személy több példányt is elfogyaszt. 

Azonban egy másik gazdaságtani törvény segítségével (a „valamennyi jószág dolláronkénti határhasznának 

egyenlősége", amelyet itt nem mutatunk be részletesen) észrevételünk a legtöbbjószágra általánosítható. 
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1.10. ábra. A Stevens-törvény 

Összefüggés van tehát a pszichofizikai törvények és a keresleti görbe alakja között. Ezért ha a pszichológia tud 

valami érdemit mondani arról, hogy melyik törvénynek mi az érvényességi köre, annak a gazdaságelmélet 

szempontjából is vanjelentősége. Íme az első példánk arra, hogy a pszichológiának valóban lehet érdemi 

mondanivalója a gazdaságelmélet számára. 

A pszichofizikusok azt találták, hogy a Weber-Fechner-törvény általában az olyan ingerek esetében érvényes, 

amelyek kiértékeléséhez a vizsgált személynek természetes módon van valamiféle összehasonlítási alapja. A 

Stevens-törvény pedig általában olyan ingerek esetében, amelyek kiértékeléséhez nincs könnyen elérhető 

összehasonlítási alapunk. Minél erősebben érvényes az utóbbi eset, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy 

a Stevens-törvényben szereplő hatványkitevő 1-nél nagyobb lesz. 

Például azok a gyógyszerek, amelyek olyan hatóanyagot tartalmaznak, amihez hasonlót a szervezet maga is 

termel, általában a Weber-Fechner-törvény szerint hatnak. Ha növeljük az adagot, a hatás csak egyre kisebb 

mértékben nő. Ha viszont egy gyógyszer hatóanyaga olyan, amihez hasonlót egyáltalán nem termel a szervezet, 

akkor általában a Stevens-törvény érvényesül, azaz az adag növelésével a hatás egyre nagyobb mértékben nő. 

Egy másik példa: ha azt ítéltetjük meg az emberekkel, hogy mekkora pénzbírságot tartanak reálisnak egy-egy 

szabálysértés büntetésére, akkor a válasz erősen függ attól, hogy úgy tesszük-e fel a kérdést, hogy általában 

mennyit tartanak reálisnak, vagy úgy tesszük fel a kérdést, hogy a saját esetükben, ha őket büntetnék meg, 

mennyit tartanának reálisnak. Emellett természetesen megmérték azt is, hogy a vizsgált személyek a szóban 

forgó szabálysértések melyikét mennyire tartják súlyosnak. 

Ha a saját esetükre kérdezünk, akkor az emberek nagyjából a Weber-Fechnertörvény szerint ítélik meg a 

pénzbüntetés reális mértékét. Ha viszont csak úgy, általánosságban, akkor a Stevens-törvény érvényesül. Az első 

esetben ugyanis úgy tettük fel a kérdést, hogy a vizsgált személyek tudjanak mihez viszonyítani (a saját konkrét 

anyagi helyzetükhöz), a második esetben viszont nem sugalltunk viszonyítási alapot. Ami érdekes itt, az az 

összefüggés alakja. Más kérdés, hogy a legtöbb ember a maga számára mindegyik szabálysértés esetében 

alacsonyabb büntetést szabna ki, mint amit általánosságban reálisnak tart. 

Így már érthetővé válik, hogy miért tipikus a legtöbbjószág esetében a csökkenő határhaszon törvénye, s így a 

keresleti görbejobbra lejtése. A legtöbbjószág esetében eléggé jól tudunk viszonyítani egyéb jószágokhoz. 
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Érdekesebb a pszichofizika mondanivalója a kivételekről. Ezek általában olyan jószágok, amelyek esetében a 

fogyasztóknak nincs alkalmas összehasonlítási alapjuk – vagy azért, mert alapvetően újdonságok (ilyen volt 

például eleinte a számítógép vagy a fénymásoló), vagy azért, mert pont az a céljuk, hogy ne legyen különösebb 

hasznuk, mint például a presztízsjavak esetében. A divatcikkeknek az 1.5. ábrán bemutatott „hibrid" keresleti 

görbéje is adódik a pszichofizika által nyújtott magyarázatból: amíg egy ilyen termék kis mennyiségben van 

csakjelen, addig az újdonsága érvényesül, de azután normál, más termékekkel összehasonlítható jószággá válik. 

A marketingeseknek vannak eszközeik arra, hogy egy termék várható keresleti görbéjét felmérjék, de minél 

inkább újdonság a termék, annál pontatlanabb a mérésük, s így annál hasznosabb számukra, ha eleve sejthetik a 

keresleti görbe várható alakját. Még hasznosabb azonban ez az ismeret a befektetői döntések esetén, amikor egy 

többé-kevésbé újszerű terméket fejlesztő vagy forgalmazó cégbe való tőkebefektetésekről döntenek – sokszor 

nem konkrét piackutatási vizsgálatok, hanem általános gazdaságelméleti megfontolások alapján. 

Térjünk vissza még egy gondolat erejéig a holnap vizsgázó egyetemista dilemmájára. A szerelmével töltött órák 

eléggéjól összehasonlíthatóak egymással, s így rájuk általában a csökkenő határhaszon törvénye érvényes – 

persze ettől még a sokadik óra hozadéka is lehet igen magas. A vizsga előtti utolsó este tanulással töltött órái 

azonban egészen más természetűek, mint más tanulással töltött órák. Például a vizsga közelsége miatt egészen 

más adrenalinszint mellett telnek. Ezért lehet, hogy ezekre nem érvényes a csökkenő határhaszon törvénye. De 

az is lehet, hogy a korábbi túl kevés tanulás miatt az utolsó tanulással töltött órák határhaszna még csökkenő 

határhaszon mellett is nagyon magas. 

1.9. A KÍNÁLAT FOGALMA ÉS A PIACI EGYENSÚLY 

A közgazdaságtan centrális dogmájának talán legszebb következménye, hogy a gazdaságtan pontosan 

ugyanazokkal az eszközökkel képes vizsgálni a kínálatot, mint a keresletet; nem kell külön eszközkészletet 

kialakítani két olyan alapvetően különböző dolog vizsgálatához, mint a termelés és a fogyasztás. Mi is eleve úgy 

kezeltük a fogyasztói döntéseket, hogy az azokról mondottak a napi termelői döntésekre is vonatkoznak. A 

fogyasztói döntések természete című részben a statisztikai feldolgozást végző egyetemista végül is termelő, még 

be is ruházott a termelésbe, amikor számítógépet vett. De láttuk: ebben az esetben is valójában fogyasztói 

döntést hozott. A következő részben azt is láttuk, hogy hosszú távra, befektetőként egészen más módon 

gondolkodott volna. 

Maga a számítógép egyetemistánk számára egyrészt fogyasztói jószág (pl. amikor e-mailezik vagyjátszik vele, 

bár ez utóbbi hasznot nem vettük korábban számításba), másrészt termelési eszköz a statisztikázáshoz. A napi 

életvitel keretében, azaz a fogyasztói döntések világában azonban mindegy, hogy egyetemistánk a számítógép 

hasznának éppen melyik aspektusát vizsgálja. Mindenképpen a határköltségeket és a határhasznokat kell 

elemeznie – valójában ezt is tette, csak ott még nem neveztük így. Nem mi kavartuk össze a termelést a 

fogyasztással, hanem a világban is összekeveredik, mivel a termeléshez eszközöket, alapanyagokat, 

résztermékeket és szolgáltatásokat is kell vásárolni. 

A kínálat vonatkozásában is hasonlójellegű fogalmakkal operálhatunk, mint a kereslet esetében. Ezeket nem 

fogjuk részletesen definiálni, az 1.1. táblázat mutatja a párhuzamokat. Némelyik sorban szó szerint ugyanaz 

szerepel mindkét oldalon – ezek a fogalmak valóban pontosan ugyanúgy működnek mindkét esetben. 

Egyetlen olyan elem van a táblázatban, amely még a mi nagyvonalú tárgyalásunkban is részletesebb 

magyarázatot igényel, ez a csökkenő határhozadék törvénye. Ha egy termőföldet megkapálunk, akkor a termés 

mennyisége növekedni fog. Ha még egyszer megkapáljuk, az ismét növeli a termést, de kisebb mértékben, mint 

az első kapálás. Ha egyfolytában sok órát tanulunk, akkor általában az első órában ragad meg a legtöbb a 

fejünkben, és a további órákban egyre kevesebb. 

A csökkenő határhozadék törvénye ezt mondja ki: általában ha van egy állandó ráfordításunk (pl. az adott föld 

vagy az agyunk), és ehhez egy változó mennyiségű ráfordítást teszünk hozzá (pl. a kapálás vagy a tanulás), 

akkor a változó ráfordítás egymás utáni egységei egyre kevesebb pótlólagos termékkibocsátást eredményeznek. 

1.1. táblázat - 1.1. táblázat. A keresleti és a kínálati oldal fogalmai 
 

Keresleti oldal Kínálati oldal 

Haszon (anyagi és nem anyagi) Hozadék (pénzbeli bevétel és tőke*) 
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Költség (haszonáldozati) Költség (haszonáldozati) 

Határhaszon Határhozadék 

Határköltség Határköltség 

Keresett mennyiség (egy adott ár mellett) Kínált mennyiség (egy adott ár mellett) 

Kereslet (keresleti görbe, tipikusan jobbra lejt) Kínálat (kínálati görbe, tipikusan balra lejt) 

Csökkenő határhaszon törvénye Csökkenő határhozadék törvénye 

* A tőke olyan termelési tényezőt jelent, amely maga is a termelés folyamán jött létre. A tőke fogalmáról később 

még részletesebben is szólni fogunk. 

Ez a törvény egy nagyobb beruházás vagy befektetés esetében általában csak korlátozottan igaz (ezért 

beszélhettünk korábban volumenhozadékról), de a rövid lejáratú döntések esetében legtöbbször érvényes. 

A csökkenő határhozadék törvénye formájában nagyon hasonlít a csökkenő határhaszon törvényéhez. Ha 

matematikai képlet formájába öntjük, a két törvény képlete lényegében azonos lesz. Abban is hasonlítanak, hogy 

érvényességüknek vannak korlátai. A két törvény jellege azonban erősen különböző. A csökkenő határhaszon 

törvényének okai főként pszichológiai természetűek voltak, a csökkenő határhozadék törvényének okai viszont 

inkább gazdasági természetűek. Ez a törvény levezethető például a komparatív előnyök elvéből is – ezt ebben a 

fejezetben nem fogjuk megtenni, bár a komparatív előnyök elvéről később szólni fogunk. 

Ahogy a csökkenő határhaszon törvényéből az következett, hogy a keresleti görbe tipikusanjobb felé lejt, úgy a 

csökkenő határhozadék törvényéből az következik, hogy a kínálati görbe tipikusan bal felé lejt. Ugyanis 

törvényünk szerint a pótlólagos ráfordítás határhozadéka csökken, miközben a pótlólagos ráfordítás más 

lehetséges felhasználásának lehetőségei nem változnak. Ezért egységnyi pótlólagos hozadék haszonáldozati 

költsége nő. A másik irányból nézve: az egységnyi pótlólagos ráfordítás hozadéka csökken. 

Ennek ellentmondani látszik, hogy a tömegtermelés általában olcsóbb, mint az egyedi munka. Ez igaz is, 

csakhogy a tömegtermeléshez általában előzőleg egy nagyobb beruházás (vagy befektetés) szükséges. A 

nagyobb beruházás viszont megváltoztatja a kínálatot. A kínálat fogalmán (a kereslethez hasonlóan) a teljes 

kínálati görbét értjük, azaz azt, hogy különféle piaci árak esetében mekkora mennyiséget hajlandóak termelni a 

termelők. Ahogy egy termék népszerűségének (azaz: eladási feltételeinek) változása megváltoztatta a keresletet, 

úgy egy termék termelési feltételeinek változása megváltoztatja a kínálatot, azaz elmozdítja a teljes kínálati 

görbét. 

A kínált mennyiség azonban növelhető a kínálat megváltoztatása nélkül is. Mindenki termelhet ágyút a maga 

adott eszközeivel, legfeljebb idővel már a köpülődézsákban is ágyút fognak önteni, ezzel érvényt szerezve a 

klasszikus „vaj helyett ágyú" mondásnak. Lehet, hogy ez nem lesz annyira hatékony, mint ha minden ágyút 

rézöntő formákban öntenének, de ha eléggé magas az ágyú ára, akkor megérheti. A helyettesítés törvénye (ami a 

2. axiómánk volt) minden gazdasági jószágra vonatkozik, s így nemcsak a keresletre, hanem a kínálatra is 

érvényes. Amikor azonban már a vajtermelők is inkább ágyúöntésre fanyalodnak, érthetően érvényesül a 

csökkenő határhozadék törvénye. 

A kereslet és a kínálat kettősének a közgazdászok számára kétségtelenül a kínálat az érdekesebb oldala. Ezen az 

oldalon születnek a befektetői döntések; itt történnek az igazán nagy és izgalmas gazdasági lépések: 

gyárépítések, gyárbezárások, olajkutatások, egyetemalapítások. Ezen az oldalon pontosabban teljesülnek a 

centrális dogma tézisei, az itteni szereplőkről jobban feltételezhető valóban racionális magatartás, s így itt 

pontosabban érvényesülhetnek a közgazdaságtan törvényei. 

Ráadásul a kínálati oldalon megjelenik egy teljesen új szereplő is: a tőke. A fogyasztás során nemigen 

keletkeznek olyan jószágok, amelyek magában a fogyasztásban felhasználhatóak. A fogyasztás haszna egyaránt 

lehet anyagi és nem anyagi természetű, de a haszon benne éppen az, hogy elfogyasztottuk. A termelésben 

viszont van értelme annak, hogy a haszon egy részét visszaforgatjuk magába a termelésbe, abból a célból, hogy 

ezzel a jövőbeli termelést növelni tudjuk. Ezért mondhattuk, hogy ezen az oldalon születnek a befektetői 

döntések. A tőke szerepére a későbbiekben még visszatérünk. 
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Lehet, hogy a közgazdászok számára a kínálat az érdekesebb oldal, de a kereslet és a kínálat egymást feltételezi 

és egymást határozza meg, mint ahogy az ollónak a két szára csakis együtt vág. Ahhoz, hogy ezt beláthassuk, 

használjuk ki, hogy a keresleti és a kínálati görbék tengelyei ugyanolyan mennyiségek, és ábrázoljuk őket 

együtt. Az 1.11. ábra mutatja egy képzeletbeli termék tipikus kereslet-kínálat összefüggéseit. 

A kereslet és a kínálat elemzése a közgazdászok „svájci bicskája". Samuelson és Nordhaus könyve egyik 

fejezetének mottója egy ismeretlen szerzőt idéz: „Még egy papagájt is képzett közgazdásszá tehetünk. 

Mindössze ezt a két szót kell megtanulnia: »kínálat« és »kereslet«." (1990/1985, 105.) A híres svájci katonai 

bicska fő jellemzője, hogy semmilyen célra sem tökéletes, mindig készíthető alkalmasabb célszerszám, de szinte 

minden túlélési problémajól-rosszul megoldható vele. A kereslet és a kínálat görbéinek együttes elemzése nagy 

vonalakban tájékoztat az adott termék legfontosabb piaci tulajdonságairól. Ezért a marketing fogalmára adott 

korábbi definíciónkat ki kell egészíteni a kereslet mellett a kínálat elemzésével is. 

A keresleti és a kínálati görbék metszéspontja alapvetőjelentőségű. Ha a termelők éppen annyit termelnek az 

adott termékből, amennyit a metszéspont x koordinátája mutat, akkor a megtermelt mennyiség valamennyi 

darabját hajlandóak a fogyasztók olyan áron megvenni, amennyiért érdemes volt megtermelni. Ezt úgy is 

mondhatjuk, hogy ilyenkor még az utolsó megtermelt példány határhaszna sem kisebb a határköltségénél, a 

korábbiaké pedig egyértelműen nagyobb. Márpedig azt már tudjuk, hogy ez esetben az egyetlen helyes döntés 

ezt a terméket termelni, és nem valami mást, egészen az utolsó darabig (vagy legalábbis az utolsó előttiig 

mindenképpen, és az utolsónál sincs jobb választása a termelőnek, legfeljebb ezzel egyenértékű). 

Másfelől, ha a termék ára éppen annyi, mint amennyit a két görbe metszéspontjának y koordinátája mutat, akkor 

a fogyasztók hajlandóak az utolsó megtermelt példányig az összeset megvenni ezen az áron, nem fogják másra 

költeni a pénzüket. Még az utolsó előtti darabot megvevő fogyasztó számára is éppen ez az a termék, amelynek 

a határhaszna nagyobb a határköltségénél. A két görbe metszéspontjában tehát beáll a piaci egyensúly. 

 

1.11. ábra A kereslet és a kínálat összefüggése 

Az 1.11. ábra magyarázza azt is, amit korábban különösebb magyarázat nélkül, pusztán ajózan észre 

hagyatkozva állítottunk: ha a kávé rendelkezésre álló mennyisége csökken, akkor az ára nőni fog. Ha ugyanis ez 

nem történne meg, például azért, mert a hatóságok maximálják a kávé árát, akkor még az utolsó doboz kávé 

vevőjének is többet érne a kávé, mint amennyiért kapja. Ez azt jelenti, hogy a piacon hiány lép fel. Ilyenkor a 

fogyasztók között verseny alakul ki, hiszen minden elérhető kávé juthatna olyan vásárlóhoz, aki többet is 

hajlandó lenne fizetni érte. Ilyenkor két lehetőség van: vagy a boltos kap kenőpénzt, és ezzel a vevő valójában 



 I. RÉSZ │ ELMÉLETI 

KERETEKÉS KÉRDÉSEK 
 

 32  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

meg is fizeti azt az árat, amit – nos, itt egy bonyolultabb okfejtés következik, ezért vegyük ezt egy külön 

bekezdésbe. 

Nem azt az árat fizeti meg a boltos megvesztegetésével a vevő, amit neki megér a kávé, hanem azt az árat, amit 

annak az utolsó vevőnek megér, akinek még éppen jutna a kávéból azon az áron, amelyet a keresleti görbén az 

elérhető kávémennyiséghez tartozó ár jelent. Ez a legtöbb vevő esetén kevesebb annál, amennyit neki konkrétan 

megér a kávé. Ez ugyanis éppen az az ár, amit az utolsó olyan vevő, akinek mégjutna kávé mondjuk egy licitálás 

során, hajlandó lenne fizetni a kávéért. Más szóval, a boltos megvesztegetésével a vevő a hatósági ár és a piaci 

ár különbözetét fizeti meg. Ezt mutatja az 1.12. ábra. 

 

1.12. ábra. A hiány kialakulása és holtteherköltsége 

Ha a megvesztegetés nem lehetséges, akkor más módon fizeti meg a vevő ezt a különbözetet. Például hatalmas 

sorok alakulnak ki a kávéboltok előtt. Így a kávé ára nem 1000 Ft lesz dobozonként, hanem 1000 Ft plusz egy 

óra sorban állás. A sorban állás költsége a vevőnek kétségtelenül költség, de az eladónak nem bevétel (sőt talán 

még külön költség is, mert morcosabb vevőket kell kiszolgálnia). Az ilyen költségeket holtteherköltségnek 

nevezik. 

Ha az árak magasabbak, mint a két görbe metszéspontja által mutatott ár, akkor az adott termékből többlet jön 

létre, mert a termelők az adott árért hajlandóak többet is termelni, de ilyen áron a vevők nem hajlandóak többet 

megvásárolni. A többlet a termelőknek okoz holtteherköltséget, például mert az eladatlan termékeket raktározni 

kell, és ez költség a termelőnek, de nem haszon a fogyasztónak. 

A holtteherköltség sem a vevőnek, sem a termelőnek nem jó. Ezért mind a termelőknek, mind a fogyasztóknak 

érdeke, hogy az ár és a megtermelt mennyiség egyaránt a keresleti és a kínálati görbe metszéspontja által 

meghatározott mennyiségeket vegye fel. Ezt az árat nevezik piactisztító árnak is. Ez az ár megtisztítja a piacot a 

holtteherköltségek nagy részétől. Ezért az árért a termelők pontosan annyit termelnek, mint amennyit a 

fogyasztók hajlandóak megvásárolni, és ilyen áron a fogyasztók is pontosan annyit igényelnek, amennyit a 

termelők hajlandóak megtermelni. 
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Ha nincs valamiféle mesterséges beavatkozás (állami árrögzítés, maffia, árkartell stb.), akkor a piac 

automatikusan létrehozza a piactisztító árat, s ezzel a piaci egyensúlyt. Az állam tehát akkor jár el a 

legbölcsebben, ha a piaci árakba nem avatkozik be, viszont úgy alakítja ajátékszabályokat, hogy lehetőleg más 

se tehesse ezt. Az állam alkalmasjátékszabályok kialakításával és a rendőri vagy egyéb hatósági jelenlét 

fokozásával elérheti, hogy egy-egy adott termék esetében a maffia vagy az árkartellt létrehozó cégek (határ-) 

költségei nagyobbak legyenek a (határ-) hasznuknál. 

Ettől persze nem szűnik meg a maffia, hiszen vannak alternatív lehetőségei, csak kiszorul egy adott termék 

piacáról. A maffia is egy racionális szervezet, ezért szintén határköltségekben és határhasznokban gondolkodik. 

Az állam számára a maffia teljes megszüntetésének a határköltsége nagyságrendekkel nagyobb lenne, mint 

annak a határköltsége, hogy egy-egy politikailag fontos termék piacáról kiszorítsa. 

Talán az itt bemutatottak szolgáltatják a legerősebb érveket amellett, hogy miért tartozik a közgazdaságtan 

centrális dogmájához az 5. axióma is, még a nem piaci szervezetek (például az állam) esetében is. Az állam is 

akkor a leghatékonyabb, ha határköltségekben és határhasznokban gondolkodik. Az 5. axióma mellett egy 

másfajta fontos érvet ajátékelmélet általános gazdasági egyensúlyról szóló eredményei szolgáltatnak, amelyeket 

fejezetünk végén fogunk röviden megemlíteni. 

A közgazdászok, akárcsak a pszichológusok, szeretnek egyensúlyokban gondolkodni. A gazdasági egyensúly 

lehetőségét (legalábbis a szabad piaci termékek esetében) gondolatmenetünk biztosítja. Ezért használhatják a 

közgazdászok a kereslet-kínálat elemzés módszerét szinte svájci bicskaként, azzal együtt, hogy nagyon sok 

probléma elemzéséhez sokkal finomabb „célszerszámokat" is kifejlesztettek. 

A pszichológus számára is fontos az általa vizsgált személyek „lelki egyensúlya", de ennek vizsgálatához ilyen 

általános, a jelenségek ilyen széles körére hatékony eszközöket a pszichológia sajnos nem ismer. A 

pszichológiának kialakultak ugyan a gazdaságtanra emlékeztető elméletei, például az úgynevezett 

szociáliscsere-elmélet, de sajnos ezek az elméletek általában a gazdaságtannak csak néhány, többé-kevésbé 

hétköznapi fogalmát veszik át, gondolkodásmódját nem. A későbbiekben még visszatérünk erre a problémára. 

Csábító analógia például a társas kapcsolatok holtteherköltségeiről beszélni; nyilvánvalóan léteznek ezen a 

területen olyan haszonáldozatok, amelyek az egyik félnek „költségek", de a másiknak nem „hasznok". A 

gazdasági gondolkodás azonban nem vehető át úgy, hogy ugyanakkor centrális dogmájának legtöbb tézisét 

(pszichológiai szempontból tejesenjogosan) tagadjuk. A tudománytörténet egyik legfontosabb tanulsága, hogy 

egymással ellentétes paradigmák nem elegyíthetőek. A szintézis még várat magára – talán ez lesz majd 

egyjövendőbeli gazdaságpszichológiai diszciplína igazi hozadéka. 

1.10. A FOGYASZTÓI TÖBBLET 

Ahol verseny van a gazdaságban, ott a piac automatikusan megtisztítja az árakat. A versenyt pedig a szűkösség 

hozza létre. Ha egyjószág szűkös (és mind az), akkor megszerzéséért fel kell áldozni bizonyos hasznokat, s azé 

lesz a jószág, aki a legnagyobb áldozatot hajlandó érte meghozni. A pénz szerepe ebben másodlagos – de 

nagyon leegyszerűsíti az adott jószág megszerzéséért vállalt áldozatok összehasonlítását. 

Csakhogy a piac sajátságos versenyszabályokon alapul. Az előző gondolatmenet csak akkor teljes, ha az adott 

jószágból egyetlenegy áll rendelkezésre. Ha több is van belőle, akkor nem érdemes annyit áldozni érte, hogy 

rögtön a legelsőt megkapjuk. Elég, ha éppen az utolsó darab lesz a miénk. Ez azonban minden versenyzőre igaz. 

Így aztán mindenki ugyanannyiért kapja meg ajószágot, akkor is, ha neki személyesen többet is megért volna. 

Akármilyen szomjasak vagyunk, ugyanannyiért kapjuk meg a vizet, mint az, aki autómosásra használja és a 

samponozás közben is folyatja. Lehet, hogy én történetesen mindent megadnék azért, hogy a születésnapomon 

kaviárt ehessek, de elég csak annyit adnom érte, amennyit az ad, akinek még éppen megéri kaviárt venni, 

mondjuk lazac helyett. A csökkenő határhaszon törvénye miatt a legtöbb jószág majdnem minden példánya 

magasabb hasznot, nagyobb fogyasztói kielégülést okoz, mint amennyit fizetni kell érte. 

Fogyasztói többletnek nevezik azt a haszonmennyiséget, amennyivel egy termék a teljes vásárlói körnek 

nagyobb összesített hasznot hoz, mint amennyit összesen fizetnek érte. A fogyasztói többlet mennyisége a 

keresleti görbéből leolvasható: az a terület méri, ami a piaci ár egyenese és a keresleti görbe között van (ez az 

1.13. ábrán a besötétített terület). Ez a mennyiség általában hatalmas, főleg, ha az összes fajta jószágra 

összeadjuk. 
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1.13. ábra A fogyasztói töblet 

Minek köszönheti a fogyasztók tábora ezt a hatalmas ajándékot? Ráadásul ezt nem is elsősorban a gazdagok 

élvezik, mivel a termék hasznához képest alacsony piaci árak éppen a kevésbé tehetősek számára teszik 

elérhetővé ezeket a javakat. A fogyasztói többlet annál nagyobb, minél alacsonyabbak az árak, azaz minél 

hatékonyabban, minél kevesebb áldozattal képesek az emberek megtermelni az adott jószágot. Minél fejlettebb a 

termelés, annál kevésbé fejezik ki az árak a dolgok tényleges értékét. A fogyasztói többletet a társadalomban 

felhalmozódott ismereteknek köszönhetjük, beleértve a képzett munkaerő meglétét és a technikai vívmányokat 

is. 

A fogyasztói többlet fogalma számos más jelenség felismerését is lehetővé tette. Például kiszámolhatjuk a 

segítségével az adókholtteherköltségét. Az egyszerűség kedvéért vizsgáljuk csak a végtermékek vásárlóira kirótt 

fogyasztói adó esetét. Az 1.14. ábra mutatja a számítás módját egy-egy konkrét termékre. Az adó miatt a termék 

ára megemelkedik, és így a keresett mennyiség csökken (nem a kereslet!). A világosabban árnyékolt terület 

mutatja az állam által beszedett adót, amit persze csak azoktól tud beszedni, akik a magasabb ár ellenére 

továbbra is megveszik a terméket. A sötétebb terület pedig a korábbi fogyasztói többletnek azt a részét jelzi, 

amit a fogyasztók ugyan elveszítettek, de az államnak mégsem jelentett bevételt – ezért holtteherköltség. 
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1.14. ábra. Az adó holtteheröltsége 

Ha az állam a teljes közösség érdekeit akarja képviselni, akkor csak annyi adót szabad beszednie, amennyit 

valóban kiemelkedő értékű közjavakra tud elkölteni. Olyanokra, amelyek nemcsak az árukat érik meg, hanem az 

adó elkerülhetetlen holtteherköltségét is kompenzálják az állampolgárok számára. 

A fogyasztói többlet fogalmának is megvan a maga párja a kínálat oldalán. Ugyanúgy, ahogy nem a hasznossági 

érték határozza meg az árakat a fogyasztók számára, nem is a költségek határozzák meg a termelők számára. 

Láttuk: ami már megvan, az akkor sem számít költségnek, ha felhasználjuk valami új dolog megtermeléséhez. 

Ettől még lehet, hogy ezeknek a már meglévő dolgoknak az értékét (vagy annak egy részét) hajlandó megfizetni 

a vevő. Ez akkor fordul elő, ha ezek a termelőeszközök más termelőnek nincsenek meg, vagy más 

termelőjobban fel tudja őket használni valami egyéb célra. Eztette értelmessé a számítógép beszerzését a 

fogyasztói döntések természetéről szóló részben bemutatott példában. 

Ott a számítógép-vásárlást rövid lejáratú, fogyasztói döntésként elemeztük, és nem számoltunk azzal, hogy 

előfordulhat olyan eset is, amikor végül is az előre kalkuláltnál sokkal több munkát tudunk elvégezni a 

számítógépünkkel jó áron. Ez esetben beruházásunk valójában több hasznot hoz, mint amennyi mellett már 

éppen érdemes volt beruházni. Már majdnem úgy viselkedik, mintegy befektetés. Ezt nevezik termelői 

többletnek. Ez az eset valójában sokkal gyakoribb (vagy legalábbis összvolumenében sokkal nagyobb), mint az 

a balszerencsés eset, hogy a befektetésünk nem térül meg. Ha a fogyasztói többlet növekszik (márpedig a 

modern gazdaságokban folyamatosan növekszik), akkor összességében a termelői többletnek is növekednie kell. 

A fogyasztói többlet növekedését megalapozó gazdasági mechanizmust később, a tőke és az innováció 

kapcsolatáról szóló részben fogjuk tárgyalni. 

A piac tehát sokszor messze a költségeink fölötti árat hajlandó fizetni a termékeinkért. Az árakat nem a termék 

előállításának költségei határozzák meg, és nem is a termék hasznossági értéke, hanem a kereslet és a kínálat, és 

azok is csak együttesen, külön-külön, önmagukban nem. 

Ez a gazdaságelmélet következtetése. A könyvelésben, amely az átláthatóság érdekében eleve adott rubrikákba 

kényszerít minden bevételt és kiadást, mindez nem így jelenik meg. Ott a költség nevű rubrika már nem 

haszonáldozati költséget jelent, hanem egyszerűen csak a könyvelés rendje szerint ide kerülnek bizonyosfajta 

kiadások. Így aztán a könyvelés nem is képes megragadni a gazdaság igazi mozgatórugóit, legfeljebb (nevéhez 

híven) precízen elkönyveli a gazdasági tevékenységek egyfajta jól megragadható kísérőjelenségeit: a 

pénzmozgásokat. A könyvelésben a termelői többlet a legkülönbözőbb rubrikákban jelenhet meg, a fogyasztói 

többlet fogalma pedig végképp felismerhetetlenné válik. 
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Ha a világ összes cégének és összes családjának gondosan átvizsgálnánk a könyvelését, akkor semjuthatnánk a 

fogyasztói többlet nyomára. Itt látszik a gazdaságelmélet centrális dogmájának igazi ereje. Ez tette lehetővé, 

hogy felismerjük, hogy az árakat egyáltalán nem az értékek határozzák meg, és nem is a költségek, hanem a 

termelőkés a fogyasztók különféle helyettesítési lehetőségei, azaz a kereslet és a kínálat együttese. 

A fogyasztói többlet révén valamennyien a társadalomban az idők során felhalmozódott összes tudás, 

technológia, ötletesség, alkotó szellem és főként: befektetési hajlandóság eredményeit élvezzük. Minden újítás, 

ami bármilyen jószág (legyen az akár anyagi, akár szellemi) termelését megkönnyíti, a társadalom összesített 

fogyasztói többletét (s így jólétét) növeli. Ez a gazdasági gondolkodás fő üzenete minden más tudományág 

számára. A pszichológiának lehet, sőt néha kötelező nem elfogadni a gazdaságtan centrális dogmájának téziseit, 

de olyan pszichológiai elméleteket ma már nem fogadhatunk el, amelyek ellentétben állnak a gazdaságtan jól 

megalapozott eredményeivel, például a fogyasztói többlet létezésének kétségtelen tényével. 

1.11. A KOMPARATÍV ELŐNYÖK ELVE 

Ebben a részben a közgazdaságtan egy olyan felfedezését mutatjuk be, amely még jóval a centrális dogma 

kialakulása előtt született. A komparatív előnyök elvének felismerése alapvető fontosságú volt a közgazdaság-

tudomány paradigmájának kialakulása felé vezető úton. Ugyanakkor ez az elv pszichológiai törvényként is 

nagymértékben érvényes. Ám a pszichológia fejlődésének útjai annyira másfelé vezettek, minta gazdaságtané, 

hogy a pszichológusok több mint száz éven keresztül egyáltalán nem vettek tudomást erről a fontos 

felfedezésről. 

Képzeljünk el egy minitársadalmat, amelyben mindössze három termelő van: A, B és C, és ezek is mindössze 

kétféle terméket állítanak elő: élelmiszert (egysége: 1É) és ruhaneműt (egysége: 1R). Ebben a roppantul 

absztrakt, de tanulságos minitársadalomban bármely egység élelmiszer bármely másikat helyettesít, és ugyanez 

a helyzet a ruhaneműkkel is. A három termelő termelési képességei azonban különböznek: 

1.2. táblázat - 1.2 táblázat. Komparatív előnyök három, eltérő termelési képességű 

termelő esetén 
 

Termelő Termelési képesség egy nap alatt Példák a termelés 

lehetőségeire 

 
élelmiszerből ruhaneműből 

 

A 4É 8R 4É vagy 8R vagy 1É + 6R 

stb. 

B 3É 3R 3É vagy 3R vagy 1É + 2R 

stb. 

C 2É 1R 2É vagy 1R vagy 1É + 

0,5R stb. 

Az utolsó oszlop utolsó példái úgy jönnek létre, ha A idejének egynegyedét tölti élelmiszer-termeléssel, 

háromnegyedét pedig ruhatermeléssel, B az idejének egyharmadát tölti élelmiszer-termeléssel, C pedig a felét. 

Az átállás költségét (például időigényét) az egyszerűség kedvéért nullának vettük. Mindenki szabadon 

választhat, hogy mire milyen arányban fordítja a munkáját, de termelői képességei adottak. 

Első kérdésünk a következő: képzeljük el, hogy mégsem ilyen szabadok a termelők, mert e társadalomban van 

egy diktátor is, D, aki nem termel, csak diktál. Mármost D megállapítja, hogy a teljes társadalomnak napi 1É 

élelmiszerre van szüksége, annyiból mindenki jóllakik. R-ből viszont akármennyi elkel, sőt, miután az 1É 

megvan, minél több R áll az emberek rendelkezésére, annál boldogabbak. Kit utasítson D az egyetlen egységnyi 

élelmiszer megtermelésére? (A diktátor is racionális ember, és szeretné, ha döntésének a nettó hozadéka minél 

magasabb lenne.) 
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A hétköznapi józan ész első gondolata többnyire az, hogy a legjobb, ha A gyorsan (negyed nap alatt) megtermeli 

a szükséges élelmiszert, és utána már mindenki nyugodtan koncentrálhat a ruhatermelésre. Mindenki más több 

időt töltene el az 1É megtermelésével, hiszen A a leghatékonyabb. De számoljunk egy kicsit: 

• Ha A termeli meg az 1É-t, akkor emellett ideje fennmaradó 3/4 részében termelhet még 3/4 x 8R = 6R-et, 

emellett B és C teljes gőzzel csak ruhát termel, 3 + 1 egységet. Összesen tehát az 1É mellett 10R termelődik. 

• Ha B termeli meg az 1É-t, akkor ő még 2R-et tud emellett termelni, plusz A és 

C termel összesen 8 + 1 egységet, a társadalmi össztermelés tehát ez esetben 

11R lesz. 

• Ha C termeli meg az 1É-t, akkor emellett még egy fél R-et tud termelni, továbbá A és B termel 3 + 8 R-et, s 

így összesen 11,5R készülhet az 1É mellett. 

D leghelyesebb döntése tehát az, ha C-t utasítja a szükséges élelmiszer megtermelésére, annak ellenére, hogy ő a 

fél napját elpepecseli vele. Ha az olvasónak ezt diktálta első ránézésre ajózan esze, akkor vagy nagyonjó 

matematikai érzéke van, vagy már kellőképpen megfertőződött a gazdasági gondolkodással. 

A gazdasági gondolkodás szerint nem az a kérdés, hogy ki mit és mennyi idő alatt termel, hanem az, hogy mit 

áldoz fel ezért, mennyi a termelési költsége. Az A termelő egy egység élelmiszer megtermeléséért két egység 

ruha megtermelését áldozza fel, a B termelő egyet, a C termelő viszont csak egy felet. Így azonnal világossá 

válik, számolgatás nélkül is, hogy C képes a legolcsóbban (azaz: a legkevesebb haszonáldozattal) termelni az 

élelmiszert. Ha a gazdaságtan paradigmájában gondolkodunk, akkor mindez nem valamiféle gyanús számítgatás 

obskúrus eredményeként jelenik meg, hanem magától értetődik. 

A kis béna C, aki mindent a lehető leglassabban képes megtermelni, egyszerre csak előlépett a társadalom 

leghatékonyabb élelmiszer-termelőjévé. Nem D léptette elő, hanem eleve az is volt. Példánkban is érvényesült a 

komparatív előnyök elve. Ez az elv ezt mondja: abban, hogy kinek mit érdemes termelnie, nem az abszolút 

előnyök számítanak, hanem a relatív hatékonyság. 

Példánkban A-nak abszolút előnye van mindegyik árucikkfajta termelésében, de relatív hátránya van B-vel és C-

vel szemben is az élelmiszer-termelésben, mert amennyiben A erre adja a fejét, akkor több ruhanemű termelését 

áldozza fel, mint B vagy C. Ugyanakkor persze A-nak a ruhatermelésben nemcsak abszolút előnye van, hanem 

komparatív előnye is. De még ez sem automatikus: hamarosan látni fogjuk, hogy az is előfordulhat, hogy 

valamiben még a világ legjobbjával szemben is sokaknak komparatív előnyük van. 

C előlépését a leghatékonyabb élelmiszer-termelővé nem a diktatúra logikája okozta, hanem a gazdaságé. Most 

képzeljünk el egy egészen másfajta társadalmat, egy kommunisztikusat, olyat, amelyben már nincs szükség 

diktátorra, hanem az emberekjó kommunista emberként maguktól helyesen felismerik a szükségleteiket. 

Mondjuk ezek a szükségletek a következők: 

• A szükséglete naponta 4É és 1R (ő ilyen nagyétkű). 

• B szükséglete naponta 2É és 2R (ő ilyen kiegyensúlyozott ember). 

• C szükséglete naponta 1É és 1R (van mire szerénynek lennie...). 

Azonnal átláthatjuk, hogy egyikőjük sem képes maga megtermelni a saját szükségletét. Mindenkinek pontosan 

1R-rel nagyobb a szükséglete, mint amit maga meg tudna termelni, ha teljes önellátásra rendezkedne be, és 

először is a szükséges élelmiszert termelné meg. 

Az egész társadalom együtt mégis képes mindenkit kielégíteni: A egy fél nap alatt megtermeli az összesen 

szükséges 4R-et, és emellett termelhet még 2É-t is. B és C termel 3 + 2 É-t, és ezzel megvan az össztársadalmi 

szükséglet, ami 7É és 4R. „Mindenki képességei szerint", és azután az össztársadalmi termelés elosztható a 

„mindenkinek szükségletei szerint" elv alapján. Ha mindig így alakulnának a szükségletek és a képességek, 

akkor talán működőképes is lenne a kommunizmus. De ha a szükségletek struktúrája kicsit is más lenne, akkor 

már valakinek engednie kellene a szükségleteiből, és ez minden bizonnyal nagy vitákra vezetne. 

A piacgazdaságban központi elosztás helyett cserearányok alakulnak ki. Példánkban a ruhanemű és az 

élelmiszer közötti cserearány 1É = 0,5R és 1É = 2R között akármennyi lehet. Ha 1É értéke 2R alatt van, akkor 
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A-nak (a leghatékonyabb ruhatermelőnek) már megéri ruhát termelni, és nem valami mást. Ha 1É értéke 0,5R 

fölött van, akkor C-nek (a leghatékonyabb élelmiszer-termelőnek) már megéri élelmiszert termelni. B pedig azt 

fogja termelni, aminek az árfolyama magasabb. B akkorjár a legjobban, ha a cserearányok akármelyik irányba, 

dejelentősen eltérnek az 1:1 aránytól. C annál jobban jár, minél magasabb az élelmiszer értéke, A-nak pedig az 

az érdeke, hogy a ruhanemű árfolyama minél inkább emelkedjen, de ők már az 1:1 cserearány esetén is nagyon 

jól járnak. 

Három élesen különböző érdeket látunk, és azt sem mondhatjuk, hogy akkor hát nyilván az arany középút fog 

kialakulni, mert az meg B-nek kedvezőtlen. Ha ez a három termelő leülne, és szavazással döntené el a 

cserearányokat, akkor A és C közül azjárnajól, aki mellé B áll. Ha pedig A és C kötne koalíciót, és egyezne meg 

1:1 cserearányról, akkorBjárna rosszul. 

Nagyon igazságtalan cserearányok azonban nemjöhetnek létre, mert ha a kisemmizett fél megsértődve, 

önsorsrontó módon teljesen kilép a közgazdaságból, és önellátásra rendezkedik be, akkor a másik kettő is 

rosszul jár. Ez 1:1 cserearány esetén B-nek még csak veszteséget sem okozna. Viszont láttuk, hogy ha A, B és C 

együttműködik, akkor együtt sokkal magasabb szinten tudják a szükségleteiket kielégíteni, mint külön-külön, 

vagy mint bármelyik kettő a harmadik nélkül. Ez utóbbi félmondat állítását ugyan nem vezettük le, de az olvasó 

könnyen utánaszámolhat. 

A végső cserearányokat a kereslet és a kínálat együttese fogja meghatározni – ezt az eddigiekből mi már tudjuk, 

de a komparatív előnyök elvének felfedezésekor (a 19. század első felében) még nem tudták. A cserearányok 

alakulásának bonyolult mechanizmusait itt nem részletezzük, de egy általános következményt megemlítünk, már 

csak azért is, mert a komparatív előnyök elvének pszichológiai alkalmazásaiban ez az észrevétel igen 

hasznosnak bizonyult. 

A komparatív előnyök érvényesülése folyamán legtöbbször a kicsik járnak viszonylag jól. Ahogy C szerepe 

felértékelődött a példánkban, ugyanúgy a valódi gazdaságban is többnyire valami ilyesmi történik. 

Természetesen ettől még A összességében sokkal több jószágot fogyaszthat, mint C (ami nem is csoda, hiszen 

sokkal hatékonyabban termel), és annál is többet, mint amennyit maga egyedül meg tudna termelni. C-nek 

azonban ahhoz képest, hogy mennyivel kevésbé hatékony a termelésben, végül is több fogyasztási jószág jut, 

mint a többieknek. Az olvasó, ha kedve tartja, eljátszhat annak számolgatásával, hogy a különböző cserearányok 

esetében ki mit fog termelni, kinek mennyi jut mondjuk ruhavalutában kifejezve, és akkor hamarosan tapasztalni 

fogja ezt a szabályt. 

A nemzetközi kereskedelem elsősorban éppen a komparatív előnyök elvét érvényesíti. Lehet, hogy Németország 

egy hatalmas üvegház-beruházás után még a kávét is sokkal kisebb költséggel tudná megtermelni, mint Brazília. 

De ez nem egy kiemelt precizitást igénylő iparág, Németországnak nem ebben van a komparatív előnye. Ezért, 

még ha netán van is pénze egy ilyen beruházásra, nem erre fogja költeni. 

A komparatív előnyök elve magyarázza a következő, első hallásra talán furcsa tényt is: ha az A ország kivétel 

nélkül minden terméket kisebb költséggel képes megtermelni, mint a B ország, akkor is lehetséges kölcsönösen 

előnyös kereskedelem e két ország között. Sőt, mint az imént láttuk, kettejük közül viszonylag éppen a B ország 

fogjobbanjárni, bár az A országnak is egyértelműen előnyös lesz a kereskedelem a B országgal. Mindkettő 

rosszul jár, ha a hazai ipar védelmében a külkereskedelmet akadályozó védővámokat alkalmaz. 

A komparatív előnyök elvéből azt is megérthetjük, hogy a vámoknak általában igen magas holtteherköltségük 

van – a gondolatmenetet itt nem részletezzük, de hasonló ahhoz, ahogy az adók holtteherköltségét bemutattuk. 

Ha az olvasó felrajzolja a vámok holtteherköltségeit az adóknál látott logika alapján, egy érdekes (és gazdasági 

szempontból nagyon fontos) különbséget is felfedezhet. Míg az adók amellett, hogy holtteherköltségeket 

okoztak, a piaci egyensúlyt is felborították, a vámok ezt nem teszik – a hazai gazdaság a vámok által okozott 

holtterhek mellett is piaci egyensúlyban maradhat. Néha a vámok által nyert belpolitikai előnyök (például: 

bizonyos politikailag fontos, de komparatív hátrányban levő iparágak hazai életben tartása) kompenzálhatják a 

vámok holtteherköltségét. 

A komparatív előnyök elve mindennapi gazdasági döntéseinkben is lépten-nyomon érvényesül. Képzeljük el, 

hogy egy ügyvédnek hobbija a gépírás, és ezt annyira jól csinálja, hogy megnyeri a gépírók világbajnokságát. 

Maga gépelje-e ezek után a beadványait? A válasz: nem biztos. Ez attól függ, hogy mennyirejó ügyvéd. Ha 

például ő a világ ezredik legjobb ügyvédje, akkor biztos, hogy nagyon rosszul jár, ha maga gépeli az iratait. 

Ugyanis a gépírásban mondjuk csak kétszerjobb a titkárnőjénél, az ügyvédkedésben viszont százszor. 

Komparatív hátránya van a gépírásban, annak ellenére, hogy ő a világ legjobbja. Hiába imád gépelni, a 

főnökejoggal mondja neki, hogy ezt csinálja otthon hobbiból, de ne az irodában, kiemelt ügyvédi munkadíjért. 
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Nem kell feltétlenül valamiben a legjobbnak lennünk a világon. Legjobb csak egyvalaki lehet, és sokan 

vagyunk. Ráadásul lehet, hogy végül is a legjobb sem azt fogja csinálni, amiben ő a legjobb a világon, mert 

előfordulhat, hogy komparatív előnye másban van. Ami a fontos: találjuk meg azt a területet, amelyen 

komparatív előnyünk van másokhoz képest. Ezt nem mindig könnyű megtalálni egy olyan társadalomban, ahol 

kettőnél sokkal többféle dologgal lehet foglalkozni. Mégis érdemes ilyen területet keresni magunknak, mert 

ezzel járulunk hozzá a legjobban nemcsak a sajátjólétünkhöz, de a társadaloméhoz is. 

A komparatív előnyök elve nemcsak a gazdaságban érvényes. Révbíró Tamás írta a nagy színész, Gábor Miklós 

halálára: „A lányok, akikbe szerelmesek voltunk, őbelé voltak szerelmesek. Realisták voltak, így végül a mi 

asszonyaink lettek, de szívükben az övé maradt az első hely, és ez így volt rendjén. Örültünk a második helynek, 

mert mindannyian tudtuk, hogy vele versenyezni nemcsak nem lehet, de nem is kell." Fogalmazzunk kevésbé 

fennkölten: még Gábor Miklóssal szemben is érvényesült a komparatív előnyünk, anélkül hogy külön meg 

kellett volna küzdenünk érte. 

Ha Gábor Miklós négyszer okosabb, háromszor érzékenyebb és kétszer szebb, mint mi vagyunk, akkor 

komparatív előnyünk van vele szemben a szépségben, és ez érvényesülni is fog. A gábormiklós nagyon szűkös 

jószág. Mi is azok vagyunk, ha nem is annyira, mint a gábormiklós, de komparatív előnyünk (kinek miben) 

éppen azt biztosítja, hogy van, amiben közel annyira. Ha ezzel élni tudunk, akkor a lányoknak nem is kell 

fájdalmasan realistáknak lenniük, komparatív előnyünk magától érvényesülni fog a választásukban. 

A komparatív előnyök elve valójában egy pszichológiai elv is. Pszichológiai hangszerelésben azt mondja ki, 

hogy az emberek választásaikban általában nem az abszolút, hanem a komparatív előnyöket veszik figyelembe, 

jóllehet ezt többnyire nem tudatosan teszik. A komparatív előnyök elve pszichológiai magyarázó elvként is 

gyakran nagyon jól működik. Talán éppen ebbe az elvbe szerettek bele a szociáliscsere-elméletek kidolgozói – 

kicsit irigyelve, hogy ezt a szellemes és nagy horderejű elvet nem a pszichológusok fedezték fel. 

A szociáliscsere-elméletekben sok helyütt sikerrel alkalmazzák ezt a gazdaságtanból tanult elvet, de a 

pszichológiai elméletek egyelőre megragadtak a közgazdasági gondolkodásnak a centrális dogma kialakulása 

előtti állapotánál. Így aztán olyan fontos fogalmakat, mint például a fogyasztói többlet, nem tudunk hatékonyan 

integrálni pszichológiai elméleteinkbe. Ahhoz, hogy a pszichológia az ilyenfajta kérdések vizsgálatában előbbre 

lépjen, elkerülhetetlen a gazdaságtan paradigmájának mélyebb megértése – így például a csere és a 

kereskedelem gazdasági értékteremtő mechanizmusainak alapos ismerete. 

1.12. A KERESKEDELEM ÉRTÉKTEREMTŐ SZEREPE 

Már az eddigiekben is sokszor kiemeltük, hogy a közgazdaságtan egyáltalán nem csak az anyagi természetű 

jószágokkal foglalkozik. Az első pillanattól úgy alkottuk meg a fogalmainkat, hogy haszonnak tekintettünk egy 

óra kellemes heverészést a napon vagy egy színházi estét is, ezek feláldozását pedig költségnek. 

Az emberek gondolkodásába nagyon mélyen beivódott, hogy termelőtevékenységnek csak az számít, aminek 

valami anyagi haszna van. Ebbe a gondolatvilágba még valahogy (sokszor nem könnyen) beleférnek a kiművelt 

emberfőket vagy meggyógyított betegeket „termelő" tanárok és orvosok, mert az ő tevékenységük, ha nem is 

materiális természetű, dejól érzékelhető változást okoz a világban. De például a kereskedők tevékenységét a 

világ legtöbb kultúrájában valamiféle óvatos gyanú veszi körül. A kereskedelem során csak gazdát cserélnek a 

dolgok, új termék látszólag nem keletkezik. Pedig valójában már egy egyszerű csere is valódi értéket, hasznot 

termelhet mindkét fél számára. 

Képzeljük el, hogy Filosz úr egyszer régen kapott valakitől ajándékba egy szobabiciklit. Néhányszor kipróbálta, 

de maga is megijedt a lábán keletkezett, ismeretlen rendeltetésű izomlerakódásoktól, és azóta a bicikli csak 

porosodik. Ugyanakkor 

Fitnesz úr lakásában egy gyönyörű szép sakk-készlet porosodik, amelynek gusztusos figuráit régebben 

néhányszor megpróbálta emelgetni, de túlságosan könnyűnek találta őket. Filosz úr és Fitnesz úr egyszer egy 

beszélgetés közben elhatározzák, hogy elcserélik egymással ezt a két tárgyat. Mindketten kezüket dörzsölik, 

hogy nagyon jó cserét csinálnak. A csere után mindketten úgy érzik, hogy gazdagabbak lettek. És a gazdasági 

gondolkodás szempontjából ez szó szerint igaz is: mindketten nagyobb haszonhozjutottak, mint amit áldoztak 

érte. 

Kérdés azonban, hogy nőtt-e ezáltal a társadalomban meglévőjavak mennyisége, azaz valóban termelődött-e 

bármiféle új érték a csere révén. A legtöbb ember első reakciója az, hogy nem termelődhetett, hiszen a csere 

után továbbra is csak egy szobabicikli és egy sakk-készlet van, semmi új nem jött létre. A gazdaságtan azonban 



 I. RÉSZ │ ELMÉLETI 

KERETEKÉS KÉRDÉSEK 
 

 40  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

nem újdonságokról beszél, hanem hasznokról és költségekről. Új haszon pedig jött létre, méghozzá mindkét 

félnél. 

Új anyagi javakról már csak azért sem beszélhet a gazdaságtan, mert akkor nagyon nehéz lenne meghatározni, 

hogy mi számít új anyagnak. Egy cipőgyárban sem születik egyetlenegy új atom sem. A gyár termelésnek 

nevezett (és mindenki által annak elfogadott) tevékenysége mindössze új, célszerűbb formába rendezi a meglévő 

atomokat, így lesz a nyersbőrből, cserzőanyagból és még sok más dologból cipő. Minden termelés azzal teremt 

hasznot, hogy célszerűbb formába rendezi a meglévő anyagokat. Filosz és Fitnesz úr cseréje ugyanezt tette: 

célszerűbb elrendezésbe hozta a korábban is meglévő dolgokat. Ugyanúgy teremtett új értéket, mint a cipőgyár. 

Az is egy közkeletű tévedés, hogy a csere csak akkor fair, ha egyenlő értékek cserélnek gazdát. A csere sohasem 

egyenlő értékek cseréje, ha az lenne, akkor semmi értelme sem volna. Értelme csak akkor van, ha mindkét fél 

valami számára értéktelenebbet áldoz fel valami számára értékesebbért. Ha én pék vagyok, és rengeteg cipóm 

van, akkor akár egy évig is szívesen ellátom suszter szomszédomat cipóval egy pár cipőért cserébe. A 

szobabicikli vagy a sakk-készlet nem volt teljesen értéktelen korábbi gazdáik számára sem, különben már régen 

megszabadultak volna ezektől a porfogóktól – egy-két száz forintért biztosan boldogan elvitte volna valaki. De 

mindketten csak most találtak alkalmat arra, hogy valami olyan dologra cseréljék el, amely számukra valóban 

nagyobb értéketjelent. 

A csere során keletkezett új termék nem a szobabicikli vagy a sakk-készlet, hanem az a tény, hogy mindkét 

tárgy olyan helyre került, ahol a hasznossága nagyobb, mint korábban volt. Ennek az új terméknek van 

tényleges értéke, hasznossága, ezáltal növelte a csere a társadalom gazdagságát. 

Az ilyenfajta új értékeket létrehozó tevékenység technikailag fejlettebb formáját nevezik kereskedelemnek. A 

kereskedelem szükségtelenné teszi, hogy Filosz úrnak és Fitnesz úrnak meg kelljen keresniük egymást, és szót 

kelljen érteniük egymással, ami igencsak komoly erőfeszítést jelenthet mindkét részről, hacsak a véletlen 

szerencse nem hozza össze őket. A kereskedelem intézménye mindkettőjüknekjelentős holtteherköltséget 

takaríthat meg. A kereskedelem ezt a megtakarítást a pénz nevű, nagyon is konkrét formában megjelenő 

absztrakció segítségével éri el. (A pénz szerepéről a későbbiekben fogunk még beszélni.) 

A kereskedelemre mint értéktermelő tevékenységre is érvényesek a kereslet és a kínálat törvényei, s így ennek a 

tevékenységnek is kialakul a maga piaci egyensúlyi ára. De ahhoz, hogy ezt világosan értsük, emeljük ki a 

következőket: a vevő a mi szempontunkból nem mint a kereskedő által árultjószágok vevőjejelenik meg, hanem 

mint a kereskedelmi szolgáltatás vevője. Más szavakkal: a vevő a kereskedő által termelt értéket vásárolja meg a 

kereskedőtől; az, hogy emellett egy árucikknek is a birtokába jut, ennek egy mellékes velejárója. Ez utóbbit 

ugyanis megvehetné közvetlenül a termelőtől is, vagy megszerezhetné egyszerű csere útján is, de az 

utánajárásnak nagyobb lenne a költsége, mint amennyit a kereskedő kér az általa termelt (az utánajárást kiváltó) 

termékért. 

A kereskedelemnek is megvannak a maga holtteherköltségei – és ezek elsősorban pszichológiai természetűek. 

Nem számít ide az üzlethelyiség költsége vagy a kereskedő munkaideje, mert ezek a kereskedő 

termelőtevékenységének szükséges gazdasági feltételei. Ezek azok a költségek, amelyek mindenképpen 

megjelennek a kínálatban (azaz: ezek határozzák meg a kínálati görbe alakját). A kereskedelem 

holtteherköltsége viszont a megbízhatatlan szállítókkal való veszekedés vagy annak a költsége, hogy a 

kölcsönös bizalmatlanságból adódóan feleslegesen részletes, mindenre kiterjedő szerződéseket kell írni. A 

holtteherköltséget csökkentő hatású, ha a partnerek annyira megbíznak egymásban, hogy egy üzletet egy 

kézfogással meg mernek kötni, és ennek alapján azután már nyugodtan verik magukat költségekbe. Az 

erkölcsösség a gazdaságtan szempontjából többnyire úgy jelenik meg, mint holtteherköltséget csökkentő 

viselkedés. 

Előfordulhat azonban, hogy Filosz úr, bár tökéletesen erkölcsös, de mégsem adta volna el egy kereskedőnek a 

szobabiciklit annyiért, amennyiért pedig megvehette volna ugyanazt a sakk-készletet, amit Fitnesz úrtól kapott 

cserébe. Filosz úr a szobabiciklit egy kedves ismerősétől kapta régen, aki ugyan félreismerte őt, de mégis 

nagyon kedves a szívének. Ugyanez a helyzet Fitnesz úrral és az ő sakk-készletével. Ahhoz, hogy kettejük 

között létrejöhessen a csere, mindezt meg kellett beszélniük. Ez a beszélgetés nyitotta meg a pszichológiai 

lehetőséget a csere felé: így már nem egyszerűen csak két tárgy cserélt gazdát, hanem két történet is az 

ajándékokról. 

Ezután már mindketten racionalizálni tudták maguknak, hogy miért válnak meg a kedves ajándéktól. 

Pszichológiai tanulmányainkból tudhatjuk: könnyen lehet, hogy sok-sok év múlva Filosz úr úgy fog mesélni az 

unokáinak a gyönyörű sakkkészletről, hogy „Tudod, ez az, amit a Mári nénitől kaptam." 
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1.13. AZ INFORMÁLIS EMBERI KAPCSOLATOK ÉRTÉKTEREMTŐ 
SZEREPE 

Filosz úr és Fitnesz úr informális beszélgetése tényleges gazdasági értéket hozott létre. Ahogy gazdasági érték a 

kereskedőnek az a szolgáltatása, amely megkímél minket az utánajárástól, vagy az a változás, amit a tanár hoz 

létre diákjai fejében, ugyanúgy gazdasági érték az a pszichológiai változás is, amely egy gazdasági lehetőség 

realizálását lehetővé teszi. Filosz úrés Fitnesz úr beszélgetése is növelte a társadalom gazdagságát. Akkor is 

növelte volna, ha azután valamilyen okból mégsem jön létre közöttük a csere, ugyanis a pszichológiai változás 

megtörtént. 

Az ilyesfajta pszichológiai változások-éppen a közgazdaságtan paradigmája szerintakkor is növelik a társadalom 

gazdagságát, ha a közgazdászok az ilyesmit egyelőre nem tudják megmérni és külön ágazatként beleszámítani a 

GNP-be. Az informális emberi kapcsolatok eredményeként létrejövő pszichológiai változásoknak nagyon 

gyakran vannak közvetlen gazdasági következményeik, ezért önmagukban is gazdasági értékek. 

Az informális emberi kapcsolatok fogalmához tartoznak mindazok a nem közvetlenül gazdasági, többnyire nem 

is céltudatos emberi tevékenységek, amelyek megteremthetik a gazdasági tevékenységek pszichológiai 

feltételeit. Ezek egy része a gazdasági tevékenységek színhelyén, a munkahelyeken zajlik, dejelentős része 

azokon kívül történik. Informális emberi kapcsolat volt például az, amikor Filosz úr és Fitnesz úr minden 

különösebb gazdasági cél nélkül hétköznapi emberi beszélgetésbe elegyedett egymással. 

Nem tartozik az informális emberi kapcsolatok fogalmához például az üzletkötés aktusa és annak emberi 

vonatkozásai (az utazások a személyes kapcsolatfelvétel érdekében, az alkudozás, az üzleti vacsorák vagy akár a 

„csak úgy" történő kapcsolattartás). Ezek akkor is formális tevékenységeknek tekintendők, ha amúgy nagyon 

oldott, emberi hangulatban zajlanak. Mindezek az üzleti tevékenység viszonylag pontosan kimutatható 

költségeihez tartoznak, és bele is illeszkednek a gazdasági gondolkodás paradigmájába. 

A pszichológia jól ismer számos olyan mechanizmust, amelyekkel az emberek a saját pszichéjük belső állapotai 

és a külső világ realitásai közötti ellentmondásokat kezelik úgy, hogy a saját magukról alkotott énképük 

lehetőleg ne sérüljön. Az ilyen mechanizmusokat énvédő mechanizmusoknak nevezik. Például az énvédő 

mechanizmusok közé tartozik az imént említett racionalizálási mechanizmus is, amelynek révén Filosz úrés 

Fitnesz úr is alkalmas lelkiállapotba hozta magát arra, hogy nyélbe üssék a cserét, s így realizálják az adott 

helyzetben eleve meglévő gazdasági haszonteremtő lehetőséget. Az olvasó, ha egyszer rááll a szeme az ilyenek 

észrevételére, könnyen találhat ennél sokkal nagyobb súlyú példákat is az informális emberi kapcsolatok és a 

különféle ismert pszichológiai mechanizmusok értékteremtő szerepére a tényleges gazdasági életben. 

Az informális emberi kapcsolatokból származó gazdasági hasznok és ezek költségeinek elemzése is a 

gazdaságtan paradigmájának alapján végezendő – éppen azért alakult ki ez a paradigma, mert ez bizonyult a 

legalkalmasabb, legszakszerűbb keretnek a különféle hasznokkal és költségekkel kapcsolatos kérdések 

vizsgálatához. Ugyanakkor a pszichológia az a tudomány, amelynek érdemi ismeretei vannak azokról a lélektani 

mechanizmusokról, amelyek az ilyenfajta hasznok megtermelésének alapját képezik (racionalizálás, 

intellektualizálás, előítéletek kezelése, projekció és általában a legkülönbözőbb fajta énvédő mechanizmusok). 

A gazdaságtan nem dolgozik olyasfajta fogalmakkal, mint a „racionalizálás", a pszichológia pedig általában 

nem tud beépíteni a paradigmájába olyan fogalmakat, mint „a társadalom gazdagsága". Többek között ezért van 

kialakulóban a gazdaságpszichológia önálló diszciplínája. 

Az informális emberi kapcsolatok tényleges gazdasági súlyának meghatározása az egyik legelső fontos kihívás a 

gazdaságpszichológia számára. Ha ezek összsúlya mindössze a GNP néhány tized százalékát teszi ki, akkor a 

gazdaságpszichológia egy viszonylag jelentéktelen szakterület. Valószínűbb azonban, hogy ezek összsúlya a 

GNPjelentős százalékára rúg, és akkor a gazdaságpszichológiának nagyon is érvényes és hasznos szerepe lehet a 

gazdaságtan fejlődésében. Az említett probléma megoldásához azonban még számos bonyolult elméleti és 

módszertani kérdést kell megoldani. Minden bizonnyal ezek megoldása során fog ténylegesen kialakulni a 

gazdaságpszichológia paradigmája. 

A gazdaságtan a maga paradigmájának segítségével felismertejó néhány, látszólag egyáltalán nem értéktermelő 

tevékenység tényleges gazdasági értékteremtő szerepét – amit eddig láttunk: a csere és a kereskedelem, de 

említhetnénk itt sok minden mást is, például a spekulációt vagy az ügynöki tevékenységet, és idetartozik például 

a befektetői döntések során alkalmazott kockázatelemzés is. A következő lépés ezek után bizonyos tisztán 

pszichológiai tényezők, például az informális emberi kapcsolatok és az egyéni énvédő mechanizmusok 

gazdasági értékteremtő szerepének felismerése volt. 
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Ez a felismerés is megszülethetett még a gazdaságtan paradigmáján belül. Az ilyen pszichológiai tényezők 

kereslete és kínálata azonban általában nem a piac, hanem inkább a pszichológia törvényei szerint alakul ki. Így 

ezeknek a gazdasági tényezőknek a vizsgálatához elkerülhetetlenül szükséges egyrészt a gazdasági gondolkodás 

mély ismerete, másrészt konkrét pszichológiai szakismeret is. 

1.14. PÉNZ, KAMAT, TŐKE 

Ha egy kötetbe összegyűjtenénk az összes tanmesét, amit a közgazdászok Robinsonról írtak, e könyv terjedelme 

sokszorosa lenne Daniel Defoe eredeti regényének. Számtalan gazdasági mechanizmus remekül szemléltethető 

egy lakatlan sziget absztrakciójával. Lássunk egy példát! 

A lakatlan szigeten Robinson egyetlen élelmiszerforrása a part közelébe merészkedő halak. Ezeket Robinson 

szerencsés esetben botjával fejbe tudja vágni, hogy azután elfogyassza őket. A halak azonban fürgék, és 

Robinson egy egész napi csapkodással pusztán öt halat tud zsákmányolni, ami éppenhogy elég ahhoz, hogy 

megtartsa benne a lelket. Ha lenne Robinsonnak egy hálója, akkor egy nap alatt húsz halat is foghatna, így elég 

lenne minden negyedik nap dolgoznia az élelemért. A többi napokon sok minden egyébbel is foglalkozhatna. De 

egy háló összeeszkábálása harminc napot venne igénybe, és ezalatt Robinson éhen halna. 

Mennyit érne Robinsonnak, ha most kölcsönbe kaphatna százötven halat? Hajlandó lenne-e ezért harminc nap 

múlva kezdődően élete végéig napi öt halat adni? Ha Robinson nem megy bele az üzletbe, akkor egész életét 

halcsapkodással töltheti (abban nem reménykedhet, hogy egy arra vetődő brit hajó majd megmenti a szigetről). 

Ha belemegy az üzletbe, akkor harminc nap múlva már csak az élete felét kell halászattal töltenie, mivel egy nap 

alatt kifog húsz halat, abból tízet kifizet a kölcsön kétnapi díjára, és a maradék tízből két napra megvan az 

élelme. Robinson, figyelembe véve mai helyzetét ésjövőbeli kilátásait, akár időtlen időkig boldogan fizetné ezt 

az aljas, havi 100%-os kamatot a kölcsönért. 

A pénzről még egy szót sem szóltunk, a kamatról viszont már igen. A pénz fogalmáról ebben a fejezetben nem 

is fogunk részletesebben beszélni, bár a közgazdászoknak rengeteg mondanivalójuk van róla. Jelenlegi témáink 

kifejtéséhez azonban elég annyit tudni, amennyit a hétköznapi tapasztalatból mindenki tud. A pénz a csere 

általános eszköze, amiben mindenki kifejezi az általa kínált jószág árát, és amit mindenki elfogad az általa 

kínáltjószágért. Láttuk: ez a definíció még akkor is érvényes, ha a „jószág" történetesen egy óra kellemes 

heverészés a napon. Ennek ellenére a pénz néhány érdekes tulajdonságára fog fény derülni a későbbiekben, 

ehhez azonban nem szükséges érteni azokat a finom és fontos különbségeket, amelyek a pénz különböző formái 

(készpénz, takarékbetét, bankkártya, csekk, kötvény, részvény, cigaretta, só, bálnafogak stb.) között tehetők. 

Nagyon elterjedt téves nézet, hogy a kamat a pénz használatának az ára. Ez így biztosan nem stimmel. Nem kell 

bérleti díjat fizetnünk a Nemzeti Banknak azért, ha úri kedvünk azt diktálja, hogy a pénzünket néhány évig a 

párnánkban pihentessük. De ha elköltjük a pénzt, akkor sem kell senkinek sem használati díjat fizetnünk azért, 

mert használjuk a pénzt, azaz fizetünk vele. 

Robinson példájajobban rámutat a kamat lényegére. Robinson nem azért hajlandó ilyen iszonyatos kamatot 

fizetni a százötven halért, mert használja őket, hanem azért, mert azonnal a rendelkezésére állnak. Még ha 

esetleg a napi halcsapkodás mellett néhány év alatt össze tudná is hozni a hálót, akkor is nagyon sok kamatot 

megérne neki az, hogy már harminc nap múlva legyen hálója. 

A kamat apénz azonnali rendelkezésre állásának a díja. Robinson számára a pluszhal értékesebb ma, mint 

holnap vagy holnapután, mert lehetővé teszi, hogy ajövőben valamikor, lehetőleg minél hamarabb, növelje a 

haltermelését. Ha mondjuk harminc napig csapkodásképtelen beteg lenne, és valaki felajánlaná neki, hogy 

kölcsönöz 150 halat, akkor nem lenne hajlandó ekkora kamatot fizetni érte, mert felépülése után néhány napon 

belül éhen halna. Ez esetben még a napi egyhalnyi kamatot is túl soknak találná, bár annyit talán még éppen 

megérne neki. 

Az olvasó eljátszhat a gondolattal, hogy mi a helyzet akkor, ha különféle szigeteken többféle Robinson is él, 

akik különböző mennyiségű halat tudnak a bunkósbottal kihalászni (egyikük ügyesebb, másikuk kevésbé), 

illetve más és más lesz a hatékonyságuk a hálóval. Sőt lehet, hogy az egyik Robinsonnak már van egy hálója, de 

egy halászhajót szeretne építeni. Képzelje magát az olvasó abba a szerencsés helyzetbe, hogy van 1000 

fölösleges hala – melyik Robinsonnak kölcsönözne a legszívesebben, mennyit és mennyiért? (Lehet, hogy az 

olvasó nem olyan szőrösszívű, mint a bankárok, és nem akarja a lehető legtöbbet kihozni az 1000 halából – 

ebben az esetben gondoljon öreg napjaira.) 
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Majdnem minden termelési feladat megkönnyíthető alkalmasabb eszköz felhasználásával. Az ilyen eszközök 

elkészítéséhez azonban fel kell áldozni valamit a jelenlegi fogyasztásból ajövő érdekében. Ha Robinson napi 

négy hallal is beéri, akkor idővel maga is elkészítheti a hálóját. A másik lehetőség, hogy be kell vonni olyan 

eszközöket, amelyeket más termelt meg, és más nem fogyasztott el. Például a más által megtermelt 150 halat. 

Az olyan eszközöket, amelyeket a korábbi termelés eredményéből rezerválunk ajövőbeli termelés növelése 

érdekében, akár a magunk, akár más számára, tőkének nevezik. Ezt úgy is szokás mondani, hogy a tőke termelt 

termelési tényező. 

Valójában a tőke fogalma már sokkal korábban is megjelent ebben a fejezetben – enélkül nem beszélhettünk 

volna a befektetői döntésekről. Azt a 10 millió Ft-ot, amit a befektető a Diákstatba fektetett, szintén megtermelte 

korábban valaki. A tőke működésének jellemzőiről a következő részekben szólunk, most még egy kicsit 

maradjunk meg a kamat működésének elemzésénél. 

Robinson példája mutatja, hogy a kamat a tőke természetes velejárója. Robinsonnak is és a 150 hal 

tulajdonosának is megéri az üzlet. Azt meglehetősen pontosan kiszámíthatjuk, hogy Robinson számára mennyit 

ér meg a tőke – esetleg akár 12-14 halnyi napi kamatot is megérne. A 150 hal tulajdonosa számára annyiért éri 

meg odaadni Robinsonnak a halakat, amennyi hasznot ő más módon szerezhetne általuk. Például amennyi 

kamatot mástól (a többi Robinsontól) is megkapna értük, vagy amennyit ő maga nyerhetne a felhasználásukkal – 

esetleg mindezekből levonva azt, amennyi lelki kielégülést okoz számára, hogy a szívének kedves Robinsonnak 

ennél alacsonyabb kamatért ad kölcsön. 

A kamat végül is egyfajta hozam. Ha valaki kamatostul visszafizeti a kölcsönbe kapott pénzt, akkor az a pénz 

ezután kikölcsönözhető valaki másnak, s így továbbra is hozhat kamatot. A halakat átengedő tőkés egy 

befektetői döntést hoz, és, mint láttuk, ehhez a hozam mellett a kockázatot is figyelembe kell vennie. 

Ha az olvasó beleképzelte magát a haltőkés helyzetébe, akkor nyilván eszébe jutott olyasmi is, hogy figyelembe 

kellene venni még egy csomó dolgot, például hogy melyik Robinson mennyire vanjó egészségi állapotban, 

meddig fog várhatóan élni. Esetleg van olyan Robinson is, aki naponta hat halat tud már most is lecsapkodni – 

neki nem érné meg élete végéig fizetni a kamatot, mert lassanként maga is össze tudna gyűjteni ennyi tőkét. 

(Mennyit is érne meg neki?) Viszont mivel erősebb és ügyesebb, hosszabb távon mégis érdemes lehet inkább 

vele üzletelni, akár alacsonyabb és „rövidebb futamidejű" kamat mellett is – a partnerjó gazdasági állapota 

önmagában is kockázatcsökkentő tényező. 

Esetleg több befektetni akaró haltulajdonos is lehet, különböző preferenciákkal és különböző kockáztatási 

hajlamokkal. Mindezek figyelembevételével kialakul a tőke kereslete és kínálata. Mekkora kamat (azaz hozam), 

illetve mekkora kockázat mellett mennyi tőkét hajlandók kihelyezni a tőketulajdonosok, illetve elfogadni a 

felhasználók. Itt is kialakul a piaci egyensúlyi ár megfelelője, az egyensúlyi kamat, más szóval: a piaci 

kamatláb. Nemhiába mondják, hogy a kereslet és a kínálat elemzése a közgazdászok svájci bicskája. Eddig ezt 

az eszközt csak a fogyasztói döntések vizsgálatához használtuk, de most kiderül, hogy a befektetői viselkedések 

megértéséhez isjól alkalmazható. 

A kamat mértéke azt fejezi ki, hogy mennyivel ér többet számunkra az adottjószág most rögtön, mintegy 

későbbi időpontban (mondjuk egy év múlva). Mégis lehet, hogy valójában végül is nem ennyiért kapjuk meg, 

hanem kevesebbért, esetleg sokkal kevesebbért. Emlékezzünk: egy jószág árát nem a hasznossága határozza 

meg, hanem a kereslet és a kínálat együttese. 

Nem csupán a tőkejavakra érvényes az, hogy ajelenlegi jószág értékesebb ajövőbelinél. Egy lakás most rögtön 

értékesebb számunkra, mintha csak húsz év múlva kaphatnánk meg. Vagy egy mondénabb példa: egy 

sorsoláson nyerünk egy gyönyörű szép autót, amelyet azonban csak egy év múlva kaphatunk meg. Hajlandók 

lennénk-e ezer forintot fizetni azért, hogy most rögtön odaadják? Ezer forintot szinte biztos, hogy bárki fizetne. 

Hát tízezret? Százezret? Egymilliót? Annyit már szinte biztos, hogy nem, ez esetben ráérne egy év múlva is. 

Nemcsak a tőkejavak, hanem a fogyasztói javak esetében is érvényes tehát, hogy többet ér egyjószág ma, mint 

holnap. Hogy mennyivel ér többet, azt az időpreferencia-ráta határozza meg. A fogyasztók esetében ezt az 

arányt gyakran szubjektív tényezők alakítják ki – ismét egy terület, ahol a pszichológia eredményei 

alkalmazhatók a gazdaságban, például egy autóvásárlási hitelkonstrukció marketingjében. A gazdasági elmélet 

azonban beéri azzal, hogy a piaci kamatlábakból számítja vissza a fogyasztók átlagos időpreferencia-rátáját, 

amivel ismét sikerrel kikerüli a pszichológia számára ingoványos területét. 

A piaci kamatlábat egyrészt a tőke termelékenysége, másrészt a fogyasztók időpreferencia-rátái határozzák meg. 

Az, hogy melyik milyen mértékben határozza meg a piaci kamatlábat, időről időre változhat. Lehet, hogy éppen 
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a termelésben adódik sok innovációs lehetőség, s így sok tőke helyezhető ki magas kamat mellett, de az is 

előfordulhat, hogy egy adott pillanatban a fogyasztók időpreferenciája dominál. 

A kamathoz való attitűd nagymértékben tükrözi az adott társadalom általános időpreferencia-rátáját. A legtöbb 

társadalom a kamatot szükséges rossznak fogja fel, és ezzel elismeri az időpreferencia jelentőségét. A nyugati 

országokban természetesnek tartják, ha a kölcsönadott pénzért annyi kamatot kérünk, amennyit a bank is adna 

érte ugyanannyi időre. Az iszlám országokban elvileg tilos kamatot kérni – ez is mutatja, hogy ezekben a 

társadalmakban egészen más az időhöz, az „itt és most"-hoz való hozzáállás, mint a nyugati világban. 

Különösen érdekesek e tekintetben a hagyományos zsidó törvények: nem szabad a családon belül kamatot kérni, 

de azon kívül helyénvaló. A családon belül nem érvényesülhetnek az egyes emberek személyes időpreferenciái, 

de a társadalomban már igen. 

1.15. A TŐKE ÉS AZ INNOVÁCIÓ 

A tőkére is érvényes a csökkenő határhaszon és a csökkenő határhozadék törvénye. A legjobb Robinson a 

hálójával esetleg 50 halat is tud fogni, a következő legjobb már csak 45-öt, a tizedik legjobb 22-t. Másrészt egy 

konkrét Robinson (aki nem olyan absztrakt módon tengődik éppen a puszta lét határán, mint a mi példabeli 

Robinsonunk) általában az első néhány kölcsönbe kapott halat sokkal nagyobb hatékonysággal tudja 

felhasználni, mint a továbbiakat. A Diákstatban például az első gép beszerzése abszolút nélkülözhetetlen volt, a 

másodiké a munkaszervezés nagyfokújavítását tette lehetővé, de a tizediké már csak egy kicsitjavított a 

volumenhozadékon. 

A csökkenő határhaszon és a csökkenő határhozadék törvénye egyaránt arra mutat, hogy a társadalomban 

meglévő összes tőke egy egységre vetített hozadékának (szakszóval: a tőkehozadékrátájának) hosszú távon 

csökkennie kell. Valójában azonban a tőke hozadékrátája (a változó mértékű infláció kompenzálásával 

számítva) nem csökken. Például az Egyesült Államokban az utóbbi százötven-kétszáz évben lényegében 

konstans volt. A tőke hozadékának csökkenését ugyanis ellensúlyozta a technikai-technológiai fejlődés, azaz az 

innováció. 

Az 1.15. ábrán látható ennek működési mechanizmusa. A tőke által termelt többlettőke hatására a második 

évben a tőke kínálati görbéje jobbra elmozdul. Ha eközben a tőke iránti kereslet változatlan maradna, akkor ettől 

a keresleti és kínálati görbe metszéspontjánaky koordinátája csökkenne. Ez a piaci kamatlábak csökkenését 

eredményezné. Az innovációk hatására azonban a tőke keresleti görbéje is elmozdultjobbra. A két görbe alakját 

a csökkenő határhaszon, illetve a csökkenő határhozadék törvénye miatt rajzoltuk olyanra, ahogy az ábrán 

látható. A tapasztalat szerint a keresleti, illetve kínálati görbék az innovációk, illetve a tőke által termelt további 

tőke hatására általában éppen annyival mozdulnak el, hogy a piaci kamatláb nagyjából konstans marad – ezért 

az ábrát is így rajzoltuk meg. 
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1.15. ábra. A tőke hozadékrátája hosszú időn át konstans maradhat folyamatosan változó kereslet és kínálat 

mellett 

Az 1.15. ábrán bemutatott mechanizmus magyarázza azt a korábban említett tényt is, hogy a nyugati 

társadalmakban a fogyasztói többlet hosszú ideje folyamatosan nő. Ez a mechanizmus biztosítja azt is, hogy a 

tőke egy részét általában jelentős „termelői többlet" mellett lehet kihelyezni – ami persze mindig fokozott 

kockázatot is jelent. 

A tőke működésének legérdekesebb momentuma az, hogy képes önmagát reprodukálni. Robinson, miután 

megkapta a 150 halnyi kölcsönt, szemtelenül magas kamatra, megteheti, hogy továbbra is mindennap halászik, 

és napi 5 halat félretesz. Idővel ő maga is képes lesz egy másik Robinsonnál kihelyezni az így összegyűlt, 

felhalmozódott tőkéjét, vagy egy olyan vállalkozásba (például egy halászhajó építésébe) vágni, amely mellett 

sokáig nem lesz ideje halászni. A tőke puszta jelenléte önmagában is arra készteti Robinsont, hogy 

elgondolkodjon, mi lesz a kapott tőke által termelt új tőke legalkalmasabb felhasználási módja. Az imént 

kiemeltük a „felhalmozódott" szót – ezt azért tettük, mert ennek a továbbiakban különösen nagy jelentősége 

lesz. Egyelőre annyit vegyünk észre, hogy a tőke keletkezésének módja a felhalmozódás. 

Robinson persze azt is megteheti, hogy minden második nap, amikor nem muszáj halásznia, sütteti a hasát a 

napon, és élvezi az életet. Robinson azonban igazi nyugati ember, ahogy Defoe regényében is Robinson Crusoe 

a brit társadalom magasabbrendűségétjelképezi, amely egy lakatlan szigeten is képes civilizációt teremteni. 

Robinsonunk aligha fogja beérni azzal, hogy végre, annyi robotolás után egy kicsit lazíthat. Talán egy ideig 

engedélyez magának némi pihenést, de hosszú távon folytatni fogja a mindennapi termelést, aminek 

következtében idővel egy bizonyos mennyiségű tőke halmozódik fel nála. Ha ez megtörtént, akkor kezdeni is 

akar valamit a tőkéjével. Fel akar építeni valamiféle civilizációt, ahogy igazi brit úriemberhez illik. De az is 

lehet, hogy e nemes cél valójában mást takar: azt, hogy Robinson így dolgozza fel magában azt, hogy a tőkéje 

arra készteti, hogy kezdjen vele valamit, azaz a pszichológiábanjól ismert intellektualizálás nevű énvédő 

mechanizmust alkalmazza. 
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Ilyen módon reprodukálja a tőke önmagát: arra készteti tulajdonosát, hogy minél értelmesebben használja fel, 

lehetőleg újabb tőke termelésére. Ez a tőke működési mechanizmusa. Mindebből úgy tűnhet, hogy a tőke (vagy 

maga a pénz?) szinte úgy viselkedik, mintha egyfajta élőlény lenne, amely reprodukálni akarja önmagát. 

Hamarosan látni fogjuk, hogy ez az analógia sokkal mélyebben is érvényes, mint amennyit az iménti kis frivol 

eszmefuttatás sejtet. Annyit azonban már most is megállapíthatunk, hogy a tőke jelenlétének ténye (azaz az a 

puszta tény, hogy a tőke valahogyan egyszer felhalmozódott) másfajta döntési módokra inspirálja az embert, 

mint ahogyan a fogyasztói döntésekesetében működik. Ez tette szükségessé, hogy a közgazdaságtan centrális 

dogmájának 6. és 7. axiómáját a két különböző fajta döntés esetére különböző módokon fogalmazzuk meg. A 

gazdaságtan paradigmája szempontjából már mindegy, hogy miféle énvédő mechanizmusok eredményezik a 

fogyasztói és a befektetői döntések különböző természetét. 

Nem tudjuk, hogy a tőke hozadékrátájának hosszú távú állandósága (más szavakkal: az a tapasztalati tény, hogy 

a csökkenő határhozadék törvényét az innovációk ellensúlyozzák) mennyire általános gazdaságelméleti törvény. 

Az is lehet, hogy ez csupán a jelenleg létező (s így megfigyelhető) kapitalista gazdaságok véletlen esetlegessége. 

Mindenesetre ez a tapasztalati tény a következő részben kifejtendő gondolatok alátámasztására is szolgáltat egy 

egészen más irányú érvet. Röviden és előreszaladva: elképzelhető, hogy a pénz, ha egyszer sikerül tőkévé 

alakulnia, éppen a saját túlélésének érdekében serkenti az emberi innovációt. 

A fogyasztói többletről szóló részben láttuk, hogy a gazdasági fejlődés motorja az innováció, azaz az új 

technikai, technológiai, szervezési és egyéb megoldások kitalálása, amely megalapozza a fogyasztói többlet 

folyamatos növekedését. Most már azt is látjuk, hogy ezt a tőke közvetítésével teszi. De tegyünk itt egy fontos 

megjegyzést: gazdasági értelemben nem az az innovátor, aki az új dolgot kitalálja vagy feltalálja, hanem a 

tényleges innovátor az a vállalkozó, aki saját tőkéjét kockáztatva (és esetleg további tőkét is bevonva, mint a 

Diákstat alapítója), bevezeti az újdonságot a gazdasági gyakorlatba. A vállalkozók ezt annak a reményében 

teszik, hogy későbbi bevételeik meg fogják haladni költségeiket. 

Gazdaságtani értelemben vállalkozónak kell tekinteni azt az egyetemistát is, aki a fogyasztói döntések 

természetéről szóló részben bemutatott példánkban a számítógép beszerzése mellett döntött. Akármilyen kis 

vállalkozó, de vállalkozó. Azután a befektetői döntések természetéről szóló részben azt is láttuk, hogy miképpen 

lehetne nagyobb vállalkozó. 

A vállalkozók azok, akik magukra vállalják a társadalom, a gazdaság valamelyik területének újraszervezését a 

nagyobb hatékonyság és az ezzel járó nagyobb haszon reményében. Ez persze mindig kockázattal jár – de az a 

tény, hogy a vállalkozók munkája nyomán bekövetkező innovációk hosszú távon képesek voltak ellensúlyozni a 

csökkenő határhaszon törvényét, önmagában is igazolja, hogy az erre alkalmas embereknek hosszú távon 

érdemes ezt a kockázatot felvállalni, a felhalmozódott tőkék tulajdonosainak pedig valamennyi tőke 

átengedésével támogatni. 

Nagyon szépen fogalmazza meg a híres osztrák közgazdász, Joseph Schumpeter nyomán Paul Heyne a 

vállalkozók szerepét: 

„A vállalkozók a változások fogadott ügynökei a társadalomban: ők azok, akik érzékelik a szakadékot a »mi 

van« és a »mi lehetne« között, ugyanakkor profitszerzési lehetőséget látnak a szakadék áthidalásában. Ehhez 

azonban bérbe kell venniük a tulajdonosaiktól azokat az erőforrásokat, amelyek alkalmazását szükségesnek 

látják. A tulajdonosok átengedik az erőforrások fölötti rendelkezést, cserében a vállalkozó fizetségéért. Az ilyen 

fizetségek együttese jelenti a vállalkozó költségét; a teljes bevételek és e költségek különbsége pedig a 

vállalkozó profitját – vagy téves kalkuláció esetén a veszteségét." (1991, 265.) 

Természetesen itt a tulajdonosok által fizetségért átengedett erőforrások között szerepel a munkaerő is, például a 

Diákstatnak 1000 Ft-os órabérért dolgozó egyetemistáké. Itt szerepel az a tőke is, amelyet tulajdonosai 

engednek át a vállalkozónak, így kiegészítve a vállalkozó saját tőkéjét, és átvállalva valamennyit a kockázatából 

a magasabb hozam reményében. Ilyen társra a legtöbbször szükség is van, mert (mint például a Diákstat 

esetében láttuk) egy vállalkozás működéséhez eleve szükséges bizonyos mennyiségű alaptőke, anélkül el sem 

tud indulni, vagy hamar leáll. Ha a legelső példánkban szereplő Robinsonnak 150 helyett csak kevesebb hal áll a 

rendelkezésére, el sem érdemes kezdenie a hálókészítést, mert előre tudhatja, hogy nem fog a végérejutni. Feléli 

a halakat, és lesz egy semmire sem használható félkész hálója. 

A gazdaság működéséhez általában hatalmas mennyiségű tőke szükséges. A modern gazdaságokban általában 

az egész társadalom kb. 3 évnyi munkájának megfelelő értékű tőke áll a folyamatos működés fenntartása mögött 

(a legtöbb fejlett gazdaságra ez az érték 2,5 és 4 év között van). Ez az a működő tőke, amelyet elődeink 

felhalmoztak, és amely állandóan változó formában (Diákstat, gyerekmegőrző, halászhajó stb.) biztosítja a 
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gazdaság működését. Miután a gazdaság folyamatos működése igényli a tőke folyamatos visszapótlását, a tőke 

végül is mindig újratermelődik, sőt a hozama révén akár növekedhet is. 

Továbbfűzve Paul Heyne gondolatát, felmerül a kérdés, hogy rendben van, de ki fogadta fel a vállalkozókat, és 

ki fizeti őket? Erre a kérdésre a marxizmus válasza ez volt: senki sem fogadta fel őket, és a kizsákmányolt 

munkásság és parasztság fizeti őket, amíg öntudatra ébredve el nem zavarja a kizsákmányolókat. Az elzavarás 

eredményét láttuk a volt szocialista országokban – ez persze ellentétes a mai közgazdaságtan paradigmájával, és 

gazdasági értelemben nem is bizonyult működőképesnek. 

Továbbra is nyitva maradt azonban a kérdés, hogy végül is ki fizeti a változások fogadott ügynökeit, a 

vállalkozókat? A válasz majd A pénz mint humánspecifikus motiváció című részben fog kiderülni, de röviden 

már itt előrevetítjük a lényeget: a vállalkozókat magaapénz (illetve a tőke) „fogadja fel és fizeti", a tőke, 

amelynek olyan a természete, hogy a vállalkozók tevékenysége révén tudja reprodukálni önmagát. Mielőtt 

azonban ennek tárgyalására rátérnénk, két dolgot legalább röviden meg kell vizsgálnunk: egyrészt a 

humánspecifikus motivációk általános természetét, másrészt az önreprodukció és az önreferencia 

mechanizmusait. 

1.16. HUMÁNSPECIFIKUS MOTIVÁCIÓK 

A motiváció fogalmát pszichológiai szakszóként sokkal általánosabb értelemben használjuk, mint a hétköznapi 

életben, például egy munkahelyen. Motiváció minden, ami egy élőlényt (embert vagy állatot) arra késztet, hogy 

tegyen valamit ahelyett, hogy nem tenne semmit. A motivációk energetizáják a cselekedeteket, és egyben irányt 

adnak nekik. Az emberre ható motivációk nagy része több vagy kevesebb állatfaj esetében is működik. Minden 

állatot képesek cselekvésre bírni az önés fajfenntartási motivációk, sok fajtát a társas szükségletek és az örömök, 

de még a kíváncsiság és az élménykeresés motivációit isjó néhány állatfaj esetében sikerült tetten érni. 

Korábban láttuk: még a patkányokra is motivációként hatott az árak változása (az adott haszonért vállalandó 

áldozat változása megváltoztatta a viselkedésüket). Eszerint még az árak alakulása sem csupán 

azemberrejellemző motiváció. 

Tipikusan humánspecifikus (azaz csakis az embernél megtalálható) motivációk például a teljesítmény, az 

autonómia, a munka – és főleg: a pénz. Egy majmot is meg lehet tanítani arra, hogy egy zseton bedobására egy 

gép banánt ad neki, és akkor az a zseton a továbbiakban pontosan ugyanúgy motiválja a majmot, mint a banán: 

ha éhes, akkor nagyon, hajóllakott, akkor kevéssé. De nem lehetett megtanítani a majmokat arra, hogy a zsetont 

általános egyenértékesként tudják kezelni, azaz hogy egy zseton többé-kevésbé olyan mértékben motiválja őket, 

mint amennyi az értéke, és ne csak olyan mértékben, mint amennyire éppen szükségük van arra ajószágra, amit 

konkrétan „vesznek" érte. Az állatokat tehát valamennyire motiválja ugyan a pénz, de nem igazán pénzként, 

hanem csak annál sokkal egyszerűbb módon. 

Nemcsak a pénz használata, de már a csere sem fordul elő az állatvilágban. Senki sem látott még két kutyát 

csontot cserélni. Olyasmi előfordul, hogy egy kutya meglát egy másik kutyánál egy szebb csontot, és otthagyva 

az övét, elindul a másik felé, mire a másik, belátva, hogy erősebb kutya közeledik, elengedi a saját csontját, és 

jobb híján felveszi az otthagyottat. Ezt azonban aligha nevezhetjük a mi fogalmaink szerint cserének. Olyasmi is 

előfordul, hogy egy lény megtisztít egy másikat az élősködőitől, a másik pedig elhessegeti az ő ellenségeit. De 

ez sem az a fajta tudatos belátáson alapuló csere, mint például Filosz és Fitnesz uraké volt. 

A pszichológusok azt tapasztalták, hogy azok és csakis azok a motivációk bizonyulnak humánspecifikusnak, 

amelyek működéséhez valamilyen módon szükséges, hogy az illető élőlénynek legyen valamiféle énfogalma, 

szakszóval: ahol a self fogalma megjelenik. Itt nem részletezzük, hogy mi a különbség a pszichológiában az ego, 

a self és az egyéb énfogalmak között. A self nagyjából aztjelenti, hogy miféle általános képe van az egyénnek 

saját magáról, hogyan válaszolja meg magának az olyasfajta kérdéseket, mint „Mi vagyok én?", „Mit tehetek a 

világban?" stb. 

A kutatások kezdetén tapasztalati tényként kezelték, hogy mi humánspecifikus motiváció, és mi nem. 

Humánspecifikusnak tekintették azt, aminek a működését csakis az ember esetében tapasztalták, és egyik 

vizsgált állat esetében sem. Az imént vázolt elméleti általánosítás (hogy a humánspecifikus motivációk éppen 

azok, amelyek a selfre hatnak) után azonban állatkísérletek nélkül is meg kellene tudnunkjósolni egy adott 

motivációról, hogy az humánspecifikus lesz-e, vagy sem. Ez általában sikerül is. Nyilván ilyen az 

autonómiavagy a teljesítménymotiváció. Még egyjó csere lehetősége (mint motiváció) is illeszkedik ebbe az 

elméleti keretbe. Filosz úr és Fitnesz úr cseréjét az tette lehetővé, hogy tudatában voltak selfjük 

különbözőségének. A pénz azonban kivételnek látszik ezen elmélet alól. Mi lehet a pénznek az a tulajdonsága, 

ami mégis a humánspecifikus motivációk közé sorolja? 
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Pszichológiai kísérletek sokasága mutatta, hogy a pénzt valami különleges dologként percipiáljuk. Például azt 

tapasztalták, hogy ha emberekkel különböző nagyságú korongok méretét ítéltetik meg, akkor ezt a feladatot 

nagyjából objektíven el tudják végezni. Ha azonban némelyik korong fémből van, és olyanjeleket rajzolnak rá, 

amelyektől pénzre emlékeztet, akkor ezeket a korongokat az emberek általában jóval nagyobbnak ítélik, mint 

más azonos nagyságú korongokat. Másfajta, nem pénzre emlékeztető rajzolatok nem befolyásolják a nagyság 

megítélését, és a pénzrajzolatok sem, ha egy fakorongon szerepelnek.3 

A pénz nem attól működik valóban pénzként, hogy rá van írva, hogy 100 Ft vagy 1 IBM-részvény, esetleg hogy 

látjuk rajta, hogy az egy valódi bálnafog. Ez utóbbit például csak a Fidzsi-szigetek bennszülöttei látják pénznek, 

ők viszont egy magyar százforintost nem látnak annak. A pénz attól működik pénzként, hogy egy nagyobb 

közösségben az emberek fejében betölti a funkcióját: valóban általános egyenértékesként percipiáljuk. Ez 

azonban önmagában még nem ad választ arra a kérdésre, hogy miképpen illeszkedik a pénz a többi 

humánspecifikusnak bizonyult motiváció közé. Igaz, hogy az állatok minden bizonnyal nem képesek egy olyan 

szintű absztrakcióra, mint a pénz általános egyenértékes voltának felismerése – de nagyon sok ember sem, aki 

mégis könnyedén és fennakadás nélkül használja a pénzt, és érti, hogy mire való. 

1.17. ÖNREFERENCIA ÉS ÖNREPRODUKCIÓ 

Ahhoz, hogy megérthessük, mitől működhet a pénz ilyen általános és ennyire humánspecifikus motivációként, 

és megvizsgálhassuk a tőke működési mechanizmusának pszichológiai aspektusait, alaposabban meg kell 

értenünk az önreprodukció és az önreferencia természetét. Aki az itt következő rövid és nagyon felületes 

leírásnál mélyebb magyarázatot szeretne kapni, annak az önreferencia és az önreprodukció kapcsolatáról 

elsősorban D. R. Hofstadter (1998/1979) Gödel, Escher, Bach, az evolúciós elmélet modern fogalmairól pedig 

R. Dawkins (1986/1976) Az önző gén című kiváló könyvétjavasojuk. 

Kurt Gödel német matematikus 1931-ben megoldotta a matematika régóta egyik legfontosabbnak tartott 

problémáját. A feladat az volt, hogy bizonyítsuk már végre be, hogy a matematika rendszere sohasem vezethet 

ellentmondásra. Gödel megoldása nagyon meglepő volt, de ugyanakkor teljesen tisztán matematikai; még azok a 

matematikusok is azonnal elfogadták, akiknek ez lényegében az életművüket tette tönkre. Gödel válasza ugyanis 

ez volt: nincsen és nem is létezhet olyan matematikai rendszer, amelyben ez bebizonyítható lenne. Gödel 

tételének bizonyítása (és itt most nemcsak a technikai részletektől tekintünk el, hanem még a precizitás 

látszatától is) azon alapszik, hogy észrevette: minden matematikai rendszerben fel lehet állítani egy olyan 

formulát, amelyik lényegében azt fejezi ki, hogy az illető formula által kifejezett állítás nem bizonyítható be a 

rendszeren belül. 

Az előző bekezdésből számunkra a legfontosabb az, hogy minden matematikai rendszerben, tökéletesen a 

rendszer keretein belül maradva, meg lehet fogalmazni olyan állításokat, amelyek magáról a rendszerről 

szólnak. Minden matematikai rendszer (itt kivételesen egy picit pontosítsunk: mindegyik, amelyben értelmezve 

van az egész számok végtelen sora) óhatatlanul tartalmaz valamiféle önmagára való hivatkozást, önreferenciát – 

csak észre kell venni, hogy hogyan. Ez az önreferencia, mint Gödel észrevette, voltaképpen nem is a 

matematikai rendszerek sajátos tulajdonsága, hanem maguknak a számoknak. Bármilyen rendszerben, amely az 

egész számok sorának végtelen voltát képes megragadni, automatikusan és óhatatlanul meg fog jelenni az 

önreferencia. Gödel matematikai bizonyításának mechanizmusa, amelyet itt nem részletezünk, azt is 

megmutatja, hogy miképpen jöhetnek létre bármilyen formális matematikai rendszerben önreferens formulák. 

Gödel végül is nem pusztán egy matematikai tételt fedezett fel, hanem egy olyan mechanizmust, ami a világban 

amúgy nagyon gyakran előfordul. 

Douglas R. Hofstadter egyik nagy felfedezése az volt, hogy az életben az önreprodukció működési 

mechanizmusa (ahogyan a DNS-ből a genetikai kód közvetítésével fehérjék képződnek, amely fehérjékben 

azután a DNS reprodukálódik) pontosan ugyanolyan matematikai mechanizmuson alapul, mint Gödel tételének 

bizonyítása. Gödel, bár pusztán a matematikát kutatta, valójában éppen azt a mechanizmust fedezte fel, amelyet 

a természet is alkalmaz az önreprodukció megvalósításához. Az önreferencia és az önreprodukció logikailag 

teljesen azonos fogalmak. 

Elvileg ennél sokkal egyszerűbb eszközökkel is létre lehet hozni egy olyan mechanizmust, amely reprodukálja 

önmagát. Építhetünk egy olyan robotot, amely pontosan ugyanolyan robotokat szerel össze, mint önmaga, 

anélkül hogy sejtelme lenne róla, hogy mit is csinál. Ez azonban egy nagyon speciális önreprodukáló 

mechanizmus lenne, és nem olyan általános, az amőbától a zsiráfig mindenféle szerkentyűkre érvényes, mint a 

DNS-é. Az ennek az egyszerű mechanizmusnak megfelelő matematikai rendszer nem tartalmazná az egész 

                                                           
3 A pénz szocializációjáról részletesebben a 9. fejezetben esik szó. (A szerk.) 
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számok végtelenségét, s így arra nem lenne érvényes Gödel gondolatmenete. A természet (vagy Isten – 

számunkra ez most mindegy) azonban nem ezt az utat választotta, hanem az általánosságét. 

Az élet mechanizmusának ez az önreferencián alapuló általánossága teszi lehetővé az evolúció folyamatának 

beindulását. Ez az, amit Darwin még nem ismerhetett, és amihez pusztán a megfigyelés és a spekuláció útján 

nem is tudott eljutni, pedig nagyon szeretett volna. Az evolúció „technikai" mechanizmusa, a természetes 

szelekció ennél már sokkal egyszerűbb. A természetes szelekció dönti el, hogy melyik faj marad életben, de 

ahhoz, hogy a szelekció működhessen, az kell, hogy legyen miből szelektálni. Jöjjenek létre időről időre, 

méghozzá eléggé gyakran, az életnek újabb és újabb, a természetes szelekció által tesztelendő formái. Ezt 

viszont éppen az önreprodukció általános mechanizmusa teszi lehetővé. 

A világban létrejött egy másikfajta rendszer is, amely képes az önreferenciára: az emberi agy. Régi kérdés, hogy 

van-e az állatoknak öntudata. Most nem témánk ez a problémakör, így éppen csak megjegyezzük, hogy az a 

tény, hogy azok és csakis azok a motivációk bizonyultak humánspecifikusnak, amelyek feltételezik a self 

meglétét (és a selfen keresztül hatnak), valószínűsíti, hogy legalábbis a self létezése valóban csakis az emberre 

jellemző. Az állatok agya minden bizonnyal nem rendelkezik ezzel a tulajdonsággal, az embereké viszont igen. 

De ha netán valamelyik (az eddigi motivációkutatásokban nem vizsgált) állatfajról valami módon kiderülne, 

hogy mégis rendelkezik selffel, akkor minden bizonnyal arra az állatfajra is érvényes lenne az összes, jelenleg 

humánspecifikusnak tekintett motiváció, és mint hamarosan látni fogjuk, a pénz is. 

Az emberi agy ugyanúgy alkalmas arra, hogy benne önreprodukciós folyamatok induljanak be, mint ahogy a 

DNS-darabkákat és aminosavakat bőségesen tartalmazó „biológiai ősleves" alkalmas volt rá. Richard Dawkins 

vetette fel azt a nagyon gyümölcsözőnek bizonyult elképzelést, hogy a gondolatokra ugyanúgy az evolúció 

törvényei lehetnek érvényesek, mint a génekre. Az emberi agy biztosítja azt a mechanizmust, amelynek 

segítségével a gondolatok képesek reprodukálni önmagukat és megjelenni más agyakban is. 

A gondolatok is tudnak motiváló tényezők lenni. Különösen érvényes ez például a tudományos elméletekre. 

Természetesen minden tudós munkájában jelen vannak egyéb motivációk is, de maga a tudomány, azaz a 

tudományos gondolatok és az ezek keretében felmerülő megoldatlan kérdések puszta létezése önmagában is 

fontos motiváció a legtöbb tudós számára. A tudósoknak általában már csak ilyen a selfje. A gondolatok, főként 

azok, amelyek a selfünk meghatározásához és az ezzel konform cselekvések megtalálásához szükségesek, 

motivációként is működnek, és persze ezek is humánspecifikus motivációk. 

Az imént leírtak az evolúcióbiológiai szemléletmóddal kiválóan összeegyeztethetők. A pszichológiában 

manapság egyre elterjedtebbé válik az evolúciós szemléletmód, és a közgazdászokjelentős részének 

gondolkodásától sem idegen. A gazdaságtan paradigmájába azonban nehéz közvetlenül beleilleszteni az 

evolúciós szempontokat. A gazdaságpszichológia számára viszont adott a lehetőség, hogy paradigmáját az 

evolúcióbiológiából megismert fontos elveket is figyelembe véve alakítsa ki. 

1.18. A PÉNZ MINT HUMÁNSPECIFIKUS MOTIVÁCIÓ 

Most térjünk vissza a pénzre. Azt láttuk, hogy ez a fajta motiváció humánspecifikusnak mondható, mert 

állatokkal nem sikerült működtetni. Nyitva maradt azonban a kérdés, hogy miképpen egyeztethető össze ez a 

tapasztalati tény a humánspecifikus motivációk természetéről szóló általános elméleti elképzelésünkkel. Bár 

legtöbbünk életében fontos szerepet játszik a pénz, de általánosságban aligha állíthatjuk, hogy selfünk 

meghatározásához feltétlenül szükséges. Mégis, a pénz képes motiválni olyan embereket is, akiknek a selfje 

távolról sem e köré szerveződik. 

A Kabaré című film egyik híres dala szerint a pénz mozgatja a világot („Money makes the world go around"). 

Ha ez a film a biológiáról szólna, akkor ezt énekelnék: a DNS mozgatja a világot. Holott a gazdaság világa nem 

a pénzről, hanem ajószágokról és az ezeket megtermelő szerveződésekről szól, és a biológia világa sem a DNS-

ről, hanem a proteinekről és az ezekből felépülő szervezetekről. 

Csakhogy a DNS önreprodukáló mechanizmusa a proteineken keresztül vezet. A DNS az élet legváltozatosabb 

formáit hozza létre, bennünket is beleértve, csakis azért, hogy reprodukálódhassék. Ez az evolúciós biológia 

szemléletmódja. Ugyanez a szemléletmód azt sugallja, hogy a pénz önreprodukáló mechanizmusa ajószágokon 

keresztül vezet. A pénz ajószágok legváltozatosabb formáit hozza létre, különféle társadalmi mechanizmusokat 

is beleértve, csakis azért, hogy reprodukálódhassék. Valami ilyesmi lenne egy evolúciós szemléletű gazdaságtan 

vezérgondolata. Az 1.3. táblázat mutatja a DNS és a pénz önreprodukciós mechanizmusa közötti párhuzamokat. 
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Akit ez a tömör táblázat a párhuzamokról még nem győz meg, azt egyrészt teljesen megértem, másrészt 

javaslom neki, hogy tanulmányozza Hofstadter könyvében a központi dogmatérképet. Abban ugyan nincs szó a 

gazdaságról, viszont három különböző területen részletesen bemutatja a gödeli mechanizmus egymással 

logikailag teljesen azonos változatait. Az 1.3. táblázatnak a DNS-ről szóló oszlopa ennek egy egyszerűsített 

változata, de a teljes központi dogmatérkép is egészen pontosan felrajzolható a piac-pénz-tőke-jószág által 

meghatározott struktúrára. Ezt azonban itt terjedelmi okokból nem tesszük meg. Ha az olvasónak van kedve 

hozzá, tegye meg – biztos, hogy nagy élvezettel fogja tapasztalni, ahogyan kirajzolódik az egészen különböző 

dolgok mögött meghúzódó tökéletesen azonos logikai struktúra. 

Az 1.3. táblázatban bemutatott párhuzam még teljesen megmaradt a közgazdaságtan paradigmáján belül: csakis 

pénzről, tőkéről, piacról,jószágokról szól. Azonban a pénz valójában az emberek agyában létezik, akárcsak a 

gondolatok vagy a tudományos teóriák. E ponton az 1.3. táblázat párhuzama kicsit hiányos. Pontosabban: ahogy 

a bal oldali oszlopban a DNS önreprodukáló mechanizmusának áttekin- 

1.3. táblázat - 1.3. táblázat. A DNS és a pénz önreprodukciós mechanizmusa közötti 

párhuzam vázlata 
 

Molekuláris biológia 

(A DNS önreprodukciós mechanizmusa) 

A pénz közgazdaságtana 

(A pénz önreprodukciós mechanizmusa) 

Sejt (a benne többé-kevésbé szabadon lebegő Társadalom (a többé-kevésbé szabad piaccal) 

aminosavakkal) (Az önreprodukció környezete) 

(Az önreprodukció környezete) 
 

DNS Pénz 

(Reprodukálandó kódolt információ) (Reprodukálandó absztrakt entitás) 

mRNS Tőke 

(Közvetítő a proteinek felé) (Közvetítő a jószágok felé) 

Proteinek Jószágok 

(Amiről a biológia világa szól) (Amiről a gazdaság világa szól) 

Az önreprodukció 1. lépcsője: Az önreprodukció 1. lépcsője: 

DNS→ mRNS Pénz → töke 

(Átírás) (Felhalmozódás) 

Az önreprodukció 2. lépcsője: Az önreprodukció 2. lépcsője: 

mRNS → proteinek Tőke → jószágok 

(Átfordítás, transzláció) (Termelés) 

Az önreprodukció 3. lépcsője: Az önreprodukció 3. lépcsője: 

Proteinek → DNS Jószágok → pénz 
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(Az új sejtekben) (A piacon) 

tése során átugrottuk a genetikai kód működési mechanizmusának kérdését, úgy a jobb oldali oszlopban a pénz 

önreprodukáló mechanizmusának áttekintése során is átugrottuk az emberi agyak és az emberi motivációs 

mechanizmusok szerepét. 

A pénzhez nem teremtett a természet olyan saját, külön bejáratú önreprodukáló mechanizmust, mint a DNS-hez. 

De az 1.3. táblázatjobb oldalán bemutatott mechanizmus, kiegészítve egy másik, önreferenciára eleve alkalmas 

mechanizmussal (az emberi aggyal), mégis lehetővé teszi az önreprodukció működését. 

Mindez nagyon tanulságos példát mutat arra is, hogy milyenfajta mondanivalójuk lehet a gazdaságtanból nyert 

ismereteknek a pszichológia tudománya számára. Most már megválaszolhatjuk azt a fontos elméleti 

pszichológiai kérdést, hogy miért bizonyulhatott a pénz a tapasztalat szerint humánspecifikus motivációnak. A 

gazdaságtanból megtudtuk, hogy a pénznek a fő jellemzője nem pusztán az, hogy általános egyenértékes, hanem 

az, hogy önreprodukcióra képes, azaz hogy bizonyos értelemben az élet egy formájának tekinthető. Ehhez 

azonban olyan közvetítő közegre van szüksége, amely önreferenciára képes, amelynek selfje van, és amelyet 

motiválni tud. Ezért nem mond ellent a pénz mint a tapasztalatok szerint humánspecifikus motiváció annak a 

pszichológiai elméletnek, amely szerint a humánspecifikus motivációk közös jellemzője az, hogy a selfre 

hatnak. 

Most vizsgáljuk meg a dolgokat egy másik, első ránézésre némileg abszurdnak tűnő szempontból: nézzük, 

miképpen működhet a pénz mint az élet, azaz a természetes önreprodukció egyik formája. Innen nézve a 

dolgokat (és feltéve, hogy valahol egy szabad piac már kialakult), azt láthatjuk, hogy a pénznek már csak egy 

önreferenciára alkalmas hordozó közeget kell találnia ahhoz, hogy önreprodukciója beindulhasson. Egy olyan 

közeget, amelyet motiválni képes (azaz cselekedetekre késztetni), és amely rendelkezik az önreferencia 

tulajdonságával. Ilyen mechanizmus az emberi self. Ez az a pont, ahol a pénz és a tőke gazdaságbeli 

működésének megértésében szerephezjutnak a pszichológia szempontjai is. 

A befektetésekkel foglalkozó közgazdászok, üzletemberek gondolkodásában a pénz egészen másként jelenik 

meg, mint a hétköznapi gondolkodásban. Hétköznapi életünkben is hozunk időnként befektetői döntéseket, de 

nemigen tudatosul bennünk, hogy ezek mennyire másjellegűek, mint egyéb, mindennapi döntéseink. A profi 

befektetők szakmai gondolkodása azonban kiélezetten a 7.b axiómára alapul. Rengeteg olyan szabályt dolgoztak 

ki maguknak, amelyek ennek alkalmazását segítik és tökéletesítik. Ezek többnyire tisztán közgazdaságtani 

megfontolások, de, mint a 7. axiómához fűzött magyarázatban láttuk, akaratlanul is gyakran a pszichológia 

határán mozognak. 

A profi befektetők fejében meg sem fordul, hogy az a pénz, amivel dolgoznak, ugyanúgy pénz, mint amit napi 

kiadásaikra vagy akár luxusaikra költenek. Ezeket a keresetükből fedezik, mint mindenki más. A felhalmozódott 

pénz mint tőke nem erre való, még akkor sem, ha a saját tulajdonukban van, és arra költhetik, amire akarják. A 

kutyájuk is a saját tulajdonukban van, mégsem jut eszükbe megenni. 

1.19. MÉG EGYSZER A GAZDASÁGPSZICHOLÓGIA TEREPÉRŐL 

A fejezet elején felvetettük azt a kérdést, hogy akinek már van néhány száz milliója, az miért igyekszik még 

több pénzt szerezni. Most már pontosabban is megfogalmazhatjuk a válaszunkat erre a kérdésre. Az imént 

elmondottak fényében meglehetősen természetessé válik az a párhuzam, amit a sikeres üzletemberek és Einstein 

között vontunk. Minden, ami önreprodukáló/önreferens, bizonyos értelemben az élet egy formájának tekinthető. 

Ez érvényes a tudományos kérdésekre és a pénzre egyaránt. Az életnek ez a két formája egyaránt az emberi 

agyakban találta meg túlélésének a közegét. A sikeres üzletemberek kezében a felhalmozódott pénz tőkeként 

működik. Ez a tőke az üzletemberek agyán keresztül találja meg az útját a jószágok, azaz a termelés felé, ami 

biztosítja a saját reprodukálódását. Mind a tudósokat, mind az üzletembereket az élet egy-egy formájának 

fenntartása motiválja. 

Ez nem mindenki számára egyjól átlátható vagy elfogadható szerep. Ezért a tudósok és az üzletemberek 

többsége különféle énvédő mechanizmusokat is működtet, például valahogyan racionalizálja vagy 

intellektualizája a tevékenységét. A tudósok a világ megismeréséről vagy a technikai fejlődés megalapozásáról 

beszélnek, az üzletemberek innovációról, munkahelyek teremtéséről, a gazdaság működtetéséről, esetleg 

örökségről a gyerekeiknek (azazprojekciót alkalmaznak az élet egy másik, számukra jobban átlátható 

formájára). Nem mondhatjuk, hogy ezek az énvédő mechanizmusok valójában butaságok, hiszen láttuk, hogy 

bizonyos énvédő mechanizmusok önmagukban is képesek gazdasági értéket teremteni. Az imént említettek is – 
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de vajon miféle módon, milyen gazdasági és pszichológiai mechanizmusok kölcsönhatásai révén? Hogyan 

működnek mindezek a befektetői döntések meghozatala során? Hogyan befolyásolják például a 

kockázatészlelést? 

A gazdaságpszichológia mint önálló diszciplína elsősorban az ilyenfajta kérdések vizsgálatában találhatja meg 

magának azt a terepet, amely létjogosultságát és tartós fejlődését biztosíthatja. Ezzel a hozzáállással egyrészt 

szervesen kapcsolódik a közgazdaságtan paradigmájához, mert azzal jól összeegyeztethető szemlélettel közelíti 

meg a kérdéseit, másrészt a pszichológiai kutatások főáramához is illeszkedik. Ugyanakkor a 

gazdaságpszichológia ezen az úton kialakíthatja a saját paradigmáját, amelynek segítségével egyfajta önálló 

szemlélettel közelítheti meg azokat a kérdéseket, amelyek vizsgálatára sem a gazdaságtan, sem a pszichológia 

hagyományos paradigmája nem alkalmas. 

A közgazdaságtan tudománya sok olyan ismeretre vezetett, amely a pszichológia tudománya számára is 

relevánsnak bizonyult. Ugyanakkor a pszichológiának is vannak olyan eredményei, amelyek közvetlenül 

relevánsak lehetnek a gazdaságelméletszámára. Láttuk: ilyenek például a pszichofizikai törvények. Ezek a 

kapcsolatok azonban mindkét irányban egyediek és esetlegesek. Ezért van szükség egy önálló 

gazdaságpszichológiai diszciplínára. Csakis egy ilyen diszciplína keretében tudnak valóban hasznosnak 

bizonyulni a pszichológia eredményei a közgazdaságtan művelői számára és a közgazdaságtan eredményei a 

pszichológia művelői számára. 

1.20. A JÁTÉKELMÉLET 

Áttekintésünk a közgazdaságtan pszichológiai vonatkozásairól roppantul hiányos lenne, ha legalább röviden 

nem említenénk meg egy meglehetősen önálló diszciplína, a játékelmélet alapeszméit. A játékelmélet kiváló 

példát mutat arra, hogy egy teljesen önálló paradigmán alapuló diszciplína miképpen tud mind a 

közgazdaságtanra, mind a pszichológiára komoly hatást gyakorolni, miközben megmarad egy különálló, a saját 

jogán létező és a saját belső logikája szerint fejlődő szakterületnek. 

Ajátékelmélet Neumann János munkássága nyomán alakult ki a 20. század közepén. Neumann eredetileg olyan 

játékokat vizsgált, amelyek szabályai egyértelműen meghatározottak, minden pillanatban minden játékos 

számára ismert a lehetséges lépések összessége, és minden játékos számára ajáték végén egyértelműen eldől, 

hogy ő mennyit nyert vagy vesztett. Ilyen játék például a sakk, a bridzs, a póker, a Scrabble és szinte minden 

más társasjáték. Ilyen játék a gyerekek „kőpapír-olló"játéka is, amelynek szabályai a következők: 

mindkétjátékos vezényszóra háromféle dolgot mutathat a kezével: az ökölbe szorított kéz követ jelent, a 

kinyújtott tenyér papírt, a mutató és a középső ujj V alakban kinyújtva pedig ollót. A kő kicsorbítja az ollót, az 

olló elvágja a papírt, a papír viszont beborítja a követ. Ha mindkétjátékos ugyanazt mutatja, ajáték döntetlen. 

Neumann János szilárdan hitt az ész hatalmában, és úgy gondolta, kell, hogy legyen valamiféle mód arra, hogy 

ezeket ajátékokat (és akkor nyilván életünk egyéb fontos játékait is) tisztán racionális módon kezeljük. 

Ugyanakkor sok jel mutatott arra, hogyjátékaink többségének teljesen racionális végiggondolása olyasfajta 

végtelen hurkokat igényelne, mint az „Én azt gondolom, hogy ő azt gondolja, hogy én azt gondolom, hogy." Aki 

például valaha is játszotta a kő-papír-olló játékot, azt szinte biztosan megkísértette ez a lehetőség, míg végül 

valahol radikálisan (és nem tisztán racionálisan) elvágta ezt a gondolatmenetet, és mutatott valamit. Úgy tűnik, 

hogy egy tökéletesen racionális ember sohasem juthat döntésre – döntésre csak korlátozottan racionális ember 

lehet képes. 

Ebben a kusza, önmagába forduló láncban látta meg Neumann János egy új matematikai diszciplína lehetőségét, 

és teljes matematikai egzaktsággal hozzálátott ennek kidolgozásához. Ajátékelmélet legelső tételének 

megalkotásával megmutatta, hogy ajátékok egy viszonylag széles körében mindig lehetséges tökéletesen 

racionálisjátékmód, és ehhez nem végtelen gondolati hurkok kellenek, nem is zseniális pszichológiai érzék vagy 

alapos lélektani ismeretek, hanem csak egy dobókocka és némi számolás. 

A játékelmélet egy olyan matematikai diszciplína, amely egyfajta speciális és sok esetben gigantikus méretű 

(vagy akár végtelen nagy) matematikai objektum, a kifizetési táblázat tulajdonságait vizsgálja. A kifizetési 

táblázat magába sűríti egy adott játék összes szabályát, összes lehetséges lefolyását és összes lehetséges 

végeredményét minden játékos számára. Ezen belül ajáték lehet egyvagy többlépéses, véges vagy végtelen, egy-

, kétvagy többszemélyes, zéró összegű (amikor amennyit a nyertesek nyernek, pontosan annyit veszítenek a 

vesztesek) vagy nem zéró összegű (amikor ajátékosok közös nyereségeket vagy veszteségeket is elérhetnek), 

teljes információjú (amikor a játékosok mindegyike pontosan ismeri mind a saját, mind ellenfelei összes 

választási lehetőségét, és azt is, hogy ajáték melyik kimenetele mennyire kedvező a saját, illetve ellenfelei 

értékrendje szerint) vagy nem teljes információjú, koalíciós (amikor a játékosok egy csoportja köthet 
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megállapodásokat a többiek rovására) vagy koalíciómentes stb. Ennek megfelelően a játékelmélet segítségével 

rendkívül sokféle típusú játék vizsgálható. 

Ajátékelmélet legfontosabb alapfogalma a tiszta és a kevert játékstratégiák fogalma. Azt mondjuk, hogy egy 

játékos tiszta stratégiát játszik, ha valamilyen elv alapján dönti el, hogy melyik lépéslehetőséget választja, és 

ebből az elvből egy adott helyzetben mindig ugyanaz a lépés következik. Kevert stratégiának nevezzük azt 

ajátékmódot, amikor ajátékos egy adott helyzetben minden lépéslehetőségéhez kapcsol egy-egy 

valószínűségértéket, majd ezen valószínűségek alapján dönt, hogy mit tegyen. A döntést magát ilyenkor a 

véletlen irányítja, mégpedig úgy, hogy a különféle döntések esélyei nem feltétlenül egyenlőek. 

A legtöbb játék olyannak bizonyul, hogy aki tiszta stratégiátjátszik, kicsit is értelmes ellenfél ellen hosszú távon 

biztosan veszít. Például a kő-papír-ollójátékban egy tiszta stratégia az, hogy mindig ollót mutatok. Ha ezt a 

játékmódot követem, ellenfelem akármilyen csekély értelmű, előbb-utóbb rájön, hogy neki mindig követ 

érdemes mutatnia, és nyerni fog. De ha minden menet előtt feldobok egy dobókockát, és követ mutatok, ha a 

kocka 1-est vagy 2-est mutat, papírt a 3-as és a 4-es esetén, és ollót, ha a kocka 5-ösre vagy 6-osra esik, akkor 

egyfajta kevert stratégiátjátszom. 

Ez ellen a kevert játékmód ellen ellenfelem hosszú távon képtelen nyerni még akkor is, ha amúgy sokkal 

okosabb nálam. Ahhoz ugyanis, hogy ellenfelem nyerjen, nem az én pszichémet kellene kiismernie, amely az ő 

számára egyszerű, hanem magát a dobókockát. Ez a kevert stratégia tehát biztosítja számomra, hogy 

semmiképpen se veszítsek hosszú távon – más szavakkal: hogy akkor is túléljem a játékot, ha ellenfelem 

okosabb nálam. Nekem elég, ha tisztán racionális vagyok, és éppen ezért a dobókockát alkalmazom. Ez esetben 

történetesen minden lehetőségemet egyenlő (1/3-os) eséllyel lépem, de másjátékok esetében az egyes 

lehetőségek optimális valószínűsége különböző lehet. 

Ajátékelmélet mint matematikai diszciplína az ilyen optimális kevert stratégiákat kutatja. Ajátékelmélet 

legszebb eredményei olyanfajta tételek, amelyek ajátékok egy-egy szélesebb, általánosabb osztályára 

bizonyítják be, hogy a játékosok számára léteznek optimális kevert stratégiák. Más szavakkal: létezik olyan 

tisztán racionálisjátékmód, amelynek segítségével ajátékosoka lehető legokosabb ellenfél ellen is ki tudják hozni 

a számukra ajátékból kihozható maximumot. Neumann János alkotta meg az első ilyen tételt, és ezzel indította 

útjára ajátékelmélet nevű matematikai diszciplínát, amelynek erejét és alkalmazhatóságát először a 

közgazdászok ismerték fel. Az 1994-es közgazdasági Nobel-díjat ajátékelmélet három kutatója kapta: J. F. 

Nash, J. C. Harsányi és R. Selten. Ajátékelmélet matematikai apparátusát nagy sikerrel alkalmazták a szintén 

Nobel-díjas közgazdászok, Kenneth Arrow és Gerald Debreu is, akik bebizonyítottak egy olyan matematikai 

tételt, amely a közgazdaságtani egyensúlyelméletek alaptételének bizonyult. 

Az Arrow-Debreu-tétel (kis egyszerűsítéssel) a következőt mondja ki: ha egy gazdaságban 

• nem jelennek meg a gazdaságon kívüli hatások (például természeti katasztrófák, háborúk vagy kisebbségi 

zavargások), 

• a gazdasági tevékenységeknek nincsenek a gazdaságon túlmutató hatásai (ezek 

az úgynevezett externáliák, például a környezetszennyezés vagy a lehetőségek a 

„potyautas-magatartásra"), 

• a keresletek és a kínálatok rugalmasak, beleértve a munkaerőét is, 

• nincsenek monopóliumok, azaz többé-kevésbé szabad piaci verseny van, 

• érvényes a csökkenő határhaszon és a csökkenő határhozadék törvénye, 

• és érvényesül még néhány technikai feltétel, amit itt nem részletezünk, 

akkor létezik a gazdaságnak olyan egyensúlyi állapota, amelyben senki sem tudja a saját hasznát egyoldalúan (a 

többiek rovására) növelni pusztán azzal, hogy változtat a játékstratégiáján. Ez az általános gazdasági egyensúly 

tehát tartósan fennmaradhat, mert senkinek sem érdeke felborítani. 

Gazdasági egyensúly esetén a kormányzat feladata éppen az Arrow-Debreu-tétel feltételeinek karbantartása a 

folyamatosan változó körülmények között. Ugyanis az általános egyensúly mellett is folyton változik a 

gazdaság, például az innovációk következtében. A kormányzat feladata a megfelelő intézkedések meghozatala, 
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ha az Arrow-Debreu-tétel egyik vagy másik feltétele tartósan sérül (például az externáliák kezelése) – a többi 

nyugodtan rábízható a piac erejére. Ennek a kormányzati filozófiának a működőképességét éppen az Arrow-

Debreu-tétel garantálja. 

Ajátékelmélet rengetegféle döntési dilemma, konfliktushelyzet, alkuszituáció, társadalmi csapda modellezésére 

és elemzésére bizonyult rendkívül hatékony eszköznek. A kevert stratégia fogalmának és gyakran egyensúlyt 

eredményező tulajdonságainak a pszichológia számára is fontos és releváns következményei vannak. 

Ezekről itt nem szólunk bővebben, erről (és általában ajátékelmélet alapjairól) ajelen fejezet írójának Mindenki 

másképp egyforma című könyvében (Mérő, 1996) található részletesebb információ. 

A gazdaságtanban azért bizonyult rendkívül jól használhatónak ajátékelmélet, mert egyrészt alapszemlélete 

egyértelműen harmonizál a gazdaságtan centrális dogmájával (tökéletesen önérdekű és teljesen tisztán 

racionálisjátékosokat feltételez), másrészt viszont természetes módon megjelenik benne egy fontos dolog, amit a 

gazdaságtan centrális dogmája teljesen figyelmen kívül hagy (illetve csak nagy általánosságban kezel): az, hogy 

az egyesjátékosoknak egymástól erősen eltérő egyéni értékrendjei lehetnek. A többi tudományok, például az 

evolúcióbiológia vagy a pszichológia is a közgazdaságtan közvetítésével vették fel eszköztárukba 

ajátékelméletet. 

Ajátékelmélet bizonyult eddig az egyetlen olyan diszciplínának, amely nem összeegyeztethetetlen a gazdaságtan 

paradigmájával, és ugyanakkor valamennyire kezelni tudja az egyéni specialitásokat is, jóllehet csak egy nagyon 

absztrakt szinten. Manapság a legtöbb közgazdasági egyetem Gazdaságpszichológia című kurzusai valójában 

játékelméleti stúdiumokat tartalmaznak. 

Ez a tény egyértelműen mutatja a közgazdaságtan oldaláról azokat az igényeket, amelyek egy 

gazdaságpszichológiai diszciplína iránt jelentkeznek, de ugyanakkor azt is mutatja, hogy jelenleg nincs olyan 

önálló diszciplína, amely a pszichológia eredményeit a gazdaságtan paradigmája számára többé-kevésbé 

elfogadható módon, közvetlenül képes lenne integrálni. Például az énvédő mechanizmusok ajátékelméletben 

csak nagyon közvetetten és statikusan (a kifizetési táblázat konkrét számaiban) tudnak megjelenni. Az énvédő 

mechanizmusok dinamikája (amiről a pszichológiának oly sok érdemi ismerete van) vagy a humánspecifikus 

motivációk egyáltalán nem találnak maguknak helyet ajátékelmélet tisztán matematikai rendszerében – az 

informális emberi kapcsolatokról nem is szólva. Ajátékelmélet bebizonyította egyrészt önálló létjogosultságát, 

másrészt használhatóságát mind a közgazdaságtanban, mind a pszichológiában, de távolról sem tekinthető egy 

gazdaságpszichológiai diszciplínának. 

1.21. ÖSSZEGZÉS 

A közgazdaságtan a gazdasági jelenségek vizsgálatához tudatosan olyan paradigmát alakított ki, amelyben az 

egyes emberek egyéni pszichológiai jellemzői nemjátszanak szerepet. Ezzel együtt ez a paradigma számos olyan 

felismerésre vezetett, amelyek a pszichológia művelői számára is fontos ismereteknek bizonyulnak. Ilyenek 

például a különféle egyensúlyi mechanizmusok (piaci egyensúly, illetve általános gazdasági egyensúly), a 

fogyasztói/termelői többlet fogalma, a komparatív előnyök elve, az időpreferencia-ráta vagy az informális 

emberi kapcsolatok és bizonyos pszichológiai működések (például az énvédő mechanizmusok) gazdasági 

értékteremtő szerepe. A gazdaságtan eredményeinek segítségével sikerült választ kapni arra a mélyen 

pszichológiai kérdésre is, hogy miért humánspecifikus motiváció a pénz. 

Miközben a gazdaságtan paradigmája kikristályosodott és sok területen bebizonyította megismerőerejét, az is 

világossá vált, hogy a gazdaságtanban is fontos szerephezjuthat a pszichológia. Egyrészt gyakorlati oldalról: 

bizonyos fajta gazdasági tevékenységekben elkerülhetetlen a pszichológiai ismeretek szakszerű alkalmazása – 

ilyen például a marketing területe vagy a munkahelyi informális emberi kapcsolatok alakítása. Másrészt elméleti 

oldalról: a gazdaságtan paradigmáján belül felszínre kerültek olyan kérdések, amelyek indokolttá teszik egy 

önálló gazdaságpszichológiai diszciplína létrejöttét. E kialakulóban levő diszciplína főbb csomópontjai: az 

ember kockázatészlelési mechanizmusainak feltárása, az informális emberi kapcsolatok és különféle 

pszichológiai mechanizmusok gazdaságtani szerepének vizsgálata, valamint a humánspecifikus motivációk 

gazdaságtani szerepének megértése. A játékelmélet, amelyjelenleg a legerősebb kapocs a két tudomány között, 

nem alkalmas az efféle kérdések vizsgálatára. 

Akár a gazdasági tevékenységekben jól használható pszichológiai ismeretek alkalmazójaként, akár a 

gazdaságpszichológia művelőjeként szeretné valaki a pszichológiai ismereteit kamatoztatni, ehhez alaposan meg 

kell értenie a közgazdasági gondolkodás szemléletét, azaz a gazdaságtan paradigmáját is. Fejezetünk elsősorban 

ebbe az eszmevilágba adott egy alapszintű bevezetést. Az alábbiakban előfordulásuk sorrendjében felsoroljuk az 
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itt szerepelt legfontosabb közgazdaságtani és gazdaságpszichológiai alapfogalmakat. A fejezet szövegében dőlt 

betűkkel szedtük ezeket a fogalmakat ott, ahol a meghatározásukat, illetve értelmezésüket bemutattuk. Az alábbi 

lista ahhoz is hasznos lehet, hogy az olvasó végiggondolja, hogy valóban sikerült-e megértenie az ebben a 

fejezetben bemutatott összes alapfogalmat. A listában szereplő vízszintes vonalak az egyes alfejezetek határait 

mutatják. 
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2. 2. A GAZDASÁGI VISELKEDÉS RACIONALITASA – 
Kovács Attila 
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2.1. BEVEZETÉS 

A társadalomtudományok kinyilvánítottan törekszenek az emberi viselkedés megismerésére, modellálására és 

előrejelzésére. A racionalitással kapcsolatos elméletek is e céllal születtek. A jelen fejezetben elsősorban a 

közgazdaságtan és a pszichológia, ezen belül is leginkább a szociálpszichológia ismereteire alapozva mutatjuk 

be a gazdasági viselkedés racionalitásának témakörét, kitérve a kapcsolódó szociológiai teóriákra és a filozófiai 

előzményekre is. Célunk elsősorban a racionalitással kapcsolatos gondolatok széles körű bemutatása, amely 

óhatatlan, de vállalt redundanciákhoz is vezet. Fontosnak tartjuk a különböző diszciplínák által megfogalmazott, 

az „Emberre" vonatkozó elképzelések egymásra gyakorolt hatásait, összefonódásait, amelyeket igyekszünk 

kidomborítani. Nem tartjuk viszont lényegesnek a tudományterületek vitáival kapcsolatosan „kőbe vésett 

igazságok" megfogalmazását és kinyilvánítását. Amellett érvelünk, hogy a pszichológia által felhalmozott tudás 

hasznos és megtermékenyítő lehet a közgazdaságtani elméletképzésre és gyakorlatra, de tisztában kell lenni 

alkalmazásának lehetőségeivel és korlátaival. 

A hagyományos közgazdaságtani elmélet az emberi viselkedésről alkotott néhány általános feltételezésen 

nyugszik. Alaphipotézise a racionalitás, amely arra vonatkozik, hogy ajól informált (a helyzet minden lényeges 

paraméterét ismerő és azt feldolgozni képes) egyén hogyan cselekszik leginkább a magajavára (pl. Katona, 

1974/1960; Lea, Tarpy, Webley, 1987). 

A gazdaságpszichológiának is egyik központi kérdése a gazdasági viselkedés racionalitása. Jelentős magyarázó 

és predikciós ereje van annak a feltevésnek, hogy egy adott személy racionálisan cselekedett, illetve fog 

cselekedni (Harsányi, 1995a). Ha e feltevést elfogadjuk, mint ahogy a közgazdaságtan főáramába tartozó 

elméletek elfogadják, akkor a gazdasági viselkedések magyarázatához, előrejelzéséhez elégséges néhány 

korlátozott számú, a szituációtjellemző tényező megadása. Nem szükséges figyelembe venni más, esetleg 

nehezen megfogható pszichológiai változókat. A közgazdaságtannak ez a redukcionizmusa, amellyel a 

gazdasági viselkedésnek a racionalitás koncepciójába be nem illeszthető pszichológiai alapjait 

elhanyagolhatónak véli, nagyban hozzájárult az elmélet gyakorlati alkalmazhatóságához és sikerességéhez. Az 

erre az alapelvre épülő modellek olyan előrejelzések felállítását tették lehetővé, amelyek – ha nem is minden 

esetben, de – túlnyomó többségükben pontosnak bizonyultak. Annyira mindenféleképpen, hogy gazdaságilag 

kifizetődött ezen elméletek használata. Amikor viszont a leegyszerűsítésből fakadóan a gyakorlatban kudarc 

következett be, többnyire felmerült az igény a koncepció alapjául szolgáló emberkép differenciálására, a 

pszichológiai ismeretek integrálására. 

Az integrációra vonatkozó kísérletekben komoly nehézségeketjelentett az, hogy a pszichológia és a 

közgazdaságtan eltérően viszonyul(t), különböző mértékben ragaszkodott a racionalitáshoz mintalapelvhez. A 

közgazdászok némelyike a végletekig hajlamos e feltételezést védeni, csak hogy tudománya vélt integritását 

megóvja. A pszichológusok az esetleg nem teljes mértékű racionalitást is könnyen elfogadják. 

Megkérdőjelezhetők viszont azok a „védekező" közgazdaságtani elképzelések, amelyek a racionalitás és a 

tapasztalat között gyakran fellelhető ellentmondásokat a racionalitásfogalom egyre burjánzóbb kiegészítésével 

próbálják feloldani. A túlbonyolított, egyre több és több tényezőt számításba vevő racionalitáskoncepciók éppen 

e fogalom bevezetését teszik indokolatlanná. Elvész ugyanis az a lehetőség, hogy kizárólag néhány alapvető és 

könnyen azonosítható tényező figyelembevételével tegyünk a viselkedésre vonatkozó előrejelzéseket. 

Felvetődik a kérdés, hogy hol van az a határ, ameddig érdemes „toldozgatni" a racionalitáskoncepciókat-vagyis 

mikor mondhatjuk, hogy az azonos az eredeti elképzelésünkkel annyira, hogy még egyáltalán racionalitásnak 

nevezhető. 

A gazdasági viselkedés pszichológiai modellje támogatja, hogy az aktorok többnyire (de nem minden esetben) 

racionálisan szándékoznak cselekedni. Ez azonban még azokban az esetekben sem sikerül mindig, amikor ez a 

szándék fennáll, például az információmegszorítások miatt (Raaj, 1986). Nem ritkák viszont az olyan helyzetek 

sem, ahol a cselekvőt szemmel láthatóan „valami más érdekli", nem a gazdasági racionalitás. Több 

pszichológiai elképzelés ekkor nem a racionalitással magyarázza a viselkedést, hanem például megerősítésekkel, 

hatalmi motivációkkal, a társas kontextussal és ezeknek reprezentációjával stb. Megjegyzendő ezen a ponton, 

hogy a gazdasági és a pszichológiai racionalitás nem tekinthető egybevágónak. Ami a gazdaságtan tradíciója 

szerint nem racionális, azt a pszichológia tekintheti annak. Ha valaki például lemond egy szituációban az 

elérhető legnagyobb előnyről, hogy ezáltal énképét, önértékelését védje és megtámogassa, ahogy ez a 

szociálpszichológiai kísérletekben meg is történt (Tajfel, 1980/1974; Lemyre, Smith, 1985), akkor ez a 

közgazdaságtan szerint semmi esetre sem tekinthető racionálisnak, de ugyanez a pszichológiai racionalitáshoz 

tökéletesen illeszkedhet. A pszichológia szerepe az lehet a közgazdaságtanban, hogy korrigált tudást adjon „az 

emberről", és ezáltal „helyesbített gazdaságtanhoz" vezessen (Lea, Tarpy, Webley, 1987). 
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A „racionalitáselméletek" és ezek (filozófiai és közgazdaságtani) gyökerei mindig is érintettek vagy magukba 

foglaltak egy emberés/vagy társadalomképet, a társas kapcsolatok ökonómiai modelljét. Ezért érdekes a 

gazdasági viselkedés racionalitása szinte minden társadalomtudomány számára. A pszichológiában, és ezen 

belül a szociálpszichológiában is kitüntetett fontosságú a racionalitás témája: a gazdaságtudományba való 

behatolásának egyik fő támadáspontját jelenti. 

Létezésünk egy társadalomban elkerülhetetlenül gazdasági aktorokká tesz bennünket. Az ember minden döntési 

és választási viselkedése, amely a szükségletek kielégítése céljából a források (idő, pénz, erőfeszítés, energia 

stb.) használatára vonatkozik, gazdasági viselkedésnek tekinthető (Raaij, 1986). A közgazdaságtanban 

uralkodóvá vált az önző, hasznosságmaximalizáló, az információkat a számára leginkább értékes pozíció 

megszerzéséhez a legteljesebben felhasználó „racionális gazdasági ember" koncepciója. Ezt az elképzelést – 

mint az emberi természet reménytelenül naiv és tökéletesen helytelen egyetemes leírását – könnyű megtámadni. 

Igaz, mellette érvelni sem nehéz, hiszen e nem „valóságos" emberképen alapuló elméletek óriási mennyiségű 

valid és szociálisan is hasznos kutatást indítottak el. Mindezen viták ellenére ez a nézet megmaradt a 

hagyományos gazdasági elemzés alapjának, hiszen ha eltávolítanák ezt az alapkövet, akkor a hagyományos 

(analitikus) elméletek összeomolhatnának – nem véletlen tehát az ehhez való ragaszkodás (MacFadyen, 1986). 

A racionalitás kritikája érdekes lehet a közgazdászoknak, de csak akkor okozhat jelentős változást a 

közgazdaságtani elemzésben, ha alternatív értelmezéseket is kínál az emberi természetről és az ember gazdasági 

viselkedésének hátterét alkotó motivációkról. Az olyan kritikák, amelyek nem képesek megadni a közgazdászok 

számára az „Elméletet az Emberi Viselkedésről" (ami természetesen csak részlegesen lehetséges), inkább csak 

ellenállóvá teszika kritikájuk tárgyát képező koncepciót. A sikeres gazdaságpszichológiának konstruktívnak kell 

lennie: segítenie kell megérteni a gazdasági viselkedést, a gazdasági folyamatokat, és növelnie kell a gazdasági 

modellek prediktív erejét. 

A racionalitás fogalma komoly történetiséggel bír. Ahhoz, hogy megértsük, miértés hogyan vált a racionalitás 

koncepciója több társadalomtudomány (elsősorban a gazdaságtan) fundamentumává, meg kell vizsgálni a 

gondolkodástörténeti gyökereket. „A modern világ történetét tanulmányozva úgy tűnhet, hogy annak lényegi 

mozgásiránya nem más, mint a racionalitás fokozatos térhódítása – a »természettudományoknak« nevezett 

tudományágak hatására." (Lecourt, 1993, 44.) E történetiségben tetten érhetők azok a gondolatok, 

összefüggések, amelyekből a racionalitáskoncepciók problematikus, kritikus nézetei származnak. Továbbá 

azokra a pontokra is érdemes figyelmet fordítani, amelyek érthetővé teszik a különböző társadalomtudományok 

egymástól eltérő viszonyulásait a racionalitással kapcsolatban. A különböző aspektusok gyakran látszólagos 

vagy valós felfogásbeli különbségekhez vezettek, és nemritkán félreértéseket is produkáltak. 

A racionalitáskoncepcióra alapozottság a tudományok közül leginkább a közgazdaságtanra jellemző. Egy 

MacFadyentől (1986) kölcsönzött analógiával azt mondhatnánk, hogy a közgazdaság-tudomány 

„felhőkarcolónak" tekinthető abban az értelemben, hogy sok elmélet épül ugyanarra az alapelvre. Ehhez képest 

a többi társadalomtudomány (pszichológia, szociológia stb.) a „lakóházak" jellegzetességével bír, mivel az őket 

alkotó, viszonylag független elméletek egymástól eltérő előfeltevéseken alapulnak. Ezen analógiát folytatva azt 

mondhatjuk, hogy a közgazdaság-tudomány „felhőkarcolójának" alapját, vagy legalábbis annak egy igen 

meghatározó komponensét, a racionalitás koncepciója alkotja. Ez érthetővé teszi egyrészt azt, hogy miért 

ragaszkodnak általában e tudomány művelői ilyen vehemensen a koncepcióhoz (a többi társadalomtudomány 

művelőihez képest), valamint azt is, hogy nem elég csak támadni, „bontani" ezt az alapot a többi 

társadalomtudomány ismereteire támaszkodva, hanem olyan alternatívákat kell felmutatni, amelyek pótolni 

képesek azt az űrt, amit az alap megbontása előidézhet. 

A racionalitás fogalmának kidolgozottsága a közgazdaságtanban jutott el a legmagasabb szintre, és ennek 

megfelelően innen érkeztek az elsődlegesnek tekinthető hatások a társtudományok felé. Ahogy ezt Simon 

(1982a/1979) állítja: a racionalitásfelfogások mindig is a közgazdaság-tudomány legjelentősebb „exportcikkei" 

voltak a többi társadalomtudomány számára. 

A közgazdaságtan és a pszichológia között számos átfedést figyelhetünk meg. Ezek egyrészt az elméletek 

(elsősorban a humán racionalitás elméletei) tárgyaiban mutatkoznak meg. Az elméletképzés során használt 

konstruktumok (pl. szükségletek) tekintetében is gyakran találhatunk közös pontokat, nem is beszélve a 

módszertani és alkalmazásbeli hasonlóságokról. 

Az elmúlt száz évben ennek megfelelően többször próbálták a pszichológiát a gazdaságtudománnyal integrálni. 

A pszichológia a 19. században még nem volt ehhez elég fejlett. A későbbi pszichológiai alapú alternatív 

programok ajánlásai elsősorban a következők voltak: 1. a pszichológiai adatokkal konzisztens, „realisztikus" 

alapfeltevések átvétele, amelyek szisztematikus empíria tárgyai lehetnek, 2. a statikus közgazdaságtani 
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elméletek dinamikusakkal való helyettesítése, valamint 3. a gazdasági viselkedést befolyásoló társas hatások 

kiemelése a gazdasági elméletek szempontjából. A nyolcvanas évek második felében elsősorban a kognitív 

pszichológia segítette a gazdasági elméletek fejlődését (Raaj, 1986). 

A közgazdaság-tudománynak és a pszichológiának a racionalitás koncepciójához való eltérő viszonyulása a két 

tudomány elméletképzésének különbözőségeire is visszavezethető. A gazdaságtan inkább deduktív, az 

elméletből indul ki, és azt az adatok alapján addig tartja, ameddig lehetséges. A pszichológiai elméletképzés 

ezzel szemben főleg induktív. Ezzel összefüggésben az elméletek kevésbé specifikáltak. A hangsúly inkább az 

empíriára helyeződik. A pszichológia minden lépését adatokkal kívánja alátámasztani. Ebből fakadóan a 

gazdaságpszichológiai irodalomban sok az adat, és aránylag kevés az elmélet. El kell továbbá különíteni a 

racionalitást mint eredményt és a racionalitást mint folyamatot. Ennek megfelelően a pszichológiát nemcsak a 

kimenetek érdeklik, hanem az ahhoz vezető utak is – ezek főleg döntési folyamatok. 

Így a közgazdaságtanban inkább a normatív, míg a pszichológiában inkább a leíró jellegű elemzés az 

elterjedtebb. A gazdasági jelenségekkel kapcsolatosan a kétféle megközelítés különbözősége az alábbiak szerint 

ragadható meg. A normatív elemzés az elméletből kiindulva és a kimeneteket figyelve azzal foglalkozik, hogy 

milyennek kellene lennie a gazdaságnak. Ezzel szemben a deskriptív, a valós adatokra építő megközelítés 

vizsgálatának tárgya a gazdaság, „ahogy van". A közgazdaság-tudomány és a pszichológia korábban említett 

eltérő viszonyulása a gazdasági viselkedés racionalitásához a normatív és a leíró megközelítés 

különbözőségéből is fakad. Ezért az a gazdaságpszichológia, amely arra korlátozza magát, hogy felfedezze a 

pszichológiai mechanizmusokat a gazdasági viselkedés mögött, nem lehet eléggé „gazdasági" (Lea, Tarpy, 

Webley, 1987). 

A fejezetben a továbbiakban áttekintjük a racionális viselkedésre vonatkozó elképzelések kialakulását és 

fejlődését a közgazdaság-tudományban. Továbbá górcső alá vesszük, hogy a közgazdaságban kidolgozott 

emberkép hogyan került át az egyéb társadalomtudományokba. Áttekintjük az elméletet ért kritikákat és ezzel 

kapcsolatosan az elmélet továbbfejlesztéseit, és feltárunk néhány, a gazdaságpszichológia számára fontos 

kapcsolódási pontot. 

2.2. FILOZÓFIAI GYÖKEREK ÉS A KLASSZIKUS 
KÖZGAZDASÁGTAN RACIONALITÁSKONCEPCIÓJA 

Először is érdemes tisztázni, hogy mit értenek, értettek racionalitáson a különböző korok gondolkodói. Már ezen 

a ponton fontos kiemelnünk a fogalom társadalmi, gazdasági meghatározottságát. A racionalitás fogalmának 

karrierje a szekularizációval kezdődött. A skolasztika meghatározó gondolkodói, mint pédául Aquinói Tamás 

vagy Bonaventura, az emberi rációt a szellem alacsonyabb rendű lépcsőfokának tekintették, amely a 

szemlélődésen keresztül, a misztikus intuíció útján elvezet a hit világához, Istenhez. E felfogás biztosítéka az 

egyház tekintélye volt, amely a hitéletnek az egyetemes és az élet minden területét szabályozó jellegét 

hangsúlyozta. Ennek az autoritásnak a pápaság volt a megtestesítője, amelynek a késő középkorban kezdődő 

lassú elhalványulása a szellemi életterületén is éreztetve hatását, egy új társadalmi rendszer és a hozzá 

kapcsolódó újkori filozófia kialakulását segítette elő. A 14. században élt William Ockham tekinthető az első 

olyan jelentősebb gondolkodónak, aki kijelenti, hogy a ráció nem képes elvezetni a hitigazságok bizonyításához. 

Azzal, hogy az értelmet a puszta logikával azonosítja, már el is kezdi szaggatni a teológiai kötelékeket 

(Dümmerth, 1982; Thorne, Henley, 2000). 

A tőkés termelés előtti korszakban a gazdasági tevékenységek szociális szabályozottságúak voltak. A gazdasági 

élet nem különült el a társadalmi élet egyéb területeitől. Az ilyen cselekvéseket is az általános szabályok alá 

rendelték. Gazdaság és morál szorosan összefonódott. A társadalom tagjai gazdasági cselekvéseikkel nemcsak 

gazdasági pozícióikat, de egyben szociális státusukat is meghatározták. Az egyén viselkedésével nemcsak 

gazdasági, hanem egyúttal általános szociális optimum megteremtésére is törekedett. E viselkedéseit 

meghatározó motivációjának az anyagi javak, a hasznosság maximalizálása csak egyetlen komponense volt a 

többi között. Gazdasági interakciói tehát nem tekinthetők pusztán gazdasági viselkedésnek, mert összefonódtak 

benne az ökonómiai, morális és pszichés mozzanatok, amelyeket az egyén nem hozott egy közös ökonómiai 

nevezőre. Gondolkodásmódjától idegen volt az ilyen típusú homogenizáló logika (Kuczi, 1990). 

Az ész emancipációja magával hozza a ráció eszméjének fokozatos újraértelmezését. Kibontakozik egy új 

természeteszme is, amely azt vallja, hogy a világ egyetemes rendszert alkot, aminek elemeit okok és hatások 

láncolata fűzi egymáshoz. Nem nehéz ráismerni ebben az elgondolásban a newtoni mechanika 

magyarázóelveire. A 18. századra ez az eszme már a politikai, a gazdasági, a lélektani és az esztétikai 
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jelenségeket is az „új" racionalitás fogalmához próbálja kapcsolni. E „mozgalom" előfutárai és harcosai többek 

között Bacon, Descartes és az enciklopédisták (Lecourt, 1993).4 

Az újkori filozófia empirista (pl. Bacon) és racionalista (pl. Descartes) irányzata egyaránt elvetette az egyház 

által közvetített dogmákat, mint a megismerés gátjait. Mindkét megközelítés a tekintélyek befolyásától mentes 

tudomány eszményképét képviselte. Eszerint a világ megismerése csak az egyéni tapasztalatok, illetve az egyén 

gondolkodási folyamatai által lehetséges. Ebből fakadóan szükségszerűen individualista álláspontra 

helyezkedtek, és igen nagy súlyt helyeztek a megismerés módszertanának kidolgozására. Az individualizált 

emberkép mellett a társadalom, a társas kapcsolatokjelentősége másodlagos. Az egyéni tendenciák egymást 

keresztező mivolta teszi csak szükségessé az alulról felépített, társadalmi szerződésen nyugvó társadalmat. Az 

objektív tudomány közös nyelveként a matematikát jelölték meg (Pléh, 2000). 

A racionális gazdasági ember képének gyökereit a hobbes-i „önérdekelt" ember koncepciójában találjuk meg 

(MacFadyen, 1986). A Leviathanban Hobbes (1970/ 1651) az ember jellemének egységes elméletét fogalmazza 

meg. A cselekvéseket irányító motivációkat az ember természetes jellemére, a „társadalmi részvétel előtti léte 

lényegének affekcióiból, a szenvedélyből, a vágyból, illetve a vágyak kielégítésének örök folyamatából 

származtatja" (Fekete, 1990, 4.). Ekkor alapozódik meg a racionalitáselméletekre jellemző módszertani 

individualizmus, amely szerint „elvileg minden társadalmi jelenségre, szerkezetükre és változásaikra 

individuumok terminusaiban, azaz egyéni jellemzők (vágyak és lehetőségek, vélekedésekés meggyőződések, 

döntések és cselekvések) alapján adható tudományos magyarázat" (Elster, 1982 – id. Szántó, 1999, 21.). Az 

egyének feletti entitások, a társadalmi intézmények, illetve az olyan kollektívumok is, mint a csoportok, 

szervezetek stb., visszavezethetők az őket alkotó egyének viselkedése által meghatározott kapcsolatrendszerekre 

(Szántó, 1999). 

Hobbes emberképe meglehetősen pesszimista. Az ő embere azonkívül, hogy önző, még agresszív is. 

Szükségképpen az, hiszen a vágyak folytonos kielégítését ebben a rendszerben nem a materiális világ 

szűkössége korlátozza, hanem a többi szükségletkielégítő individuum. Hobbes ezért az egyén legmeghatározóbb 

motivációját a hatalomra való törekvésben jelöli meg. A hatalom biztosíthatja számára az anyagi és egyébjavak 

állandó elérhetőségét. Mivel a társadalomban mindenki hatalomra tör, szükségessé válik a rendszeren belül a 

vágyak és szenvedélyek harmonizációja.5 Hobbes szerint az egyén érdekeltsége nem feltétlenül mond ellent a 

társadalom érdekeinek. A tisztán a saját érdekeit szem előtt tartó ember viselkedése kompatibilis lehet a 

társadalomjóllétével: a felvilágosult önzés egy társadalmi szerződés alapját képezi. Ennek lényege, hogy az 

individuumok átruházzák az agresszió jogát egy erős államra, egy erős kormányra. Ez a mindenek felett irányító 

hatalommal rendelkező állam, a Leviathan biztosítja a harmóniát az önérvényesítő egyénekből felépülő 

társadalomban. Hobbes 1636-os, Galileinél tett látogatásának hatása szinte tapintható e mechanikus rendszer 

leírásában. A Leviathan igénylése is levezethető Hobbesnak és korának élményeiből. A 17. század szűnni nem 

akaró vallásháborúi, valamint az elhúzódó angol polgárháború meggyőzhette a tudóst arról, hogy az egyéni 

önzés és az agresszív tendenciák erős hatalmi fékek nélkül hova vezetnek. A következőkben ismertetendő Adam 

Smith-i elméletben ilyen központi hatalomra már nincs szükség: az individuumok összhangja nála már a 

rendszer természetéből fakad (Fekete, 1990). 

A továbbiakban két, a pszichológia történetben is jelentős szerepet játszó gondolkodó nézetét érdemes 

megemlíteni. Az egyik Adam Smith (1959/1776), a másik pedig Jeremy Bentham (1977/1823). E két (nem 

csak) közgazdász tanaira vezethető vissza a „homo oeconomicus"-ról6 kialakult felfogás, a minden lépésében a 

gazdasági ésszerűség szerint cselekvő ember ideáltípusa, amely a szabadversenyes kapitalizmus alanyainak 

egyetemes modelljévé vált (erről lásd pl. Kornai, 1971; MacFadyen, 1986; Lea etal., 1987; Kindler, 1991). 

Az elképzelés 1776 táján alapozódott meg, Adam Smith, a Nemzetek gazdagsága című könyvében. Smith úgy 

gondolta, hogy a történelmi fejlődés útja progresszív és lineáris, és ha az ember természetes lényegéhez tartozó 

tulajdonságainak a tudatára ébred, akkor az ezt biztosító társadalmi és gazdasági rendszer meg is valósítható. E 

természetes racionalitásra kell alapozni a gazdasági cselekvések és a gazdasági rendszer racionalitásának 

kibontakoztatását. Mivel a természetes racionalitás legfőbb kerékkötői azok az archaikus intézmények (pl. 

egyház), amelyek eleve adott normák, dogmák és erkölcsi szabályok képviseletében lépnek fel, szükségessé 

                                                           
4 A filozófia történetében megfigyelhető bizonyos ciklikusság a racionalitással kapcsolatosan. Hol túlhangsúlyozzákjelentőségét, és 

mérhetetlen bizalmat táplálnak a belőle fakadó megismerési lehetőségek iránt, hol – szembesülve korlátaival – visszacsapásszerűen háttérbe 

szorítják azt. A racionalitás határaira helyezte a hangsúlyt a későbbiekben például Schopenhauer, Nietzsche vagy Bergson „életfilozófiája". 
5 Az összhang kialakításának lehetőségeire a társadalomtudományok azóta is különböző ajánlásokat tettek, tesznek. A pszichológián belül a 

társas interdependencia kérdésével elsősorban a szociálpszichológia foglalkozik. A későbbiekben ismertetésre kerülő versengés és a 

kooperáció témája ide kapcsolható problémákból származtatható. 
6 A „homo oeconomicus", az individuális és racionális emberkép a pszichológiában a behaviorizmusra jellemző. 
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válik a morál és az ökonómia kapcsolatának újraértelmezése. A gazdaságról és az erkölcsről való egységes 

gondolkodás hagyománya ekkor indul el az enyészet útján (Fekete, 1990). 

A racionális viselkedés a döntésekben nyilvánul meg, és ezekben érhető tetten. A döntések mögött értékekhez 

való viszonyulásokat feltételeztek. Az értékek nem függetleníthetők társadalmi beágyazottságuktól. A vallásos 

elképzelésekhez képest ebben az új etikai gondolkodásmódban az volt a nóvum, hogy ezek a gondolkodók az 

ember veleszületett természetére hivatkozva a moralizáló (az egyénhez képest külső tekintélyektől 

származtatható, „önmagáért való") erkölcstan ellen léptek fel. A korai kapitalizmus ésszerű, individualista 

emberképére alapozva a morál feladatát egy olyan társadalom létrehozásában jelölték meg, ahol az embereknek 

ezen adottságai harmóniában érvényesülhetnek (Fekete, 1990; Pléh, 1992). 

Az értékek nagy része (pl. az „igazság") alkalmatlan a kvantifikálásra. Nem így a piaci áruk és szolgáltatások. 

Smith a gazdasági jelenségeket módszertani szempontból leválasztotta a magasabb, nem kvantifikálható 

értékekről. Az így megszabott határok sokáig iránymutatóak is voltak (lásd Kornai, 1971; Kindler, 1991). A 

Smith által kutatott döntési problémák a kereslet-kínálat viszonyait érintették (például mennyit ad el egy termelő 

egy adott áron), a lehetséges válaszokat pedig a hasznosság (utilitás) fogalmának keretében értelmezték. A 

hasznosság fogalma ekkor nem jelentett mást, mint a tárgyaknak, „jóságoknak", jószágoknak azt a képességét, 

amellyel az emberi igényeket különböző mértékben kielégítik (Bentham, 1977/1823). 

A gazdasági racionalitás elsődlegességének – a morálfilozófia értékeivel szemben – az volt az alapja, hogy a 

társadalmi cselekvések rendeltetésének értelmét a szűkösség koncepciójából eredeztették: a szükségletek 

nagysága meghaladja a rendelkezésre álló eszközök nagyságát, vagyis gazdálkodni kell. A közgazdaságtan 

feladata az, hogy feltárja, miként lehetséges az erőforrások maximális felhasználása a cél-eszköz viszony 

rendszerében. A közgazdasági elméletek normatív irányultsága ekkor alapozódik meg. „A gazdasági 

intézmények úgymond racionális működtetésének mindenekfölöttisége ettől a szűkösségkoncepciótól nyer 

visszaigazolást és tudományos hitelt." (Fekete, 1990, 4.) 

A szűkösség Smith elméletében nem az anyagi világ eredendő szűkösségéből származik.7 Ezt az állapotot a 

társadalom intézményeinek tökéletlensége, valamint a „természetes erkölccsel" ellentétes téves cselekedetek 

idézik elő. A politikai gazdaságtan nézete szerint a különböző emberek vágyainak kielégítése közötti harmóniát 

kizárólag a munkamegosztás, az önszabályozó piac és a kereslet-kínálat egyensúlyának racionalitása 

biztosíthatja. A harmónia csak akkor bomlik meg, ha a társadalmi cselekedetek ellentmondásba kerülnek a 

gazdasági racionalitással. E nézet alapján tehát a gazdasági cselekvések elsődlegességét biztosítani kell minden 

más társadalmi és erkölcsi cselekedettel szemben (Fekete, 1990). 

Az ésszerű egyéni cselekedetekből a „piac láthatatlan keze" által alakul ki az összhang: „Az egyének hatékony 

önérdekeik alapján döntenek, a piac azonban minden egyes döntés kontextusát úgy rendezi el, hogy annak 

eredménye mindenki érdekében álljon." (Alexander, 1996/1987,150.) A gazdasági cselekvések harmóniáját az 

önszabályozó piac teremti meg a társadalomban. Smith elméletének érdekes pontja, hogy lehetővé teszi az 

egyén számára az önzés meghaladását. Erre az individuum azáltal válik képessé, hogy valódi természete 

magában foglal bizonyos társas motívumokat. Az egyénnek ahhoz, hogy a piacon a saját érdekeit követni tudja, 

figyelembe kell vennie másokat. Smith azt feltételezi az egyénről, hogy empatikus képességekkel, a mások 

helyzetébe való beleélés képességével rendelkezik. Ez a proszociális motívum alkotja a társas szerveződések 

alapját (Pléh, 2000). „A klasszikus közgazdasági elmélet nem egyszerűen filozófia, hanem a cselekvésekre és a 

rendre vonatkozó általános előfeltevések rendszere volt." (Alexander, 1996/ 1987, 149.) Ezt tekinthetjük az első, 

matematikailag is kifejezhető társadalomtudományi elméletnek, amely árakat, hasznot, költséget előrejelző 

értékeket fogalmazott meg. 

A kialakuló szabadversenyes kapitalizmus szülötte, az utilitarizmus az egyén céljaként a korlátozott erőforrások 

között a hasznosság maximalizálását jelölte meg. Az asszocionizmus doktrínájával kiegészülve az utilitarizmus 

a képzetek és mozgatóerők individualista mechanikájával írta le az embert. Bentham azt az örömre áhítozó, a 

kínt elkerülni igyekvő lényt ábrázolta, aki kialakult asszociációi révén csak olyan viselkedést valósít meg, ami 

céljaival szorosan egybevág8 (Pléh, 1992). A társadalommal foglalkozó filozófia fő iránya korábban arra a 

problémára összpontosított, hogy milyen módszerekkel, intézményekkel, társadalmi szerződéssel lehet az 

emberi vágyakat harmonizálni a társadalomban. E ponttól kezdve azonban már nem ez a fő probléma, hanem a 

                                                           
7 A szűkösség mint a fizikai világ gazdasági cselekvéseket korlátozó valósága Ricardo és Malthus elméleteiben jelenik meg később. 
8 Ennek az emberképnek az elterjedése az európai gondolkodásban érezhető a jóval későbbi nagy pszichológiai irányzatokban is, például a 
freudi örömelvben vagy a „másik oldalon" a skinneri nézetekben. 
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gazdasági rendszer és az eredendően szűkös materiális világ közötti optimum9 viszonya, illetve a két rendszer 

közötti általános egyensúly megőrzése. 

A tőkés gazdálkodás általánossá válásával megváltoznak a gazdasági viselkedés keretei. A cselekvések 

szimbolikusjelentése háttérbe szorul, és a kalkuláció lép a helyükbe. A kultúrában rögzítődik a gazdasági kód 

(Kuczi, 1990). A szabadversenyes kapitalizmus és a harmóniához vezető önszabályozó piac a korlátlan – 

elsősorban materiális javakra vonatkozó – fejlődés illúzióját keltette. Fromm (1994/1976) szerint a 

szabadversenyes kapitalizmus ezen „ígéretének" be nem teljesülését a gazdasági ellentmondásokon kívül 

pszichológiai premisszákra is vissza lehet vezetni. Ezt a kort ugyanis a radikális hedonizmusjellemezte. Ekkor 

„...a polgárság nemcsak politikai béklyóit vetette le, hanem a szeretetés szolidaritás összes kötelékét is, és 

kezdte azt hinni: aki csakis önmagáért van, nem kevésbé, hanem sokkalta inkább önmaga lesz." (Fromm, 

1994/1976,16.) Ezt az éles ellentmondást két feltevés ellensúlyozta: 1. ami a rendszer növekedését szolgálja, az 

elősegíti az emberi jólétet is. A gazdasági mechanizmus eszerint saját törvényeknek alávetett, autonóm egész. 

Fejlődését többé nem az a kérdés határozza meg, hogy „Mi jó az ember számára?", hanem az, hogy „Mi jó a 

rendszer számára?" (Fromm, 1994/ 1976, 19.) Valamint 2. azok az emberi jellemzők (önzés, kapzsiság), 

amelyek a vágyott harmóniához vezetnek10 (vagyis a rendszer szempontjából szükségesek), nem szociálisan 

meghatározottak, hanem az ember természetéből adódnak. A birtokláson alapuló életforma Fromm szerint mind 

az egyén, mind a társadalom szintjén patologizál. Az ebből adódó katasztrófa elkerülése új etikát kíván, és a 

természethez való viszonyunk gyökeres megújulását teszi szükségessé, ami egyúttal új létmódot isjelent. A 

fogyasztói társadalom számos jelenlegi problémája köthető a filozófiai hagyomány fenti nézeteihez.11 

2.3. A NEOKLASSZIKUS KÖZGAZDASÁGTAN 
RACIONALITÁSKONCEPCIÓJA 

Az 1870-es években zászlót bontó, Menger, Walras és Jevons nevével fémjelzett modern polgári 

közgazdaságtan – a klasszikus polgári ökonómiával szemben, amely a gazdasági jelenségeket a termelésből 

kiindulva közelítette meg – a hangsúlyt a fogyasztásra és a szükségletekre helyezte: „Az objektív gazdasági 

folyamatokat végső soron szubjektív tényezőre, a fogyasztónak a szükségletkielégítés során fellépő 

kielégültségérzetére igyekeztek visszavezetni." (Mátyás, 1973, 14.) A középpontban álló fogyasztói magatartás 

eszerint tulajdonképpen szubjektív módon értelmezett értékek által meghatározott döntéseket jelent. A 

szubjektumra alapozottság tükröződik például abban, hogy A gazdaságtan alapelvei című művének 

bevezetőjében Alfred Marshall a közgazdaságtant pszichológiai tudományként határozta meg (id. Simon, 

1982a/1979). Ezen a ponton tehát az „emberjelleme" ismét az elméletképzés centrumába kerül. A neoklasszikus 

közgazdaság-tudomány azonban ebből csak egyetlen aspektust emelt ki: az ésszerűséget, vagyis a racionalitás 

elvét. 

A neoklasszikus közgazdaságtan elődeitől örökölte a módszertani individualizmust (MacFadyen, 1986; Eső, 

Lóránth, 1993a). De ez nem jelent egyúttal valódi pszichológiai individualizmust is, mivel az elméletképzésben 

az egyéniségnek nem juttat szerepet. Az egyén itt valójában csak egy, az „átlagot megtestesítő hipotetikus lényt" 

jelent. A közgazdászok részéről tehát nem merül fel az igény, hogy az egyének viselkedését pszichológiailag a 

racionalitás feltételezésén túlmenően is alátámasszák. A „homo oeconomicus" számukra elégséges alap a 

modellépítéshez. 

A racionalitás alapelvére építő neoklasszikus közgazdaságtan (modelljével) arra kereste a választ, hogy a 

maximális szükségletkielégítésre törekvő fogyasztó viselkedése hogyan határozza meg a kereslet szerkezetét és 

ezáltal a rendelkezésre álló erőforrások felhasználását a maximális profitra áhítozó vállalkozók 

közreműködésével. Vélekedésük szerint az optimalizáló fogyasztó és vállalkozó magatartása olyan 

árarányokhoz vezet a piacon, amelyek a szabadversenyes gazdasági mechanizmusok fennállása esetén mind az 

erőforrások leghatékonyabb felhasználását, mind a fogyasztói szükségletek adott elosztási keretek közötti 

maximális kielégítését biztosítja. Ejelenségeket konceptualizája a többek (pl. Kornai, 1970) által a közgazdaság-

tudomány egyetlen elméleti rangú teóriájának tartott, rendszerelméleti nézőpontból megfogalmazott walrasi 

általános egyensúlyelmélet. 

Az, hogy a piacgazdaság mechanizmusainak spontán érvényesülése önmagában nem elegendő a fenti 

harmonikus állapot kialakításához és fenntartásához, a nagy gazdasági világválság éveiben derült ki, és a 

                                                           
9 Az optimalizációelv, amely szerint az egyén döntéseit kizárólagosan a hasznosság maximalizálása határozza meg, Kornai (1971) szerint a 
döntéselmélet és a közgazdaságtan összemosásához vezetett. Az ebből fakadó probléma témánk, a gazdasági viselkedés racionalitása 

szempontjából központi jelentőségű, így a későbbiekben részletesen kifejtjük. 
10 Ezt az elvet egyébként Ricardo kivételével az összes klasszikus közgazdász vallotta. 
11 A gazdaság, illetve a fogyasztás etikájával a 21. és a 22. fejezet foglalkozik részletesen. (A szerk.) 
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keynesi fordulathoz vezetett.12 E tévedés egyik meghatározó elemének éppen a neoklasszikus 

racionalitásfogalmat tekinthetjük, amely eltávolította egymástól a közgazdaság-tudományt és valóságot. 

A racionális viselkedés eredeti fogalma a közgazdaságtanban a tökéletes bizonyosság világára (MacFadyen, 

1986) korlátozódik: azokra a helyzetekre, ahol a döntéshozó szinte teljesen biztos lehet cselekedeteinek 

tényleges következményeiben (Harsányi, 1995a). A racionális gazdasági ember egyik készsége az, hogy képes 

preferenciái rangsorolására („hasznossági funkció") a szubjektív hasznosság és kielégítettség mentén. Képes 

arra is, hogy a „világot" a hasznosság szerint interpretálja. Meg tudja határozni, hogy a világból az ő számára mi 

hozzáférhető. Kiválasztja azt az akciót, amely ezek alapján a legnagyobb hasznosságra vezet. A gazdasági 

racionális ember tehát olyan optimalizáló, aki a kényszerekhez alkalmazkodva, maximális haszonra törekszik. 

A neoklasszikus közgazdaságtan a bizonytalan helyzeteket gyakorlatilag nem veszi figyelembe: a racionalitáselv 

a bizonytalansági feltételek mellett hozott döntés esetében meglehetősen inog. Az elméletekben nem igazán esik 

szó előre nem látható vagy valószínűséggel fel nem ruházható eseményekről (MacFadyen, 1986), illetve a 

neoklasszikus közgazdászok szerint, ha vannak is ilyenek, akkor is csak elhanyagolható mértékben 

befolyásolják a döntést. 

A döntéselméleti paradigmán belül – amely a neoklasszikus teória módszertani hátteréül szolgált – a 

racionalitásfogalomnak két, szorosan összekapcsolódó feltételezés az alapja: a döntéshozó 1. döntései esetén a 

fejében levő „jól működő preferenciákra" támaszkodik, és 2. viselkedését a korlátok mellett az optimalizáció 

jellemzi. E két feltételezést az alábbiakban tekintjük át. 

2.3.1. A jól működő preferenciák hipotézise 

A döntéselmélet feladata többek szerint az, hogy a racionalitás fogalmát kiterjessze a bizonytalanság eseteire is 

(pl. Harsányi, 1995a). A döntések mindig valamilyen cselekvésre, cselekvési lehetőségek közötti választásra 

vonatkoznak. Céljuk valamilyen kívánt állapot megteremtése, illetve fenntartása. További meghatározó 

jellemzőjük, hogy mindig magukban rejtenek bizonyos fokú bizonytalanságot, amely abból fakad, hogy a 

döntési problémák megoldásainak helyessége előzetesen nem tesztelhető. Az alternatívák ilyenkor csak az 

elvárások szintjén értékelhetők. A döntéshozó feladata az, hogy 1. számba vegye cselekvési, választási 

lehetőségeit, 2. meghatározza ezek következményeit (illetve a bizonytalanságból eredően ezek bekövetkezési 

valószínűségét), és 3. a maga szempontjai szerint értékelje ezeket (Englander, 1993). 

A döntések struktúrája ezek szerint a valószínűség és az érték komponensekkel jellemezhető. Mindkét 

tényezőhöz rendelhető számérték, amelyek szorzata az ún. várható érték (Kindler, 1991). Ez a mérőszám elvileg 

megmutatja, hogy minden konkrét alternatíva mennyit ér. Azért csak elvileg, mert a döntések gyakran nem 

értelmezhetők e fogalom mentén. Például az emberek általában az igen csekély (szinte zérus) valószínűségű, de 

elvileg végtelen nagyságú nyereménnyel kecsegtető szerencsejátékokkal szemben nagyobb tétekkel preferálják 

a kisebb kifizetésű, de magasabb nyerési lehetőséggel bírókat. A kisebb várható értékű alternatívák preferenciája 

ezekben az esetekben arról árulkodik, hogy az értékelések szubjektív transzformációk által befolyásoltak. A 

döntéseket nem az érték objektív nagysága, hanem ennek szubjektív leképeződése, a hasznosság13 határozza 

meg. Ráadásul a várható érték másik összetevője, a valószínűség sem tekinthető függetlennek a 

szubjektivitástól. Az események bekövetkezési valószínűségeit többnyire nem objektívnak tekinthető módon 

határozzuk meg. Ez csak akkor lenne lehetséges, ha ezen események korábbi előfordulási gyakoriságára 

vonatkozóan megbízható adatokkal rendelkeznénk. Mivel ez gyakran nem áll fenn, kénytelenek vagyunk 

szubjektív valószínűségbecslésekre hagyatkozni. Ezek viszont nem mások, mint az események 

bekövetkezésével kapcsolatos meggyőződések, „hitek" mértékei. E ponton a bizonytalanság eseteiben hozott 

emberi ítéletalkotási folyamatokhoz jutunk el, amelyek a pszichológia relevanciáját emelik ki (Englander, 

1993). 

A döntési alternatívák értékelését a legrealisztikusabban tehát nem a várható érték nagysága, hanem ennek 

módosított változata, a szubjektíven elvárt hasznosság alapján írhatjuk le, amely nem más, minta szubjektív 

valószínűség és a hasznosság szorzata (Jungermann, 1991/1983; Lea Tarpy, Webley, 1987; Englander, 1993). A 

döntéshozó – miután kikalkulálta a lehetséges kimenetek valószínűségét és hasznosságát – meghatározhatja a 

döntési alternatívákra vonatkozó szubjektív várható hasznosságot. A racionális viselkedés ekkor azt jelenti, 

hogy a döntéshozó a legnagyobb várható hasznossággal járó alternatívát választja. A racionális viselkedésnek ez 

a meghatározása csak azokra a döntéshozókra érvényes, akiknek preferenciái kielégítenek bizonyos 

                                                           
12 A vonatkozó módosító megállapításokkal kapcsolatban lásd például Mátyás, 1996. 
13 A „Szentpétervár-paradoxon" leírását, illetve ennek Bernoulli-féle megoldását, ami a hasznosság újfajta értelmezését jelentette, lásd 
például Rapoport, 1991. 
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konzisztenciakövetelményeket (Harsányi, 1995a). A preferenciarendezés következetessége mások (pl. Katona, 

1974/1960; Elster, 1995/1989; Kindler, 1991) szerint is kulcsfontosságú: a racionális döntéshozó az összes 

elképzelhető cselekvési lehetőséggel és következményeikkel számol, aztán rangsorolja ezeket a 

következményeket, majd kiválasztja a legjobbat, végül pedig következetesen ragaszkodik választásához. A 

preferenciarendezés hipotézise tehát a lehetőségek teljes és folytonos rendezését (vagyis az összes alternatívára 

kiterjedő összehasonlítás lehetőségét) mondja ki, ami egy hasznosságiindex-függvénnyel írható le. Ezt jeleníti 

meg a neoklasszikus közgazdaságtanban Neumann és Morgenstern várhatóhasznosság-hipotézise (Jungermann, 

1991/1983; MacFadyen, 1986; Lea, Tarpy, Webley, 1987; Elster, 1995/1989; Eső, Lóránth, 1993a). 

A választást meghatározó stabil értékelési rendszer a neoklasszikus megközelítés szerint „axiomatikus". A 

leggyakoribb axiómák (MacFadyen, 1986) a következők: 1. teljesség: azaz a döntéshozó képes minden 

választható tétel összehasonlítására a „legalább annyirajó, mint." dimenzión; 2. tranzitivitás (a preferenciák 

konzisztenciája): ha x alternatívát kevésbé részesítjük előnyben, minty-t, ésy kevésbé preferált, mint z, akkor x 

kevésbé előnyben részesített, mint z; 3. kontinuitás: a preferenciák matematikailag folytonosak. Hozzátehetjük 

még (Kindler, 1991) 4. a függetlenség axiómáját, amely kimondja, hogy a döntéshozónak a kimenetek 

hasznosságát és valószínűségeit egymástól függetlennek kell tekintenie. Nem lehet optimista vagy pesszimista, 

hanem csak szigorúan realista. 

A racionalitás ezen alapfeltételezéseinek számos pszichológiai és nem pszichológiai empirikus adat, valamint a 

gazdasági életben tapasztalt jelenség ellentmond. Az axiómák leginkább egy ideális, és nem egy „valós" 

döntéshozó viselkedését írják le. Ennek megfelelően a hétköznapi életben gyakran megsértjük őket. 

A függetlenségi axiómát sértő paradoxon (Eső, Lóránth, 1993a) például a közvetlenül egymás után hozott 

választások esetében gyakran előfordul. Az első esetben a kockázatos, nagyobb kifizetésű alternatíva mellett 

döntő személy következő választásakor a kevésbé kockázatos, viszont szerény hozamú lehetőséget részesíti 

előnyben. Az így kapott közös következmény hatása a várható hasznosság hipotézisének eredeti formulái szerint 

nem értelmezhető. A való életben viszont gyakori, hogy a döntéshozó, aki sorozatos választási helyzetnek van 

kitéve, a számára elfogadható kumulatív eredmény érdekében váltogatja preferenciáit. 

További axiómát sértő jelenség például a döntési probléma megfogalmazásának a preferenciákra gyakorolt 

hatása. Tversky és Kahneman (1991/1981 b) lehetőségelméletében ezt a következőképpen írja le: a választás 

problémájának megértése nem jelent mást, mint az egyes alternatívák bekövetkezési valószínűségeinek és 

eredményeinek értékelését. Ez eddig azonos a racionalitást feltételezők álláspontjával. Az értékelést viszont 

meghatározza egy észlelési jelenség, amelynek lényege, hogy azonos problémahelyzetek különböző 

vonatkoztatási pontok szerinti megfogalmazása a választási preferenciákat gyökeresen megváltoztathatja. Ez 

már nem illeszthető be a Neumann és Morgenstern által a várható hasznosság hipotézisével leírt keretek közé. A 

tapasztalat az, hogy az emberek például a veszteségek lehetőségére általában érzékenyebben reagálnak, mint az 

ugyanolyan mérvű nyereségek lehetőségeire. Sőt az azonos nagyságú nyereségek is szubjektív transzformáción 

mennek keresztül a vonatkoztatási pontoknak megfelelően. A különbség szubjektív értékében például a 10 és 20 

Ft közötti nyereség nagyobb, mint mondjuk a 110 és 120 Ft közöttié. A probléma észlelése tehát nem 

önmagában, hanem vonatkoztatási pont(ok) által meghatározottan zajlik. E pontok kialakíthatók például a 

helyzet leírása útján: a választási alternatívák eredményeit megadhatjuk a lehetséges nyereségek felől vagy az 

ennek inverzét képező veszteségek felől megközelítve. 

Pszichológiai laboratóriumi kísérletek (MacFadyen, 1986) eredményei szerint a résztvevők ezekben a 

helyzetekben nem maximalizálnak, de az optimalizáció nem is teljesen random, hanem konzisztens torzítások 

mutathatók ki a bizonytalansági döntésekben. A választásokat jelentősen befolyásolja, hogy 1. hogyan 

határozzák meg szituációt (kerethatás), 2. az alanyok a becslésekben nem használják az összes elérhető 

információt, és 3. a tudott valószínűségeknek gyakran kisebb a hatása, mint más, szubjektív információknak. 

A racionalitás teóriája tehát gyakran kudarcot vall (Elster, 1995/1989), például 

1. a meghatározhatatlanság miatt. Meghatározhatatlan egy vélekedés, ha nincs elegendő bizonyíték, amely 

igazolná a cselekvés különböző kimeneteleinek valószínűségére vonatkozó ítéletet. Ez részben 

bizonytalanságra, részben stratégiai interakcióra (amikor a kimenetet nemcsak a saját, hanem ezzel 

összefüggő módon mások viselkedése is meghatározza) vezethető vissza. További tényezők, amelyek az 

optimális, azaz racionális cselekvést lehetetlenné teszik: az alternatívák 2. összemérhetetlensége: amikor 

gyakran mellékes megfontolások kerülnek előtérbe, és 3. közömbössége: x és y alternatíva közül egyiket sem 

részesítjük előnyben. Tegyük fel, hogy az egyikhez hozzáadnak 1 dollárt (x + 1). Az eredeti alternatívák 

közömbössége esetén ezentúl mindig (x + 1)-et kell választanom. Ha ez nem így történik, akkor 

összemérhetetlenségről beszélünk. 
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A megemlítetteken kívül számos egyéb paradoxont is leírtak, amelyek nagy része a várhatóhasznosság-hipotézis 

különböző kitágított modeljeibe beilleszthető ugyan, de az ilyen bővített modellek nem mentesek érvelésükben a 

tautológiától (Kornai, 1981). Ha létezik is a valóságban a racionalitásnak megfelelő preferenciafüggvény, akkor 

sem lehetnek teljes mértékben igazak rá a fenti axiómák. 

2.3.2. A korlátok melletti optimalizáció 

A neoklasszikus közgazdaságtan másik, az előzővel szorosan összekapcsolódó feltételezése a korlátok melletti 

optimalizáció hipotézise. Az előzőekből már tudjuk, hogy abban az esetben, ha az egyén preferenciái 

kielégítenek bizonyos alapvető konzisztenciakövetelményeket, akkor matematikailag jól definiált hasznossági 

függvénnyel reprezentálhatók. A racionális viselkedés az egyén számára tehát azt jelenti, hogy „hasznosságot 

maximalizál", azaz igyekszik a lehető legnagyobb értékű hasznossági függvényt választani. A hagyományos 

racionalitás feltételezése kimondja, hogy a döntéshozó korlátozó feltételek jelenlétében optimalizációs 

tevékenységet folytat, aminek célja a haszon maximalizálása (pl. Kornai, 1971; Vincze, 1993; Eső, Lóránth, 

1993b; Harsányi, 1995a). Annak ellenére, hogy ez a feltételezés ésszerűnek tűnik, sokan kritizálják elméleti és 

tapasztalati alapon egyaránt. Becker (1991) szerint például a neoklasszikus közgazdaságtan maximalizációs 

hipotézise módszertani korlátok miatt nem tesztelhető. Az elmélet ugyanis logikai formulákkal van telezsúfolva, 

és egyik legfontosabb fogalma, a hasznosság nincs kielégítően definiálva. További definíciós probléma, hogy a 

maximandum is relatív: nem tisztázott, hogy mikor mit maximalizál az aktor, azaz mikor mi „hasznos" a 

számára. 

A racionális gazdasági ember koncepciójának másik fő problémája éppen az, hogy összekapcsolja a 

maximalizálást a korlátozott választási körülményekkel, ami sokféle „ízlésmintázatra" (a szadomazochizmustól 

az altruizmusig) ugyanígy igaz lehet (pl. MacFadyen, 1986). Ezeket a pszichológusok differenciáltan elemzik. 

Az egyénről való pszichológiai részletek viszont nem feltétlenül fontosak a gazdasági elemzésben. A 

hagyományos közgazdaságtan részéről alapvetően nem merül fel az igény, hogy az egyének viselkedését 

lélektani szempontból is értelmezzék. Az empirikus mikroökonómia piacközpontúsága ugyanis más 

interpretációt enged meg, mivel az „átlagegyénnel", azaz egy fikcióval operál. Individualista tehát, de ez nem 

pszichológiai individualizmus: a közgazdaságtani elméletek nem számolnak az egyéniséggel, szubjektív 

célokkal, igényekkel és vágyakkal. Feltételezik, hogy létezik egy hipotetikus átlag, amely közgazdaságtani 

szempontból racionálisan viselkedik (Becker, 1991). Az átlagtól való eltérést randomnak véve, szerintük az 

átlag az elemzésekbenjól működik: az egyéni különbségek átlagolással, csoportosítással eltűnnek. Eszerint 

létezik a „reprezentatív vagy ideális fogyasztó", és ilyen „mintha" módszer a racionalitáselv alapján lehetővé 

teszi a bejóslómodellek megalkotását. 

A korlátok melletti optimalizáció hipotézisét a tapasztalat igen gyakran cáfolja. 

Az ember gyakran cselekszik „irracionálisan": nem mindig azt választja, amiről tudja, hogy vágyai 

megvalósításának a legjobb eszköze; például dohányzik, miközben egészséges életre vágyik. Az irracionális 

viselkedés oka lehet irracionális vélekedés is (pl. az örömelven alapuló vágyteljesítő gondolkodás), sőt a nem 

racionális vélekedések alátámasztására akár (racionális) bizonyítékok gyűjtésébe is lehet kezdeni. 

A szociálpszichológiában ismert az a tény, hogy a jó ítélőképességű emberek – akik leginkább képesek az 

örömelv helyett a realitáselvnek alárendelni magukat – hajlamosabbak a depresszióra: bölcsebbek, de 

szomorúbbak. Bizonyos mértékű irracionális vágyteljesítő gondolkodás tehát akár még jó szolgálatot is tehet. A 

valóság kismértékű szisztematikus torzítása így akár „boldogíthatja" is az embert (Taylor, 1989; Urbán, 1995). 

2.4. A KORLÁTOZOTT RACIONALITÁS ELMÉLETE 

A normatív döntéselméleti modell és a gyakorlatban megfigyelhető döntések össze nem illéséből fakadó 

problémák foglalkoztatták Herbert Simon Nobel-díjas közgazdászt, az alternatív, korlátozott racionalitás 

hipotézisének (Simon, 1982a/ 1979) megfogalmazóját. Simon korai munkái során gazdasági szervezeteket 

vizsgált működésük közben. Észrevette, hogy összetett célok esetében a részcélok nem feltétlenül határozhatók 

meg egyértelműen. Ezek megfogalmazása, kijelölése erősen függ a döntéshozó szubjektív paramétereitől. 

Ezeket az eseteket a pszichológia a problémamegjelenítés témakörében tárgyalja. Fontos lehet például egy 

bonyolult információtömeg kezelése úgy, hogy már a probléma megfogalmazása segítse a megoldást. A 

részcélokkal való azonosulás hatásait vizsgálva, Simon minduntalan ellentmondásba került a klasszikus 

döntéselméleti paradigmával, ami csak azt mondta meg, hogy hogyan kellene ilyen helyzetekben választani az 

alternatívák közül, de előrejelzései beleütköztek a valós tapasztalatokba. 
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A racionalitás fogalma „nagy ernyő", amely alatt igen különböző megközelítések férhetnek meg (Jungermann, 

1991/1983). A normatív megfogalmazás szerint egy cselekvés akkor racionális, ha egybeesik az érintett egyén 

értékeivel és meggyőződésével, vagy, pontosabban, hogyha logikus vagy konzisztens oly módon, hogy egy 

axiómarendszerben megfogalmazható. Az „optimisták" a normatív modell hatékonysága mellett érvelnek. A 

„pesszimista" álláspont szerint viszonta bizonytalanság körülményei közötti ítéletalkotás és döntéshozatal 

gyakran súlyos és szisztematikus hibákkaljár. Ezek a torzítások a humán kognitív rendszer jellegzetességeiből, 

azaz az ember természetéből következnek. Ez az álláspont az emberi döntések hiányosságait hangsúlyozza. 

A korlátozott racionalitás elmélete szerint a döntéshozó képessége és kapacitása korlátokkal terhelt, ami a 

racionalitás elvének megsértéséhez vezet (pl. Tversky, Kahneman, 1991/1974a; Simon, 1991/1983). Ezt három 

magyarázati alternatíva értelmezi: 1. az ítéletalkotás torzításai (Tversky, Kahneman, 1991/1974a): a 

valószínűségi ítéletek gyakran erősen torzítanak, mert (reprezentativitáson, hozzáférhetőségen stb. alapuló) 

heurisztikákra épülnek. A heurisztikák általában hatékonyak, de szisztematikus hibákhoz vezetnek. 2. A 

problémamegjelenítés hibái (Tversky, Kahneman, 1991/1981 b): a döntési problémák megfogalmazásának 

jelentős hatása van az emberi döntéshozó magatartásra. Nem mindegy például, hogy a lehetséges 

következmények nyereségként vagy veszteségként kódolódnak – bármelyik alternatíva inkonzisztens 

preferenciákat alakíthat ki. 3. A döntési helyzet megoldásának defektusai (Janis, Mann, 1977): az ember nem 

„hidegvérű hal", hanem hezitáló döntéshozó, aki konfliktusok, kétségek között hányódik, aggodalmaskodik, és 

inkongruens vágyakkal küzd. A döntéshozó magatartását tehát motivációja is módosítja: a motivációs tényezők 

következtében információkeresése és -kombinálása gyakran hiányos. 

A normatív modell tehát olyan követelményt állít a döntéshozó elé, amelynek az igencsak speciális esetekben 

tud megfelelni. Megköveteli tőle ugyanis az összes választható alternatíva ismeretét. Képesnek kell lennie arra, 

hogy minden alternatíva következményénekjelenésjövőbeli értékét kiszámítsa. Továbbá meg kell valósítania a 

hasznosság valamilyen konzisztens mércéje alapján ezen következmények összevetését, függetlenül azok eltérő 

természetétől. Simon szerint a döntéshozó ezeknek a feltételeknek gyakran nem tud megfelelni, de valahogyan 

mégis dönt. Hogyan? Szükség van egy olyan modellre, amely leírja az ilyen „kezelhetetlen döntési problémák" 

kezelhetővé tételének eljárásait. Ezt fogalmazza meg a korlátozott racionalitás elmélete. 

A racionalitás korlátozott, ha nem beszélhetünk mindenre kiterjedő ismeretekről. Ez akkor lép fel, ha 1. nem 

ismerjük az összes alternatívát, 2. bizonytalanok vagyunk fontos külső események bekövetkezését illetően, és 3. 

nem tudjuk kiszámítani döntéseink minden következményét. Ilyenkor lépnek működésbe a korlátozott 

racionalitás döntési mechanizmusai, amelyeknek két fontos folyamata van: a keresés és a megelégedésre való 

törekvés. 

Mivel a választható alternatívák gyakran nem eleve adottak, ezért a döntéshozónak meg kell azokat keresnie. A 

hasznosság maximalizálása viszont nem lényeges a keresési séma szempontjából. Ha nem így lenne, akkor a 

döntéshozónak olyan kiegészítő képességre is szüksége lenne – csak így tudna megfelelni a globális 

racionalitásnak-, amely a számára már amúgy is túl összetett problémát csak tovább bonyolítaná. Simon szerint 

ehelyett az egyén ilyenkor bizonyos aspirációkat alakít ki arra vonatkozóan, hogy mit tekint majd elfogadható 

alternatívának. Ha ilyet talál, akkor abbahagyja a keresést. A megelégedésre való törekvésnek ez a formája 

korántsem tekinthető optimalizáló eljárásnak. A pszichológiában gyakran leírt aspirációs szinteknek 

megfelelően az elmélet nem statikus igényszintekről beszél, hanem olyanokról, amelyek a tapasztalatoknak 

megfelelően emelkednek vagy esnek. 

Elster (1995/1989) ezzel kapcsolatban kritikaként megjegyzi, hogy meghatározatlan racionális döntés esetén 

tényleges alternatíva lehet egy „elég jó" döntés. Viszont ebben az esetben a megelégedésre törekvés elvének az 

igényszint által kell meghatározottnak lennie. De amíg az igényszintek különbözőségeiről nem tudunk eleget, 

addig a megelégedésre való törekvés elve nem tekinthető kielégítőnek. Ilyen helyzetekben ugyanis gyakran 

megesik, hogy az emberek tagadják a meghatározatlanságot, mert erős bennük a vágy, hogy cselekedeteiknek 

legyenek indokai. 

A döntéshozók bizonyos körülmények között (pl. a reprezentációs heurisztikák miatt) alábecsülik előzetes 

ismereteikjelentőségét, más körülmények mellett (pl. a sztereotípiák esetében lásd Hunyady, 1996) viszont az új 

ismeretek alig tudnak hatni a kialakult véleményekre. Ezek ajelenségek Simon figyelmét a problémamegoldás 

pszichológiája felé terelték. A problémamegoldás az információfeldolgozás folyamatain nyugvó elméletek 

szerint olyan problématerek erősen szelektív vizsgálatát jelenti, amelyek gyakran hatalmas méreteket öltenek 

(Simon, 1982a/1979). A szelektálás elsősorban heurisztikus eljárásokon alapul, és a keresést leszűkíti a 

problématérnek egy olyan töredékére, amely valószínűleg (de nem biztosan) a megoldás reményével kecsegtet. 

Az ezen a területen megtalált kielégítő megoldás állítja majd le a további keresést. A döntéshozó tehát igen nagy 

szabadságot élvez a problématerek körülhatárolásában. Ebből az is következik, hogy a döntés eredményét nem 
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határozhatjuk meg úgy, ahogy azt a teljes racionalitást feltételező modellek állítják (a problémahelyzet objektív 

jellemzése alapján), hiszen ezeketjelentősen befolyásolják a döntési folyamat során használt heurisztikus 

eljárások. E folyamatokat a valós döntések leírásakor nem lehet figyelmen kívül hagyni. 

Meg kell említeni azt is, hogy a gazdasági viselkedések jelentős hányada nem tekinthető tudatos folyamatok 

eredményeinek. Katona (1974/1960) is elkülöníti egymástól a „szokásos viselkedést" és a „valódi döntést". 

Szerinte az emberi viselkedésben nem a megfontolt választás dominál, hanem a szokásos viselkedés. Katona 

úgy véli, a szokások automatikusan, indítékok és attitűdök hatásától mentesen jutnak felszínre, kialakulásuk és 

hatásmechanizmusuk egyszerűen a kondicionálási folyamatokból is levezethető (lásd még Lea, Tarpy, Webley, 

1987). Szokásos viselkedés esetén nem tudatosítunk problémákat és nem mérlegelünk cselekvéses 

alternatívákat. A múltban bevált eljárások, azaz a szokások funkciója az, hogy csökkentsék a bizonytalanságot 

az adott helyzetben. A vásárlási szokásokon belül jó példa erre az alapvető fogyasztási cikkek beszerzése. A 

fogyasztók pénzük jelentős részét ugyanis ezekre költik. E vásárlások gyakran és nem jelentős összegekkel 

történnek, így vásárlói szokások alakulnak ki (lásd még Lea, Tarpy, Webley, 1987). A gondos mérlegelések e 

viselkedésekben tehát gyakran háttérbe szorulnak: ebből „nem csinálnak problémát" a fogyasztók, vagyis 

tipikus példája ez a szokásvezérelt (nem problémamegoldó) viselkedésnek vagy „megrögzött reakcióknak" 

(Grzelak, 1995/ 1988). Ugyanakkor ezekre a vásárlásokra is kimutatható a szubjektív (heurisztikus) tényezők 

hatása: a múltbeli megelégedettség és csoporttényezők (pl. a barátok mit vesznek) befolyásolják a mindennapi 

rutinvásárlásokat. 

Összefoglalva, Simon szerint a döntéshozó saját intellektuális (memória-, logikai, számítási) korlátait nem képes 

meghaladni, amit be is lát, és így tudatosan nem maximalizáló, hanem alternatív módszert választ a döntési 

helyzetben. Ennek mechanizmusai: a heurisztikus keresés és a megelégedésre való törekvés. De még abban az 

esetben is, ha az aktor kapacitásbeli korlátai engednék, viselkedését akkor is gyakran irányítják társadalmi, 

etikai normák, beidegződések, tanult rutinok, illetve egyéb, nem optimalizációs heurisztikák. 

A korlátozott racionalitás elmélete három kutatási irányt jelölt ki (Simon, 1982a/1979): a problémamegoldás 

információkeresési folyamatainak vizsgálata, a preferenciák kutatása és a viselkedések mindennapi 

szabályozásának feltérképezése.14 

A korlátozott racionalitás problémájára vonatkozó tudományos gondolkodás két irányba fejlődött: 1. az 

optimalizációelv továbbfejlesztése (a normatív elméletek megújulása), ami a közgazdaságtan főáramátjelentette, 

2. eretnek elméletek, amelyek bizonyos mértékben elfogadják a racionalitás korlátozottságát. 

2.5. A NORMATÍV ELMÉLETEK MEGÚJULÁSA 

Az optimalizációelv egyes továbbfejlesztői igyekeztek kitágítani a fogalmi határokat, ami elsősorban a stratégiai 

optimalizáció fogalmainak bevezetését jelentette (lásd később ajátékelméletről írottakat). Mások az 

információszerzés költségeit és korlátait, amelyeket Simon elméletében megfogalmaz, nem a döntéshozó 

pszichológiaijellemzőiként, hanem a technikai környezet részeként kezelték. Így azok ajelenségek, amelyek – 

mivel a lehetőségek maximalizálása nem vonatkozott rájuk – a korlátos optimalizációval irracionálisnak tűntek, 

elképzelésük szerint az újfajta „racionális" viselkedés megnyilvánulásainak tekinthetők. 

Az optimisták (a racionalitáselvet fenntartók és továbbfejlesztők) álláspontja tehát, hogy a torzítások a 

kutatásban vannak. Ezt három elméleti érvvel támasztják alá (Jungermann, 1991/1983): 1. a metaracionalitás 

érve, azaz racionálisan megsérthető a várható hasznossági modell. Ha ugyanis figyelembe vesszük a racionalitás 

elvét megsértő döntések kognitív költségeit – pontosabban a döntés költségeit összevetjük a döntési stratégia 

alkalmazásából származó előnyökkel -, akkor ezek összességében mégiscsak racionálisnak tekinthetők. A 

stratégiaválasztás metadöntés, amelynek eredményeként azt a stratégiát választjuk, amelyik maximális nettó 

nyereséggel kecsegtet. Az emberek „globális maximalizálók, lokális inkonzisztenciákkal" (Elster, 1979). 2. 

Folytonossági érv: eszerint az ítélet és a döntés tulajdonképpen egy kontinuum mozzanatainak tekinthető. 

Különálló eseményként kezelve ezeket, néha torznak vagy hibásnak tűnhetnek. Egy folytonos és változó 

környezet pillanataiként értelmezve azonban nagyon is jól működhetnek. 3. A struktúra érve: a megfigyelt 

viselkedés azért tűnik torzítottnak, mert a vizsgálatokban feltételezik, hogy a részt vevő alanyok ugyanúgy 

értelmezik a helyzetet, mint a vizsgálatvezető, és az eredmények értelmezésekor nem számítják be, hogy a 

vizsgálati személy hogyan jeleníti meg magában a probléma struktúráját. 

                                                           
14 A korlátozott racionalitás elmélete egyébként megtermékenyítő volt a magyar gazdaságban bekövetkezett változások és hatásaik 
megismerésében is. Jelentős kutatásokat inspirált például a vállalati szféra és a gazdaságpolitika összefüggéseinek területein (Török, 1994). 
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A fenti érvelésre természetesen nem marad el a pesszimista kritika. A metaracionalitásra adott pesszimista 

válasz az, hogy e szerint az elv szerint bármi, ami megsérti a várható hasznossági modellt, „racionalizálható" 

egy magasabb racionalitásra áttérve. Továbbra sem megoldott a szubsztantív racionalitás problémája, vagyis 

kérdés marad, hogy adott ítélet vagy döntés a való világhoz viszonyítva mennyire valószerű, korrekt és adekvát. 

Az sem tisztázott továbbá, hogy milyen információkat és hogyan keres és alkalmaz az egyén értékeinek és 

meggyőződésének kialakításához (procedurális racionalitás). 

Nagyon is elképzelhető, hogy az optimalizációelv továbbfejlesztői inkább csak módszertani megfontolásból – 

vagy abból fakadóan, hogy képtelenek az eredeti elméleteleganciájáról lemondani – nem vállalják a közösséget 

a korlátozott racionalitással, és megpróbálják az eredeti elmélet határait kiterjeszteni a paradoxonokkal 

jellemezhető területekre is. Ezt leginkább a dinamikus programozás és a stratégiai optimalizáció fogalmi 

kereteiben próbálják megvalósítani. 

2.5.1. Dinamikus programozás: szubjektív aspirációk a normatív elméletekben 

A normatív elmélet elismeri a korlátozott racionalitás egyik alapmechanizmusát, a megelégedésre való törekvést 

mint szubjektív aspirációt – ez jelöli ki a lehetőségek közül az elfogadható megoldások körét. Mivel ezek az 

aspirációk időben nem állandóak (lásd pl. Atkinson, 1991/1957 vizsgálatait a pszichológiai igényszint 

változásaival kapcsolatban), ezért a megelégedésre való törekvést a változó aspirációknak megfelelő 

optimalizációval írják le, és végső soron ezt értelmezik racionalitásként. így az optimalizációelv kiterjesztése 

alapján a nem maximalizáló viselkedés – például a maximális „nyereséget" biztosító lehetőség elvetése után a 

gyengébb alternatívával is megelégszik az alany – is magyarázhatóvá válik. 

2.5.2. Stratégiai optimalizáció: a kooperatív és koordinatív játékelmélet 

Az elméleti változás a neoklasszikus közgazdaságtanban egyúttal módszertani áttörést isjelentett, ami a 

stratégiai optimalizáció nézetében teljesedett ki. Ennek az elvnek (számunkra is) legfontosabb kikötése az, hogy 

feltételezi a döntéshozóról, hogy környezetét nem az optimalizáció paramétereiként, hanem önmagához 

hasonlóan intelligens, optimalizáló lényként kezeli. 

A játékszituációk olyan helyzetek, amelyek kimenetele két vagy több, teljesen vagy részlegesen eltérő 

érdekekkel rendelkező egyén cselekvéseitől függ (Harsányi, 1995a). Ha minden egyes játékos tejeskörűen 

informált ajáték természetét meghatározó alapvető paraméterekről, teljes információjújátékról beszélünk. 

Amennyiben ez nem áll fenn, nem teljes információjújátékról van szó.15 

Mivel ajátékszituációk tekinthetők bizonytalanságot hordozó konfliktushelyzeteknek is, így a stratégiai 

optimalizáció terepe elsősorban a kooperatív és koordinatívjátékelmélet, amely preés retrodikcióját a konfliktus-

szituáció egyensúlyaként adja meg. Ebből fakadóan törekvése a konfliktushelyzet megoldása szempontjából 

lényeges kondíció feltárása abból a célból, hogy az optimalizáló viselkedési posztulátumokat igazolhassa. A 

racionalitás meghatározásainak általánosítása alkalmas lehet a játékszituációk leírására (Harsányi, 1995a). 

Harsányi szerint a racionális viselkedés formáit más-más feltételek esetén eltérő elméletek írhatják le: az egyéni 

racionális viselkedést bizonyosság mellett a hasznosságelmélet, míg bizonytalanság esetén a döntéselmélet 

jellemezheti. Társadalmi csoportok tagjainak racionalitását – ha ellentétes érdekeket követnek – ajátékelmélet 

formalizálhatja, a társadalom közös érdekeit képviselő racionális viselkedést pedig az etika. Utóbbi esetben a 

morális viselkedést néhány döntéselméleti axióma segítségével határozhatjuk meg. Eszerint erkölcsös 

viselkedést az egyén akkor választ, ha úgy gondolja, hogy egyenlő eséllyel juthat a társadalomban létező 

bármely társadalmi pozícióba. Az erkölcsös viselkedés tehát a társadalomban az egyének átlagos hasznossági 

szintjét maximalizálja. Ajátékok megoldása is visszavezethető tehát etikai szabályokra (Mérő, 1996). Más 

értelmezésben tehát a társadalmi normák által befolyásolt cselekvéseket – ellentétben a racionális viselkedéssel 

– nem feltétlenül az eredményekhez igazodás vezérli (Elster, 1995/1989). Egy ilyen viselkedést, ami akár ellent 

is mondhat a racionalitás kritériumainak, a társadalmi szankciók általi fenyegetés racionálissá tehet. Ráadásul 

ezek a normák interiorizálódnak, és így követhetők külső szankciók nélkül is (Elster, 1995/1989). 

Ajátékelmélet egyik alapvető fogalma a Nash-egyensúly: az a helyzet, ahol minden egyesjátékos stratégiája a 

többi játékos stratégiáira adott legjobb válasznak felel meg. Minden véges játékban létezik legalább egy Nash-

egyensúly. Nash (pl. id. Harsányi, 1995b) szerint a kooperatív és nem kooperatív játékok16 úgy különböztethetők 

                                                           
15 A nem teljes információjú játékokat a klasszikusjátékelmélet nem tudta értelmezni. Ez alkalmazásának egyik fő korlátjátjelentette. E 

probléma megoldásáért – hogyan alakíthatók ejátékok teljes információjú játékokká – kapott Harsányi 1994-ben Nashsel és Seltennel 

megosztva Nobel-díjat. 
16 Megjegyzendő, hogy ajáték típusa lehet nem kooperatív, viszont ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy a lejátszása sem az. 
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meg, hogy az előbbiekben a megállapodásokat ajátékosok szigorúan megtartják, míg az utóbbiakban nem 

tudnak kikényszeríthető megállapodásokat kötni. 

2.6. NEM OPTIMALIZÁLÓ VISELKEDÉST FELTÉTELEZŐ 
ELMÉLETEK 

A racionalitási folyamatok játékelméleti modellezésének másik nagy csoportja a nem optimalizáló magatartást 

feltételező irányzat. Ez a közgazdaságtani elméletben „eretnek nézetrendszerként" ismert megközelítési mód, 

amelynek számunkra két fontos alesete létezik. Az egyik csoportba az evolúciós teóriák tartoznak, amelyek egy 

optimalizáló viselkedést feltételező alaptételből (Neumann-tétel) indultak ki, de a szelektív adaptáció 

folyamatainak kiemelésével eltértek ettől az iránytól. A másikba a heurisztikus működési folyamatokat leíró 

nézetek sorolhatók (Eső, Lóránth, 1993b). Az, hogy a proceduralitás nem felel meg a tudatos optimalizációnak 

ezen elméletekben, természetesen még nem jelenti azt, hogy a folyamatok kimenetelei sem fognak egy 

valamilyen szempontból optimumnak tekinthető értékhez illeszkedni. 

2.6.1. Evolúciós elméletek és a szociobiológia 

Az evolúciós megközelítés (Dawkins, 1986/1976; Mérő, 1989; Vincze, 1993) ajátékelmélet Neumann-tételéből 

(lásd pl. Mérő, 1993) átvett alapelveken nyugszik. Neumann kimondja, hogy a kétszemélyes játékokban mindig 

található egy olyan egyensúlyi helyzet, amelytől egyik játékosnak sem érdemes eltérnie, mert ezzel nyereségeit 

nem növelheti. Neumann ezzel kapcsolatbankét megszorítást tesz: 1.a játékosok lehetséges lépéseinek száma 

véges, és 2. akkor tudjuk leírni a játékosok nyereségeit-veszteségeit, ha mindkétjátékos lépéseit ismerjük. Ekkor 

létezik a fent említett egyensúlyi helyzet, amelyet Neumann az optimális kevert stratégiával jellemez. 

Ajátékelmélet több általánosítása is ismert (többszemélyes, illetve nem teljes információjú játékokra). 

A Neumann-tétel eredeti célja szerint gazdasági helyzetek modellálására szolgált,17 ami közvetlen módon 

azonban igen jelentős nehézségekbe ütközik. Az alkalmazás egyik legnagyobb problémája az, hogy a 

számszerűsítést egy dimenzió mentén kell elvégeznünk (Mérő, 1987), ami a gazdasági modellekben 

nagymértékű redukciókhoz vezet, csökkentve a megbízható predikciók felállításának lehetőségét. Nem csoda 

tehát, hogy az elvre eddig inkább a biológiai tudományok támaszkodtak, és kevésbé alkalmazták a 

gazdaságtudományban. A biológiában ugyanis Darwin óta ismerünk egy olyan kiemelkedő „dimenziót" – a 

túlélést, az egyed önreprodukcióját-, amelyre a viselkedés hatása egyértelműen meg is határozható. Ebből a 

gondolatból alakult ki a szociobiológiai paradigma (Dawkins, 1986/1976; Bereczkei, 1987,1991), amely 

ugyanakkor Darwinnal szemben a szelekcióra alkalmas populációnak nem a fajt, hanem egy annál kisebb 

egységet: a gént, illetve a mémet tekinti. Ezekre igaznak tartják az evolúciós elméletek alkalmazásának három 

kritériumát: 1. létezzen egy potenciálisan örök életű replikátor (gén vagy mém), 2. amelynek megoszlása egy 

adott populációban mutációkkal véletlenszerűen változik, és 3. a replikátor alanya legyen a természetes 

szelekciónak. E feltételek teljesülése esetén a géneknek (mémeknek) az adott populációban olyan eloszlásuk 

marad fenn, amelyet egyetlen más megoszlás sem dominál. Ezek szerint egy populációt leírhatunk egy ilyen 

megoszlással, vagyis azevolúciósan stabil stratégiák egyensúlyaként. A mémként viselkedő stratégiáknak ilyen 

egyensúlya nem azt jelenti, hogy a játékosok ezáltal biztosítják közös maximális nyereségüket. Inkább olyan 

egyensúlyi helyzet teremtődik, amely védett a „belső árulással" szemben azáltal, hogy amíg az adott szelekciós 

kritériumok fennállnak, addig ezek biztosítják az „áruló" mutánsok szelektálását. 

Az egyensúlynak ez a felfogása a Neumann-tétel általánosításának tekinthető. Ugyanakkor a nézet azt is 

magában foglalja, hogy a sokféleség és a stabilitás együtt járnak, és megfelelő arányuk leírható. A populáció 

egyensúlya kétféleképpen képzelhető el. Létezik polimorf egyensúly, amelyen belül az egyének izomorfnak (pl. 

egyféle genetikai adottságokkal rendelkezőknek) tekinthetők. Másrészt evolúciósan stabil eloszlást kapunk 

akkor is, ha az egyedek stratégiáikat, például mémjeiket, az egyensúlynak megfelelő eloszlásban váltogatják 

(optimális kevert stratégia). Az optimálisnak tekinthető viselkedés kialakításában újra megemlítendő a 

kondicionálás szerepe – elképzelhető, hogy a gazdasági környezetben történő optimális viselkedés is 

filogenetikai vívmánynak tekinthető (Lea, Tarpy, Webley, 1987). 

2.6.2. Heurisztikák 

A racionalitás megsértésének másik útja lehet, hogy kognitív illúziók keletkeznek a statisztikai 

összefüggésekkel kapcsolatban. Erre példa lehet, amikor személyes tapasztalatainknak túlzott jelentőséget 

tulajdonítunk egy jelenség értelmezésében, vagy éppen nem vagyunk tisztában a statisztikai alapelvekkel. 

                                                           
17 Lásd duopóliumés oligopólium-elmélet, Mátyás, 1973. 
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A heurisztikus tanulási séma modellje – akárcsak az előző eretnek tan, az evolúciós elmélet – szoros rokonságot 

mutat a simoni korlátozott racionalitás koncepciójával. A heurisztikák alapja ugyanis, hogy az egyén alkot 

magában egy modellt a világról, amely meghatározza a következtetések, értékelések rendszerét. A modellben 

nemcsak a tudományosan formalizálható, bizonyítható elemek vannakjelen – ebből fakadóan nem is tökéletes: 

általában helyesen működik, de nem minden esetben. Tökéletlensége a környezettel való konfliktusokban ki is 

derül. Ez többnyire a modell tökéletesítését vonja maga után, de természetesen erre a folyamatra is hatással van 

maga a séma – így a korrekció is szükségszerűen tökéletlen lesz. A heurisztikák ésszerű és (főleg kognitív 

szempontból) gazdaságos eljárásnak tekinthetők, de semmi esetre sem optimalizáló módszerek. 

A következőkben a racionális viselkedések, valamint a racionális emberkép vonatkozásában kitekintünk a 

szociálpszichológia és a szociológia társtudományaira. Az ott jelentkező hatások, problémák és ezek 

megoldásmódjai tanulságosak lehetnek témánk szempontjából. 

2.7. RACIONÁLIS DÖNTÉSEK A SZOCIOLÓGIÁBAN 

A racionális döntések elmélete a társadalomtudományok közül a szociológiában körvonalazódott legkésőbb. 

Ennek fő oka az volt, hogy a racionalitás elméletére jellemző, korábban már említett módszertani 

individualizmus ütközött a hagyományos szociológiai gondolkodás főáramához tartozó irányzatok 

(funkcionalizmus, szimbolikus interakcionalizmus stb.) inkább holisztikus gondolkodásmódjával, amely szerint 

a társadalmi osztályok és rétegződés, a kultúra, az ideológia, a szervezetek és az intézmények fogalmai 

önmagukban is megragadhatók, és egyikük sem vezethető le egyéni alkotóelemeik elemzése útján (Róna-Tas, 

1991). A racionális döntések elmélete a szociológiában éppen az egyéni és a társadalmi szint közötti kapcsolat 

helyreállítására tesz kísérletet (Friedman, Hechter, 1991/1988; Róna-Tas, 1991). A racionalitáselmélet szerint – 

szemben a klasszikus nézetekkel – nem a társadalmi struktúrák rendelkeznek a szándékos viselkedés vonásával, 

hanem az egyénre jellemző az intencionalitás – vagyis az egyén nem a társadalmi erők puszta játékszere, hanem 

saját intencióval rendelkező entitás (Róna-Tas, 1991). 

A racionalitás a szociológiában két értelmezést kapott (Elster, 1991/1986): 1. a normatív racionalitás a 

cselekvési stratégiák legjobbikának meghatározása az adott helyzetben elérni kívánt cél érdekében. 2. Leíró 

felfogásban a racionalitás célja a társadalmi cselekvés tényleges létező struktúrájának megértése. A racionális 

döntések leíró szociológiai elmélete szerint nem minden cselekvés eleve racionális. A racionalitás kritériuma, 

hogy az egyén cselekedete sikere érdekében az elérhető információk maximális hasznosítása útján a számára 

legkívánatosabb cél vagy célegyüttes eléréséhez szükséges legmegfelelőbb eszközöket határozza meg 

(racionális kalkuláció). Racionális társadalmi cselekvés esetén az ilyen kalkuláció alapja a várható hasznosság 

teorémája. Játékelméleti értelemben stratégiaválasztás akkor következik be, ha egy esemény bekövetkezése 

mások kalkulációitól is függ. 

A leíró értelmezéssel kapcsolatos legfőbb kritikai megjegyzések (Elster, 1991/ 1986) szerint ebben a 

megközelítésben 1. problematikus a hasznosság meghatározása: többnyire nem rendelkezünk világos 

preferenciákkal, és néha éppen értékrendszerünk megismerése miatt fogunk bele a cselekvésbe. Ezt az állítást 

szociálpszichológiai kutatások is alátámasztják, attitűdjeinket, értékviszonyulásainkat gyakran viselkedéseinkből 

következtetjük ki (pl. Bem, 1984/1968). 2. A leíró modell feltételezi, hogy a preferenciákra a 

tranzitivitásjellemző (ha x > y > z, akkor x > z). Ez azonban nem mindig felel meg a valóságnak: intranzitív 

preferenciákat okozhatnak például az egyes „tételek" újdonsági hatásai is (ilyen hatások mutatkoznak meg 

például a divatban). A modell – hibásan – feltételezi, hogy 3. a preferenciák nem változnak meg viselkedésünk 

következtében, és 4. környezetünket vágyaink szerint módosítjuk. A hétköznapi tapasztalat ezt sem támasztja 

alá, hiszen gyakran „savanyú a szőlő". 

A racionális döntés szociológiai elmélete az érzelemszociológusoktól és a feminista szociológia felől is kritikát 

kapott. Az előbbi a társadalmi cselekvés elméletét az érzelmek felől közelíti meg, például Denzin (1991/1989) 

szerint a fogolydilemmában az izoláció és a megfélemlítés miatt fognak vallomást tenni az emberek. 

Elemzésében rámutat, hogy a racionális döntés elmélete a kognitív-kalkulációs részrehajlás hibájába esik. A 

feminista szociológusok, például England és Kilbourne (1991) a racionális döntés alapját, azaz az 

individualizmus fogalmát vitatják feminista nézőpontból. Szerintük a racionális döntés elmélete kizárólag a 

férfilét vonásait (elkülönítő énmodell) hangsúlyozza, és lekicsinylő az ellenpólust képviselő női minőségekkel 

(kötődő énmodell) szemben. 

Elster (1991/1986) szerint a racionális döntés szociológiai elméletét a fentiek miatt mindenekelőtt normatív 

elméletnek kell tekintenünk: a modell szerinte arról szól, hogy mit kellene tennünk, hogy kitűzött céljainkat a 

létező legjobb módon érjük el. Az etikával szemben a modell az eszközökre (és nem a célokra) vonatkozó 

imperatívuszokat kínál, vagyis arról nem ad felvilágosítást, hogy milyenek legyenek a követendő célok. A 
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racionális cselekvés lényege a legmagasabbra értékeltelem kiválasztása (döntés) a megvalósítható alternatívák 

halmazából. A döntési helyzet kétféle lehet: 1. tökéletesen informált (a cselekvési alternatívák következménye 

ismert) és 2. hiányosan informált (ezek a szituációk a kockázat és a bizonytalanság fogalmaival jellemezhetők). 

A szubjektív jellegű döntési helyzetnek (típustól függetlenül) három alkotóeleme van: 1. a megvalósítható 

alternatívák halmaza, 2. a helyzet oksági szerkezete (pontosabban az erről szóló racionális meggyőződések 

halmaza) és 3. a megvalósítható alternatívák szubjektív rangsora. Mindezek ismeretében az aktor két módon 

dönthet (mindkét elv összeegyeztethető a racionalitással): 1. „maximin" döntési kritérium (biztonságra törekvés) 

szerint – ekkor a választás arra az alternatívára irányul, amelynek legkedvezőtlenebb következménye jobb 

bármelyik másik alternatíva legkedvezőtlenebb következményénél. 2. A „maximax" alapelv szerinti döntés 

esetén viszont a személy azt fogja választani, amelyiknek a legkedvezőbb következménye jobb bármely másik 

legkedvezőbb következményénél. 

Elster (1991/1986) szerint a döntési helyzetek más szempont szerint is osztályozhatók. Eszerint beszélhetünk 1. 

parametrikus döntésekről, ahol a korlátozó feltételek adottak vagy parametrikusak, és 2. stratégiai döntésekről, 

amelyeket interdependencia jellemez, azaz minden ilyen döntés esetén fel kell mérni, hogy mit tesznek és mit 

anticipálnak a többiek a mi cselekvésünkre vonatkozóan. Ebben a második helyzetben interdependencia 

háromféle módon nyilvánulhat meg: 1. minden egyesjátékos nyereménye függ az összes többi játékos 

nyereményétől, 2. döntésétől, és 3. minden egyesjátékos döntése függ az összes többi játékos döntésétől. Az 

esetleges kooperáció kialakulásában az időtényező sarkalatos szerepetjátszik: a személyek képesek a nem 

azonos időpontban keletkező előnyök összevetésére és súlyozására: dönteni tudnak olyan helyzetekben is, 

amikor például az egyik alternatíva azonnali, de kisebb, míg a másik későbbi, de nagyobb előnnyel kecsegtet. 

Ilyen helyzetekben egyébként általában az első alternatívát („Jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok") 

választják. 

Elster (1991/1986) szerinta racionalitásnak mint előfeltevésnek leggyakrabban nem az irracionalitás az 

alternatívája, hanem a káosz. Ezen a ponton érdemes hangsúlyoznunk, hogy nem célravezető az a kritika, amely 

csak cáfol, de nem ad alternatívát – ilyenfajta kritikával gyakran illetik a racionalitáselméleteket is. Elster 

(1991/1986) javasolja, hogy a racionális döntések elméletét ki kell egészíteni a racionális meggyőződések 

(belief) elméletével. A cselekvés racionalitását ugyanis az biztosítja, hogy maga a cselekvés megfelelő 

viszonyban van a szereplő céljaival. A meggyőződések racionalitása ugyanakkor attól függ, hogy maguk a 

meggyőződések megfelelő típusú relációban állnak a szereplő számára hozzáférhető evidenciákkal. 

A szociológiainak (is) tekinthető elméletek közül a csereelmélet (elsősorban homans-i) az, amely a 

legmarkánsabban képviseli a racionalista hagyományokat. Mivel az elmélet, illetve továbbfejlesztései már 

inkább szociálpszichológiai jelleget öltenek, ezért ezeket külön alfejezetben tárgyaljuk. 

2.8. INTERAKCIÓ-ELEMZÉSEK CSEREELMÉLETI 
MEGKÖZELÍTÉSBEN 

A racionális gazdasági viselkedésről, a homo oeconomicusról vallott nézetek a szociológiában és a 

szociálpszichológiában is sajátként számon tartott csereelméletekben manifesztálódtak a leghatározottabban, 

amelyekben a társas viselkedést a megerősítések cseréjeként értelmezik. A társas csere elmélete számos vita és 

elmélet gyűjteménye. Az elmélet (főleg a homans-i) jelentős hatást gyakorolt az interakció-elemzésekre, többek 

között Deutsch kutatásaira, aki ez alapján az együttműködésre és versengésre, a konfliktusra és az alkudozásra 

vonatkozó kutatásait újraértelmezve beillesztette az igazságosságról szóló pszichológia elméleti keretébe 

(Deutsch, 1982). 

Az elmélet sikerének, elterjedésének egyik oka lehet, hogy ez a teória nagyon hasonlít ahhoz, ahogyjózan ésszel 

a nyugati társadalom mindennapi élete leírható. 

„A csereelméletek a megerősítéselméletek továbbfejlesztései, és a társas kapcsolatok ökonómiai modelljét 

képviselik. Az elmélet feltételezi, hogy az emberek megpróbálják maximálisra növelni jutalmaikat és 

minimálisra csökkenteni költségeiket; ennek megfelelően találnak vonzónak egy kapcsolatot. Ajutalmak 

reciprocitását várják el." (Argyle, 1995a/1988, 248.) 

Szociális csereelmélet létezik a pszichológiában, a szociológiában és az antropológiában is: a reciprok csere (a 

megerősítések cseréje) e tudományterületeknek egyaránt fontos témája volt. Közös ezekben, hogy a viselkedést 

mindegyik csereelmélet a racionális választás kategóriáiban magyarázza. Ugyanakkor mindegyik tudomány a 

saját szemszögéből közelít a témához: az antropológusok például a reciprok cserét a szociális rendszerek talaján 

értelmezik. A cserében a szimbolikus jelleget hangsúlyozzák (az ajándékoknak vagy a kitüntetéseknek gyakran 
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nincs is praktikus értékük). A cserék hosszú időn át zajlanak olyan partnerek között, akik szerepe helyzetük által 

meghatározott. Az antropológiai szociáliscsere-elméletek nem szükségszerűen kapcsolódtak a homo 

oeconomicushoz (Chadwick-Jones, 1986). A szociológiában a cserét kontrollés erőhierarchiákkal magyarázzák. 

A társas csere elmélete és a hagyományos közgazdasági elmélet szoros rokonságban vannak, ami azt jelenti, 

hogy a két elmélet kölcsönösen gazdagíthatja egymást. Mivel a „csere" kulcsés gyökérfogalom a 

gazdaságtanban, ezért elvárható, hogy a szociális csere elméletei átvegyék a gazdasági fogalmakat, 

mindenekelőtt a „racionális döntéshozatal" fogalmát, de idetartozik „a nyereség maximalizálása" a társas 

kapcsolatokban (a megerősítés-, illetve a tanuláselmélet talaján). Ugyanakkor a közgazdasági elméletekben a 

haszon és a költség fogalma, a pszichológiai elméletekben pedig a jutalom és erőfeszítés fogalma gyakran 

találkoznak a „megerősítés" terminusban (Chadwick-Jones, 1986). A pszichológiában a téma kutatásának 

módszertani alapját ajátékelmélet és a laboratóriumi vizsgálatok (kétszemélyes kapcsolatok szimulációja) adták 

(pl. Thibaut, Kelley, 1976/1959). E megközelítés kevésbé volt strukturális abban az értelemben, hogy az 

interakciót befolyásoló társadalmi kontextust nem vonta be a leírásba. Ez az elképzelés párhuzamba állítható a 

mikroökonómia „racionális választás"-modeljével. Ebből a szempontból a mikroökonómia a szociális csere 

alkategóriájának tekinthető (Chadwick-Jones, 1986). 

A szociálpszichológiai csereelméletek (Homans, 1958; Thibaut, Kelley, 1976/ 1959) összekapcsolják a 

racionális ember gazdasági koncepcióját a megerősítés pszichológiai konstruktumaival. Kelley mára reciprok 

társas viselkedés keretén belül is figyelembe veszi a szubjektív megerősítéseket, a társas motivációt és az 

attribúció bizonyos aspektusait. Szerinte a viselkedés célja a szociális kontroll, a társas helyzetek kimeneteinek 

maximálása. 

Homans 1958-ban vázolta először csereelméletének alapjait. Az elmélet a klasszikus behaviorizmus csúcsa a 

szociálpszichológiában (szociológiában). Homans teóriájában egyrészt a skinneri behaviorista kísérleti 

pszichológiából merített (alapfogalmai például visszajelentés, hasznosság), de elgondolásának 

legmeghatározóbb alapja a klasszikus, racionalista-individualista közgazdaságtani hagyomány volt, amelynek 

legteljesebb kifejtését (Locke-ot és Smitht követően) a 19. századi utilitariánusok (Bentham, Ricardo, Mill) 

adták (Alexander, 1996/1987). Homans a társas viselkedést a megerősítések cseréjeként értelmezi. Elmélete 

nem tipikusan szociológiai, mert „pszichologizál", abban az értelemben, hogy az egyén absztrakt stratégiáival is 

foglalkozik. Ismét feléleszti a klasszikus közgazdaságtan Smith óta vallott nézetét, miszerint az individuumok 

között természetes érdekazonosság van. Éppen ezért a szociális viselkedések, együttműködések 

tanulmányozásához, megértéséhez nincs szükség az emberi indítékok valamiféle bonyolult elméletére. Ez a 

természetes érdekazonosság ajózan ész alapján érvényrejuthat: a csere racionális. Bírálva a funkcionalista 

szociológiát (leginkább Parsonst), amely a viselkedésekkel kapcsolatosan elsősorban a normákra és a szerepekre 

összpontosít, kijelenti, hogy a normák és a szerepek a cselekvésnek csak kollektív, intézményes keretét alkotják. 

Ha magát a cselekvést kívánjuk magyarázni, akkor az „intézményesülés előtti" viselkedés elméletét kell 

megteremteni. Homans e gondolatával ismét visszatér a brit morálfilozófusoknak az ember „természetes 

jellemére" vonatkozó nézeteihez. Homans embere teljesen ésszerű: csak a hatékonyság, azaz a haszon (ami 

ajutalom és a költségek különbsége) érdekli. Érzések, szubjektív értékhajlandóságok nem zavarják objektív 

számításait, sőt a haszonra vonatkozó számítások alakítják ezeket. 

A társadalmi élet kutatásában mindig fontos és kitapintható a cselekvésjellegére vonatkozó előfeltevés. A 

cselekvőre vonatkozóan ez azt jelenti, hogy ésszerűnek vagy ésszerűtlennek feltételezzük őt. Az ésszerűség 

ilyenkor nem rendelhető hozzá egyértelműen ajó és helyes viselkedéshez, mint ahogy az ésszerűtlen sem a rossz 

és ostoba cselekedetekhez. Az ésszerűtlen tehát nem feleltethető meg az „irracionálissal", inkább a következő 

dichotómiáról van szó (Alexander, 1996/1987): a racionális cselekvések önzők (individualisták), tisztán 

instrumentálisak, és céljuk a hatékonyság maximalizálása, míg a nem racionális cselekvések idealisták, normatív 

és erkölcsi módon közelednek a világhoz, és érzelmek, tudattalan vágyak kormányozzák őket. E tiszta típusok 

különbsége leginkább a cselekvések referenciájában jelölhető meg. Eszerint a racionális cselekvő rajta kívül eső 

erőkhöz alkalmazkodik, míg a nem racionális cselekvőnek elsősorban belső indítékai vannak. 

Homans saját elméletét nyíltan racionalistának deklarálta, és egyértelműen felvállalta az elképzelése 

középpontjában álló „csere" neoklasszikus közgazdaságtani eredetét. A cserék értelmezése kapcsán viszont ő is 

beleütközött az értékek meghatározásának problematikájába, amit a kinyilvánított elméleti kereteken belül 

igazából – akárhogy is próbálta – nem tudott megoldani (Alexander, 1996/1987). Elméletének leginkább 

időtálló elemét a méltányosságra vonatkozó nézetei adják, ugyanakkor teóriájának előbb említett ellentmondásai 

szintén itt a leghangsúlyosabbak. Tézisének lényege, hogy a szociális kapcsolatban tett erőfeszítéseket mint 

befektetéseket fogja fel, amit az ember a társ válaszaiból adódó jutalommal vagy büntetéssel összemér. Ez a 

viszony egy sajátos egyensúlyra törekszik, ami a méltányosság érzését vonja maga után. Amikor a ráfordítás és 

a haszon aránya eltolódik, akkor a személy „méltánytalanságot" él át. Ez a belső mérleg, ami segítségével az 

erőfeszítés és az elnyert öröm mértékét egymással összehasonlítjuk, nem tekinthető objektív mérőeszköznek. 
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Homans mint behaviorista kutató természetesen az egyenlegre vonatkozóan a korábbi tapasztalatok szerepét 

emeli ki. 

„Mivel a múlt érzelmekben él, megszűnik a szoros kapcsolat a személy érzelmei és jelenbeli tevékenysége 

között. Ráadásul sokkal nehezebb – objektíven – előre látni adott személy viselkedését, ha a most kapott 

ingereket azokkal kell összehasonlítani, amelyek időben messze megelőzték azokat. Tudnunk kellene, hogy 

maga a cselekvő érzi-e, hogy van köztük hasonlóság. Az emlékek és érzelmek minden személynél mások és 

mások. S a megfigyelhető valóság elméletétől így visszajutottunk a lelkiállapotokat értelmező elmélethez." 

(Alexander, 1996/ 1987, 178.) 

A kölcsönös elégedettség, a méltányosság megélése a cserekapcsolatokban a befektetésekre vonatkozó 

kulturális konszenzusok által is meghatározott. Egy példa erre: Becker (1991) idézi Thaler egy vizsgálatát „az 

üzlet igazságosságával" kapcsolatban, amelynek eredménye szerint a strandoló a közértből hozott sör árának 

dupláját hajlandó megfizetni, ha egy elegáns szállodából hozatja. Ennek oka a tranzakcionális érték, ami nem a 

termék tulajdonsága, hanem a vásárlás során előálló olyan érték, mely az eladó és a vásárló ismeretei és 

elvárásai által a korrektség fogalmához személyesen kötődő viszonyt tükrözi. Ugyanerre példa egy mindennapi 

használati tárgy ajándék funkcióval való felruházása. 

A méltányossági szabályok felállítása csökkenti a konfliktus kialakulásának esélyeit, és saját pozíciónkat erősítő 

taktikák kialakítását is lehetővé teszi. Az alkalmazott taktikák (Grzelak, 1995/1988): a személy aláveti magát 

valamely arányos elosztási normának, például „mindenkinek érdemei szerint" vagy „mindenkinek ugyanazt", és 

megpróbálja a partnert ezáltal ugyanazon normák betartására kényszeríteni. Béralku esetén például a munkaadó 

a recesszióból fakadó sanyarú helyzetére hivatkozik, és kéri annak a normának az érvényesítését, hogy 

munkavállalók a veszteségeket és a terhek következményeit is viseljék vele együtt. Progresszió esetén viszont 

már nem hangoztatja ezt az elvet/normát. Az altruizmus vagy együttműködés is lehet taktika, ha arra irányul, 

hogy a partnerből is együttműködést váltson ki, hogy azután még inkább ki lehessen használni ajóhiszeműségét. 

Gondoljunk egy szélhámosra, aki előszeretettel alkalmazza a bizalom elnyerésének azt a technikáját, hogy 

hitelezőitől egyre növekvő mértékű kölcsönöket felvéve és pontosan visszafizetve csal ki végül horribilis 

összegű hitelt mindenféle garancia nélkül. A hitelezők ilyen konstrukcióba a kapcsolat kezdetén nyilván nem 

mentek volna bele. 

A méltányosság általában elégedettséget szül. Hatfield és munkatársai (1979 – id. Grzelak, 1995/1988) 

házaspárokkal végzett vizsgálatokban ezt ki is mutatták. Érdekes, hogy akik úgy érezték, hogy túl sokat kaptak 

ahhoz képest, amennyit a házasságba fektettek, a méltányosságot átélőkkel összevetve kevésbé voltak boldogok, 

elégedettek. Megjegyzendő, hogy itt egy olyan helyzetről van szó, amely nem illeszkedik a jutalmakat 

maximalizálni akaró „racionális individuum"-elképzelésekhez. 

A méltányossággal kapcsolatban azokat az eredményeket is meg kell említeni, amelyek kulturális eltérésekről 

számoltak be. Gergen és munkatársai (1980 – id. Grzelak, 1995/1988) kísérleti játszmahelyzetében az európai 

kísérleti személyek a jutalmak egyenlő arányú, míg az amerikaiak a méltányos elosztást preferálták. 

Thibaut és Kelley (1959) csereelméletükben, elszakadva a markáns skinneriánus jutalom-büntetés 

összefüggéstől, a cselekedetek mögött meghúzódó belső folyamatokat is hangsúlyozták. Az ő emberük úgy 

működik, mintha esélyeket latolgatna, mintha áttekintené a viselkedéses alternatívákat, számolva a 

következményekkel, a társ lehetséges reakcióival is. Hangsúlyoznunk kell a „mintha" kifejezést, mert a 

döntéshozó döntéseiben nem feltétlenül tudatos, és nem is biztos, hogy mindent mérlegelő, de viselkedésének 

kimenetele úgy alakul, mintha ezt tette volna. A viselkedéses lehetőségek és következményeik mátrixba 

rendezhető összefüggési rendszerben ábrázolhatók.18 A gazdaságossági mátrixok minden résztvevőnek 

megmutatják, hogy „lehetséges társas cselekedeteik minden egyes kombinációja milyen eredménnyel jár a 

számukra" (Argyle, 1995a/1988, 248.). A cserében részt vevő párok tagjai kölcsönös függési helyzetbe 

kerülnek, hiszen a tagok eredményét nemcsak a saját, hanem az együttes magatartás határozza meg. „Thibaut és 

Kelley szerint az emberek csak addig maradnak meg egy társas kapcsolatban, amíg az kifizetődőbb, mint a 

korábbi vagy a rendelkezésre álló alternatív kapcsolatok." (Argyle, 1995a/1988, 248.) Érdekes, hogy épp a 

mátrixok jelentik az elmélet gyenge pontját is. Az értelmezni kívánt valós társas helyzetekben nem ragadható 

meg pontosan, hogy a résztvevők szempontjából mi tekinthető jutalomnak, és mi ráfordításnak. Problematikus 

továbbá az is, hogy a jutalmak és ráfordítások mértékegysége hogyan határozható meg. Mindezjelentősen 

csökkenti az elmélet felhasználhatóságát, hiszen a modell alapján inkább csak utólagos értelmezésekre, és nem 

előrejelzésekre nyílik mód. 

                                                           
18 A mátrixmódszert később tökéletesítik, kialakítva a szociális orientációk kutatásánál alkalmazott „listamódszert" (vö. Kelley, 1997). 
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A Thibaut és Kelley-féle csereelméleti modell felhasználta a fogolydilemma (leírását lásd pl. Zajonc, 1971; 

Faragó, Joó, 1982; Elster, 1991/1986, 1995/1989; Grzelak, 1995/1988; Eső, Lóránth, 1993a) játékelméleti 

modelljét. A modell érvényességi körének kiterjesztése a társas kapcsolatok széles körére viszont az 

előbbiekben tárgyalt problémát idézi elő, hiszen a fogolydilemmában számszerűsíthető mértéke van annak, hogy 

egy kimenetel mennyire „rossz" vagy „jó" az egyén számára. Éppen a rögzített, objektívnek tekinthető mátrixok 

teszik alkalmassá a kísérletezésre. A való életnek viszont csak egy elenyésző töredékét képezik az ilyen 

paraméterekkel felruházható esetek, szűkítve ezzel a módszer érvényes kiterjesztésének lehetőségét. 

A fogolydilemma-helyzet számunkra azért is érdekes, mert ebben a helyzetben bekövetkezik a racionalitás két 

fajtájának összeütközése. Az egyéni racionalitásból fakadó viselkedés a kollektív racionalitás felrúgásához 

vezethet. Legjobb példa erre az esetre a Brown (1973/1965) által leírt „égő színház esete", ahol az egyén 

választhat a lehetőségek közül: ha a kijárathoz rohan, mentve az életét, akkor vagy túléli a veszélyes helyzetet, 

vagy ha a társak is ezt teszik, akkor a tülekedés miatt mindenki bennéghet. Másrészt ugyanakkor, ha a türelmes 

elvonulást választja, akkor a többiekkel együtt megmenekülhet abban az esetben, ha azok is türelmesek, viszont 

saját magát fokozott veszélybe sodorja, ha a társak mégiscsak a pánikszerű távozást választják. A „játszma" a 

tapasztalatok szerint nem a kölcsönös legnagyobb nyereségnek megfelelően szokott lefolyni. A pánikkal járó 

tömeghelyzetekre ingatag jutalomstruktúra jellemző. Elvben van lehetőség a menekülésre, de ennek a 

valószínűségét jelentős mértékben befolyásolja a helyzetben részt vevő társak viselkedése. Minden jelenlévőt a 

maga hasznának keresése motivál, és nem lehetséges az egyes szándékok előzetes egyeztetése és/vagy az egyes 

cselekvési tervek összehangolása, amely a kollektív racionalitás megsértésének bekövetkezési valószínűségét 

csökkenthetné.19 

Amennyiben a fenti helyzetet modellértékűnek tekintjük a gazdasági, társadalmi helyzetekre, akkora 

neoklasszikus közgazdászok korábbiakban idézett álláspontja – miszerint az egyéni racionalitás érvényesülése 

biztosítja a kollektív érdekeknek megfelelő maximális nyereségmegosztást – naivitásnak tűnik. Itt kell utalnunk 

azokra a nézetekre, amelyek szerint az ember inkább racionalizáló, mintsem racionálisnak tekinthető lény. Nem 

véletlen, hogy a méltányosság homans-i elképzelését a későbbi kutatók (pl. Adams és Walsterlásd Deutsch, 

1982) leginkább a kognitívdisszonancia redukciójának (Festinger, 2000/1957) elméletével bővítették ki. 

A csereelméletre épülő empirikus kutatásokkal szemben számos módszertani kritika merül fel (Argyle, 

1995a/1988): 1. mesterkéltek a kísérleti technikák, például a fogolydilemma-játék, 2. ajutalmak rangsorolása 

nem könnyű. Ez nehezíti a való élet viszonyainak vizsgálatát. Ez a nehézség egyébként valószínűleg az átvett 

ökonómiai modell sajátosságaiból származik, hiszen a probléma ugyanaz, ami Smith elképzelésében az értékek 

kvantifikációját megnehezíti, illetve a neoklasszikus közgazdaságtanban a „jól működő preferenciák" 

feltételezésekor jelentkezik. 3. A való életben sok olyan kapcsolat létezik (pl. az altruisztikus vagy empátiás 

gondoskodás), amelyben az emberek láthatóan nem törekednek nyereségeiket mások rovására maximálisan 

növelni. 4. A kísérleti csereelméleti játszmákban a résztvevők egymástól függetlenül és egyidejűleg teszik meg 

lépéseiket, vagyis a személyek között nincs tényleges interakció. A valódi emberi kapcsolatokban az interakciók 

sorrendi mintázata nem elhanyagolható: a nyereségek részben ebből erednek, és a kölcsönös függés állapota is 

így alakul ki. Megjegyezzük, hogy ezt a hiányosságot próbálják meg pótolni azok a kísérletek, amelyekben 

ajátékosok sorozatos fogolydilemma-helyzetekbe kerülnek. Ekkor ugyan fennáll a kapcsolatok nyereségelosztás 

szerinti szekvenciája, de a valódi interakció hiánya kizárja számos olyan technika alkalmazását, amelyek a valós 

kapcsolatokban kompromisszumok megkötéséhez vezethetnének (pl. alkudozási technikák, kölcsönös 

garanciavállalások stb.). Mivel a kísérleti paradigma a helyzetet csak a nyereség-veszteség dimenzióra 

redukálva teszi értelmezhetővé ajátékosok számára, ezért a valós interakciókat gyakran befolyásoló olyan 

tényezők sem fejthetik ki a hatásukat, mint például a szimpátia vagy a másik személyes tulajdonságai (pl. testi 

vonzereje, szépsége). Pedig a gazdasági szereplők például nem kis erőfeszítéseket tesznek, hogy ezen 

tulajdonságaikat a partnerek felé kidomborítsák. 

2.9. KOOPERÁCIÓ ÉS VERSENGÉS 

A gazdasági viselkedések nem szociálisan légüres térben zajlanak. A személyes kapcsolatok nagymértékben 

meghatározhatják az üzleti, gazdasági viselkedést. Partnereinket ezekben a helyzetekben nem egyszerűen 

kalkulációs tényezőknek tekintjük, hanem „barátnak" vagy éppen „ellenségnek" – a másik személy észlelt 

tulajdonságai és a róla kialakított szubjektív benyomások jelentősen befolyásolják cselekedeteinket (Katona, 

1974/1960). Agazdaság résztvevői nagy erőfeszítéseket tesznek azért, hogy ezt a mindenki által észlelhető 

homlokzatot kialakítsák és fenntartsák. A pozitív imázsnak a gazdaság területén betöltött fontosságát igazolja 

többek között az is, hogy egy önálló szakma szerveződött köré – és meg is él belőle. 

                                                           
19 Megjegyzendő, hogy nemritkán akkor is kitör a pánik, ha az egyeztetés korábban megtörtént. 
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A szociálpszichológiában a társas viselkedések vizsgálatával kapcsolatban a „racionális döntések" elsősorban a 

konfliktusok és a kooperáció-versengés témakörén belül töltöttek be központi szerepet. A homo oeconomicus 

fogalma is e témában fejtette ki legerősebben a hatását. A versengés mint a társas élet egyik alapjelensége (lásd 

erről pl. Fülöp, 1995a, b, c) a szociálpszichológiát önállóvá válása óta foglalkoztatja. A témakör a hatvanas 

években került a vizsgálatok előterébe, amihez az inspirációt a kor gondolkodásmódját jelentősen meghatározó 

társadalmi, politikai konfliktusok jelentették. A „verseny" és ennek szinonimájaként kezelt „konfliktus" 

fogalmát azelőtt elsősorban olyan helyzetekre vonatkoztatták, ahol a felek csak egymás kárára juthatnak 

előnyökhöz (zérus összegű játékok, leírását lásd pl. Kaufmann, 1982/1968; Hankiss, 1979; Mérő, 1996). A kor 

problémái jelentősen hatottak a szociálpszichológiai vizsgálatokra is: akkoriban a kétpólusú világban a két 

szuperhatalom (USA és Szovjetunió) versenye elméletileg a zérus összegű játékra visszavezetve tragédiával 

fenyegetett. Ennek a helyzetnek a modellezésére is vállalkozott konfliktuskutatásaiban Deutsch (1973). 

Deutsch vizsgálatai arra vonatkoztak, hogy a résztvevőket kölcsönös „pusztulással" fenyegető konfliktusok 

hogyan oldhatók fel konstruktív konfliktusok formájában (Erős, 1993). Előtérbe kerültek ajátékelmélet kevert 

motívumokkal jellemezhető helyzetei, ahol az előnyökhözjutás nemcsak a versengésből, hanem a kooperációból 

is fakadhat (pl. Deutsch, Krauss, 1981/1960; Sherif, Sherif, 1980/1969). A konstruktív konfliktusok, amelyek 

igazságos társadalmi szerződésben feloldhatók, eszközként az egyezkedést, az alkudozást használják. Deutsch 

kísérletei általábankétszemélyes helyzetek voltak, amelyek eredményeit kiterjesztette nagyobb társas 

alakzatokra is. E módszertant többen hevesen kritizálják (lásd Erős, 1993). 

Több kísérleti eredmény is igazolta (pl. McCallum, 1985 – id. Brigham, 1991), hogy a csoportok hajlamosabbak 

versengő orientációt felvenni, mint az egyének. Ez a megállapítás olyan tényekre mutat rá, amelyek a 

racionalitásra építő elméletek módszertani individualizmusa ellen is szólnak. Ha egy elméletben a döntéshozó 

csoportokat, szervezeteket ugyanúgy kezeljük, mintha egyének volnának, akkor a csoportok sajátos működési 

mechanizmusairól nem veszünk tudomást. A csoportok és egyének döntéseinek különbözőségeit számos 

szociálpszichológiai kutatás alátámasztja (pl. Janis, 1991/1982). 

Deutsch megállapításai szerint a fenti helyzetekben a megegyezés függ az együttműködő és versengő 

motívumok egyensúlyától, valamint helyzeti és kognitív faktoroktól (Deutsch, Krauss, 1981/1960). Az 

együttműködésre és a versengésre vonatkozó érdekek szempontjából a szerzők megvizsgálták többek között azt, 

hogy a fenyegetés hogyan hat a megegyezésre. Kísérletükben a páros alkuhelyzetek lehetséges kimeneteleit 

elemezték olyan esetekben, amikor a résztvevők pozíciójuk érdekében különböző mértékben vehették igénybe a 

fenyegetést mint eszközt. Azt tapasztalták, hogy a megegyezés akkor volt a legkönnyebb, ha fenyegetésre egyik 

félnek sem volt lehetősége. Nehezebb volt a megegyezés olyan helyzetekben, ahol valaki egyoldalúan 

fenyegethette partnerét. Legnehezebben akkor alakult ki egyezség, ha a potenciális fenyegetés kétoldalú volt. 

Az eddigiekben nem tértünk el attól a felfogástól, amely az együttműködést a versengés hiányaként definiálja. A 

két fogalom szorosan összekapcsolódik, de nem tekinthetők sem egy folytonos dimenzió két végpontjának, sem 

dichotómiának. Zajonc (1971) a kooperatív viselkedés kritériumának azt tekintette, ha az egyének egymásra 

vonatkozó válaszai kölcsönös pozitív megerősítést vontak maguk után. Sidowski és munkatársai (1956 – id. 

Zajonc, 1971; Grzelak, 1995/1988; Mérő, 1996) kísérlete azt igazolja, hogy a kooperáció kialakulásához 

elégséges lehet a megfelelés ennek a kritériumnak. Kísérleti helyzetükben a személyek két kapcsoló használatát 

tanulták. Egyedüli visszajelzésként a (hasonló helyzetben levő) társ válasza szolgált. Az alanyok – egymás 

létezéséről semmit nem tudva – pozitív, illetve negatív megerősítést adhattak egymásnak. A tanulási periódus 

végén, amennyiben biztosították a viselkedés és következménye összekapcsolódását, kialakult az 

együttműködés: a résztvevők egyre gyakrabban „jutalmazták" egymást. Ha megtudják, hogy partnerük van, 

akkor meredeken (96%-ra) emelkedik a kooperáció (Kelley et al., 1962 – id. Grzelak, 1995/1988). Az 

együttműködés tehát kognitív folyamatokon, például az egyszerű jutalom-büntetés tanulási mechanizmusokon is 

alapulhat. Megtanulhatunk tehát együttműködni tudatos döntés nélkül is, vagyis anélkül, hogy tudatában 

lennénk a saját érdekünk és a másik fél érdeke közti viszonynak. 

A társas viselkedés versengő és kooperatív formáit nemcsak ajutalmak-büntetések szabályozzák. Az e 

viselkedésformák közötti választást a mindennapi életben a konvenciók is befolyásolják. E „közmegegyezések" 

evolúciós értéke nyilvánvaló. Nem meglepő, hogy bizonyos formában már a törzsfejlődés alacsonyabb fokán is 

megfigyelhetők, például majomcsoportoknál a státussorrendre vonatkozó konvenció kialakulásakor (Warren, 

Maroney, 1958 – id. Zajonc, 1971). Zajonc szerint el kell különíteni a státussorrend kialakulási folyamatának 

kezdeti és végállapotát: konfliktusnak a kezdeti fázis tekinthető, ahol a cél elérésének eszközeit nem ellenőrzik 

szabályok (az agresszív megnyilvánulások ekkor még gyakoriak). A konvenció belépésével finomodik a 

konfliktus versennyé. A versengés és a konfliktus fogalmát tehát a konvenciók megléte/hiánya különíti el 
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egymástól. Ez a fogalmi diszkrimináció szépen illeszkedik Deutsch konfliktus-, illetve konstruktívkonfliktus-

elképzeléséhez.20 

A kooperáció és a versengés csak a kölcsönös függés helyzeteiben alakulhat ki, amikor a résztvevők nyereségeit 

saját viselkedésükön kívül a másik lépései is meghatározzák. Az interdependenciát már a csoportdinamika atyja, 

Kurt Lewin (pl. 1975/1948) is központi fogalomnak tekintette a csoporton belüli konfliktusok kialakulásában és 

megoldásában. 

Együttműködésnek azt a magatartást tekintjük, amely a legnagyobb közös előnnyel jár az érdekelt felek számára 

(Grzelak, 1995/1988). A versengés ezzel szemben a legnagyobb relatív előny megszerzésére irányul. Fontos 

kiemelni a versengés e definíciójánál a relatív előnyre való törekvést. Bizonyos helyzetekben a relatív előny 

maximalizálására való törekvés ütközhet a legnagyobb nyereségre való törekvéssel, például a „minimális 

csoport"-szituációban (Tajfel, 1980/1974). Ebben a helyzetben az egyén – például pozitív énképe erősítése 

érdekében (lásd Lemyre, Smith, 1985) – inkább olyan stratégiával él, amely ajutalmak elosztásában a relatív 

különbség növelésére, és nem a legnagyobb egyéni haszon bezsebelésére irányul. E viselkedés ellentmond a 

klasszikus, haszonmaximalizáló racionalitásnak. 

Ezek után logikus a következtetés, hogy csak úgy tartható fenn a homo oeconomicus eszméje, ha azt állítjuk, 

hogy az emberek saját egyéni világfelfogásuk keretein belül racionálisak. Ekkor viszont – a pontosság és a 

használhatóság rovására – a „racionális" és a „homo oeconomicus" fogalmakat úgy kell módosítanunk, hogy 

közelebb kerüljenek azokhoz az empirikus adatokhoz, amelyekkel egyébként összeegyeztethetetlenek. A 

továbbiakban néhány ilyen tényt veszünk szemügyre, és rámutatunk arra, hogy az együttműködést nem csupán 

egyetlen szabálykészlet irányítja. 

A kölcsönös függés helyzeteit tehát nem minden esetben jellemzik pontosan a klasszikus mátrixtechnikák: az 

emberek nem mindig követik az elmélet által előírt magatartást. Számos olyan tényező is működik a 

játszmahelyzet reprezentációjának kialakulásakor, amelyet ajátékelméleti modell nem magyaráz. Ajátékelmélet 

a figyelmet a konfliktus kognitív meghatározó tényezőiről annak helyzeti jellemzőire irányította. Az emberek 

viszont nem a „valóságos", hanem az észlelt, kognitíven értelmezett világra reagálnak. Ugyanannak a 

helyzetnek különböző egyéni reprezentációi alakulhatnak ki, amelyeket sémáink, forgatókönyveink alapján 

értelmezünk(például döntési helyzetben már az is aktiválhatja a versengés forgatókönyvét, ha a felek egymással 

szemben, az asztal két „ellentétes" végén foglalnak helyet). A szituációról, annak céljáról és főleg a partnerről és 

a kapcsolat jellegéről kialakult tudásunk és elképzelésünk erőteljesen befolyásolja viselkedésünket. A kölcsönös 

függés szerkezetének észlelése, a kapcsolat története, a kommunikáció, a konfliktusban érintett személyek 

száma mind meghatározhatják a játszma kimenetét (Grzelak, 1995/1988). Itt merül fel az a probléma, hogy a 

döntésés ajátékelméletben alkalmazott numerikus nyelv hogyan feleltethető meg a valóságos konfliktusokat 

megjelenítő belső nyelvnek, illetve hogyan reprezentálhatókezeken a kereteken belül az olyan tanulási 

szabályok, mint a „győztél – folytasd" és „vesztettél – változtass" (Grzelak, 1995/1988). 

A konfliktushelyzeteket tehát nemcsak a nyereségek és a veszteségek egymáshoz való, mátrixszerűen 

megjeleníthető viszonya jellemzi. Ajátékelmélet csak a döntés normatív, nem leíró modelljét kínálja. A játszmák 

elemzésekor használt mátrixszerű elrendezés önmagában leegyszerűsítésekhez vezet, már abban a tekintetben is, 

hogy az életben nagyon változatos (anyagi, lélektani, társadalmi) következményeket egyszerű pontszámokra 

vagy pénzösszegekre redukálják. Az ilyen elemzések az életszerűséget feláldozzák a pontosság kedvéért, mikor 

a mindennapi élet bonyolult stratégiai döntéseit egyszerű lépésekkel modellálják. Fontos lenne pedig figyelembe 

venni egyéb, a szituációt meghatározó motivációs és kognitív összefüggéseket is, például a társas 

összehasonlítás-kategorizálás folyamatát, valamint a szociális identitást. Az identitáskeresés például egyrészt 

önmagában is „versengést" jelent (társas összehasonlítási céllal), másrészt magában foglalja a másokkal való 

hasonlóság észlelését is. Ebben az értelemben tulajdonképpen a társas összehasonlítás hozza létre a versengést, 

ami egyúttal a társas összehasonlítás egy lehetséges kimenetele. A laboratóriumi helyzetekben társas kontextus 

híján ajátékosok a társas összehasonlítást csak az elért nyereség mentén (azaz versengve) tudják véghezvinni, az 

én és a másik összehasonlítására nincs más alternatíva (Grzelak, 1995/1988). 

Ráadásul ugyanazon kölcsönös függéssel jellemezhető szituációk észlelése nagyon különböző lehet, ha a 

helyzeteket eltérően mutatják be. A résztvevők az „ismerős" partner együttműködő válaszainak gyakorisága, 

illetve stratégiaváltási mintázata miatt is eltérhetnek az elmélet által előírt magatartástól. Az egymást ismerő 

emberek inkább a partnerre reagálnak, és kevésbé a szituációra. Konfliktuscsökkentő hatása van annak, ha az 

                                                           
20 Ezek a kutatási kérdések napjainkban leginkább a szociális dilemmák témakörében körvonalazódnak újra, ahol a helyzetek a kooperatív és 
kompetitív motívumok szubjektív felfogásának keverékeiként jellemezhetők (pl. Komorita, Parks, 1994). 
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egyén úgy gondol partnerére, mint aki vele azonos kategóriába tartozik: „Holló a hollónak nem vájja ki a 

szemét." 

A kommunikáció gyakorisága és hitelessége is meghatározhatja ajátszma kimenetét. Tömeghelyzetekben 

például gyakran megfigyelhető, hogy a nagyobb létszámú csoportokban csökken a közös érdekeknek megfelelő 

együttműködés. Az interperszonális versengés szorosan kapcsolódik a csoportok közötti versengéshez (Tajfel, 

1980/1974; Lemyre, Smith, 1985). 

Ajátékelmélet logikájától a tapasztalatok szerint gyakran eltérnek az emberek akkor is, amikor egy konfliktus 

szerkezete nem látható át könnyen. Ilyenkor a felek általában igyekeznek a problémát mindössze néhány 

választási lehetőségre redukálni. A megfontoltság ebben az esetben nem azt jelenti, hogy bármelyik fél 

számításba veszi a saját és a másik döntéseinek összes lehetséges konfigurációját – inkább megbecsülik, hogy 

mekkora megelégedés származik az (immár kevés számú) alternatívából, és eszerint cselekszenek (Grzelak, 

1995/1988). 

A bemutatott szisztematikus eltérések a kölcsönös függés hagyományosjátékelméleti bejóslásaitól indokolttá 

teszik a társas orientációk fogalmának a bevezetését.21 Meghatározásuk kiindulópontja, hogy az emberek a 

másikkal való érintkezés révén mit akarnak elérni a kétszemélyes társas helyzetekben. Az önérdeket két 

dimenzión (a saját és a másik eredményein), illetve ezek összefüggéseként veszik figyelembe. A társas 

orientációk elmélete tekinthető az optimalizációs elvet valló racionalitáselképzelések kiterjesztésének is – de 

pusztán a hasznosság hagyományos értelembe vett maximalizálásának nem. Annak alapján, hogy az egyén a 

szituációban minek a maximalizálására törekszik, a következő társas orientációkat azonosították (Grzelak, 1995/ 

1988): 

• individualizmus (saját nyereség), 

•  altruizmus (partner nyeresége), 

• együttműködés (együttes nyereség), 

• versengés (viszonylagos saját nyereség), 

• agresszió (a partner legnagyobb vesztesége), 

• mazochizmus (saját veszteség), 

• mártíromság (mások diktálják a saját nyereséget, illetve veszteséget), 

• szadomazochizmus (lehető legkisebb együttes nyereség). 

Az orientációk jellegzetes egyéni különbségeket mutatnak. Jól magyarázzák az egyének konfliktushelyzetekben 

tanúsított magatartásbeli különbségeinek nagy részét, befolyásolják az értékítéleteket, a percepciót, az 

elvárásokat és a kölcsönös függéssel jellemezhető helyzetekben a viselkedést (Grzelak, 1997). Ugyanakkor nem 

tekinthetők stabil jellemvonásoknak, hiszen aktiválódásukat helyzeti tényezők is (pl. a partner tulajdonságai, 

csoportnormák stb.) jelentős mértékben meghatározzák. 

Kelley szerint plauzibilis modelleket lehet előállítani laboratóriumi fogolydilemma-játékhelyzetekben, ahol jól 

vizsgálhatók például a kooperáció, a versengés és a korrekt (fair) viselkedés szociális orientációi. Ugyanakkor 

szem előtt kell tartanunk, hogy ezek mögött nem mindig áll egységes motiváció, vagyis adott viselkedés 

választása sokféle cél szolgálatában állhat. Grzelak (1997) is hangsúlyozza, hogy – mint minden 

operacionalizáció – a művi laboratóriumi játékhelyzet is leszűkíti a szociális orientáció fogalmát, ugyanis 

bizonyos megszorításokat vezet be a helyzetbe: 

• a partner általában ismeretlen, 

• ugyanahhoz a szociális csoporthoz tartozik, 

• a vizsgálati személynek azt mondják, hogy soha többé nem fog találkozni a 

partnerrel, 

                                                           
21 Az elmélet első megfogalmazását lásd Messick, McClintock, 1968. 
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• a hétköznapi élet minden összetettségét kimossák ajátékhelyzetből, 

• a kimenet pénz vagy pontszám stb. 

Kelley (1997) kifejti, hogy a szociális orientációk körülírt helyzetekre vonatkoznak: 1. a személyek 

rendelkeznek néhány alternatív akciókimenettel, amelyek befolyásolják mind a személy, mind a partner 

cselekvésének közvetlen eredményét. 2. Az aktor mindössze néhány döntési szabályt alkalmaz az alternatívák 

közötti választás során (pl. maximalizálni kívánja az együttes hasznot, vagy minimalizálni a különbséget). A 

valós döntési helyzetek azonbanjóval összetettebbek, mintamit a fenti elképzelés vázol. Ennek egyik fő oka, 

hogy általában időben kiterjesztettek. Ha ennek megfelelően kezeljük a szociális orientációkat, akkor az elemzés 

tárgya lehet sok interperszonális orientáció (pl. bizalom, kontroll, függőség). 

2.10. ÖSSZEGZÉS HELYETT 

A racionalitáselvet fenntartók és a kritikus elvetők között folyó vita jelenlegi állása (Jungermann, 1991/1983) a 

következőkben foglalható össze: még mindig a várható hasznossági modell vagy annak valamilyen változata 

szolgál általános referenciapontként. A várható hasznossági modellt nehéz megcáfolni, ugyanis mindig lehet 

(főleg utólag) azonosítani valamilyen tényezőt, amit a döntéshozó maximalizál az adott helyzetben. Amíg nem 

áll rendelkezésünkre egyjól kidolgozott, szisztematikus alternatív elképzelés a racionalitás normatív modelljével 

szemben, addig valószínűleg egyetlen új elképzelésnek sem lesz nagyobb és tartósabb sikere. 

Visszatérve eredeti problémánkhoz, a gazdasági viselkedés racionalitásához és a döntéselméleti vitákhoz, itt 

lenne az ideje feloldani a látszólagos ellentmondásokat. A döntéselméleten belül mindenképpen meg kell 

különböztetnünk a normatív és a leíró megközelítéseket (Friedman, 1986/1953; Torgersen, Weinstock, 1979/ 

1972; Kindler, 1991). Míg az első modellképzési irányzat elsősorban a „hogyan döntsünkjól" kérdésre keresi a 

választ, addig a leíró elméletek azt veszik górcső alá, hogy hogyan döntünk valójában. Mindkét 

problémamegközelítés fontos, ugyanakkor számtalan vitát szült, ha a különböző irányultságú kutatók 

következtetéseikben túlmentek a kérdésfeltevésük által kijelölt jelenségek határain. 

A közgazdasági gondolkodás egyik tradicionális „bajának" nevezi Kornai azt, hogy a közgazdasági elméletet 

összekeverik a döntéselmélettel. Ez végighúzódik a klasszikus közgazdaságtantól a neoklasszikus 

közgazdaságtanon keresztül a modern közgazdaságtanig, (Kornai, 1971). Szétválasztásukkor mindenképpen az 

elméletek eltérő kutatási tárgyainak megadásából kell kiindulni. Kornai a közgazdasági elmélet tárgyának a 

közgazdasági valóság magyarázatát tekinti. A döntéselmélet ehhez képest a következőkben határozható meg: 

„Adott egy jól leírható helyzet, s abban jól leírható cselekvési lehetőségek. Rendelkezünk biztos vagy 

bizonytalan információkkal az alternatív cselekvések következményeiről. Adott a választásnak valamilyen 

egzaktan leírt kritériuma. 

A döntéselmélet tételei arra felelnek: melyek a választási kritériumnak leginkább megfelelő cselekvések?" 

(Kornai, 1971, 32.) 

Mivel e problémák megoldásának egyetlen követelménye a logikai szabályoknak való megfelelés, ezért Kornai 

szerint a döntéselmélet nem tekinthető reáltudománynak, ellentétben a közgazdasági elmélettel. A 

reáltudományok ugyanis definíciójuk szerint a valóság változóinak összefüggéseivel és ezek rendszerezéseivel, 

leírásával foglalkoznak. Ennélfogva tételeik nem vezethetők le a valóságnak ellentmondó feltevésekből. A 

döntéselméletnél ez a kritérium viszont nincs előírva. Az axiómákból logikailag helyesen levezethető 

tételegyüttes jellege a döntéselméletet a logikai-matematikai tudományok, a normatív elméletek közé sorolja, 

elkülönítve ezzel a reáltudományoktól (Kornai, 1971). A két elmélet keveredésének alapját egy pszichológiai 

jellegű feltevés adja. Ha ugyanis az emberek viselkedését racionálisnak tekintjük, akkor a döntéselmélet logikai-

matematikai modelljének axiómarendszerén alapuló ajánlásokat elfogadhatjuk a valóság leírásaként (Kornai, 

1971). 

Sokan a racionális döntések elmélete elsőrendű feladatának tűzik ki, hogy a modell tisztábajöjjön saját 

korlátaival. Elster (1995/1989) Pascal mondására hivatkozik: „Néha semmi sem racionálisabb, mint az 

ésszerűség feladása." A legtöbb közgazdász a racionalitást hasznos egyszerűsítő feltevésnek tartja, amely 

meglehetősenjó, még ha teljesen pontos predikciókat nem is tesz lehetővé (Harsányi, 1995a). 

Gazdaságpszichológiai szempontból a „racionális vagy nem racionális" kérdés önmagában steril (Rachlin, 

1980), mert 1. dichotómiát állít fel a racionális-irracionális között. 2. A vita egy elsősorban elméleti 

gazdaságpszichológiát sugall, pedig a pszichológia empirikus tudomány. 3. A legfontosabb, amire a 
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gazdaságpszichológia rá tud kérdezni, az, hogy mi a gazdasági viselkedés eredménye: ha a végkifejlet 

racionális, akkor tisztázni kell, hogy mi az, amit maximalizálunk. Rachlin amellett érvel, hogy bár a 

racionalitáselv gyakran nem segít, azért még nem dobható ki. Tudjuk, hogy a racionalitás nem igaz, de 

többnyire kielégítően bejósolja a viselkedést. Ráadásul ki kell jelentenünk, hogy ha a gazdaságpszichológia 

megkérdőjelezi a racionalitást, akkor valami mást kell adnia helyette (Lea, Tarpy, Webley, 1987). Itt 

hivatkozhatunk Simon megjegyzésére, miszerint a közgazdászok általában tagadják a megelégedésre való 

törekvést, ezzel szemben saját elméleteikre alkalmazzák. 

„Ésszerű-e a fogyasztó vagy ésszerűtlen? A kérdésfeltevés helytelen. A fogyasztó ember, akinek döntéseit 

tapasztalatai, a társadalmi-kulturális normák, attitűdök és szokások, valamint saját érzelmei és csoporthoz való 

tartozása egyaránt befolyásolják, hajlamos arra, hogy előnyben részesítse a gyors elhatározásokat, gyakorlati 

szabályokat kövessen, és rutinszerűen viselkedjék. Képes azonban arra is, hogy intelligensen cselekedjék. Ha 

úgy érzi, hogy valóban fontos a döntés, akkor megfontoltan, képességei szerint a legjobb megoldást választja." 

(Katona, 1974/ 1960, 45-46.) 

A fogyasztó a változó körülményekhez illeszti magatartását. Ezért az a feltételezés, hogy viselkedése mereven 

megtervezett, azaz racionális magatartás, Katona szerint tarthatatlan. Ezt a modellt azzal kell helyettesíteni, 

hogy a fogyasztó viselkedése intelligens, tehát alkalmazkodó, és a tanulás folyamatai által ennek megfelelően 

kellő mértékben rugalmas. Rachlin (1980) szerint minden koherens viselkedés leírható racionalitásként. 

Véleménye szerint éppen ezért a pszichológusoknak nem a racionalitás kiiktatásának hiábavaló kísérleteivel 

kellene foglalkozniuk. A kutatásoknak inkább arra kellene irányulniuk, hogy bizonyos helyzetekben minek a 

maximalizálására törekszenek az emberek. 

Fontos azonban tisztában lennünk azzal, hogy egy pszichológiailag megalapozottválasztási elmélet a legtöbb 

közgazdász számára nem elfogadható (Lea, Tarpy, Webley, 1987). Tudjuk, hogy a racionalitással kapcsolatos 

pszichológiai megállapítások, amelyek aláássák a gazdasági elméleteket, nem újak. Az irracionalitás gondolata 

már felbukkant mind a pszichológiában, mind a közgazdaságtanban, de mai tudásunk szerint nem vezetett 

sehova. Ennek leginkább az az oka, hogy nem értjük a racionalitás természetét és funkcióját: a 

közgazdaságtanban például a racionalitás „hogyha" feltételezéseketjelent. További probléma, hogy el kell 

különíteni a gazdasági szereplők (aktorok) viselkedését és a gazdaság mint egész viselkedését. Ráadásul az 

egyén gazdasági megnyilvánulásai a gazdasági viselkedés egészén belül bonyolult kauzális viszonyrendszerbe 

illeszkednek. E viszonyok bármelyikét nehéz leírni a racionalitás feltételezése nélkül. 

További nehézség, hogy a gazdaságpszichológia gyakran összekeveri a racionalitás leírását a racionalitás 

folyamatával (Lea, Tarpy, Webley, 1987). A racionalitás mint mechanizmus nem egyenlő a hasznosság 

maximalizálásával mint eredmény: ha például a fogyasztó helyzetmegértése korlátozott, akkor a legjobb döntési 

folyamat is nagyon rossz eredményre vezethet. 

A racionálisan döntő ember tehát nem azonos a „valódi" emberrel, mert az előbbi stabil, konzisztens, és 

helyesen rangsorol, minden helyzetre tökéletesen definiált preferenciakészlettel rendelkezik, jól használja az 

összes információját, jól választja meg a boldogsághoz vezető cselekvéseit. Ezzel szemben a valódi ember 

változó, inkonzisztens, többnyire nem tudatos, akár irracionális preferenciái is vannak, valamint korlátozott az 

információfelvételi és -feldolgozási kapacitása (MacFadyen, 1986). Ez a „szakadék" sok kutatást inspirál, 

amelyek célja az emberi motívumok, döntések és viselkedések mindennapibb leírása, folyományként pedig a 

pszichológiai fogalmak bevételét eredményezte a közgazdaságtanba. Az ilyen megközelítéseknek két csoportja 

létezik (MacFadyen, 1986). 1. Kiegészítő nézetek: ezek megtartják a hasznosságmaximalizációt, de több reális 

elemet (nem feltétlenül explicit pszichológiai fogalmakat) építenek be a modeljükbe, például 

információgyűjtést, szokásviselkedést, tranzakcióköltségeket. 2. Versengő nézetek: a hasznosság-

maximalizációt mással (pl. egyéni motivációkkal) helyettesítik. Mindkét nézet hangsúlyozza a 

gazdaságpszichológia fontosságát. 

Visszatérve a bevezetőben idézett „közgazdasági toronyház" hasonlathoz (MacFadyen, 1986), összegzésként 

kimondható, hogy óvatosan kell hozzányúlni a toronyház alapját jelentő racionalitáskoncepcióhoz. Az alappal 

kapcsolatos „bontási munkálatokat" már csak azért is érdemes alaposan átgondolni, mert lehet, hogy a 

közgazdaságtudomány „toronyháza" lehetne szebb vagy impozánsabb, de azért jelenleg még áll. Arról nem is 

beszélve, hogy laknak benne. 

3. 3. GAZDASÁGI DÖNTÉSHOZATAL –Móra Xavér 
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3.1. BEVEZETÉS: KÖZGAZDASÁGTAN VERSUS 
DÖNTÉSELMÉLET 

A fejezet elején szeretnénk tisztázni a döntéselmélet és a közgazdaságtan kapcsolatát. A gazdasági jelenségek 

megértéséhez és előrejelzéséhez az elmúlt évtizedekben nagyban hozzájárult a döntéselmélet. A döntéselmélet 

elsősorban az emberi viselkedés (pl. vásárlás, megtakarítás, adakozás, együttműködés-versengés stb.) hátterében 

rejlő döntési folyamatokat vizsgálja, amiből következtethetünk a gazdaság makrofolyamataira. 

A közgazdaságtan centrális dogmája szerint a társadalmi jelenségeket az emberek egyéni haszonelvű választásai 

magyarázzák.22 Ahhoz tehát, hogy megértsük a gazdasági folyamatokat, ismernünk kell az emberek egyéni 

választásait. Ez alapján úgy tűnhet, hogy a döntéselmélet (ami a közgazdaságtan, a pszichológia, a szociológia 

és a vezetéselmélet határán álló tudományág) a közgazdaságtan segédtudománya. Ez valójában még sincs így. 

Bár a normatív döntéselméleti modellek alaptételei sokban emlékeztetnek a közgazdaságtan centrális 

dogmájának egyes axiómáira, a két tudomány horizontja teljesen eltérő. Más jelenségeket kíván magyarázni a 

közgazdaságtan, illetve a döntéselmélet, ezért más-más következtetéseket vonhatunk le az egyes kísérletekből, 

ha azokat az egyik, illetve a másik megközelítés keretében értelmezzük. 

Az egyes axiómarendszerek születését befolyásolhatják filozófiai megfontolások, és természetesen lehetnek 

filozófiai, világnézeti, etikai vagy egyéb következményeik ránk nézve – akár személyes szinten, akár a 

tudósközösség szintjén. Ilyen kölcsönhatások mindig is voltak a tudománytörténetben. (Gondoljunk csak a 

newtoni világkép és a determinisztikus gondolkodás kapcsolatára.) Egy axiómarendszer tudományos 

elfogadottságát azonban a ma elfogadott tudományelméleti paradigma szerint ezek a tényezők közvetlenül nem 

határozhatják meg. Egy tudományos modell axiómái többé-kevésbé önkényesek: nem szorulnak sem igazolásra, 

sem cáfolásra. Ezek egy modell alkotóelemei, amiket mindaddig elfogadunk, amíg a belőlük felépített rendszer 

a modell által vizsgálandójelenségeketjól magyarázza, illetve megbízhatóan jelzi előre. Az axiómarendszert 

akkor vetjük el, ha tudunk helyette jobbat: olyat, amelynek segítségével pontosabb magyarázatokra és 

predikciókra vagyunk képesek. 

A közgazdaságtan a társadalmi-gazdasági jelenségek magyarázatát és előrejelzését tűzi ki célul. Amíg erre 

képes, addig nincs ok arra, hogy axiómáit felülbíráljuk. A döntéselmélet célja ezzel szemben az emberi 

viselkedés magyarázata és előrejelzése. A két tudomány tehát más kérdésekre kíván választ adni. Így más 

esetben fogunk úgy dönteni, hogy elvetjük, illetve hogy megtartjuk – egyébként hasonló – axiómarendszerüket. 

Fontos kérdés: hogyan hat egymásra ez a két tudomány? Az emberi viselkedés vizsgálati eredményeiből 

vonhatunk-e le bármilyen társadalmi-gazdasági szintű következtetést? Így például, ha a döntéselméleti kutatások 

megmutatnák (ahogy meg is teszik), hogy döntéseink nem mindig haszonelvűek, mondhatjuk-e, hogy felül kell 

vizsgálnunk a közgazdaságtan centrális paradigmáját? Miért kérdés ez egyáltalán? Nem egyértelmű ez? Hiszen 

a társadalmat egyének alkotják, és így a társadalmi jelenségeket alapvetően meghatározza, hogy a társadalmat 

alkotó egyének hogyan viselkednek. Így, ha az emberek nem mindig haszonelvűen döntenek, akkor a társadalmi 

jelenségek sem írhatók le a haszonelvűség tézisével. Ez az érvelés ilyen formában biztosan nem állja meg a 

helyét. Miért is? 

Előfordulhat ugyanis, hogy a nem haszonelvű (irracionális) döntések nem befolyásolják a közgazdasági 

folyamatok racionalitásának érvényességét, mert az elemi döntések torzításai makroszinten elhanyagolhatóak, 

vagy éppen ellentétes irányban hatva, mintegy kiegyenlítik egymást. Ez az érvelés Adam Smith óta gyakori a 

klasszikus közgazdaságtan követői körében. Logikailag valóban megállja a helyét, és analóg más tudományos 

magyarázatokkal. A fizikából ismerős lehet számunkra, hogy a szobában levő levegő részecskéi is (bizonyos 

peremfeltételeket figyelembe véve) bármilyen irányban, bármilyen sebességgel mozoghatnak, a szoba 

levegőjére mégis érvényesek a termodinamika főtételei. Így a szobában a levegő úgy áramlik, hogy a 

hőmérséklet kiegyenlítődjék. A gázrészecskék mozgásában így egyszerre van jelen a rendezetlenség és a 

tendenciózus mozgás. 

A közgazdasági analógia tehát így hangzik: bár az egyéni döntések mutathatnak rendezetlenséget, de 

makroszinten ezeket a „láthatatlan kéz" kiegyenlíti. Ezek szerint mellékesek a közgazdaságtan számára a 

döntéselmélet eredményei? Véleményünk szerint három okból sem: 

                                                           
22 A közgazdaságtan centrális dogmájának axiómarendszerét részletesen a könyv 1. fejezete fejti ki. 

(A szerk.) 



 I. RÉSZ │ ELMÉLETI 

KERETEKÉS KÉRDÉSEK 
 

 81  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

• Egyrészt hibás a fenti analógia, mert az egyéni viselkedésben rejlő eltérések nem mindig véletlenszerűek (mint 

a gázrészecskék rendezetlen mozgásai), hiszen számos tendenciát figyelhetünk meg: például kockázatkerülés, 

túlzott magabiztosság vagy a status quo fenntartása. 

• A közgazdaságtan „hasznosságmaximalizálás" fogalma pontosításra, tisztázásra szorul. A fogalom egyébként 

éppen az anomáliák feloldása miatt sokat változott az elmúlt két évszázad alatt. A döntéselméletben a pénz 

értékétől eljutottunk a szubjektív várható hasznosságig. A közgazdaságtanban a szubjektív várható hasznosság 

értelmezése, kezelése alapvető nehézséget vet fel: mit kezdjünk egy szubjektív mennyiséggel makroszinten? 

Ennek a kérdésnek a kezeléséhez nagyban hozzájárulhat a döntéselmélet. 

• Számos olyan közgazdasági makrofolyamat van, amit a klasszikus közgazdaságtan nemcsak bejósolni, de még 

csak magyarázni sem képes. Simon ezek közt említi például, hogy a cégek növekedését jellemező méret-költség 

görbe nem U alakú, azaz nincs statikus egyensúly, vagy hogy a cégvezetők fizetésének növekedése nem követi a 

cég méretének növekedését (Simon, 1982a/1979). Ezeknek a folyamatoknak a megértéséhez, illetve az 

axiómarendszer módosításához továbbra is hozzásegíthet minket a döntéselmélet. 

A továbbiakban nagyrészt megmaradunk a döntéselmélet keretei között, azaz az egyének döntéseit vizsgáljuk. 

Először bemutatjuk a klasszikus közgazdaságtani alapokon nyugvó legfontosabb normatív döntéselméleti 

modelleket. Megmutatjuk, hogyan magyarázzák, illetve jósolják be az egyéni döntéseket ezek a modellek. 

Ezután rátérünk a leíró döntéselmélet keretében vizsgált legfontosabb anomáliákra és elméleti magyarázatukra. 

Végül néhány, az előbbi anomáliákból következő makrojelenségre hívjuk fel a figyelmet, amit a klasszikus 

közgazdasági modell nem képes magyarázni. Valójában itt mutatjuk meg, milyen haszna is lehet a 

döntéspszichológiának a közgazdaságtan számára. 

A fejezet korlátai miatt nem foglalkozunk a döntési folyamatok vizsgálatával. Csupán a döntés 

végeredményének racionalitását vizsgáljuk, vagyis azt, hogy a döntések mennyire segítik a döntéshozót céljai 

elérésében. A procedurális racionalitás kérdésének kifejtésére (azaz, hogy a döntési folyamat mennyire szolgálja 

a racionális választás meghozatalát) itt most nem vállalkozunk (lásd pl. Jungermann, 1991). 

3.2. A NORMATÍV DÖNTÉSELMÉLETI MODELLEK FEJLŐDÉSE 

A normatív döntéselméleti modellek azokat az axiómákat fogalmazzák meg, amelyek alapján megmondhatjuk, 

hogyan kell döntenie a racionális, azaz egyéni hasznát maximalizálni törekvő embernek. Az alábbiakban 

áttekintjük a normatív döntéselméleti modelleket kialakulásuk sorrendjében. Megmutatjuk, hogy az egyes 

modellek hogyan épülnek egymásra, milyen kérdéseket vetnek fel, illetve hogy ezeket a kérdéseket a későbbi 

modellek hogyan kívánják megválaszolni. 

3.2.1. Alapfogalmak 

Először nézzük, melyek a döntéselméleti modellek által használt legfontosabb fogalmak: 

Opció: egy döntés során választható alternatívák, cselekvési lehetőségek egyike. 

Például a döntési helyzet: Mit kezdjek a megtakarított pénzemmel? Néhány opció: 

a) részvényekbe, 

b) állampapírba, 

c) vállalati kötvénybe fektetem, esetleg 

d) bevarrom a párnámba. 

Természetesen további opciókat is meg lehet fogalmazni. 

Világállapotok (helyzetek): ajövő bizonytalanságát különböző, a döntésünk szempontjából releváns 

jellemzőkkel leírt világállapotokkal jeleníthetjük meg (Simon, 1991/1983).23 

                                                           
23 Egy döntés esetén megfogalmazott világállapotok teljes eseményrendszert alkotnak: egymást kizárják, és egy közülük biztosan 
bekövetkezik. 
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Például ha arról akarunk dönteni, hogy pénzünket 10%-os fix kamatozású állampapírba fektessük-e, vagy a 

Micimackó Mézgyár Rt. részvényeit vásároljuk meg, akkor a lehetséges világállapotokat a Micimackó-

részvények árfolyamával jellemezhetjük. Így ha a vásárolható állampapírok (az egyszerűség kedvéért) évi 10%-

os fix kamatozásúak, a Micimackó-részvények aktuális árfolyama pedig 5000 Ft, akkor a lehetséges 

világállapotokat meghatározhatjuk a következőképpen: 

a. A Micimackó-részvények árfolyama egy év múlva 5500 Ft alatt lesz. 

b. A Micimackó-részvények árfolyama 5500 Ft körül24 lesz. 

c. Az árfolyam 5500 Ft-nál magasabb lesz. 

Ha arról kívánok dönteni, hogy kössek-e egy 200 ezer Ft éves díjú casco biztosítást az autómra a következő 

évre, akkor a világállapotok leírása a következő lehet: 

a. Jövőre a gépkocsikárom értéke 200 ezer Ft-nál nem lesz nagyobb. 

b. Jövőre a gépkocsikárom értéke 200 ezer Ft-nál nagyobb lesz. 

Kimenetek: egy opció választása esetén a megvalósult világállapottól függően a döntés következménye a döntés 

kimenetével írható le. 

Így az állampapír-vásárlás kimenete egyféle: 5500 Ft-os kifizetés. A részvényvásárlás eredménye az árfolyam 

alakulásától függően háromféle: alacsony, átlagos vagy magas kifizetés. A biztosításkötésé: van vagy nincs 

káresemény. Természetesen, ha a világállapotokat másképp határoztuk volna meg, akkor a kimenetek is mások 

lennének.25 

3.2.2. Klasszikus modell 

A legegyszerűbb normatív modell a pénzértékben kifejezhető, biztos kimenetelű döntésekkel foglalkozik. 

Axiómái a klasszikus közgazdaságtan centrális paradigmájával teljesen összhangban vannak, ugyanakkor olyan 

világképre épülnek, amelyben nincs helye a bizonytalanságnak. A rendszer axiómái a következők: 

1. A döntéshozó a döntéshez szükséges minden információval rendelkezik, a döntési lehetőségek (opciók) 

adottak. 

2. Az egyes opcióknak egy-egy kimenete van, azaz a kimenetek biztosak. 

3. A döntéshozó a nagyobb kifizetésű opciót választja. 

Itt az opciók lehetséges kimenetelei vagy eleve összegszerűen adottak, vagy a piaci viszonyoknak megfelelően 

pénzben kifejezhetőek. Bizonyos esetekben könnyű az opciók összehasonlítása. Például azt a mosogatószert kell 

választanom, amelynek egységára alacsonyabb. Mit tekintsek azonban egységárnak? Ugyanannak a márkának a 

különböző kiszerelései esetén a válasz egyszerű: 100 ml termék árát. Különböző márkák esetén a válaszhoz egy 

kis leleményességre van szükség, például egy-egy tányér elmosásához szükséges mennyiség árát lehet 

összehasonlítani. 

3.2.2.1. Klasszikus hasznosságmodell 

A magasabb kifizetésű opció választásának axiómáját hamar felváltotta a hasznosságon alapuló döntés 

axiómája. A hasznosság a tudománytörténetben (filozófiában, etikában) régóta, többféle formában létező 

fogalom. Ezt (illetve ennek egy változatát) vette át a közgazdaságtan, miután nyilvánvalóvá vált, hogy az emberi 

döntések nem magyarázhatók a piaci értékek alapján. Egyrészt számos döntés kimenetei nem fejezhetők ki 

pénzben (pl. a Duna-parton sétálok a szerelmemmel, vagy egy ligetben üldögélünk), másrészt bizonyos 

döntések esetén nyilvánvaló, hogy a piaci érték mellett/helyett más kritériumok figyelembevételével jobban 

magyarázható egy-egy döntés. Így például olyan, életet formáló döntések, mint a párválasztás vagy a 

                                                           
24 A pontosabb meghatározás megkívánná, hogy meghatározzuk, mitjelent: a kifizetés 5500 Ft körül lesz, azaz mekkora az az 
összegkülönbség (pl. 50 Ft), amit még nem érzékelünk. Ekkor az opciók: a) A részvényárfolyam 5550 Ft felett lesz. b) A részvényárfolyam 

5450 és 5550 Ft között lesz. c) A részvényárfolyam 5450 Ft alatt lesz. 
25 Lehetséges a kimeneteket folytonos eloszlású valószínűségi változóként is felfogni, melynek értékei a tényleges kifizetések, például a 
tényleges részvényértékek. 
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hivatásválasztás esetében a pénzben mérhető haszon mint motívum, illetve mint az egyes opciókat jellemző 

tényező háttérbe szorulhat. 

A racionalitás dogmájának fenntartására törekvő döntéselmélet és közgazdaságtan a pénzérték helyébe a 

hasznosságot állította, mint a racionális döntés kritériumát. Ez alapján a klasszikus döntéselmélet módosított 

axiómái a következők: 

1- Egy döntés során bármely opció választása esetén a kimenet (eredmény) valószínűsége egy. 

2. A változatokra és eredményekre vonatkozó információk teljesek. 

3. A kimenetek egy hasznosságskálán rendezhetők. A döntéshozó megkülönböztetőképessége végtelenül finom: 

a skála folytonos. 

4. A döntéshozó azt a változatot választja, amelynek a hasznossága nagyobb. 

A első axióma a helyzet biztos kimenetelére, a második a teljes informáltságra, a harmadik a kimenetek 

rendezhetőségére, végül a negyedik a döntéshozó haszonmaximalizálására utal. Ez utóbbi írja le tehát a 

módosított klasszikus modell emberképének racionalitását. 

3.2.2.2. A bizonytalanság gondolata a döntéselméletben 

Az eddig bemutatott modellek nem foglalkoznak a döntésekben rejlő bizonytalansággal. Pedig nemcsak olyan 

nyilvánvalóan kockázatos döntésekesetén kell a véletlennel számolnunk, mint a szerencsejáték, a tőzsdei 

befektetés vagy az életés vagyonbiztosítás, hanem szinte minden döntésünk esetén. A biztosnak hitt 

állampapírokat is elértéktelenítheti egy hiperinfláció, és akkor nagyanyáink bölcsessége tűnhet helyesnek: 

porcelánba, ékszerbe vagy éppen sóba, zsírba, lekvárba kell megtakarításainkat fektetni. Komolyra fordítva a 

szót: napjaink tudományos elméleteiben a valószínűség fogalma meghatározó. De mitjelent, hogy egy 

eseménynek a valószínűsége például 0,5? 

Képzeljük el, hogy a HÉVjapán precizitással működik, mi pedig véletlen időpillanatban érkezünk az Árpád 

hídhoz. Mit mondhatunk: mi az esélye annak, hogy a Batthyány tér felé menő szerelvényjön előbb? Ha semmi 

más információnk nincs, csak az, hogy ugyanolyan sűrűn járnak a két irányban, akkor a válasz nyilvánvalóan: 

50%. Tegyük fel azonban, hogy ismerjük a menetrendet (mindkét irányban változatlan és egyenlő sűrűséggel 

járnak a vonatok, mondjuk tízpercenként), de nincs nálunk óra. Mit válaszolhatunk ekkor az eredeti kérdésre? A 

válasz nyilván a menetrend függvénye: ha például Békásmegyer felé minden óra 02, 12, 22, 32 stb. perckor, a 

Batthyány tér felé pedig minden óra 00,10, 20, 30 stb. perckor, akkor 10 percet vizsgálva mindig 2 olyan perc 

van, amikor a Békásmegyer felé tartó HÉVjön előbb, és 8 olyan perc, amikor a Batthyány tér felé haladó. Emiatt 

80% az esélye annak, hogy a Batthyányi tér felé menő szerelvény fut be előbb. Ráadásul, ha óránk is van, akkor 

a válasz 100% vagy 0% (determinisztikus), attól függően, hogy mennyi az idő. Itt természetesen azzal az 

egyszerűsítő feltevéssel (torzítással) éltünk, hogy a szerelvények tökéletes pontossággal járnak. 

Ebben a példában tehát ugyanannak a történésnek egyszer 0,5, egyszer 0,8, egyszer pedig 1 (100%) volt a 

valószínűsége, attól függően, hogy milyen információnak voltunk a birtokában, és az alapján milyen modellt 

alkottunk a történésről. A döntéselméletben tehát egy esemény bizonytalansága nem aztjelenti, hogy valamiről 

nem lehet megmondani, hogy mi fog történni, hanem azt, hogy az adott információk birtokában nem tudjuk 

megmondani, hogy mi fog történni. Az adott információk alapján olyan modellt alkotunk, amelyben az 

opciókhoz tartozó kimeneteknek meghatározott a valószínűségük. 

Fentebb nem válaszoltunk arra a kérdésre, hogy egy számunkra bizonytalan eseményt mikéntjellemezhetünk 

egy számmal: azaz az egyes kimeneteknek a valószínűségét hogyan is írjuk le egy értékkel. A döntéselmélet a 

valószínűségnek három alapvető értelmezését különbözteti meg (Jeffrey, 1995). 

• A valószínűség értelmezése relatív gyakoriságként: gondolkodásunkban a valószínűséget gyakran egy 

esemény bekövetkezési gyakoriságának és a megfigyelések számának (mintanagyságnak) hányadosaként 

értelmezzük. 

• A valószínűség mint a hit mértéke egy esemény bekövetkezésében: itt a valószínűség szubjektív vélekedésként 

jelenik meg, mennyire vagyunk bizonyosak abban, hogy egy esemény valóban bekövetkezik. 
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• Logikai értelmezés: leginkább a szerencsejátékok mintájára tervezett laboratóriumi vizsgálatokjelentik a 

forrást a valószínűség fogalmának logikai értelmezéséhez. Itt a számunkra kedvező esetek (elemi események) 

számának és az összes eset (elemi esemény) számának hányadosaként értelmezzük a valószínűséget. 

Az egyes értelmezések esetén más-más problémák merülhetnek fel, különböző hibákat követhetünk el 

használatuk során. Ezek rendre a következők: 

• Mekkora lehet az a mintanagyság, amelynéljól használható a relatív gyakoriság a valószínűség 

meghatározásához?26 

• Mennyire reális egy esemény bekövetkezését leíró szubjektív vélekedésünk?27 

• Az általunk számba vett kedvező, illetve összes elemi esemény valószínűsége megegyezik-e egymással? A 

szerencsejátékok esetén viszonylag egyszerű a szükséges szimmetriát észrevennünk. (Például a „szabályos" 

ruletten az egyes golyóállások bekövetkezésüket tekintve egyenrangúak, felcserélhetők. Ugyanez elmondható 

egy pénzérme feldobásakor a „fej" vagy „írás" bekövetkezésére.) Sokszor azonban tévesen vagy legalábbis nem 

eléggé megalapozottan feltételezzük a szimmetriát: egy rajzszög feldobásakor például a két (elemi) esemény 

nem felcserélhető. A rajzszög gyakrabban esik szúrós végével felfelé, mint fordítva.28 

A döntéselméletben a valószínűségnek mindhárom fenti megközelítését használjuk. A matematika, ezzel 

szemben, a valószínűség fogalmát definíció helyett axiomatikusan vezeti be: az egyes eseményekhez egy 0 és 1 

közti valós számot rendel úgy, hogy a lehetetlen esemény valószínűsége 0, a biztos eseményé pedig 1 legyen.29 

3.2.3. A várható hasznosság modellje 

Általában döntési opcióink kimenetelei bizonytalanok – és ennek megfelelően az egyes opcióknak számos 

kimenete lehetséges. Feltételezve továbbra is, hogy a kimeneteknek meghatározható és rendezhető a 

hasznossága, hogyan kell választanunk az egyes választási alternatívák (opciók) között? A kérdésre adott 

válaszok közül a legismertebbet a várható hasznosság elmélete (expected utility theory) fogalmazta meg: 

eszerint a döntéshozó a várható hasznosság – E(U) – maximalizálására törekszik (Baron, 1988).30 A várható 

hasznosság modellje alapján a racionális döntéshozónak meg kell határoznia minden egyes alternatíva (opció) 

várható hasznosságát, és azt az opciót kell választania, amelynek várható hasznossága a legnagyobb. Egy ilyen 

döntési helyzetet döntési fával tehetünk szemléletesebbé (lásd a 3.1. ábrát a következő oldalon). 

Nézzük meg egy példán, mit is jelentenek az előbbiek! Egy vállalat tulajdonosaként az elmúlt évi 100 millió Ft 

profitot be kívánom fektetni. A következő döntés előtt állok: 

a) növelem a termelést, 

b) szélesítem a profilt, új termék gyártásába kezdek. 

Az egyszerűség kedvéért ezt egyszeri döntésként fogom fel, tehát a körülmények változásával nem hozok újabb 

– például korrekciós – döntéseket. A marketingeseim szerint a termelés növelése kismértékben kockázatos, és 

viszonylag kisebb profitot termel, míg az új termék bevezetése ugyanjóval kockázatosabb, de az optimista 

várakozások szerint nagyobb nyereséget hoz majd. A szakértői becsléseket felhasználva a döntési helyzetet 

pontosabban a következőképpen írhatom le: 

                                                           
26 A tudományos definíció egyik hagyományos kritériuma az objektivitás. Így matematikai definícióként a (másodikként bemutatott) 

szubjektív vélekedés szóba sem jöhet. 
27 A relatív gyakoriság felől közelítve, a valószínűségelmélet arról beszél, hogy egyre nagyobb mintát vizsgálva, a relatív gyakoriság egyre 

valószínűbben és egyre kisebb hibával közelíti meg a valószínűséget. Jól láthatóan, a valószínűség effajta definiálásához már szükségünk 

lenne a valószínűség fogalmára. 
28 A logikai (vagy kombinatorikus) értelmezéshez szükségünk lenne arra az állításra, hogy az általunk meghatározott elemi események 

egyenlő valószínűséggel következnek be. 
29 A valószínűségfüggvénynek ráadásul teljesítenie kell a következő kitételt: egymást kizáró (egyszerre sohasem bekövetkező) A és B 
események esetén P(A vagy B) = P(A) + P(B), ahol P(A), P(B) és P(A vagy B) rendre az A, a B és az A vagy B események 

bekövetkezésének valószínűsége. 
30 Egy opció várható hasznosságán az opció lehetséges kimenetelei hasznosságainak valószínűségükkel súlyozott összegét értjük: 

 

ahol: E(U) – a vizsgált opció várható hasznossága, n – a vizsgált opció lehetséges (bizonytalan) kimeneteleinek száma, U – hasznosság 
(függvény), Ui – a vizsgált opció i. kimenetelének hasznossága, Pi – a vizsgált opció i. kimenetelének valószínűsége. 
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a) A termelés növelése 80% eséllyel 20 millió Ft hasznot hoz, 20% eséllyel nullszaldós lesz. 

b) Az új termék bevezetése 75% eséllyel nullszaldós lesz, 20% valószínűséggel 100 millió Ft nyereséget termel, 

és 5% eséllyel 20 millió Ft lesz rajta a veszteség. 

Az egyes opciók várható hasznosságát úgy kapom meg, hogy a lehetséges kimenetek hasznosságát súlyozom a 

valószínűségükkel, majd a súlyozott értékeket összeadom. Így a termelés növelésének várható hasznossága: 

0,8 x 20 000 000 + 0,2 x 0 = 16 000 000 Ft. 

Míg az új termék bevezetésének várható hasznossága: 

0,75 x 0 + 0,2 x 100 000 000 + 0,05 x (-20 000 000) = 19 000 000 Ft. 

Meghatározva az egyes opciók várható hasznosságát, látható, hogy az első 16 millió Ft, míg a második 19 millió 

Ft nyereséget hoz várhatóan. A várható hasznosság modellje szerint új termék bevezetésében kell 

gondolkodnom. A fentieket szemléltethetem egy döntési fán (3.1. ábra). 

 

3.1. ábra. A várható hasznosság modelljének döntési fája egy befektetői döntés esetében 

3.2.4. Amikor látszólag sérül a modell... 

Képzeljük el ismét, hogy a következő döntés előtt állunk: a Micimackó Mézgyár Rt. részvényeibe fektetjük 

1000 kupon megtakarított pénzünket, vagy 10% fix kamat mellett állampapírba. Tegyük fel, hogy szakértőink a 

nemzetgazdaság helyzetét, a Micimackó Mézgyár éves mérlegét, az értékpapír-piaci várakozásokat és a 

mézgyár stratégiai törekvéseit ismerve a következő becsléseket fogalmazzák meg. Egy év múlva a Micimackó-

részvények árfolyama: 

a) 80% eséllyel 30%-kal nő. 

b) 10% eséllyel 20%-kal nő. 

c) 5% eséllyel nem változik. 

d) 3% eséllyel 40%-kal csökken. 

e) 2% eséllyel 60%-kal csökken. 

A részvény hozamának várható értéke a fentiek alapján: 

1000 x 0,8 x 0,3 + 1000 x 0,1 x 0,2 + 0 – 1000 x 0,03 x 0,4 – 1000 x 0,02 x 0,6 = 236 (kupon). 
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Eközben az állampapír hozama 100 kupon lenne. Mit kell egy ilyen helyzetben a racionális döntéshozónak 

választania? A várható hasznosság elmélete szerint azt mondhatnánk, a részvénybefektetést. A tapasztalat 

szerint ebben az esetben a profi tőzsdei befektetők is így döntenének. 

A gyakorlat azonban nem mindig követi a várható hasznosság modelljét. Mi történne, ha az állampapírok fix 

kamata 18% lenne, miközben a részvényre vonatkozó becslés az előzővel megegyezne? Bár 180 kupon kamat 

még mindig alacsonyabb, mint 236, és így a várható hasznosság modellje szerint most is ezt kellene választani, 

a tapasztalat szerint ilyen befektetést a profi befektetők általában nem vállalnának. Úgy tűnik, hogy nem 

vagyunk közömbösek a kockázattal szemben. Tehát amíg a várható hasznosság modellje szerint egy hasonló 

befektetési döntést kizárólag az egyes opciók várható hasznossága alapján kellene meghozni, addig valójában a 

várható hasznosság mellett figyelembe vesszük a kockázatokat is. Így előfordulhat, hogy valamivel alacsonyabb 

várható hasznosságú alternatívát választunk egy kockázatosabb, de nagyobb várható hasznossággal kecsegtető 

lehetőség helyett. 

A kockázat fogalmát többféleképpen használják a döntéselméletben és a közgazdaságtanban. A leggyakoribb 

értelmezések a következők: 

• A kockázat intuitív fogalom. Egy opció választásához kapcsolódó lehetséges veszteségünket fejezi ki. 

• A kockázat az egyes kimenetek bizonytalanságátjellemző valószínűség. 

• A kockázat egy opció lehetséges legkedvezőtlenebb kimenete, illetve ennek negatív értékű hasznossága. 

(Lottóvásárláskor a lottószelvény ára, befektetéskor a vállalkozás csődje miatt a befektetett összeg elvesztése.) 

• A kockázata kedvezőtlen (veszteséges) kimenetek várható értéke. (Azaz a kedvezőtlen kimeneteknek a 

valószínűségekkel súlyozott átlaga.) 

•A kockázat az opció lehetséges kifizetéseinek (vagy a kifizetések hasznosságainak) a szórása. 

Összefoglalva: döntéseinket nemcsak a hozamok várható értéke, hanem a kockázatuk is meghatározza. Ez, úgy 

tűnik, ellentmond a várható hasznosság modelljének. Pénzügyi tankönyvek egyenesen arra tesznek kísérletet, 

hogy a tőzsdei statisztikákból következtetve meghatározzák, hogy a különböző kockázati csoportba tartozó 

részvényekhez milyen kockázati díj tartozik, azaz a különböző kockázatú részvények várható hozama mennyire 

kell, hogy meghaladja a fix kamatozású állampapírok hozamát.31 Két lehetőség van az anomália feloldására: a 

modell érvényességének korlátozása és a pénz hasznosságának újrafogalmazása. 

A várható hasznosság modelljének érvényessége • Maradva a kifizetések vizsgálatánál, azt mondhatjuk: teljesen 

racionális viselkedés, hogy a várható hozamok mellett érdekelnek minket a kockázatok. Miért? Azért, mert a 

várható hasznosság modellje végtelen sok döntés meghozatala esetén írja lejól a racionális viselkedést, ezzel 

szemben életünk, erőforrásaink végesek. 

Az egyszerűség kedvéért vizsgáljuk meg a következő döntést. Mit választanánk: egy pénzérmét egyszer 

feldobva 100 Ft-ot nyerhetek fej esetén, vagy biztosan kapok 40 Ft-ot? A kísérletek tanúsága szerint az emberek 

ilyen feltételek mellett inkább a biztos nyereményt választják. Pedig az első esetben a nyeremény várható értéke 

50 Ft (0,5 x 100 + 0,5 x 0), míg a második esetben csupán 40 Ft. Az emberek tehát a kevesebbet választják. 

Lehet ez a viselkedés racionális? 

Igen, hiszen a várható érték alapján akkor lenne értelme dönteni, ha „jó sokáig", mondjuk 1000 dobásig 

játszhatnánk a játékot. Azaz a kérdés úgy lenne feltéve, hogy 4000 Ft-ot (1000 x 40 Ft-ot) választok, vagy azt a 

játékjogot, hogy 1000-szer dobhatok, és minden fej után kapok 100 Ft-ot. Igen sok dobás után a várható érték 

körüli hozamot realizálhatnánk. Ezjelen esetben kb. 5000 Ft lenne. Ekkor a modell alapján ezt kellene 

választani, szemben a biztos 4000 Ft-tal. Ehhez még azt is hozzátehetjük, hogy minél többször dobunk, a 

várható nyeremény összege annál valószínűbben a tényleges nyereményhez közelít. Természetesen bármennyi 

dobás esetén előfordulhat, hogy a tényleges nyeremény nagymértékben eltér a várható értéktől, de a nagy 

eltéréseknek egyre kisebb az esélye. Ilyen a véletlen természete.32 

                                                           
31 A pénzügyi tankönyvek a kockázatot a hozam valószínűségi eloszlásának szórásaként értelmezik. 
32 Még azt is viszonylag könnyű megmondani a valószínűségszámítás eszköztárát használva, hogy hányszor kell dobnom ahhoz, hogy 

például 95%-os vagy 99%-os biztonsággal számíthassak arra, hogy a várható érték körüli hozamot realizálok majd. A megfelelő 
valószínűségi/biztonsági szinthez egy-egy biztonsági (konfidencia-) intervallumot szokás megadni. 
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Ezzel az okfejtéssel összhangban van a tőzsdei befektetők viselkedése (no meg a pénzügyi tankönyvek tanácsai) 

is. A kockázatmegosztás (kockázatdiverzifikáció) aztjelenti a tőzsdén, hogy a pénzemet nem egyfajta 

részvénybe fektetem be, hanem egy olyan részvénycsomagba, amely minél különbözőbb értékpapírokból áll. Itt 

a valószínűség természete nem abban nyilvánul meg, hogy többször lejátszom egymástól függetlenül ugyanazt 

az eseményt, azaz többször veszek ugyanabból a papírból. Ezt egyszerűen nem lehetne kivitelezni, mert ugyanaz 

a piaci helyzet nem áll elő egymástól függetlenül többször, „azaz nem tudok egymás után többször dobni a 

kockával". Ehelyett egy időben veszek különböző papírokat, amelyekről feltételezem, hogy az árfolyamuk nem 

együtt mozog (azaz eloszlásuk független egymástól). Így egy-egy részvény nem várt, nagymértékű, 

véletlenszerű árfolyamzuhanását ellensúlyozza más részvények ellentétes mozgása. Így próbálom csökkenteni a 

kockázatot. Tökéletesen ez sosem sikerülhet, mert van a világgazdaságnak/nemzetgazdaságnak (továbbá a 

politikának és a különböző várakozásoknak) egy minden részvényárfolyamra azonos irányú hatása, amikor is a 

„tőzsde" esik vagy emelkedik. Ezt hívják piaci kockázatnak, szemben egy-egy részvény egyedi kockázatával. 

Ezt mindenkinek vállalnia kell, aki részvényekbe fektet be. 

Az anomália feloldásának tehát egyik módja, hogy csupán a várható hasznosságokat figyelembe véve, akkor 

kell döntenem, ha lehetőségem van számos alkalommal az adott döntéssel nagyjából azonos értékű döntések 

megismételt meghozatalára (pl. nem vesztem el a vagyonom, nem megy csődbe a vállalkozás). Ez tehát a 

várhatóhasznosság-modell érvényességének a korlátozását jelenti. (Valójában ez a matematikai modell 

érvényességének feltétele, csak erről gyakran megfeledkezünk.) De térjünk vissza eredeti kérdésünkre: hogyan 

oldható fel másképpen az az anomália, hogy a várható hozamok mellett a kockázatokat is figyelembe vesszük? 

Azt is kérdezhetnénk szebben, hogy véges számú – a gyakorlatban: kisszámú ismételt – döntés esetében hogyan 

alkalmazható a várható hasznosság modellje? 

A pénz sajátos hasznossággörbéje • Az előbbi példákban olyan döntéseket vizsgáltunk, amelyek kimenete 

valamilyen összegű kifizetés volt. Magától értetődőnek tekintettük, hogy ilyenkor a hasznosság arányos a 

kifizetés (hozam) nagyságával: kétszer akkora kifizetés (hozam) hasznossága kétszer akkora a döntéshozó 

számára. A modellünkkel kapcsolatban felvetett előbbi probléma akkor is megoldódik, ha félretesszük előbbi 

feltevésünket. Valóban, ha belegondolunk, nem is érezzük ezt eretnek gondolatnak: jóval nagyobb különbséget 

érzünk 20 Ft és 120 Ft hasznossága között, mint 20 000 000 és 20 000 100 Ft hasznossága között. Ez utóbbi 

szinte már érzékelhetetlennek tűnhet számunkra. Pedig, ha a pénz hasznossága egyenesen arányos volna 

értékével, akkor 100 Ft kifizetésnövekedés hasznossága ugyanannyi volna a tízes és a tízmilliós nagyságrend 

esetében. 

A pénz hasznosságával sok leíró kutatás foglalkozott, a későbbiekben még mi is visszatérünk rá. Előzetesen még 

egyszer csak annyit: 1 Ft kifizetésnövekmény a kifizetés nagyságrendjének növekedésével egyre kisebb 

hasznosságú. Minél több pénzről van szó, annál kevésbé örülünk plusz 1 (vagy éppen plusz 100) Ft-nak. 

Hogyan függ össze ez a kockázatkerülésünkkel? Azzal, hogy inkább választjuk a biztos 40 Ft-ot, mint az 50% 

eséllyel fej dobása esetén megkapott 100 Ft-ot? Tegyük fel, hogy: 

a) 100 Ft hasznossága 100 egység. 

b) 40 Ft hasznossága 60 (és nem 40!) egység. 

Ekkor a várható hasznosság modelljét alkalmazva kiszámolhatjuk mindkét alternatíva várható hasznosságát a 

pénzfeldobásos példában: a biztos nyeremény hasznossága 60 x 1, míg a pénzfeldobásos opció hasznossága 100 

x 0,5. Ez indokolja, hogy a biztos 60 egység hasznosságú 40 Ft-ot válasszuk, szemben a kockázatos 50 egység 

várható hasznosságú (50% eséllyel megkapott) 100 Ft-tal. 

Fontos tapasztalat az is, hogy jobban szomorkodunk 1000 Ft elvesztése miatt, mintamennyire örülünk 1000 Ft-

nak. Azt mondhatjuk, hogy 1000 Ft bevétel hasznosságát kisebbnek érezzük, mint ugyanennyi pénzösszeg 

elvesztésének, kifizetésének hasznosságát. Ez még inkább magyarázhatóvá teszi a várható hasznosság 

modelljében, hogy miért is kerüljük a kockázatot, azaz miért is kerülünk egy olyan alternatívát, amelyben van 

esélye a veszteséges kimenetnek. A lehetséges veszteség negatív hasznossága ugyanis eltúlzottanjelenik meg az 

opció várható hasznosságában. Hogyan tudhatjuk meg az egyes kimenetek hasznosságát? Ez a döntéselmélet 

egyik kritikus kérdése, amire döntéseink egy alapvetően új szemléletű leírása, a szubjektív várható hasznosság 

modellje próbál meg választ adni. 

3.2.5. A szubjektív várható hasznosság modellje 

Vajon megold-e minden problémát a hasznosságfüggvény bevezetése? Nem egészen. Erre mutat rá egyjól 

ismert tanmese: a szentpétervári paradoxon. Képzeljük el, hogy a következő játék lehetőségét ajánlják fel 
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nekünk bizonyos fizetség ellenében (Arrow, 1979): feldobok egy pénzérmét. Ha fejet dobok, kapok 2 rubelt, és 

vége a játéknak. Ha írást, nem kapok egyelőre semmit, de dobhatok még egyszer, immár 4 rubel reményében. 

Ezt a 4 rubelt megkapom, ha fejet dobok, és véget ér ajáték. Ha írást, akkor dobhatok harmadszor is, miközben 

ajátékalap ismét duplázódik, azaz 8 rubel a kilátásban levő nyeremény. Ez így megy tovább, egészen addig, míg 

végül is fejet dobok. Tehát minél később dobok fejet, annál nagyobb a nyeremény (mindig duplázódik). A 

játékalap elég gyorsan növekszik: a tizedik dobásra már több mint 1000 rubel lenne. Kérdés, hogy mennyit 

vagyok hajlandó fizetni, hogy játszhassam ezt ajátékot? (A lottózás esetében is van ára ajátéknak. Itt ezt mi 

határozhatjuk meg. Kérdés tehát, hogy mennyit vagyunk hajlandók a játékjogáért adni.) 

Matematikai eszközökkel könnyen igazolható, hogy a nyeremény várható értéke végtelen.33 Feltételezve, hogy 

az egyre nagyobb pénzösszegek hasznossága egyre nő, a játékért bármennyi pénzt érdemes lenne felajánlani. A 

tapasztalatok azonban nem ezt mutatják. Ajátékosok nem hajlandók bármekkora kockázatvállalásra ajáték 

jogáért. Hogyan kell változtatnunk a modellen, hogy a szentpétervári paradoxon értelmezhetővé váljék? 

Bernoullit ez a paradoxon arra ösztönözte, hogy végképp elvesse a várható hasznosság modelljét. Másik 

lehetőségünk, hogy a pénz hasznosságfüggvényéről egy újabb megállapítást tegyünk: felülről korlátos. 

Korábban azt mondtuk, hogy ahogy egyre nagyobb összegekről van szó, egyre lassabban nő a pénz 

hasznossága. Most azt is hozzátehetjük, hogy nem nő minden határon túl a pénz hasznossága (Rapoport, 1991). 

Ez utóbbi azt jelentené, hogy el kell vetnünk a hasznosságfüggvénnyel kapcsolatos minden addigi implicit 

feltevésünket: a hasznosságnak semmi köze sincs a dolgok „fizikai" megjelenési formájához vagy valamilyen 

objektív tulajdonságához. Így a több (pl. pénz) nem feltétlenül eredményezi a több (nagyobb hasznosság) 

érzetét. Sajnos ezzel még megfoghatatlanabbá vált a hasznosság fogalma, hiszen olyan tényezőktől is függ, mint 

az ember értékrendje, attitűdjei. 

Neumann és Morgenstern a döntéselméletbenjól ismert axiómarendszere mégis a nagyon elvont szubjektív 

hasznosságfogalomra épül (Kindler, 1991): 

• Két kimenet mindig összehasonlítható hasznosságuk alapján. A döntéshozó vagy indifferens, vagy pontosan az 

egyiket preferálja a kettő közül. 

• A „hasznosabb" reláció tranzitív. Ez aztjelenti, hogy ha a döntéshozó C-t preferálja B-vel szemben, ésB 

hasznosságát nagyobbnak ítéli A hasznosságánál, akkor C-t preferálja A-val szemben. 

• A dominancia axiómája: ha bizonytalan helyzetben a döntéshozó két opció közül választhat, és mindkettőnek 

van egy-egy olyan kimenetele, amelyek hasznossága megegyezik, és egy-egy, amelyek hasznossága különbözik, 

akkor azt az opciót kell választani, amelynél ez utóbbi kimenet hasznossága nagyobb. 

• A függetlenség axiómája szerint egy bizonytalan helyzetben meghozott választás végső kimenetelének a 

hasznossága nem függ a kimenet valószínűségétől. 

Ez az axiómarendszer írja le az úgynevezett szubjektív várható hasznosságot (subjective expected utility – 

SEU). A szubjektív várható hasznosság maximalizálása e szerint a modell szerint a racionális döntéshozatal fő 

kritériuma (Fischhoff, Gotein, Shapira, 1983).34 

3.2.5.1. Az információk hatása az ítéletalkotásra 

A döntéshozatal egyik kulcskérdése: milyen információkhozjutunk hozzá, és azokat hogyan értékeljük, hogyan 

dolgozzuk fel. A valószínűségi normatív döntési modellek mindegyike foglalkozik az információfeldolgozás 

szabályaival. A normatív döntéselmélet (a matematikai valószínűségszámítás eredményeit felhasználva) pontos 

meghatározását adja annak, hogy valószínűségi ítéleteinket milyen információkezelési, -feldolgozási eljárás 

alapján kell meghoznunk. E szabályok közül a legfontosabb a Bayes-tétel. Ez a matematikai tétel arra kíván 

választ adni, hogy bizonytalan helyzetben új információ hatására mennyire kell csökkennie a 

bizonytalanságunknak. 

Például egy végkiárusításon meglátunk egy bőrtáskát, ami nagyon megtetszik nekünk. Olvastuk azonban egy 

fogyasztóvédelmi tájékoztatóban, hogy a végkiárusításokon megvásárolható termékek 25%-ával szemben súlyos 

minőségi kifogással lehet élni. Azt is tudjuk, hogy ez a 25% nem egyenletes eloszlású: vannak „rossz" üzletek, 

ahol gyakoribb a panasz, és vannak „jók", ahol nagyon ritka. Azt mutatják a statisztikák, hogy az üzletek 

                                                           
33 Pontosabban felülről nem korlátos. 
34 Bizonyítható, hogy minden esetben tudunk olyan hasznosságfüggvényt találni, amelynél az opciók hasznossága az opciók lehetséges 
kimeneteleinek hasznosságával egyenlő. Ezt nevezik szubjektív hasznosságnak. 
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felében 45%-os a panaszok aránya, míg az üzletek másik felében csak 5% a hibás áruk aránya. (Az egyszerűség 

kedvéért feltételezzük, hogy az egyes üzletekben ugyanannyi árut értékesítenek.) Már éppen a pénztárnál állunk, 

amikor tanúi vagyunk annak, hogy valaki visszahoz egy hibás árut. Hogy módosul a bizonytalanságunk? 

Mennyiben érezzük most kockázatosabbnak a döntést, mint a reklamáció előtt? (A vásárlás kockázatát 

mostjellemezzük a „rossz" üzletbe való belépés valószínűségével.) 

A Bayes-tétel egyszerű formája a következő: 

 

A D, H1 és H2 mindegyike egy-egy eseményt jelöl, ahol a két utóbbi teljes eseményrendszert alkot. Ez azt 

jelenti, hogy együttes előfordulásuk valószínűsége 0 (egymást kizárják, egyszerre nem következhetnek be), 

ugyanakkor a kettő közül az egyik biztosan bekövetkezik.35 A fenti példában a teljes eseményrendszer: 

H1 – nagy selejtaránnyal árusító („rossz") üzletbe léptem be; 

H2 – kis selejtaránnyal árusító („jó") üzletbe léptem be; 

D – a diagnosztikus (utólagos) információ, azaz az a tény, hogy reklamáló vevő érkezett az üzletbe; D|H1 – az az 

ismert valószínűségű esemény, hogy „rossz" üzletben reklamáció történik. Ennek valószínűsége 0,45; 

D|H2 – a „jó" üzletben történő reklamáciőtjelöli, amelynek valószínűsége 0,05; 

P(H1 |D) – a „rossz" üzletbe lépés kockázatát (valószínűségét) jelöli reklamáció esetén. 

Ennek valószínűsége a Bayes-tétel alapján: 

 

(A nevezőben éppen a diagnózis valószínűsége áll, ami a képlet alapján kiszámolható, és amelyről már a 

probléma bevezetésénél is mondtuk, hogy 0,25.) 

A Bayes-tétel azt írja le a matematika eszköztárával, hogy az új információnak (a fenti esetben a reklamációnak) 

hogyan kellene csökkentenie bizonytalanságunkat. A Bayes-tétel szerint a fenti esetben az új információnak a 

kockázatot 50%-ról 90%-ra kellene növelnie. Valójában bizonytalanságunk a fentinél kisebb mértékben 

csökken: Edwards szavaival pszeudobayesiánusként gondolkodunk. Az információfeldolgozás valóban 

megfigyelhető sajátosságait a leíró döntéselmélet mutatja be. 

3.2.6. A döntéselmélet néhány nyitott kérdése 

Az alábbiakban a normatív modellek kapcsán felvetődött nyitott kérdéseket összegezzük: 

• Hogyan becsüljük meg az események valószínűségét? 

• Hogy gondolkodnak a bizonytalanságról az emberek? Az események valószínűségének hétköznapi értékelése 

összhangban van-e matematikai elvárásainkkal? (Az előzőekben megkerültük a valószínűség problémájának 

kérdését. Az axiomatikus matematikai valószínűségi modell alapján adottnak vettük, hogy az egyes események 

bizonytalanságát egy 0 és 1 közti számmal jellemezhetjük.) 

• Hogyan dolgozzuk fel az információkat? Hogyan alkalmazzuk a Bayes-tételt? 

                                                           
35 A Bayes-tétel általánosítható tetszőleges számú lehetséges kimenetel esetére. Fontos, hogy ezek a kimenetelek egymást továbbra is 
páronként kizárják, és valamelyik közülük biztosan bekövetkezik. 
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• Az újabb információk a fentebb bemutatott Bayes-tétel alapján konzisztensen csökkentik-e 

bizonytalanságunkat? 

• Mi az a hasznosság? Hogyan határozzuk meg? Konzisztens fogalom-e? 

Amíg a pénzben kifejezett hozamok objektíven adottak voltak, addig a szubjektív hasznosság meghatározásához 

nincs sok támpontunk. A SEU-modell egy olyan hasznosságfogalmat alkotott, amelyben megjelenhetnek az 

egyén legkülönbözőbb törekvései, értékei, etikai megfontolásai, ezzel egyúttal nagy esélyt adott annak, hogy 

érvelésünk ördögi körré záródjon. A SEU-modellben definiált szubjektív hasznosságra általában az egyén 

döntéseiből következtetnek a vizsgálatok. Ebben az esetben viszont nincs értelme annak a kérdésnek, hogy 

racionális-e az ember viselkedése, azaz szubjektív hasznosságát akarja-e maximalizálni. Hiszen a modellben 

eleve feltettük, hogy igen. Az viszont fontos kérdés, hogy van-e ilyen állandó, mérésfüggetlen 

hasznosságfogalmunk. A döntéselméletben a szubjektív hasznosság megjelenése alaposan átalakította a 

racionalitásról való fogalmunkat is: tudományos vizsgálódásainkban a körkörös okoskodás problémája miatt 

egyre inkább felerősödött az a kérdés, hogy az egyén saját preferenciáival összhangban cselekszik-e. 

Az is kérdés, hogy a hasznosságfogalom döntéselméleti átalakulásának milyen következménye van a 

makrofolyamatokról való gondolkodásunkra. A közgazdaságtan centrális dogmájában szereplő 

hasznosságmaximalizálásról hogyan kell gondolkodnunk a továbbiakban? A közgazdaságtan mintha nem venne 

tudomást a hasznosság fogalmának átalakulásáról. Nemigen találni választ arra a kérdésre, hogy a gazdasági 

folyamatok szintjén „mit is akar az ember maximalizálni". A közgazdaságtan problémája érthető: a szubjektív 

hasznosság általános szinten nehezen megragadható. Ha a szubjektív hasznosság maximalizálásáról kezdünk 

beszélni makroszinten, akkor lényegében nem mondunk semmit. Így legtöbbször marad az anakronisztikus 

megoldás: a láthatatlan kézjóvoltából az „általános ember" mégiscsak a pénzben vett hasznát maximalizálja. 

Ami nem igaz az egyén szintjén, még helyes képet adhat makrofolyamatokról. A leíró döntéselmélet azonban 

számos olyan példát mutat be, amely alapvetően megkérdőjelezi ezt az állítást. Nézzük először a leíró 

döntéselmélet főbb eredményeit, majd ezek makroszintű következményeit! 

3.3. LEÍRÓ DÖNTÉSELMÉLET 

A leíró (deskriptív) döntéselmélet az emberi döntésekjellemzőinek szisztematikus vizsgálatával és a jelenségek 

rendszerező leírásával foglalkozik. A leíró elmélet eredményei újból és újból visszahatnak a normatív modellre, 

ahogy erre már néhány kísérlet kapcsán utaltunk. 

3.3.1. A valószínűségi becslések gyakori hibái 

A várható hasznosság elmélete szerint a helyes döntéshozatalhoz szükséges a valószínűségek jó megbecslése. 

Mennyire vagyunk erre képesek? Milyen gyakori hibákat követünk el? Vannak-e a torzításban tipikus, 

egyirányú tendenciák? Az alábbiakban ezekre a kérdésekre keressük a választ. 

3.3.1.1. Heurisztikus torzítások 

Tversky és Kahneman szerint a gyors és hatékony tájékozódás az életben megkövetel bizonyos egyszerűsített 

információfeldolgozási technikákat. A valószínűségek becslése során gyakran támaszkodunk ilyen 

heurisztikákra (Mérő, 1989). Ezek többnyire segítik a gyors és kielégítően pontos valószínűségi ítéletalkotást, 

némely helyzetben azonban tévútra vezetnek. 

Hozzáférhetőségi heurisztika – Valószínűségek becslésének alapja gyakran az, hogy milyen korábbi 

tapasztalatunk, előzetes információnk van egy esemény bekövetkezésének gyakoriságára vonatkozóan. A 

hozzáférhetőségi heurisztika lényege, hogy a memóriánkból könnyen előhívható eseményeket egyben 

gyakoribbnak is véljük, és emiatt a valószínűségüket túlbecsüljük (Tversky, Kahneman, 1991a/1974). Ugyan 

van némi alapja annak, hogy a könnyen felidézhető eseményekkel korábban gyakrabban találkoztunk, de a 

hozzáférhetőség más tényezőktől (pl. az események feltűnősége, saját hangulatunk és az esemény hangulatának 

viszonya stb.) is függ. A könnyen előhívható események tehát nem feltétlenül gyakoribbak. Jól ismert torzítás, 

hogy a légi katasztrófák kockázatát a reálisnál jóval nagyobbra becsüljük a hozzáférhetőségi heurisztika 

következében, vagy hogy egy autóbaleset mellett elhaladva kockázatosabbnak érezzük a vizes-csúszós úton való 

vezetést, mint mielőtt elhaladtunk volna a baleset helyszíne mellett. 

A rögzítés és igazítás heurisztikája – Ennek a heurisztikának a lényege az, hogy az elsőként kapott információt 

nemcsak nagyobb súllyal vesszük figyelembe, hanem a később kapott információkat gyakran az első 

információhoz viszonyítva értékeljük. A rögzítés-igazítás heurisztika sokban hozzájárul ahhoz, hogy ugyanazt 



 I. RÉSZ │ ELMÉLETI 

KERETEKÉS KÉRDÉSEK 
 

 91  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

az inflációt ma kevésbé érezzük súlyosnak (komolynak), mint mondjuk tizenkét éve. Időközben ugyanis 

előfordult, hogy a többszöröse volt ajelenleginek. 

A reprezentativitás heurisztikája – Ezt a heurisztikát alkalmazzuk a Bayes-tétel bonyolult számításai helyett 

olyankor, amikor valamilyen megfigyeltjelenségből (tünetből) próbálunk következtetni ajelenség okára, vagyis 

amikor diagnózist állítunk fel a tünetre támaszkodva. A reprezentativitás heurisztikájára támaszkodva 

fogalmazzuk meg a tünetet előidéző ok valószínűségét. Például a torokfájásból, a lázból és a végtagok 

zsibbadásából az influenzára következtetünk (és nem pl. egy bakteriális fertőzésre). A Bayes-tétel szerint 

ilyenkor figyelembe kellene venni azt is, hogy ugyanazt a tünetet milyen más okok milyen valószínűséggel 

okozhatják, és azt is, hogy a különböző okok milyen gyakran fordulnak elő a vizsgált populációban (ez az 

alapgyakoriság). Ehelyett a reprezentativitás heurisztikáját használva úgy formálunk ítéletet, hogy 

megvizsgáljuk, a tünet számunkra mennyirejellegzetes megjelenése az oknak (azaz mennyire prototipikus). A 

többi heurisztikához hasonlóan ez is sokszor gyors és kielégítő döntésekhez vezet, más helyzetekben azonban 

nagy veszteségeket okozhat. 

A gazdasági szempontból jelentős valószínűségi becslések során is gyakran támaszkodunk erre a heurisztikára. 

Például még nagy kockázatú hitelkihelyezések elbírálása is gyakran külsődleges jegyek alapján történik. Az új 

munkatársak kiválasztásában is nagyban a reprezentativitás heurisztikájára támaszkodunk ahhoz, hogy 

megbecsüljük, mennyire (milyen valószínűséggel) fog beválni az új munkaerő. A torzítások csökkentése 

érdekében jó eszköznek tűnik a munkakörre pályázók jól definiált szempontok (kompetenciák) alapján történő 

megfigyelése problémamegoldás, feladat-végrehajtás közben. Ez a módszer (az értékelőközpont – assessment 

center) bár szakmailag nagyon megbízható, eredményeit mégis gyakran felülbírálják a kiválasztást végző 

személyek külsődleges vonásokra alapozva. Teszik ezt annak ellenére, hogy sok pénzt és időt áldoztak az 

értékelőközpont előkészítésére és megtartására. Különösen gyakran hagyatkozunk külső jegyekre olyankor, ha 

egy döntést gyorsan kell meghoznunk. 

Már az előbbi példákból is jól látszik, hogy a valószínűségi ítéletek heurisztikus torzításai között vannak 

tendenciózusak és véletlenszerűek. A kulturális hatások, konkrétabban például a telekommunikáció 

hatásajelentősen megnöveli annak esélyét, hogy a valószínűségek egyéni heurisztikus torzításai több 

szempontból is hasonlóak legyenek. 

3.3.1.2. A mintanagyság figyelmen kívül hagyása 

Előfordulhat, hogy ha százszor feldobunk egy pénzérmét, a fej relatív gyakorisága 0,46 (azaz negyvenhatszor 

dobtunk fejet), de a százegyedik dobás után már csak 0,455 (a százegyedik dobás írás) – tehát az események 

számának növekedtével nem közelítettük megjobban az elméleti 0,5-es valószínűséget. A legérdekesebb (és 

legnehezebb) az, hogy ilyen jellegű eltávolodás az elméleti értéktől bármilyen nagy eseményszám esetén 

előfordulhat. Ennek az a következménye, hogy tetszőlegesen nagy minta esetén is előfordulhat, hogy az elméleti 

valószínűségértéktől lényegesen eltérő relatív gyakoriságot kapunk, de ennek esélye a mintanagyság 

növekedtével egyre kisebb.36 Nagyobb minták esetén nagyobb az esélye, hogy a relatív gyakoriság megegyezik 

az egyes matematikai valószínűségekkel. 

Mindennek ellenére az emberek gyakran kis minták esetén is nagy biztonsággal következtetnek a valószínűségre 

a relatív gyakoriság alapján. A döntéselméleti kísérletekben gyakran fordulnak elő a következőhöz hasonló 

feladatok: 

Egy városban két kórház működik. A nagyobb kórházban átlagosan 45, a kisebben 15 gyerek születik naponta. 

Mit gondol, melyik kórházban volt több olyan nap egy évben, amikor az aznap született gyerekeknek legalább 

60%-a fiú volt? (Tversky, Kahneman, 1991a/1974.) A fenti probléma vizsgálata során a megkérdezettek nagy 

része szerint körülbelül ugyanannyi volt a kérdezett napok száma a két kórházban. Nem kizárt, dejóval kisebb az 

esélye annak, hogy a nagyobb kórházban volt több ilyen nap, mint fordítva. 

A szakértők, gyakran még matematikatanárok is hibás választ adnak ezekre a feladatokra. Ez azért is érdekes, 

mert a probléma nem burkolt: nyíltan rákérdez a mintanagyság szerepére. 

A mintanagyság figyelmen kívül hagyása fontos szerepet tölt be a korlátozottan racionális gazdasági döntések 

meghozatala során is. Gondoljunk csak arra, hogy egy kisvállalkozás ügyfélköre többnyire kicsi, tőkéje kevés, 

így viszonylag kevés nagy léptékű döntést hozhat. A kisvállalkozások gyakori tőkehiánya miatt egy rossz döntés 

                                                           
36 Ezt jelenti a sztochasztikus konvergencia. 
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a vállalkozás végét jelentheti. Így a nagy számok törvényének „nincs ideje érvényesülni". A cég vezetése 

hibásan számol ilyenkor valószínűségekkel. 

3.3.1.3. Oksági következtetések 

A feltételes valószínűség fogalmához kapcsolódó feladatok megoldása során tapasztalták azt az érdekes 

jelenséget, hogy a problémát általában sokkal könnyebb megoldai azokban az esetekben, amikor az események 

oksági kapcsolatban állnak egymással (Englander, 1985). Ez az emberi gondolkodásnak arra a jellegzetességére 

utal, hogy az egymás után következő események között hajlamosak vagyunk oksági viszonyt feltételezni. A 

feladat a következő volt: 

Egy urna két fehér és két fekete golyót tartalmaz, és egymás után két golyót húzunk ki belőle. A résztvevőknek 

két kérdésre kellett válaszolniuk: Mi a valószínűsége annak, hogy ha az elsőnek kihúzott golyó fehér, akkor a 

következő is az lesz? Mi a valószínűsége annak, hogy ha a másodszor kihúzott golyó fehér, akkor az előző is az 

volt? A megkérdezettek többsége az első kérdésre helyesen, a másodikra viszont helytelenül vagy egyáltalán 

nem válaszolt. Az első kérdés időrendi sorrendet követ, a második nem. Az elsőt lehet oksági sémában 

értelmezni, míg a másodikat nem, miközben a matematikai (normatív döntéselméleti) modell mindkét esetben 

ugyanaz. 

3.3.1.4. A játékos tévedése 

Játékkaszinókban gyakran megfigyelhető az a hiba, hogy minél hosszabb egy fekete sorozat, a játékosok annál 

inkább pirosat várnak.37 Annak a valószínűsége valóban kicsi, hogy tizenegyszer egymás után feketejön, de 

annak, hogy tíz fekete után a tizenegyedik is fekete, éppen egyketted. Ajátékos tévedését gyakran elkövetik a 

gazdasági élet szereplői is. Ahogy egy szerencsejátékos mindenét elveszítheti emiatt, egy vállalkozás is csődbe 

kerülhet a „játékos" -jelen esetben a befektető – tévedése miatt. Ajátékos tévedésére az egyik legjellegzetesebb 

gazdasági példa a rossz vállalkozásban való bennragadás. Sokak számára ismerősként csenghet a mondat: 

„Három rossz év után a negyedik csakjó lesz!" Ez azonban nemcsak kognitív, hanem motivációs torzítást is 

sejtet: amibe sok pénzemet, időmet, hitemet vetem, annak értéke megnő a számomra, nehezebben adom fel. 

3.3.1.5. Elégtelen kalibráció 

A szubjektív valószínűség szisztematikus torzítását nevezzük elégtelen kalibrációnak. A vizsgálatok tanúsága 

szerint a szakértők még saját szakterületükön is rosszul mérik fel az egyes alternatívák valószínűségét. A 

hétköznapokban is általában biztosabbak vagyunk egy bizonytalan esemény megítélésében, mint amennyire a 

rendelkezésre álló információk alapján indokolt lenne. Különösen hajlamosak vagyunk arra, hogy egyes ritka 

események bekövetkeztét szélsőségesen alábecsüljük (Lichtenstein, Fischhoff, 1980). Alapvető gondolkodási 

hibánk, hogy bizonytalan helyzetben meghozott döntéseink kockázatát (negatív kimenetelének valószínűségét) 

kisebbnek véljük a valóságosnál. Az elégtelen kalibrációnak nemcsak olyan nyilvánvaló esetekben lehetnek 

súlyos következményei, mint a tőzsde vagy a biztosítók működése, vagy akár az atomerőművek építése, hanem 

például vállalkozások beruházási döntéseinél vagy éppen nagy értékű, ismeretlen (és garancia nélküli) termékek 

vásárlásánál. Az elégtelen kalibráció miatt ugyanis egyrészt nem teszünk meg minden lehetséges óvintézkedést 

a negatív következmények kiküszöbölésére, másrészt túlzott magabiztosságunk miatt nem keresünk újabb 

információkat bizonytalanságunk csökkentésére. 

A véletlen regresszió magyarázata 

A normális eloszlással közelíthető valószínűségi eloszlások esetén a szélsőséges értékek után várható a 

mediánhoz közeli (gyakoribb) értékek megjelenése. Ez az átlaghoz való visszatérés (regresszió) törvénye. Az 

emberek ezzel általában nincsenek tisztában, és oksági magyarázatot keresnek az átlagos értékek 

megjelenésének indoklására. 

Tegyük fel például, hogy egy cég öt éven keresztül évi 20%-kal növelte profitját. Az utolsó évben stagnálás 

következett be. Vajon mire következtethetünk ebből? Nos, ebből az egyetlen adatból önmagában semmi 

különösre, mindez magyarázható egyszerűen a regresszió törvényével. A pénzügyi befektetők és az üzleti 

partnerek nem feltétlenül így ítélik meg a helyzetet. Szívesen keresnek oksági magyarázatot, és ezzel akár 

önbeteljesítő jóslattá változtathatják vélekedésüket. Például a vezetést hibáztatják, a vezetés vélt 

inkompetenciája miatt mozgásterüket korlátozzák, vagy a vezetőket leváltják. A bizalomvesztés végül valóban 

előidézi a versenyképesség csökkenését és az eredmények tartós romlását. 

                                                           
37 Lényegében ennek a hibának az a gyökere, hogy a játékosok nem különböztetik meg a feltételes valószínűséget az események együttes 
előfordulásától. 
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A véletlen regresszió önbeteljesítő oksági magyarázata gyakran megnyilvánul a tőzsdei működésben is. A 

természetes árfolyam-ingadozások téves magyarázata hozzájárulhat egy-egy papír tartós értékvesztéséhez vagy 

éppen a tőzsde zuhanásához. 

3.3.1.6. Következtetések 

A fenti ítéletalkotási, szisztematikusan előforduló hibák, heurisztikák és torzítások megerősítik azt a 

véleményünket, hogy az emberek viselkedését alapvetően nem a bizonytalan események tényleges 

valószínűsége, hanem azok észlelt valószínűsége határozza meg. Az egyének által becsült valószínűségek 

görbéjének alakjára néhány általános megállapítást tehetünk. A kis valószínűségeket szisztematikusan 

alulbecsüljük, és alig különböztetjük meg egymástól. Ezzel szemben a nagy valószínűségeket túlbecsüljük. 

3.3.2. Az információfeldolgozás hatékonysága 

3.3.2.1. A valószínűségi becslések elégtelen revíziója 

A normatív döntéselméletet tárgyaló pontban bemutattam, hogy a Bayes-tétel szerint egy új információnak 

mennyire kellene csökkentenie bizonytalanságunkat. A kísérleti és megfigyelésen alapuló adatok azt mutatják, 

hogy az új információk hatására bizonytalanságunk nem csökken az elvárható mértékben. Ez a 

konzervativizmusjelensége, szemben a bayesi gondolkodással. Edwards szerint „a valószínűségi becslések lassú 

és elégtelen revíziójának" oka korlátozott információfeldolgozó képességünkben keresendő. 

A valószínűségi becslések elégtelen revíziója nyilvánul meg többek között a túlságosan lassú, óvatos, újabb és 

újabb információt kereső befektetői és vezetői döntési folyamatban. Mindnyájan ismerünk olyan vezetőket, 

akiknek bizonytalanságérzetét az információk az indokoltnál kisebb mértékben csökkentik, és ezért újabb és 

újabb információk után kutatva, állandóan elhalasztják döntéseiket. Halogató magatartásukkal egyrészt ígéretes 

lehetőségekről maradnak le, másrészt viselkedésüket a piaci szereplők könnyen értelmezik erőtlenségként, ami 

szintén versenyképességük csökkenéséhez vezet. Emellett magatartásukkal éppen maguk teremtenek 

bizonytalanságot munkatársaik, ügyfeleik, beszállítóik számára. 

3.3.2.2. Az alapgyakoriság figyelmen kívül hagyása 

Egyik legismertebb hiba, hogy a döntést hozó gyakran nem veszi figyelembe a vizsgált populáció esetében a 

valószínűségi változó – egyébként ismert – eloszlását. Ezt a hibát az alapgyakoriság jelentőségének 

elhanyagolásaként tartja számon a szakirodalom (Bar-Hiller, 1983). 

Egy városban két taxivállalat működik: így a taxik 85%-a zöld, a többi kék. Egy cserbenhagyásos gázolás 

elkövetőjét keresi a rendőrség. Az egyetlen tanú vallomásában elmondja, hogy úgy látta, kék taxi okozta a 

balesetet. A vizsgálatok szerint a tanú megbízhatósága 80%. Ön szerint mennyi annak a valószínűsége, hogy a 

tettes kék taxit vezetett? (A helyes válasz 41% lett volna.) 

A normatív modell szerint az ehhez hasonló problémákra a Bayes-tétel alkalmazásával tudnánk helyes választ 

adni. A hibás válaszok oka az lehet, hogy a bonyolult információfeldolgozást igénylő Bayes-tétel alkalmazása 

helyett egy ismert tényezőt (az alapgyakoriságot) egyszerűen nem veszünk figyelembe.38 

3.3.3. A várható hasznosság anomáliái 

Az alábbiakban bemutatom a normatív modell várható hasznosság fogalmával szemben felhozható legfőbb 

ellentmondásokat, amelyeket a leíró döntéselméleti vizsgálatok tártak fel. 

3.3.3.1. A hasznosság tranzitivitásának megsértése 

A tranzitivitás a normatív modell hasznosságra vonatkozó egyik axiómája. Hétköznapi bölcsességünk szerint 

triviális, hogy ha B-t preferáljuk A-val szemben, és C-t B-vel szemben, akkor C-t is preferáljuk A-val szemben. 

A preferenciát jelöljük az egyszerűség kedvéért az ismert relációjellel. Tehát: ha A < B és B < C, akkor A < C. 

A Tversky és munkatársai által még 1969-ben végzett kísérletek szerint azonban ez korántsem ilyen egyértelmű. 

A kísérleti személyeknek párosával össze kellett hasonlítaniuk főiskolai felvételire jelentkező fiktív diákokat: kit 

támogatnának inkább a felvételinél? A fiktív személyeket pontszámokkal jellemezték, három dimenzióban: 

                                                           
38 Matematikailag ez azzal egyenértékű, ha a valószínűségi változót egyenletes eloszlásúnak tekintjük. 
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intelligencia, érzelmi stabilitás és társas érdeklődés. Azt az instrukciót kapták a kísérleti személyek, hogy a 

leglényegesebb szempont a felvételinél az intelligencia. 

1.4. táblázat - 
 

Jelentkező Intelligencia Érzelmi stabilitás Társas érdeklődés 

A 69 84 75 

B 72 78 65 

C 75 72 55 

D 78 66 45 

E 81 60 35 

A kísérlet meglepő eredményt hozott: a résztvevők megsértették a tranzitivitás törvényét: A < B < C < D < E és 

E < A. A kísérleti személyek az A jelöltet választották, míg páros összehasonlítással az Ejött ki győztesnek. 

Marketingesek, értékesítők és persze az egyszerű vásárló számára is érdekes a következő példa: Kovács úr új 

autót akar vásárolni. 3 millió Ft-ot tud erre szánni, bár örülne, ha nem kellene a teljes összeget az autóra 

költenie. Leginkább az olasz modellek tetszenek neki. Elmegy a márkakereskedőhöz, aki a FiatBravát 

„jutányosan", 2,6 millió Ft-ért kínálja alapfelszereltséggel. Kovács úrnak meg is tetszik az ajánlat, de a 

beszélgetés során az értékesítő újabb ajánlatokkal ostromolja: ha légkondicionálót is kér az autóba, akkor csak 

150 ezer Ft-tal emelkedik az ár: ezáltal 2,75 millió lesz. A lehetőség így még vonzóbbnak tűnik. Az elektromos 

központi zár és riasztó együttesen csupán 100 ezer Ft-tal növeli a vételárat. Kovács úr ezt is örömmel elfogadja. 

Az értékesítő végül a dupla légzsákot kínálja plusz 50 ezerért. Kovács úrnak úgy tűnik, 50 ezerért nagyon 

megéri, és még így is 100 ezer Ft-tal az elkölthető összeg felső határán belül marad. Mégis, amikor eszébejut, 

hogy az alapváltozatért (minden extra felszerelés nélkül) csupán 2,6 milliót kell fizetnie, inkább azt választja. 

Ebben a példában is látható, hogy a páros összehasonlítások során Kovács úr megsérti a tranzitivitás törvényét. 

Bár hétköznapi elvárásainknak ez ellentmond, introspekciónkkal alá tudjuk támasztani a megfigyelést: sokszor 

sértjük meg mi magunk is a tranzitivitást döntéseinkben – biztos és bizonytalan helyzetben egyaránt. 

3.3.3.2. Döntési heurisztikák biztos helyzetekben 

Gyakran nehéz összehasonlítani az alternatívákat. Hezitálunk, hogy melyik autómárkát válasszuk a két 

legvonzóbb közül. Bizonyos szempontból az A, más szempontból a B márkát preferáljuk. Tegyük fel például, 

hogy a gépkocsik egyes tulajdonságait egy tízfokú skálán szubjektíven a következőképpen értékeljük 

(faktorsúllyal az egyes jellemzők szubjektív súlyát jellemeztük): 

1.5. táblázat - 
 

 
Faktorsúly A B 

Ár 9 8 7 

Maximális sebesség 6 8 10 

Gyorsulás 8 9 6 

Biztonság 10 7 9 

Forma, esztétikum 5 10 9 
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Fenntartási költség 9 4 2 

Márkaimázs 2 5 3 

Meghibásodás 7 6 8 

Kényelem 8 6 10 

Értékmegőrzés 6 8 6 

A többdimenziós normatív hasznosság elmélete (multidimensional attribution utility theory -MAUT-modell) 

szerint a hasznosságokat lineáris szabály szerint kell számolnunk: az egyes dimenziók hasznosságát a dimenziók 

fontosságával súlyozzuk, majd ezeket összegezzük. Így 

U(A) = 9x8 + 6x8 + 8x9 + 10x7 + 5x10 + 9x4 + 2x5 + 7x6 + 

8x6 + 6x8 = 496, 

U(B) = 9x7 + 6x10 + 8x6 + 10x9 + 5x9 + 9x2 + 2x3 + 7x8 + 

8x 10 + 6x6 = 502. 

A többdimenziós normatív modell szerint ebben az esetben a B gépkocsit kell választani. Elég valószínűnek 

tűnik, hogy ilyen számításokat nem végzünk el fejben. A döntést nehezíti, hogy valójában még az értékelési 

dimenziók sem adottak eleve a számunkra. Hogyan, mi alapján döntünk akkor valójában? Két gyakori 

heurisztikát mutatok be röviden. 

Kitüntetett dimenziók heurisztikája – Ismerős lehet számunkra, hogy az alternatívák között azért nem tudunk 

választani, mert számos, többé-kevésbé fontos dimenzióban kellene összehasonlítanunk a lehetőségeket. Végül 

úgy döntünk, hogy egy-két, számunkra fontos tulajdonságot veszünk csupán figyelembe, a többivel egyáltalán 

nem törődünk. Mint minden más heurisztika, legtöbbször ez is adaptív értékű, néha azonban kedvezőtlen 

döntésekhez vezet. Gyakran nem a számunkra legfontosabb dimenzió(k) alapján döntünk, hanem amire a 

reklámok, a divat felhívja a figyelmünket. Például legtöbben alapvetően a forma és az ár alapján vásárolnak 

autót, miközben a biztonsági tényezőket elhanyagolják. Racionális szempontok alapján nem magyarázható, 

hogy miért használjuk ezt a heurisztikát olyankor is, amikor csupán két dimenzió mentén kell értékelnünk 

néhány lehetőséget. 

Alternatívák kizárása – A másik torzítást okozó (bár gyakran hasznos) heurisztika lényege, hogy az 

összehasonlítás alapjául szolgáló dimenziókat fontosságuk alapján sorba vesszük, és kizárjuk azokat az 

alternatívákat, amelyek a vizsgált tulajdonság tekintetében nem felelnek meg egy minimális elvárásnak. Miután 

kizártunk néhány választási lehetőséget, a következő – kevésbé fontos – tulajdonság alapján zárjuk ki a nem 

kielégítő alternatívákat. Képzeljük el, hogy a fenti példában kb. tíz márka közül választunk. Mivel számunkra a 

biztonság maximálisan fontos, ezért először kizárjuk a lehetőségek közül azokat, amelyek a biztonság átlagos 

szintjét (mondjuk az 5-ös szintet) nem érik el. Másodjára a következő fontos dimenzió alapján (pl. azár) 

kizárunk további alternatívákat. Az eljárást addig folytatjuk, amíg csupán egyetlen lehetőség marad. 

Manipulálásra ad lehetőséget, hogy a bemutatás sorrendje nagymértékben befolyásolja a döntés eredményét. 

3.3.3.3. A hasznosságfogalom inkonzisztenciája 

A normatív modellben azt a megállapítást tettük, hogy az egyes kimeneteleket, illetve alternatívákat 

hasznosságukkal lehet jellemezni. A SEU-modellben ez a hasznosság szubjektív, egyénfüggő. Megjelennek 

benne egyéni vonzalmak, attitűdök, értékek is. Ugyanakkor ebben a modellben is fontos, hogy a fogalom 

konzisztens legyen. Emiatt válik fontos kérdéssé: hogyan állapítom meg a hasznosságot egy egyén esetében. A 

hasznosság meghatározásának két gyakori formája a direkt skálázás és a választás. Az első esetben a kísérleti 

személyeket megkérjük: egy előre megadott hasznosságskálán kell értékelniük az opciókat. A második esetben 

megfigyeljük őket: kényszerdöntés esetében mit választanak (illetve milyen sorrendben választják az egyes 

lehetőségeket). A kísérletek tanúsága szerinte két módszer ellentmondó képet fest a hasznosságról. 
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Nézzük meg az először Lichtenstein és Slovic által 1971-ben bemutatott kísérletet! A kísérleti személyeknek két 

opció közül kellett választaniuk: 

a) 29/36 valószínűséggel nyerhetnek 2 $-t (vagy semmit sem kapnak). 

b) 7/36 valószínűséggel nyerhetnek 9 $-t. 

A kutatók azt tapasztalták, hogy a kísérleti személyek viselkedése többségükben kockázatkerülő volt, 

ugyanakkor a skálázás során a kockázatos variációt többre értékelték. Tversky és munkatársai úgy 

kommentálják ezt a gyakori és sokszor megismételtjelenséget, hogy az opciók két jellemzője (nyerhető összeg 

és kockázatosság) közül a kísérleti személyek az egyikre fókuszálnak az instrukció sugallatának megfelelően. A 

választási instrukció a kockázatra, míg a skálázás a nyerhető összegre irányítja a figyelmet. 

3.3.3.4. A dominancia axiómájának megsértése: az Allais-paradoxon 

Egy nagyon gyakran (először Allais által) bemutatott paradoxon a következő: a kísérleti személyeknek egymás 

után kétszer (X és Y helyzet) kellett választaniuk két-két lehetőség (A és B, valamint C és D) közül. 

1.6. táblázat - 
 

  
Nyeremény ($) Valószínűség 

X helyzet A opció 1000 1,00 

 
B opció 1000 0,89 

  
5000 0,10 

  
0 0,01 

Y helyzet C opció 1000 0,10 

  
0 0,90 

 
D opció 5000 0,11 

  
0 0,89 

A két helyzet (X és Y) azonos, mégis a legtöbb személy hajlik az A, illetve a D opció választására. Tehát egyik 

esetben kockázatkerülő, míg a másik esetben kockázatvállaló. 

3.3.3.5. Az invariancia megsértése 

Gyakran megfigyelhető, hogy ugyanazt a helyzetet a megfogalmazástól függően éppen ellentétesen értékeljük. 

Nem változtat a tényen, hogy a készpénzes vásárlásokra adnak 5% kedvezményt, vagy a kártyahasználat esetén 

kell 5% különdíjat fizetni. Azt tapasztalták mégis, hogy első esetben jóval többen vásárolnak bankkártyával, 

mint a második esetben. 

A következő kísérlet jól mutatja az anomáliát (Tversky, Thaler, 1990). Képzelje el, hogy az USA arra készül, 

hogy megfékezzen egy rendkívül veszélyes ázsiai betegséget, amely 600 ember életét fenyegeti. Két alternatív 

program áll rendelkezésre: 

A program: 200 ember megmenekül, 

B program: 600 ember 0,33 valószínűséggel megmenekül. 

Ennél a feltételnél a legtöbb személy az A programot választotta. A második esetben a következőképpen 

fogalmazták meg a kísérleti személyeknek ugyanezt a két programot: 
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A program: 400 ember hal meg, 

B program: 600 ember hal meg 67%-os valószínűséggel. 

Ekkor a kísérleti személyek a B programot választották, vagyis kockázatvállalóknak bizonyultak. Első 

pillantásra nem igazán érthető, mi változtatta meg az emberek viszonyulását a problémához. Miért befolyásolja 

ennyire a megítélést a probléma megfogalmazása? Pontosabban: a megfogalmazásnak mely aspektusa hat ilyen 

nagy mértékben a véleményalkotásra? 

Mivel magyarázható, hogy ugyanazzal a pénzügyi eredménnyel egyszer elégedettek vagyunk, máskor pedig 

elégedetlenek? Miért vonzóbb, ha árengedményt kapunk, mint ha eleve csökkentett áron kínálják nekünk az 

árut? Miért érezzük vesztesnek magunkat, ha nyerünk a lottón 5000 Ft-ot, és még aznap megbüntet minket a 

rendőr ugyancsak 5000 Ft-ra? Miért tűnik úgy, hogy sokkal többet költöttünk, ha egy hifitorony elemeit külön-

külön vesszük meg, mint ha egyben? Miért tűnik nagyobb veszteségnek két 5000 Ft-os büntetés, mint egy 10 

000 Ft-os? Olyan kérdések ezek, amelyek irracionálisnak tűnő jelenségeket feszegetnek. Mindegyik pénzügyi 

hasznok és kiadások mentális összegzésére, illetve azok szubjektív értékelésére vonatkozik. 

3.3.3.6. Az ismert és az ismeretlen eloszlások anomáliája 

A mindennapi életben is könnyen tetten érhető jelenség a bizonytalansági hatás (ambiguity effect): jobban 

elviseljük a bizonytalanságot, ha annak valószínűségeloszlása ismert, mint ha ismeretlen. Ennek a 

következménye, hogy a biztosítótársaságok magasabb kockázati díjért vállalják át a kockázatot olyan 

káreseményeknél, amelyekről nincsenek statisztikák. Mintha jobban elviselnénk a világban rejlő „objektív", 

mint a saját tudatlanságunk miatti bizonytalanságot. Az anomália jobban érthetővé válik az úgynevezett 

Ellsberg-paradoxonban. Tekintsük az alábbi kétopciós választási lehetőséget: 

Egy urnában piros, fekete és fehér golyók vannak, összesen 90 darab, ebből 30 piros. A feketék és fehérek 

arányát nem ismerjük, azt egy véletlengenerátor határozta meg. Ha feketét vagy pirosat húz, akkor nyer 100 

dollárt. Melyiket választja az alábbi két lehetőség közül? 

1.7. táblázat - 
 

 
30 piros 

 
60 

 

  
fekete 

 
fehér 

X opció 100 $ 0 $ 
 

0 $ 

Y opció 0 $ 100 $ 
 

0 $ 

A megkérdezettek többsége az első lehetőséget választotta, mondván, hogy ott a nyerés valószínűsége láthatóan 

1/3, míg a második opciónál a nyerés valószínűségét nem tudjuk megbecsülni, mivel nem ismerjük a fekete 

golyók arányát. Ugyanakkor lehet tudni, hogy a fekete golyók számának várható értéke éppen 30, így 

irracionálisnak tűnik az első opció kitüntetettsége. 

Ez különösen egyértelmű, ha összehasonlítjuk az előzőtől csak a nyereményekben különböző döntési helyzettel: 

1.8. táblázat - 
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X opció 100 $ 0 $ 
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Y opció 0 $ 100 $ 
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A SEU-modell axiómái miatt mindkét helyzetben azonos döntést kellene hoznunk. Az előbbitől eltérően a 

személyek itt mégis az Y opciót választották. Ez az opció interpretálható úgy, hogy a nyerő golyók aránya 

ismert. Úgy tűnik, döntéseink során fontosabb a helyzet pszichológiai leképezése, mint a normatív axiómák 

betartása. 

3.3.4. Egy átfogó leíró modell: az elváráselmélet 

Tversky és Kahneman elváráselméletejól magyarázza a korábban bemutatott anomáliák többségét. Az elmélet 

kiterjed az észlelt valószínűség és a várható hasznosság leírására. 

3.3.4.1. A valószínűség leíró elmélete: π-függvény 

Tversky és Kahneman szerint a kimenetek valószínűsége helyett a valószínűség egy ^-függvényének [n = n(p), 

ahol p a valószínűség, npedig a 3.2. ábrán folytonos vonallal rajzolt függvény] az értékeivel számolunk. Ez a 

függvény általános, azaz egyéntől független sajátosságai vannak. A függvény jellegzetessége, hogy konvex,39 és 

hogy a kis valószínűségeket túlsúlyozzuk, a 0,11-nál nagyobb valószínűségeket pedig alulértékeljük. A n-

függvény lényeges tulajdonsága, hogy az igen kicsi valószínűségeket nem különbözteti meg a 0 valószínűségtől. 

Tehát, amíg a 11%-nál valamivel kisebb (néhány százalékos) valószínűségekre még a túlértékelés volt a 

jellemző, addig van egy valószínűségi küszöb, ami alatt egyszerűen elhanyagoljuk a kockázatokat. (Ez a 

grafikonon nem látható.) 

A valószínűségek értékelését leíró n-függvény segítségével jól tudjuk értelmezni a biztosításkötések 

paradoxonát. A normatív modell alapján kis valószínűségű, nagy kockázatú eseményekre racionális biztosítást 

kötni. Amint a normatív modelleket bemutató részben említettem, ha „végtelen" ideig élnénk, akkor egyáltalán 

nem volna érdemes (racionális) biztosítást kötni, hiszen a katasztrófák, rablások, balesetek stb. miatt várható 

(matematikai) pénzügyi veszteség kisebb, mint a várhatóan kifizetendő biztosítási díj. Így éri meg a 

biztosítónak. A biztosító sok ügyfele miatt már építhet a véletlen kiegyenlítő hatására. Igen kis valószínűségek 

esetén egy embernek azonban nincs lehetősége a véletlen kiegyenlítő hatását „megvárni", miközben az esetleges 

károk elviselhetetlenül nagyok lehetnek a számára. Az emberek azonban gyakran éppen ezzel ellentétesen 

cselekszenek: poggyászkárra kötnek biztosítást, míg földrengésre, árvízkárra nem. A n-függvény alakjával ez 

úgy interpretálható, hogy igen kis valószínűségek értékét nullának tekintjük. 

Schawalm és Slovic (1982) kérdőíves módszerrel vizsgálta a kockázat értékelését. Amikor a személyek azt az 

információt kapták, hogy egy gépkocsihasználat alkalmával 0,0000025 a halálos kimenetelű baleset 

valószínűsége, akkor csupán 10%-uk nyilatkozott úgy, hogy használna biztonsági övet. Ez a szám 39%-ra 

növekedett, amikor úgy informálták őket, hogy 0,01 a valószínűsége, hogy a rendszeres gépkocsihasználókat 

életük folyamán valamikor halálos baleset éri. A 0,01-ot úgy kapták a kísérletvezetők, hogy a 0,0000025-ot 

szorozták a teljes élettartam alatt a gépkocsihasználatok számának várható értékével. Bár a két kérdés 

matematikailag egyenértékűnek tekinthető, pszichológiailag nem bizonyult azonosnak. A kísérletet a n-

függvény kis értékeknél való „eltűnése"jól magyarázza. Az igen kis számmal leírt valószínűségeket egyszerűen 

nullának tekintjük. 

                                                           
39 A konvexitásból következik, hogy nem additív, azaz n (p) + n (1—p) < 1 
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3.2. ábra. A kímenetek valószínűségét módosító π-függvény 

A biztosításkötés paradoxona részben értelmezhető szűk időperspektívánkkal is: rövid távon gondolkodunk, 

mert inkább azonosnak érezzük magunkatjelenlegi énünkkel, mint az egy évvel későbbivel. Rövid távon (egy-

két éven belül) gondolkodva pedig valóban nem jelentkezik még autólopások valószínűségeloszlásánál sem a 

véletlen hosszú távon kiegyenlítő hatása. Ez magyarázat arra, hogy egyáltalán miért kötünk biztosítást 

autólopásokra. 

A várható hasznosság leíró elmélete 

Az elváráselmélet a hasznosságra vonatkozóan két fontos kérdéssel foglalkozik: 

• milyen a hasznossággörbe általános (egyéntől független) alakja, 

• a várható hasznosság értékelésének milyen helyzetfüggő sajátosságai vannak. 

A hasznossággörbe alakja – A normatív modellek bemutatásánál már utaltam a pénz hasznosságfüggvényének 

sajátos alakjára (3.3. ábra). Az elváráselmélet általános összefüggést fogalmaz meg a nyereségek-veszteségek 

(kifizetések) és azok hasznossága között. Ezért több támpontot ad nekünk, mint a SEU-modell. A görbe 

aszimmetrikus, így egy nyereség hasznossága kisebb, mint az ugyanolyan mértékű veszteség negatív 

hasznosságának abszolút értéke. Ugyanannak az összegnek az elvesztésejobban megrendít minket, mint 

amekkora örömöt okoz a megnyerése. Így a mérleg negatív lesz, ha 10 000 Ft-ot nyerünk a lottón, és ugyanazon 

a napon megbüntet a rendőr 10 000 Ft-ra. A görbe a pozitív oldalon konkáv,40 míg a negatív oldalon konvex; 0-

nál inflexiós pontja van: kis és közepes nyeremények 100 Ft-tal történő növekedése többet számít, mint nagy 

nyeremények növekedése ugyanennyivel, veszteségekről hasonlóan vélekedünk. 

                                                           
40 Ez a csökkenő határhaszon Bernoulli-elvével azonos. 
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3.3. ábra. A pénz szubjektívhasznosság-függvénye [v = v(Ft)] az elváráselmélet szerint 

A hasznossággörbe alakja, additivitásának hiánya kielégítően indokolja a korábban bemutatott különböző 

jelenségeket, így például, hogy boldogabbak vagyunk, ha sok kisebb nyereség ér minket, mint ha egy (az 

előzőek összegével egyenlő mértékű) nagy, a veszteségeket viszont éppen „egy adagban" viseljük el 

könnyebben. A görbe alakjából következik az is, hogy a nyereségeknél kockázatkerülőbbek, míg a 

veszteségeknél kockázatvállalóbbak vagyunk. 

Keretezéshatás– Tversky és Kahneman keretezéshatásnak nevezi azt a jelenséget, hogy ha különbözőképpen 

írják le ugyanazt a helyzetet, másképpen értékeljük, azaz a hasznosság értékelése a helyzet interpretációjától is 

függ. A keretezéshatás lehetőséget ad a szubjektív tényezők figyelembevételére. Ez azért lényeges, mert a n-

függvény és az elváráselmélet hasznosságfüggvénye önmagában általános, az egyéni sajátosságoktól független. 

Az előző alfejezetben több olyan problémát vetettem fel, amelyek a keretezéshatással magyarázhatók. Ilyen volt 

például a hasznosság invarianciájának a megsértése. A mentális könyvelés szintén magyarázható a 

keretezéshatással. 

Mentális könyvelés – Mentális könyvelésnek nevezik a szakirodalomban azt a jelenséget, hogy gondolatban 

éppúgy számolunk a nyereségekkel és a veszteségekkel (összeadjuk és kivonjuk őket), mint a pénzügyi 

könyvelésben (Thaler, 1988a). Attól függően, hogy bizonytalan helyzetben a nyereségekre vagy a veszteségekre 

fókuszálunk, máshová tesszük referenciapontunkat, így a hasznossággörbe alakja miatt más lesz az egyes 

kimenetek szubjektív hasznossága. 

Példaként nézzük meg, hogy az invarianciák megsértésénél ismertetett egészségügyi projektet hogyan lehet 

értelmezni a mentális könyvelés segítségével. Az egyik megfogalmazás esetén 200 ember biztos 

megmenekülését kell összehasonlítani 600 ember 33%-os megmenekülésének hasznosságával. A második 

esetben 200 ember biztos halálának negatív hasznosságát 600 ember 67%-os halálának negatív értékű 

hasznosságával. Az első helyzetben a pozitív kimenetek hasznosságát (nyereségeket) kell összehasonlítani, míg 

a második esetben fatális eseményekből származó veszteségeket. A hasznossággörbe konkávitása miatt a pozitív 
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oldalon kockázatkerülőbb viselkedésre utal, és így tényleg magyarázza a kockázatmentes opció (kevesebb élet 

megmentése, de biztosan) választását. 

Két pénzösszeg hasznosságának különbsége (összege) nem egyenlő a pénzösszegek különbségének 

(összegének) hasznosságával. Korábban említettük, hogy nem mindegy, hogy a bankkártya használata címén 

számítanak fel külön díjat a kereskedők, vagy készpénzfizetés esetén adnak árengedményt. A fizetendő összeg 

ugyanaz, a pszichológiai hatás nagyon más. A hasznossággörbe alakja miatt ugyanaz az összeg kiadásként 

nagyobb hasznosságról való lemondástjelent, mint a bevétel elmaradása esetén (Kahneman, 1991). Ha csupán 

egy palack 2000 Ft-os bort vásárolunk, akkor annak magas költségénjobban fennakadunk, mint ha a 

hipermarketben 35 000 Ft helyett a borral együtt 37 000 Ft-ot költünk el. Vagy: jobban meggondoljuk, hogy 300 

Ft-ért vásároljunk különleges mentolos cukorkát a közértben, mint hogy tankoláskor a tízezres számlánk nőjön 

ugyanennyivel. 

Szintén a mentális könyveléssel magyarázható a következő jelenség. Egyes foglalkozások esetén a körülmények 

(például időjárás) nagyon befolyásolják a munkavégzés hatásfokát. Esős napokon például a taxik forgalma 

ugrásszerűen megnő, akár a virágárusok megrendelései bizonyos névnapokon, míg máskor a forgalom erősen 

visszaesik. Ugyanannyi idő alatt az egyik esetben sokkal magasabb bevételt lehet elérni. Mennyi időt érdemes 

munkával tölteni különböző körülmények között? Más és más választ adnak erre az egyes emberek. Az lenne a 

racionális magatartás, ha verőfényes napokon a taxis pihenne, a családjával, barátaival töltené az időt, míg esős 

időben akár tíz órát is dolgozna. Ehelyett gyakran azt tapasztalhatjuk, hogy éppen fordítva történik. Üzletileg 

rossz napokon a taxisok többet dolgoznak, egészen addig, amíg meg nem keresnek egy elvárt napi jövedelmet. 

Esős napokon az elvárt bevételt hamarabb elérik, így előbb abba lehet hagyni a munkát is. Ez a jelenség jól 

magyarázható az elváráselmélet keretében a mentális könyveléssel. 

3.3.5. A leíró és a normatív modellek kapcsolata 

A normatív modellekkel ellentétben a leíró elméletek nem foglalnak állást a racionalitás kérdésében. 

Egyszerűen arra tesznek kísérletet, hogy megfogalmazzák, illetve bejósolhatóvá tegyék, hogy az emberek 

hogyan döntenek. Megközelítésmódjuk alapvetően pszichológiai, szemben a normatív modellek közgazdasági 

szemléletével. Amint láttuk, a leíró és a normatív elméletekjelentősen hatottak egymásra. A normatív modellek 

nagyban befolyásolták a kísérletek horizontját és így a leíró elméletek alakulását, a leíró vizsgálatok által feltárt 

anomáliák pedig ösztönözték a normatív elméletek alkotóit korábbi modelljeik átfogalmazására. Természetesen 

ez a kölcsönhatás nem a döntéselmélet sajátossága csupán. Más tudományban (pl. fizikában, biológiában) 

hasonlóan termékeny a deduktív és az induktív megközelítés egymásra hatása. 

3.4. VISSZA A KÖZGAZDASÁGTANHOZ: A KORLÁTOZOTT 
RACIONALITÁS MAKROSZINTŰ KÖVETKEZMÉNYEI 

Milyen következményei vannak a normatív döntéselméleti modellek kapcsán felmerült problémáknak, illetve a 

leíró vizsgálatoknak a közgazdaságtanra nézve? Megkérdőjeleznek-e közgazdasági alapfelvetéseket, vagy 

teljesen közömbösek a közgazdaságtan és a gazdasági jelenségek szempontjából? A bevezetőben ebből a 

kérdésből indultunk ki. Most, az elméleti és kísérleti eredmények tükrében érdemes visszatérnünk ehhez a 

témához. 

A fenti kérdésekre nem tudunk a tudományos kutatók többsége által egyaránt elfogadott választ adni. Az egyes 

közgazdászok, pszichológusok, döntéselméleti szakemberek véleménye nem egyezik meg ezekben a kérdésben. 

Ugyanakkor maguk a bemutatott kísérleti eredmények, anomáliák is három csoportba sorolhatók 

következményeik szerint: 

• A klasszikus közgazdaságtan hívei azzal érvelnek, hogy bár vannak irracionális viselkedések, de azokat a 

„láthatatlan kéz" kiegyenlíti, az ellentétes hatások közömbösítik egymást. Bizonyosan vannak olyan, egyéni 

szinten megfigyelt torzítások az ítéletalkotásban, amelyeknek a nemzetgazdaság szintjén nincs érzékelhető 

hatásuk. 

• A leíró döntéselmélet számos olyan irracionálisnak mondott jelenséget tárgyal, amelyet tendenciózusnak 

tarthatunk. Ezek egy része ugyan erőteljesen befolyásolja a befektetői és vásárlási szokásokat, ismeretük 

segítséget jelenthet a marketingszakembereknek vagy éppen a vásárlónak, de nem kérdőjelezik meg azokat a 

makroökonómiai folyamatokat, amelyek a közgazdaságtan alapelvéből következnek. 
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• Végül vannak olyan egyedi irracionális viselkedések, amelyeknek makroszinten megfigyelhető hatásuk van: 

olyan nemzet-, illetve világgazdasági jelenségeket idéznek elő, amelyek nemcsak nagy horderejűek, általánosak, 

hanem – véleményünk szerint – ellent is mondanak a közgazdaságtan centrális dogmájának. 

Az alábbiakban bemutatunk, illetve az előzőekből felidézünk néhány makroszintű, a gazdaság működése 

szempontjából lényegesjelenséget, amelyek gyökere az egyének korlátozott racionalitása. 

3.4.1. Bennragadás a veszteséges vállalkozásban 

Ismert irracionális magatartás, hogy nem feltétlenül lépünk ki a veszteséges üzleti és politikai vállalkozásokból. 

Már jól látszotta vietnami háború végkifejlete, amikor az amerikai kormány további összegeket fektetett be a 

háborúba, további katonák életét kockáztatta. Mindenki tisztában volt azzal, hogy ez a magatartás csak nagyobb 

veszteségeket fog okozni, mégis folytatták. Különösen jellemző a veszteséges vállalkozások fenntartása olyan 

esetekben, amikor a beruházás értéke szubjektíve nagy. Ajelenség magyarázata a mentális könyvelésben 

keresendő. Az egyes beruházásokról külön „mentális számlát" vezetünk. Az esetleges veszteséget sokkal 

súlyosabbnak érezzük, amikor a veszteséget realizáljuk, azaz a vállalkozást felszámoljuk, és a „mentális számlát 

lezárjuk". Megfigyelhető a tőzsdei statisztikákból, hogy például a leszálló ág (bess) elején nagyon kevesen adják 

el részvényeiket, míg hossz elején sokan. Ez ajelenség nemigen magyarázható a helyzet téves érzékelésével, 

sokkal inkább a veszteséges mentális számlák fenntartásával. 

3.4.2. A kiadások volumenének figyelmen kívül hagyása 

Egy másik mentális könyveléssel magyarázható jelenség, hogy a vállalkozások és a háztartások kiadásai 

nagyobb tételek esetén jóval racionálisabbak, átgondoltabbak, mint a rutinszerű apró tételeknél. Az a tapasztalat, 

hogy a kisebb, napi kiadásoknál sokat pazarlunk, akkor is, ha ezeknek a kiadásoknak a mennyisége és ezzel 

együtt az összesített értéke hirtelen megnövekszik. Az elváráselmélet szerint ezeknél a kiadásoknál egyszerűen 

nem alkalmazzuk a mentális könyvelést, ezzel is könnyítve a kognitív terhelésen. Más megközelítésből ez 

egyfajta heurisztikának is tekinthető, amely általában adaptív értékű, de bizonyos helyzetekben csődbe is 

juttathatja (és valóban így is történik) a vállalkozásokat. 

3.4.3. Árverseny és árlejtéses versenypályázat: az irracionálisan alacsony árak 
paradoxona 

A gazdasági életben gyakran megfigyelhető, hogy egyes cégek irreálisan magas áron cserélnek gazdát egy 

árverés során, vagy hogy árversenyes tárgyaláskor például egy beruházócég olyan olcsón vállalja el a munkát, 

hogy az már nem lehet nyereséges a számára (Thaler, 1988b). Talán emlékeztethetnek ezek a jelenségek a 

„dollárárverésre". Nem egészen erről van azonban itt szó. Akkor is hoznak a cégek ilyen korlátozottan racionális 

döntéseket, amikor írásban, zárt borítékban, egymástól függetlenül adják meg ajánlataikat. Fontos tudni, hogy 

ezek ajelenségek nem feltétlenül függnek össze a nagytőkével rendelkező, versenytársaikat őrült árversennyel 

kiszorítani igyekvő cégek magatartásával. 

Közgazdasági szempontból a gondot azjelenti, ha irracionális árak alakulnak ki és maradnak fenn közepes, 

esetleg hosszú távon. Néhány év viszonylatában volt erre számos példa. A statisztikák alapján jól látszik, hogy a 

hetvenes években az USA-ban az olajmezők ára olyan magas volt, hogy nem volt lehetséges versenyképes 

vállalkozást üzemeltetni, és ezek az olajcégek valóban csődbe is mentek. 

3.4.4. A munkaerőpiac irracionalitása 

Makroszintű gazdasági anomália, hogy a különböző munkahelyen, de azonos iparágon belül hasonló 

munkakörökben dolgozókjövedelme jelentősen eltér egymástól. Még akkor is, ha a munkakörhöz szükséges 

szaktudás egyáltalán nem iparág-specifikus (Thaler, 1989). A fizetések akár egymás többszörösei lehetnek 

azonos szaktudás és tapasztalat esetén is. Úgy tűnik, hogy a munkavállalók nem viselkednek racionálisan. Hiába 

látják, hogy máshol jobban keresnének, nem hagyják ott rosszabbul fizető vállalatukat. Mintha nem saját 

lehetséges opcióikat hasonlítanák össze, hanem vállalaton belül más munkakörben dolgozó kollégáikhoz 

mérnék magukat, fizetésüket. Ez alapvetően sérti a verseny logikáját. 

3.4.5. A rossz minőségű áruk drágasága 

Meghatározó jelenség a piacon a tömegáruk és a „bóvlik" relatív drágasága. Az USA-ban például egyértelműen 

kimutatták a vizsgálatok, hogy a mosogatószerek minősége és relatív (hatékonyságukra vetített) ára fordítottan 

arányos (vagy legalábbis ellenkező irányban változik). Ez ajelenség a korlátozott racionalitással magyarázható. 
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A klasszikus közgazdaságtan szerint ugyanis a korlátozottan racionális magatartást a piaci mechanizmusoknak 

nemcsak eliminálniuk kellene makroszinten, hanem a makrofolyamatoknak a korlátozottan racionális embereket 

egyenesen meg kellene óvniuk saját, önmagukra nézve hátrányos döntéseiktől. Eszerint nem alakulhatnának ki 

olyan árak, amelyek nem tükrözik a minőséget. Ennek azonban a gyakorlat teljesen ellentmond, ami 

megkérdőjelezi a haszonelvűség és racionalitás centrális dogmájának általános érvényességét. Az alábbi 

példában bemutatjuk, hogy a közgazdasági modell alapján a piaci folyamatoknak hogyan kellene kivédeniük az 

irracionális árak fennmaradását. 

Képzeljük el, hogy a piacon a rossz minőségű mosogatószert relatíve drágán árulják: ugyan 100 ml olcsóbb, 

mint a minőségi termékből ugyanannyi, de ha a mosogatóképességet is figyelembe vesszük, akkor már „jóval 

drágább az olcsóbb" termék. Tegyük fel, hogy ajő minőségű termékkel háromszor annyi tányért lehet elmosni, 

mint a gyenge minőségűvel. A piac racionalitása miatt azonban ilyenkor alakulhatna egy Mosómedve 

Mosószerhtó Bt., amely a jó minőségű (abszolút értékben drága) Csillog-villog nevű mosogatószer 

koncentrációját harmadára hígítaná, és az eredeti ár 40%-áért árulná. Így neki is lenne haszna, és a fogyasztók is 

nyernének, hogy nem az Olcsó Ócska Áru Kft. ugyanilyen hígítású, de a Csillog-villog termék árának csak 

felébe kerülő mosogatószerét vásárolják. A tapasztalat szerint azonban a piac mégsem így működik. Miért? Az 

ellentmondást az sem oldja föl (a nagy árkülönbség miatt), ha figyelembe vesszük a Mosómedve Bt. termelési, 

értékesítési és egyéb költségeit is. 

3.4.6. A kamatlábak egyensúlyának hiánya világgazdasági szinten 

Végül bemutatunk még egy, a makrogazdaság szintjén jelentkező anomáliát. Jól ismertjelenség, hogy különböző 

országokban mások a kamatlábak. A kamatlábak egymáshoz viszonyított arányának azonban el kellene érnie 

egy olyan egyensúlyi szintet, amely tükrözi a valutaárfolyamok és nemzeti inflációk közti különbséget. Ezt az 

egyensúlyi állapotot egyértelműen leírják a pénzügyi tankönyvek. Az egyensúly hiányában ugyanis érdemes 

lenne olyan országban befektetni a pénzünket, ahol a relatív kamatlábak magasabbak. A pénzügyi tankönyvek 

szerint – a közgazdaságtan centrális dogmájára hivatkozva – egy ilyen esetben egyesek ki is használnák ezeket a 

lehetőségeket.41 Ennek hatására viszont beindulna egy olyan folyamat, amely végül is egyensúlyi állapotot hozna 

létre (Froot, Thaler, 1990). 

Miről is van szó pontosabban? Tegyük fel, hogy Óriásországban élek, ahol az állampapírok átlagos hozama 

10%. A Törpék Egyesült Köztársaságában a kamatláb 20%. Az óriások valutájának, a góliátnak és a törpék 

valutájának, a törpikének az átváltási aránya 2001. január 1-jén 1 : 2, azaz 2 törpikét adnak 1 góliátért. Tegyük 

fel, hogy van 1000 góliátom. Okos közgazdászként rájövök, hogy ha ezt most átváltom, akkor kapok érte 2000 

törpikét, ami kamataival együtt jövőre 2400 törpike lesz. Ezt akkor visszaváltva sokkal jobban járok, mint ha 

Óriásországban kamatozott volna a pénzem. Ugyanis akkor csak 1100 góliátom lenne, szemben a mostani 1200-

zal. Ha elégjók ezek az arányok, akkor még hitelt is érdemes felvennem, még arra is futja az extrabevételből. 

Valószínűleg sokan felismernék a nagy lehetőséget, és Óriásországból megindulna a tőke a Törpék Egyesült 

Köztársasága felé. Ez kedvezőtlenül érintené Óriásországot, és hamarosan változtatna nemzeti valutájának 

értékén vagy az irányadó kamatlábon. Itt természetesen azzal az egyszerűsítő feltételezéssel éltünk, hogy a 

kamatlábak nem változnak. A modell egyszerű matematikai eszközök (differenciálszámítás) felhasználásával 

általánosítható, de erre itt most nem térünk ki. 

A tapasztalat azonban a fentiekkel ellentétben az, hogy általában nem alakul ki a kamatok egyensúlya. Az 

egyensúly hiánya a vizsgálatok szerint nem magyarázható önmagában a nemzeti bankok intervenciós árfolyam-

politikájával sem. Ez ismét ellentmond a közgazdaságtan centrális dogmájának (Russell, Thaler, 1982). 

Befejezésül néhány olyan további makrogazdasági kérdést vetünk fel, amelyeket a közgazdászok nem tudnak 

magyarázni a közgazdaságtani paradigmák alapján, és amelyek értelmezéséhez a gazdaságés döntéspszichológia 

nagymértékben hozzájárulhat: 

• Miért ér kevesebbet egy vállalkozás az értékpapírpiacon, mint eszközei piaci értékének összessége? 

• Mekkora a likviditás (egy vállalkozás folyamatos fizetőképességének) haszna? 

• Miért van szükség törvényekre és más piaci szabályozókra ahhoz, hogy fennmaradjon egy kvázi 

szabadversenyes piac? 

3.5. ÖSSZEGZÉS 

                                                           
41 Ezt nevezik a pénzügytanban arbitrázsnak 



 I. RÉSZ │ ELMÉLETI 

KERETEKÉS KÉRDÉSEK 
 

 104  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A fejezetben számos olyan egyéni döntési helyzetet mutattunk be, amely nem magyarázható a klasszikus 

normatív döntési modell alapján. Mindebből levonhatjuk azt a következtetést, hogy az emberek gyakran nem 

akarják pénzügyi hasznukat maximalizálni, vagy éppen nem képesek döntéseikben a haszonmaximalizálásra 

(azaz korlátozottan racionálisak). A bevezetőben hangsúlyoztuk, hogy az egyének korlátozott racionalitásából 

önmagában még nem következik a haszonelvűség és a racionalitás centrális közgazdasági dogmája 

felülvizsgálatának szükségessége. A centrális dogma fenntartásának azonban az lenne a feltétele, hogy a 

makroszintű folyamatokat jól tudjuk magyarázni és bejósolni ebben a keretben. A fejezet több példája igazolja, 

hogy ez a közgazdaságtan szintjén sincs így. A makrogazdasági folyamatok számos esetben lényegében térnek 

el a centrális dogma alapján várttól. 

Egy tudományos paradigmát addig fogadnak el a kutatók, amíg „nem találnak helyette jobbat". Jelenleg nincs a 

tudóstársadalom birtokában olyan közgazdaságtani dogma, amely egyszerre képes magyarázni azokat a 

jelenségeket, amelyeket a korábban bemutatott közgazdaságtani paradigma leírt, és ugyanakkor számos 

anomália feloldására is lehetőséget ad. Az egyén szintjén a normatív elméletek fejlődéséhez nagyban 

hozzájárultak a döntéspszichológiai kísérletek. A hasznosság és a valószínűség normatív fogalma alapvetően 

átalakult a pszichológiai vizsgálatok hatására. Ma egy olyan normatív modellnek vagyunk a birtokában (a 

szubjektív várható hasznosság), amelynek magyarázó és előrejelző horizontja lényegesen szélesebb, mint az azt 

megelőző elméleteknek. 

A közgazdaságtan szintjén nem elégedhetünk meg egyszerűen döntéselméleti analógiákkal. Nehéznek tűnik, 

hogy a szubjektív várható hasznosság fogalmára építve magyarázzunk makrofolyamatokat. Ma nincs válasz 

arra, hogy az egyéni értékek, attitűdök által befolyásolt szubjektív hasznokat és a valószínűségek egyéni 

értékeléseit hogyan kezeljük makrogazdasági szinten. Az biztos, hogy azzal nem megyünk semmire (bár a 

kísértés nagy), ha a klasszikus paradigma átmentése céljából megfoghatatlanná, ködössé tesszük ezeket a 

fogalmakat. Ma még előttünk áll a normatív közgazdasági modell változása, mondhatni, a közgazdaságtanban 

előttünk áll egy tudományos forradalom. Ehhez a forradalomhoz nagyban hozzájárulhat a döntésés a 

gazdaságpszichológia. 

4. 4. LAIKUS ELMÉLETEK ÉS A GAZDASÁG – Kiss 
Paszkál 

4.1. BEVEZETÉS 

Természetes, hogy mindannyian közgazdászok vagyunk egy kicsit – ha állást keresünk, ha a megtakarított 

pénzünket próbáljuk kamatoztatni, amikor az adóbevallásunkat készítjük, vagy éppen a pártok gazdasági 

programjai közül próbálunk választani. De ha a helyzet megkívánja, ugyanígy lehetünk laikus pszichológusok, 

meteorológusok vagy fizikusok is. E fejezetben a laikus gondolkodás természetének vizsgálatával keressük, 

hogy mi jellemző ránk mint laikus közgazdászokra. Számos társadalomtudós, filozófus töprengett már a köznapi 

ember gondolkodásának jellegzetességein, legtöbbször azzal az eredménnyel, hogy ez a gondolkodás nem 

racionális: szabálytalan, hangulatok és a helyzet más, nem lényeges összetevői befolyásolják. Nagyon gyakran 

állítják szembe a racionális, tudományos gondolkodásmódot az irracionális, laikus gondolkodásmóddal. 

Ha azokat a kritériumokat vesszük, amelyeket Valentine (1988) állít a tudományos elméletalkotás elé, és 

mondjuk egy párt programjától elbűvölt választó gazdasági elméleteinek hatókörét, takarékosságát, a 

megfogalmazás világosságát, a logikai következetességet, a pontosságot, az ellenőrizhetőségét és az 

elgondolásait alátámasztó tapasztalatok mennyiségét kérjük számon, akkor könnyen juthatunk szomorú 

eredményre. Nyilvánvaló, hogy a hétköznapi elgondolások, laikus elméletek nem felelnek meg a tudományos 

elméletalkotás kritériumainak. A dolog ezzel rövid úton elintézhető lenne, és nyugodt szívvel mutathatnánk 

ezután rá a túláltalánosító sémák torzító hatására, az érzelmi elfogultság szerepére és általában az 

információfeldolgozási kapacitás elégtelenségének sok-sok következményére. 

Azonban két érv is a továbbgondolás mellett szól: az egyik rendszerszerűbb, a másik inkább praktikus. Először, 

a nyilvánvaló gondolkodási korlátokkal megáldott hétköznapi ember meglepőenjól elboldogul a maga laikus 

elméleteivel, szórványos tapasztalataival a mindennapokban. Érdekes lehet tehát megvizsgálni, hogy miképpen 

sikerülhet többé-kevésbé sikeresen megküzdenie azokkal a problémákkal, amelyekkel nap mint nap szembesül. 

Még azzal a reménnyel is kecsegtethet bennünket eza kutatás, hogy találhatunk a formális logikára épülő, 

gondolkodáson túli mechanizmusokat az emberi problémamegoldásban, amelyek talán némely ponton sajátos 

racionalitással rendelkeznek, de nem állnak szemben a logikus okfejtéssel (ilyen értelemben nem irracionálisak), 

és maguk is szabályokkal írhatók le. 
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Másodszor, praktikus szempontból a társadalomtudóst azért érdekelhetik a hétköznapi gondolkodás sajátosságai, 

mert általuk pontosabban jelezhető előre az egyén viselkedése. Ma már tudjuk, hogy bonyolult 

közvetítőfolyamatok teremtenek kapcsolatot a személyt érő inger és az erre adott válasz között. Minél 

pontosabban ismerjük e közvetítőfolyamatokat, annál pontosabban tudjuk a viselkedést jelezni, esetleg 

befolyásolni. Korunk tömegkommunikációs szakemberei (például reklámok tervezésekor) újra és újra próbálnak 

ráérezni az általuk megcélzott populáció tipikus képviselőjének ítéleteire, gondolkodására. Az ehhez alapul 

szolgáló tudományos elméletek viszont csupán mozaikszerű pszichológiai és szociológiai magyarázatokkal 

szolgálnak. Az összefüggések megtalálásában segít, ha tudjuk, hogy a személy világról kialakított képe más 

tényezőkkel (értékek, normák, attitűdök) kölcsönhatásban hogyan határozza meg viselkedését, melyek lesznek 

azok az információk, amelyeket például gazdasági viselkedése során figyelembe vesz, és miért. 

Mielőtt elindulnánk ezen a felfedezőúton, előre kell bocsátanunk, hogy nem lesz könnyű dolgunk. Nehezíti 

tájékozódásunkat, hogy a hétköznapi gondolkodás vizsgálata egymástól eltérő szakterületeken, így a kognitív és 

fejlődéslélektan, a szociálpszichológia és a szociológia területein párhuzamosan fejlődött. E kutatások az egyre 

inkább specializálódó szakterületek fogalmait használják, és a magyarázandó jelenségek is más-más 

szemszögből kerülnek látókörükbe. Jól példázza mindezt, hogy a fejlődés-lélektani kutatók a velünk született 

„naiv elméleteket" (pl. naiv fizikát), a szociálpszichológusok a közgondolkodást általábanjellemző „laikus 

elméleteket" vizsgálják, a kognitív tudományban „népi pszichológiának" hívják a nem transzparens 

következtetések modelljeit. E különböző megközelítések közös üzenete azonban az, hogy a tudás vizsgálata nem 

állhat meg pusztán a sémák (pl. sztereotípiák) vagy egyes kognitív területek jellegzetességeinek 

meghatározásánál. Az emberi gondolkodást egészében csak a hétköznapi ember világszemléletének, 

tájékozódási keretének feltárásával érthetjük meg. Ehhez kell megmutatnunk a korábbi tudományos elemzések 

által feltárt tényezők közötti összefüggéseket. Nem von le az egyes szakterületek által egymásnak kínált 

analógiák értékéből, hogy mindez – egyelőre – nem egyetlen közös szakmai diskurzus által kijelölt pontos 

fogalomhasználat segítségével történik. 

A laikus gondolkodás vizsgálata remélhetőleg nem csupán aztjelenti, hogy a rég bevált vagy kissé megkopott 

fogalmakat egyszerűen egy újjal, tetszetősebbel cseréljük fel. Ezért is fontos tisztáznunk, hogy nem kívánunk a 

gazdaságpszichológiában és magában a közgazdaságtanban is nagysikerrel alkalmazott, korlátozott emberi 

racionalitásra épülő különböző elméletek (Simon, 1982a/1979; Elster, 1995/1989) nyomdokaiba lépni. Ez 

alkalommal nem a gazdasági viselkedés alapjának tartott racionális választásokkal vagy azok korlátaival 

szeretnénk foglalkozni. Nem egy elméletileg elképzelt racionális vagy kevésbé racionális emberből indulunk ki, 

hanem azt a sajátos módot kívánjuk feltárni, ahogyan a hétköznapi ember saját elméletei, modelljei segítségével 

megpróbál eligazodni az őt körülvevő világban, és ezen belül is különösen a gazdasági életben. 

Mivel vizsgálódási területünk a gazdasági viselkedés szociálpszichológiája, elsősorban a társas 

meghatározottság, az együttgondolkodás szerepét fogjuk vizsgálni e laikus elméletekben. A legtöbb 

közgazdasági elméletet nem ismerik, de talán nem is érthetik meg az emberek. Annak ellenére így van ez, hogy 

a nyilvános híradások és disputákjelentős része a gazdasággal foglalkozik. Ahhoz azonban, hogy ezeket a 

híreket fel tudják dolgozni, az embereknek mégiscsak rendelkezniük kell valamilyen elképzeléssel a 

gazdaságról, a közgondolkodásból táplálkozó, de a saját tapasztalataikon is nyugvó gazdasági elméletekkel a 

mindennapi élet problémáival való megküzdéshez. 

Már nagyon korán, viszonylag fiatal korban megfigyelhető bizonyos közgazdasági tudás, így nyomon követhető 

annak fejlődése is. A vizsgálatok két nagy területre oszthatók. Az egyik a gyermeki fogalomfejlődés 

folyamatába próbálja beilleszteni a gazdasági fogalmak jelentésének elsajátítását és helyes használatukat. 

Különböző gazdasági fogalmakat, így a pénz (Sutton, 1962), a csere (Jahoda, 1979; Furth, 1980) és az elosztás 

(Siegal, 1981; Berti et al., 1982) fogalmának helyes használatát is vizsgálták. Általános eredmény, hogy a 

gyerekek különböző fejlődési lépcsőfokokon keresztüljutnak el addig, hogy a serdülőkor közepén már képesek 

lesznek az egyszerűbb, alapvetőbb gazdasági alapelvek (például haszon, tulajdon) tökéletes megértésére.42 A 

gazdasági gondolkodás kialakulása nagymértékben együttjár a társadalomról való tudás, a társadalmi 

érzékenység kialakulásával, amely szintén a késő serdülőkorra tehető. 

A fejlődési vizsgálatok egy másik vonulata azokat a szocializációs jellegzetességeket (nevelési stílusokat) 

próbálja meghatározni, amelyek a gazdasági viselkedés különböző típusaihoz vezetnek. A vizsgálatok 

igyekeztek feltárni a későbbi közgazdasági gondolkodást befolyásoló nevelési tényezőket. Davis és Taylor 

                                                           
42 Jahoda (1981 a) egy kísérletében skót gyerekek (11 fő, 13-15 év közötti) bankárt játszottak, és megkérdezték őket, mi lenne, ha 
betennének egy évre 100 fontot a bankba, és mi lenne, ha ugyanennyit kölcsönkérnének. A profit fogalmát a 14 évesek negyede értette meg 

és használta helyesen. Hasonló eredményeket kaptak a 16 éveseknél is. Jahoda és Woerdenbagch (1982) holland gyerekekkel is elvégezték a 

kísérletet, és megerősítették a korábbi eredményeket. Bár Ng (1983) hongkongi gyerekeknél is hasonló fejlődési mintázatot figyelt meg, 
azonban az ö kísérleti személyei jóval korábban megértették a bank működését (10 év). 
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(1979) azt ajánlja, hogy minden gyereknek legyen munkája, feladata, és viszonylag korán kapjon rendszeres 

zsebpénzt úgy, hogy felelősség társuljon a pénzhez. Eredményeik alapján számos pontba43 szedték a zsebpénzzel 

kapcsolatos nevelési szabályokat, amelyek megalapozhatják a későbbi gazdasági viselkedés elsajátítását. 

Marshall és Magruder (1960) is talált kapcsolatot a szülők nevelési gyakorlata és aközött, hogy mit tudnak a 

gyerekek a pénz használatáról. Eredményeik arra mutatnak, hogy a gyermekeknek nagyobb a gazdasági 

tudásuk, ha van zsebpénzük, és ha maguk gyűjthetnek. Alapvetően attól függ a kompetenciájuk, hogy milyen 

kiterjedten (a pénz beosztása, takarékoskodás, önálló vásárlás stb.) használják a pénzt. Mindez arra mutat, hogy 

a gyermekek pénzzel és a gazdasági viselkedéssel kapcsolatos ismereteinek fontos forrása a saját tapasztalat.44 

A tapasztalat alapvetően formálja a laikus gondolkodást, ahogy arra a későbbiekben, az indukció szerepének 

elemzésekor általánosabb formában is visszatérünk. Mind a gyermeki logika kognitív fejlődésének hatásaival, 

mind a speciális gazdasági tapasztalatokkal kapcsolatos kutatások valószínűleg sok további érdekes adattal 

fognak szolgálni e téren. Közelebb kerülhetünk így annak kibontásához is, hogy a fejlődési és szocializációs 

jellegzetességek által meghatározott és a társadalmi tudásba illeszkedő egyéni tapasztalatnak mi a szerepe 

hétköznapi elméleteink formálásában. Ez további kutatásokat igényel és érdemel. 

A következőkben először a laikus tudás általános meghatározásait, leírását tekintjük át, majd néhány kognitív-

szociális folyamatot veszünk sorra, amelyekrea laikus gondolkodás épülhet. A fejezet második felében a laikus 

elméletekről és a mögöttük meghúzódó szociálpszichológiai mechanizmusokról szerzett tudásunkat 

kamatoztatva, két példán keresztül vizsgáljuk meg a laikus gazdasági gondolkodást működés közben. Első 

példánk az úgynevezett protestáns etika, a második a kockázat percepciója lesz. 

4.2. MIKA LAIKUS ELMÉLETEK? 

Általában elmondhatjuk, hogy a közgazdászok, bár a gazdasági viselkedést kutatják, nem mutatnak különösebb 

érdeklődést a laikusok gazdasági gondolkodása, a laikusok közgazdaságtana iránt. Megmarad ez a kérdés a 

szociológusoknak és a pszichológusoknak. Mik is tehát a hétköznapi emberek által a gazdaság területén is 

használt laikus elméletek, amelyekkel olyan sok megközelítésből foglalkoznak a pszichológusok? Gyakran 

állítják szembe őket a tudományos elméletekkel, mondván, hogy míg azok feszesen, ellentmondásmentesen, 

logikusan szervezettek, addig ezek laza vélekedésgomolyagok, ellentmondásokkal zsúfoltak, kevés a logikai 

bizonyító erejük. Adrian Furnham (1988) nyomán az 4.1. táblázat veszi sorra a tudományos és a laikus 

elméletek közötti különbségeket. 

A laikus elmélet tehát önellentmondásokkal teli, merészen következtető, a kontextus által erősen meghatározott, 

implicit, reflektálatlan tudás, amely nagyban függ attól, hogy mi a gondolkodásunk tárgya. Ezt a gondolkodási 

módot Furnham egyebek között a szociálpszichológia normatív attribúciós elméleteivel állítja szembe, amelyek 

az oktulajdonítás folyamatára koncentrálnak, precízen, ellentmondásmentesen kifejtettek, nem hagyják 

figyelmen kívül a szituációban rejlő kényszereket, általános érvényűek, és amelyeket absztrakt matematikai-

logikai formában fogalmaztak meg.45 

1.9. táblázat - 4.1. táblázat. A laikus és tudományos elméletek ellentétes jelemzői 
 

Tudományos elmélet Laikus elmélet 

Explicit, formális 

Koherens, konzisztens 

Implicit, axiómáinak eredete nem tisztázott 

Ellentmondó elemeket tartalmaz 

                                                           
43 Néhány fontosabb, zsebpénzzel kapcsolatos elv: be kell avatni a gyermeket a rá vonatkozó szabályokba, nagyjából 6-7 éves kortól kell 

zsebpénzt adni a gyermeknek; a zsebpénz összegének ésszerűnek kell lenni, és az életkorral növekednie kell; a gyereknek és a szülőnek 
előzetesen meg kell egyezniük, hogy mire lehet költeni; mindig fizetni kell, és nem szabad a teljesítménytől, helyes viselkedéstől függővé 

tenni; nem szabad többet adni csak azért, mert elfogyott a gyerek pénze; kell hogy legyen a gyereknek olyan kötelezettsége a családi 

munkamegosztásban, amiért nem fogad el vagy vár ellenszolgáltatást. 
44 A gazdasági fogalmak és a pénz szocializációjával a könyv 9. fejezete foglalkozik részletesen. 

(A szerk.) 
45 Ezzel az éles megkülönböztetéssel szemben bizonyára vannak, akik éppen a szociálpszichológiai elméletek közhelyszerűségét emlegetnék, 

és azt, hogy azok gyakran nem mutatnak túl a köznapi tudáson. A társadalomtudományi kutatásokra általában is jellemző, hogy olyan 

kérdéseket vetnek fel, olyan „anyagon" dolgoznak, ami ugyanakkor személyes élmény is, és a tudós általában ezeknek az élményeknek csak 
egy-egy apró, bár értékes töredékét képes kielégítően elemezni, új összefüggésekbe helyezni. 
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Cáfolhatósága fontos 

Feszes ok-okozati viszonyokat tételez 

Folyamatokra koncentrál 

Külső, szituációs okokkal magyaráz 

Általános, absztrakt 

A mélyben rejlő okokat kutatja 

A tények szisztematikus gyűjtésére épít 

Igyekszik kiküszöbölni a személyes elfogultságot, 

normatív elvárásokat 

„Erős", egyetlen logikát érvényesít 

Önigazoló, önmegerősítő 

Korrelációs kapcsolatokra épített logika 

Tartalomra koncentrál 

Belső, inherens okokkal magyaráz 

Specifikus, konkrét 

Megelégszik felszínes magyarázatokkal 

Nem reprezentatív információn alapul 

Igazolja a meglévő elfogultságokat, normatív 

elvárásokat 

„Gyenge", keverednek benne a különböző szemléletek 

A társadalomtudósok azonban sokszor szeretnék eredményeiket visszaforgatni a társadalomba. Ezért sikeresnek 

éppen akkor mondhatjuk a munkájukat, ha a kezdetben furcsának tűnő eredményeik idővel magától értetődővé, 

ismerőssé válnak, és széles körben elterjednek. Számos példát sorolhatnánk, ami azt bizonyítja, hogy egy 

paradox szabályszerűségeket feltáró kutatás eredményei – éppen nagy sikerüknél fogva – helyet kapnak a 

köztudatban, és ezáltal válik maga a szokatlanjelenség magától értetődővé, már-már közhelyszerűvé. A kognitív 

disszonancia elmélete például számos paradox, nem várt összefüggésre hívta fel a figyelmet. Többek között 

arra, hogy a kisebb jutalom vagy büntetés nagyobb meggyőző erővel bír, mint a nagyjutalom vagy a vasszigor. 

Mindezek a folyamatok – talán a szociálpszichológiai kutatások hozzájárulásának köszönhetően is – ma már 

korántsem tűnnek annyira furcsának és érthetetlennek. A társadalomtudományoknak ezt a történeti jellegét 

számos kutató hangsúlyozza (Brickman, 1980; Gergen, 1980). 

A laikus elméletek és a társadalomtudományi elméletek közötti szövevényes viszony vizsgálata során ezért 

elsősorban nem is az azonnal szembeötlő eltérésre érdemes felfigyelnünk, vagyis arra, hogy a laikus elméletek 

kevéssé formálisan kifejtettek, több bennük az ellentmondás. Mélyebb, funkcionális különbségekre mutat, hogy 

ezek az elméletek – maga a hétköznapi problémamegoldás is – elsősorban a mindennapi, konkrét szituációkban 

sikeresek. Tehát akkor, ha számtalan nem logikus kapaszkodó áll rendelkezésre: így a korábbi, hasonló 

helyzetek nyújtotta analógiák, a mások tapasztalata, a begyakorolt sémák és a próbálkozások során nyert 

visszajelzések, a részeredmények ismerete. 

Richard Nisbettés Lee Ross (1980) hasonló eredményre jutnak, amikor az emberi következtetési hibák 

különböző nyilvánvaló típusainak bemutatása és okainak elemzése után felteszik a kérdést: ha az ember szellemi 

képességei ilyen korlátozottak, akkor hogyan jutott el mégis a Holdra? A válasz: az ember nem egymagában, 

saját tévedéseinek teljesen kiszolgáltatvajutel csúcsteljesítményekig. Az igazi szellemi kihívásokban, úttörő 

teljesítményekben a logika segítségével önmagát is ellenőrző ember másokkal is ezen a logikus nyelven 

kommunikálva, vitatkozva érhet csak el eredményeket. 

Összefoglalva azt állapíthatjuk meg, hogy míg a hétköznapi gondolkodás ajól ismert helyzetekben, a 

tudományos gondolkodás az új területek feltárásában mutatja előnyös oldalát. Eltérő esetben mindkettő groteszk 

eredményre vezethet. A laikus gondolkodás nyilvánvaló tévedéseivel, a tudományos gondolkodás felesleges 

bonyodalmaival, „szőrszálhasogatásával" válhat mulatságossá. Ráadásul mindkét gondolkodási mód a maga 

sajátos formájában veszi igénybe a társak segítségét. A laikus gondolkodás látszólag reflektálatlanul és 

alkalomszerűen használja a sokszor közhelyekben felhalmozódott tudást. A tudományos gondolkodás a logika 

nyelve segítségével indít el termékeny belső dialógust vagy a kutatók gondolkodását segítő igazi vitát. 

Azonban a tudományost a laikus elméletektől elválasztó számos különbség mellett egy alapszintű hasonlóságot 

is felfedezhetünk: mindkét elméletalkotás a körülöttünk lévő világ megértésére irányul, az aktuális problémákra 

keresi a választ. Ahogy Heider (1981) klasszikus kísérletében bemutatta, egyetemes emberi képesség és igény 

mutatkozik a minket körülvevő világ eseményeinek magyarázatára. Ha a tudományos és laikus elméletek közös 

motivációs bázisát vagy „célját", funkcióját keressük, akkor az események értelmezésének igényével 

mindenképpen számolnunk kell. Még akkor is, ha a laikus elméletekben egy ezzel szemben álló igény a 

biztonságra, az ismeretlent megszelídítő túláltalánosításra talán hangsúlyosabban jelen van. A saját helyzet 
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igazolása nagyobb szerephez juthat, ahogy azt Lerner (1980) az igazságos világba vetett – sokszor téves – hit 

kapcsán bemutatta. 

4.2.1. Honnan származik a laikus tudás? 

Eljutottunk tehát odáig, hogy a strukturális és funkcionális különbségek ismeretében azt vizsgáljuk, hogyan 

alakulnak ki a laikus elméletek, mi alapozza meg azokat. Sarbin és munkatársai (1960) a következő négy fontos 

forrást sorolják fel: 

• indukció és/vagy tapasztalat, 

• következtetés a megfigyelésekből, 

• analógia, 

• autoritás vagy mások gondolatainak elfogadása (pl. médián keresztül). 

Fontos szerepe van tehát két tényezőnek a laikus elméletek kialakulásában. Az egyik a konkrét tapasztalatból 

való építkezés, az induktív következtetés. A laikus emberek elgondolásaikat a megszerzett tapasztalatok alapján 

alakítják ki. Mégpedig úgy, hogy többé-kevésbé megmaradnak a konkrétumok szintjén, magyarázataik is 

viszonylag konkrétak maradnak, és ezek az elemek csupán lazán kapcsolódnak össze egymással. A más 

területeken szerzett tapasztalatokat analógiák segítségével hasznosítják az aktuális problémamegoldásban 

(Barkóczi, 1994). Ezek az analógiák általában a korábbi, sikeresen megoldott és az aktuális problémahelyzet 

között teremtenek megfelelést azáltal, hogy az ismert helyzettel modellezik az újat. Ha az analógiajó, akkor a 

már kipróbált megoldási mód valamilyen formában használható lesz az új probléma megoldásában is. 

A laikus elméletek másik meghatározó forrása a társadalmi tapasztalat. A társak által közvetített tudás 

árnyoldalait számos szociálpszichológiai kísérlet mutatta meg, így például Solomon Asch (1980) híres 

konformitáskísérletében az egyhangú csoportvélemény nyilvánvalóan téves ítéletek irányába tolta el a kísérleti 

személyek válaszait. A társak véleménye azonban általában nem nyilvánvalóan téves, a mindennapi életben 

rendszerint nincs kibékíthetetlen ellentét a szociálisan közvetített ismeretek és az egyén saját információszerzése 

között. Számos kutató képviseli ma azt a véleményt, hogy semmi okunk sincs a társak által nyújtott információt 

elválasztani a fizikai világ személyes megismeréséből származó információtól, hiszen ugyanarról a megismerési 

folyamatról van szó (Mackie, Skelly, 1994). A társak véleményének nem csupán normatív, de információs 

szerepe is van. Éppen ez a kulturális tapasztalás tette lehetővé – akár evolúciós méretekben is – az individuum 

által konkrétan megszerezhető tudás sokszorosának hasznosítását. Ilyen közvetítő lehet a szakértők véleménye, 

a média, de fontos közvetítő a politikai vagy a tudományos nyilvánosság mellett a szűkebb körben megosztott 

tapasztalat, például a közös feladaton együttműködő emberek csoportjának közös tudása is. További kutatást 

érdemel, hogy az emberek számára mi hitelesíti akár a közvetlen, akár a közvetett úton szerzett információkat. A 

sztereotípiakutatásban vannak is kezdeti eredmények e metakogníciós folyamatok feltárásában (Yzerbyt et al., 

1998). 

4.3. A LAIKUS ELMÉLETEKET MEGALAPOZÓ MECHANIZMUSOK 

A következőkben azt vizsgáljuk meg, hogy vannak-e a természetben, az emberi megismerésben és társas-

társadalmi világunkban olyan kapaszkodók, amiket a laikus elméletalkotó használ, miközben légtornászként 

szárnyal ok és okozat között. Egymástól eléggé eltérő kutatási irányok kerülnek itt egymás mellé, ezért ezek a 

mozaikszerűen összeválogatott eredmények első pillantásra talán nem illeszkednek maradéktalanul egymáshoz. 

Nyilvánvalóan a további kutatások fogják eldönteni, hogy az egymást kiegészíteni látszó eredmények között 

valóban bizonyítható-e a kapcsolat, az egyes folyamatok között van-e valódi kölcsönhatás. A következőkben 

tárgyalt témák egyikében-másikában máris találhatunk példákat a laikus gondolkodás, egyes pontokon pedig a 

laikus gazdasági gondolkodás szempontjából is érdekes és érvényes kutatási eredményekre. Ezekre az adott 

helyen egy kicsit részletesebben is kitérünk, más pontokon megmaradunk az elméleti elemzésnél. 

4.3.1. Az attribúció mint az „elméletalkotó ösztön" működése 

A laikus elméletek első támaszát – a szociálpszichológia segítségével – az oktulajdonítás elméletein keresztül 

ismerhetjük meg. A fentiekben már szó esett az attribúciókutatás paradigmatikus kísérletéről, amelyben Heider 

arra keresett választ, miképpen értelmezik az emberek a megfigyelt eseményeket. Az eredmény: az emberek 

naiv tudósok, az eseményeket megpróbálják cselekvésekként, ok-okozati összefüggésekkel leírni, és így 

kiszámíthatóbbá tenni az őket körülvevő világot. Ha egy tárgy vagy élőlény sajátosságaiból le tudjuk vezetni a 
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megfigyelhető eseményeket, az elősegíti az események megértését, ezáltal a veszélyek elkerülését, az előnyök 

kihasználását és ajövőbeni események előrejelzését. Heider állítása szerint a hétköznapi ember – a tudóshoz 

hasonlóan – elméleteket gyárt, hogy eldöntse: a változó környezeti feltételek miatt következett-e be egy 

esemény (azaz külső, szituációs oka volt), vagy a szereplők idézték-e elő (azaz belső, diszpozicionális oka volt). 

Nem mindig könnyű a külső és belső okok elválasztása, mégis központi jelentőségűvé vált ez a probléma a 

későbbi attribúciós elméletekben. 

Bár normatív elméletei az attribúciót pusztán kognitív feladatként ábrázolják, ahol a megfigyelő vagy a 

normasértésből (Jones, Davis, 1965), vagy a különböző események együttjárásából (Kelley, 1967) következtet 

az esemény okaira, ennek ellenére a későbbi, leíró kutatásokban különösen fontosnak bizonyul a motivációs 

hatások szerepe is. A legtöbb ember például hajlamos az általa elért eredményeket saját erőfeszítésének 

tulajdonítani, míg a negatív következményeket a körülményekkel magyarázni. Összességében az általunk 

megfigyelt események okainak keresésére való képességünk és hajlamunk kiindulópontjai lehetnek laikus 

elméleteinknek. 

Az alapvető attribúciós kontrasztot, amely a viselkedést különböző külső vagy belső okokra próbálja 

visszavezetni, számos laikus gazdasági elképzelésben, így a munkanélküliséggel, a szegénységgel és a 

gazdagsággal kapcsolatos elméletekben is tetten érhetjük. A következőkben egy kicsit részletesebben kitérünk 

az e területeken végzett kutatások gazdag eredményeire. 

4.3.1.1. A munkanélküliség vélt okai 

A munkanélküliség esetében a külső okoknak további alcsoportjai lehetnek: a bár áttételesen, de befolyásolható 

társadalmi körülmények (pl. politikai, szervezeti okok) és az egyéntől teljesen független, „sorsszerű" okok 

(szerencse, gondviselés). Ha valaki elveszíti a munkáját, az eltelt idő függvényében eltérően magyarázza saját 

helyzetét: először a társadalmi, majd a fatalista és végül a személyes attribúciók (Hayes, Nutman, 1981; 

Furnham, Lewis, 1986) lesznek a jellemzőek, amelyeknek kiteljesedésével idővel önmagát vádolja azért, hogy 

munkanélkülivé vált. A munkanélküliség pszichológiájával foglalkozók előtt nem ismeretlenek a kudarcot 

egyéni alkalmatlanságnak tulajdonító magyarázatok, amelyek az új munka keresésének a lehetőségét is kizáró, 

ördögi körhöz vezetnek (Furnham, 1985; Feather, 1982a).46 

Jellegzetes különbségek mutatkoznak ugyanakkor az eltérő helyzetben lévők szemléletében is. Nem meglepő, 

hogy Furnham (1982a, b) vizsgálatai azt mutatják, hogy az érintettek, a munkanélküliek inkább külső okokra 

(társadalmi, fatalisztikus), míg a munkával rendelkezők inkább belső okokra vezetik vissza a kialakult helyzetet. 

Hasonló befolyással van egy mentális tényező: a későbbiekben részletesebben kifejtett protestáns munkaetika is. 

Elöljáróban csak annyit, hogy az ilyen nézetrendszerű emberek hajlamosak az egyént hibáztatni a kialakult 

helyzetért (Furnham, 1982a). A társadalmi tényezők befolyását emeli viszont ki, hogy az is fontos, milyenek a 

közállapotok. Ha nagymértékű a munkanélküliség a társadalomban, akkor a munkával rendelkezők is 

hajlamosabbak azt külső (társadalmi, politikai) okokkal magyarázni. 

Sok múlik azon is, hogy az eddig összefoglalóan belsőnek kategorizált magyarázatok milyen okokat is 

tartalmaznak valójában. Feather (1985) hat faktort talált egyetemisták válaszaiban a munkanélküliség okaként: a 

motiváció hiányát, a recessziót és társadalmi változást, valamint a kompetenciahiányt, a személyes hátrányos 

tulajdonságot és a speciális diszkriminációt. A külső okok ebben az esetben egyértelműen társadalmiak, 

ugyanakkor a belső okok között megfigyelhetőek a stabil, megváltoztathatatlan tulajdonságok (pl. hátrányos 

jellemző) mellett a többé-kevésbé átmenetinek mondhatóak is (pl. kompetenciahiány, motiváció hiánya). 

Az attribúciós vizsgálódásokkal párhuzamosan Lewis és munkatársai (1987) közgazdasági kategóriákat 

használtak az általuk megkért 900 brit vizsgálati személy magyarázatainak elemzésére. A tizenhárom kategóriát 

használó tartalomelemzés kimutatta, hogy 28% indokolta a munkanélküliséget ajavak iránti csökkenő igénnyel, 

23% az infláció mértékével, 18% a kormány politikájával, 17% a nagymértékű közterhekkel. 

4.3.1.2. A szegénység vélt okai 

A szegénység sem új keletű vizsgálódási területe a társadalomtudományoknak. Már egy 1945-ösamerikai 

közvélemény-kutatásban isfeltettéka kérdést: „Miértvannak mindig szegények?" Kevesen említettek 

közgazdasági, politikai okokat, inkább az erőfeszítést hiányolták, az egyén beosztását okolták. Feagin (1975) 

1000 amerikait kérdezett meg a szegénység tizenegy legfontosabb okáról. Az attribúciós értelmezési keret 

alapján a munkanélküliséghez hasonlóan háromféle válasz fordult elő: individualista, strukturális és fatalista. 

                                                           
46 A munkanélküliség lélektani hátterét részletesen elemzi a könyv 19. fejezete. (A szerk.) 
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Szociológiai meghatározók mentén jellegzetes különbségeket találtak a válaszadók magyarázataiban: a déli vagy 

közép-északi fehér protestánsok és katolikusok, akik többnyire ötvenévesnél idősebbek voltak, 

közepesjövedelemmel és végzettséggel rendelkeztek, belső okokra vezették vissza a szegénységet. Ezzel 

szemben a fekete protestánsok és a zsidók, valamint a harminc év alattiak, az alacsonyjövedelműek és 

végzettségűek társadalmi okokat kerestek. Feagin azt állítja, hogy általános társadalmi (ideológiai) funkciója is 

van ezen eltérő válaszoknak. A belső okok feltételezése a magyarázatokban a status quo fenntartását célozza, 

míg a társadalmi indokok a változásokat sürgetik. 

Vizsgálatát számos országban megismételték (India, Nagy-Britannia, Ausztrália, 

Nyugat-indiai-szigetek, Új-Zéland). A demográfiai, szociológiai változók többsége mindenhol ugyanolyan 

szerepetjátszott. Az eredeti vizsgálattal összehasonlítva viszont az is kiderült, hogy például az ausztrálok 

kevésbé indokolják belső okokkal a szegénységet, mint az amerikaiak. A kulturális háttér szerepét mutatja 

Furnham vizsgálatának eredménye is, amely szerint magániskolábajáró brit fiatalok a belső okok szerepét 

fontosabbnak tartották, mint az állami középiskolába járók. Új-Zélandon (Stacey, Singer, 1985) és Indiában 

(Singh, Vasudeva, 1977) is hasonló összefüggéseket találtak. 

4.3.1.3. A gazdagság vélt okai 

A szegénység ellentétpárjaként kínálkozik a gazdagság, érdekes lehet tehát megvizsgálni a hétköznapi emberek 

erre vonatkozó magyarázatait is. Azonban a kimerítő áttekintést nehezíti, hogy a gazdagság nem „társadalmi 

probléma", ennélfogva kevesebb kutatás foglalkozott vele. 

Younger és munkatársai (1977) ausztrál egyetemistákat kérdeztek meg arról, szerintük miként érheti el valaki, 

hogy évi 100 ezer dolláros, 12 ezer dolláros jövedelemmel rendelkezzen, avagy munkanélküli legyen. A 

gazdaságilag sikerest tartották a legkevésbé, a sikertelent a leginkább felelősnek a saját helyzetéért. A sikeres a 

szemükben szerencsésebb volt, de nem dolgozott keményebben, mint az átlag. A szerzők arra mutatnak rá, hogy 

a jórészt középosztálybeli megkérdezettek válaszait az énvédelem, a pozitív önértékelés megőrzése is 

motiválhatta. 

Lewis (1981) a gazdagság indoklását a pártpreferenciával vetette össze. Összességében a válaszadók úgy 

gondolták, hogy a gazdag szerencsésebb (54%), több segítséget kap (60%), talán keményebben dolgozott (26%), 

és általában ügyesebben használta ki lehetőségeit (60%). Ajobboldali szavazók inkább vélekedtek úgy, hogy a 

gazdag emberek ügyesek a lehetőségek kihasználásában, vagy keményebben dolgoznak. Furnham (1983a) egy 

hasonló vizsgálatban 15 indoklás hétfokú skálán történő megítélését kérte. Ezen eredmények is megerősítették, 

hogy ajobboldali világnézeti beállítottságú emberek inkább adnak egyénre fókuszáló magyarázatokat, míg a 

baloldaliak inkább társadalmiakat. 

Forgas és munkatársai (1982) először egy nyitott kérdést tettek fel: „Mi az a hat legfontosabb ok, ami miatt 

egyesekjobban élnek, mint mások?" Legtöbben a családi hátteret emlegették (örökség, jó iskola), azután a 

társadalmi okokat (adóterhek), az egyéni erőfeszítést (kemény munka, megtakarítás) és a szerencsét 

(szerencsejáték) említették. Úgy ítélték meg, hogy – míg a társadalmi okok mindenkinél egyformán hatnak – a 

bevándorlókat inkább jellemzi, hogy egyéni képességeiknek és késztetésüknek köszönhetik az előrejutást 

(keményen dolgoznak, tudnak bánni a pénzzel stb.), mint a született ausztrálokat. Ez talán az elterjedt ausztrál 

sztereotípiát tükrözi a keményen dolgozó, motivált bevándorlóról és a könnyelmű ausztrálról. A kedvező családi 

hátteret inkább említették okként született ausztrálok, mint bevándorlók esetében. Az egyéni különbségek 

hátterében a pártpreferencia, a nemzetiség és a végzettség hatása volt megfigyelhető. 

4.3.2. Az indukció szerepe és a természet sűrűsödési pontjai 

Az okok keresésére való hajlamunk és képességünk mellett a laikus gondolkodás másik kiindulópontját 

jelenthetik az egyéni tapasztalaton alapuló kategorizációs folyamatok. Quine (1969) következő két kérdése 

kapcsolódik ide: 1. Milyen a világ, hogy meg tudjuk ismerni? 2. Milyenek vagyunk mi magunk, hogy meg 

tudjuk ismerni a világot? Az ő véleménye az volt, hogy az emberi megismerés azért lehetséges, mert a világ 

típusokra van osztva, és a mi felfogóképességünk érzékeny e kategóriákra. Mindezen problémák szorosan 

összefüggnek a témánk szempontjából is fontos induktív logika, a tapasztalatokon nyugvó megismerés 

kérdésével. 

Hilary Kornblith (1993) érdekes párhuzamra hívja fel a figyelmet az empirista filozófia és az újabb fejlődés-

lélektani eredmények között. A filozófus Locke szerint, amikor az állatfajokat akarjuk osztályozni (pl. az 

emlősöket kutyákra, macskákra stb.), akkor törekvésünk arra irányul, hogy „a természetet ízekre szedjük" (carve 



 I. RÉSZ │ ELMÉLETI 

KERETEKÉS KÉRDÉSEK 
 

 111  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

nature at itsjoints). Esetenként mintha képesek is lennénk a természetben valóban meglévő különbségek és 

hasonlóságok alapján megismerni a világot. Bár Locke megfogalmazott álláspontja az, hogy az egyébként létező 

természeti kategóriákat mi, emberek képtelenek vagyunk felfedezni, azonban hosszan sorolja ő maga az ember 

tudományos teljesítményeinek nagyszerű példáit, amikor mégis képesek voltunk a felszíni tulajdonságoktól 

elvonatkoztatva, alapvető jellemzők felismerésére. A kémia, a fizika, a biológia és a pszichológia általában a 

tudományok fejlődésében is azt látja, hogy ezen a módon váltak képessé az események kiszámíthatóvá tételére, 

magyarázatára és a tudás gyakorlati alkalmazására. A tudományos gondolkodás fejlődése szerinte a látható, 

felszíni dolgok felől a rejtett, mögöttesjellemzők irányába halad. Talán ma sem tudunk választ adni Locke-nak, 

hogy ezek a nehezebben megismerhető jelenségek, amelyeket az emberi kultúra és tudományosság mégis feltárt, 

valóban a világ lényegi vonásait fedik-e fel. 

E szempont viszont érdekes lehet általában az emberi gondolkodást vizsgálva. Az újabb fejlődés-lélektani 

kísérleti eredmények azt mutatják, hogy a gyermek már korán képes a felszíni és mélyen rejlő tulajdonságokat 

megkülönböztetni. Ahhoz, hogy induktív tudásunk jöjjön létre, az emberi elmének bizonyos képességekkel kell 

bírnia. Bár a pszichológia nem tud kimerítő listát adni e képességekről, de feltárt néhányat, amelyeket a 

„fogalmi repertoár" és a „veleszületett következtetési törekvés" meghatározásai köré lehet csoportosítani. 

Bizonyítást nyert természetes hajlamunk a dolgok osztályozására olyan sajátos, megfigyelhető tulajdonságaik 

szerint, mint például a színük, nagyságuk, formájuk. Ezekből a kezdeti megkülönböztetésekből fejlődik ki 

minden embernek a saját osztályozási rendszere és végső soron mindenféle, így a tudományos osztályozás is. 

A természetes fajták kategorizációját vizsgáló Eleanor Rosch (1978) munkája nyomán kiterjedt 

kategorizációkutatások azt mutatják, hogy valamiképpen rá vagyunk hangolódva a természetes kategóriákra. Az 

a benyomásunk támadhat, hogy a világ legkülönbözőbb dolgai nem egyforma távolságra vannak egymástól, 

bizonyos tulajdonságok hajlamosak összekapcsolódni másokkal, mintha a természetnek lennének sűrűsödési 

pontjai. Ugyanakkor Gelman és Markman (1986,1987) kísérletei alapján, amelyek szintén a gyermekek 

kategorizációját vizsgálták, már korai fejlődési szakaszokban sem beszélhetünk pusztán a felszíni 

tulajdonságokon alapuló kategorizációról. A természetes fajtákkal kapcsolatos gyermeki következtetésekben is 

felismerhetők jó vagy rossz, ám mindenképpen mögöttes kategorizáción alapuló gondolatok, még akkor is, ha a 

felszíni hasonlóságtól kell elvonatkoztatni a helyes kategória megtalálásához. Medin (1989) mindezt 

összefoglalóan „helytelen metafizikának" hívja, hangsúlyozva, hogy az emberek késztetése a 

háttértulajdonságok keresésére nem feltétlenül a világ valódi struktúráját képezi le. A kategorizációt és általában 

a világ megismerésének veleszületett képességeit és azokat a naiv elméleteket, amelyeket már egészen fiatal 

korban „használnak" a gyermekek, ma a fejlődéslélektan több területén vizsgálják (Csibra, 1996). 

Az empirista filozófiai hagyomány kiindulópontjainak, illetve a kisgyermek kategorizációs képességeivel és 

naiv elméleteivel kapcsolatos fejlődés-lélektani kutatások újabb eredményeinek párhuzamba állítása nemcsak a 

kettő közötti érdekes kapcsolatra hívja fel a figyelmet, de abban is segít, hogy a tapasztalatokból kiinduló 

gondolkodás elvi és egyedfejlődési kereteit felvázoljuk. Úgy tűnik tehát, hogy az okkeresésre való hajlam 

mellett az emberi gondolkodás másik egyetemes jellemzője a közvetlenül nem megfigyelhető hasonlóságok és 

különbségek keresése. Az attribúciókutatás és a kategorizáció meg-megújuló eredményei mindenképpen 

közelebb visznek bennünket azoknak az általános emberi képességeknek a feltárásához, amelyek a laikus 

elméletalkotást is lehetővé teszik. 

E kognitív kapacitások, hajlamok és képességek mellett ugyancsak általános feltétele az emberi megismerésnek 

és elméletalkotásnak a kultúra, azok a társadalmi, történelmi körülmények, amelyekbe minden új ismeret 

beágyazódik. A hétköznapi gondolkodási folyamatokat vizsgálva, az általános kognitív készségek mellett 

mindenképpen feltárandó a társas-társadalmi környezet hatása is. Ha e legátfogóbb szociális meghatározó felől 

közelítünk, megfogalmazhatjuk a kérdést: hogyan hordozza a kultúra az egyedi megismerést? 

4.3.3. A kulturális és történeti helyzet hatása tudásunkra 

A társadalmi-történeti tér, amely körülveszi a gondolkodó individuumot, evidens módon hat rá, és nemcsak 

elemi szinten, konkrét eseményeivel, de rendszerszerűen, általánosan is meghatározva azt. A tudás társadalmi 

meghatározottságának kérdését ezen az általános szinten a tudásszociológia (lásd Karácsony, 1995) és annak 

egyik alapító atyja, Mannheim Károly vetette fel elsőként. Mi is ebből a perspektívából fogunk a laikus 

gondolkodás társas-társadalmi meghatározóinak elemzéséhez (e meghatározók már eddig is fontos 

összetevőjének mutatkoztak). A társadalmi folyamatok hatásainak általános elemzése után – továbbra is 

Mannheim nyomdokain haladva – a következő részben az elméletalkotás és cselekvés kapcsolatát boncolgatjuk 

az ideológia fogalmának segítségével. Majd a szociálpszichológia központi témáihoz visszatérve, a társadalmi 

és megismerési folyamatok kölcsönhatását egy az utóbbi időben főként kognitívnak tekintett jelenség, a 

sztereotipizálás esetében vizsgáljuk. 
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Mannheim Károly (1995) a társadalmi folyamatokra érzékenyen vizsgálja az emberi gondolkodás struktúráit. A 

megismerés kiindulópontjait keresi ő is. A tudományos tapasztalat szerinte nem elsődleges. Létezik az ezt 

megelőző, élményszerű tapasztalat (autobiografikus vagy közösségi), amelyben maguk az alapjelenségek már 

hozzáférhetőek számunkra, és ez a tapasztalat azután ellenőrizhető formában lesz része a tudományos 

megismerésnek. 

„Azt állítjuk, hogy különösen a szellemi realitásokkal eleinte egyáltalán nem teoretikus módon kerülünk 

kapcsolatba azáltal, hogy a szellemi folyamatban részt veszünk minden érzékünkkel, összefonódunk vele 

(amihez hozzátartozik az érzékiség, a részvét, az akarat, a művészeti érzékenység stb.), az életet és 

alapjelenségeit úgyszólván magunkon, magunkban, nem pedig kívülünk tapasztaljuk meg, de róluk mindig csak 

annyit tudunk, amennyire fogalmukat megalkottuk." (Mannheim, 1995, 46.) 

A már tudatos, fogalmakba öntött tapasztalásról írva is hangsúlyozza, hogy találunk a tudományos megismerési 

mód mellett más tudásformákat is. Ha szálai egymásba gabalyodnak, és szorosabban kötődnek is a primer, 

mindennapi tapasztalatokhoz, ez az élményszerűség és kibontatlanság nem jelenti azt, hogy a nem tudományos, 

köznapi gondolkodás ne lenne valamilyen értelemben maga is absztrakciós tevékenység. A laikus és 

tudományos elméletek – minden egyéb absztrakcióval együtt – azt a célt szolgálják, hogy (tulajdonképpen a szó 

szoros értelmében is) fogalmunk legyen a világról. Ugyanakkor a laikus elméletekre inkább jellemző a 

Mannheim által konjunktívnak nevezett gondolkodásmód, annak számos jellegzetességével: 

élményközeliségével, a valós kapcsolatokba ágyazottságával, a cselekvéshez kapcsolódásával, egyfajta 

„megigézés" szándékával.47 Szemben a tudományos (diszjunktív) megismeréssel, amely eredeti viszonyaiból 

kiszakítva, önmagában vizsgálja tárgyát, kizárva minden történelmi, szociológiai vagy másfajta „genetikus" 

összefüggést. 

A fogalmak alakulása legalább annyira történelmi és társadalmi folyamat, mint amennyire racionális, 

tudományos. Sok példát találhatunk erre. Ezek közül eggyel, a kockázat fogalmának történelmi-társadalmi 

meghatározottságával részletesebben is foglalkozunk a későbbiekben. A közelmúltban általánosan 

megfigyelhető volt a társadalmi jelenségeket leíró fogalmak rohamos fejlődése, Mannheim szavaival élve: 

kiemelkedésük a reflektálatlan élményfolyamból. A rendszerváltozás kézzelfogható élménye volt, hogy a 

közgondolkodásnak meg kellett teremtenie (természetesen nem utolsósorban a tudományos fogalmak alapján) a 

maga fogalmait ajelenségek leírására. Sokszor egyszerűen nincs szavunk egy-egy új jelenségre. A 

piacgazdasággal és a parlamenti demokráciával kapcsolatos számos fogalmunk hiányozott, vagy teljesen 

másjelentéssel bírt korábban. Talán ez is hozzájárult ahhoz, ha kevéssé tudtunk reflektálni a körülöttünk zajló 

változásokra.48 

A társadalmi, közéleti folyamatok sajátos hozzájárulását a világ megismeréséhez Fletcher (1984) nyomán a 

következőképpen foglalhatjuk össze: 1. A köztudat (common sense) a társas és társadalmi világ természetére 

vonatkozó alapvető feltevések rendszere, amelyeket az adott kultúrában mindenki oszt, amelyeket soha nem 

kérdőjeleznek meg, nem igazolnak, de nem is fejtenek ki. 2. A köztudat mindenki által osztott vélekedések, 

maximák, igazságok rendszere a társas és a fizikai világról, amelyek közmondások, allegóriák és fabulák 

formájában élnek. 3. A köztudat általánosan elfogadott gondolkodásmód a társas és fizikai világról, tudattalan 

mentális folyamatok, amelyek magyarázzák, értelmezik a saját és mások viselkedését. Ebben a 

megfogalmazásban jól látható, hogy a köztudatra az általánosság, reflektálatlanság és a tudatosság hiánya 

jellemző, de tartalmaz egyrészt ismereteket, másrészt értékelést, harmadrészt következtetési szabályokat. 

Nyilvánvaló, hogy a közgondolkodás kapcsolatban áll például a társadalomtudományos gondolkodással, 

emellett vannak más, többé-kevésbé elkülönült, ám egymással mégis összefüggésben álló körei is. Minden 

területnek megvan a saját „szaknyelve", ami azt tükrözi, hogy (például az egyes szakmáknak) lehet saját 

gondolkodási módja, észjárása (Mérő, 1989) is. Egyrészt megfigyelhetjük ezek „alászállását" a köznyelvbe és 

közgondolkodásba, amely leegyszerűsíti, a hétköznapi problémákra és diskurzusokra szabja például a 

tudományos eredményeket. Azonban találhatunk arra is példát, hogy a közéleti megfogalmazások lesznek a 

tudományos (esetleg kritikai) elemzés kiindulópontjai. A köznapi gondolkodás tehát lehet egyszerre 

                                                           
47 Érdekes, hogy Mannheim érzékenysége a közösségi létet feltételező, reflektálatlan élmény iránt megjelenik Mérei Ferenc (1985a, b) 

utalásfogalmában is. Mindketten a spontán, együttes élményből indulnak ki az emberi gondolkodás szerintük addig elhanyagolt 

sajátosságainak elemzésében. Akár Mérei is írhatta volna a következő mondatokat: „Kétségtelen, hogy már itt, még minden fogalmi 
megfogalmazás előtt jelen van az ismereteknek egy meghatározott fajtája, egy közös tudás kettőnk között, amely a mi számunkra 

ellenőrizhetően megragadható, jóllehet objektivációnak még nyoma sincs. Tudás ez, de nem mindenkinek, hanem csak nekünk kettőnknek 

szóló tudás; a rokon kiindulási pontokon alapuló megismerésről van itt szó, amelyre, habár egy más probléma kapcsán, az értékfilozófus, 
Jon Weizsacher báró a konjunktív megismerés kifejezést alkotta meg." (Mannheim, 1995, 208.) 
48 Bár a hasonló sorsú országokkal összehasonlítva, a magyar rendszerváltozás egyik előnyének mondhatjuk, hogy a politikában és a 

gazdaságban bekövetkezett alapvető változásokra és azok értelmezésére mégis egy viszonylag árnyalt, jelentésteli és széles körben használt 
fogalomkészlet állt rendelkezésre (Kuczi, 1992). 
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kiindulópontja a tudományos gondolkodásnak, és alakulhat is általa. Mindenképpen hatással van viszont a 

módra, ahogy a hétköznapi ember az őt körülvevőjelenségeket összekapcsolja, magyarázza. 

4.3.4. Az ideológia szerepe a cselekvés és a reprezentáció határmezsgyéjén 

Hétköznapi elméleteink ezek szerint nagyon közel vannak élményeinkhez, kevéssé reflektáltak, de hordoznak 

magukban általánosítási igényt, ami kiemeli őket a szakadatlan élményfolyamból. Mindezek mellett nagyon 

fontos jellegzetességük az is, hogy szoros kapcsolatban állnak cselekedeteinkkel, ami így folyamatos 

visszacsatolással szolgál. Természetesen ezt nem a tudományos hipotézistesztelés formájában kell elképzelnünk. 

Mivel laikus elméleteink változékonyak, viszonylag érzéketlenek az önellentmondásokra és kevéssé tudatosak, 

ezért a nekik megfelelő viselkedés sikerére sem absztrakt logikai értelemben érzékenyek. Ezt a sajátos 

kölcsönviszonyt világíthatjuk meg az ideológia fogalmával. 

Mi is valójában az ideológia? A későbbiekben sorra kerülő sztereotípiahasználathoz hasonlóan olyan közösségi, 

sőt a csoportok közötti viszonyba ágyazott jelenség, amelynek ugyanakkor vannak az egyén számára megélhető 

pszichológiai vetületei is. Ezért alkalmas lehet arra, hogy segítségével a társadalmi magatartást isjobban 

megértsük. Némi tehertételtjelent azonban, hogye fogalom magából a politikai, illetve a politikaelméleti 

használatból származik, ezért esetenként nehéz kibontani jelentései közül a lélektanilag is érdekes tartalmakat. 

A laikus gondolkodás szemszögéből vizsgálva az ideológia nem pusztán propaganda, téves önigazolás (hamis 

tudat). A hatalmi harcban játszott szerepe nem merül ki abban, hogy általa rámutatunk a hatalom birtokosainak 

álszentségére és manipulációs technikáira, ami alól az elnyomottakat fel kell szabadítani az igaz tudás 

érdekében. A mai társadalmakban egymás kölcsönös leleplezésével az ellenfelek voltaképpen újra és újra 

rámutatnak, hogy a másik fél cselekvési céljaiból levezethetőek a világról kialakított reprezentációk is. Az egyes 

ideológiák közötti választás ilyen értelemben nem az igazság vagy hazugság, hanem az elérendő célok közötti 

választás (feltéve, ha nem abból a túlegyszerűsítésből indulunk ki, hogy minden csoport célja egy: a hatalom 

megszerzése). Megfordítva, minden cselekvéshez szükség van valamilyen értelmezési keretre, amiben 

elhelyezhető, amiben kijelöli a változás irányát. Ezt az értelmezési keretet ugyan lehet vitatni, de ahhoz egy 

másik értelmezési keretben kell értelmeznünk a cselekvést. 

Az ideológiának számunkra tehát három fontos jellemzője van: összerendezi a társadalomról alkotott tudást, 

szoros kölcsönhatásban áll a cselekvéssel, és vitapozícióban kerül kifejtésre. Az ilyen módon jellemezhető 

laikus elméletek is alkalmasak egy lokálisjelenség (pl. a szegénység) magyarázatára, azonban ezt egy 

világszemlélet keretében teszik, kifejezve a cselekvő céljait és társas pozícióját. Emiatt mondhatjuk teljes 

joggal, hogy a séma fogalmánál többet jelentenek, nem pusztán lokális keretet adnak a cselekvésnek, ahogyan 

például az éttermi forgatókönyvünk meghatározza a viselkedésünket egy étteremben. 

Michael Billig (1991) az elsők között alkotta meg a hétköznapi gondolkodás és az ideológia kapcsolatának egy 

lehetséges szociálpszichológiáját, amihez az ókorban oly népszerű, ám azóta elavulttá vált retorikai 

gondolkodást hívta segítségül. A mindennapi életet szerinte jellemző retorikai szituációkban az ideológia nem 

egynemű, merev igazságként jelenik meg, hanem közös kiindulási alapként, amely alkalmas arra, hogy az 

emberek vitatkozzanak annak keretein belül. Ezáltal válik élővé, a mindennapi élet részévé és önmagát 

reprodukálóvá. Az emberi világtapasztalásnak nem pusztán mementói az ideologikus köztudati elemek, de 

ellentmondásosságukkal lehetővé teszik a végső, és így tulajdonképpen megválaszolhatatlan kérdések újbóli 

felvetését és megvitatását. 

A retorikai helyzet nem egyszerű, és a komplexitás rávilágít a köztudat komplexitására. Az érvelés során a 

kommunikátorok nem egyszerűen előhívják a „világ egyetlen megfogalmazását", amit a köztudat tartalmaz. A 

köztudatban létező, egymással konfliktusban álló fogalmakat alkotnak újra. A vitában mindkét oldalról gyakran 

fognak a köztudatban élő különböző maximákra hivatkozni annak érdekében, hogy álláspontjukat alátámasszák 

(Billig, 1991, 21.). 

Az ideológiák tehát a társadalmi kérdések sajátosságát híven tükröző megismerésmódok. Egy tipikus társadalmi 

dilemma (pl. az igazságosság vagy egyenlőség kérdése) nem oldható meg olyan formában, ahogyan mondjuk 

egy matematikai egyenlet megoldható. A társadalmi kérdéseknek nem csupán az a sajátosságuk, hogy többféle 

megoldásuk lehet (ez még egy egyenletnél is előfordulhat), hanem az is, hogy az alternatívák nemjelentenek 

egyszer s mindenkorra megoldást, inkább a dilemma újrafogalmazásai. 

4.3.5. Kognitív modellek a társadalomról, a nézetek rendszere és dinamikája 
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Az ideológia fogalmának segítségével a laikus gondolkodás és a cselekvés viszonyát próbáljuk tisztázni. Ezt a 

viszonyt nem egyirányú meghatározottság, inkább dinamikusan változó kölcsönhatásokjellemzik. Ennek 

eredményeként a laikus gondolkodás hajlamos az aktuális cselekvést egy átfogó reprezentáció (világkép) 

összefüggéseiben értelmezni, ám ezzel nem csupán útmutatást, hanem igazolást is nyújthat a cselekvésnek. 

Felépíthetjük azonban más oldalról is az emberek hétköznapi világképét. Ha a társadalomról való átfogó 

gondolkodást nem társas-társadalmi beágyazottsága szempontjából vizsgáljuk, hanem az egyén attitűdjeiből 

kiindulva, akkor az attitűdrendszerek klasszikus kérdésköréhez érünk. A társadalomról alkotott nézetrendszerek 

az attitűdkutatás megjelenése óta (Murphy, Likert, 1999/1938) fontos, ám nehezen megragadható absztrakciós 

szintet jelentenek a mentális folyamatok vizsgálatában. A laikus gondolkodás integrálófunkcióját vizsgálva tehát 

támaszkodhatunk az attitűdrendszerek kutatásának eredményeire. Nevezhetnénk mindezek alapján a 

társadalomról alkotott laikus elméleteket gondolatrendszernek, egészleges szemléletnek, azaz szó szerint 

világnézetnek vagy társadalomképnek. 

William McGuire (1999), aki a kísérleti szociálpszichológiában korábban is különös érzékenységet árult el a 

nézetrendszerek, attitűdrendszerek iránt, fontos és napjainkban aktuális fogalomnak tartja az ideológiát. Ám ez 

az ő értelmezésében kevésbé a társas-társadalmi folyamatokhoz kapcsolódásában érdekes, hanem inkább 

egyfajta kognitív stílusként, az egyéni attitűdök között teremtve rendszerszerű kapcsolatot. Módszertani 

szempontból a nézetrendszerek komplex vizsgálatát az tette lehetővé, hogy egyre inkább teret nyertek a 

strukturális elemzési módok (pl. többszörös regressziós modellek, útvonalelemzés). Azonban a politikai 

pszichológia ideológiai korszakának karakterét szerinte mégsem ez, hanem elsősorban a közös, tematikus 

érdeklődés adja meg, fókuszba állítva a kognitív rendszereket és a döntéshozatal folyamatjellemzőit. 

A kognitív heurisztikák és a rendelkezésre álló információk hatékony felhasználását külpolitikai döntések 

meghozatala során visszatérően vizsgálták. Doise (1986) azt elemezte, hogy milyen módon határozták meg 

Mussolini politikai ideológiáját különböző olvasmányai. Milyen hatása volt LeBon, Orano és Sorel 

gondolatainak az általa követett politikára és taktikára. Tetlock és Tyler (1999) sorozatos kognitívkomplexitás-

vizsgálatai hasonló útonjártak, mikor Churchill politikusi erényeit és hátrányos tulajdonságait írták le, 

összehasonlítva az USA és a Szovjetunió külpolitikájának retorikáját, és vizsgálták a forradalmi vezetők 

sajátosan változó kognitív komplexitását (Tetlock, 1981, 1983). 

Kognitív modellként vizsgálta Williamson és Wearing (1996) laikus vizsgálati személyek gazdasági tudását. 

Ezzel tudták kiegészíteni a nagy mintán végzett, közvélemény-kutatásból származó adatokat az egyén gazdasági 

tudását és elméleteit illetően. Több felmérés mutatta ki, hogy az emberek általában tájékozatlanok pénzügyi, 

költségvetési kérdésekben (pl. Lewis, 1982; Fisher, 1985; Furnham, Lewis, 1986), elképzeléseik nem felelnek 

meg az elemi logikai szabályoknak sem. Az adóbevételeket például a legtöbb ember nem szeretné növelni, 

ennek ellenére sokan nagyobb mértékű állami szerepvállalást igényelnének a különböző egészségügyi, szociális 

és oktatási területeken. Fisher (1985) részletesebb elemzés után azt találta, hogy a laikus válaszokat három 

modellbe lehetett rendezni: 

• volt, akit az önérdek vezérelt a költségvetéssel kapcsolatos kérdésekben; 

• volt, aki egy általános társadalomfilozófia és az ennek megfelelő kormányzati 

filozófia alapján válaszolt; és végül 

• volt, aki valóban képtelen volt konzisztens módon válaszolni. 

A laikusok gazdasági tudásának finom részleteire is érzékenyek voltak a Williamson és Wearing félig strukturált 

„klinikai interjúinak" tartalomelemzése alapján kialakított mentális modellek. Ezzel segítettek korrigálni a 

kérdőívek torzításait, megmutatták, hogy milyen gondolati struktúrák rejlenek a kérdőívekre adott egydimenziós 

válaszok mögött (pl. a szakszervezetekkel kapcsolatos semleges álláspont mögött az a vélemény, hogy régen 

hasznosak voltak, de ma már nem a társadalmi célokra tekintettel hirdetnek sztrájkot). A kérdőívek ugyanakkor 

a vizsgálati személyek közötti egyéni-szociális különbségekből következő eltérésekre is rámutattak. 

Az interjúk alapján a gazdaság iránti érdeklődés, a tárgykörben megmutatkozó tájékozottság és a gazdasági 

ügyekkel kapcsolatos magabiztosság szignifikánsan korrelált egymással, sőt a különböző gazdasági jelenségek 

között teremtett kapcsolatok számával is (4.2. táblázat). Ez utóbbi mutató azért is különösen érdekes, mert a 

laikus elméletek sajátosságaként azt méri, hogy az interjú során a válaszadó hányszor teremtett kapcsolatot két 

gazdasági vagy társadalmi változó (jelenség) között. A táblázatban azt is láthatjuk, hogy a különböző mutatókat 

némileg befolyásolta a válaszadók életkora (elsőéves egyetemi hallgatók és középkorúak) és neme is. 
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1.10. táblázat - 4.2. táblázat. A gazdasági érdeklődés, tájékozottság, magabiztosság 

összefüggései egymással és más változókkal 
 

 
Életkor Kapcsolatok Érdeklődés Tudás Önbizalom 

Nem 0,11 0,41*** 0,12 0,33** 0,36*** 

Életkor 
 

0,12 0,09 0,05 0,12 

Kapcsolatok 
  

0,44*** 0,21* 0,42*** 

Érdeklődés 
   

0,26** 0,53*** 

Tudás 
    

0,36*** 

* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 Forrás: Williamson, Wearing, 1996. 

Az interjúkból származó minden egyes kognitív modell személyre szabott volt, így természetesen többé-kevésbé 

különbözött a többitől. Az egyes laikus gazdasági modellek hasonlóságait egy összevont modellben is 

ábrázolták, megmutatva, hogy mely kapcsolatok jelentek meg a legtöbb egyéni kognitív modellben. A kognitív 

modellek közötti hasonlóságokat tekintve nem volt meghatározó a különböző kategóriák (pl. pártpreferencia) 

hatása, tehát a hasonlójellemzőkkel leírható vizsgálati személyek nem feltétlenül rendelkeztek hasonló kognitív 

modellekkel a gazdasági kérdésekről. Az is jellemző volt e laikus elméletekre, hogy gyakran (70%-ban) kerültek 

gazdasági és nem gazdasági változók egymással összefüggésbe, ami alátámasztja Furnham (1988) korábbi 

eredményeit, miszerint a tájékozott közember integrálja a politikai, szociális és gazdasági vélekedéseit. 

Szintén a vélekedések integrációját, illetve azok konfliktusát elemzik egy a gazdasággal csak áttételesen 

összefüggő, ám nagyjelentőségű társadalmi területen. Az utóbbi időben az előítélet kutatásában vannak biztató 

jelei annak, hogy kezdenek előtérbe kerülni a rendszerszerű megközelítések. A változások oka egyszerű: úgy 

tűnik, hogyajól ismert-és a szociálpszichológusok által is kompromittált-hagyományos előítéletes attitűdök 

észrevehetően átalakultak rejtett előítéletes vélekedésekké (lásd Crosby, Bromley, Saxe, 1980; Gaertner, 

Dovidio, 1986; McConahay, 1986; Devine, 1999/1989). A rendszerszerű kognitív megközelítés éppen ezeknek 

a rejtett válaszoknak a vizsgálatához nyújt segítséget. Ma már nem csupán a nyíltan előítéletes személyiséget 

ismerik fel a kutatók, hanem az önmagával vitatkozó, meghasadt nézetrendszerű személyt is. Külön érdekessége 

ezeknek a kutatásoknak, hogy a nézetrendszerek belső dinamikáját is vizsgálják. 

Az előítéletességgel együttjáró belső konfliktust – Myrdal (1944) felvetése nyomán – már Allport (1954/1977) 

is elemezte. Bár sok mindent előre látott e két neves szerző, bizonyítékuk nem volt elképzeléseik 

alátámasztására. A modern előítélet-kutatók empirikusan is tesztelték e feltevéseket. Irwin Katz elmélete alapján 

például (Katzetal., 1986; Katz, Hass, 1988) az amerikaiak két, egymással konfliktusban álló értékrendszeréből49 

következő eltérő értékorientációja más-más memória alapú reprezentációk, attitűdök kialakulását segíti elő. Ez 

az „attitüdinális megosztottság" ambivalenciát hoz létre, ami megnyilvánul a viselkedésben is. Ennek az 

elképzelésnek az a pszichológiai érdekessége, hogy a nézetek közötti ellentmondás nem csupán a különböző 

társadalmi csoportok között, hanem egy személyen belül is fennállhat. Az ilyen irányú kutatások érdeme, hogy 

sikerült bizonyságot találniuk az átfogó kognitív struktúrák létezésére, és ráadásul még azt is megkísérlik 

feltárni, hogy hol húzódnak az együttjárások és belső konfliktusok erővonalai. 

4.3.6. A sztereotípia funkcionalitása a közgondolkodásban 

A szociálpszichológiában a csoportok megismerését hagyományosan a sztereotípiakutatások vizsgálják. A 

sztereotípiák kezdetben nem voltak mások, mint az előítéletes attitűd kognitív komponensei. Majd a hetvenes-

nyolcvanas években egyre inkább meghatározóvá váló kognitív megközelítések jegyében az egyéni 

információfeldolgozási torzítások szociálpszichológiai bizonyítékául szolgáltak. Újabban azonban egyre több 

kutató szakít azzal a túlegyszerűsítő megállapítással, hogy a sztereotípiák csupán az egyéni 

információfeldolgozás merev sémái. Ez a változás ad alkalmat arra, hogy a csoportközi viszonyok területén 

                                                           
49 Az egyik fontos érték az egyenlőség, a másik a protestáns etikában gyökerező individualizmus. 
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kimutathassuk a laikus gondolkodás számos jellegzetességét. Megvizsgálhatjuk, hogy a sztereotipizálásban 

hogyan jelennek meg a laikus gondolkodás kognitív és szociális mechanizmusai. 

A sztereotípiahasználat egy általános emberi sajátosságra épül. Szeretjük „megszemélyesíteni" azokat a 

csoportokat, amelyekkel kapcsolatba kerülünk. A különböző csoportok vélt vagy valósjellegzetességeit gyakran 

úgy raktározzuk el, hogy az adott csoport „tipikus" tagjáról készítünk vázlatot. Majd ha olyan személlyel 

találkozunk, akit az adott csoportba sorolunk be, és semmi más megkülönböztető jellegzetességére nem 

figyelünk fel, akkor hajlamosak vagyunk e rendelkezésünkre álló vázlatból kiegészíteni az illetőről kialakult 

képünket. Henry Tajfel – akinek nevéhez a sztereotípiakutatásban a kognitív fordulat köthető – ellenezte a 

fizikai és társas világról való tudásunk elkülönítését (1969). Úgy gondolta, hogy a fizikai és a szociális világ 

megismerésében ugyanazok a mentális folyamatok működnek közre. A társas megismerés mechanizmusai közül 

hármat emelt ki: a kategorizációt, az asszimilációt és a fogalmi koherencia keresését. A kategorizáció 

hangsúlyozza a kategóriák közötti különbségeket és ugyanakkora kategórián belül a hasonlóságokat. Az 

asszimiláció az új információt előzetesen elsajátított elvárások (pl. normák, értékek) alapján strukturálja. A 

koherenciakeresés egységes elv segítségével (pl. az oksági attribúciók) értelmezi a társas világot. 

Turner és munkatársai (Turner et al., 1987; Oakes et al., 1994) ezen az úton továbbhaladva fogalmazták meg, 

hogy a sztereotípiák szerepe elsősorban nem az egyéni megismerési hiányosságok „befoltozása", hanem az, 

hogy a csoportéletre reflektáljon, kifejezze a saját és a másik csoport megkülönböztetését. A „valóság közös 

interpretációja" alapján a csoporttagok nemcsak másokat, de önmagukat is a csoporttagságuk függvényében 

határozzák meg. Turner önkategorizációs elmélete szerint azért sztereotipizálunk, hogy csoportokat különítsünk 

el az adott helyzetben rendelkezésünkre álló információ segítségével. A legfontosabb az ún. metakontraszt, az 

észlelő és a többi személy egymáshoz viszonyított hasonlósága-különbsége az adott helyzetben. Döntően a 

kategorizációs folyamatok határozzák meg tehát, hogy a személyek közötti „távolságokat" hasonlóságnak vagy 

különbségnek ítéljük. Bár megemlíti, hogy a valóság és az azt reprezentáló kategóriáink között a megismerő – 

általa alaposabban nem elemzett – elméletei közvetítenek. Ezek segítségével állapítjuk meg, hogy mely 

különbségek vagy hasonlóságok alapján képezhetünk csoportokat.50 

Turner máskülönben merészen újító elmélete azonban éppen a kategóriaformálásnál szorulhat kiegészítésre, 

hiszen az egyedi kategorizációs folyamat kontextusába sűríti a sztereotípia minden meghatározóját. 

Elhanyagolja az egyéni megfigyelő aktuális pozíciójától független társadalmi, kulturális meghatározókat,51 

illetve azokat a belső tényezőket, amelyek mederbe terelik a sztereotipizálás folyamatát. Más vizsgálatok éppen 

e háttértényezők feltárásában segíthetnek. 

Reicher, Hopkins és Condor (1997) a skót autosztereotípia alkalmazását elemezték különböző politikusok 

meggyőző kommunikációjában. Azt találták, hogy a kommunikátor célja határozta meg a sztereotípiák 

használatát. Ugyanazon sztereotipikus jegyek, aforizmaszerű mondások jelentése a különböző célú pártok 

képviselőinél sokszor ellentétére fordult. Az egymást követő politikai kampányok során használt 

autosztereotípiák igazolták az aktuális pártcélkitűzéseket, a választások után pedig magyarázták az (esetleg nem 

várt) eredményeket. Kommunikációelemzésükből kiderül, hogyan használják fel a különféle politikusok a 

választók saját nemzetükre vonatkozó sztereotipikus vélekedéseit a rokonszenv megnyerésére a skót autonómia 

kérdése szempontjából fontos időszakban. A sztereotípia tehát itt nyilvánvalóan egy cselekvési cél 

(pártprogram) alátámasztására szolgált, meggyőző funkciója volt a pártok közötti vitában. Ha úgy tetszik, 

ideologikus szerepet kapott. 

Jost és Banaji (1994) szintén az ideologikus hatásokat elemzik a sztereotípiahasználatban. A sztereotípiák 

funkciói között – az egyén és a csoport pozitív megkülönböztetése mellett – kimutatják a társadalmi rendszer 

fenntartásának igényét is. Erre az utóbbi esetre hozzák fel példaként azokat a visszatérő eredményeket, amelyek 

szerint esetenként a kisebbségi csoport tagjai is elfogadják a róluk alkotott negatív sztereotípiát. Ennek értelmét 

pedig abban találják meg, hogy a kisebbségi csoport tagjai akár saját önértékelésük rombolása árán is fenn 

kívánják tartani a társadalmi rendszer egészéről és a csoportkülönbségekről a többségi csoport által kialakított 

képet. Azért hajlandó a kisebbségi csoport ezt a magas árat megfizetni, hogy ne törje meg a konszenzust a 

társadalomról közösen kialakított képben, amely biztonságot nyújt a társas világban való eligazodásban. 

Valamilyen mértékű konszenzus szükséges a társadalmi csoportok közötti interakcióhoz, ami az egyén számára 

is életstratégiái, cselekvési módjai kialakításának alapjául szolgálhat. 

                                                           
50 Medin és Wattenmaker (1987) vizsgálatát hozza fel példaként, akik amellett érvelnek, hogy az emberek háttérvagy naiv tudása minősít 
valamit jó vagy rossz kategóriának. A rajz készítőinek címkéi alapján (tanyai/városi vagy beteg/egészséges) változott, hogy a vizsgálati 

személyek a rajzokon milyen jellemzőket vettek észre, sőt ugyanazokat a jellemzőket is másképpen értékelték. 
51 Bár egy vizsgálatában a társadalmi keretek meghatározó hatására hoz fel bizonyítékot (Haslam et al., 1992), hiányzik az aktívan használt 
sztereotípia beágyazása a tágabb kognitív-szociális folyamatokba. 
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Az egyes társadalmi csoportok hatalmi hierarchiáját vizsgáló, főként észak-amerikai szociálpszichológusoknak 

nem volt lehetőségük arra, hogy történelmi léptékű változások tanúiként kövessék nyomon e kategóriák 

viszonyainak átrendeződését. A magyar rendszerváltozás erre alkalmas „társadalmi laboratóriumot" hozott létre 

a hazai kutatóknak. Hunyady György (1996) a különböző társadalmi kategóriákról (nemzetek, foglalkozási 

csoportok) kialakult képet és ezek viszonyát évtizedeken át tanulmányozva a sztereotípiaképzés sajátos 

funkcionalitására talált bizonyítékot. A sztereotípiák lehetnek az egyén szempontjából rigidek és nehezen 

változtathatók, azonban lényeges változásokon mennek át, ha az alapjukat képező társadalmi viszonyok 

gyökeresen megváltoznak. Azt is kimutatta, hogy az egyes kognitív területek, így a nemzeti és a társadalmi 

kategóriák megítélése egyáltalán nem független egymástól. Az újabb kutatási eredmények alapján tehát egyre 

élesebben kirajzolódik, hogy a sztereotípiák – a társadalom megismerésének építőköveiként – egy szélesebb 

kognitívtársas keretbe illeszkednek, azon belül nyerik el jelentésüket, válnak használhatóvá. 

Ezzel a végére értünk a fogalomtisztázásnak, a laikus elméletek és köztük a gazdaságról alkotott elméletek 

meghatározásának. Számba vettünk a lehetséges támpontok, szociálpszichológiai mechanizmusok közül egy 

csokorra valót, amelyeken a laikus gondolkodás alapulhat, és amelyeket segítségül hívhatunk elemzéséhez. Bár 

eddig is foglalkoztunk egyedi jelenségekkel, konkrét példákkal, mégsem az alkalmazáson volt a hangsúly. A 

következőkben két olyan területet elemzünk részletesebben, ahol a hétköznapi ember vélekedései, értékei és 

attitűdjei közötti rendszerszerű viszony határozza meg gazdasági viselkedését. 

4.4. A PROTESTÁNS MUNKAETIKA MINT A GAZDASÁGGAL 
KAPCSOLATOS LAIKUS VÉLEKEDÉSEK, ATTITŰDÖK 
RENDSZERE 

A protestáns munkaetikát Max Weber (1995a/1905) óta szorosan összekötik a gazdasági viselkedéssel. Ő 

fogalmazta meg először, hogy a kapitalizmus kialakulásában nagy szerepe volt a puritánok eszméinek és 

életszemléletének. Ez a kálvinista reformátori mozgalom, amely elsősorban Németalföldön és Angliában 

hódított, a gazdasági vállalkozásokat is felvirágoztató szigorú fegyelmet és önmegtartóztatást tűzte ki célul. 

Ezzel egy új jellemideál kialakulásában segített, amelyre nem pusztán a szerzés (ez már a kapitalizmus előtti 

korokban is jelen volt), hanem a gazdasági életben kamatozó racionalitás isjellemző, ami rendszeressé és 

fegyelmezetté teszi azéletet. Szerintük az ember boldogulása és üdvözülése olyan értékektől függ, amelyek 

alapjaiban mondanak ellent a hedonista életvitelnek, és a felhalmozáson alapuló kapitalista szemléletmóddal 

állíthatók párhuzamba. Weber nem állítja, hogy ok-okozati viszony lenne a kétjelenség, a puritán etika és 

üdvtan, illetve a kapitalista szellemiség között, csupán párhuzamot von a két ideáltípus között. A protestáns 

etika általános világnézet és értékrend, amely nem pusztán, sőt nem is elsősorban a munkára, a munkával 

kapcsolatos értékekre, vélekedésekre vonatkozik. Érinti azonban az evilági aszkézist, a szorgalmat, a 

takarékosságot, az időbeosztást, a vagyonnal és a lehetőségekkel való élést is. 

A 4.3. táblázatban, amely századunk közepén végzett statisztikai elemzések alapján készült, Furnham (1990b) 

meghatározó vallásuk alapján csoportosította a nemzeteket, és az ezek egy főre eső nemzeti jövedelmének 

átlagát számította ki. A számok az eredeti weberi elképzelésnek megfelelően alakulnak ugyan, de természetesen 

ez a táblázat önmagában nem lehet perdöntő a protestáns munkaetika és a kapitalista szellem kapcsolatában 

(lásd a szocialista államok-nem szocialista államok közötti különbségeket). 

1.11. táblázat - 4.3. táblázat. Az egy főre eső jövedelem középértéke (mediánja) a 

népesség legnagyobb része által követett vallások szerint csoportosított országokban, 

1957-ben 
 

Országok típusa (vallás alapján) Jövedelem ($) Országok száma 

Protestáns 1130 11 

Kevert protestáns-katolikus 881 6 

Görögkeleti ortodox 365 5 

Római katolikus 329 33 
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Iszlám 137 20 

Primitív vallású 88 15 

Keleti vallású (hindu, buddhista 

stb.) 
75 16 

Egyéb (a különböző kevert típusok 

is) 
362 7 

Minden ország együttesen 224 113 

Forrás: Furnham, 1990b. 

A 4.4. táblázatban a különböző felekezetek és vallásgyakorlási módok összehasonlítása látható az egyesült 

államokbeli fehér populáción vizsgálva. Lenski (1961) e csoportokat a tekintetben vizsgálta, hogy mennyire van 

rájuk hatással a „kapitalizmus szelleme". Az egyes felekezetekhez tartozók között megkülönböztette a 

rendszeres és marginális vallásgyakorlókat, valamint az így képzett minden alcsoportban a középosztálybeli és a 

munkás szocioökonómiai státusúakat. Látható, hogy az aktív, középosztálybeli protestánsokra volt 

leginkábbjellemző a kapitalista szellem, és az aktív, munkásosztálybeli katolikusokra a legkevésbé. 

Mindezek alapján azt mondhatnánk, hogy még ma is szoros kapcsolat van a vallási meggyőződés és a 

munkaetika között. A pszichológiai változók egészét tekintve mégis az tűnik valószínűbbnek, hogy a protestáns 

munkaetika – mai formájában – sokkal inkább a gazdasági kérdésekben elfoglalt pozíciót, egyfajta gazdasági-

társadalmi világszemléletetjelent, mint közvetlen vallásos elköteleződést. Bár kétségtelen, hogy a reformációnak 

és a korabeli puritán mozgalmaknak – más hatásokkal együtt – nagy szerepük volt e világkép kialakulásában. A 

vallási tanítás és a társadalmi kultúra bonyolult összjátékára hoz találó példát Molnár Attila (1994), amikor a 

nagyjából a nyugat-európai puritán mozgalmakkal egy időben jelentkező magyar protestáns megújhodás 

gazdasági-társadalmi hatásait vizsgálja. Magyarországon – a puritán mozgalmak népszerűsége ellenére – 

elmaradt a nyugat-európaihoz hasonló, azzal egyidejű gazdasági szemléletváltás. Ennek több lehetséges okát is 

felsorolja a szerző. Felhívja a figyelmet arra, hogy az eredeti koncepcióban sem egyirányú ok-okozati viszonyt 

tételezett Weber, hanem a vallási és gazdasági folyamatok kölcsönhatását. Ugyanakkor a legnépszerűbb magyar 

prédikátorok tanításait vizsgálva, azokat inkább kontemplatívnak, a társadalmi környezettől elkülönülőnek 

találta, szemben a Weber által elemzett nyugat-európai puritán mozgalmak aktív, evilági aszkézist hirdető 

vallásosságával. Az új gazdasági nézetek elterjedését akadályozta szerinte a hazai egyházszerkezet is, amelyben 

a választott presbitérium jogköre, autonómiája is korlátozottabb volt. Mindez a gazdasági-politikai feltételekkel 

együtt vezethetett oda, hogy a magyar protestáns mozgalmak terjedése nem járt együtt a gazdasági 

szemléletváltással. 

1.12. táblázat - 4.4. táblázat. A kapitalizmus szellemének hatása fehér protestánsokra és 

katolikusokra vallásosságuk és társadalmi réteghez tartozásuk alapján 
 

A hatás mértéke Ranghely Egyház Vallásosság Társadalmi réteg 

Legnagyobb 1 Protestáns Aktív Középosztály 

Legnagyobb 2 Protestáns Marginális Középosztály 

Közepes 3 Protestáns Aktív Munkásosztály 

Közepes 3 Katolikus Marginális Középosztály 

Közepes 4 Katolikus Aktív Középosztály 

Közepes 5 Protestáns Marginális Munkásosztály 
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Alacsony 9 Katolikus Marginális Munkásosztály 

Alacsony 7 Katolikus Aktív Munkásosztály 

Forrás: Lenski, 1961. 

A rövid (vallás-) szociológiai kitérő után térjünk rá a protestáns munkaetika pszichológiai elemzésére. 

Nyilvánvaló, hogy a pszichológia csak később kapcsolódott be a kérdés vizsgálatába, és a szerepe kezdetben 

kiegészítő jellegű volt, hiszen az alapvető fogalmi kör és értelmezési keret szociológiai volt. A szociológusok 

folyamatosan foglalkoztak is a Weber nyomán kialakult gondolatrendszer következményeinek kibontásával, 

elméleti elemzésével. Még akkor is, ha sokan közülük kétségbe vonták az eredeti elképzelést, egy vallási 

irányzat és a kapitalizmus materiális gazdasági rendszerének párhuzamba állítását. Mások megkérdőjelezték az 

elmélet időtállóságát, mondván, ha a kapitalizmus kialakulásában volt is némi szerepe a protestáns puritánok 

mozgalmának, a mai kapitalizmusra, annak vállalkozóira azonban a Weber által megfogalmazottjellemzők 

(önmegtartóztatás, individualizmus stb.) nem érvényesek. Könyvtárnyi irodalma van ennek a vitának. A 

pszichológusok hozzájárulása a jelenségkör tisztázásához két ponton ragadható meg. Egyrészt a 

pszichológiailag már megfogalmazott jelenségekhez kötötték a protestáns munkaetikát megtestesítő 

vélekedéseket, értékeket, így helyezve el a társadalmi jelenséget az emberi élmények, vágyak, vélemények 

szintjén. Másrészt empirikus megragadásához kínáltak olyan mérőeszközöket, amelyekkel már konkrét 

adatokban is tükrözni tudták az eddig elsősorban teoretikusan megfogalmazott összefüggéseket. 

4.4.1. A protestáns munkaetikához kapcsolódó pszichológiai jelenségek 

A következőkben Furnham (1990b) összefoglaló munkája alapján sorra vesszük azokat a pszichológiai 

változókat, amelyek e komplex véleménystruktúra, világnézet elemei lehetnek. Elsősorban olyan pszichológiai 

fogalmak tükrében, amelyek empirikusan is kapcsolódni látszanak a protestáns munkaetikához (a továbbiakban 

PME). A 4.5. táblázatban láthatók az egyes pszichológiai változók, amelyek közvetett vagy közvetlen 

kapcsolatban állhatnak a protestáns munkaetikával. 

1.13. táblázat - 4.5. táblázat. Hipotetikus táblázat a protestáns munkaetikához 

kapcsolódó változók „valószínű kapcsolatáról 
 

A PME egyes 

komponensei 
PME Életkor Végzettség Politikai 

beállítottság 

Vonások 

Te[jesítménymotivác

ió 
+ + + + + + + + 

Tekintélyelvűség + + + + + + + + + 

Hit az igazságos 

világban 
+ + + + + + + 

Konzervativizmus + + + + + + + + + 

Önkontroll + + + + + + + + 

Jutalom késleltetése + + + + + + 

Szociális értékek + + + + + + 

„A" típusú 

viselkedés 
+ + + + 
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Vállalkozói 

személyiség 
+ + + + 

Attitűdök 

Pihenés és 

szórakozás iránt 
+ + + + + + + 

Pénz iránt + + + + + + 

Idő iránt + + + + + + 

Siker iránt + + + + + + 

A + jel a kapcsolat erősségét, nem az irányát jelenti. Forrás: Furnham, 1990b. 

Teljesítménymotiváció – Murray (1938) szerint az a vágyunk, igényünk, hogy valami nehéz problémát 

megoldjunk, hogy rendezzünk, szervezzünk fizikai tárgyakat vagy ideákat. Mindezt önállóan szeretnénk 

elvégezni, másoknak bizonyítva, magas szinten megfelelve a kihívásoknak, megoldva az előttünk álló 

feladatokat. Ezek a késztetésekjórészt tudattalan, általános érvényű tendenciák, függetlenek a konkrét 

helyzetektől, és állandó személyiségvonások. 

Tekintélyelvűség – Kezdetben a fasiszta embertípusra jellemző viselkedésmódot és attitüdinális 

válaszokatjelentette. Adornoés munkatársainak (Adornoetal., 1950) vizsgálataiból azonban kinőtt egy egész 

messzire fejlődő kutatási irány, amely a tekintély feltétlen tiszteletére és a gyengék könyörtelen elnyomására 

épülő személyiségszerkezetet az ödipális tendenciák szigorú elfojtásával és a különösen szigorúan büntető, 

úgynevezett poroszos nevelési stílussal magyarázza. Mirels és Garrett (1971), a PME vizsgálatára készített 

egyik legelterjedtebb skála összeállítói 0,51 értékű korrelációt találtak a saját PME-skálájukon és az F-skálán 

mért eredmények között. Nem világos azonban, hogy a tekintélyelvűség mely aspektusa jellemző a PME-

skálákon magas pontszámot elérőkre. 

Hit az igazságos világban – Lerner (1980) szerint az emberek szeretnék hinni, hogy a velük és másokkal 

megtörtént események nem valamiféle önkény vagy véletlen eredményei, hanem azokat ők maguk is képesek 

kontrollálni. E sokszor téves hit következményeit gyakran abban a meggyőződésben érik tetten, amely szerint az 

áldozatok megérdemelték sorsukat. A világ igazságosságába vetett hit fontos az események kiszámíthatósága 

miatt, biztonságot nyújt a tervezésben, hiszen az emberi cselekedetek és a következmények között biztos, noha 

leegyszerűsítő kapcsolatot teremt. Az igazságos világban való hit korrelál a korral, ajövedelemmel, a vallással, 

de olyan személyiségjellemzőkkel is, minta konzervativizmus, a tekintélyelvűség, a belső kontrollosság, 

amelyek viszont korrelálnak a PME-val. 

Konzervativizmus – Egy általános attitűddimenzió, amely sok konkrét attitűd mögött megtalálható 

rendezőelvként. Számos szerző (Murphy, Likert, 1999/1938; Wilson, 1973; Eysenck, 1978; Kiss, 1999) 

álláspontja szerint a konzervativizmus egy olyan általános faktor, amelynek hatása a szociális attitűdök teljes 

skáláján megfigyelhető, hasonlóan az intelligenciához, amely a különböző területeken mutatott képességeket 

egynemű háttérváltozóként határozza meg. Sokszor összefüggésbe hozzák az új tapasztalatokkal szembeni 

viszolygással, a bizonytalanságtól való félelemmel és szorongással. Az ennek megfelelő attitűdök tehát 

valamilyen értelemben énvédő funkciót is betöltenek. Az empirikus eredmények (Feather, 1979; Joe et al., 

1981) is azt mutatják, hogy a protestáns munkaetikához köthető fontos jellemzők és vélekedések, mint a 

gyakorló vallásosság, a szabályok és a büntetés pártolása, a hedonizmusellenesség, kapcsolódnak a 

konzervativizmushoz. Sokan ellentmondást látnak abban, hogy a mindig újra vállalkozó kapitalista hogyan 

szoronghat az újtól. Természetesen a gazdasági vállalkozás is lehet része egy adott társadalmi 

normarendszernek, hagyománynak. Jól megférhet tehát az ilyen értelemben vett hagyományőrzés és a 

vállalkozókedv. Ugyanakkor a viharos történelmű, többszörösen is rendszerváltó magyar társadalomban például 

összetett, ambivalens viszonyt tételezhetünk fel a gazdasági vállalkozás, a társadalmi átalakulás és a 

hagyományőrzés között (Kiss, 1999). 

Önkontroll – Fontos személyiségvonás, amely azt fejezi ki, hogy mennyire függünk a külső megerősítésektől, 

illetve mennyire van meg a képességünk, hogy a saját sorsunkat irányítsuk. Nestle (1976) 3000 alkalmazotti 

munkaviszonyban dolgozó személy részvételével vizsgálta a külső-belső kontrollosság és a munkában elért 
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siker kapcsolatát. A külső-belső kontrollosság szignifikánsan kapcsolódott a munkahelyi eredményekhez, az 

órabérhez, a munkával való elégedettséghez, az éves jövedelemhez és a vélt anyagi előrejutáshoz. Frantz (1980) 

ugyanakkor azt találta, hogy az állami alkalmazás nagyobb mértékű külső kontrollossággal társult. A PME-

skálán elért magas pontszám nagy valószínűséggel a belső kontrollossággal jár együtt. 

Ajutalom késleltetése – Vagyis a kisebb, közvetlen siker feladásának képessége a későbbi nagyobb siker 

reményében. A kérdés leginkább a fejlődéslélektan témakörébe tartozik, ám a szociálpszichológiai 

vizsgálatokból kiderült, hogy e vonás inkább a középosztálybeliekre jellemző. Mischel (1981) a 

következőképpen írja le az ilyen képességgel rendelkező személyt: inkább a távoli jövő felé orientált, gondos, 

hosszú távú terveket készít, magasabb a teljesítménymotivációja, az átlagosnál bizalomtejesebb, és nagyobb a 

felelősségtudata, magas az igényszintje, kevesebb kontrollálatlan indulatkitörése van. Mindez együttesen 

egybevág az ún. puritán karakterrel. 

Szociális értékek – Az értékek területén a szociálpszichológiai kutatásoknak nagy hagyománya van. A szociális 

értékeket elsősorban olyan véleményrendszerként vizsgálják, amely a kompetenciával, moralitással és általában 

a társadalmi normáknak való megfeleléssel kapcsolatos. A leghíresebb Rokeach (1973) megközelítése, amely az 

értékeket állandósult vélekedéseknek tekinti, és megkülönbözteti a terminális és instrumentális értékeket, 

amelyek egyrészt az elérni kívánt állapotra, másrészt a végrehajtás módjára vonatkoznak. Furnham (1987) 

vizsgálta a PME, valamint más munkaértékek és általános értékek kapcsolatát. Ezek szerint pozitív kapcsolat 

van a PME és a különböző értékek-vélekedések között. Például a túlvilági üdvözülés hite, a biztonság, tisztaság, 

engedelmesség és udvariasság iránti elkötelezettség együttjárta protestáns munkaetikával. Ugyanakkor a PME 

negatívan korrelál olyan értékekkel, mint egyenlőség, harmónia, szeretet, nyitott gondolkodás, invenciózusság 

és intellektualitás. 

„A" típusú viselkedés és vállalkozói személyiség – A protestáns munkaetikával való kapcsolatát viszonylag 

kevéssé vizsgálták. A vállalkozóknak is különböző típusait lehet elkülöníteni. Gray (1986) 19 vállalkozótípust 

különített el: szólista, kulcspartner, közösségi, profi, konzultáns, feltaláló-kutató, high-tech, munkaszervező, 

elnyűhetetlen kezdeményező, elképzelésmásoló, megszerző, spekuláns, átfordítóművész, értékmanipuláló, 

vállalkozó életstílusú, elhivatott menedzser, konglomerátor, tőkenövelő, matróna/patrónus (családi). A 

vállalkozói viselkedés szocializációjának fontos elemeit vizsgálva Venkatapathy (1984) első és második 

generációs vállalkozók életrajzát hasonlította össze. A sok különbség mellett (az első generációsok vállalkozóbb 

szelleműek, inkább társas orientáltságúak, míg a második generációsok konvencionálisabbak) az életrajzok 

alapján megalkotott kép hasonlított a szülőkére, főként az apáéra. A PME és a vállalkozói viselkedés között is 

valószínűleg ellentmondásos, szövevényes kapcsolat van. 

Attitüdinális korrelátumok – Az attitűdök négy csoportjának lehet szorosabb kapcsolata a protestáns 

munkaetikával: 

1. A pihenés és szórakozás attitűdjei feltételezhetően negatív kapcsolatban állnak a protestáns munkaetikával, 

bár a kapcsolatot nehéz definiálni. Kálvin János például a táncot, a szerencsejátékot, a kártyajátékokat 

immorálisnak tartotta, de nem ítélt el minden szórakozási módot, feltéve, hogy az elősegítette a jobb 

munkateljesítményt (pl. gyakorlatot biztosít, felkészít a munkára). A puritánt úgy lehetne jellemezni, hogy 

keményen dolgozik, és általában elítéli a szórakozást, ám az is lehet, hogy a kemény munka utáni megérdemelt 

kikapcsolódást elfogadja, bár sok függhet a kikapcsolódás formájától. 

2. A pénz iránti attitűd érdekes lehet, mivel a pénz nemcsak méri más dolgok értékét, de önmaga is szimbolikus 

értékkel bír, ami akár pszichoanalitikus és behaviorista megközelítésekben is vizsgálható. Furnham (1984a) a 

pénzhez való viszonyt a protestáns munkaetikához kapcsolta. Eredményei azt mutatták, hogy a PME-skálán 

magas pontszámot elérők voltak inkább pénzcentrikusak. A PME által vezérelt személy valószínűleg olyan 

pozitív attitűdöt mutat a pénz iránt, ami a felhalmozást tartja célnak, nem pedig a pénzköltést. 

3. Az idővel kapcsolatos attitűdök meghatározhatják a pénzzel kapcsolatos viszonyunkat is. McGrath és Kelley 

(1986) megállapította, hogy az embereknek különböző attitűdjei lehetnek az idő struktúrájával, folyásával, 

valóságosságával, érvényességével szemben. Mindezen túl maguk a kultúrák is meghatározzák az idő fogalmát, 

ami az idő mérését is befolyásolja (órák, kalendáriumok, naptárak, határidőnaplók stb.). Dapkus (1985) három 

fő dimenzióját találta az emberek időélményének: változás és folytonosság (beteljesülés az időben), korlátok és 

lehetőségek (tevékenység az időben) és tempó (ritmus az időben). Ezek közül az időbeli tevékenység kérdése 

kapcsolódik leginkább a protestáns munkaetikához, amivel összefügg ajutalom késleltetésének képessége is. 
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4. A siker iránti attitűdök is fontosak a PME gondolatrendszerében, mert itt a siker kiválasztottságotjelent, de 

munkának kell mögötte állni. Nem lehet viszont önzően élvezni, jutalomnak kell tekinteni. Nem irigyelni, 

tisztelni kell a sikert, hiszen elképzelhető, hogy a kiválasztottság jele. 

A PME demográfiai és vélekedési korrelátumai: 

1. PME és kor: Ahogy öregszenek az emberek, egyre konzervatívabbá válnak. Aldag és Brief (1975), valamint 

Furnham (1989) empirikus bizonyítékot talált erre az összefüggésre, bár az is lehet, hogy a vagyon a közvetítő 

változó, vagy például a tapasztalatok, nem pusztán az életkor. Ráadásul a kapcsolatot leíró függvény 

valószínűleg nem lineárisan emelkedő, hanem harang alakú, amely 40-50 év körül tetőzik, utána valamelyest 

csökken. 

2. PME és végzettség: A képzés időtartamát és a megszerzett végzettséget egyszerre kellene vizsgálni, de mivel 

nehéz elválasztani más változóktól az iskolázottság mérőszámait, ezért nincsenek jó empirikus adatok. 

3. PME és politikai vonzalmak: Összetett kapcsolat van a politikai beállítottság és a PME között, amit Johnson 

(1962) Egyesült Államokban végzett vizsgálata is mutat. Eredményei alapján a vallásos elkötelezettségű 

iskolákban végzett, protestáns munkaetikávaljellemezhető személyek a Republikánus Párt felé vonzódnak, a 

liberális neveltetésűek inkább a Demokrata Párt felé, ami a rendigény és a szabadságvágy (autonómia) sajátos 

keveredését mutatja a PME-skálákon magas pontszámot elértek között. 

4. PME és vallásosság: Egyesek találnak kapcsolatot a vallásgyakorlat és a PME között, mások vitatják ezt. Ray 

(1970) ausztráliai vizsgálatában talált összefüggést a protestantizmus, illetve agnosztikusság és a 

munkateljesítmények között. Bouma (1973) szerint viszont az eredményekkel kapcsolatban óvatosságra int, 

hogy kevesen veszik a fáradságot a vallásukat valóban gyakorlók nézeteinek vizsgálatához. 

Ha látjuk azt a sokféle pszichológiai változót, amely összekapcsolható a protestáns munkaetikával, akkor 

némileg elbizonytalanodhatunk e fogalom jelentését és magyarázóerejét illetően. Ezt a sokirányú, összetett 

összefüggésrendszert látva azt mondhatnánk, hogy a PME fogalmának bevezetése talán csak növeli a nyitott 

kérdések számát. Semmiképpen nem árt tehát, ha a tágabb összefüggések vizsgálata után magára a protestáns 

munkaetika pszichológiai eszközökkel megragadható jelentésére irányítjuk figyelmünket. 

4.4.2. A protestáns munkaetika pszichológiai mérése 

A pszichológiai fogalmak hajlamosak az átalakulásra, mikor a mérésükre kerül sor. Sokan mondják például, 

hogy az attitűd elméleti fogalmától független az ajelenség, amit maguk az attitűdskálák mérnek. Ilyenkor a 

szociálpszichológusok mentegetőzésül egy másik pszichológiai fogalom, az intelligencia példájára hivatkoznak, 

hiszen – mint tudjuk – az intelligencia az, amit az intelligenciatesztek mérnek. Nem érdektelen tehát 

megvizsgálni azt az eljárást, ahogyan a szociológiából kölcsönvett fogalmat mérhetővé alakították. 

Az első kérdés, hogy vajon elméletileg indokolt-e egy olyan szerteágazó jelenség mérése, minta protestáns 

munkaetikáé. Az előzőekben láttuk, hogy rengeteg pszichológiai változó kapcsolódik hozzá, a 

konzervativizmustól kezdve az idővel való gazdálkodásig és vágyaink késleltetéséig. Ha feltesszük, hogy e 

jelenség mérhető, akkor mindenképpen számolni kell a megjelenő, többé-kevésbé önálló komponensekkel. 

Mindezeken túl azt is vizsgálnunk kell, hogy érdemes-e a protestáns munkaetikát közvetlenül mérni. 

Hozzáadunk-e ezzel valamit az eddig is figyelembe vett változók magyarázóerejéhez? Nem arról van csupán 

szó, hogy egy újabb elnevezéssel tulajdonképpen már ismert dolgokat vizsgálunk újra? Bár az érvényesség nagy 

kérdéseihez képest háttérbe szorulhat, nagyon fontos a megbízhatóság kérdése is. Alkalmasak-e a különböző 

skálák és egyéb eljárások ajelenség objektív és torzítatlan feltárására? 

Különböző eszközök váltak népszerűvé a protestáns munkaetika mérésében. A legelterjedtebbek a kérdőíves 

eljárások, de lényeges kutatások zajlottak a tartalomelemzés módszerével, és emellett még archív adatok 

elemzését, illetve projektív eljárásokat is alkalmaztak. Az ismertebb PME-skálák: 

• Protestáns etika-skála (Goldstein, Eichhorn, 1961) 

• Pro-protestáns etika-skála (Blood, 1969) 

• Protestáns munkaetika-skála (Mirels, Garrett, 1971) 

• Kapitalista szellem skálája (Hammond, Williams, 1976) 
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• Munkaés pihenésetika alskálái (Buchholz, 1976) 

• Eklektikus protestáns etika-skála (Ray, 1982) 

• Ausztrál munkaetika-skála (Ho, 1984) 

E skálák nagymértékben különböznek hosszukban (4-19 tétel), a válaszadás módjában (2-7 válaszlehetőség) és 

más formai jellemzőikben is. Mégis, ha ugyanazt a jelenséget mérik, akkor korrelációnak kell lenni közöttük. 

Néhány összehasonlítás született is: Ray (1982) 0,36-os korrelációt mért a saját tesztje és a leginkább bevált, 

Mirels-Garrett-féle skála (1971) között, Ho (1984) 0,65-os korrelációt talált a saját tesztje vonatkozásában. 

Waters, Bathis és Wathers (1975) több kérdéssorhoz, így Mirels és Garrettéhez is mérte a sajátját. Furnham 

(1990a) összehasonlította a felsorolt hét skála mindegyikét, és a lehetséges 28-ból 26 estben a korreláció 5%-os 

szinten szignifikáns volt (4.6. táblázat). Nem lehetett kiszűrni annak hatását, hogy a PME összetettségét 

mindegyik skála más mértékben és más belső arányokban adta vissza, ami természetesen mérsékli 

korrelációjukat. Az is kiderült, hogy a különböző kérdéssorok megbízhatósága is változó volt. 

1.14. táblázat - 4.6. táblázat. Hét eltérő mérési módszer alapján számított protestáns 

etika-mutatók korrelációs elemzése 
 

1. Goldstein 

és 

Eichhorn 

1. 2. 3. 4. 5a. 5b. 6. 

2. Mirels és 

Garrett 
0,52 

(50-52)* 

      

3. Blood 0,30 

(29-30) 

0,46 

(45-48) 

     

4. Hammond 

és 

Williams 

0,53 

(52-53) 

0,60 

(58-61) 

0,42 

(41-43) 

    

5a. Buchholz 

(pihenés) 

-0,28 

(-27-29) 

-0,36 

(-37-37) 

-0,28 

(-28-29) 

-0,22 

(21-22) 

   

5b. Buchholz 

(munka) 

0,28 

(25-27) 

0,45 

(42-45) 

0,22 

(22-23) 

0,45 

(42-45) 

0,00 

(01-62) 

  

6. Ray 0,29 

(26-29) 

0,37 

(33-39) 

0,32 

(32-33) 

0,36 

(32-37) 

-0,19 

(16-19) 

0,17 

(17-18) 

 

7. Ho 0,42 

(41-43) 

0,60 

(58-66) 

0,37 

(36-38) 

0,59 

(58-59) 

-0,09 

(06-09) 

0,55 

(54-55) 

0,37 

(34-32) 

* A zárójelben látható intervallumok az életkor, nem, nemzetiség, vallás és foglalkozási státus hatásainak 

kivonása után kapott parciális korrelációk értékei. 

Forrás: Furnham, 1990b. 

Mire vonatkoznak a különböző skálák kérdései? Bár nagy közöttük az eltérés, de általában jellemző a „kemény 

munka és gyümölcsének" témaköre. Kettő foglalkozik a függetlenséggel, kettőben pedig lelkiismereti, vallási 

kérdések vannak, van azonban olyan skála, amely csak kevés dimenzióban mér (az idő iránti attitűd, 
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megfontoltság és aszketizmus általában is hiányzik). Heaven (1989) elvégezte a különböző skálák tételeinek 

tartalomelemzését. Az eredmények azt mutatják, hogy a skálák legtöbbje több faktort is tartalmaz, amelyek nem 

állnak össze egyetlen eredő, végső faktorrá. Kivétel csupán a Mirels és Garrett-féle, amelynek fő faktora az 

erőfeszítés, és Rayé (1982), amely háromjól elkülöníthető faktort tartalmaz: istenhit, kemény munka, valamint a 

takarékosság-élvezet faktora. Furnham is vizsgálta e kérdéseket, és öt faktort talált, amelyek némileg eltértek 

Weber eredeti szempontjaitól: hit a kemény munkában, a pihenés szerepe, vallásos és morális vélekedések, a 

többiektől való függetlenség hangsúlyozása, aszketizmus. 

A pszichometrikus eljárások kifejlesztése a pszichológusok fontos hozzájárulása a protestáns munkaetika 

vizsgálatához. Azonban ezekben az eljárásokban éppen pszichometrikus hibák, következetlenségek vannak. 

Furnham aztjavasoja, hogy a jövőben többdimenziós (aszketizmus, függetlenség, idő, kikapcsolódás, munka 

iránti attitűdök, velük kapcsolatos értékek) PME-skálát kellene kialakítani. Azonban magával a kérdőíves 

adatfelvétellel szemben is megfogalmazhatók kritikák. Például, hogy önbeszámolón alapul, nem biztos a 

viselkedéssel való kapcsolata, előnyben vannak a magukat jól kifejezők. Nem világos továbbá, hogy az erős 

munkaetika ellentéte a gyenge munkaetika vagya kikapcsolódáspártiság. Általában diákok a vizsgálatok alanyai, 

akiknek talán nincsenek is munkatapasztalataik, és semmi esetre sem nevezhetők reprezentatív populációnak. 

Az empirikus mérési eljárások legtöbbje kihagyja a weberi protestáns etikából az istenhit, a pénz, a nemzeti 

érzés kérdését, marad tehát a munka és a kikapcsolódás. 

Másfajta, nem kérdőíves eljárásokat is alkalmaztak a protestáns munkaetika mérésére. Nem közvetlenül a 

protestáns munkaetikát, de például a teljesítményszükségletet vagy a kudarctól való szorongást mérték projektív 

technikákkal. McClelland és munkatársai (1953) Tematikus Appercepciós Tesztet (TAT) használtak a 

teljesítménymotiváció mérésére. A projektív technikák mellett használták még a tartalomelemzés módszerét is. 

Bár ezeknél a módszereknél is felmerül az objektivitás és az érvényesség kérdése, előnyük viszont, hogy 

nemcsak az egyének, hanem a csoportok értékei is vizsgálhatók segítségükkel. 

McClelland (1961) gyerekmeséket elemezve végzett kultúrközi összehasonlítást. A mesék szerinte jól kifejezik 

egy nemzet motivációs szintjét, mivel a szájhagyomány őrzi őket; hosszabb időn keresztül fennmaradnak; a 

szövegek rövidek és egyszerűek, ugyanakkor megindítják a képzeletet; a népszerű kultúrát képviselik; nemcsak 

a kiváltságosak számára elérhetőek; a mesék kevésbé árnyaltak mondanivalójukban, és közvetlenebb üzenetet 

fogalmaznak meg, mint a legtöbb más irodalmi műfaj. McClelland 23 országból gyűjtött meséket az 1920-1929, 

valamint az 19461955 közötti periódusokból. Azt találta, hogy felfedezhető különbség a nemzetek között, amit 

egy eredményesség-, illetve teljesítménymutatóval lehet kifejezni. 

A tartalomelemzés mellett a történeti jellegű kutatás isjó eszköze lehet az adott kultúrára, társadalomrajellemző 

PME-szint feltárásának, meglevő dokumentumokat (pl. statisztikákat) használva fel. A módszertani problémák 

itt a történeti kutatások általános problémáihoz hasonlóak: gyakran lényeges hiányosságok vannak az 

adatokban; a megőrzött anyagok megbízhatósága kérdéses; az adatokat különböző országokban, különböző 

időszakokban másképpen számították ki, így a számok összehasonlítása sem egyszerű. Ezzel szemben 

határozott előnyeik is vannak, hiszen a különböző kultúrák, időszakok széles spektrumát ölelhetik fel. 

McClelland (1961), illetve Kelvin és Jarrett (1985) is széles körben használt ilyen vizsgálati módszereket. 

Mindezekkel a pszichológiai eljárásokkal végső soron egy összetett, sokféle viszonylatban megjelenő fogalmat 

lehet többé-kevésbé körülrajzolni. Furnham a maga összegzése végén nyitva hagyja a kérdést, hogy a protestáns 

munkaetikát vajon személyiségvonásnak, sajátos nézetrendszernek, tudattalan motívumnak vagy sajátos 

értéknek tekintsük-e. A továbblépést mindenképpen segítené az egységesebb módszertani és fogalmi keret 

meghatározása. Mindazonáltal az kétségtelen, hogy a gazdasági viselkedést és a társadalmi viselkedések egy 

tágabb körét meghatározó, mögöttes laikus gondolkodási konstruktumról van szó a protestáns munkaetika 

esetében, amely a laikus elméletek fentiekben felsorolt, számos jellegzetességével bír. Többek között integrálja 

a társadalomról való tudást, befolyásolja a véleményformálást és a cselekvést, erősen társadalmi 

meghatározottságú, közösen osztott tudás, amely nem pusztán a tudományos elméletek fontos alkotóeleme, de a 

közgondolkodásban is tovább él. 

A mai gazdaság, a kapitalizmus nagyon különbözik a múlt század elejitől, hiszen fejlődése során maga is 

átalakult. A protestáns munkaetika azonban, úgy tűnik, továbbra is a gazdasági viselkedés használható 

konstruktuma. Az általános társadalmi, gazdasági változások, mint például a szolgáltató szektor növekvő és a 

termelő szektor csökkenő arányai, a nők munkába állása, az ipari társadalom átalakulása globális információs 

társadalommá, nyilván hatással volt és van a munkavégzésre és munkamódra, azonban a protestáns 

munkaetikaként azonosított szemléletnek fontos szerepe lehet ajövőben is. 
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4.5. A KOCKÁZAT MINT TÁRSADALMI KONSTRUKCIÓ ÉS 
EGYÉNI PERSPEKTÍVA 

A protestáns munkaetika esetében a „világnézet" egy átfogó rendszerét próbáltuk nyomon követni és 

szerteágazó kapcsolatait kibontani a laikus gazdasági gondolkodásban, elméletalkotásban. Második példánkban 

éppen ellenkező irányból közelítünk. Nem egy átfogó gondolati rendszerből, hanem egyetlen fogalom 

elemzéséből indulunk ki, azonban végül – remélhetőleg – ugyanúgy a laikus elméletek alapvető 

jellegzetességeit sikerül majd kimutatnunk. A kockázat a bizonytalanságról alkotott fogalmunk, s egyben az 

eljövendő események előrejelzésének eszköze is. A kockajátékban például mondhatjuk, hogy a nyerés 

valószínűsége a kedvező kimenetelű és az összes lehetséges dobások hányadosa. Ez az összefüggés 

meghatározza a „racionális" játékos viselkedését, és esetleg a játékszabályokba is beépül (pl. lóverseny). A 

kockázatra vonatkozó információ a gazdasági életben is az egyik legfontosabb kiindulópont, ha várható 

hasznunkat szeretnénk kiszámítani. 

Nem véletlenül kezdjük a szerencsejáték és az üzleti tervezés példáival a kockázat fogalmának tárgyalását, 

hiszen éppen ezek inspirálják elsőként a valószínűségek számítását és a lehetséges jövőbeni események 

előrejelzését (Bernstein, 1998; Weber, 1995b/1894). Sokszor nehéz megállapítani, hogy a reneszánsz kori, 

úttörő szerzők egyikét-másikát a matematika és általában a tudomány előremozdításának magasztos célja vagy 

éppen egy sikeresjátékszisztéma kidolgozása vezeti-e, amikor a valószínűségeket új és új szempontokból 

vizsgálják. 

Hagyományosan a kockázat kutatásának két vetületét különböztetik meg: egyrészt az objektív kockázat 

vizsgálatát, amit kockázatelemzésnek nevezhetünk, másrészt az ettől gyakran eltérő, átélt kockázat mérését, 

amit kockázatészlelésnek nevezhetünk. 

A pszichológia a szociológiával karöltve ez utóbbi vizsgálati területenjátszott a kezdetektől fogva jelentős 

szerepet. A következőkben mi nem e hagyományos elkülönítés alapján haladunk, hanem a kockázatot egyéni-

társas-társadalmi konstrukciója szempontjából fogjuk vizsgálni, ami megkérdőjelezi az objektív és szubjektív 

elemek szétválasztását (Johnson, Covello, 1987). A kockázat fogalma, bár mai formájában az absztrakt 

tudományos elméletek körébe soroljuk, mégis történelmileg, kulturálisan meghatározott, érzékeny a társas mező 

változásaira is. A fogalomnak a (laikus) gondolkodásban betöltött szerepét elemezve kétjelenséget fogunk egy 

kissé részletesebben szemügyre venni: egyrészta kockázat társas-társadalmi meghatározottságát, másrészt azt, 

hogy az egyénnek milyen modelljei lehetnek a kezelésére. A modellt ebben az esetben sem feltétlenül racionális 

döntéshozatali elvként értelmezzük, inkább egészleges reprezentációként, amelyben fontosak a mentális 

összefüggések és a cselekvéssel való kapcsolat. 

4.5.1. A kockázat kulturális, társas-társadalmi konstrukciója 

A kockázat problémája nagyjából egy időben kezdte foglalkoztatni a tudományos gondolkodókat, a távoli 

országokkal kereskedőket és a szerencsejátékosokat, megközelítőleg egyszerre fogalmazódott meg a kérdés e 

különböző területeken. A fogalom legkorábban – megkülönböztetve az általános értelemben használt veszély 

fogalmától – éppen a távolsági kereskedelem területén fordul elő, a kora újkorban, az itáliai városállamok 

tengeri kereskedelméhez kapcsolódva (Weber, 1995b/1894). Az a szemlélet, amely már számol a 

bizonytalanságokkal (pl. vihar, rablók), korábban nem volt magától értetődő, megjelenése kötődött bizonyos 

társadalmi feltételekhez, és csak ezek kialakulása esetén jelenhetett meg (BonB, 1998). 

A mai értelemben vett kockáztató, a kockázattal számoló magatartás a „nyugati racionalizálódással" vált 

lehetővé, olyan természetfelfogást és éntudatot feltételez, amely a premodern korokra nem volt jellemző. Az 

önálló cselekvésnek, az egyéni döntésnek kellett előbb előtérbe kerülnie. A kereskedő példáján is látjuk, hogy a 

kockázat vállalásával kezelni kívánt bizonytalanságok tulajdonképpen maguk sem léteznének az egyéni 

cselekvés nélkül, ha nem vágna bele a kereskedő új dolgokba, nem próbálna meg bizonyos árucikkeket venni és 

eladni. Azáltal keletkeznek e bizonytalanságok, hogy a kereskedő saját lehetőségeiben bízva, azt feltételezi, 

hogy a bizonytalan helyzettel meg fog birkózni (BonB, 1998). Az ilyen viselkedés egyenesen kihívja a veszélyt, 

azonban ez különbözik az embertől független veszélyhelyzetektől. Éppen azért más, mert függ a cselekvéstől, 

nem csupán fenyegetést, de lehetőséget is hordoz: úgy döntünk, hogy kipróbálunk valamit, ami előreláthatóan 

számos előnnyel kecsegtet, de kudarccal is végződhet. 

Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a korábbi korok ne dolgoztak volna ki különböző eljárásokat a 

bizonytalanul bekövetkező veszély kontrolljára. Azonban ezek a fenyegetések sokkal inkább sorsszerűnek 

tűntek, szemben az előre látható, kiszámítható kockázattal. Így a kezelésükre kialakított technikák is mások 
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voltak. Nem az egyéni döntésekre koncentráltak, hanem a kozmológiai rend helyreállítására, például a 

természetfeletti erők kiengesztelésére. 

A kockázat vállalásával kialakult bizonytalanságot is értelmezhetjük többféleképpen. Tekinthetünk rá úgy, mint 

a fejlődés zálogára vagy mint valamiféle kiküszöbölendő zavarra. A modern társadalmakra jellemző nézet, hogy 

az evolúció során az emberek egyre inkább képesek csökkenteni a bizonytalanságokat (Parsons, 1980). A 

bizonytalanságok elleni védekezés legjobb formája a megszüntetésük, vagyis ha a bizonytalanságot biztonsággá, 

a félreérthetőséget egyértelműséggé, a rendezetlenséget pedig rendezettséggé alakítjuk át. A modernitásban ez 

ajellemző viszony a kockázathoz. Különböző valószínűségszámítási és döntéselméleti modellekkel úgy véljük, 

hogy kiszámíthatóvá és ezzel együtt kontrollálhatóvá tudjuk tenni a bizonytalant. 

A kockázat fogalmának a társadalmi változásokhoz kötött átalakulása korántsem ért véget, annak ellenére, hogy 

ma szeretjük a kockázatot és az azt mérhetővé tévő valószínűségszámítást időtlen absztrakciónak tekintetni. Ha 

egy „posztmodern" nézőpontból kritikusan tekintünk a modern ipari társadalmakra, akkor megállapíthatjuk, 

hogy éppen a rendezetlenség csökkentésére kialakított módszerek mellékhatásaiként jönnek létre újabb 

kockázatok, épp a veszélyek leküzdésére kialakított technológiák (pl. ipari létesítmények) teremtenek újabb 

veszélyeket. Egyes felfogások szerint (Beck, 1998) az ilyen irányú társadalmi folyamatok eredményezik, hogy a 

modern, ipari társadalom kockázattársadalommá válik. Javasolják, hogy a kockázat fogalmát értelmezzük újra 

az ipari termelés előre láthatatlan mellékhatásainak fényében, amelyek globális méretű krízistömeggé alakulnak. 

Mindez a veszélyekhez való legújabb viszonyunkat is kifejezi, amikor elsődlegesjellemzőjükké a 

kalkulálhatatlanság válik. Eljöhet egy pont, ahol be kell ismernünk, hogy a kockázat kérdéseit többé nem tudjuk 

a rend kérdéseivé átalakítani, racionalizálni. Összegezve tehát, a kockázat előtti, a kiszámítandó és a 

kiszámíthatatlan kockázat lehetséges három társadalomfejlődési fázisa alapján megállapíthatjuk, hogy a 

kockázat fogalma nem független a társadalmi folyamatoktól, sőt meghatározó módon a társadalmi-történeti 

folyamatok által (is) konstruálódik. 

Nem csupán történetisége bizonyítja azonban, hogy a kockázatot nem szabad univerzális fogalomként 

kezelnünk és elszakítanunk a társas-társadalmi folyamatoktól. Látható az is, hogy a biztonság igénye és a 

veszélyek elkerülése által motiválva minden társadalom, kultúra sajátos stratégiákat dolgoz ki a bizonytalanság 

leküzdésére. Ha társadalmi konstruktivista nézőpontból tekintünk a kérdésre, akkor nyilvánvalóvá válik, hogy a 

kulturális értékek, társadalmi észlelésminták befolyásolják, hogy milyen tevékenység kockázatos egy adott 

társadalomban (Szíjártó, 1998) Nem léteznek olyan kontextustól független, mechanikus mércék, amelyek 

képesek mérni az egy adott társadalomban még elfogadható kockázatot. A társadalmon belül kialakuló 

konszenzus dönt a tekintetben, hogy mi a kockázatok rangsora (Douglas, Wildavsky, 1982). A kockázatészlelés 

Mary Douglas által felállított kulturális elmélete egységes egésznek tekinti a társadalmi környezetet, az észlelő 

individuumot és a választás elveit. A kockázat észlelése szerinte társadalmi szűrőkön keresztül történik, és 

szervesen kapcsolódik a társadalmat kialakító kultúrához. Ugyancsak társadalmi folyamatok révén jön létre a 

konszenzus arról, hogy milyen veszélyek váltják ki a legnagyobb szorongást, és milyen kockázatok vállalása 

tekinthető még ésszerűnek. Szociológiai szempontból azt is mondhatnánk, hogy folyamatos küzdelem zajlik a 

nyilvánosságon belül a kockázat fogalmának definíciói körül. E definíciókon keresztül alakul ki az életfolyam 

eseményeiből a „konfliktusvalóság”, tehát az a mód, ahogyan az események megjelennek a nyilvánosság előtt, 

jelentéssel, értékeléssel töltődnek fel a közgondolkodásban. Így válik egy atomerőmű vagy hulladéklerakó 

„veszélyessé", így címkéződnek bizonyos viselkedések még vállalhatóan kockázatosnak, mások túlságosan is 

kockázatosnak (pl. tőzsde – pilótajáték, fokozódó motorizáció – esőerdők kiirtása).52 

A kockázat fogalmának van egy harmadik vetülete, amely ugyancsak fontos társadalmi konstrukciója 

szempontjából. Míg a veszélyekért, azok negatív hatásaiért általában nem tehetők a cselekvők felelőssé, addig 

egy kockázatos vállalkozás balsikere esetén óhatatlanul felmerül a felelősség kérdése. A felelősségre vonás, a 

„hibáztatás” folyamatában sem választható azonban szét az objektív és a szubjektív felelősség kérdése, mert az 

előre látható valószínűségek – azok beszámítása – mellett megjelenik a harag, a remény, a félelem, a 

megbocsátás is. Egy további tényező, hogy a felelős keresése gyakran társadalmi hatalmi viszonyok függvénye 

is. 

A kockázat és a hibáztatás, az erkölcsök és a veszély viszonyát elemezve, Douglas (1998) arra a következtetésre 

jut, hogy a balszerencse lehetséges okai közül a közösség általában kiválaszt egy elfogadható magyarázatot. 

Kulturális antropológusként egyenesen azt állítja, hogy a közösségek a veszélyek okainak egy-egy domináns 

magyarázata köré szerveződnek. A balszerencse oka szerinte lehet morális (pl. egy törvény megszegése), lehet 

egyéni ellenségek műve (pl. rivális személy tette), okolhatjuk érte a külső csoportot (pl. ellenséges nemzetet) is, 

de lehetséges, hogy egyáltalán nem hibáztatunk senkit (a baleset áldozatának megsegítésére koncentrálunk). 

                                                           
52 A környezeti kockázatról részletesen a gazdaság etikai kérdéseiről szóló 21. fejezetben olvashatunk. (A szerk.) 
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Mindezen hibáztatási mechanizmusok hatálya alól saját korunkat sem vonja ki. Azt állítja, hogy bár a 

tudományra épülő, modern világunkban azt hittük, hogy felmértük a valós nehézségeket, és ezeket már senki 

sem fogja politikai célokra felhasználni, mégis rá kellett jönnünk, hogy egyrészt tudásunk hiányos, másrészt „a 

tudomány nem szült olyan generációkat, amelyek tagjai ne akarnák társadalmi célokra felhasználni a hibáztatás 

mechanizmusait". Szerinte ezek a mechanizmusok a mai modern társadalmakban is jelentős közösségképző 

erőket működtetnek. 

A kockázat számos társadalmi vonatkozását, így történelmi meghatározottságát, a kulturális különbségeket és a 

társadalom egészének fenntartásában betöltött funkcióját is elemeztük. Ezek a felvetett szempontok egyben 

támpontul is szolgálnak ahhoz, hogy megértsük az egyes konkrét esetekben meghozott kockázatos döntések 

nem racionális meghatározóit. Bár a fenti elemzések elsősorban a társadalmak egészére koncentráltak, nem 

nehéz belátni, hogy ezek a társadalmi folyamatok legalább annyira reális keretét képezik az egyéni döntéseknek, 

mint az alternatívák objektív valószínűségeit számításba vevő, racionális következtetési eljárások. 

Természetesen ezeket a folyamatokat felfoghatjuk az absztrakt, tudományos kockázatmeghatározásokkal 

szemben álló és általuk majd legyőzendő sötét erőknek, azonban – legalábbis a hétköznapi gondolkodás szintjén 

– e szociális konstrukciós folyamatok éppen olyan reális meghatározói a kockázatvállalásnak, 

kockázatszámításnak, mint a valószínűségszámítás elméletének alkalmazása, ami ráadásul a gyakorlati 

esetekben gyakran nehézségekbe is ütközik (hiányzó adatok, nem megismerhető összefüggések, hiányos 

elméleti tudás). 

4.5.2. A kockázat és siker egyéni modelljei 

Amellett, hogy társadalmi úton is konstruált, a kockázatvállalás ugyanakkor sajátosan emberi képesség is. Bár 

sokan gondolják úgy, hogy „ösztönösen" döntenek az előttük álló alternatívák valamelyike mellett, ennek 

ellentmond, hogy az ösztönök vezérelte állati viselkedésben nemigen nyílik lehetőség sem választásra, sem az 

ebből fakadó kockázatvállalásra. Az új helyzetekre adott automatikus válaszok egyszerű heurisztikái (pl. 

véletlenszerű viselkedés, hirtelen viselkedésváltoztatás – a reakció hiánya vagy az ember esetében a társadalmi 

normák követése) helyébe lép az alternatívák (előnyeik-hátrányaik) megfogalmazása és a tudatos választás. A 

kockázatos döntések esetében szükség van arra, hogy a múltbeli tapasztalatokból nyert ismeretek és a jövőbeli 

események között létesítsünk kapcsolatot. Ez nem is olyan egyszerű feladat, mint ahogyan azt elsőre 

gondolnánk. Mivel „a természet olyan sémákat tervezett, amelyek az események ismétlődésében gyökereznek, 

de csak nagyrészt" (Leibniz, 1703), igazi szellemi erőfeszítést kíván, hogy az események ismétlődésének 

alapelveit felismerjük és a jövőre vonatkoztassuk. Ekkor is fennáll azonban a lehetőség, hogy ajövőben 

másképpen fognak történni a dolgok, mint a múltban. Sajnos vagy szerencsére, de például a tőzsdeelméletek 

vegyes sikere is azt bizonyítja, hogy az eddig elért eredmények ellenére sem sikerült a jövő lehetőségeit a múlt 

eseményei alapján maradéktalanul kiszámítani. Ugyanakkor az alaposan megfontolt döntés sok esetben bizonyul 

sikeresebbnek az automatikus reakciónál. 

A pszichológia eredményei sem hagynak kétséget afelől, hogy a feltételezettjövőnek fontos szerepe van a 

jelenbeli emberi cselekvés meghatározásában. Az általa kidolgozott „mezőelméletben" Kurt Lewin (1975/1948) 

megkülönböztetett figyelmet szentelt az időperspektívának, amelyet az adott pillanatban az egyén sajátjövőjéről 

vallott nézetei összességeként határoz meg. Az időperspektívának szerinte nem csupán kiterjedése fontos, de 

realitásszintje is. Nyilvánvalóan kisebb időtávlat áll egy csecsemő, mint egy felnőtt rendelkezésére, azonban a 

két időperspektíva valószínűleg a vágyak és a tények megkülönböztetésének mértékében, azaz realitásszintjében 

is különbözik. 

Az időperspektíva és morál összefüggéseit elemezve Lewin rámutatott arra, hogy az egyébként azonos 

helyzetben lévők között is nagy különbségek lehetnek attól függően, hogy milyen reményeik vannak. A jövőről 

kialakított elképzelés meghatározza az egyén jelenbeli cselekvését és hangulatát. Egy börtönbüntetésüket töltők 

körében végzett vizsgálatában azt figyelte meg, hogy nem a végzett munkajellege, azaz nem az aktuális 

nélkülözés, hanem a lélektani jövő (pl. csökkentik a büntetését) és múlt (pl. igazságtalanul ítélték el) egyes 

aspektusai szabták meg az elítéltek lelkiállapotát. Lewin a személy igényszintjét, azaz az önmagától elvárt 

jövőbeli teljesítmény szintjét sem pusztán biológiai és személyiségtényezőkből vezeti le, mivel azt szerinte a 

személy szociális helyzete is meghatározza. E célkitűzések tehát függnek más személyek jelenlététől, a társas 

szituáció jellegétől, de a személy „ideológiájától” is (az önmaga számára érvényesnek tartott eszmei céloktól). 

Tehát az igényszintek meghatározásában is van lehetőség a laikus elméletek szerepének vizsgálatára. 

A Lewin által végzett igényszintvizsgálatok, éppen az egyéni célokkal való szoros kapcsolatuk miatt, elsősorban 

a siker és a teljesítmény kapcsolatával foglalkoznak. Érdekes adalékul szolgálnak a kockázatvállalás 

pszichológiájához. Az egyéni célok kitűzését szerinte két ellentétes erő mozgatja: egyrészt a teljesítményt a 

képességei maximumáig kitoló társadalmi nyomás, másrészt az egyén realitásérzéke a cél elérhetőségét illetően. 
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Már az általa irányított vizsgálatokból kiderült, hogy a sikeres ember rendszerint az utolsó teljesítményénél egy 

kissé magasabb szinten jelöli ki aktuális célját, ezzel szemben a sikertelen ember célja vagy alatta lesz utolsó 

teljesítményének, vagy messze meghaladja azt. A sikeres ember esetében az újabb sikerek elérése, a sikertelen 

esetében a jövőbeni kudarcok elkerülése a cél. Lewinnel párhuzamosan Ichheiserés Mannheim is 

megfogalmazta, hogy a siker nem pusztán az objektív teljesítménytől, de annak társadalmi lehorgonyzásától is 

függ (lásd Váriné, 

1999).53 

Lewin az időperspektívát az egyén önmagára vonatkozó tudása alapján határozta meg, és saját tevékenysége 

színvonalával, valamint az erre vonatkozó jövőbeli elvárásokkal hozta összefüggésbe. Felmerülhet azonban a 

kérdés, hogy az egyéntől többé-kevésbé független jövőbeni (kedvező-kedvezőtlen) események bejóslásában 

milyen szerepe van egyfajta időperspektívának, a múltbeli események alapján előrevetítettjövőképnek, és 

mindez milyen viszonyban van a kockázatvállalással. A tőzsde olyan terület, ahol a kockázatvállalás, a 

bizonytalan jövő mérlegelése központi szerepet kap, és a döntés sikeressége könnyen mérhető. Két eredményes 

és méltán nagy hírű tőzsdei spekuláns – tanácsaiban kirajzolódó – mentális modellje alapján kíséreljük meg 

nagy vonalakban rekonstruálni a tőzsde működését leíró sémák, elméletek szerepét a kockázatcsökkentésben 

(kezelésében) a befektetési döntések során. Természetesen ezek a tanácsok nem annyira konkrétak, hogy 

magukat az egyedi döntéseket is megérthetnénk belőlük,54 inkább csak a tőzsdei döntések elveit és az azok 

alapjául szolgáló „tőzsdeképet" tisztázhatjuk általuk.55 

André Kostolany (1992) Tőzsdepszichológia címmel foglalja össze a sikeres befektetéseinek alapját képező 

nézeteit, elgondolásait a tőzsdéről és a pénzpiaci befektetésekről. A cím nem véletlen, hiszen szerinte a tőzsdét – 

legalábbis rövid távon – 90 százalékban a „pszichológia" határozza meg, csak a fennmaradó 10 százalékban 

befolyásoják a gazdasági és politikai események. Ezért az árfolyamok csak kivételes esetben fejezik ki a papírok 

igazi értékét. Bár a kialakult árak hátterében azt kellene vizsgálni, hogy konkrétan mi késztetett valakit az 

eladásra, illetve a vásárlásra (élettörténeti esemény, spekulációs cél, gazdasági vagy politikai információk), 

azonban ezeket az egyedi okokat reménytelen vállalkozás kideríteni, ezért a tőzsdén szerinte nagy szerepe van a 

tömegpszichológiának. A jó befektető kétharmad részben az ár ellen, egyharmad részben az árral együtt mozog. 

Úgy fogalmaz, hogy igen gyakorlottnak, bizalmatlannak, cinikusnak és kissé beképzeltnek kell lenni ahhoz, 

hogy a szükséges pillanatban függetleníthesse magát valaki a tömeghisztériától. Általánosanjellemző illúziónak 

tartja, hogy a tőzsdei árfolyamok emelkedését a dolgok természetes rendjének vagyunk hajlamosak vélni, és 

meglepődünk, ha a dolgok rosszra fordulnak. 

Kostolany a személyesség szerepét is kiemeli azzal, hogy megállapítja, sok értékpapír mögött elsősorban a 

bizalom van, ezzel szemben a számítógépes elemzések nem képesek valódi előrejelzésre, mert nem képesek a 

jövőbe látni. Szerinte fantázia és kalandorság kell az üzlethez. Ajó spekulánsnak politikai elemzőnek is kell 

lennie amellett, hogyjó tömegpszichológus, hiszen a politikai eseményeket és a befektetők erre adott reakcióit 

egyaránt meg kell fejtenie. A saját esetében is hangsúlyozza a személyes tapasztalat formáló hatását: még 

gyermekkorában, a bátyja tőzsdei spekulációi és nagy vesztesége nyomán kialakult félelmét említi, amely végig 

megmaradt figyelmeztetésként. Szerinte a spekulánsnak ötletei, elgondolásai, víziói vannak, szünet nélkül a 

mozgatórugókat mérlegeli, és levonja a szükséges következtetéseket.56 A helyes következtetések levonásában 

pedig elsősorban korábbi tapasztalatai segítik. Hangsúlyozza, hogy a spekulánsnak nem kell mindent tudnia, 

csak a megfelelő pillanatban fel kell ismernie bizonyos összefüggéseket, és ennek megfelelően kell cselekednie. 

A tőzsde működésére vonatkozó átfogó elméleteket ugyanakkor nem tartja sokra. Citroen példáján is bemutatja, 

hogy óriási vagyonok elvesztéséhez vezet, ha valaki megszállottan hisz saját elméletében, ráadásul mindjárt az 

elején nyer is vele. A tőzsdei grafikonelemzőket csodás elméleteikkel együtt is csak modern alkimistáknak 

nevezi. 

Egy másik világhírű tőzsdei spekuláns, Soros György (1996) A pénz alkímiája címmel adja közre – több kiadást 

is megért – elméletét, amelynek segítségével a pénzpiaci kereskedelem törvényszerűségeit szándékozik feltárni. 

Nézete alapján a pénzügyi piacokra úgy lehet tekinteni, mint a – nem szigorúan tudományos – feltevések 

ellenőrzésének laboratóriumaira. A sikeres befektetés aze laboratóriumokban végzett alkímia egy formája. Bár 

                                                           
53 Magyarországon a rendszerváltás idején végzett kutatás viszont paradox módon éppen azzal az eredménnyel zárult, hogy a sikerre 
vonatkozó vélekedésekben alig van társadalmi differenciáltság, szinte nem mutatható ki a társadalmi hatás, akár a foglalkozási, akár a 

generációs különbségeket vesszük alapul (Váriné, Solymosi, 1999). Ennek a rendhagyó eredménynek a magyarázatát valószínűleg sokkal 

inkábba magyar átmenet sajátos, anómiás állapotában kell keresnünk (a régi normák elértéktelenedése és az újak erőtlensége), mint az 
általános elméleti keret hiányosságaiban. 
54 Ebből a szempontból egy más forrásokat is felhasználó, történeti jellegű elemzés lenne hasznos. 
55 A tőzsdei magatartásról részletesen a könyv 11. fejezete szól. (A szerk.) 
56 Az attribúció szerepének elemzésében láttuk, hogy Heider az események okait kereső embert hasonló formában írta le. 
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azt is elismeri, hogy ő maga is gyakran hozott befektetési döntést megalapozott indokok nélkül, és hogy a 

kockázatok vállalásában végső soron a túlélési ösztönre kell hagyatkozni. Megfogalmazza azonban a 

„visszahatási elméletet”, amely elsősorban a befektetők téveszméinek az árfolyamok alakulására gyakorolt 

hatását kívánja megfejteni. Alapvető problémának ő is azt látja, hogy a résztvevők – sokszor téves – 

gondolkodása része a helyzetnek, elválaszthatatlanul kapcsolódik az árfolyamokat befolyásoló külső (gazdasági, 

politikai) hatásokhoz. Soros azt szerette volna, ha elmélete a nyolcvanas évek tőzsdei bukását úgy magyarázná 

meg, mint Keynesé a harmincas évekbelit. Azonban később kiderült, hogy nem akkora a válság, és a bizonyítást 

elsősorban az általa végzett valós idejű kísérlet eredményei adhatják. 

Abból indul ki, hogy a közgazdasági elméletek tévesen feltételezik, hogy a dolgok az egyensúly irányába 

haladnak. A való életben legalábbis ritkán tapasztalható ennek az elvnek az érvényesülése. A kínálat és a 

kereslet függ a piaci résztvevők várakozásaitól, a résztvevők tudása viszont elkerülhetetlenül korlátozott, így 

torzító. A gondolkodásnak kettős szerepe van a tőzsdén: a résztvevők igyekeznek megérteni a helyzetet, 

értelmezésük pedig alapul szolgál olyan döntésekhez, amelyek befolyásolják az események menetét. Ez a két 

szerep zavarja egymást. A tőzsde figyelemre méltó jellemzőjének tartja, hogy bár az árfolyamokat meghatározó 

fundamentális (gazdasági, politikai) feltételek is folyamatosan változnak, szinte lehetetlen bármilyen 

összefüggést kimutatni ezek és a részvényárak között. Szerinte nem azt kellene mondanunk, hogy a piacnak 

mindig igaza van, hanem azt, hogy mindig elfogult valamilyen irányban, továbbá befolyásolni is tudja azokat az 

eseményeket, amelyek bekövetkezésére előzetesen számít. A piac résztvevőinek téveszméi közül sok kioltja 

egymást, de mégiscsak marad egy „uralkodó téveszme", ez összekapcsolódik egy alapvető tendenciával, amely 

a befektetőktől függetlenül befolyásolja a tőzsdét. Az árakban mutatkozó trend pedig e tendencia és az uralkodó 

téveszmék vegyüléke. Tipikus helyzetben a két tényező hol egyik, hol másik irányban erősíti egymás hatását 

(fellendülés-összeomlás). Bár modelljét alkalmazva pénzügyi sikereket ért el az általa elemzett időszakban, ez 

azonban éles ellentétben állt annak csekély előrejelző képességével. Jóslataiban gyakran olyan fejleményekre 

számított, amelyek azután nem következtek be. 

Az e két sikeres tőzsdei spekuláns tapasztalatait összegző könyvek valamilyen mértékben nyilván tükrözik az 

általuk a tőzsdei kereskedelemben használt mentális modelleket és ennek részeként a tőzsdei kockázat 

kezelésére vonatkozó elgondolásaikat. Természetesen vannak közöttük megfogalmazásbeli, talán felfogásbeli 

különbségek is. Kostolany nagyobb hangsúlyt fektetett a spontaneitásra, míg Soros inkább az elmélet 

fontosságát hangsúlyozza. Azonban szembetűnők a két modell hasonlatosságai is. Mindkét szerzőben megvan 

az igény egy olyan összefüggés megfogalmazására, amelyben a tőzsde többi szereplőjére vonatkozó szubjektív 

tényező legalább olyan súllyal esik latba, mint az árfolyamot megszabó fundamentális tényezők. A szubjektív 

tényező visszatérő jellemzői a tévedés és a tömeghatás. Soros elemzésének talán magasabb az absztrakciós 

szintje, míg Kostolany a korábbi tapasztalatok analógiáit hangsúlyozza. Azonban amellett, hogy mindketten 

megfogalmazzák ajövőre vonatkozó elméletek folyamatos gyártásának és tesztelésének fontosságát, a másik 

oldalon hangsúlyozzák az ezen elméletekkel kapcsolatos távolságtartást, azok kontrollját is. Kostolany azt is 

megállapítja, hogy ajó spekulánsnak nem kell mindent tudni, csak egyetlen helyesnek vélt összefüggést kell 

kiragadni, és annak megfelelően cselekedni. 

4.6. ÖSSZEGZÉS 

Bár a laikus emberek sokszor rosszul informáltak, nem képesek formális elméletek terminusaiban fogalmazni, 

de sokat foglalkoznak a gazdasággal, hiszen e tárgy mindenkinek húsba vágó. A legtöbben közvetlen 

tapasztalatból, a médiából, talán az iskolából vagy más társas-társadalmi forrásokból szerzik gazdasági 

ismereteiket, ugyanakkor nyilvánvalóan szervezik és kiegészítik gazdasági tudásukat más irányú 

tapasztalataikkal, világszemléletük más elemeivel. A protestáns munkaetikát vizsgálva a nézetek egy kiterjedt 

rendszerét kíséreltük meg feltárni, amely egy adott erkölcsi-világnézeti mag köré szerveződik, és befolyással bír 

számos különböző attitűdre, valamint magára a gazdasági viselkedésre is. Bár az eddigi empirikus vizsgálatok 

adósak maradnak az összefüggések oki elemzésével, mégis a protestáns etikához kapcsolódó pszichológiai 

jelenségek széles körét sikerült feltárni. A kockázattal kapcsolatos elméletek egyéni és társadalmi 

konstrukciójának bemutatása során láttuk, hogy a kockázat fogalma, amely a gazdasági viselkedés alapjául 

szolgál, mennyire függ a nem racionális, társadalmi, kulturális folyamatoktól, és hogyan használják ezzel 

kapcsolatos tudásukat a cselekvő, ajövőbeni lehetőségeket mérlegelő és közöttük választó emberek, akár a 

hétköznapi kockázatok felmérésekor, akár például a tőzsdei spekulációban. 

Az eddigiekből is látható, hogy nehéz a személyes világképet részekre bontani, elkülöníteni egymástól a laikus 

etikát, társadalomelméletet és közgazdaságtant. E területeken a vélekedések viszonylag szoros kapcsolatban 

állnak egymással. Egészében azt gyaníthatjuk, hogy a laikus gondolkodás alapját egy többé-kevésbé egységes, 

differenciálatlan vagy éppen integrált társadalomkép, világnézet irányítja. 
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Érdekes jellemzője ugyanakkor a laikus gondolkodásnak, hogy nem mondható sem racionálisnak, sem 

irracionálisnak. Az attribúciós és számos más elmélet egyértelműen mutatja, hogy az emberi következtetések 

nagyon gyakran nem felelnek meg a tudományos elméletek vagy éppen a logika szabályainak. Ugyanakkor azt 

sem állíthatjuk, hogy mindezt tagadnák, sőt gyakran alkalmazzák is ezeket a laikus elméletek, igaz, töredékes és 

sokszor eltorzított formában. Kétségtelenül igaz azonban, hogy a logikai-tudományos szabályok és eredmények 

mellett számos másféle támasza is van a hétköznapi gondolkodásnak. Ezek közül kiemelten elemeztük az egyéni 

modellépítő és a társas-társadalmi folyamatok szerepét. Úgy tűnik, mintha az egyéni információfeldolgozás és a 

társas hatások egymással kölcsönhatásban, egymást kiegészítve, kontrollálva vezetnének el végül a világban 

való eligazodáshoz. Együtt segítve a hétköznapi embert – aki lehet alkalmazott, befektető, vállalkozó vagy 

menedzser – a mindennapi gazdasági problémák, feladatok megoldásában. 
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2. fejezet - II. RÉSZ │GAZDASÁGI 
MAGATARTÁS 

A könyv másodikrésze az egyes gazdasági szereplők – fogyasztók, adózó állampolgárok, szerencsejátékosok, 

marketingszakemberek, befektetők – viselkedését, attitűdjeit, vélekedéseit, értékrendjét s mindezek változásait 

követi nyomon. Színes társadalmi jelenségvilág ez. Az ember már gyermekkorában megismerkedik a gazdasági 

alapfogalmakkal, mindenekelőtt a pénzzel, ami modern korunkban a fogyasztás közvetítőeszköze és egyben – az 

árak ésjövedelmek révén – fontos befolyásoló tényezője. A megtakarított pénzt tartós termékekre költve az 

ember tulajdonhoz, míg ügyesen befektetve még több pénzhez juthat. Vannak, akik szerencsejátékon 

kockáztatják pénzüket a nyereség reményében. Bevételeiből az emberek többsége adófizetési kötelezettségének 

eleget tesz, mások – különböző motívumokból és fortélyokkal – ezt elmulasztják. A folyamatok középpontjában 

álló fogyasztást a piaci vállalkozások természetesen ösztönzik, s költségeik jelentős, sőt folyamatosan növekvő 

részét költik a keresletet növelő marketingre, s egyre bővülő eszköztárat vetnek be a fogyasztók befolyásolására. 

A fogyasztói magatartás alapjairól szóló fejezetben Székely Mózes a közgazdaságtannak és a pszichológiának a 

fogyasztóról kialakult feltevéseit tekinti át. Öt sűrűsödési pont köré csoportosítja a fogyasztáskutatás gazdag 

elméleti és kísérleti eredményeit, minden esetben a fogyasztás kiváltó okait, irányító erőit és szabályszerűségeit 

téve vizsgálat tárgyává. A kiterjedt szakterület bevezető tanulmánya a fogyasztói viselkedés különböző 

modelljeinek kimondott-kimondatlan előfeltevéseire és alaptételeire helyezi a hangsúlyt, felhívja a figyelmet a 

kritikus pontokra, és szakirodalmi fogódzókkal segíti a további tájékozódást. 

Elsőként, a történeti sorrendet követve, a fogyasztás klasszikus közgazdasági elmélete kerül terítékre, kiemelve 

emberképét és pszichológiai vonatkozásait. A hagyományos leírás az emberi szükségletekre épít, majd a 

haszonmaximalizálás és a kereslet-kínálat elveit felhasználva jut el a piac önszabályozónak minősített 

működéséig, s benne a fogyasztó szerepéig. A fejezet második része a kérdéskör szakmai múltjából az 

aktivációs elmélet motivációs magyarázatait mutatja be, elsősorban a jóléti fogyasztás indoklására irányítva a 

figyelmet. A viselkedés hátterében az unaloműzést, a komfortérzet elégtelenségét, az újdonságok iránti 

vágyakozást, az örömérzet folyamatos keresését véli felfedezni, ami mind kiegészül a státusfogyasztás 

kényszerítve megerősítő és csábítva ösztönző hatásaival. 

A modern megközelítések közül először a racionális problémamegoldás alapsémája szerint működő 

döntéselmélet szerepel, amit a fogyasztói választások folyamatának feltárására alkalmaznak. A vásárlói 

döntéshez a hiányérzet felismerésén, a megoldáshoz szükséges információk beszerzésén és ezek értékelésén át 

vezet az út. Magát a döntéshozatalt elsősorban a korábbi rutinok megszokottsága, a kielégítendő szükséglet 

fontossága és az észlelt kockázat befolyásolja. A termékkel való megelégedettség annak elvárt és megtapasztalt 

(tényleges és szimbolikus) tulajdonságai közötti eltéréstől függ, de nem azonosítható az általános fogyasztói 

elégedettséggel, ami például a hedonisztikus fogyasztó számára tulajdonképpen el sem érhető. 

A modern szociálpszichológia ma meghatározó kognitív irányzata információfeldolgozásként értelmezi a 

fogyasztói viselkedést. A „gyanútlan" vagy az éppen kíváncsi ember ki van téve a gazdasági javakról szóló 

információknak, amiket érintettsége esetén észlel, majd tárolja és emlékezetéből előhívja őket. A vásárlás előtt 

intellektuális erőforrásai, korábbi tapasztalatai, meglévő gondolati sémái, társadalmi helyzete, valamint az 

információ környezeti sajátosságai függvényében feldolgozza ezen elérhető információkat. A fogyasztói 

választás függ a termék árától és más tulajdonságaitól, a fogyasztó ezekhez kapcsolódó nézeteitől és személyes 

értékrendjétől. 

Végül a fogyasztói vélekedésekés attitűdök rendszerébe ad bepillantást a fejezet, végighaladva 

meghatározásukon, kialakulásukon és megváltoztatásuk lehetőségein. Zárásként pedig az érzések vásárlási 

folyamatban betöltött szerepéről és a fogyasztáskutatás legújabb megközelítéseiről esik szó, amelyek között 

napjainkban az ún. humanisztikus megközelítések mind fontosabb helyet foglalnak el. 

A fogyasztói etnocentrizmusról szóló rövid kitekintésben Malota Erzsébet a saját nemzeti-kulturális csoport 

pozitív tulajdonságait túlértékelő beállítódások fogyasztásra kifejtett hatásait vizsgálja. A fogalom körülírásában 

és definíciójában az etnocentrikus attitűdökön túl cselekvési hajlandóságot kiváltó tendenciák is megjelennek. 

Erős fogyasztói etnocentrizmus esetén például a termék előállítási helye megelőzhet minden más szempontot és 

terméktulajdonságot, beleértve a minőség megítélését és a fizetendő árat is. 
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Az etnocentrizmus fogyasztásban való megjelenése szorosan kapcsolható a hazai és a külföldi áruk 

szembeállításáról kialakított vélekedésekhez, a patrióta és a konzervatív értékekhez, de eloszlása a kortól, 

nemtől, végzettségtől és ajövedelmektől is függ. A kitekintés zárásaként a fogyasztói etnocentrizmust mérő 

legismertebb skála tapasztalatairól, kritikáiról és alkalmazhatóságáról esik szó. 

A gazdasági célú kommunikáció pszichológiai vetületei című fejezetben Babocsay Ádám röviden összefoglalja 

a közgazdaságtan és a pszichológia mondanivalóját a marketing folyamatáról és az információknak a 

fogyasztóhoz való eljuttatásáról. A marketing alapfogalmainak bemutatását itt a biológiai élőhelyek 

elkülönülésével vont párhuzam teszi szemléletesebbé. A szerző sorra veszi a marketingtervezés stratégiai 

elemeit, a főként szociológiai-demográfiai változók mentén megvalósuló piaci szegmentációtól az inkább 

pszichológiai jellemzők által vezérelt marketingkommunikációig. A piac csoportokra bontásakor is megjelennek 

szociálpszichológiai tényezők, amint erre okot szolgáltatnak a fiatalok eltérő szocializációjú alcsoportjai vagy az 

értékrendek különbözőségén alapuló életstílusok. A szegmentáció tapasztalatait felhasználva a marketing teremt 

összhangot a célcsoportok és a piacra bevezetendő termékek, illetve azok árai között. 

A marketing kommunikációs funkciójának leggyakoribb megnyilvánulási formája, a reklám a pszichológia 

szinte valamennyi irányzatától kölcsönöz eszközöket. Így például a behaviorizmustól a kondicionálást, a 

feltételes reflexek kialakításának mechanizmusait, a pszichoanalízistől főként személyiségszerkezetre vonatkozó 

alapsémáját, a tudatos, a tudatelőttes és – a befolyásolni is próbált – tudat alatti szintekre való felosztást. A 

motivációkutatás az ötvenes évek második felétől játszott nagy szerepet a marketingmunkában, mint ahogy 

napjainkban az ezredvég kognitív nézőpontja itatja át a szakszerű marketingtevékenységet. 

A fejezet befejező része a reklám leggyakoribb közvetítő közegével, az elektronikus médiával foglalkozik. 

Egyértelmű a televízió elsődlegessége, aminek példáján világosan érthető, hogy a reklám hatásai hogyan 

függnek az üzenetátadás gyakoriságától, a médiatartalom jellegzetességeitől s a tulajdonviszonyokban rejlő 

eltérésektől. A média és az egyén viszonya a médiafogyasztó demográfiai jellemzőinek, személyiségjegyeinek 

és motivációinak a függvénye, s felöleli a társas-társadalmi és médiakörnyezet (szocializációs) hatásait, a 

médiumok és az egyén közötti kölcsönhatást. Végül a médiatervezésben számításba kell venni az információs és 

emberismereti korlátokat s az ezeken áttörni képes intuíció és kreativitás erőforrásait. 

A hirdetés és a fogyasztók befolyásolásáról szóló rövid kitekintésben Albert Attila elsősorban a befolyásolás 

szociálpszichológiai folyamatait és nyelvi eszközeinek hatásait vizsgálja. A reklámok informáló, tájékoztató 

szerepéről a hangsúly a manipuláló funkciókra helyeződik át. A hirdetőnek ma nem pusztán termékeinek 

eladása a célja, hanem legalább ennyire törekszik a fogyasztói életforma ösztönzésére: a reklámozás elsődleges 

funkciójává a vágyak (és az ebből fakadó szükségletek) felkeltése vált. A reklámkiadások a termékekkel 

kapcsolatos költségek jelentős hányadát teszik ki, minthogy a reklám jelen van az élet csaknem valamennyi 

területén, elér mindenkit, a kicsinyektől az idősekig, és egész nap követ bennünket az otthontól az iskolán és 

munkahelyen át a szórakozásig. 

A befolyásolás és lehetséges formáinak meghatározását követően a fejezet kimerítően elemzi a meggyőzés 

folyamatait és hatótényezőit: a kontextust, a forrást, a címzettet és magát az üzenetet. Kiemelten foglalkozik az 

üzenetet közvetítő nyelvi eszközök befolyásoló szerepével, az állítások megtévesztő megfogalmazásával, az 

állítás erősségének szándékos szabályozásával, a számonkérhetőség kerülésével, a viszonyítási alap nélküli 

összehasonlításokkal és az eufemizmusok használatával. 

A pénz pszichológiája és a gazdasági szocializáció című fejezetben Kőrössy Judit és Lisznyai Sándor a 

gazdasági fogalmak és folyamatok (elsősorban a pénz és a pénzhez való viszony) gyermekkori megélésének és a 

tudatosság fejlődésének elméleteit veszik sorra. A gazdaság megértésében központi szerepetjátszó pénz 

(közgazdasági csereeszköz, vagyon és értékmérő) funkcióinak, illetve az antropológiai kutatásokból ismert 

(kötelezettségekre és büntetésre visszavezethető) eredetének bemutatása után a szerzők a különféle 

pszichológiai megközelítéseket taglalják. 

A pszichoanalízis főként a pénzkezelés ösztönvilággal érintkező korai alapjainak magyarázatához tud 

hozzájárulni, míg a viselkedéselmélet számára a pénz az operáns kondicionálás folyamatában nyeri el értelmét, 

amikor a helyes tevékenységet jutalmazzák. A kognitív fejlődéslélektan a pénz különféle funkcióinak egyre 

absztraktabb megértését állítja a középpontba, míg a csereelmélet számára ez az erőforrások egyike, amivel 

értékek is kifejezhetők. Az újabb felfogások mindezt kiegészítik a termékek feletti rendelkezés szimbolikus 

funkcióival. 

A pénzhez való viszony fejlődése a gyerekkorral nem érvéget, az érettség különböző fokozatai a felnőtteknél is 

elkülöníthetőek. Ezzel függnek össze a pénz patalógiái mint neurotikus tünetek, amelyek a biztonság, hatalom, 
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szeretet és szabadság másodlagos előnyei köré csoportosíthatók. Más oldalról megközelítve felállíthatók a 

pénzzel való bánásmód kritériumai és létrehozhatók mérőskálái, amelyekkel hasonló típusok különíthetők el: a 

pénzgyűjtő zsugori, a depressziót is kompenzáló költekező, a státust szerző mágnás, a „jó üzletet" hajhászó és a 

szerencsejátékos. 

A fejezet második része a tágabb értelemben vett gazdasági szocializáció elméleteit tekinti át. Kognitív 

megközelítésben vizsgálja a vezetővel, a pénzzel, a tulajdonnal, az adásvétellel, a nyereséggel kapcsolatos 

fogalmak és vélekedések fejlődését, melynek során többek között etikai szempontok is felmerülnek. Két 

nemzetközi összehasonlító felmérés eredményeinek értelmezésével nyílik lehetőség azoknak a korlátoknak a 

feltárására, amelyekbe a fejlődéselméletekés a szociális tanuláselméletek alkalmazása és igazolása beleütközik. 

A gyermekek gazdasági viselkedésének vizsgálataival zárul a fejezet: a vásárlás, a fogyasztás, a (zseb)pénz 

kezelésében markánsjellegzetességek mutatkoznak a felnőttek magatartásához képest. 

A tulajdon és a tulajdonlás pszichológiája című fejezetben F. Lassú Zsuzsa és Lisznyai Sándor a birtoklás 

különböző formáinak elméletileg leírt gyökereit és mozgatórugóit mutatják be. A tulajdon közgazdasági 

megfogalmazása és a birtokláshoz kapcsolódó naiv vélekedések után a biológiai eredetű ösztönmagyarázatokat 

tekintik át az állati viselkedéssel való összehasonlítástól az antropológiai tapasztalatokon át a 

gyermekfejlődésig. A pszichológia szemléletmódját inkább reprezentáló egyénközpontú elméletekben a tulajdon 

lényegében nem más, mint az én kiterjesztett része. Ez egyrészt nyomon követhető a gyermekfejlődés 

különböző szakaszain a vigasztaló tárgyaktól kezdődően a tulajdonfogalom tényleges megértéséig, másrészt 

kimutatható a személyészlelésben, az önértékelés részeként vagy a tulajdon elvesztésének az énérzésre kifejtett 

hatásában. 

A világ megértése a kultúrák által közvetített kategóriákon és fogalmakon keresztül valósul meg a 

szociálkonstruktivista irányzat szerint, amelynek képviselői úgy vélik, hogy a tárgyak szimbolikus dimenziója 

összekapcsolódik az identitás kialakulásával, fennmaradásával és értékelésével. Így válnak érthetőbbé az 

elkülönülést biztosító státusszimbólumok, a sztereotipikus fogyasztói viselkedések, de az identitásdeficitek is, 

mint a kielégíthetetlen fogyasztói vágyak, amelyek a mindennapi valóságtól eltávolodott ideálképekből 

fakadhatnak. 

A fejezet teret szentel – főként egy nagyszabású amerikai kutatásra támaszkodva – a kedvenc, a 

legfontosabbnak tartott meglévő és ajándékként vágyott tulajdontárgyak felsorolásának és a tulajdonlás 

motivációs hátterének. A vizsgálatok jelentős különbségeket tártak fel a férfiak és nők, az eltérő kulturális 

hátterű, az alacsonyabb és magasabb társadalmi pozíciójú személyek között. A birtokolt tárgyak – 

különösképpen szimbolikus jelentésüknél fogva – részei az egyes társadalmi csoportokról kialakult 

sztereotípiáknak. Befejezésül a tárgyi környezet közvetítő funkcióit tekinti át a fejezet, a szegények és gazdagok 

észlelt jellemvonásain és az első benyomás tárgyi meghatározottságán keresztül. 

Az általános befektetési és tőzsdei magatartás háttértényezőiről szóló fejezetben Perczel Tamás a pszichológia 

és a közgazdaságtan segédtudományaként értelmezett gazdaságpszichológia eszköztárát integrálja egy teljesebb 

és gondolatvezetésében következetes modell kialakítása céljából. A befektetői magatartás mibenlétének 

meghatározásakor, túllépve a közgondolkodás leegyszerűsítő sémáin, központi szerepjut az idődimenziónak 

mint a cselekvés és következménye közötti időeltolódásnak, a kockázatvállalásnak és az életstratégiának, amely 

önmagában is felfogható úgy, mint az aktivitások portfóliógazdálkodása. 

A külső körülmények közül a pszichológia szempontjából kulcsfontosságú a társadalmi megítélés, ami a teljes 

morális elutasítástól az életeszménnyé emelésig terjed. A fejezet kiemelten tárgyalja a különösen Amerikában 

jelentkező társadalmi nyomást, amely kifejezetten ösztönöz a befektetői viselkedésre, és amelynek legfőbb célja 

az öregkori biztonság megteremtése, a lakáshozjutás és a gyerekek iskoláztatásának segítése. 

Napjaink világméretű befektetési tanácsadási botrányai időszerűvé teszik a kis és nagy szereplők egyenlőtlen 

viszonyának részletes bemutatását, még ha igen ellentmondásosak is a rendelkezésre álló információk és 

elemzésük. A fejezet zárásaként a tőzsde elemzésére kerül sor, ami a kockázatcsökkentő, a befektetési és a 

játékfunkcióin kívül kétségtelenül kimeríthetetlen terepe a pszichológiailag elemezhető egyéni várakozásoknak 

s az ezekből összeálló tömegeffektusoknak. Neves spekulánsok elméleteiből kaphatunk ízelítőt, s végül a 

magyar tőzsde sajátosságairól is szó esik. 

Két rövid kitekintéssel zárul a könyv második része. A szerencsejáték-jelenség gazdaságpszichológiai 

vetületben cím alatt V. Komlósi Annamária és Móricz Éva a mögöttes általános pszichológiai mechanizmusok 

feltárását kísérelik meg. A szerencsejáték-ipar emberi tényezőinek számbavételét a szerencse fogalmának 

körüljárásával szükséges kezdeni. Pszichológiai értelemben a szerencsejáték a véletlen szándékos és ügyességen 
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alapuló kontroll alá vételével írható le. Ez ajátékos szemszögéből a biztonságélmény megteremtésére való 

törekvéstől függ, míg ajáték szervezője különböző befolyásolási technikákkal igyekszik ösztönözni a részvételt, 

s így növelni nyereségét. 

A szerencsejáték sokrétű pszichológiai és szociális funkciói közül említésre méltó a szubjektív 

valószínűségmodellezés, a bizonytalanság elviselésének gyakorlása és a versenyzés, a kiemelkedni vágyás 

szükségletének kielégítése. A szerencsén és a játékon kívül a pénzbeli nyereséghez is kötődnek 

pszichésjelenségek, amelyek például ajátszó számára a pénzzel és vagyonnal kapcsolatos attitűdökben és 

késztetésekben öltenek testet. A fejezet végén felvillan a szerencsejáték életvezetés egészében való 

elhelyezésének és értelmezésének lehetősége, valamint azok a pozitív stratégiák, amelyek egyrészt csökkenteni 

kívánják a romboló hatású következmények lehetőségét, másrészt ajáték kockázatvállalással kapcsolatos 

konstruktív szerepét hangsúlyozzák. 

Az adócsalás gazdaságpszichológiai megközelítéséről szóló rövid kitekintésben Papanek Erzsébet a társadalmi 

és pszichológiai háttértényezők számbavételére tesz kísérletet. Annak ellenére, hogy kevesen vonják kétségbe az 

adók közszolgáltatások finanszírozásában betöltött szerepének nélkülözhetetlenségét, a hazai gyakorlat 

megdöbbentően alacsony adófizetési morálról árulkodik. Az adócsalás visszaszorításának közgazdasági-jogi 

eszközei az adóterhelés mérséklésében, a különböző adófajták arányának beállításában és a büntetés megfelelő 

alkalmazásában merülnek ki. A játékelmélet modellje szerint rövid távon és egyénileg az adófizetés elkerülése a 

racionális döntés, még ha az együttműködés is ösztönözhető az információk és a társas környezet alakításával. A 

társadalmi normák megszegésének gyakorisága és elfogadottságának mértéke befolyásolja az adócsalásokat, 

mint ahogy az egyéni és csoportérdek összefüggéseinekjobb megértése is – ellenirányú – hatóerő. 

Kognitív megközelítésben az adózás szükségességének és hatékonyságának megítélése az egyik döntő tényező 

az adófizetési hajlandóság meghatározásában. Hasonlóan erős (negatív) motivációs hatást gyakorol az 

adórendszer igazságtalansága (vagyis ha azonos jövedelműeket különbözőképpen érint, vagy ha a nagyobb 

jövedelemmel szemben nem elég progresszív). Nem kerülhető meg az adócsalások vizsgálatának morális 

dimenziója sem. Ez főként a közvélemény enyhe ítéletében jelenik meg, amely általánosan elterjedt és 

differenciálatlan, miközben az egyes ember az adóelkerülési módok között – elfogadhatóságuk tekintetében – 

saját lehetőségeitől függően markáns különbséget tesz. 

1. 5. A FOGYASZTÓI MAGATARTÁS ALAPJAI: A 
LÉLEKÉS A GAZDASÁGTAN ALAPFELTEVÉSEI A 
FOGYASZTÁSRÓL – Székely Mózes 

1.1. BEVEZETÉS 

Miről szól ez a fejezet? – Ebben a fejezetben némileg rendhagyó módon foglalkozunk a közgazdaságtan egyik 

közismert területével, a fogyasztással, azon belül elsősorban magával a fogyasztóval, fogyasztási szokásaival, a 

fogyasztás mozgatórugóival és törvényszerűségeivel, röviden: a fogyasztói magatartással. A fogyasztás 

mindennapjaink egyik gyakori kifejezése, s a legtöbben nagyjából ugyanazt értjük alatta: használjuk a villanyt, a 

gázt, a vizet, megvesszük ételünket és italunkat, beiratkozunk nyelvtanfolyamra, gyermekeinket úszni járatjuk, 

ajándékot vásárolunk szeretteinknek, új mosógép vagy hűtőszekrény beszerzését határozzuk el. 

Valószínűleg arról a szóról, hogy fogyasztó, szintén sokaknak jutnak eszébe különböző képek – például Kovács 

úr, aki autót akar vásárolni, vagy a felesége, aki a mosóporok között válogat. Csak egyetlen példa: nagyjából 

egy évtizeddel ezelőtt a Nemzeti Galéria egyik kiállításának bejáratánál felállítottak egy Thussaud-szobrot, 

amely egy tipikus amerikai háziasszonyt és egy bevásárlókocsit ábrázolt. A középkorú asszony felcsavart hajjal, 

gyűrött és lenge rózsaszínű háziruhában tolta a láthatóan nem túl fontos, de annál csábítóbb küllemű 

termékekkel dugig tömött kiskocsiját, feltűnően elégedett volt, s csak a szemével keresett még néhány kedvére 

való dolgot, amit – ha éppen úgy érzi – egy könnyed mozdulattal beejthet a rövidesen tulajdonába kerülő „bőség 

kosarába". 

A művészeken, politikusokon, újságírókon és rajtunk kívül a fogyasztással és a fogyasztóval nap mint nap 

többszázezer szakember is foglalkozik: a vállalatok marketingeseitől és az eladási részlegek munkatársaitól a 

piaci elemzőkig és kutató közgazdászokig, a tőzsdeguruktól és befektetési tanácsadóktól a 

gazdaságpszichológusokig és fogyasztáskutatókig. Ahogy a terület legismertebb szaktekintélyei fogalmaznak: a 
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fogyasztás a legtöbb mikroökonómiával foglalkozó szakember érdeklődésének középpontjában áll, és a 

fogyasztói magatartás az egyik legintenzívebben vizsgált területe a gazdaságpszichológiának.1 

Itt azonban egy vitaponthoz érkeztünk, hiszen míg a fogyasztói magatartással foglalkozó fogyasztáskutatást 

legtöbben a gazdaságpszichológia egy speciális területének tartják, addig mások az elkülönüléséért szállnak 

síkra. A függetlenedési törekvések indokoltságát mutatja, hogy ezen a területen a társadalomtudományokban 

figyelemreméltóan nagy számú felmérés és vizsgálat, valamint intellektuális kapacitás áll rendelkezésre. Az 

önállóság, azaz a közgazdaságtan és a pszichológia egy újabb sajátos tartalmat és gondolatrendszert felmutató 

érintkezési felülete tudományági előretörésének egyik legfontosabb akadálya, hogy mind a mai napig nincs 

egységes elméleti kerete, a kutatók többsége számára általánosan elfogadott modellje. Bár a fogyasztáskutatás 

túlzott szerteágazóságának csökkentésére, az egységesebb szemléletés tárgyalásmód kialakítására már régóta 

erős igény mutatkozik, és például a többnyire alkalmazott diszciplínának tekintett fogyasztáspszichológiáról 

egyes elemzések azt állítják, hogy az alapkutatás-jellege az erősebb, s újabb tanulmányok is biztatnak az 

elméletorientált kutatás folytatására, egyelőre mégsem látszik áttörés a szakterület általános paradigmájának 

kialakulására. A rendkívüli sokféleséget igazolja, hogy még a legutóbbi időben is szinte egyszerrejelent meg 

modern behaviorista, az operáns kondicionálás megközelítését alkalmazó elméleti összefoglaló és kognitív, 

információfeldolgozási paradigmában gondolkozó szakirodalmi áttekintés.2 

Kiknek szól ez a fejezet? – A fogyasztáskutatás „vevőköre" általában a tudomány, az állami irányítás 

intézményei, a gyakorlati tevékenységet folytató gazdasági döntéshozók és marketingszakemberek. Jelen fejezet 

is részben hozzájuk szól, még ha nem is a megszokott formában. Nehezen illeszthető be a könnyen „tanítható és 

tanulható" kategóriába, ha ezen megfelelő adagokban befogadható mennyiségű és számon kérhető ismeretet 

értünk. Nem tekinthető szokványos tudományos dolgozatnak sem, hiszen nem szolgál új kutatási 

eredményekkel, s ismeretösszegzése is túlságosan szerteágazó. Végül nem szólítja meg közvetlenül a tényleges 

fogyasztót sem – nem mintha a fogyasztáspszichológia gyakran emlegetett hibájába esnék, nevezetesen, hogy 

manipulatívjellegű, ahelyett hogy a fogyasztó szemszögéből vizsgálódna -, mert egyrészt nem mondható 

könnyed olvasmánynak, másrészt túlságosan támaszkodik a szakterület fentebb elemzett sokszínűségére és 

sokféleségére.3 

A fogyasztói magatartás alapjai – a szerző szándéka szerint – két célnak kíván megfelelni. Egyfelől általános 

bevezetést és eligazítást nyújt azoknak, akik még csak most kezdenek ismerkedni a fogyasztáspszichológiával: 

bemutatja csaknem valamennyi fontos elméleti megközelítés alapját, a kiinduló feltételeket, az 

alapgondolatokat, a használt fogalmak meghatározásait és összefüggéseiket. Mindezt persze csak vázlatosan, és 

legtöbbször utalva azokra a tankönyvi helyekre, ahol részletesebben megismerhető az adott megközelítés. 

Az elméleti alapok és előfeltevések tárgyalásakor egyaránt gondoltunk a pszichológiai és a közgazdasági 

képzettség nélküli olvasókra is, így a két tudományág szinte minden itt felhasznált alapfogalmát igyekeztünk 

legalább röviden kifejteni, definiálni. Ez talán feleslegesnek tűnhet a hozzáértőknek – ha így találják, javasoljuk 

ezeknek a részeknek a kihagyását -, de tapasztalataink szerint még az adott tárgykörbenjáratosaknak is mond 

újat, ha közvetlenül egymás mellett látják a legkülönfélébb megközelítéseket. Meglepő felfedezéseket tehetünk, 

ha ugyanarra a jelenségkörre – itt a fogyasztásra – alkalmazunk több, egymástól akár tejesen eltérő elméletet is. 

Jobban megérthetjük azonosságaikat és különbözőségeiket, világosabbá válhatnak alkalmazásuk feltételei és 

módjai, s mindig többet tudhatunk meg a vizsgálat tárgyáról is. 

A fejezet másik elköteleződése, hogy minél szélesebb körű szakirodalmi áttekintést nyújtson, lehetőség szerint 

foglalkozzon valamennyi jelentős elméleti megközelítéssel, mutassa be azok gyökerein kívül az ígéretes 

elágazásokat is. Egyrészt rendszerbe szervezetten tárgyalja az egyes leírásmódokat, logikailag egymás mellé 

rendelve az azonos vagy hasonló alapelvekre és kiinduló előfeltevésekre épülőket, másrészt igyekszik felkelteni 

a figyelmet és az érdeklődést a különféle elméletek problémáira és korlátaira éppúgy, mint alkalmazási 

lehetőségeikre és felhasználható ötleteikre. A szakirodalmi eligazítást szolgálja a szokatlanul nagyszámú, több 

mint 700 művet érintő hivatkozás. Ezeket – az olvashatóságot szem előtt tartva – az egyes bekezdésekhez 

kapcsolódva, lábjegyzetekben helyeztük el. Természetesen, mint minden, az itt felölelt irodalom sem lehet 

teljes, azonban, reményeink szerint, még ajól tájékozottak is találnak benne olyan szerzőket, könyveket és 

tanulmányokat, amelyek munkájukat és a fogyasztáskutatás aktuális problémáinak továbbgondolását segítik. 

Hogyan épül fel ez a fejezet? A fogyasztói magatartás alapjai a kötet bevezető fejezetében megfogalmazottak 

szerinti fogyasztás alanyát, vagyis az ember folyamatos életvitelének fenntartásával összefüggő, rövid távú 

                                                           
1 Lea, 1992, 2.; Van Raa[j, 1988b. Ebben a fejezetben – a többitől eltérően – a hivatkozásokat lábjegyzetben helyeztük el. (A szerk.) 
2 Poiesz, 1993, 495.; Ölander, 1993, 565.; Kassaijian, 1982, 643.; Lutz, 1991a; Petty, Cacioppo, 1996, 6.; Foxall, 1994; Tybout, Artz, 1994. 
3 Murray, Ozanne, 1991; Ölander, 1993, 575. 
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döntéseket hozó fogyasztót veszi részletesen szemügyre. Vizsgálódásunk a hagyományos közgazdaságtan 

szükségleteit preferencia-rendszerével és hasznosságon alapuló választásaival kifejezésre juttató fogyasztójától 

indul el. Elsődlegesen olyan alapművekre támaszkodik, mint Paul Samuelson és William Nordhaus (1990/1985, 

első kiadásában még a háború után készült) megkerülhetetlen Közgazdaságtana és a Kopányi Mihály (1996) 

szerkesztette Mikroökonómia tankönyv, továbbá Stephen Lea, Roger Tarpy és Paul Webley (1987) The 

individual in the economy című, a klasszikus meggondolások pszichológiai vonatkozásait kimerítően elemző 

könyve. Ezt követően a század hetvenes éveiben oly gyakran alkalmazott aktivációs elmélet hiányérzetből, 

unalomból és az örömérzésből levezetett, főként a fogyasztás indítékaira vonatkozó magyarázatait tekintjük át, 

Scitovsky Tibor (1990/1976) The joyless economy (magyarul Az örömtelen gazdaság) címmel megjelent 

munkájából kiindulva. 

Önálló részben fejtjük ki a racionális problémamegoldás alapelvére épülő megközelítéseket, amelyekben a 

szükségleteit problémaként felismerő fogyasztó az információk begyűjtése és értékelése után racionális 

döntéshozóként választ a rendelkezésre álló lehetőségek közül. Ez a logikai tisztasága miatt ma is kedvelt 

leírásmód a modern marketingtankönyvekben éppúgy helyet kap, mint a gazdaságpszichológiai 

összefoglalókban. Az előbbieket illetően itt Philip Kotler és Gary Armstrong (1996) Principles of Marketing 

című alapmunkáját, illetve Hofmeister-Tóth 

Ágnes és Törőcsik Mária (1996) Fogyasztói magatartás című – e témakörben hazánkban úttörő – könyvét 

használjuk, míg a gazdaságpszichológiai nézőpont bemutatásában Fred Van Raaij, Gery Van Veldhoven és 

Karl-Erik Warneryd (1988) Handbook of economic psychology című nagy összefoglalóját, valamint Bernard 

Dubois (1994) Comprendre le consommateur című tankönyvét hívjuk segítségül. 

A legnagyobb terjedelmet – amit tovább növel, hogy a korábbi részekben kifejtetteket itt már nem ismételjük 

meg – a kognitív pszichológia fogyasztóképe elméleti alapjainak és alkalmazási lehetőségeinek szenteljük. Az 

információfeldolgozási paradigmának megfelelően a fogyasztás tárgyával – a termékekkel és a szolgáltatásokkal 

– kapcsolatos információ először az „érintett" fogyasztó észlelési folyamatain megy keresztül, a megértés fázisát 

követően elraktározódik, s végül az emlékezetben tárolt információk kidolgozottságától függően vezet a 

fogyasztó döntéséhez, a vásárláshoz vagy elutasításhoz. Tárgyalásunkhoz a vezérfonalat az Annual Review of 

Psychology két rendkívül alapos összefoglalója adja: Joel Cohen és Dipankar Chakravarti 1990-ben, míg Alice 

Tybout és Nancy Artz 1994-ben egyaránt Consumer Psychology címen jelentették meg átfogó cikkeiket. 

Végül a vásárlást nagymértékben befolyásoló, a fogyasztói döntéseket motiváló és általuk megerősített 

fogyasztói attitűdökkel, vélekedésekkel, ezek kialakulásával és változásaival foglalkozunk. A fejezet 

lezárásaként pedig az érzésekkel kapcsolatos megközelítésekről és néhány új, sajátos elméleti és vizsgálati 

módszerről ejtünk szót. Itt kell megjegyezzük, hogy a szakirodalom áttekintésében szinte valamennyi 

megközelítést illetően kitűnő forrásokkal szolgált John Mowen (1995) sok kiadást megért, Consumer behaviour 

című nagyszabású munkája. 

A fogyasztói magatartás alapjairól szóló fejezetünknek tehát kettős célja van: egyrészt felvázolni és 

szerkezetében bemutatni a hagyományos közgazdaságtan, a pszichológia és mindenekelőtt az utóbbira épülő 

fogyasztáskutatás fogyasztóról vallott előfeltevéseit; másrészt szakirodalmi eligazítást nyújtani a fogyasztói 

magatartás iránt komolyabban érdeklődő gyakorlati szakembereknek, kutatóknak és diákoknak. Mindez azt 

isjelenti, hogy ez az 1997-ben készült anyag nem vállakozik a klasszikus értelemben vett tanításra, erre sem a 

terjedelmi korlátok, sem a szerző felkészültsége nem lenne elegendő. 

1.2. FOGYASZTÁS A KÖZGAZDASÁGTANBAN 

Ebben a szakaszban a hagyományos, egyetemi alapkurzusokon oktatott elméleti közgazdaságtan fogyasztóról és 

a fogyasztó magatartásáról alkotott előfeltevéseit tárjuk fel, kiegészítve általános pszichológiai 

megjegyzésekkel. 

A hagyományos közgazdaságtan emberképe: a homo oeconomicus, a racionális ember. Az ökonómia pozitivista 

tudományában, amelynek alapfeladata a szűkös erőforrások felhasználásával és elosztásával kapcsolatos 

választások tapasztalatokon alapuló leírása, az ember olyan döntéshozóként jelenik meg, akinek szándékait és 

viselkedését a mindenkori gazdasági érdekei vezérlik, így a maga által megállapított szükségleteinek 

kielégítésére irányuló cselekvése célracionális. A választás szubjektivitása és a racionalitás objektív korlátai 
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közötti feszültség és ellentmondás végighúzódik az egész elméleti kereten, így ez a mi tárgyalásunkban is 

nyomon követhető lesz.4 

Először vizsgáljuk meg, hogy miként fest a racionális gazdasági szereplő, a homo oeconomicus, aki 

fogyasztóként igényeinek legnagyobb fokú kielégítésére, vállalkozóként pedig a legnagyobb nyereségre 

törekszik. A racionális ember teljesen tisztában van szükségleteivel, más szóval az elérhető gazdasági javakat 

fontossági sorrendbe tudja állítani – ezt nevezzük a fogyasztó preferencia-rendszerének. Mindezt a választás 

törvényében összegezhetjük: 

A racionális fogyasztó „szükségleteinek maximális kielégítésére törekszik, ezértjövedelmének legjobb 

felhasználásaként azokat ajavakat szerzi be, melyek vonzóbbak másoknál" (Kopányi, 1996, 6.). 

Ez a preferenciákon alapuló elméleti megközelítés – az időbeli változáson kívül – nem veszi figyelembe a 

fogyasztó szokásait, értékrendjét, érzelmi állapotát, a döntési szituációt vagy más személyek befolyásoló 

hatását, még a korai kritikák ellenére sem. Mindezek a külső és belső tényezők (beleértve a homo 

sociologicustjellemző társadalmi elvárásokat is) csak áttételesen jelennek meg, mint a preferencialista kialakítói 

és módosítói.5 

Tág értelemben fogyasztás bármilyen termék vagy szolgáltatás (anyagi és nem anyagi javak) beszerzése a 

gazdaság bármely szereplője által. A továbbiakban viszont a gazdaságtani megközelítésből kiindulva a 

fogyasztót a következőképpen határozzuk meg: 

A fogyasztót egyetlen személynek tekintjük, akinek a háztartási (tehát nem termelési vagy kereskedelmi) célú 

javakkal (gazdasági jószágokkal: termékekkel vagy szolgáltatásokkal) kapcsolatos viselkedéseit fogjuk 

vizsgálni. 

Olyan cselekvésekről van tehát szó, amelyek a különböző emberi szükségletek kielégítését célozzák: 

táplálkozást, ruházkodást, lakhatást, illetve az egészségügyi ellátást, oktatást, kikapcsolódást stb. Ebben a 

szukebb értelemben tehát a fogyasztás az elosztandó javak végső felhasználását jelenti, amit általában a 

szükségletek okozta hiányérzet vált ki.6 

Ha a közgazdaságtanban az egyéni döntéseket tanulmányozzuk, akkor a mikroökonómia szintjén vizsgálódunk, 

ami a gazdaság működését egyedi egységekre lebontva, azokat önálló cselekvési lehetőséggel felruházva, de 

közöttük összetett kapcsolatokat feltételezve írja le. A fogyasztói viselkedések egyéni különbségeitől rendszerint 

eltekintünk, egy „átlagos" személyt képzelünk el, pontosabban, olyan elméletet igyekszünk felállítani, amely a 

fogyasztók statisztikai átlagadataitjól közelíti, azaz a fogyasztói magatartás általános szabályszerűségeit tárja fel. 

Ebben a megközelítésben az egyén fogyasztását – a gazdasági javak egymáshoz viszonyított árai mellett – 

elsősorban jövedelmével és megtakarításaival összefüggésben vizsgáljuk, ami a legegyszerűbben a jövedelem = 

megtakarítások + fogyasztás formában fejezhető ki.7 Ez egy önmagában is sokatmondó összefüggés lehet, amint 

azt az USA-beli adatokra épülő 5.1. ábra mutatja: 

                                                           
4 Robbins, 1984/1932; Samuelson, Nordhaus, 1990/1985, 30.; Friedman, 1953; Weber, 1987/1922, 53/24, 1992/1922, 35.; Buchanan, 

1992/1969, 16. 
5 Samuelson, Nordhaus, 1990/1985, 1274.; Schiller, 1993, 26. és 83.; Hargreaves Heap, 1994, 3.; Kopányi, Petró, Trautmann, 1996, 32.; 
Buchanan, 1992/1969, 13.; Kopányi, 1996, 7.; Jenny, Weber, 1983; Von Wright, 1991/1987; Tobin, 1972, 55.; Becker, 1979; Elster, 1983; 

Tversky, Kahneman, 1990; Weale, 1994; Andorka, 1997, 247. 
6 Kopányi, Petró, Trautmann, 1996, 27.; Molnár, 1993, 37.; Sugden, 1994; Samuelson, Nordhaus, 1990/1985, 192. 
7 Kopányi, 1996, 5.; Dubois, 1994, 21 
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5.1. ábra. A jövedelem, a fogyasztás és a megtakarítások összefüggései (1985-ös adatok, Samuelson, Nordhaus, 

1990/1985, 193.) 

1.2.1. Szükségletek 

Térjünk most vissza a fogyasztási döntés első lépcsőfokához, a szükségletekhez. Ez utóbbi kifejezést a 

közgazdászok lépten-nyomon használják, de tartalmáról nem mondanak sokat – nem is ez tudományuk tárgya. 

Néhány bevezető tankönyv mégis megkísérli bemutatni ezt az axiómát, még ha lábjegyzet formájában is. 

Számunkra viszont éppen ezek az alapfeltevések izgalmasak, így vizsgáljuk meg őket közelebbről. 

„...minden lényt hajszol a vágya" – olvashatjuk azEklogákban. Minél nagyobb a jólét, „annál nagyobb a 

szakadék az igények és kielégítettségük szintje között", írja egy mai közgazda. A közgazdaságtan kiindulópontja 

mindössze abban különbözik a felmérhetetlen óhajfolyamtól, hogy az emberi igényeknek csak azon csoportja 

iránt érdeklődik, amelyek anyagi javak vagy szolgáltatások formájában kielégíthetők, s amelyek korlátozottan 

állnak rendelkezésre. 

A szükséglet valamely dolog megszerzésével kapcsolatos hiányérzet, aminek olyan viselkedéses 

következményei lehetnek, amelyek csökkentik a kellemetlen érzés erősségét. (Kopányi, Petró, Trautmann, 1996, 

26.) 

A közgazdász tehát nem foglalkozik sem az egymásért epekedő szerelmesek plátói vágyakozásával vagy a 

tavaszvárással, sem pedig az egyelőre korlátlanul igénybe vehető levegő szükségletével. A definíciót 

továbbgondolva azt is beláthatjuk, hogy cselekvéseink indítékainak ajövőben is lényeges összetevői lesznek 
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szükségleteink, függetlenül a mindenkori társadalmi berendezkedéstől, hiszen „az igények összessége 

telíthetetlen", még ha az egyes szükségletek esetében a telíthetetlenséget számos bizonyíték cáfolja is.8 

1.2.1.1. Szükséglet a pszichológiában 

A szükségletet a motiváció pszichológiájából ismerhetjük, mint olyan hiányállapotot, amelynek megszüntetésére 

célirányosan törekszünk. Egészen különböző magyarázatok és leírások születtek erre a jelenségre. A 

pszichoanalízis szerint az ösztönénre (id), az énre (ego) és a felettes énre (szuperego) bontott személyiség 

legősibb része, az id tartalmazza az alapvető biológiai késztetéseket (pl. táplálékés folyadékigény, szexuális 

ösztön), melyeknek azonnali kielégítésére törekszik. Ezt a közvetlen vágybeteljesítést valósíthatja meg az én, 

megtervezett és végrehajtatott cselekvéssorral, vagy akadályozhatják meg a felettes én tiltásai, amelyek 

rendszerint társadalmi vagy szülői normák és elvárások. Ám az ösztönén vágyai az elfojtások ellenére is 

felszínre kívánkoznak, más viselkedésformákban jelenhetnek meg; 

egy mai – fogyasztói – példával élve: az elnyomott agresszivitás veszélyes sportok gyakorlásában fejeződhet ki. 

A viselkedést általánosan magyarázó drive (kevésbé gyakori kifejezéssel pszichológiai energia) elmélete a korai 

kritikák ellenére is sokáig meghatározó szerepet játszott a gazdasági magatartás leírásában, erről a fejezet 

második részében lesz bővebben szó.9 

Általánosan elfogadott a szükségletek alapvető (elsődleges, ösztönös, máshol: homeosztatikus) és tanult 

(másodlagos, szociális) csoportokba sorolása. Alapvetőnek tekinthetők a fiziológiai szükségletek (a 

táplálkozástól az anyai ösztönig) és a kíváncsiság (a környezet megismerése és a külső ingerek keresése). A 

tanult szükségletek köre ugyanakkor rendkívül széles, a társadalmi szokások és normák, kulturális értékek és 

elvárások által meghatározott. Törekszünk a tiszteletre, megbecsülésre, hiányoljuk ajobb anyagi lehetőségeket, 

meg akarjuk őrizni pozíciónkat és befolyásunkat. A tanult, szociális szükségletek számos esetben magasabb 

rendűnek tekinthetők a létszükségleteknél, például amikor az utóbbiakat részlegesen korlátozzák (lásd pl. vallási 

normák), vagy – különösen a modern ipari társadalmakban – amikor, eltüntetve a biológiai szükségesség 

„természetes korlátait", a kielégített igények helyett mindig újabbak keletkeznek, s ezzel vég nélküli 

fogyasztáshoz vezetnek.10 

A szociálpszichológiai megközelítések közül – ismertségében és más tudományterületekre is kifejtett hatásában 

– kiemelkedik Maslow szükségletrendszerünket feltáró elemzése. Szerinte szükségleteink hierarchiába 

rendeződnek, ahol az egyes szinteken elhelyezkedő igények csak akkor jelennek meg motivációs tényezőként, 

ha az alatta levők legalább nagyobb részben kielégítettek. Ennek a piramismodellnek az alján az alapvető 

biológiai létszükségletek állnak (táplálék, levegő, szexualitás, védelem a természeti kitettségtől), ezt követi a 

létszükségletek hosszabb távú biztosítására való törekvés, kiegészítve egyes alapvető társas igényekkel (pl. 

anyai gondoskodás). Csak ezek teljesülése után beszélhetünk a tágabb értelemben vett szociális szükségletekről, 

beleértve a sikeresség, a megbecsülés és elismerés igényét is. Végül a csúcson az önmegvalósítás áll, mint 

állandó törekvés az egyén képességeinek minél teljesebb kibontására, a személyes érettség kiteljesítésére. A már 

több mint ötven éve felállított motivációhierarchia egyik legfontosabb érdeme a biológiai és a szociális 

szükségletek különválasztása, s bár az azóta elvégzett vizsgálatok csak a hierarchia alján elhelyezkedő biológiai 

szintek elkülönülését tudták meggyőzően igazolni, a szociális szükségletek felsőbbrendűsége több ponton is 

visszaköszön, mint például a fogyasztási modellekhez kapcsolódó nyájés sznobhatásban, amelyekre a 

későbbiekben még visszatérünk.11 

Eltérő felfogások a pszichológiától a gazdaságig 

A fogyasztás szociálpszichológiájában a fentebb említettektől lényegesen eltérő szükségletfelfogások is 

találhatók, még ha nem is mindig meghatározóak a napjainkban folyó kutatásokban. Az egyik szerint a mai 

nyugati társadalmakban nincs értelme önmagában biológiai szükségletekről beszélni. A fogyasztás 

minimumszintjéhez ugyanis az alapvető biológiai létszükségleteken kívül még számtalan kulturális eredetű 

igény is kötelezően hozzátartozik.12 A létminimumba beleértendő a hűtőszekrény, a mosógép, az autó, a 

televízió stb., s „ezen szint alatt az ember aszociálissá válik, és elveszítve társadalmi státusát, a szociális 

kivetettség nem rosszabb-e, mint az éhezés?" (Baudrillard, 1972, 37.). 
                                                           
8 Vergilius, 1984,11.; Kopátsy, 1993,120.; Kornai, 1980, 431.; Lea, Tarpy, Webley, 1987,110-111 
9 Freud, 1994/1917, 1964/1932; Hull, 1943; Lorenz, 1950; Hinde, 1960; Dichter, 1964; McClelland, Winter, 1969; Reynaud, 1981; Piirto, 

1992; Atkinson et al., 1994,392-394.; Pléh, 1992,179. 
10Atkinson et al., 1994, 277.; Kotler, Armstrong, 1996, 156.; Hofmeister-Tóth, Törőcsik, 1996, 47-49.; Bolles, 1980; Katona, 1975; 
Shettleworth, 1972. 
11 Maslow, 1954; Atkinson et al., 1994, 402.; Statt, 1994/1990, 150.; Lea, Tarpy, Webley, 1987, 498-500.; Kotler, 1992/1988, 169.; Dubois, 

1994, 36.; Hofmeister-Tóth, Törőcsik, 1996, 49-52. 
12 Baudrillard, 1972, 37.; Tsurumi, Tsurumi, 1980. 
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Az emberi szükségletek szokásos pszichológiai megközelítései helyett metateoretikus úton levezethető, hogy az 

állati (vö. biológiai) alapszükségleteket miben és hogyan haladják meg a specifikusan emberi létszükségletek. 

Ez az alternatív leírás az élőlények aktivitásának céljai, a célok elérését gátló akadályok, az akadályokat 

felszámoló vagy megkerülő eszközök, szerszámok, valamint az emberi kultúra részévé vált, egyes eszközök 

használatát tiltó tabuk segítségével mutatja be az emberi szükségletek motivációs hátterét.13 

Az elméleti közgazdaságtan például – melynek feladata a társadalmi jólét, a társadalmi gazdagság 

megteremtéséhez szükséges feltételek vizsgálata – a szükségletek kielégítését tartja a gazdálkodás legfontosabb 

céljának, és a fogyasztói elégedettség szintjének növekedésével azonosítja a fejlődést. Erre utal egy olyan 

kategóriarendszer felállítása is, melyben a közgazdász szerző három különböző szükségletfajtát különít el. Az 

első típusba tartoznak az ún. effektív szükségletek, amelyeket a megtermelt anyagi javak és felkínált 

szolgáltatások ténylegesen kielégítenek. A második, latens csoportot a technikailag ugyan kivitelezhető, de az 

adott gazdasági szerkezetben és folyamatokban mégsem beteljesülő igények alkotják. A harmadik típus a 

virtuális szükségleteké, amelyek bár pontosan megfogalmazottak, tényleges kielégítésük módja még nem 

ismert.14 

A fogyasztó igényeinek feltárása a gyakorlatközpontú gazdaságtudományokban is kulcsszerepet játszik. Ilyen 

terület például a modern marketing, amely először felismerte, hogy a specializálódott vállalkozások egyre 

távolabb kerültek a vásárlóktól, s így egyre kevesebbet tudnak azok szükségleteiről és kívánságairól, majd pedig 

egyenesen kiindulópontul választotta a fogyasztók igényeinek kielégítését, a fogyasztói szükségletek által 

generált kereslet kiszolgálását. Mindazonáltal ma már konzervatívnak számít az a nézet, mely szerint a 

szükségletek függetlenek a gazdasági körülményektől, s a marketingtankönyvek már egyenesen úgy 

fogalmaznak, hogy a marketing eszközei nemcsak a szükségletek feltárására, de a fogyasztásra sarkalló 

hiányérzet előidézésére is alkalmasak. Az addig közömbösen szemlélt termékek például reklám hatására vagy a 

fogyasztásmítosz következményeként előálló, de végső soron szükségtelen fogyasztására a hirdetések 

befolyásoló hatásáról, illetve az etikus fogyasztásról szóló fejezetekben még visszatérünk.15 

1.2.1.2. Hasznosság 

Tekintettel a szükségletek nehezen kielégíthető folyamára, az elméleti kezelhetőség érdekében a 

mikroökonómia egy jobban behatárolható mennyiséget próbál megragadni – a hasznosságot. A hasznosság a 

szükségletek különböző kielégítési módjaiból fakadó élvezetek összehasonlításából vezethető le, mint a 

fogyasztó által kinyilvánított preferenciák, vagy kissé túlegyszerűsítve: a fogyasztó számára akkor hasznos 

egyjószág, ha annak meglétét nemlétével szemben előnyben részesíti. 

A hasznosság a fogyasztásból származó összkielégülés (Samuelson, Nordhaus, 1990/1985, 1273.), szubjektív 

élvezet, hasznavehetőség. 

A mikroökonómia egyik alapfogalmáról lévén szó, nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a megjegyzést, hogy 

egyes szerzők ezeket a meghatározásokat körkörös okoskodásnak tekintik, amennyiben egy termék akkor 

hasznos, ha fogyasztják, s akkor fogyasztják, ha hasznos; és hasonló tautológiák találhatók a 

haszonmaximalizálás számos elméletében is.16 

Nehezen vitatható, hogy a fogyasztás céljából megszerzett jószágok (termékek és szolgáltatások) sokféle 

értelemben lehetnek hasznosak, azonban az már igencsak kérdéses, hogy ennek mértéke az egyes javak esetén 

hogyan mérhető. A probléma nehézségét az is jelzi, hogy itt a közgazdasági alapkutatás két irányba ágazik el. A 

bonyolultabb, ámde történetileg korábban felmerült ún. kardinális megközelítés szerint számszerűsíthető az 

egyes javak fogyasztásával elérhető hasznosság, míg az ordinális elmélet szerint elegendő az 

egyesjószágcsoportok közötti rangsorolás létének feltételezése. Mindkét kiindulópont szerint meghatározó a 

gazdaság egészének működésére a hasznossági függvény, ami a racionálisnak tekintett, azaz preferenciáikat 

ismerő fogyasztók döntéseit irányítja (szem előtt tartva, hogy a preferenciarendezésből még nem következik egy 

megfelelő hasznosságfüggvény léte).17 

                                                           
13 Garai, 1992, 37-39.; Garai, 1990, 89-99. 
14 Szabó, 1985, 29., kritikus elemzése: pl. Magyari-Beck, 1990, 69-75.; Marshall, 1920; Scitovsky, 1990/1976, 95. 
15 Green, Tull, 1966/1971, 15.; Jaworski, Kohli, 1993; Tomcsányi, 1993, 6.; Kotler, Armstrong, 1996, 5.; Katona, 1975; Hoffmann, 1990, 
24.; Baudrillard, 1970, 311.; Balogh, 1994/1982, 107. 
16 Hargreaves Heap, 1994, 5.; Samuelson, 1938, 1948; Pearce, 1993/1986, 568.; Maital, 1982; Robinson, 1964, 48.; Baudrillard, 1970, 106.; 

Stigler, 1948, 468. 
17 Hargreaves Heap, 1994, 7.; Debreu, 1987/1954, 189., 1959; Kopányi, Petró, Trautmann, 1996. 
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A hasznossági függvény a gazdasági jószágoknak és a fogyasztó hasznosságérzetének kapcsolatát írja le (vö. 

5.2. ábra) (Kopányi, Petró, Trautmann, 1996, 30.). 

A kardinális fogyasztói elmélet szerint az egyén szükségleteinek kielégítését képes számszerűsíteni, 

jószágonként külön-külön meg tudja ítélni megelégedettségének mértékét. Mivel azt is feltételezzük, hogy ezek 

a hasznosságértékek függetlenek egymástól (sőt térben és időben is állandóak), így ezek egyszerűen 

összegezhetők az egyénre és a társadalomra nézve egyaránt. (Ezt a kiindulópontot gyengíti a 

preferenciarendezés változékonysága és belső ellentmondásai.) Az ordinális megközelítés szerint ugyanakkor a 

hasznosságérzeteket csak rangsorolni tudjuk, az egyes hasznosságok arányát, sőt még csak a sorban egymás 

után következők közötti különbségek mértékét sem tudjuk becsülni. Elegendő tehát azt feltételeznünk, hogy a 

fogyasztó minden egyes pillanatban képes egymáshoz viszonyítani az egyesjószágkosarakat (egy-egy 

szükségletének kielégítéséhez kellő jószágok összességét), majd preferencia-rendszerét gazdasági döntéseihez 

fel tudja használni. (Körültekintve egy bevásárlóközpont árukínálatán, meglehetősen erősnek tűnik a 

jószágcsoportok teljes körű ismeretének s az azok közötti eligazodásnak a feltételezése, míg egy hagyományos, 

például gyümölcspiacon ez inkább megvalósítható.)18 

Érdemes megjegyezni, hogy ma is jó néhány kutatót foglalkoztat a hasznosság számszerűsítésének kérdése. Az 

egyik hazai megközelítés szerint a fogyasztói preferenciák (értékítéletek) egyszerű (ordinális) rangsorát 

nemcsak mértékegységgel bíró intervallumra, hanem már nullpontot is tartalmazó arányskálára számíthatjuk át. 

A módszer részletes bemutatásait mellőzve itt csak azt emeljük ki, hogy a fogyasztói értékítéletben megjelenő 

szubjektív hasznosság (haszonhatás) – sok más tényező mellett – a gazdasági jószág árától is függ, hiszen a 

vásárló két termék hasznosságarányát méri össze, illetve ezt viszonyítja árarányukhoz. Egy újabb keletű külföldi 

kutatássorozata hasznosság mérhetőségét, pontosabban a kísérleti személyek által kinyilvánított 

kategóriarendezést vizsgálta megfelelő érvényességű és megbízhatóságú kérdőívekkel. A közzétett eredmények 

ugyan nem a választás és a preferenciarendezés axiómáinak helyességét igazolják, csupán a határhasznosság 

elméletéből levezethető következtetésekkel, így többek között az alábbiakban bemutatott Gossen II. törvényével 

való összhangot demonstrálják.19 

1.2.2. A fogyasztás modellje 

Az előbbiekben kifejtettek alapján a mikroökonómia a fogyasztóról és viselkedéséről a következő 

alapfeltevésekkel él: 

• A korlátozottan elérhető jószág(csoport)ok között a fogyasztót szükségletei választás elé állítják. 

• A fogyasztó ismeri saját preferenciáit, minden pillanatban rangsorolni tudja a jószágkosarakat. 

• A fogyasztó racionális, a legnagyobb hasznosság elérésére törekszik, és döntéseiben következetes. 

• A fogyasztó szuverén, tehát preferencia-rendszerét és döntését más személyek vagy csoportok nem 

befolyásolják. 

• Végül a fogyasztó a gazdaságról teljeskörűen informált, és változásaira azonnal reagál.(Kopányi, Petró, 

Trautmann, 1996.) 

Az elmélet működőképességéhez a tökéletes informáltság nem szükségszerű, hiszen az információszerzés 

költségei beépíthetők ajószágkosarak áraiba, viszont elő kell írni további, a fogyasztó racionalitásátjellemző 

feltételeket, amelyek részben a tapasztalatból szűrhetők le. Először is a fogyasztó preferencia-rendszerében 

érvényesül a dominancia elve: nincs telítődés egyikjószágból sem, azaz kétjószágcsoport közül az a hasznosabb, 

amelyikben valamelyik jószágból több van, feltéve, hogy minden másban egyformák. Ugyanakkor azonos 

hasznosság különböző összetételű jószágcsoportokkal is elérhető, tehát a jószágok egymással helyettesíthetők. 

Végül az is egy általánosan elfogadott feltétel, hogy a fogyasztó jobban kedveli a változatosságot, tehát az 

átlagosabb összetételűjószágcsoportot szívesebben választja, mint a szélsőségeset, amelyben egyetlen jószágból 

van sok, míg a többiből csak néhány.20 

Mindebből matematikai úton (a helyettesítési határráta segítségével) levezethető, hogy a fogyasztó, ha az 

egyikjószágból egyre kevesebbel, míg a másikból egyre többel rendelkezik, akkor a szűkössé váló jószágból 

                                                           
18 May, 1954; Davis, 1958; Tversky, 1969; Grether, Plott, 1979; Elster, 1986; Kopányi, Petró, Trautmann, 1996, 31-32.; Dubois, 1994, 18.; 

Bernard, Becharies, 1980. 
19 Tomcsányi, 1993,9-10.; Samuelson, Hancock, Wallace, 1975; Kemp, Lea, Fussell, 1995,558-560. 
20 Kopányi, Petró, Trautmann, 1996, 32-33. és 39.; Stigler, 1961, 529.; Simmons, 1974; Thurstone, 1931a; Sugden, 1994, 27. 
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egyre kevesebbet hajlandó feláldozni a relatíve bőségesebben rendelkezésre álló jószág fogyasztásának további 

növelése érdekében. Ugyanez a kardinális elméletben megfogalmazva:21 

Gossen I. törvénye: „Amikor nő egyjószág elfogyasztott mennyisége, akkor általában csökken ejószág 

határhaszna", azaz a jószág legutolsó elfogyasztott egységének hasznossága. 

 

5.2. ábra. Az összhasznosság telítettsége (Kopányi, Petró, Trautmann, 1996, 43.) 

Így a hasznosság csökkenése mellett növekvő fogyasztás az összhasznosság telítettségéhez vezethet, amit az 5.2. 

ábra szemléltet: 

A Gossen által a múlt század közepén leírt csökkenő élvezetek elvét sok közgazdász látta visszaigazolva a 

pszichofizika E. H. Weber és G. T. Fechner felállította törvényszerűségeiben. Weber azt állította, hogy két, csak 

erősségében különböző inger között észlelt intenzitáskülönbség arányban áll az ingerek nagyságával. Ebből 

vezette le Fechner, hogy az egyre erősödő inger csak kisebb arányban (az inger logaritmusával arányosan) növő 

érzékelt intenzitást eredményezhet. Fechner az anyagi világ változásainak a lelki életben megjelenő 

érzékeléséről szólt, ráadásul a Gossen-törvénnyel nagyon is összecsengő módon. A mai közgazdászok számára 

azonban ennek az összefüggésnek a fontosságajelentősen lecsökkent, hiszen gyakorlati szempontból elegendő 

feltételezni az összhaszon növekedését, a különböző fogyasztók preferenciáinak összehasonlítására nincs 

szükség.22 

1.2.2.1. Az ár hatása 

Most visszatérhetünk a fejezet elején felvetett fogyasztási összefüggésre. Az egyenlő hasznosságú 

jószágcsoportok között a fogyasztó választását jövedelme, megtakarításainak mértéke és természetesen 

ajószágok piaci ára határozza meg. Racionális fogyasztóról lévén szó, az optimális, a legnagyobb hasznosságot 

eredményező döntést kell megtalálnia. Eltekintve most a megtakarításoktól, tehát feltételezve, hogy a fogyasztó 

az egészjövedelmét elkölti, és rögzítve egy adott jövedelemszintet, a korábban kifejtett meghatározások és 

összefüggések alapján matematikai eszközökkel igazolható az alábbi tétel: 

Gossen II. törvénye: „A fogyasztó adottjövedelmét akkor költi el optimálisan, ha az utolsó pénzegység által 

nyerhető határhaszon bármely termékre vonatkozóan azonos." (Petró, Trautmann, 1996, 59.) 

                                                           
21 Kopányi, Petró, Trautmann, 1996, 42.; Samuelson, Nordhaus, 1990/1985, 594.; Schiller, 1993, 76. 
22 Fechner, 1966/1860; Pléh, 1992, 74.; Reuchlin, 1987/1957, 17.; Statt, 1994/1990, 215.; Samuelson, Nordhaus, 1990/1985, 596. 
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Más szavakkal azt is mondhatjuk, hogy a fogyasztó akkor éri el a legnagyobb összhasznosságot, ha minden 

egyes megvásároltjószág határhaszna (utolsó egységének hasznossága) az árával arányos, tehát, ha a kétszer 

drágábbjószág utolsó elfogyasztott egysége kétszer akkora hasznosságérzetet kelt. A fentiekből következik, 

hogy ha egyjószág ára nő (miközben minden más feltétel változatlan), akkor az optimálisan döntő fogyasztó 

kevesebbet vásárol ebből az áruból. Az 5.3. ábrán látható keresleti görbe monoton csökkenését a 

legkülönbözőbbjószágok és fogyasztási körülmények esetében számos megfigyelés, statisztikai elemzés és 

laboratóriumi kísérlet támasztja alá, s alig van példa arra, hogy az ár növekedéséhez növekvő fogyasztás 

kapcsolódjon.23 

A hasznosság elméletének az is közvetlen folyománya, hogy ha a fogyasztókjószágaikat egymás között cserélik, 

és ezáltal például mindkettőjük határhaszna növekszik, akkor az összhasznosság nő. Így tehát önmagában a 

cseréből is származik előny, „növekszik a jólét". Ennek két fontos következményét kell itt megemlítenünk. Az 

egyik, hogy sok korábbi nézettel szemben nemcsak a termelőtevékenységek járulhatnak hozzá az össztársadalmi 

hasznosság növeléséhez, hanem egyéb szolgáltatások (pl. a kereskedelem) is. Másrészt, ha a kiindulási 

feltételeket elfogadjuk, akkora pénz mint csereeszköz szükségességét is megindokolhatjuk, hiszen a 

hasznosságnövelő cserék lehetőségét rejti, így akár közvetlen hasznosságot is tulajdoníthatunk neki,24 ahogy 

erről A közgazdaságtan pszichológiai vonatkozásai című fejezetben részletesen is szó esett. 

1.2.2.2. A jövedelem hatása 

Most fordítsuk meg az előző bekezdés elején vázolt helyzetet, és rögzített árak mellett változtassuk a fogyasztó 

jövedelmét. Ekkor a tapasztalattal összhangban az elmélet többféle reakciót különböztet meg. Ha a fogyasztó 

jövedelmének növekedésével nagyjából megegyező arányban vásárol többet az adott jószágból, akkor azt 

normáljószágnak hívjuk (ilyenek pl. a ruházati cikkek), míg ha a vásárolt mennyiség a jövedelemnövekedésnél 

nagyobb arányban nő, akkor luxusjószágról beszélünk. Az ún. alacsonyabb rendű (inferior) jószágok esetében 

viszont a fogyasztás a jövedelememelkedés ellenére csökken. Mindez nemcsak az adott terméktől és ajövedelem 

változásától, hanem a fogyasztó jövedelemszintjétől is jelentősen függ. Például az alacsony összjövedelműeknél 

megfigyelhető, hogy ajövedelem emelkedésével a háztartási gépekre fordított kiadások mértékén kívül azok 

összkiadáshoz viszonyított aránya is nő. Ugyanakkor a magasabb jövedelemkategóriákba tartozóknál jelentősen 

csökkenhet egyes olcsó élelmiszerek (pl. zsír, szalonna) fogyasztása például egészségesebb, de drágább 

termékekkel való helyettesítésük miatt.25 

                                                           
23 Samuelson, Nordhaus, 1990/1985, 597.; Lea, 1978; Hirshleifer, 1980; Lea, Tarpy, Webley, 1987,197. 
24 Petró, Trautmann, 1996, 59. 
25 Petró, Trautmann, 1996, 66-67.; Molnár, 1993, 46.; Samuelson, Nordhaus, 1990/1985, 590-591.; Lea, Tarpy, Webley, 1987, 87. 
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5.3. ábra. A búza keresleti görbéje (1985-ös adatok, Samuelson,Nordhaus, 1990/1985, 107.) 

A gazdasági alaptankönyvek néhány szociálpszichológiai szempontból érdekes jelenséget is leírnak. Ezek az ún. 

extern fogyasztói hatások, amelyek közül itt hármat mutatunk be röviden. Időnként azt tapasztalják a gazdasági 

elemzők, hogy egy divatos termék vagy szolgáltatás kereslete árának és minden más körülménynek a változása 

nélkül is növekszik. Ezt nevezték el nyájhatásnak, amikor az egyes fogyasztók a többiek fogyasztásáról 

tudomást szerezve megváltoztatják preferencia-rendszerüket, és vásárolni kezdik az addig nem különösebben 

kedvelt terméket. A másik eset az előbbinek némileg a fordítottja, amikor egyes fogyasztók a jószág árának 

csökkenésére fogyasztásuk csökkentésével reagálnak. Ez a sznobhatás, ami azokat a fogyasztókat jellemzi, akik 

a már sokak által elérhető, „exkluzivitását vesztett" javaktól fordulnak el. Végül még egy szokatlan jelenség, 

amit a szakirodalom Veblen-hatás néven emleget: ha a fogyasztók más információk hiányában az árból 

következtetnek a termék minőségére, akkor a magasabb (alacsonyabb) árhoz jobb (rosszabb) minőséget 

társítanak, így többet (kevesebbet) is fogyasztanak belőle.26 

1.2.3. A piac és a „láthatatlan kéz" 

Miután a gazdasági gondolkodásnak a fogyasztás pszichológiája szempontjából lényeges alapfeltevéseit 

bemutattuk, és ízelítőt adtunk azok mikroökonómiai következményeiből, néhány szóban összefoglaljuk, hogyan 

épül tovább a gazdaságtan hagyományos elmélete. Az egyéni fogyasztók hasznosságfüggvénye, 

jövedelemszintje (és megtakarításai), a megvásárolható jószágok és a piaci árak, valamint az előbbiekkel 

kapcsolatos várakozások meghatározzák az egyéni keresleti függvényeket. Ezek összegzésével kaphatjuk meg 

az egyes jószágok, iparágak vagy egy egész nemzetgazdaság összkeresleti függvényét. A keresleti görbék 

kiindulópontul szolgálnak a gazdaság működésének, az előállított bruttó nemzeti termék (GNP) 

meghatározásának és az ezzel elérhető összhasznosságnak a leírásához. Ugyanakkor más tényezők is legalább 

ilyen fontosak, mint például a termékeket és szolgáltatásokat előállító vállalkozások magatartása, amelynek 

célrendszerében központi helyet foglal el a profitmaximalizálás; az adott iparágat jellemző versenyhelyzet 

jellege, ami az elméleti megközelítésben a tökéletes versenytől az oligoés monopóliumokig terjedhet. Nem 

tekinthetünk el továbbá az állami beavatkozás szabályozóés újraelosztó szerepétől éppúgy, mint a nem 

nyereségérdekelten működő civil szervezetek egyre növekvő jelentőségétől sem.27 

                                                           
26 Leibenstein, 1950, 204.; Veblen, 1975/1899, 83-110.; Brooks, 1981; lásd pl.: Petró, 1996, 86-87.; Pearce, 1993/1986, 510. és 573.; 

Samuelson, Nordhaus, 1990/1985, 584. 
27 Kopányi, 1996; Samuelson, Nordhaus, 1990/1985; Schiller, 1993. 
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A gazdasági élet szereplőinek tevékenységét a piac mint önszabályzó rendszer automatizmusain keresztül, a 

spontán koordináció elve szerint irányítja. Visszanyúlva a klasszikus angol eredetihez, ez így hangzik a 

vállalkozót és tevékenységét illetően: 

„Öt ebben, mint megannyi más esetben, egy láthatatlan kéz vezeti egy olyan cél elérése felé, amely nem állt 

szándékában." (He is in this, as in many other cases, led by an invisible hand topromote an end which was no 

part ofhis intention.) (Smith, 1776, 423.) 

Majd továbbmenve: „azzal, hogy ő saját érdekét követi, gyakran a társadalomét eredményesebben mozdítja elő, 

mintha annak előmozdítása lett volna a valóságos célja". Ha a vizsgált piaci szereplő egy termelő, akkor mindez 

úgy is értelmezhető, mint a verseny és az együttműködés paradox együttese. Pedig mindössze arról van szó, 

hogy míg az egyes vállalkozó szintjén ez küzdelmet, konfliktust jelent, addig társadalmi szinten mindez már 

kooperációnak minősül, hiszen növeli az össztársadalmi hasznosságot – hasonlóan a fajon belüli versengés és a 

faj túlélésének biológiai esetéhez.28 

A közgazdászok számára a piac összehangoló szerepe azt igazolja, hogy a fogyasztó igényeit elégítik ki a 

gazdaságban előállított jószágok (illetve azok tulajdonságai), a cégek nyeresége a fogyasztókról szerzett 

pontosabb információknak köszönhető. A gyártóknak a piaci mechanizmusok jelzik, hogy milyen termékeket 

igényelnek a fogyasztók, s a fogyasztás és termelés között közvetítő marketingnek is a fogyasztó kielégítése a 

célja. A „piacon nem a termelő, hanem a fogyasztó az úr", azaz a szükségletek határozzák meg a gazdasági 

folyamatokat. Szerintük a vállalkozók és fogyasztók egyaránt alkalmazkodnak egymáshoz, egyenértékű felek, 

sőt a fogyasztó elsőségét hirdetik. Ez a lényegében a 18. század végén megfogalmazott nézet – amely szerint 

eltekinthetünk attól, hogy „egyik-másik szatócs a befolyásolható vevőt rábírja valaminek a megvásárlására, ami 

nem is kell neki" (Smith, 1992/1776, 360.) – mára némileg túlhaladottnak tűnik, még ha akár a többség is úgy 

vallja, hogy nem a fogyasztó manipulálásáról van szó, hanem megismeréséről és a hozzá való 

alkalmazkodásról.29 

Mindazonáltal az olyan tények, hogy például az USA reklámkiadásai 1990-re elérték az évi 100 milliárd dollárt 

(450 $/év/fő, a GDP közel 2,5%-a), és kb. évi 150 milliárd dollárt költenek ügynökök foglalkoztatására, arról 

árulkodnak, hogy a termelők sokrétű érdekérvényesítése jóval erőteljesebb a vásárlókénál. Ennek egyik 

legismertebb módja a meggyőző kommunikáció, ami – ha nem is vált ki mindig közvetlen viselkedéses 

következményeket – a szociális normákon keresztül mégisjelentős hatást gyakorolhat. Érthető tehát, ha nem 

kevesen vonják le a következtetést: „a fogyasztói preferenciák és a termelés közötti összhang azt is jelentheti, 

hogy az emberek ízlése idomul a merev termelési szerkezethez" (Scitovsky 1990/1976,18.), vagyis érvényesül a 

„megfordított sorrend", amikor a termelők gyakorolják az ellenőrzést a piac felett, és terveikhez igazítják a 

fogyasztást, s olyan piacokat hoznak létre, amilyeneket akarnak.30 

1.2.4. A közgazdasági gondolkodás befolyása 

A hagyományos közgazdaságtan tisztán elméleti alapfeltevéseinek vizsgálata a társadalmi folyamatok megértése 

szempontjából sem közömbös. A fenti alapokra épülő elméletet és annak eszközeit a gazdaságirányítástól a 

vállalkozásokon át egészen a független elemzőkig és a szakújságírókig szinte minden gazdaságtól érintett 

területen felhasználják. Ennek következtében az elmélet kiindulópontjául szolgáló alapfeltevések (a kutatók által 

elfogadott paradigma) hatásai messze túlmutatnak a szűken értelmezett tudomány határain. A fogyasztás – és 

tegyük hozzá, a termelés – racionalitásáról kialakított kép értelmezési keretet nyújt a gazdaság helyzetének 

megítéléséhez és a gazdasági döntések meghozatalához (lásd pl. a középiskolások értékrendjére és attitűdjeire 

kifejtett hatást). Így viszont befolyással van a gazdaság szerkezetének és működésének kialakítására, s azon 

keresztül közvetve, a tömegtájékoztatás és más információs csatornák segítségével pedig közvetlenül kihat az 

egyes fogyasztók viselkedésére és a gazdasággal kapcsolatos gondolkodásmódjára is. Röviden úgy is 

fogalmazhatunk, hogy a közgazdászok emberképe mindannyiunk világképére jelentős hatást fejthet ki.31 

1.3. A FOGYASZTÓI MAGATARTÁS 

                                                           
28 Buchanan, 1992/1977, 40.; Kopányi, 1996, 10.; Smitht idézi: Samuelson, Nordhaus, 1990/1985, 79.; Rapoport, 1992, 81-82. 
29 Lancaster, 1966, 1971, 113. és 1974; Dickson, 1992, 78.; Schiller, 1993, 10.; Hofmeister-Tóth, Törőcsik, 1996, 45.; Molnár, 1993, 37.; 

Hernádi, 1990, 22.; Advertising Association, 1972, 370.; Katona, 1975. 
30 Schiller, 1993, 84.; Pratkanis, Aronson, 1992, 13.; Galbraith, 1970/1967, 236-241.; Bingham, Raffield, 1995, 483.; Hovland, Janis, Kelley, 

1953; Petty, Ostrom, Brock, 1981; McGuire, 1978, 171.; Warneryd, 1988b, 237.; Galbraith, 1970/1967,251.; Askegaard, 1994,1085.; 

Magyari-Beck, 1995,665. 
31 Kuhn, 1984/1970; Ritzer, 1993; Whitehead, 1986; O'Brien, Ingels, 1987. 
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Ebben a szakaszban a fogyasztó oldaláról mutatjuk be az anyagi javak és szolgáltatások felhasználásával 

kapcsolatos viselkedés néhány pszichológiai megközelítését. A hangsúlyt a motivációs háttérre helyezzük, s 

elsősorban a jóléti társadalmak fogyasztásának mozgatórugóit keressük az aktivációs elmélet eszköztárával. 

1.3.1. Racionalitás és szuverenitás 

A hagyományos közgazdaságtan kiinduló előfeltevése a racionális emberről és a racionális döntéshozásról (akár 

valósnak, akár képzeletbelinek tartja azt) már abban az értelemben is kérdéses, hogy tudományos feltételezésnek 

tekinthető-e, vagyis megfelel-e a popperi cáfolhatósági kritériumnak. Most azonban a jóléti társadalmak 

hétköznapi fogalmait felhasználva vesszük górcső alá a homo oeconomicus, azaz a homo sapienstől „eltérő faj" 

létét. Amíg ugyanis a létszükségletei kielégítésére törekvő embertől természetes egy racionális, elemi (biológiai) 

érdekeitől vezérelt viselkedés, addig az éhezéstől és az időjárás viszontagságaitól tartósan megóvott, jómódú 

polgár lehetséges tettei és azok motivációi igen széles skálán mozoghatnak. Így ésszerűtlennek tűnik az 

érzelmektől mentes (hűvös) racionalitás feltételezése, még ha társadalmunkban oly sokan vonatkoztatják is ezt 

magukra. Nem szabad persze megfeledkeznünk a jólét viszonylagosságáról sem, hiszen például 1994-ben a 

magyarországi háztartások kb. 1/3-ában nyilatkoztak úgy, hogy nem tudnak megfelelő összeget fordítani a 

magasabb rendű (szabadidős) szükségleteikre, ami szoros összefüggésben van a tartós fogyasztási cikkek 

megszerzésének „költségvetési korlátaival". Mindössze 15-20% volt az a réteg, amely kielégíthette ilyen irányú 

igényeit is.32 

Visszatérve a megnövekedettjövedelem és szabad idő felhasználásának kérdéséhez, vajon racionálisan döntünk-

e, amikor a munkából való kikapcsolódásként, mindennapos korlátjaink áttöréseként szinte bármit hajlandóak 

vagyunk megtenni, hogy például veszélyes sportokat gyakorolhassunk, vagy akár feszültségoldó drogokat 

szerezzünk be? Vajon a hasznosság és a szükségletek megismerése elégséges a fogyasztói viselkedés 

magyarázatához, avagy okokat keresve ennél mélyebbre kell ásnunk az emberi pszichében? Az elméleti 

közgazdászok általában nem foglalkoznak a fogyasztói választások motivációs hátterével, ennek ellenére 

feltételezik, hogy a gazdasági döntések az emberek ízlését és kívánságait tükrözik, azaz a fogyasztó 

viselkedésével többé-kevésbé az elérhető legnagyobb kielégítést okozza önmagának, pontosan tudja, mire és 

mennyire van szüksége. Természetesen adódik hát a kérdés, az emberi lélek vizsgálata mennyiben támasztja ezt 

alá, valóban tisztában vagyunk azzal, hogy mi a legjobb nekünk? S ha racionális célt tűzünk is ki magunk elé, 

vajon az annak elérésére hivatott viselkedésünk racionális-e?33 

Egyes szerzők azon az állásponton vannak, hogy a fogyasztó nem állandóan motivált a haszon 

maximalizálására, azaz a racionális viselkedés a kivételes magatartásformái közé tartozik, a problémamegoldás 

nem a hétköznapok döntéseit jellemzi. Más megközelítések szerint gyakorlatilag egyáltalán nem beszélhetünk 

tejeskörűen racionális magatartásról, hiszen a konkrét helyzetekben speciális korlátok, továbbá számos esetben 

érzelmek vezette intuíciók határozzák meg a fogyasztó viselkedését, ami így „kváziracionálisnak" tekinthető, 

azaz a formális logikai szabályoktól az érzékelés és a kognitív feldolgozás szisztematikus torzításai térítik el. 

Még tovább lépve bevezethető a „kreativitás paradigmája", ami keretbe foglalja és egységbe szervezi a 

gazdasági racionalitás és a biológiai szokásviselkedés, a túlélési küzdelem alapelveit. Megint más szerzők olyan 

elméletet igyekeznek felállítani, amelyben a korlátozottan hozzáférhetőjavak fogyasztásában nem optimális, 

véletlenszerű reakciók vezetnek racionális, alkalmazkodó viselkedéses válaszok- 

hoz.34 

További problémákat vet föl a közgazdaságtan racionalitás mellett álló másik alapfeltétele, nevezetesen, hogy a 

fogyasztó szuverén, egyéni döntéseinek nincs számottevő hatása a piac működésére, amit a tökéletes verseny 

jellemez. A piaci automatizmus (a „láthatatlan kéz") elmélete ugyanis a társadalmat az egymástól függetlenül 

cselekvő gazdasági szereplők halmazával azonosítja, még ha ez nyilvánvalóan igen távol esik is a valóságtól: 

hiszen az egyének céljaikban és cselekedeteikben sem teljesen önállóak, és az önérdek követése sem 

viselkedésük egyetlen mozgatórugója. Ez az előfeltevés azonban mind a mai napig meghatározó eleme sok 

gazdaságelméletnek, annak ellenére, hogy több kísérlet is történt kiküszöbölésére, például a társadalmi tőke 

fogalmának bevezetésével.35 

                                                           
32 MacFadyen, 1986, 25.; Katona, 1975,210.; Lewis, Webley, Furnham 1995, 7.; Popper, 1993/1963, 81.; Sen, 1977, 7.; Elster, 1990, 19.; 

Lea, Tarpy, Webley, 1987, 108.; Buskirk, Buskirk, 1992, 74.; Luce, 1992; Denes, Raj, Epstein, 1994; Kapitány, 1996, 109-110. 
33 Scitovsky, 1990/1976,11-12. és 18.; Wang, 1996; Arnould, Price, 1993; Celsi, Rose, Leigh, 1993; Celsi, 1992; Fontenella, Zinkhan, 1993, 

205.; Lessne, Venkatesan, 1989; Lea, Tarpy, Webley, 1987, 103-108. és 487. 
34 Etzioni, 1986; Katona, 1986/1953; Simon, 1991/1983; Becker, Kaucsek, 1996; Magyari-Beck, 1990, 68.; English, Allison, 1993, 535. 
35 Hollis, 1994, 73.; Kopányi, Petró, Trautmann, 1996, 33.; Katona, 1986/1953; Coleman, 1990; lásd még Loury, 1987. 
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A fogyasztó tehát független, döntéseit önállóan, mások befolyásoló hatásaitól mentesen hozza – a gazdaság 

alkalmazkodik hozzá. Valójában viszont csak a vásárlás korlátozott szabadságáról lehet szó: egyrészt a 

fogyasztó szükségleteit alapvetően módosíthatják és átalakíthatják a reklámok és egyéb, hatalmi helyzetből 

fakadó befolyásoló eszközök, másrészt a fogyasztó csak azt döntheti el, hogy mit vegyen meg a kapható 

áruféleségekből. Erre az ellenvetésre az elmélet szerint a piac egyensúlyi folyamataival reagál, vagyis a 

fogyasztók összkeresletének változásai a kínálat változását idézik elő. A fogyasztók tehát tulajdonképpen 

szavaznak, amikor a kívánatosabb és szükségesebb termékekből többet vásárolnak. Egy nálunk is ismert 

közgazdász-pszichológus, az Egyesült Államokban élő Scitovsky Tibor szerint ebből két dolog következik. 

Először is: aki többet vásárol, az nagyobb befolyást gyakorol, ami nem más, mintplutokrácia, a gazdagok 

uralma, másrészt, amiből nagyon sokat vesznek, azt jóval olcsóbban lehet előállítani, így a tömegtermelésű 

cikkekre igaz a plebsz uralma: a tömegeknek az a képessége, hogy hozzájussanak a mindannyiuk által egyaránt 

kívánt árukhoz. Az átlagosjövedelmű fogyasztó számára tehát meglehetősen korlátozott értelmű ez a 

szuverenitás, legalábbis ha szükségletei nem elég konformak a többségével.36 

1.3.2. A fogyasztás mozgatórugói 

1.3.2.1. Aktivációs szint 

A fogyasztói értékrend feltárásához a motiváció lélektana nyújthat segítséget, nemcsak témája, az emberi 

viselkedés indítékainak keresése, hanem a közgazdaságtanéhoz hasonló munkamódszere miatt is. Mindkét 

területen a megfigyelt viselkedésből következtetnek visszafelé az okokra és motivációkra, ám míg az ökonómia 

a való életből meríti példáit, addig a pszichofiziológia a laboratórium falain belül, ellenőrzött körülmények 

között dolgozik. A motivációs háttér megértéséhez menjünk vissza egészen az aktivációs szintek elméletéhez. A 

rendkívül szerteágazó és gondosan kivitelezett kutatások eredményei rávilágítottak arra, hogy az ember 

optimális teljesítményét arousalszintje (ébersége, izgatottsága, aktivációja) egy közepes értékénél éri el, a 

viselkedés szervezése ekkor a leghatékonyabb. Kísérletek sorával igazolható, hogy az ember csaknem állandóan 

aktivációs szintje optimumára törekszik, ekkor érzi magát kényelmesen (lásd az 5.4. ábrát).37 

 

                                                           
36 Galbraith, 1979/1958, 144-147., 1970/1967, 252. és 1972; Pearce, 1993/1986, 182.; Scitovsky 1990/1976, 20.; Samuelson, Nordhaus, 

1990/1985, 75.; Scitovsky, 1990/1976, 21. 
37 Scitovsky, 1990/1976, 19.; Taylor, 1986,140.; Berlyne, 1960, 31.; Hebb, 1955; Hebb, 1978/1972, 198-233.; Hebb, 1955, 249.; Weiner, 
1989, 129-137. 
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5.4. ábra. Az arousal optimális szintje (Hebb, 1955, 249. – id. Weiner, 1989) 

A legkellemesebb ingerszint tehát se túl magas, se túl alacsony, viszont mindannyiunknál különböző lehet. 

Kiváló illusztrációhoz jutunk, ha akár csak egyetlen személyiségdimenziót ragadunk is ki: tekintsük az 

extravertált (kifelé forduló) és az introvertált (befelé forduló) személyiségtípusokat. Eysenck típustana szerint a 

tipikus extravertált többek között keresi az izgalmakat, a külső ingereket, aktív és könnyelmű. Magatartását 

alacsony átlagos aktivációs szintjével magyarázhatjuk, hiszen állandóan ennek emelésére törekedve jobban 

megközelítheti az optimális arousalszintet. Az introvertált ezzel szemben visszahúzódó, kerüli az izgalmakat, 

passzív és mértékletes, ami jól érthető, ha magas aktivációs szintet tulajdonítunk neki, amelyet csökkentve érheti 

el az optimumot. Mivel az optimum keresése a fogyasztói magatartást is alapvetően meghatározza, így az a 

különböző személyiségtípusok szokásaiban is tetten érhető: az extravertáltak több kávét, teát, dohányt, az 

introvertáltak nyugtatókat és alkoholt vásárolnak inkább.38 

Motiváció 

A motiváció az ember olyan fiziológiailag aktív állapota, amely egy cél elérését szolgáló viselkedést irányít. A 

cselekvést vezérlő „erőket" olyan kifejezésekkel is leírhatjuk, mint a belső hajtóerők (drive), késztetések, 

kívánságok és vágyak. Egy külső vagy belülről jövő inger következtében észleljük a szükségletet, amely egy 

kívánatos és a tényleges helyzet közötti különbség. A számunkra érdekes fogyasztási esetben a szükséglet 

keltette motivációs állapot olyan viselkedést vált ki, amelynek tárgya egy termék vagy szolgáltatás. Érdemes 

megjegyezni, hogy a kognitív megközelítésben a motívumok az információfeldolgozást befolyásolják, így 

hatásuk a viselkedésre csak közvetett lehet.39 

A viselkedést irányító alapvető motívumok egy széles körben elfogadott felosztás szerint három csoportba 

sorolhatók: az önfenntartás, a társas kapcsolatok (fajfenntartás) és a kíváncsiság szükségleteinek kielégítésére 

szolgálnak. (Ezt a csoportosítást követte Alderfer is, ám ő a kíváncsiság helyett a személyes fejlődés 

szükségletét tartotta központi jelentőségűnek, s ez utóbbira rímel a marketingben szokásos osztályozás is: 

fizikai, szociális és egyéni szükségletek.) Az alapvető motívumok közös jellemzője, hogy kielégítően 

magyaráznak nemcsak emberi, hanem más élőlényekre jellemző magatartásformákat is. Önfenntartó szükséglet 

például az éhség és a szomjúság, társas a szexualitás és az anyai viselkedés, míg a kíváncsiság az ingereket 

kereső, azokat felderítő (explorációs) tevékenységeket idézi elő. Az alapvető motívumok egy része a drive-

redukció-elmélet keretei között tárgyalható, amikor a hiány következtében fellépő feszültséget (drive) az élőlény 

csökkenteni (redukálni) igyekszik, és egy kellemetlenségektől mentes állapot elérésére törekszik. Több motívum 

azonban, mint például a kíváncsiság, a szexualitás vagy a feszültségteli helyzetek keresése, nehézkesen 

vezethető le a drive-redukció sémájában, így célszerű ezek magyarázatát az arousalszinthez visszatérve 

keresni.40 

1.3.2.2. Szükségletkielégítés, stimuláció és öröm 

Ha a zavart, a hiányérzetet mint az aktivációs szintet növelő (a hiányt megszüntető cselekvést pedig mint 

csökkentő) tényezőt tekintjük, akkor érthetővé válik, hogy például egy problémás helyzet puszta végiggondolása 

ugyanúgy növeli az arousalt, mint ugyanazon probléma személyes megélése. Így könnyebben és együtt 

magyarázhatjuk az ételkeresést a hűtőszekrényben, a hétvégi bevásárlást és a nyugdíjpénztárba történő befizetést 

is. Sőt számos kutató szerint minden kielégítetlen szükséglet növeli az aktivációs szintet, ami nemcsak motivál, 

hanem fel is készít a cselekvésre, és annak befejezéséig fenn is marad. Az ilyen cselekvések célja minden 

alapszintű és magasabb rendű, mostani ésjövőbeli, valódi és képzelt szükséglet kielégítése. Izgalmas kérdés, 

hogy vajon állandóanjelentkeznek-e kielégítetlen szükségletek, vagy más oldalról megfogalmazva: a 

komfortérzet a szükségletek hiányával azonos-e? A tapasztalat azt mutatja, hogy ha egy adott pillanatban 

minden igényünket ki tudjuk elégíteni, akkor kellemesnek érezzük helyzetünket, ám egyszer csak megjelenik 

egy általános hiányérzet: az unalom. Keresni kezdjük az ingerhatásokat, megpróbáljuk megemelni túlzottan 

leesett aktivációs szintünket. Hiányérzetünk ekkor nem egy adott szükségletre irányul, amit céltudatos 

cselekvéssel elégíthetnénk ki, hanem egy sokkal nehezebben leírható, de ugyanakkor sokféleképpen is 

megoldható igényként jelentkezik.41 

Az aktivációs szint ismeretében három érzelmi állapotot és három motivációt célszerű megkülönböztetnünk. Az 

első számunkra fontos állapot a komfortérzet, amelyben aktivációs szintünk az optimum közelében van, jól 

                                                           
38 Eysenck, 1965 és 1972; Atkinson et al., 1994, 389-391.; Peck, Whitlow, 1983/1975, 85-88.; Scitovsky, 1990/1976, 33-34.; Steenkamp, 
Baumgartner, 1992. 
39 Bayton, 1958; Hilgard, Atkinson, Atkinson, 1975; Bauer, Berács, 1996/1992, 66.; Mowen, 1995, 192.; Mackie, Skelly, 1994, 263. 
40 Alderfer, 1969; Kotler, Armstrong, 1996, 7.; Geen, Beatty, Arkin, 1984; Atkinson et al., 1994, 277-305. 
41 Scitovsky, 1990/1976, 35-37.; Raju, 1980 és 1981, 67. 
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érezzük magunkat. A másik kettő az előző „ellentéte", a kényelmetlenségérzés (a komfortérzet hiánya), amit 

okozhat a túl magas aktivációs szint, amikor valamiben hiányt szenvedünk (hiányérzet), illetve a túl alacsony, 

amikor is unatkozunk (unalom). A két szélső állapottal kapcsolatban a következő késztetések figyelhetők meg: 

mivel a (biológiai) hiányérzet, azaz a szükséglet feszültségnöveléssel az optimális szint fölé emeli az 

arousalszintet, így igyekszünk azt visszavinni a kellemes tartományba, megpróbáljuk kielégíteni 

szükségleteinket – ez a szükségletkielégítés motivációja. Ha unatkozunk, azaz kielégített szükségletek és 

elegendően ingermentes környezet esetén arousalszintünk túlzottan lecsökken, akkor erre fizikálisan vagy 

mentálisan stimuláló, aktivációt növelő tevékenységekkel reagálhatunk – ez a stimuláció motivációja. 

A hiányból és az unalomból fakadó késztetések mellé kell felvennünk harmadiknak az örömérzés motivációját. 

(Ez a hármas tagolódás egyes szerzőknél a komfort, a játék és az esztétikai élvezet motívumaiként jelenik meg.) 

Az öröm Scitovsky szerint a szükségletkielégítés és a stimuláció válaszainak megerősítésében vehet részt, 

amennyiben azokat a viselkedéseket kíséri, amelyek az optimális arousalszint elérését eredményezik. Ebben az 

esetben tehát maga az aktivációs szint változása okozza az örömérzést, s az erre való késztetés az örömkeresés. 

Mivel az öröm közvetlenül a cselekvéshez kötődik, így önmagában is az adott viselkedés folytatására ösztönöz, 

akára komfortérzet elérésén túl is. Előállhat tehát egy olyan eset, hogy az optimálistól eltérő arousalszint elindít 

egy cselekvést (pl. fogyasztást), aminek következtében egyre közelebb kerülünk a komfortérzetetjelentő 

optimumhoz. Ám az adott cselekvéshez öröm kapcsolódik, így túllendülünk a kívánatos aktivációs szinten, 

ismét eltávolodunk – most a másik irányba – az optimumtól, ami újabb cselekvésre (fogyasztásra) sarkall. Ez 

kielégítő magyarázat lehet akár társadalmi léptékű túlfogyasztásra is. A szükségletkielégítés önmagában is lehet 

örömforrás, szolgálhat olyan kellemes élményekkel, hogy más szükségleteket elnyomva is folytathatjuk a 

fogyasztást (példa erre a nagy autóval – nem munkája miatt – rendelkező, de közben élelemhiánnyal küszködő 

és egészségtelen lakásban lakó fogyasztó).42 

Eljutva a Scitovsky-féle gazdaságlélektan alapelemeihez (a hiányérzetből fakadó szükségletkielégítés, az 

unalomból eredő stimuláció, valamint az öröm), érdemes felhívni a figyelmet ezek egyik eszmetörténeti 

gyökerére. Már két és fél évszázaddal ezelőtt hasonló elsődleges motiválóerőket feltételezett David Hume, 

amikor a boldogság összetevőit kereste. A három tényezőt így különböztette meg: a tevékenység (ami szorosan 

kapcsolódik a freudi ösztönénhez), az öröm (ami az én szintjén értelmezhető) és végül a közönyösség 

(indolence), ami a tevékenykedésre és az örömre való törekvést szakítja félbe, mint hanyagság és mint 

fájdalommentesség egyaránt.43 

1.3.2.3. Unalom és újdonság 

Tekintettel a szükségletek korábbi bőséges tárgyalására, most inkább az unalom és az újdonságkeresés eddig 

nem vizsgáltjelenségkörébe tegyünk két kitérőt. Ha unaloműzésen többnyire „haszontalan" tevékenységek 

végzését értjük, hogyan lehet akkor mégis hasznos? A játékról például már Huizinga óta joggal feltételezzük, 

hogy valami célja van, hogy valami élettani szükségszerűségnek van alárendelve. Az ötvenes évek elején 

végzett majomkísérletek kimutatták, hogy éhségtől, fájdalomtól és szexuális vágytól mentes csimpánzok órákig 

képesekjutalmazás nélkül egyszerű, de érdekes feladatok megoldására. A magasabb rendű emlősöknél az 

unaloműző tevékenységek önmagukért vannak. Az emberek esetében is végeztek olyan laboratóriumi 

vizsgálatokat, amelyekben az érzékszervi észleléseket minimalizálták (perceptuális izoláció), vagyis a kísérleti 

személyek fekvő helyzetben csak monoton zajt hallhattak, egy üres csövet tapinthattak, és egy áttetsző lappal 

megakadályozták formalátásukat. Az eredmények szerint az alapszükségletek kielégítése ellenére átlagosan csak 

három napig lehetett elviselni a külső ingerek ilyen durva megvonását, s végül elementáris szükségletté vált a 

környezettel való kapcsolatfelvétel és az aktivációs szint emelése.44 

Unalom esetén a testmozgás és sportolás mellett az ún. explorációs (kereső-kutató) viselkedésekkel tudjuk a 

kívánt optimumra emelni az arousalszintünket. Ez utóbbiak lehetnek olyan szellemi tevékenységek, mint a 

művészi és tudományos érdeklődés, vagy szabadidős elfoglaltságok, szórakozás és csevegés, de akár 

fogyasztásként isjelentkezhetnek, mint például egy korábban nem vásárolt márka kipróbálása. A felsoroltak 

közös eleme az újdonság. Azonban ahhoz, hogy az új élményekjavítsák közérzetünket és teljesítőképességünket, 

két további feltétel teljesülése szükséges. Az egyik, hogy elég meglepőnek találjuk őket, elegendő újdonsággal 

szolgáljanak, különben unalmasak maradnak. Másrészt viszont nem lehetnek túlságosan meghökkentőek sem, 

hiszen akkor könnyen kellemetlenné válhatnak. A számtalan kísérleti példa közül csak néhányat ragadunk itt ki. 

Már az öthetes csecsemőknél is megfigyelhető, hogy sem az ismert, unalmas, sem pedig a teljesen új, 

ismeretlent nem különösebben kedvelik. Kisgyerekek játékválasztásánál a kizárólag ismert, illetve a kizárólag 

                                                           
42 Buskirk, Buskirk, 1992, 77.; Scitovsky 1990/1976, 37-74.; Kapitány, 1996, 24. 
43 Hume, 1752, 21.; Rostow, 1992, 32. 
44 Huizinga, 1938/1990, 10.; Harlow, 1953; Bexton, Heron, Scott, 1954; Zubek, 1969; Suedfeld, 1975. 
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ismeretlen játékokból állók elkerülését és a vegyesen összeválogatott játékszerek gyakori kiválasztását jegyezték 

le kísérleti körülmények között. Felnőtteket eltérő bonyolultságú formák osztályozására kértek a tetszetősség 

szempontjából, s azt találták, hogy a közepesen komplex alakzatokat találták a legvonzóbbnak, bár ez a 

kísérletek többszöri megismétlése esetén némileg eltolódott a bonyolultabbak felé (lásd az 5.5. ábrát).45 

 

5.5. ábra. Az újdonságkeresés és az inger bonyolultsága (Berlyne, 1959, 319-320. – id. Weiner, 1989) 

1.3.3. A jóléti fogyasztás 

1.3.3.1. Komfortérzet és öröm 

Ajóléti fogyasztói magatartás megismeréséhez vizsgáljuk meg a komfortérzet és az öröm viszonyát. Mivel a 

komfortérzethez állandó (optimális) aktivációs szint tartozik, így ennek folyamatos fennmaradása kizárja az 

öröm lehetőségét. Ha viszont például egy hiányérzetet hosszabb ideig fenntartunk, úgy ez a várakozás 

megnövelheti a szükséglet kielégítésekor érzett öröm nagyságát, hiszen nagyobb arousalváltozás következik be. 

Az előbbiek értelmében a komfortérzet és az öröm ellentétéről beszélhetünk, pontosabban a 

szükségletkielégítés, illetve a stimuláció során választhatunk az azonnali komfortérzet elérését célzó és a 

nagyobb örömet nyújtó cselekvések között. Egy egyszerű példával megvilágítva: az éhséget csillapítja az evés, 

de ha rendszeresen és azonnal reagálunk éppen kialakuló hiányérzetünkre, és túl gyakran eszünk, akkor 

elveszíthetjük az étkezés adta örömöt.46 

Ajólétben élők többsége számára az élet elsősorban nem a túlélésért való küzdelem, hiszen alapszükségleteiket 

bármikor biztosíthatják, így a döntési helyzet a következő: választhatják azokat a viselkedéseket, amelyeket 

azonnal jutalmaz a komfortérzet, vagy azokat, amelyeket csak később követ jelentős öröm. Más szóval, a 

komfortérzet előnyei azonnaliakés könnyen felmérhetők, míg az öröm lehetőségének elvesztése némileg 

hipotetikus és mindenképpen jövőbeli veszteség. Tekintettel a megerősítés pszichológiájában elfogadott 

feltételezésre, mely szerint egy cselekvést minél közvetlenebbül követjutalom (pozitív megerősítés), az adott 

viselkedés annál meghatározóbb leszés gyakoribbá válik, joggal várhatjuk el ezekben a társadalmakban a 

komfortérzet elsődlegességét az örömmel szemben.47 

1.3.3.2. Létszükséglet és luxus 

Az előzőekben kifejtettek szerint tehát a jóléti társadalmakban a fogyasztás elsődlegesen a komfortérzet elérését 

és megtartását szolgálja. Az e célból fogyasztottjavakat a közgazdászok létszükségleti cikkeknek, Hawtrey 

pedig defenzív termékeknek nevezi, amelyek „fájdalmak, sérülések, gyötrelmek enyhítésére, gyógyítására 

szolgálnak". A komfortérzet hiánya bosszúságot okoz, ám megléte önmagában nem vezet érzéki örömhöz. 

Mindazonáltal csak a komfort elérése után kerülhet sor az örömérzést eredményező fogyasztói tevékenységekre 

– ennek elemei a közgazdaságtanban a luxuscikkek (Hawtreynál kreatív termékek, „amelyek valamilyen 

pozitívélményt, örömöt, kielégülést nyújtanak"). A közgazdaságtanban a létszükségletijavak fogyasztása a 

jövedelem növekedésénél kisebb mértékben nő, szemben a luxuscikkekével. 

A gazdasági javak ilyen felosztása ugyan összecseng a komfortérzetről és örömérzésről kialakított fogalmakkal, 

mégis számtalan problémát vet föl. Egy adott termék, például egy szomjoltó nedű, lehet létszükséglet, majd 

annak kielégítése után luxuscikként is funkcionálhat. Vagy visszafelé, egy élvezeti cikk eleinte luxuscikk, majd 

a „függőség" kialakulásával létszükségletté válik. Amit ilyenkor megkülönböztethetünk, az az elégedettség 

                                                           
45 Venkatesan, 1973; McAlister, Pessemier, 1982; Piaget, 1936, 43.; Scitovsky, 1990/1976, 43. Berlyne, 1959, 319-320.; Weiner, 1989, 135. 
46 Scitovsky, 1990/1976, 72-73. 
47 Skinner, 1948 és 1957; Scitovsky, 1990/1976. 
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forrása, a fogyasztás motivációs háttere: vagy kellemetlenséget akarunk elkerülni, vagy örömöt szerezni 

önmagunknak. A kétféle fogyasztási mód lényegesen különbözik egymástól, hiszen a szenvedés elkerülésére 

irányuló viselkedésnél természetszerűleg bekövetkezik a telítődés állapota, amint elmúlt a kellemetlenség 

érzése. Az örömérzést viszont szüntelenül élvezhetjük, így kérdéses, hogy itt beszélhetünk-e egyáltalán telítési 

szintről.48 

1.3.3.3. Státusfogyasztás és megszokás 

Vizsgáljuk meg ezért egy különleges területét a fogyasztásnak, ami többnyire a komfortérzet elérésére irányul, 

ám a biológiai értelemben vett létszükségleteinktől meglehetősen távol áll. Összefoglaló néven 

státusfogyasztásnak hívhatjuk ezeket a tevékenységeket, amelyek azért tartozhatnak az alapigények sorába, mert 

az ember egyik alapvető társas szükségletét elégítik ki: identitást, a „valahová tartozás biztonságát" nyújtják, a 

társadalmi elfogadottságot, a csoporthoz kötődést, szemben az elviselhetetlen elszigeteltséggel. A társadalmi 

beilleszkedéshez nélkülözhetetlen minimális fogyasztást mi sem jellemzi jobban, mint az ún. létminimum 

(szegénységi küszöb), vagyis a feltétlenül szükséges javakat tartalmazó fogyasztói kosár, amit folyamatosan 

módosítanak a jóléti társadalmakban az átlagos életszínvonal emelkedésével (kiváló példával szolgál egy sok 

évtizeddel ezelőtti országok közötti összehasonlítás – lásd az 5.1. táblázatot). Akinek jövedelme nem elegendő e 

termékcsomag megvásárlására, azt a társadalom támogatni igyekszik, s az maga is többnyire nélkülözőnek érzi 

magát. 

Röviden: a létminimum azt az átlagos fogyasztásmennyiséget határozza meg, amely a társadalom megítélése 

szerint biztosítja a társadalmi tagság fenntartásához minimálisan szükséges életvitelt. A státusigény persze 

messze túlnőhet ezen, tekintettel az egyes emberek eltérő közvetlen szociális környezetére. További igényeket 

ébreszthet, ha az egyén egy másik társadalmi csoportba (pl. a mást vagy a többet fogyasztókéba) akar átlépni és 

beilleszkedni, illetve ha éppen ki akar tűnni saját csoportjából. Amennyiben státusa elismertségét külső jelekkel, 

például anyagi javak birtoklásával akarja biztosítani, akkor ez elvezethet a korlátok nélküli fogyasztáshoz, ahol 

már nincs telítődési szint.49 

2.1. táblázat - 5.1. táblázat. A létminimum és a státusszükséglet. Az egy főre jutó GDP és 

a szegénységi küszöb (lakbér nélkül) 1953-1967 között 
 

Ország Egy lakosrajutő GDP (USD) Szegénységi küszöb (Az egy 

lakosrajutó GDP százalékában) 

Egyesült Államok (1965) 3240 25,8 

Svájc (1966) 2265 30,3 

Kanada (1965) 2156 23,3 

Dánia (1965) 2070 24,4 

Finnország (1967) 1801 24,1 

Franciaország (1965) 1626 22,4 

Nagy-Britannia (1963) 1395 32,8 

NSZK (1962) 1321 25,4 

Japán (1964) 717 30,3 

Írország (1962) 639 24,3 

                                                           
48 Hawtrey, 1925, 189.; Scitovsky, 1990/1976, 95-98. 
49 Taira, 1969, 37.; Scitovsky, 1990/1976, 99-105.; Brooks, 1981; Kotler, 1992/1988, 163-164. 
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Szingapúr (1958) 435 14,0 

Hongkong (1958) 257 6,1 

Ceylon (1963) 136 18,5 

Egyiptom (1953) 92 21,0 

Forrás: Taira, 1969, 37. – id. Scitovsky, 1990/1976. 

A fogyasztásnak egy másik fontos elemét is érdemes röviden bemutatni. A tapasztalat szerint kényelmetlenséget 

okoz, ha az ember nem tudja fenntartani megszokott fogyasztási normáit, ha el kell térnie a szokásos ritmusától 

és rítusaitól. Ezek a normák mindenkinél mások lehetnek, s ugyanannál a személynél is változhatnak az idővel. 

A fogyasztói szokások változását befolyásolja azegyénjövedelemszintje, korábbi fogyasztásai és szociális 

környezete. Egy később szokássá váló tevékenység elkezdésének két főbb kiváltó oka különíthető el. Az egyik 

esetben az adott viselkedés valóban jobb közérzetet biztosít, míg máskor csak azért fogunk bele egy 

tevékenységbe, mert másoktól is ezt láttuk. A szokássá alakulás következő lépése a megerősítés, ami lehet 

elsődleges, ha a fogyasztás ténylegesen csökkenti az aktivációs szintet, és lehet másodlagos, ha az adott 

cselekvéshez ugyan közvetlenül nem kapcsolódik jutalom vagy büntetéselmaradás, ám időbeli egybeesésükből 

mégis összefüggésükre következtetünk (vö. látszólagos korreláció). A rendszeressé váló fogyasztások közismert 

vagy éppen észrevétlen függőségeket okozhatnak, ami azt jelenti, hogy a fogyasztás elsődleges célja már nem az 

örömszerzés, hanem a fogyasztás elmaradásakor fellépő hiányérzet elkerülése. Így az eleinte luxuscikként 

vásárolt és örömöt adó termékek fokozatosan komfortunk részévé válhatnak, s létszükségletek lehetnek.50 

A hagyományos közgazdaságtan nézőpontjából a fogyasztó a megvásárolhatójavakat hasznossági sorba állítja, 

és a leghasznosabbakat választja. A motiváció pszichológiájának fogalmai és konstrukciói alapján azonban 

joggal következtetünk arra, hogy nem tudunk szakértőként eligazodni a termékek és szolgáltatások egyre 

szélesebb körében, nem vagyunk képesek felmérni, hogy melyik melyikkel helyettesíthető, s erősen függ 

örömérzetünk attól is, hogy mások hogyan cselekszenek. Az áttekintett motivációs elmélet alapján állíthatjuk, 

hogy a fogyasztás megértéséhez, a szokás hatalmán kívül, feltétlenül figyelembe kell venni az egyénnek az 

újdonság és változatosság iránti fogékonyságát, azaz a stimuláció és az öröm iránti igényét.51 

1.3.4. A jövő fogyasztója 

A vásárlói magatartás legfrissebb jellemzői olyan címszavakkal összegezhetők, mint öntudatosság, 

önmegvalósítás, függetlenség, kiszámíthatatlanság, minőségi igények és divatos igénytelenség, érzelmek erős 

hatása és szórakozni vágyás, korszerű technikák (pl. multimédia) használata, környezetvédelem és a növekedés 

határainak érzékelése, egészségmegőrzés és nem utolsósorban a fantázia és a szimbolikusság előtérbe kerülése, 

valamint a globális fogyasztás és fogyasztói szokások elterjedése. A fogyasztók és fogyasztói mozgalmak 

számos szerző szerint is egyre jelentősebb szerepet kapnak az iparilag fejlett társadalmak jövőjének 

alakításában, elsősorban szerepük tudatosulása révén, az új információs technikák és a változó törvényi 

szabályozás segítségével.52 

A fogyasztásjövőjét a posztmodern jelző alatt vizsgáló szerzők a változások legfontosabb okai között tartják 

számon az individualizáció erősödését (pl. a kizárólagosan vagy elsősorban egyéni igényeket kielégítő 

fogyasztási javak előtérbe kerülését) és a technológiai változásokat (főleg az elektronikus információtovábbítás 

és kommunikáció előretörését, a termékek bonyolultságának fokozódását és a termelés háttérbe szorítását a 

felhasználás által). A fogyasztás legjellemzőbb változásai pedig a következők: az életstílusok és szokások 

széttöredezettsége, a virtuális világok, a hiperrealitás, a valóság szimulációinak (pl. dokumentum-játékfilm) és a 

szimbolikus hasznosságnak (pl. örömöt adó pelenkabetét) széles körű elterjedése, ami kiegészíthető a marketing 

oldaláról a pszichológiai tudományok művelőinek megnövekedett szerepével a fogyasztók „mobilizálásában". 

                                                           
50 Scitovsky, 1990/1976, 108-115. 
51 Scitovsky, 1990/1976. 
52 Kotler, Armstrong, 1996, 19-24.; Hofmeister-Tóth, Törőcsik, 1996, 105.; Olach, 1996, 425.; Cateora, 1993, 74.; Szymanski, Bharadway, 

Varadarajan, 1993; Popcorn, 1992; Toffler, 1993/1990, 43.; Plummer, 1989,10.; Frederick, Post, Davis, 1992, 338.; Peterson, 1994, 310.; 
Fazekas, 1995, 34-53.; Z. Karvalics, 1995, 103.; Turner, 1995, 5. 
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Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy a fogyasztás válik a társadalom civilizáló erejévé, melynek lényege a 

bizonytalanság, a fantázia és a nosztalgia közötti feszültség és a jövő áruvá tétele.53 

A személyiségjellemzők mindenkor fontos szerepetjátszottak a fogyasztói viselkedés leírásában és 

magyarázataiban, amit később a kognitív stílus egészített ki, s hasonlóan befolyásoló tényezőként kell 

figyelembe venni a társak szerepét a döntéshozatalban vagy a konformitásra való hajlandóság alakításában. A 

kérdőíves (és egyre gyakrabban számítógépes hálózatokon keresztül végzett) felmérések statisztikai 

programokkal való feldolgozásával a vásárlók fogyasztási viselkedésük és jellemző életstílusuk alapján a 

legkülönbözőbb csoportokba sorolhatók, majd ennek megfelelően eltérő marketingstratégiákkal közelíthetők 

meg.54 

Az életstílust számos szerző helyezi a vásárlói döntéshozatal középpontjába, mint olyan szervező elemet, amin 

keresztül a külső és belső tényezők meghatározzák a viselkedést. A fogyasztók magatartásmintái alapján a 

szociálpszichológia részben a kulturális értékek, részben a vélemény-érdeklődés-tevékenység dimenziók mentén 

írja le az egyes életstílusokat. A fogyasztáskutatás emögött azzal a feltételezéssel él, hogy az egymáshoz 

közelítő nézetrendszerrel, nagyjából azonos érdeklődéssel bíró és hasonló tevékenységformákat előtérbe helyező 

emberek a fogyasztás szempontjából csoportokat alkotnak, s ez a fogyasztók „szegmentációjának" alapja a 

marketingben. (Ez utóbbit bővebben a gazdasági célú kommunikációval foglalkozó fejezet tárgyalja.) 

Megjegyzendő, hogy a fogyasztási szokásokat és stílusokat számos szerző az egyes ember, a kultúrák és a 

történelem legfontosabb jellemzői közt tartja számon.55 

1.4. A FOGYASZTÓI PROBLÉMAMEGOLDÁS 

Ha a lehetséges (potenciális) fogyasztónak hiányérzete támad, akkor először arról kell döntenie, hogy az adott 

szükségletét ki akarja-e elégíteni, s ha igen, milyen eszközökkel. Amennyiben úgy látja, hogy a kívánatos cél 

piacon beszerezhető termékek vagy szolgáltatások segítségével érhető el, akkor azt kell mérlegelnie, vajon 

vásároljon, vagy más módon (pl. otthoni előállítással, kölcsönkéréssel) szerezze meg az adott jószágcsoport egy 

elemét (ez utóbbi az ún. pénz nélküli beszerzés). Ha a vételt a fogyasztó jövedelme és az árak lehetővé teszik, s 

ez alapján több megvásárolható alternatíva is felmerül, akkor a fogyasztónak a megfelelő terméktípust vagy 

szolgáltatásfajtát, valamint az előnyben részesített márkákat és üzletet kell kiválasztania. Ezek a választások 

tulajdonképpen rangsorolások, amelyek az egyes lehetséges alternatívák várható következményeinek 

megítélésén és az ezekhez kapcsolt értékítéleteken alapulnak. Végül a fogyasztónak azt is el kell döntenie, hogy 

a birtokába került terméket mikor és miként használja fel. Már most érdemes felhívni a figyelmet a vásárlások 

döntéshozatali megközelítését ért egyik alapvető bírálatra: vajon az első vásárlások kivételével beszélhetünk-e 

döntésről, vagy a legtöbb vásárlás nem más, mint a korábbiak megismétlése?56 

1.4.1. A döntéshez vezető út 

A lehetséges torzítások és korlátok ellenére a marketingkutatásban is a hagyományos (racionális, 

haszonmaximalizáló) döntéselméleti modell segítségével azonosítják a vásárlási döntés fázisait: 

problémafelismerés (érdeklődés), információkeresés, értékelés és végül a döntés, majd a döntés megvalósítása – 

a vásárlás, amit kiegészíthetünk a vásárlás utáni használattal és a megelégedettséggel. Megjegyezzük, hogy a 

Fishbein-Ajzen-modell szerint az értékelés és döntés közé beékelődhet a kognitív kidolgozás, egy másodlagos 

értékelés és attitűd kialakítása, valamint a viselkedéses szándék megfogalmazódása is. Érdemes továbbá utalni 

arra is, hogy a háztartási fogyasztás döntései sok esetben több személy együttműködésével valósulnak meg, s 

ebben számos, itt nem tárgyalt tényező is fontos szerepetjátszik: a döntéshozó csoport összetétele, érdekeltségi 

viszonyai, belső hierarchiája, valamint az alkufolyamatok és stratégiák.57 Az 5.6. ábrán a döntéshozatal Van 

Raaij szerinti modelljét mutatjuk be, amelynek egyes elemeire a fejezet későbbi részeiben térünk vissza: 

                                                           
53 Van Raaij, 1993, 549-561.; Sheth, 1983; Firat, 1993; Korthals, 1991; Eco, 1986; Woolley, 1992; Miller, Rose, 1997, 2.; Elias, 1987; 
Appadurai, 1996, 93. 
54 Mischel, 1977; Twedt et al., 1977; Kassaijian, Sheffet, 1991; Pinson et al., 1988, 51.; Dubois, 1994, 51.; Bearden, Rose, 1990; Mitchell, 

1983; Kotler, 1992/1988, 165-168.; Hoffmann, 1990, 146-150.; Kotler, Bliemel, 1992; Fournier, Antes, Beaumier, 1993; Mowen, 1995, 
257-267.; Kapitány, 1996, 134-139.; Hofmeister-Tóth, Törőcsik, 1996, 104-113. 
55 Kotler, Armstrong, 1996, 151-153.; Peter, Olson, 1993; Hawkins, Best, Coney, 1992; Berrigan, Finkbeiner, 1993; Dubois, 1994, 190-195.; 

Hofmeister-Tóth, Törőcsik 1996, 139-141.; Miller, 1995; Vörös, Miklós, 1996, 77. 
56 Belk, 1987; Mowen, 1995, 420.; Elster, 1991/1986, 30.; Lea, Tarpy, Webley, 1987, 172.; Kotler, 1992/1988, 159.; Bettman, Johnson, 

Payne, 1990; Hofmeister-Tóth, Törőcsik, 1996, 142.; Howard, Sheth, 1986/1967, 253.; Olshavsky, Granbois, 1979, 98.; Hoffmann, 1990, 

138. 
57 Simon, 1955; Jungermann, 1991/1983, 3-18.; Nicosia, 1966; Howard, Sheth, 1969, 175.; Engel, Blackwell, Miniard, 1993; Friedman, 

1988, 337-355.; Kotler, 1992/1988, 159.; Hoffmann, 1990, 137.; Schiffman, Kanuk, 1994; Mowen, 1995, 422.; Hofmeister-Tóth, Törőcsik, 

1996, 149.; Fishbein, Ajzen, 1975; Van Raaij, 1988a, 84-85.; Dubois, Marchetti, 1993; Al-Mutava, 1996, 342-345.; Sheth, 1974; Burns, 
Granbois, 1977; Huston, 1983; Safilios, Rothschild, 1976; Howard, Blumstein, Schwartz, 1986; Kirchler, 1987. 
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5.6. ábra. A fogyasztói döntéshozatal modellje (Van Raaij, 1988a, 84.) 

1.4.1.1. Problémafelismerés 

Problémáról akkor beszélhetünk, ha egy kívánatos helyzet és egy valós helyzet közötti eltérés kiküszöbölése 

akadályokba ütközik. Ebben a definícióban a valós helyzet az, amit a fogyasztó annak tart, kívánatos az, amit 

elérni akar (ez különbözteti meg a leíró megközelítést a normatívtól), s a kettő közötti eltérést is saját maga 

határozza meg. A problémafelismerés feszültséggel teli állapotajól leírható Festinger egyensúlyelméletével, 

amennyiben a vágyott és a valódi eltérésének tudatosulása, a logikailag ellentmondásos tudati elemek keltette 

feszült helyzet megélése egyensúlytalan belső állapotot (kognitív disszonanciát) hoz létre. Ekkor erős késztetés 

alakul ki a kognitív összhang helyreállítására – ez a disszonanciaredukció. A vásárlási döntésben az észlelt 

probléma fogyasztási javak segítségével oldható meg, azaz különböző termékek megvásárlása, illetve 

szolgáltatások igénybevétele között kell választani. Eltérően megítélt alternatívák esetén a magasabbra értékeltet 

választva megszűnik a kognitív feszültség. Ha azonban a választási lehetőségek közel azonos értéket 

képviselnek, úgy a döntés után is fennmarad a disszonancia. Ez úgy oldható föl, hogy a választott alternatívát 

felértékeljük, a nem választottat lebecsüljük. Ha mindkét alternatíva magasan értékelt, akkor úgy is 

csökkenthetjük a feszültségérzést, hogy a nem választott lehetőség mellett szóló érvekről nem veszünk 

tudomást, míg alacsonyra értékelt alternatívák esetén a nem választott negatív következményeit túlozzuk el.58 

1.4.1.2. Információkeresés 

A tényleges és a célállapot közötti eltérés feszültsége arra ösztönözhet, hogy a kívánatos cél elérését szolgáló 

fogyasztási javakról információkat gyűjtsünk, amelyek megkönnyíthetik a választást, csökkenthetik a döntés 

kockázatát, növelhetik a fogyasztó magabiztosságát, és önigazolásul is szolgálhatnak a vásárlás után. 

Megkülönböztethetünk belső és külső keresést. Az előbbi esetében az emlékezetből előhívott, például 

                                                           
58 Borcherding, 1983; Festinger, 2000/1957; Brehm, 1981/1956, 288.; Hunyady, 1984, 17.; Rapoport, 1991, 99-103.; Csepeli, 1997, 281. 
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márkainformációk segítik a döntést. A vásárolható márkáknak csak egy részét ismeri a fogyasztó (egy amerikai 

kísérletben pl. 3-4 szájvíz-, de 19 mosópormárkát), míg tényleges információgyűjtést ennél jóval kevesebbnél 

végez (mondjuk 1-2 szájvízés 5 mosópormárkánál).59 

Amennyiben a memóriából előhívott ismeretek nem elégségesek, külső információk keresésére van szükség. A 

kívülről beszerezhető információkat, amelyekkel meghatározhatjuk, hogy az egyes fogyasztó milyen mértékben 

támaszkodik külső segítségre döntésében, két dimenzió mentén csoportosíthatjuk. Forrásaik alapján, amelyek 

lehetnek a fogyasztó személyes tapasztalatai (próba, megfigyelés), a termelő, a szolgáltató vagy kereskedő 

tájékoztatásai, valamint a vásárlásban nem érdekelt, harmadik fél közlései. A kommunikáció módja szerint, ami 

lehet személyes (kóstoló), kétoldalú (baráti tanácsok, az eladó ajánlása) vagy egyirányú, mint például a 

tömegkommunikáció (hirdetés, tesztújság). Ígéretes kutatások kezdődtek egy olyan felosztás kidolgozására, 

amelyben megkülönböztethető a vásárlást megelőző információkeresés, ami egy konkrét döntéshozatalt segít, 

illetve a folyamatos, amivel a fogyasztó információkat halmoz fel későbbi felhasználás céljából.60 

Szolgáltatások igénybevétele esetén a fogyasztó általában lényegesen több információt gyűjt össze, mint amikor 

termékeket vásárol. A kutatók szerint ez annak köszönhető, hogy a szolgáltatási javak kevésbé kézzelfoghatóak, 

valamint nehezebben standardizálhatók, mint a konkrét fizikai alakban megjelenő termékek, így az előbbiek 

esetében jóval nagyobb bizonytalanságot és kockázatot észlel a fogyasztó – tehát több információt is igényel.61 

A fogyasztó racionális döntéséhez teljes informáltságra lenne szükség. A rendkívül nagy mennyiségű 

információ (a sok választási lehetőség) miatt ez nem lehetséges, így a fogyasztó erősen korlátozza a figyelembe 

vett információk körét. Általánosságban azt mondhatjuk, hogy a legtöbb esetben csak annyi információt von be 

a döntésbe, amennyit éppen elégségesnek tart a még megfelelő választáshoz, de mindenképpen kevesebbet, mint 

aminek a végiggondolása már túl nagy terhet jelentene. Az információk körét többféleképpen is szűkítheti a 

fogyasztó. Az alternatívák egy részét egyszerű heurisztikák alapján eleve kizárja a vizsgálatból, például a 

nehezen elérhető vagy a „ránézésre" nem tetsző termékeket. A döntési szempontok számát is minimalizálhatja a 

fogyasztó, s így a választáshoz az elérhető információknak csak a töredékére van szükség.62 

1.4.1.3. Értékelés 

Az értékelés tárgya a választási alternatívaként számba vehető fogyasztási javak, azaz azon termékek és 

szolgáltatások, amelyekkel a kívánatos cél a fogyasztó megítélése szerint elérhető. Az ezekről összegyűjtött 

információkat a fogyasztó a cél szempontjából lényeges kritériumok alapján értékeli, pontosabban, a választható 

javakat egymáshoz viszonyítja, és az eredmények összegzése alapján állapítja meg, hogy melyik terméket 

érdemes megvennie, melyikkel jár a legjobban. Az értékelés kiindulópontja a szempontok kiválasztása, ami a 

legfontosabb terméktulajdonságok meghatározását és rangsorolását, súlyozását jelenti. A tulajdonságok itt igen 

széleskörűen értelmezhetők, beletartoznak például a termék külső jellemzői, a bennük megtestesülő szimbolikus 

értékek, a felhasználhatóság köre, a garanciális szolgáltatások és nem utolsósorban az ár. A fogyasztó a 

szempontok megadásával egy időben gyakran meghatároz egy bizonyos szintet (standardot), amit az adott 

kritérium szerint feltétlenül el kell érniük a választásba egyáltalán bevonható termékeknek (konjunktív szabály). 

A másik alapvető mozzanat az összehasonlítás módjának meghatározása, vagyis a kiválasztási eljárás 

szabályainak felállítása, amit a vásárlói döntés fontosságán kívül elsősorban a rendelkezésre álló információ 

mennyisége és az összehasonlításra szánt idő befolyásol. Bár az időnek gyakorlatilag nincs szerepe a statikus 

modelleket használó hagyományos közgazdaságtanban, s a fogyasztáskutatás is csak érintőlegesen foglalkozik 

ezzel, a szakirodalomban újabban egyre több ilyen jellegű közlemény lát napvilágot.63 

Az összehasonlítási folyamatban a vásárló egyrészt megítéli az egyes fogyasztási lehetőségekhez tartozó 

valószínűségeket, vagyis például azt, hogy szerinte milyen tulajdonságai vannak egy terméknek, majd pedig 

ezeket a jellemzőket egy pozitív-negatív értékskálán értékeli, kedvezőnek vagy kedvezőtlennek minősíti. A 

megítélést befolyásolja, hogy egyedi tulajdonságokról van szó, vagy olyanokról, amelyekkel valamennyi 

alternatíva rendelkezik. Másrészt a megítéléssel egy időben benyomásai, attitűdjei és vélekedései alakulnak ki a 

vizsgált termékekkel kapcsolatban. A terméktulajdonságok valószínűségének megítélése igen gyakori (pl. 

„Szerintem ez..."; „Erről azt gondolom, hogy..."), és formáit tekintve is változatos: lehet egy korábban már 

                                                           
59 Oskamp, 1965; Van Raaij, 1988a, 76.; Bettman, 1979a; Kotler, 1992/1988, 176.; Crowley, Williams, 1991 
60 Van Raaij, 1988a, 75.; Blodgett, Hill, 1991; Kuss, 1991; Bloch, Sherrell, Ridgway, 1986. 
61 Murray, 1991. 
62 Robertson, Zielinski, Ward, 1984, 84.; Hofneister-Tóth, Törőcsik, 1996, 152-153. 
63 Cook, Leviton, Shadish, 1985, 708-717.; Shadish, Cook, Leviton, 1991, 455-463.; Mowen, 1995, 464-477.; Schroeder etal., 1993; Chebat, 
Venkatesan, 1993; Morello, 1993. 
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rögzített érték módosítása, azonosítható a memóriából való előhívhatósággal, vagy alapulhat a termék 

csoportjához kapcsolt sztereotípiákon.64 

A fogyasztó az adott tulajdonságú termék választásának következményeit a lehetséges nyereségek és 

veszteségek alapján helyezi el az értékskálán, amitjelentősen befolyásol, hogy a negatív vagy a pozitív oldalt 

tekinti kiindulópontnak. A viszonyítási alap más esetekben is meghatározó, hiszen ha például a vevő egy drága 

öltönyhöz egy nyakkendőt kap ajándékba, akkor ezt többre értékeli, mint ha ugyanakkora árkedvezményt kapott 

volna. A szakirodalomban rendszerint a fogyasztó várakozásait (a termékhez előzetesen rendelt tulajdonságokat) 

tekintik viszonyítási alapnak, ám az utóbbi évek kutatásai alapján legalább ilyen fontosnak kell tartanunk a 

fogyasztó ideáljait (a termékhez vágyként kapcsolódó tulajdonságokat), a konkurens és helyettesítő termékeket, 

a kereskedő és gyártó ígéreteit, de akár az adott terméktípusra általánosan elfogadott minőségi normákat is.65 

Az időtényezőnek is fontos szerepe van a fogyasztó értékmegállapító viselkedésében. Ha a termékhez most 

hozzájut a fogyasztó, de kifizetnie csak később kell, akkor a vásárló diszkontálja (leszámítolja, a névértékénél 

alacsonyabb szinten veszi figyelembe) a későbbi költségek értékét, s így lényegesen kedvezőbbnek ítéli a 

terméket. Egy-egy termék vagy tulajdonság pozitív megítélését nagyban elősegítheti, ha a múltban hasonló 

eseményekhez kellemes érzések kapcsolódtak. Ezek a nosztalgikus emlékek ugyanis együtt raktározódtak el a 

korábbi fogyasztással, s az aktuális értékeléskor asszociációs kapcsolat révén javíthatják a megítélést.66 

1.4.2. A vásárlói döntés folyamata és típusai 

A fogyasztó által alkalmazott választási módszer lehet viszonylag egyszerű, de bizonyos esetekben összetettebb 

eljárásokat is követhet. Logikai szempontból egyszerűnek tekinthetők az érzelmeken alapuló döntések. Ezekben 

olyan, nem tudatosan alkalmazott elemek juthatnak elsődleges szerephez, mint a sztereotípiák és az előítéletek, s 

a választási folyamatot többnyire jelentősen befolyásolják intuíciók, megérzések. Más esetekben ún. értékelési 

sablonokat használ a fogyasztó a választás leegyszerűsítésére. Ilyen sablon lehet egyes terméktulajdonságok 

értékelésének kiterjesztése a termék megítélésének egészére vagy ezen értékelés átvitele más tulajdonságokra, 

végül a termékről már kialakított egészleges benyomás is rávetíthető egyes, még nem értékelt tulajdonságokra.67 

A bonyolultabb döntések megkülönböztethetőek aszerint, hogy minden alternatívát (terméket, szolgáltatást) és 

szempontot bevonnak-e a részletes értékelésbe, azaz teljes körű a választás, vagy előzetesen kizárnak egyes 

termékeket vagy szempontokat, s ekkor részleges választásról beszélhetünk. A teljes körű választás modelljei az 

ún. kompenzációs elvet követik, vagyis az egyes tulajdonságokat illető pozitív vélekedések ellensúlyozzák egy 

másik tulajdonság negatív megítélését, ami nem más, mint a Fishbein által az attitűdök kombinálására bevezetett 

várhatóságérték-modell alkalmazása, illetve továbbfejlesztése. Az ebbe a csoportba tartozó modellek szerint a 

fogyasztó valamennyi szóba jöhető terméket (márkát) egyenként és minden fontos szempont 

figyelembevételével értékel, az értékeléseket súlyozottan összegzi (lineáris modell), vagy más formula szerint 

összesíti (nem lineáris modell), s végül a legtöbb „pontszámot" kapottat választja. Az ún. additív differenciálás 

esetében is az összes termék megmérettetik, azonban ebben az esetben a fogyasztó a lényegesnek tartott 

tulajdonságok alapján páronkénti összehasonlításokat végez, amit a jobbnak ítélt termékekkel addig ismétel, míg 

eljut a legmegfelelőbbhöz.68 

Ezzel szemben a részleges vagy nem kompenzáló választásnál a fogyasztó nem az optimális döntést keresi, 

hanem azt, amely számára már kielégítő. Ennek egyik módja az ún. konjunktív szabály alkalmazása, amikor egy 

kiválasztott tulajdonság szerint adott szintet el nem érő termékeket eleve kizárja a fogyasztó, s hasonló a 

diszjunktív modell is, amikor csak egyetlen tulajdonság szerint mér, s az a szerinti legjobbat fogadja el. 

Hasonlóképp részleges az ún. lexikografikus döntés, amikor a fogyasztó először rangsorolja a szempontokat, 

majd a legfontosabbnak megfelelő termékeket kiválasztja, s ha több ilyen van, csak akkor von be újabb 

kritériumokat a választásba egészen addig, míg csak egyetlen termék marad fenn a rostán. A kizárásos döntés 

egy szélső esete, amikor a fogyasztó csak egyetlenegy követelményt állít fel, s ha annak egyetlen termék sem 

felel meg, akkor nem vásárol, de ha több is megfelel, akkor sem tud dönteni. Különösen alacsony érintettség 

esetén a fogyasztó „egyszerű számlálást" is végezhet, amivel azt a terméket választja ki, amelynek többjó 

tulajdonsága van, mindössze csak néhányjellemző közül, és azokat is súlyozás nélkül bevonva a döntésbe. 

                                                           
64 Carpenter, Glazer, Nakamoto, 1994; Houston, Sherman, 1995; Dhar, Sherman, 1996, 200-201.; Lutz, 1991b; Allen, Machleit, Kleine, 
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65 Wright, Lutz, 1992; Hempel, Daniel, 1992; Diamond, Sanyal, 1990; Mowen, Mowen, 1991; Meyers-Levy, Maheswaran, 1992; Aurier, 

1993; Gardial et al., 1993; Dubois, Duquesne, 1993a; Woodruff, Gardial, 1996, 90-93. 
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67 Wright, 1975; Hofmeister-Tóth, Törőcsik, 1996, 155. 
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Érdemes megemlíteni egy kísérletet, melyben különböző autómárkák között kellett dönteni hét megadott 

tulajdonság alapján. A kísérleti személyek 61%-ban alkalmazták a lexikografikus módszert, és 32%-nyi volt a 

kompenzációs modellek használata. További közel 6%-ban a fentebb bemutatott választási stratégiák 

kombinációi valósultak meg, tehát az esetek több mint 98%-át kezelni tudta az elméleti leírás.69 

1.4.2.1. Megszokottság 

A vásárlói magatartástjelentősen befolyásolja, hogy a vásárlási helyzet teljesen új, vagy egy korábbi módosított 

változata, avagy mindennapos, megszokott. Új termékek megvételét gyakran hosszabb információkeresés előzi 

meg, nagyobb az észlelt kockázat, és ezért tovább tart a döntés. Nem túl ritka azonban az az eset sem, amikor 

egy hirtelen elhatározás tulajdonképpen az előbbiekben vázolt döntési folyamat nélkül vezet el a termék 

megvételére, rendszerint erős érzelmi hatások kíséretében. Módosított újravásárláskor a fogyasztó ugyanabból a 

terméktípusból vesz nagyobb mennyiséget vagy esetleg a korábbitól kicsit eltérőt, jobbat, vagy pedig kipróbál 

egy másik márkát, esetleg egy új üzletet. Rutinszerűnek tekinthető egy korábbi vásárlás egyszerű megismétlése, 

azaz a rendszeresen szükséges termékek beszerzése és szolgáltatások igénybevétele, s ezekben az esetekben a 

döntési út is lerövidülhet (pszichológiai szimplifikáció): a fogyasztó a probléma felismerését (pl. elfogyott az 

adott termék) követően különösebb mérlegelés nélkül, a szokott módon valósítja meg a vásárlást (pótolja a 

hiányt). A fogyasztói döntések meghozatalában a vásárlás gyakorisága mellett a vevő szabadságát, azaz a 

ténylegesen választható alternatívák számát is fontos változónak tekintjük, de ennél is fontosabb, hogy a 

fogyasztó mekkora jelentőséget tulajdonít a megvásárolandó terméknek vagy szolgáltatásnak.70 

A választásra erőteljesen hatást gyakorol a fogyasztó érintettsége, amit a döntési folyamatok tipizálása 

szempontjából célszerű felosztani kognitív (értelmi) és emocionális (érzelmi) összetevőkre. Teljes döntési sort 

végigjáró vásárlásra általában akkor kerül sor, ha a fogyasztó kognitívan és érzelmileg egyaránt erősen érintett. 

Ha csak az érzelmi kötődés gyenge, akkor a leegyszerűsített vásárlás a jellemző, míg erős érzelmi, de gyenge 

kognitív érintettség esetén márkahű szokásvásárlást vagy ún. impulzusvásárlást tapasztalunk. Végül a fogyasztó 

gyenge érintettsége olyan, szokásokon alapuló vásárlást eredményez, amelyben csak többé-kevésbé valósul meg 

a márkahűség.71 

A teljes vagy problémamegoldó vásárlás többnyire akkor jellemzi a fogyasztót, ha először vásárol egy addig 

nem fogyasztott terméktípust, vagy gyakran használt termékeknél tér át az addig megszokott márkáról újra. 

Számos fogyasztó a ritkábban beszerzett és a nagy értékű termékeknél is hasonló stratégiát követ. Az alapos 

vásárlás elkerülhetetlen alkotóeleme legalább néhány alternatíva felkutatása, valamint ezek hasznosságának és 

árának az összevetése. Ebből adódhat azután az a nehezen feloldható konfliktushelyzet, amikor például az egyik 

termék ugyan kevésbé jó, viszont olcsó, míg a másik kiváló minőségű, ám igencsak drága. Részben ebből, 

részben az egyéb kockázatokból következően ezek a vásárlási helyzetekjelentősen elbizonytalaníthatják a 

fogyasztót, aki ezért általában szívesen elkerüli ezeket a döntéseket, vagy indokolatlanul leegyszerűsíti azokat. 

Ennek jellegzetes módja, hogy a fogyasztó egy harmadik személy ítéletére bízza magát, lecsökkentve ezzel az 

információkezelés idejét és a ráfordított energiát, s többnyire feladva saját egyéni szempontjait és a 

problémamegoldás kreativitását.72 

A vásárlási szokások kialakulásában is lényeges szerepe van a szociális (szűkebb családi, baráti és tágabb 

társadalmi) környezetnek, de a korábban meghozott döntésekhez való ragaszkodás fontosságától sem 

tekinthetünk el. A szokásvásárlás tulajdonképpen nem tekinthető igazi döntési folyamatnak, hiszen a fogyasztó a 

döntést már egyszer meghozta, az azonos szükséglet fellépésével mindössze csak megismétli a végrehajtást, 

újravásárol. Csupán a márkaválasztást befolyásolják az érzelmek: ha érzelmileg érintett a fogyasztó, akkor 

inkább hűséges egyetlen márkához, míg gyenge érzelmi kötődésnél néhány kedvelt márkát felváltva vásárol.73 

Az impulzusvásárlás (impulse purchase) Hofmeister-Tóth és Törőcsik (1996, 174.) szerint a legjobban úgy 

jellemezhető, hogy „a fogyasztó minden különösebb megfontolás nélkül veszi le a polcról a terméket, mert az 

megtetszett neki". Ezt a vásárlási formát az érzelmek uralják, a fogyasztó hirtelen erős és ellenállhatatlan 

ösztönzést érez egy adott termék megvásárlására anélkül, hogy egyáltalán elindulna a döntéshozatal útján, 

hiszen számos esetben még a hiányérzetet, a problémát sem észleli a vásárlás előtt. Másként fogalmazva: a 

vásárlást kiváltó ingerre a válasz szinte automatikus. Az impulzusvásárlás tehát rendszerint nem tervezett, vagy 

                                                           
69 Alba, Marmorstein, 1987; Simon, 1976; Grether, Wilde, 1984; Tversky, 1972; Hoyer, 1984; lásd még pl. Kotler, 1992/1988, 179.; Van 

Raaij, 1988a, 93-96.; Dubois, 1994, 117-118.; Trommsdorff, 1994; Mowen, 1995, 480-483.; Hoyer, Brown, 1990. 
70 Howard, Sheth, 1986/1967; Kotler, 1992/1988, 173-174.; Hofmeister-Tóth, Törőcsik, 1996, 159.; East, 1990, 3. 
71 Assael, 1987, 87.; Kroeber, Riel, 1990; cégeknél: Bunn, 1993. 
72 Howard, Sheth, 1969; Hofmeister-Tóth, Törőcsik, 1996, 179-182. 
73 Elster, 1989, 102-103.; Dubois, 1994, 207-208.; Howard, Sheth, 1986/1967; Kotler, Armstrong, 1996, 161.; Hofmeister-Tóth, Törőcsik, 
1996, 176-179.; Olach, 1996, 101. 
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legfeljebb csak általánosságban átgondolt, s gyakran pusztán a fantázia, egy fellobbanó érzelem vagy a 

szórakozás a mozgatórugója, továbbá az identitás, az önkifejezés eszköze is lehet, ami nők esetében gyakrabban 

érhető tetten, bár a vizsgálatok értelmezése vitatható.74 

Az impulzusvásárlások mögött rejlő belső tényezőketjól megvilágítja típusokba sorolásuk. Impulzívnak 

nevezzük a vásárlást, ha a fogyasztótérő ingerek erős érzelmi hatása felülbírálja a megszokott döntéshozatali 

formákat és a racionális kereteket. Egy korábbi, kellemes emlékként megőrzött vásárlás felidézése is kiválthatja 

a vétel megismétlését. Részben tervezett is lehet az impulzusvásárlás, ha a fogyasztó már gondolt az adott 

termék megvételére, s mindössze egy kedvező alkalomra (pl. árleszállításra) várt. A tapasztalatok szerint a 

vásárlás élményszerűségének növelése gyakoribbá teszi az impulzusvásárlást, ami egyébként így isjelentős, 

hiszen már húsz évvel ezelőtti kutatásokban is azt találták, hogy az áruházakban közel 40%, míg az 

élelmiszerüzletekben több mint 2/3 a nem tervezett vásárlások aránya.75 

Erősen hasonlít az impulzusvásárlásokra a kényszerfogyasztás, amikor a vásárló nemcsak ellenállhatatlan 

késztetést érez a vételre, de ezzel olyan viselkedést valósít meg, ami közvetve vagy közvetlenül önmagában 

vagy másokban kárt okoz. Ennek a magatartásnak példája a kényszeres evés (bulimia) vagy a drogfogyasztás.76 

1.4.2.2. Kockázat 

A fogyasztó a vásárlási szándék ellenére is elállhat a vételtől, ha egy váratlan eseményjelentősen megváltoztatja 

a körülményeket, vagy ha szembe találja magát a vásárlás kockázatával. Ez utóbbi részben a termék elvárt és 

tényleges tulajdonságai közötti különbségben (beleértve a szimbolikus tartalmakat is), részben a 

felhasználhatójövedelem helyes megítélésében, valamint az esetleges fizikai ártalmakban ölt testet, amit 

kiegészíthetünk az időveszteséggel és a más alternatívákról való lemondással is. A várt tulajdonságok 

meglétének valószínűségét az információkeresés szakaszában pontosíthatja a vásárló, de ezzel még nem a 

kockázat, csupán a bizonytalanság csökken. A tényleges kockázatcsökkenés például a már kipróbált márkák 

választásával vagy a garanciális szolgáltatások figyelembevételével érhető el, s egyre terjedelmesebb irodalma 

van a termékfelelősség kérdéskörének, beleértve az ezzel kapcsolatos fogyasztói vélekedéseket is.77 

1.4.3. Megelégedettség 

A vásárlást követően a fogyasztó használja a terméket, ami elégedettséget vagy elégedetlenséget okoz. Ha az 

előbbit, akkor nagyobb valószínűséggel marad hű a termékhez (márkához), sőt akár meg is növeli fogyasztását 

és ezzel az előállítók nyereségét is. Ha viszont elégedetlen az áruval, akkor elpártolhat a márkától vagy akár az 

egész termékcsoport fogyasztásától is. Nyilvánvaló tehát, hogy a nyereségérdekelt piaci szereplők számára 

alapvető kérdés, hogy mit isjelent az elégedettség, milyen következményei vannak a fogyasztó magatartására, és 

mikéntjavíthat rajta a marketingtevékenység.78 

Az elégedettséget célszerű úgy meghatározni, mint a vásárlást és fogyasztást követő, a termékre vagy 

szolgáltatásra irányuló általános attitűdöt (pozitívnak vagy negatívnak tartott értékítéletet), amit gyakran az 

érzelmi összetevők uralnak a kognitív tudástól és vélekedésektől függetlenül. A megelégedettség érzését (és a 

vele rendszerint együtt járó márkahűséget) számos körülmény befolyásolhatja. A legfontosabb talán az, hogy a 

termék megfelel-e a várakozásoknak, teljesíti-e a kívánt célt, és elmúlik-e a kellemetlen disszonanciaérzés a 

vágyott és a valós állapot között. A megelégedettség (és a márkához való ragaszkodás) szempontjából 

elsődleges a termék minősége, azaz az elvárt és az észlelt teljesítmény összhangja, ami magában foglalja a 

fogyasztó számára legfontosabb tulajdonságok tényleges meglétét, az egyéb pozitívjellemzők számát, az 

udvarias kiszolgálást, a csomagolást, a megbízható működést és tartósságot, a később szükséges 

információnyújtás és javítás gyorsaságát, valamint esztétikai elemeket, amelyek közül a legfontosabb a termék 

külső méreteinek arányossága és a megjelenés egységessége, és végül a márkában megtestesülő, a márkanévvel 

fémjelzett minőség.79 

                                                           
74 Dubois, Enel, Laurent, 1993; Langer, Imba, 1980; Rook, 1987; Gardner, Hill, 1988; Holbrook, Hirschman, 1982-83; Dittmar, Beattie, 
Friese, 1995; Ölander, 1995, 538. 
75 Rook, Hoch, 1985; Stern, 1962; Weinberg, Gottwald, 1982; Mowen, 1995, 427. 
76 O'Guinn, Faber, 1989; Faber, O'Guinn, 1992; Garfinkel, Garner, 1982; Hirschman, 1992. 
77 Bauer, 1960; Pinson, Roberto, 1988, 301.; Kotler, 1988/1992, 181.; Silverstein, 1993; Horváth, Kubányi, 1994, 39.; Kiss, 1996, 60-61.; 

Cox, 1967; Roselius, 1971; lásd pl. Darden et al., 1994,54-61. 
78 Kraft, Granbois, Summers, 1973; Bloemer, Kasper, 1995; Anderson, Fornell, Lehmann, 1994, 63-64.; Kotler, Armstrong, 1996, 10.; 
Thierry, Koopman-Iwerna, 1984; Mowen, 1995, 506.; Honomichl, 1993; Reichheld, 1993; Dutka, 1994; Naumann, Giel, 1995; Woodruff, 

Gardial, 1996. 
79 Woodruff, Schumann, Gardial, 1993; Dube, Rioux, 1990; Westbrook, Oliver, 1991; La Tour, Peat, 1979; Oliver, 1977 és 1980; Olson, 
Dover, 1979; Poiesz, Von Grumbkow, 1988, 587.; La Barbera, Mazursky, 1983; Cronin, Taylor, 1992; Anderson, Sullivan, 1993; Boulding 
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A felsorolt minőségi jellemzőkkel kapcsolatban a fogyasztónak a vásárlást megelőzően kialakulnak elvárásai, s 

ezek teljesülésétől függ a megelégedettség. Ha a termék észlelt minősége nem éri el az elvárásokat, akkor 

elégedetlen a fogyasztó, ha meghaladja, akkor elégedett, s ha közel pontosan teljesülnek, akkor az elvárások 

megerősítést nyertek. Ugyanakkor egy könnyen értékelhető egyszerű terméknél a teljesített minőség a 

várakozásoktól függetlenül, közvetlenül is kiválthatja a megelégedést. A negatívnak talált tulajdonságok 

megítélését a nekik tulajdonított okok is befolyásolják, főként ha azokban érzelmek is megjelennek (pl. nem 

mindegy, hogy egy repülő a szokatlanul rossz idő miatt késik, vagy a cég által ellenőrizhető alkalmazottak 

hibájából).80 

Az észlelés és a megítélés szerepe 

Külön figyelmet érdemel az elvárások és az észlelés viszonya. A kutatások szerint egyaránt előfordul az 

elvárások „idomulása", asszimilációja a megtapasztalt terméktulajdonságokhoz (pl. a pozitív elvárásjobb képet 

idézelő az adottjellemzőt illetően), valamint az ezzel ellentétes hatás (pl. amikor a pozitív elvárások a tapasztalt 

negatívumot még kedvezőtlenebbnek tüntetik fel), s a marketingmunka számára az a kérdés, hogy melyik hatás 

a jelentősebb. Egy újabb vizsgálat tett lépéseket ebbe az irányba, s azt találták, hogy pozitív várakozások esetén 

egyrészt a termék összhasznosságának megítélése általában igen magas, még ha több gyengébb tulajdonsága is 

tapasztalható, másrészt, ha a fontosabb tulajdonságok egyikében teljesít rosszul a termék, akkor azt az 

összmegítélésben a vártnál jóval nagyobb súllyal veszi figyelembe a fogyasztó.81 

Még a termékek tulajdonságainak megtapasztalása előtt felmerül egy probléma a megelégedettség megítélése és 

a választás viszonyában. A fogyasztó például egy kérdőíves felmérésben kinyilvánítja néhány termékkel 

kapcsolatos megelégedettségét, szubjektív „jó érzését" (well-being), majd egy elképzelt vásárlási szituációban 

választ közülük. Az előbbi módszer méri a termékek elvárt értékét, az utóbbi pedig a választási értékeket, s a 

kutatások tanulsága szerint a kettő jó néhány esetben nem egyezik meg, ami részben az önkontroll hibáiból, 

részben a döntés következményeinek torzított előrejelzéséből fakad.82 

Azonban, ha a termék meg is felel az elvárásoknak, és váratlan kellemetlenségeket sem okoz, akkor is több 

minden csökkentheti a fogyasztó elégedettségét. Egyaránt előtérbe kerülhetnek ugyanis olyan termékek, 

amelyek elkerülték a fogyasztó figyelmét, vagy olyan szempontok, amelyekre addig nem is gondolt. Ha 

felmerül a fogyasztó előtt az a lehetőség, hogy rosszul döntött, akkor ismét fellép az egyensúlyhiány érzése, ami 

újabb cselekvésekre sarkall. Most azonban a fogyasztó viselkedését az a szándék fogja vezérelni, hogy olyan 

információkat gyűjtsön össze, amelyek mégis megerősítik korábbi döntését, olyan értékelő módszereket 

alkalmazzon, amelyekkel a már megvásárolt termék bizonyul a legjobbnak, vagy egyszerűen a kiválasztott 

termékkel kapcsolatos negatív információkat nem veszi tudomásul, esetleg elfojtja azokat. Ezt ajelenségkört a 

kognitív disszonancia redukcióelmélete írja le, amit a fejezet következő részében tárgyalunk. A hosszabb távon 

jelentkező következmények miatt, a terjedelmes kérdőívek attitűdre gyakorolt befolyása okán és az 

elégedettség-elégedetlenség skála (ahol az elégedettséget a minimális elvárás teljesülésével azonosítjuk) 

semleges pontjának a pozitív irányba való eltolódása következtében meglehetősen bizonytalannak tekinthetők a 

vásárlást közvetlenül vagy rövid időn belül követő elégedettségvizsgálatok erősen pozitív eredményei (pl. az 

átlagosan 65%-os nagyfokú elégedettség).83 

A termékkel vagy szolgáltatással elégedetlen fogyasztót a következő magatartásformákjellemzik: nem tesz 

semmit, igyekszik elfelejteni az esetet; a kereskedőnél reklamál; elkerüli az üzletet, és ismerőseit is erre biztatja; 

harmadik személy segítségével próbáljavítani a helyzetén (pl. jogorvoslat, újságcikk); szervezett módon 

bojkottálja az adott céget; szervezetten védekezik a termékekkel vagy szolgáltatással szemben. A vásárlói 

panaszt elsősorban az elégedetlenség mértéke és a fogyasztó reklamációval kapcsolatos attitűdje befolyásolja.84 

A fentiekben helyhiány miatt nem tértünk ki a vásárlást és használatot befolyásoló szituációs hatásokra (fizikai 

és társadalmi környezet, időtényező, a vásárlás jellege – pl. ajándék, lelkiállapot stb.) és az üzletválasztás 

folyamataira sem, viszont ebből a szempontból is érdemes elidőznünk az élményközpontú (érzelemorientált, 

                                                                                                                                                                                     
et al., 1993; Teas, 1993; Woodruff, Gardial, 1996, 87.; Bognár, 1995, 77.; Garvin, 1988; Mowen, 1995, 513-514.; Veryzer, 1993; Keller, 
1993. 
80 Woodruff, Cadotte, Jenkins, 1983; Oliver, 1980; Yi, 1993; Manrai, Gardner, 1991; Somasundaram, 1993. 
81 Boulding et al., 1993; Yi, 1990; Oliver, 1993; Spreng, MacKenzie, Olshavsky, 1996; Klein, 1997, 14-15. 
82 Argyle, 1987; Alfonso et al., 1996; Kahneman, Tversky, 1984; Tversky, Griffin, 1991, 113. 
83 HQfmeister-Tóth, Törőcsik, 1996, 160-161.; Festinger, 2000/1957; Peterson, Wilson, 1992; Andreasen, 1993; Kardes, Allen, Pontes, 

1993; Gardial et al., 1994; Woodruff, Gardial, 1996, 93. 
84 Day, Landon, 1977, 432.; Day, 1984; Singh, 1988; Farber, Wycoff, 1991; Herrmann, 1993; Halstead, Droge, 1991. 
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hedonisztikus) vásárlásoknál, amelyekről egyre többet tudunk az utóbbi évtizedek kutatási tapasztalatainak 

eredményeképp.85 

1.4.4. A hedonisztikus fogyasztó 

A vásárlói döntéshozatal leírásával foglalkozó elméletek kimondva-kimondatlanul a megvett terméket vagy 

kifizetett szolgáltatást helyezik a fogyasztó érdeklődésének középpontjába. Az ún. racionális fogyasztó mellett 

azonban a fejlett ipari társadalmakban jól megragadható egy másik fogyasztási mód is – a hedonisztikus. Az „itt 

és most" hedonista elvét valló és az élményeket, a „spontán életörömöket" a fogyasztás középpontjába állító 

életszemlélettel egyre gyakrabban találkozhatunk, részben az anyagi körülmények jelentős javulása, részben a 

tömegkommunikáció által közvetített értékstruktúra következtében. A kétféle magatartás marketingszemléletű 

szembeállítása jól megmutatja különbségeiket, s elvezethet a mögöttes lelki tényezők feltérképezéséhez is (lásd 

az 5.2. táblázatot).86 

2.2. táblázat - 5.2. táblázat. A racionális és a hedonisztikus fogyasztó 
 

 
A vásárlói magatartás 

Marketingjellemzők racionális, döntéshozó hedonisztikus, élményszerű 

A vásárolt termék Gazdasági javak Élmények 

Döntési szempontok Hasznosság és hatékonyság Játék és öröm 

Motiváció Problémamegoldás Élvezet 

Korlátozó tényezők Pénz Idő 

Döntést befolyásoló tényezők Kognitív információk Érzelmek, benyomások 

Tudás Szemantikus Szimbolikus, képszerű 

Tanulási folyamat Kognitív Asszociációs 

Előzetes meghatározottság Beállítódás Impulzusok 

Az eredmény kritériuma Funkcionalitás Öröm 

Forrás: Trommsdorff, 1994, 28. – id. Hofneister-Tóth, Törőcsik, 1996. 

A hedonisztikus, élményszerű fogyasztást elősegíthetik a termelők (pl. különleges csomagolással és reklámmal 

vagy a termék „személyiségének" kialakításával), a kereskedők (a kellemes üzleti légkör megteremtésével, mind 

a tárgyi környezet, mind az eladószemélyzet révén), a szolgáltató személyzet vagy az eladó (a fogyasztás 

„színpadias előadássá" [performance] változtatásával – lásd pl. használtautó-vásárlás, veszélyes sportok), s 

hozzájárulhat maga a fogyasztó is (pl. pozitív élmények megszerzésére törekedve). A hedonizmusjellemzője a 

vágyak (szükségletek) állandó újratermelődése: a fogyasztó fantáziája és vágyképei határozzák meg „döntéseit", 

s a valóság és a vágyak között ingázva nem alakulhat ki tartós megelégedés.87 

1.5. KOGNITÍV FOGYASZTÁSPSZICHOLÓGIA 

                                                           
85 Lásd pl. Hofneister-Tóth, Törőcsik, 1996, 166-174. és 183-203.; Mowen, 1995, 489. és 507.; Dubois, 1994, 240-242. és 275-287.; 

Simonson, Winer, 1992; Lea, Tarpy, Webley, 1987, 181-188.; Mowen, 1995, 425-428. 
86 Venkatraman, MacInnis, 1985; Rachman, 1994/1985, 182.; Finkielkraut, 1996/1987,153.; Tietz, 1988; Mowen, 1988, 429.; Trommsdorff, 

1994, 28. 
87 Koppelmann, 1988; Ewert, 1992; Gröppel, 1991; Deighton, 1992; Arnould, Price, 1993; Weinberg, 1992; Campbell, 1987 – id. Zentai, 
1996, 149.; Featherstone, 1991, 21. 
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Napjainkban – amikor önkiszolgáló üzletekben vásárolunk, és többnyire reklámokból tájékozódunk a 

fogyasztási javakról, s a kétoldalú kommunikációt egyre inkább kiszorítja az egyirányú információáramlás – a 

fogyasztásra a pszichológia szemszögéből néző kutatók többsége az információfeldolgozási paradigma alapján 

keresi az alkalmas leírásmódot és magyarázatot az egyén gazdasági viselkedésére. Ez a megközelítés nemcsak a 

lélektan tudományterületének egyik főáramával esik egybe, hanem egy olyan nézőpontot nyújt, amelyet – 

többek között – éppen a döntéshozás és problémamegoldás vizsgálatára fejlesztettek ki, s így kifejezetten 

alkalmas a közgazdaságtan feladatának tekintett szűkös javak közötti választások pszichológiai hátterének 

tanulmányozására. A kognitív felfogás szerint a külső ingerek elsődlegesen az emberek fejében lejátszódó 

folyamatokon keresztül befolyásolják a cselekvést, így értelmezéseink és belső modelljeink vizsgálata a fő 

feladat. Itt tehát arra a kérdésre kell keresni a választ, hogy miként zajlik a fogyasztással kapcsolatos 

információk feldolgozása és megítélése, valamint ezek az emlékezettel együtt hogyan hatnak a fogyasztó 

döntésére.88 

1.5.1. Érintettség és észlelés 

Fogyasztói információfeldolgozáson azt a folyamatot értjük, amelyben az eladni kínált termékről vagy 

szolgáltatásról szóló üzenetet (ingert) a fogyasztó észleli, emlékezetébe vési, majd később a felhasználáshoz 

előhívja. Az észlelési szakaszt három folyamatra oszthatjuk: az információ eléri a fogyasztót (exposure stage), 

aki foglalkozni kezd a beérkező ingerrel (attention stage), s végül megérti a jelentését, értelmezi az üzenetet 

(comprehension stage). Az információfeldolgozás egészét befolyásolja, hogy a fogyasztó milyen mértékben érzi 

magát érintettnek az adott termék fogyasztásában. Ez határozza meg, hogy egyáltalán végigmegy-e az észlelés 

fázisain, azaz rögzíti-e a fogyasztható javakról kapott információkat, s ha igen, mennyire könnyen lesz az 

elérhető az emlékezetben.89 

1.5.1.1. A fogyasztó érintettsége 

Egy adott áru fogyasztásában való érintettség (involvement) mértékét a termék észlelt személyes fontossága és 

az ingerüzenet által kiváltott érdeklődés befolyásolja. Fontosabbnak tartja a fogyasztó azt a vásárlást, amelyből 

várhatóan nagyobb személyes haszna származik, vagy jelentősebb kockázata kapcsolódik hozzá. Az érintettség 

növekedésével a fogyasztó jobban motivált lesz a megértésre és az információ kidolgozására. Az érdeklődést 

kiváltó ingerek magának a terméknek ajellemzőiből, a kommunikációs folyamatokból és a fogyasztási helyzet 

sajátosságaiból fakadnak. Az érintettség tehát a fogyasztó személyiségétől, a terméktől, a kommunikációtól és a 

szituációtól egyaránt függ. Nagyobb érintettség (és az ezzel együtt járó magasabb arousalszint) esetén a 

fogyasztó mélyebben dolgozza fel az információkat, figyelmet fordít a döntés szempontjából fontos információk 

összegyűjtésére, a döntéshozatal minden egyes lépcsőfokát végigjárja, vagyis alaposan és körültekintően választ 

a lehetséges cselekvési alternatívák közül.90 

Az érintettség időtartama alapján két típus különíthető el. Az alkalmi (situational) érintettség rövid ideig tart, és 

adott helyzetekhez kötődik (pl. vásárlás egy bevásárlóközpontban). Ezzel szemben a tartós érintettség hosszú 

távú elkötelezettséget és érdeklődést jelent egy adott termékkategória felé. Ilyen kapcsolat alakul ki például a 

fogyasztó idejét mindennap következetesen lekötő fogyasztási javak esetében, amikor maga a termék fejt ki 

ellenállhatatlan vonzerőt. 

Szemléletes példája ennek a kedvenc kocsiját naponta gondozó és azzal törődő, a gépjárművekről 

szóló hirdetéseket és újságokat rendszeresen olvasó autós, aki barátaival is gyakran megvitatja tapasztalatait és 

ismereteit. 

Az autó egyben a személyes érintettség példája is lehet, ami szintén tartós, viszont nem a termékből, hanem a 

fogyasztó belső elköteleződéseiből vezethető le, mint például a szenvedélyek (száguldás) vagy az 

önmegvalósítás (autószerelés) igénye.91 

Az érintettség összetevői négy alapdimenzió mentén különíthetők el, amelyek egyben a legfontosabb források 

is. Önkifejezés: erős érintettség alakulhat ki, ha az adott fogyasztás másoknál jobban segíti az én kifejezését, 

azaz a termék összhangban van a fogyasztó önmagáról kialakított elképzeléseivel és érzéseivel. Azonnali 

                                                           
88 Lásd pl. Agnew, 1993, 21.; Bettman, 1986; Tybout, Artz, 1994, 132.; Törőcsik, 1995, 14. és 87.; Eysenck, Keane, 1990, 417.; Atkinson et 

al., 1994, 598.; Pléh, 1996, 11. 
89 Krugman, 1965; Mowen, 1995, 70-73. 
90 Celsi, Olson, 1988; Costley, 1988; Antil, 1984; Sanbonmatsu, Kardes, 1988; De Bruicker, 1979; Petty, Cacioppo, Schumann, 1983; 

Mowen, 1995, 78. 
91 Pl. Bergadaa, Faure, Perrien, 1995; Richins, Bloch, McQuarrie, 1992; Dubois, 1994, 40.; Hofmeister-Tóth, Törőcsik, 1996, 164. 
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élvezetek: nagyobb érintettséget okoznak azok a termékek és szolgáltatások, amelyek például kényelmesebbek, 

érdekfeszítőbbek, szórakoztatóak, vonzóak és izgatóak. Gyakorlati hasznosság: a szükséges, alapvető és jól 

hasznosítható javak fogyasztása iránt nagyobb érdeklődést tanúsítunk. A vásárlás kockázata: a fogyasztók 

érintettsége jelentős lehet olyan termékek esetében, amelyeknél nagy a választás bizonytalansága, és ahol egy 

rossz választás komoly bosszúságot okozhat a vásárlónak. Egy-egy fogyasztásnál természetesen a fenti 

jellemzők közül egyszerre több is megjelenhet: például egy autó megvételénél ajövedelemhez képest magas ár 

miatt nagy a kockázat, általában fontos a gyakorlati hasznosság (a fogyasztás, a szállítható személyek és 

csomagok száma), ugyanakkor az önkifejezésben is szerepet játszhat, mint például társadalmi pozíciót kifejező 

státusfogyasztás, s végül érzéki örömök forrása is lehet, ha a száguldás élvezetét keresik vele.92 

1.5.1.2. Az észlelés szakaszai 

Az észlelés első, ún. kitettségi (exposure) szakaszában a fogyasztó külső ingerekkel találkozik, amelyek egy 

termékhez vagy szolgáltatáshoz kapcsolódnak. Ekkor a fogyasztó szelektál: tovább folytatja az információ 

befogadását, vagy sem. Itt a legfontosabb kérdés – ami a (főleg a marketingszakmában dolgozó) kutatókat 

foglalkoztatja – az, hogy hogyan akadályozható meg a fogyasztó elfordulása az információtól, azaz milyen első 

benyomást kell kelteni ahhoz, hogy például ne váltson csatornát egy reklámfilm elején. Ennek 

megválaszolásához az érzékeléseket érdemes tanulmányozni, vagyis az egyszerű ingerekhez kapcsolódó tudatos 

tapasztalatokat. Az idetartozó kutatási eredményeket nem részletezzük, csak utalunk néhány szakirodalmi 

hivatkozásra. A legfontosabb vizsgálandó területek az érzékelés abszolút küszöbétől és az éppen észrevehető 

különbségektől az adaptációs és tudatküszöb alatti jelenségekig terjednek, beleértve a korábban megszerzett 

ismeretek hatását is, mely utóbbi nemcsak a szelekciót, hanem a figyelmet és a megértést is befolyásolja.93 

Az észlelés következő lépése a figyelem, amikor a fogyasztó kognitív erőforrásokat összpontosít az 

információfeldolgozási feladat elvégzésére. Számos szerző vallja azt az álláspontot, mely szerint a figyelem 

kialakulását érzelmi reakciók előzik meg (melyek előtt [!] azonban feltétlenül történik egy egyszerű kognitív 

észlelés is), s a szelekciót is elsődlegesen az érzelmek irányítják. A szándékosan, külső kényszertől mentesen 

kialakuló figyelem esetén a fogyasztó olyan információkat keres és válogat ki, amelyekkel az általa 

meghatározott célokat érheti el. Akaratlanul keltik fel a figyelmet a nagy intenzitású, meglepő, új, fenyegető 

vagy váratlan ingerek, s hasonlóképp akaratlanok (vegetatívak) az ezekre adott orientációs válaszok is. Az ilyen 

esetekben önkéntelenül fordítjuk figyelmünket a felhívó jelzések felé, amelyek lehetnek részben vagy egészben 

ismétlődők, mozgást utánzók (pl. „futó" neonreklámok), furcsa hangon megszólalók, szokatlan méretűek, 

meglepő színösszetételűek vagy kontraszthatásúak, végül kényszerűen is figyelhetünk egy üzenetet, amikor 

nincs lehetőség az elkerülésre (pl. egy film előtt a moziban).94 

A megértés szakasza a perceptuális szerveződéssel kezdődik, amikor a fogyasztó a beérkező információkat 

csoportosítva, egy egészleges képet alkot magában. Az észlelés csoportosítási szabályai, mint például a közelség 

(proximitás), a jó folytatás, a hasonlóság és a lezárás elve ma már általánosan elfogadottak, s a 

marketingtervezők számára elsődleges vizuális ingerek (vonalak, alakzatok, formák stb.) esetében már az 

alaklélektan megfogalmazta azokat. Bár egyéni különbségek az ingerek csoportosításában is találhatók, az 

értelmezés során válnak ezek igazán jelentőssé. („Az számít, hogy a fogyasztó szubjektíve hogyan észleli a 

terméket, nem pedig az, hogy milyen is az valójában.") Az ingerek értelmezését egyrészt a hosszú távú 

memóriából előhívott információk, másrészt pedig az ingerrel kapcsolatos várakozások befolyásolják („minek 

kellene történnie az adott helyzetben"), mely utóbbiakat elsősorban a fogyasztó korábbi hiedelmei és 

vélekedései határozzák meg.95 

Az észlelési folyamatban a fogyasztó dekódolja a beérkező információt, jelentést ad neki. A legkülönbözőbb 

szimbólumok ésjelek szolgálhatnak ingerként, akár kimondott vagy leírt szavak, metakommunikációsjelek (pl. 

gesztusok), képek és jelképek (emblémák, áruvédjegyek), vagy akár maga a termék, illetve annak bármely 

részlete. A szimbólumok ésjelek használata a fogyasztókkal való kommunikációban központi jelentőségű, s az 

ezzel foglalkozó kutatási eredmények is szerteágazóak.96 

                                                           
92 Rosenberg, 1979; Sirgy, 1982; Wilson, Lisle, Kraft, 1990; Wright, Claiborne, Sirgy, 1992; Morgan, 1993; Mowen, 1995, 77.; Jain, 

Srinivasan, 1990; Jensen, Carlson, Tripp, 1989; Higie, Feick, 1989. 
93 Gensch, Ghose, 1992; Galanter, 1962; Fechner, 1966/1860; Stevens, 1957; Miller, 1962; Buchanan, Givon, Goldman, 1987; Hawkins, 
1970; Key, 1973; Moore, 1982; Cuperfain, Clarke, 1985; Roger, Smith, 1993; Simonson, Huber, Payne, 1988; Cohen, Chakravarti, 1990, 

245.; Mowen, 1995, 78-88.; Atkinson et al., 1994, 105-131. 
94 Lazarus, 1984; Broadbent, 1977; Van Raajj, 1984, 83.; Kahneman, 1973; Schindler, 1986; Schwarz, Bless, 1992; Mowen, 1995, 88-92.; 
Hofmeister-Tőth, Törőcsik, 1996, 19-21.; Atkinson et al., 1994, 146-149. 
95 Wertheimer, 1932/1912; Bregman, Reidnicky, 1975; Atkinson et al., 1994, 134-136.; Eysenck, Keane, 1990, 57-59.; Tom et al., 1987; 

Mowen, 1995, 92-96. 
96 Mick, 1986; lásd pl. Bocock, 1993, 53-75.; Mowen, 1995, 96-99. 
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1.5.2. Az emlékezet (tárolás és előhívás) 

A fogyasztással kapcsolatos gondolkodási folyamatokban fontos szerepet játszik a memória. Elég, ha csak a 

rendkívül bonyolult, például elektronikus árucikkek használatára gondolunk, ami nem mellékesen az eladásukat 

is befolyásolja. Akár az a paradox helyzet is előállhat, hogy a tehetősebb fogyasztóképpen az egyszerűbb, 

kevesebb szellemi erőfeszítést igénylő termékeket hajlandóak megfizetni: 

„Az egyik HiFi-berendezésünk 150 000 $-ba kerül. A vevőnek fél perc alatt meg tudom mutatni a használatát, s 

azután nincs is több kérdése." Csupán hangerőés balance-szabályzó, valamint funkc^választó (rádió, magnó, 

CD-játszó stb.) gombok találhatók rajta. (Mowen, 1995, 113.) 

A fogyasztói információfeldolgozás szempontjából az emlékezet hármas felosztása tűnik célszerűnek: érzékleti 

(szenzoros), rövid és hosszú távú memória. Másfajta megközelítések is alkalmasak lehetnek – mint például az 

implicit memória figyelembevétele -, ám ezek kifejtésére itt nincs mód.97 

A fogyasztót érő információ még a tényleges odafigyelés előtt az adott ingernek (látási, hallási stb.) megfelelő 

érzékleti emlékezetbe kerül. Itt csak rendkívül rövid idejű (a másodperc törtrészéig tartó) tárolás lehetséges, így 

az ingernek kitett fogyasztó egy gyors és nem is tudatos elemzéssel dönt arról, hogy érdemes-e egyáltalán 

figyelmet fordítania az adott információra. Ha a döntés nemleges, az információ azonnal elvész, míg ha 

lényegesnek találtatik, akkor átkerül a rövid távú emlékezetbe.98 

1.5.2.1. Rövid távú emlékezet 

A rövid távú (vagy munka-) memória maximálisan 7 ± 2 tömbnyi információt képes tárolni és azokkal dolgozni. 

Ha további információk érkeznek be, akkor azok vagy kiszorítják a már bennlévőket, vagy a hosszú távú 

memória segítségével úgy csoportosulnak, hogy legfeljebb a Miller-törvénynek megfelelő számú tömböt 

(szavakat, számcsoportokat stb.) képezzenek. Bár vizuális és akusztikus kódok egyaránt tárolhatók, a rövid távú 

emlékezet még a szavakat és a számokat is inkább hangalakjukban őrzi meg. A kiszorításon kívül az 

információk egyszerűen az idő múlásával (néhány másodperc alatt) is elhalványulhatnak, ami például 

ismételgetéssel akadályozható meg (lásd az 5.7. ábrát).99 

A rövid távú memória korlátozott tárolóképessége aztjelenti, hogy ha a fogyasztót túl sok inger éri egyszerre, 

akkor azokjó része végleg elvész a számára. Az információ-túlterhelés nemcsak fölösleges, hanem egyrészt arra 

veheti rá a fogyasztót, hogy a termékről szóló információknak csak egy kis részével (pl. a negatívakkal) 

törődjön, másrészt komoly kényelmetlenségérzést is okoz, amivel végleg elfordíthathatja a fogyasztót az adott 

árucikktől. A korábban tárgyalt fogyasztói érdeklődés is fontos szerepet kap, hiszen a tapasztalatok szerint a 

kevésbé érintett fogyasztó kevesebb kognitív erőforrást összpontosít, s így memóriakapacitását sem használja ki 

teljesen.100 

 

5.7. ábra. A rövid és a hosszú távú memória működése (Atkinson et al., 994, 225.) 

1.5.2.2. Hosszú távú emlékezet 
                                                           
97 Bettman, 1979a; Nussbaum, 1991; Bettman, 1979a; lásd pl. Sanyal, 1992. 
98 Sperling, 1960; Eysenck, Keane, 1990, 136-138. 
99 Miller, 1956; Simon, 1969; Zhang, Simon, 1985; Mowen, 1995, 115-116.; Atkinson et al., 1994, 220-224. 
100 Kahneman, 1973; Owen, 1992; Mowen, 1995, 115-116. 
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A kettősmemória-modell szerint a rövid távú memóriába bekerült információk az ismétlések következtében 

vagy más kognitív erőfeszítések árán (pl. hozzákötés korábbi emlékekhez, asszociatív kapcsolatok kialakítása) 

átkódolódhatnak a hosszú távú memóriába. Ennek tárolási kapacitása gyakorlatilag korlátlan, hasonlóképpen az 

információ megőrzésének ideje is. A tárolt inger nemcsak egyszerű érzékelési (pl. vizuális vagy akusztikus) 

lehet, hanem összetettebb információcsomag is (pl. eseménysor), amelynek előhívása is gyakran könnyebb. A 

képi anyagok emlékezeti tárolása „magasabb rendű" a nyelvi információkénál, vagyisjobban felismerhetők és 

felidézhetők az emlékezetből, főleg a fogyasztó gyenge érintettsége esetén. Az egyébként jelentésük alapján 

kódolódó nyelvi információk annál könnyebben hívhatók elő a memóriából, minél gazdagabbak szóképekben és 

hasonlatokban.101 

A fogyasztással kapcsolatos információk tárolásának tartósságát igen jól illusztrálják az egyes 

termékkategóriákba elsőként bevezetett „úttörő" márkanevek mélyen bevésődött „emléknyomai". A bevezetést 

követő években újabb márkák is piacra kerülnek, s ez az elsőség komparatív előnyének elvesztésével az úttörő 

márkák tényleges piacvesztéséhez vezet, viszont a fogyasztók még mindigjobban emlékeznek az úttörő nevekre, 

azaz jóval nagyobb arányban tudják azokat felidézni és beazonosítani, mint az azóta akár piacvezető új 

márkákat, továbbá pozitívabb attitűdöt mutatnak irántuk, és minden más feltétel azonossága esetén szívesebben 

választják azokat.102 

A fogyasztás szempontjából célszerű megkülönböztetnünk kétféle emlékezési módot. A felismerés (recognition) 

esetében szinte automatikus a korábban eltárolt információ felszínre kerülése, míg a felidézéshez (recall) – 

amibe a hosszú távú memóriában való keresés is hozzátartozik – valamivel hosszabb idő és nagyobb kognitív 

kapacitás igénybevétele szükséges (vö. implicit memória). Egy ABC-ben vásárolva inkább a felismerés a 

gyakoribb emlékezeti folyamat. Például mosóport vásárolva csak éppen szétnézünk az áruház megfelelő 

osztályán, hogy mit is tegyünk a kosárba. Mivel ez a választás inkább egy csekély megerőltetést igénylő és rövid 

idejű felismerési feladatnak tekinthető, így Mowen szerint a hirdetni kívánt márkákat sem kell hosszan, sűrűn 

ismételve és nagy figyelmet keltő televíziós reklámokban bemutatni.103 

Érdekes kutatási eredmény, hogy a zene nemcsak a hangulat és így az értékelés befolyásolásával hat a 

fogyasztóra, hanem pozitív hatással van az emlékezeti folyamatokra. Ha egy termékről az információk egy 

részét dal formájában mutatják be, lényegesenjavul a hallgatóság felidézési képessége. 

Bár az elérhető kísérleti eredmények ellentmondásosak, ám mégis valószínű, hogy a rövid távúból a hosszú távú 

emlékezetbe való átkódolást jelentősen befolyásolja a televíziós hirdetések nagy száma (főleg gyakorlati 

tapasztalatok támasztják ezt alá). A fogyasztókat folyamatosan bombázó reklámáradat megakadályozhatja, hogy 

az egymást gyorsan követő különböző hirdetések információi az ideiglenes tárolás után tartósan 

bevésődhessenek.104 

Egy termék vagy szolgáltatás esetében a fogyasztó felidézési képességét jelentősen befolyásolja az adott 

áruféleségről, illetve az adott márkáról korábban megszerzett és a hosszú távú emlékezetben tárolt ismerete, és 

főleg ezen információk szerveződése. A konnekcionista modellt segítségül híva azt mondhatjuk, hogy egy 

márkáról kialakított tudás az emlékezetben az asszociatívan hozzá kapcsolódó információkkal együtt hálózatot 

alkot, amit összefüggő egészként, sémaként kezel a fogyasztó. A szemantikus séma bármely elemét aktivizálva 

a hálózat kapcsolódó elemei is könnyen hozzáférhetők lesznek, azaz gyorsabban felidézhetők, előhívhatók a 

memóriából.105 

Az egyik kulturális összehasonlító kutatás szerint például a „kenyér" szó a franciák számára a bor (10%), a fehér 

(7%) és az eszik (7%) szavakhoz áll legközelebb, míg a németeknél az evéshez kötődik leginkább (20%), s jóval 

kevésbé a vajhoz (8%), amely utóbbihoz viszont az Egyesült Államokban asszociálódik erősen (49%), szemben 

a vízzel (13%) és a borral (12%). 

1.5.2.3. Tanulás és érzelem 

A tanulás annyiban kapcsolható az emlékezeti folyamatokhoz, amennyiben a korábban megszerzett ismeretek 

előhívása hozzájárul az egyéni fogyasztói magatartás megvalósulásához. Egy új termék vagy márka 

                                                           
101 Raaijmakers, 1992; pl. Barlow, Wogalter, 1993; Childers, Houston, 1984; Unnava, Burnkrant, 1991; Babin, Burns, Biswas, 1992; 

Gavard-Perret, 1993; Mowen, 1995,116-121.; Atkinson et al., 1994, 225-234. 
102 Alpert, Kamins, 1994; Brown, Lattin, 1994; McKee, Varadarajan, 1995; Alpert, Kamins, 1995, 39-41. 
103 Tulving, 1974; Watkins, Gardiner, 1979; Schacter, 1989; Mowen, 1995, 117. 
104 Miniard, Bhatla, Sirdeshmukh, 1992; Wallace, 1990; Kardes, Herr, 1990; Kardes, Kalyanaram, 1992; Brown, Rothschild, 1993. 
105 McGuire, 1976b, 310.; Anderson, 1983; Rumelhart, McClelland, 1986; Johnson, Fornell, 1987; Smolensky, 1996/1988, 129.; Brown, 
1992; Keller, 1993; Kroeber-Riel, 1993. 
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megismerése, „megtanulása" komoly kognitív folyamat, amelynek legfontosabb összetevői a késztetések (drive-

ok), a jelzőmozzanatok (cues), a válasz és a megerősítés, de nem hagyható figyelmen kívül az utánzás, a 

visszajelzés, elkopás és kioltás sem. A „régi" emlékek előhívására példa az a fogyasztói magatartás, amikor egy 

adott terméktípussal hagyományosan együtt bekódolt külső jellemzőket, formát később is többre értékeljük, és 

szívesebben választjuk, még ha már nem is ugyanazt a minőséget takarják.106 

Az érzelmek az emlékezet kognitív struktúráitól részben függetlenül működőnek tekinthetők, részben 

összefüggésük is szükségszerű, amennyiben minden egyes érzelemnek megfeleltethető egy kognitív 

reprezentáció. A modern megközelítések leggyakrabban összefonódásukat feltételezik, amennyiben egymást 

befolyásolják és ellenőrzik, még a bonyolultabb ingerek esetében is. Példaként bemutatunk egy érzelmi elemet – 

a hangulatot, amelynek hatása az emlékezetre „nem hagyható figyelmen kívül" még akkor sem, ha az általános 

és speciális magyarázatok még korántsem tárták fel pontos működését.107 

A fogyasztó hangulata (egy ún. előfeszített állapot) az információval való találkozáskor, annak rögzítésekor és a 

hosszú távú memőriáből való visszakereséskor nem elhanyagolható mértékben befolyásolja az információk 

kódolását, szerveződését és előhívását. Tömören megfogalmazva: a kedvező hangulatban rögzített inger 

könnyebben felidézhető, ha a fogyasztó éppenjól érzi magát, míg a „szomorú" információt negatívabb 

lelkiállapotban lehet hamarább elérni. 

1.5.3. Kidolgozás 

Általánosságban megállapítható, hogy elsősorban az ingerek kidolgozása (elaborációja) – amibe egyaránt 

beletartozik a már meglévő tudásba való beágyazás, az információk megszervezése és a következtetések 

levonása – és a felhasználható kognitív források befolyásolják a tanulást és az ítéletalkotást.108 

A fogyasztásra szánt termékkel vagy felkínált szolgáltatással kapcsolatos információkat később annál 

könnyebben tudjuk előhívni az emlékezetből, minél mélyebben dolgozzuk fel azokat, minél jobban 

kiterjesztjükjelentésüket, azaz minél több memóriánkban már rögzített emlékkel tudjuk összekapcsolni őket. A 

kidolgozás eredményeként az adott „üzenet" az emlékezet egy gazdag asszociációs hálózatába épül be, s ezáltal 

növekszik meg a lehetséges előhívási módok száma. A kidolgozottabb információt nagyobb valószínűséggel 

tanuljuk meg, biztosabban emlékezünk rá, így későbbi ítéleteinket és döntéseinket is jelentősen befolyásolja.109 

A kutatások szerint egy ingerüzenet élénksége (vividity) a kidolgozást fokozva elősegíti az üzenet megtanulását, 

és növeli meggyőző erejét. Hasonlóan a kidolgozás ösztönzésével javítja a tanulást és ér el kedvezőbb 

megítélést az üzenethez kapcsolódó zene, aminek hatása elsősorban azon múlik, hogy milyen mértékben képes 

elérni az emlékezet érzelemteli részeit. A kidolgozottságot növeli az is, ha a fogyasztó a beérkező információt a 

saját magáról kialakított képhez vagy saját tapasztalataihoz tudja kapcsolni.110 

1.5.3.1. Kognitív erőforrások 

Azelaborációról tudjuk, hogy kognitív erőforrásokat igénylő folyamat. Az erőforrások elérhetősége és 

alkalmazhatósága hatással van az üzenet feldolgozására és értékelésére. Ha a fogyasztó érdeklődését kevéssé 

kelti fel az adott termék vagy szolgáltatás, akkor csak csekély erőfeszítést fog tenni az üzenet feldolgozására, s 

ennek megfelelően a kevés kognitív erőforrást igénylő folyamatok fogják meghatározni a megítélést (pl. az 

információt szolgáltató személyből vagy közegből levont következtetések). Ha viszont élénk érdeklődést mutat 

a fogyasztó az adott üzenet iránt, akkor a sok erőforrást felhasználó feldolgozási folyamatok válnak 

meghatározóvá, például az információ tartalma fogja befolyásolni a fogyasztó értékelését.111 

Egy új termékről akkor alakítható ki a leghatásosabb benyomás, ha a vele kapcsolatos információ és az 

információ által a fogyasztóban keltett kép (aktivizált séma) csak mérsékelten illeszkedik egymáshoz 

(közepesen kongruensek). Ekkor ugyanis a lehető legtöbb kognitív erőforrást használja fel a megismerő az 

ingerüzenet befogadására és az összekapcsolást segítő információk megkeresésére, amivel az eredeti üzenetet 

                                                           
106 Van Veldhoven, 1988, 54.; McCarthy, Perreault, 1993, 208.; Bandura, 1977a; Maital, 1982; Alhadef, 1982; Lea, Tarpy, Webley, 1987; 

Becker, 1991, 29.; Becker, Kaucsek, 1996. 
107 Zajonc, 1984/1980, 567.; Zajonc, Markus, 1984; Pieters, Van Raaij, 1988, 138.; pl. Hamilton, Mackie, 1993, 4.; pl. Bower, 1981; Isen, 
Clark, Schwartz, 1978; Simon, 1982b; Gardner, 1985; Srull, 1986; Clore, Parrott, 1991; Knowles, Grove, Burroughs, 1993. 
108 Hunyady, 1996, 7.; Petty, Unnava, Strathman, 1991; Tybout, Artz, 1994, 132. 
109 Petty, Ostrom, Brock, 1981; Eysenck, Keane, 1990, 151.; Cohen, Chakravarti, 1990, 247.; Atkinson et al., 1994, 240.; Tybout, Artz, 1994, 
132. 
110 Costley, Brucks, 1992; McGill, Anand, 1989; MacInnis, Park, 1991; Baumgartner, Sujan, Bettman, 1992; Wright, Claiborne, Sirgy, 1992; 

Morgan, 1993. 
111 Schumann, Petty, Clemons, 1990; Maheswaran, Meyers-Levy, 1990. 
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kellőképpen beágyazza az asszociatív emlékezet hálózataiba. Ugyanakkor a nagyon pontosan illeszkedő vagy a 

teljesen össze nem illő információk kényelmessé teszik a feldolgozást, illetve elriasztanak a nagyobb 

erőfeszítésektől, tehát kevesebb kognitív erőforrással nehezebben felidézhető nyomuk marad az emlékezetben.112 

A fogyasztó által nem különösebben keresett termékek közül azok esetében nő meg jobban a kognitív 

erőforrások hozzáférhetősége, s ezáltal a termékhez kapcsolódó üzenet kidolgozottsága, amelyeket csak rövid 

ideje nélkülöz, szemben a régóta elérni kívánt javakkal. Az információ megismétlése általában elősegíti a 

pozitív hozzáállás kialakulását (adaptáció) és az erőforrások aktivizálását. Különösen a bonyolultabb 

üzeneteknél javítható így számottevően a tartalmi feldolgozás mértéke. A megítélést ronthatja ugyanakkor, ha 

egyszerű üzenet ismétlődik túl sokszor, ugyanis az adott információval ellentétes érvek lesznek egyre 

kidolgozottabbak, s ezáltal csökken az üzenet meggyőző ereje.113 

1.5.3.2. Egyéni különbségek 

A fogyasztható javakról szóló információk feldolgozásában és azok értékelésében jelentős egyéni különbségek 

tapasztalhatók. A legjelentősebb eltérések a fogyasztói javakkal kapcsolatos sémák szervezettségében, azaz az 

információk kódolásában és tárolásában, az információfeldolgozás verbális vagy vizuális túlsúlyában, valamint 

a kognitív szükségletek erősségében, a gondolkodás és a kognitív munka örömében tapasztalhatók. Az 

alábbiakban néhány példát mutatunk be az eltérő tapasztalatokon alapuló, a nemek közötti és a 

korosztályonkénti különbségekből. A szakértő fogyasztó és a még tapasztalatlan vásárló egyaránt motiválható az 

információk alaposabb kidolgozására, de míg az előbbit inkább a termék tulajdonságaival kapcsolatos üzenetek, 

addig az utóbbit a hasznosságra utalók serkentik nagyobb erőfeszítésre. Más kutatási eredmények viszont azt az 

eltérést találták, hogy a szakértőkre a fogalomvezérelt, míg a kevésbé hozzáértőkre az adatvezérelt feldolgozás a 

jellemzőbb. Az előbbiek az üzenet témájának egészére és az általa a memóriából előhívott összetett képekre 

(ismeretsémákra) összpontosítottak, az utóbbiak viszont a tartalmi részletekre ügyeltek elsősorban.114 

A nemek között egészen hasonló, talán leginkább szocializációs hatásokkal magyarázható eltérést tapasztaltak, 

amikor a férfiak inkább fogalom-, míg a nők inkább adatvezérelt információfeldolgozást alkalmaztak meggyőző 

közlésekkel végzett kísérletekben. A fogyasztók a saját nőiességükről, illetve férfiasságukról kialakított énképük 

szerint is megkülönböztetik az egyes termékeket: azokat kedvelikjobban, amelyeket a saját nemi sémáikhoz 

jobban illeszkedő információk írnak le.115 

A megítélés folyamata a fogyasztók korától is nagymértékben függ. Az egészen fiatal gyermekek 

hajlamosabbak kizárólag a szembetűnő tulajdonságok alapján osztályozni a termékeket, míg a korral együtt nő a 

lényegesebb, belső jellemzők szerepe a kategorizálásban, a termékek megkülönböztetésének bonyolultságával 

együtt. Az alkalmas döntési módszer megtalálásának hasonló problémájával találkozunk az idős embereknél, 

akiknek feldolgozási folyamatai elsősorban a döntéshozatal helyszínétől való függésükkel vannak 

kapcsolatban.116 

A terméket vagy szolgáltatást bemutató információ környezete érzelmi úton, kognitívan vagy az erőforrások 

elérhetőségén keresztül befolyásolhatja a fogyasztó ítéletalkotási folyamatát. A termék értékelését akkor éri 

érzelmi (affektív) hatás, ha az üzenet környezete által keltett érzelem hozzákapcsolódik az üzenet egy 

környezettől nem függő eleméhez, feltéve, hogy a fogyasztó felismeri az asszociatív kapcsolatot. A kognitív 

befolyás egyik példája az, amikor a többértelműnek mutatott termék környezetében megjelenő áruk tipikus 

példányai a céltermék saját kategóriájának, amivel nagyban elősegítik a fogyasztó megismerési folyamatait. A 

céltermékhez kapcsolódó információk feldogozásához több kognitív erőforrás használható fel, ha az üzenet 

környezete – az előhívás (aktivizálás) útján – könnyebben hozzáférhetővé teszi azokat.117 

1.5.4. Választás 

Érdemes áttekintenünk a választás folyamatával kapcsolatos eredményeket. A szakirodalom az adott képességű 

és motivációjú fogyasztó információfeldolgozási folyamatait a költség-haszon vagy az erőfeszítés-

eredményesség (effort-accuracy) értékelési kereteiben próbálja megragadni. Ennek egyik kiváló példája, amikor 

                                                           
112 Mandler, 1982; Meyers-Levy, Tybout 1989, 51-52.; Ozanne, Brucks, Grewal, 1992; Stayman, Alden, Smith, 1992. 
113 Meyers-Levy, Maheswaran, 1992; Osgood, 1964, 70.; Anand, Sternthal, 1990; Hawkins, Hoch, 1992. 
114 Zinkhan, Biswas, 1988; MacInnis, 1987; Gutman, 1988; Haugtvedt, Petty, Cacioppo, 1992; Gronhang, 1972; Lepisto, 1985; Maheswaran, 

Sternthal, 1990; Gardial, Biehal, 1991; Cohen, Chakravarti, 1990, 250.; De Bont, Schoormans, 1995, 611-613. 
115 Meyers-Levy, Maheswaran, 1991; Meyers-Levy, Sternthal, 1991; Worth, Smith, Mackie, 1992. 
116 John, Sujan, 1990; John, Lakshmi-Ratan, 1992; Cole, Gaeth, 1990; Ensley, Pride, 1991. 
117 Shimp, Stuart, Engle, 1991; Kamins, Marks, Skinner, 1991; Mathur, Chattopadhyay, 1991; Schwarz, Bless, 1992; Herr, 1989; Mundorf, 
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úgy tekintünk egy, a választhatójószágok vagy a róluk szóló információk körét bővítő keresőtevékenységre, 

mintami a feldolgozás költségeit növeli. A kutatók szerint a magasabb végzettségű, de a választás tárgyáról 

kevés előzetes tapasztalattal bíró fogyasztók gondolkodnak így. Az alternatívák hasonlóságának fokozása is 

hozzájárulhat a keresés hasznosságának növekedéséhez, bár ellene hat a választás kockázatának ugyanezen 

okból fellépő csökkenése. A keresés indítékainak feltárását az is ösztönzi, hogy a keresés befolyásolja a rá 

következő döntéshozatalt. Példa erre, hogy ha az üzlet barátságtalan, és a fogyasztónak elegendő idő áll 

rendelkezésére, azaz lehetőség és motiváció egyaránt fennáll a keresés folytatásához, akkor ez csökkenti a 

vásárlás valószínűségét. A választásról magáról is hasonlókat mondhatunk, amennyiben például a legkisebb 

erőfeszítést igénylő stratégiát fogjuk alkalmazni, ha az még kielégítő választáshoz vezet, vagy ha motivációnk 

nem elegendő egy nehéz döntés kivitelezéséhez. A választási folyamat egyszerűsítésére többek között akkor 

kerül sor, ha az abban kevésbé érdekelt (gyengén érintett) fogyasztó a különböző márkájú termékeket elvont és 

egészleges módon hasonlítja össze, azaz nem veszi figyelembe a konkrét részleteket, és így minimalizálja 

erőfeszítéseit.118 

A kutatókjóval kisebb figyelmet szentelnek a nem összehasonlítható, azaz különböző kategóriákba tartozó 

jószágok közötti választásokra. Az ilyen döntések szükségszerűen a korábbiaknál absztraktabb szinten zajlanak, 

lehetővé téve így a fogalomvezérelt, felülről lefelé ható feldolgozást vagy kognitív erőforrásokat felszabadítva 

az alulról felfelé haladó, adatvezérelt építkezést. Egyes szerzők szerint az előbbi az eltérő 

kategóriájújószágcsoportok, míg az utóbbi egyedi jószágok összehasonlításakorjellemző. Egyszerűsítő 

megküzdési stratégiák alkalmazását az is serkenti, ha a választásba bevont jószágokról nem állnak rendelkezésre 

összehasonlítható információk. Bár a fogyasztók gyakran élnek az egyszerűsítés lehetőségével, a 

kockázatészlelésben mégis tudatában maradnak a feladat bonyolultságának. A döntéshozatal folyamatának 

egyéni különbségei is szembeszökőek. A kutatási eredmények szerint minél pozitívabb hangulatú egy személy, 

annál valószínűbben alkalmaz olyan stratégiákat, amelyek nagyobb figyelmet fordítanak a Maslow-piramis 

magasabb szintjeinek szükségleteire, továbbá jobban támaszkodik a tapasztalatra és az érzékszervi észlelésekre 

(sensory thoughts). Mindeközben inkább keresi a változatosságot, és vállalja a nagyobb kockázatot.119 

1.5.4.1. Az árak befolyása 

Az árakból és magukból a termékekből a fogyasztó felé irányuló üzenetek vizsgálata is felkerült a 

fogyasztáspszichológusok által tárgyalt területek listájára. Az árak fontosságának igazolására csak egyetlen 

kutatási eredmény: a vásárlásban kevéssé érintett fogyasztók több mint felénél az ár határozza meg, hogy 

létrejön-e a vétel. A kérdés most már az, hogy pontosan mit is értünk – a fogyasztó szemszögéből – ár alatt. 

Ebből a célból a szakirodalom a belső viszonylagos ár magyarázó fogalmát vezette be, amelyet leggyakrabban a 

fogyasztó által elvártárként határoznak meg, és úgy tekintik, hogy ezzel a viszonyítási alappal méri össze a 

fogyasztó a termék tényleges árát. A kutatások alapján a belső viszonylagos ár együtt és egy irányban változik a 

múltbeli és az új árakkal, az árakkal kapcsolatos várakozásokkal és az inflációval. Hasonló összefüggés 

mutatható ki a hirdetésekben ajánlott ún. külső viszonylagos árral is, különösen, ha az előbbiben bizonytalan a 

fogyasztó, míg az utóbbi hihetőnek tűnik számára. 

A belső viszonylagos ár ugyanakkor negatívan kapcsolódik az árakkal kapcsolatos propaganda fogyasztó által 

észlelt gyakoriságához és mélységéhez. Ha a termék tényleges ára a belső viszonylagos ár alatt van, akkor az 

egy bizonyos mértékig, de nem monoton módonjavítja a márka értékítéletét, és növeli választásának 

gyakoriságát. Ha a két ár különbsége túl kicsi, akkor az eltérésnek nincs jelentős hatása a fogyasztó döntéseire. 

A fogyasztó észleléseinek és attribúcióinak (oktulajdonításának) is szerepe van az árinformációkra adott 

válaszai kialakításában. Például azár emelkedését tisztességesebbnek észleli a fogyasztó, ha tudomása van a 

költségek hasonló változásáról, és kedvezőbb lesz a reakciója akkor is, ha kedvezőbb attribúciói keletkeznek az 

árpropaganda kapcsán. Ezen az alapon egészen másként ítéli meg egy neves márka árleszállítását, mintegy alig 

ismertét.120 

A termék hatása 

A termékre összpontosító kutatásnak három alapvető iránya különíthető el. A legközismertebbjelenségkör az 

árak és a termék minőségének összekapcsolódása, azaz amikor a fogyasztó a magasabb árú jószágot egyben 

jobbnak is gondolja, pontosabban, ha a számára fontos minőségről nincsenek elérhető információk, akkor a 

drága termékeket keresi. Mindez elsősorban az alacsony végzettségű fogyasztókatjellemzi, míg a magasan 
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képzetteket, akik gyakrabban rendelkeznek részletes információkkal, kevésbé. Az ilyen és ehhez hasonló 

kérdések összetettségétjól mutatja, hogy az informált és tapasztalt fogyasztó számára a magas ár is fontos jelzője 

lehet a jó minőségnek.121 

Régóta elfogadott és célszerű felosztás a tartós fogyasztási cikkek elkülönült kezelése a gazdasági javakon belül. 

Figyelmet érdemlő megfigyelés például, hogy a rövid élettartamú jószágok esetében a fogyasztók többnyire 

nagyobb valószínűséggel következtetnek az árról a minőségre, mint a tartós cikkeknél. Érdemes megemlíteni 

továbbá, hogy különböző márkájú termékek megítélése nemcsak akkor alapul az ár-minőség viszonyokon, ha 

azok ténylegesen ismertek, hanem akkor is, ha csak előzetes vélekedései vannak erről a fogyasztónak. Ennek 

egyik szélső esete, hogy ha a termék ára valamiért nem ismert, akkor az alacsony végzettségűek leértékelik az 

áru minőségét.122 

A másodikként kiemelhető terület a márkanév kiterjesztésének értékelése. Ha egy bevezetett márkanevet új 

termékekre kibővítve vagy módosítva (azaz kiterjesztve) alkalmaznak, akkor a kiterjesztett márkanév fogyasztói 

megítélése csak annyiban követi a márkáról korábban kialakított pozitív képet, amennyiben az újjószágok 

tulajdonságai vagy a hozzájuk kapcsolódó absztrakciók összecsengenek a márkanevet eredetileg hordozó 

termékekével. Ha ilyen hasonlóság nem fedezhető fel, akkor az ismert márkanév kiterjesztésének lényegesen 

csekélyebb a kedvező hatása. Az adott márkanév átlagos minősítésétől, a többi márka között elfoglalt helyétől is 

függ a fogyasztó viselkedése. Például egy sikeres márkanév-kiterjesztés csak akkor növeli a megelőző 

kiterjesztések pozitív megítélését, ha az eredeti márkát a fogyasztók közepesnek értékelik, míg egy sikertelen 

kiterjesztési kísérlet csak a jó minőségűnek tartott márkanevek esetében okoz visszamenőleges leértékelést.123 

Végül a termék előállítási helye is befolyásolja a fogyasztó döntéseit, ami az egyre globalizálódó világgazdaság 

miatt izgalmas kutatási téma (részletesen az etnocentrikus fogyasztásról szóló fejezet tárgyalja ezt). A 

felmérések azt mutatják, hogy a gyártó ország ismerete általában kihat egy jószág megítélésére. Közvetlenül 

befolyásolja értékelésünket, ha az adott termék egy tulajdonságának tekintjük az eredetét, vagy ha az előállító 

országról kialakult képünk mint központi fogalom köré szerveződnek a termékről alkotott benyomásaink. 

Közvetett a hatás, ha a gyártó ismerete ajószág tulajdonságainak értelmezését módosítja, s ez többnyire nem is 

fordul elő, ha a fogyasztó általában nem kedveli az adott ország termékeit.124 

1.5.4.2. A fogyasztó értékrendje 

Kognitív megközelítésben a fogyasztó értékrendje az információfeldolgozási folyamat motivációit befolyásolja 

– a legegyszerűbb tárgyaktól a legbonyolultabb társadalmi struktúrákig. Az értékeket viszont a szűkebb és 

tágabb kulturális környezet (család, kortárscsoport, munkahely, lakóhely, vallási, nemzeti, mozgalmi 

elkötelezettség stb.) határozza meg, ami elsősorban a szociológiai kutatás felségterülete. A fogyasztás 

szempontjából úgy is definiálhatjuk a kulturális értékeket, mint a társas környezet által elfogadott 

meggyőződéseket arról, hogy mi helyes és kívánatos. A fogyasztói szokások országonkénti különbözőségéről 

számos tanulmány és felmérés készült, amelyek nem közömbösek a mögöttes értéktartalmak felderítésében 

sem.125 

A fogyasztó magatartását meghatározó értékeket csoportokba sorolhatjuk aszerint, hogy az emberi 

kapcsolatokról, a környezethez való viszonyról vagy az egyéni életvitelről szóló általános nézeteket tükrözik. 

Mindössze néhány példát kiragadva az egyes csoportokból: a mások felé irányuló értékek közé tartoznak az 

individualista-kollektivista társadalomszemléletből adódó vélekedések a fogyasztói szokások követéséről, a 

gyerekek igényeinek szem előtt tartása a vásárlásnál, a nemhez és az életkorhoz, de akár a lakóhely 

berendezéséhez kötődő társadalmi elvárások. A környezettel kapcsolatos értékek közé sorolható a tisztaságigény 

vagy a természet megóvásának figyelembevétele. A saját életformát érintő értékek közül kiemelkedik a 

materializmus, amit itt egészen szűken, anyagiasság értelemben használunk. A materialista fogyasztó számára 

központi jelentőségű az anyagi javak puszta birtoklása (amit általában külön kell választani a konkrét tárgyak 

gyűjtésétől), számára a megszerzéssel mérhető az egyes cselekedetek sikeressége, sőt ez lehet az elégedettség 

mértéke is.126 

                                                           
121 Zollinger, 1993; Gaeth et al., 1990; Rao, Sieben, 1992. 
122 Katona, 1960; részletesen Antonides, 1990; Tybout, Artz, 1994, 154.; Pechmann, Ratneshwar, 1992; Rao, Sieben, 1992. 
123 Cegarra, Merunka, 1993; Boush, Loken, 1991; Schmitt, Dube, 1992; Keller, Aaker, 1992. 
124 Liefeld, Wall, 1993; Hong, Wyer, 1990; Albaum et al., 1993; Han, 1989. 
125 Bruner, Goodman, 1947; Oakes, Haslam, Turner, 1994, 132.; Harris, Moran, 1987, 190.; Andorka, 1995, 10.; Hawkins, Best, Coney, 
1992; bővebben: Burns, Woodruff, 1991; Sheth, Newman, Gross 1991; Hofmeister-Tőth, 1994; Dubois, Duquesne, 1993b; INRA, 1995. 
126 Pitts, Woodside, 1983; Kahle, Beatty, Homer, 1986; Novak, MacEvoy, 1990; Kamakura, Novak, 1992; Brée, 1993; Kline, 1996; 

Madigan, Munro, 1996; Belk, 1995a, 479.; Fournier, Richins, 1991; Hawkins, Best, Coney, 1992; Richins, Dawson, 1992; Hofmeister-Tőth, 
Törőcsik, 1996, 90-96. 
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A korai marketingkutatásban a fogyasztó értékrendszerét leggyakrabban a Rokeach által bevezetett eszközés 

célértékek felosztásában vizsgálták, amelyek eredetileg a kedvező cselekvési módokról és végállapotokról szóló, 

fontossági sorba rendezhető és tartósan fennmaradó előíró, elfogadott vagy tiltó, elutasított nézetek. A 

hagyományos megközelítéseken túllépve, mára egészen új mérési módszereket is kidolgoztak, amelyek alapján 

négy értékszelvényt lehetett elkülöníteni. Azelvégzett felmérések elemzése szerint a fogyasztó vélekedéseire, 

attitűdjeire és viselkedésére a biztonság, az érettség, a teljesítmény és az elengedhetetlen örömérzet mentén 

elhelyezkedő értékeiből lehet következtetni.127 

A cél-eszköz elemzés elméleti kereteit alkalmazva a fogyasztási értékeket funkcionálisan is szétválaszthatjuk: 

értéket egy termék vagy szolgáltatás felhasználása vagy birtoklásajelent, amennyiben közelebb visz egy 

kívánatos cél eléréséhez. A termék használati értékkel bír, ha fogyasztása közvetlenül hozzájárul egy célkitűzés 

fizikai megvalósulásához, míg a tulajdonlás olyan esetekben képvisel önmagában értéket, ha a fogyasztásban 

szimbolikus, énkifejező vagy esztétikai minőségek is megjelennek. Ebben a felfogásban az értékhierarchia alján 

a termék vagy szolgáltatás azon jellemzői (pl. egy autó esetében: kényelmes ülések, jól kezelhető kormány, 

megfelelő belső világítás) találhatók, amiket a fogyasztó tulajdonít nekik. Erre épülnek a fogyasztó és a termék 

kölcsönhatásában megjelenő következmények (pl. könnyű vezetni, biztonságos), míg ezek eredőjeként áll elő a 

legmagasabb szinten az elérni kívánt cél (pl. „lelki megnyugvás" – beleülve az autóba). Az alsóbb szintek 

eszközül szolgálnak az elvontabb felső szintek eléréséhez, de az előbbiek gyakori változása (lásd új termékek 

bevezetése) sem befolyásolja a rendszer tetején elhelyezkedő alapértékek tartósságát.128 

A fentiekben bemutatott értékfelfogások tárgyalásakor nem feledkezhetünk meg arról, hogy a gazdaságban és 

így a fogyasztói magatartásban is fontos szerepetjátszik a csereérték, vagyis a korábban tárgyalt ár (a gazdasági 

javak egymáshoz mért piaci „értéke"), amely általában is, és különösen az egyes fogyasztókat tekintve 

lényegesen eltérhet a termékek és szolgáltatások szubjektív értékétől (gondolhatunk pl. a vízre vagy a 

gyémántra).129 

1.6. FOGYASZTÓI VÉLEKEDÉSEK, ATTITŰDÖK ÉS AZ ÉRZÉSEK 

A fogyasztói viselkedést úgy is szemlélhetjük, hogy a vásárlással és a vásárolt termékkel vagy szolgáltatással 

kapcsolatos attitűdöket és vélekedéseket, nézeteket helyezzük a középpontba, mint amelyek közvetlenül 

motiváló erőként befolyásolják a döntéseket, s mint amelyeket kölcsönös oda-vissza hatásban a megvalósuló 

viselkedések megerősíthetnek.130 

A korábbi cselekvések és a tanulás alapján a fogyasztó a legkülönfélébb gazdasági javakról vélekedéseket 

alakíthat ki, amelyek az egyes leíró ismereteket, véleményeket, valamint tévedéseket fogják össze, nemritkán 

érzelmi tartalommal együtt. Ilyen véleményeket alkot a fogyasztó az egyes termékek tulajdonságairól, amelyek 

egy egészleges termékképpé állhatnak össze, s ezek alkotják a vélekedéseket, amelyek pedigjelentősen 

befolyásolják a vásárló viselkedését. Ha a vélekedések valótlanok, akkor az többnyire a gyártók felelőssége, és 

nekik kell azokat hatékonyabb és pontosabb marketingmunkával és tervezéssel megváltoztatni.131 

Az attitűdök a vélekedésekkel szemben egy általános kognitív értékelést tartalmaznak, az egyén attitűdtárggyal 

kapcsolatos értékítéletét, érzéseit és cselekvési tendenciáit foglalják magukban. E tulajdonságuk teszi lehetővé, 

hogy a fogyasztói magatartás vizsgálatakor a választási folyamatokkal olyan elemek is együtt tárgyalhatók, mint 

a hedonizmus vagy az értékrend. Szinte mindenről, így valamennyi gazdasági jószágot illetően is lehetnek 

attitűdjeink, amelyek a tetszés-nem tetszés, vonzódás-elutasítás dimenzióit írják le. Egy személy attitűdjeit 

általában nehéz megváltoztatni, mivel többnyire egységes mintázatot alkotnak, melyben egyetlen pontot 

módosítva, az egészet kell újraigazítani, átrendezni. Ebből kiindulva a hirdetők és az új terméket bevezetni 

szándékozók szívesen építenek már meglévő attitűdökre, vagy legalábbis megpróbálnak illeszkedni azokhoz.132 

1.6.1. Meghatározásuk 

1.6.1.1. Vélekedések 

Bármilyen termékről, termékcsoportról, márkáról, cégről, üzletről vagy azok munkatársairól, továbbá mindezek 

tulajdonságairól és következményeiről kialakított ismeretek beletartozhatnak a fogyasztói vélekedések körébe. 

                                                           
127 Rokeach, 1960, 1968 és 1973; Mowen, 1995, 707.; Novak, MacEvoy, 1990; Kamakura, Novak, 1992. 
128 Gutman, 1982; Miller, 1993; Kathleen, 1994; Woodruff, Gardial, 1996, 54-72. 
129 Smith, 1959/1776, 37.; Lea, Tarpy, Webley, 1987, 491.; Kotler, Armstrong, 1996, 9. 
130 Cohen, Chakravarti, 1990, 250.; Mowen, 1995, 284.; Hofmeister-Tőth, Törőcsik, 1996, 65. 
131 Kotler, 1992/1988, 171.; Kotler, Armstrong, 1996, 157.; Tybout, Calder, Sternthal, 1981. 
132 Krech, Crutchfield, Ballachey, 1962; Ahtola, 1985; lásd pl. McGuire, 1989; Kotler, Armstrong, 1996, 159. 
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A vélekedés tárgyának tulajdonított jellemzők és vonások lehetnek valósak vagy képzeltek, míg a 

következmények az egyes tulajdonságok fogyasztó számára pozitív előnyeit és negatív hátrányait foglalják 

magukban.133 

A fogyasztói vélekedéseket azok tárgyai (többnyire gazdasági javak), a tárgyak tulajdonságai és előnyei 

határozzák meg. 

A vélekedések tartalmukat tekintve szólhatnak arról, hogy tárgyuk mely tulajdonságokkal rendelkezik, hogy e 

tulajdonságok milyen előnyökkel és hátrányokkal járnak, illetve hogy a fogyasztónak összességében a tárgy 

mennyire hasznos. Tekintettel arra, hogy az emberek akaratlagos cselekvéseikről beszámolva általában 

vélekedéseikre és vágyaikra hivatkoznak, nehezen vitatható a vélekedések objektív jellege, ugyanakkor lényeges 

tulajdonságuk, hogy a fogyasztó észlelésétől függnek, így egyénenként teljesen eltérőek lehetnek még egyazon 

tárgy esetében is. Például egy márkához tulajdonságokat kapcsoló vélekedés a reklámoktól, a barátok 

véleményeitől és a fogyasztó személyes tapasztalatától egyaránt függ.134 

A vélekedések vizsgálatában a tulajdonságok központi szerepet töltenek be, s ezen belül is kitüntetettek azok a 

fontos jellemzők, amelyekre a fogyasztó nagy figyelmet fordít. Az érdeklődés kialakulását elsődlegesen 

befolyásolják a termékinformációk azon jellemzői, amelyek kapcsolatba hozhatók a fogyasztó értékeivel és 

énképével, azon reklámok, amelyek egyes tulajdonságokra ráirányítják a befogadó figyelmét és kognitív 

erőforrásait (speciális esetben a fogyasztás csökkenésére is ösztönözhetnek), valamint a beérkező információkra 

való reagálás lehetőségei, amelyek jelentősen javulhatnak, ha többször ismétlődik egy tulajdonságinformáció, és 

ha más nem vonja el ettől a fogyasztó figyelmét.135 

1.6.1.2. Attitűdök 

Fogyasztói attitűdön, Thurstone definíciója nyomán, egy inger (termék, cég, személy stb.) iránt és azzal 

szemben megnyilvánuló érzelmek és érzések összességét értjük. A fogyasztáskutatásban emellett az attitűdöt 

gyakran úgy azonosítják, hogy a tárgyának (pl. egy terméknek) elhelyezése egy folytonos értékelőskálán, amit 

elfogadva a közgazdaságtan preferenciáihozjuthatunk vissza.136 

A fogyasztói attitűdök az egyes termékek, szolgáltatások, márkák és üzletek felé irányuló pozitív vagy negatív 

érzések és értékelések, melyek hatása számottevő a vásárlói magatartásra. 

A szociálpszichológiában mindazonáltal a fentiekben tetten érhető végletes érzelmekre összpontosítás mellett 

létezik általánosabb és tankönyvekbe is átvett definíció: az attitűdök egy személy olyan viselkedés-előrejelző 

beállítódásai (prediszpozíciói), amelyek szerint adott ingerekre csak egy adott gondolati, érzelmi, illetve 

viselkedéses válasz jellemző. Eszerint tehát az attitűd összetevői az attitűd tárgyáról kialakított személyes 

vélekedések, érzelmi hozzáállások és cselekvések, s mérésében és meghatározásában kétségkívül elsődleges az 

értékelő jellege, azaz a pozitív-negatív viszonyulás az attitűdtárgyhoz.137 

A kognitív szociálpszichológia megközelítésében az attitűdök és a hozzájuk kapcsolódó vélekedések többé-

kevésbé konzisztens szerkezetbe rendeződnek, amely mentális reprezentációk a kognitív és érzelmi elemek 

kölcsönhatásában alakulnak ki. A kutatók itt úgy tekintenek az attitűdre, mint egy tárgyra adott értékelő 

válaszra, ami asszociatívan kapcsolódik a tárgyról fejünkben élő kognitív struktúrákhoz, sémákhoz. Ebben a 

leírásban egy attitűd nemcsak pozitív-negatív értékében, hanem intenzitásában, azaz az attitűdtárgy és az 

értékelés közötti kognitív kapcsolódás erősségében is változatos lehet. A legújabb, a megismerési struktúrát 

dinamikus rendszerként felfogó elméletekben az attitűdnek is egyik központi jellemzője (részben a korábbi 

statikussággal szemben, részben a disszonanciaredukciós jelenségekhez kapcsolódva) az időbeli változatosság, a 

változás – sok esetben minden külső inger nélkül – pusztán az attitűdöt alkotó belső elemek kölcsönhatása 

által.138 

Az attitűd fogalmi meghatározásának nehézségeit jelzi, hogy a sokat vitatott, de a fogyasztáskutatás 

irodalmában bevett „egydimenziós" tárgyalásmód – melyben az attitűd érzelmi-értékelő eleme túlsúlyos, szinte 

kizárólagos, így egyértelműen különválasztandó a kognitív tartalmú vélekedésektől, valamint az ezeket követő 

viselkedéses válaszoktól – az elméleti, de főleg az alkalmazott szociálpszichológiai kutatásokban (az újabb 

                                                           
133 Fishbein, Ajzen, 1975; Mowen, 1995, 285-286. 
134 Mowen, 1995, 316.; Fodor, 1996/1985, 65.; Dennett 1996/1981, 154.; Mowen, 1995, 316. 
135 MacKenzie, 1986; Barlow, Wogalter, 1993, 291.; Mowen, 1995, 289-291. 
136 Thurstone, 1931b; Petty, Ostrom, Brock, 1981, 31.; Greenwald, 1989; Allen, Machleit, Kleine, 1992; Dubois, 1994, 104. 
137 Hunyady, 1984, 14.; Rosenberg, Hovland, 1960, 3.; Ostrom, 1989; Statt, 1994/1990, 23.; Atkinson et al., 1994, 521.; Csepeli, 1997, 221. 
138 McGuire, 1989, 44.; Atkinson et al., 1994, 522.; Ostrom, Skowronski, Nowak, 1994, 241.; Pratkanis, 1989, 75.; Judd, Johnson, 1984, 67.; 
Fazio, 1990; Ostrom, Skowronski, Nowak, 1994, 245-246. 
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eredmények és felfogások ellenére) ma is gyakran követett felfogás. A kognitív és az érzelmi összetevők 

szerepe és kölcsönhatása a fogyasztói attitűdök esetében is vitatott, de a gyakorlati mérési eljárások többsége az 

egydimenziós modellhez igazodik, hiszen, ahogy Mowen (1995, 293.) fogalmaz, „a fogyasztó attitűdjét azokra a 

kérdésekre adott válaszai határozzák meg, hogy például mennyire tetszik neki valamely termék, vagy mit érez 

azzal kapcsolatban".139 

Az attitűd mibenlétének megértéséhez további adalékul szolgálnak klasszikus funkciói, amelyeket a 

fogyasztással kapcsolatban is célszerű áttekinteni. Aszociális alkalmazkodási (hasznossági) funkcióban az 

attitűd úgy irányítja a viselkedést, hogy minél több pozitív megerősítést nyerjen, s minél kevesebb büntetést, 

negatív következményt szenvedjen el. Az énvédő funkció azt a célt szolgálja, hogy az attitűdök segítségével a 

fogyasztó támogassa önmagáról kialakított vélekedéseit és értékítéleteit, s megvédje azt az eltérő nézetektől. Az 

értékkifejező funkcióval a fogyasztó a többiek felé mutatja ki értékrendjének központi elemeit, tehát például 

pozitív attitűdöt alakít ki egyes termékek és márkák iránt, amivel úgy érzi, hogyjellemezheti önmagát. Az attitűd 

megismerési vagy ismeretfunkciójával ahhoz járul hozzá, hogy az egyén megértse a környező világot, keretet ad 

a kívülről érkező információk befogadásához, s a gyorsabb és könnyebb feldolgozás érdekében le is egyszerűsíti 

a külvilág képeit.140 

1.6.2. Kialakulásuk 

1.6.2.1. A vélekedések kialakulása 

A fogyasztói vélekedések közvetlenül információfeldolgozási folyamatokban alakulhatnak ki, azaz például egy 

terméktulajdonságokról szóló információ észlelése, memóriába rögzítése és előhívása útján. Az információ 

feldolgozására ható tényezők közül az egyik legfontosabb az élénkség, hiszen a tapasztalatok szerint a 

befogadóra nagyobb befolyást gyakorol, mint a megbízhatóság vagy az átadott ismeretmennyiség, bár 

hatásmechanizmusa korántsem tekinthető tejeskörűen leírtnak. Egy tárggyal (pl. egy termékkel) kapcsolatos 

vélekedések kialakításában a tárgy nagyszámú tulajdonsága helyett csak néhány (a fogyasztó által egyszerre 

kezelhető 8-9) vesz részt. Ezek a többi közül (pl. a fogyasztó számára fontos dimenziók mentén) kiemelkedő, 

szembeszökő tulajdonságok lesznek, amelyek a már korábban hozzájuk kapcsolt pozitív és negatív 

értékelésekkel együtt egyben meghatározzák a tárgy iránti attitűdöt is.141 

A külső vagy memóriából előhívott ingerekre, adatokra épülő vélekedések kialakulását jelentős mértékben 

meghatározzák a befogadó sémái, az emlékezeti tárolás meglévő struktúrái. A sémák olyan kognitív rendszerek, 

ahol az egyes ingerekre (pl. egy tárgyra, fogalomra, eseménysorra) vonatkozó ismeretek (pl. tulajdonságaik, 

azok összefüggései) szerkezetbe szerveződnek, ahová az új tapasztalatok beépülhetnek, s ahonnan a kapcsolódó 

információk előhívhatók. Ha a vélekedés tárgya például a vásárlás, akkor a gondolkodásrendszerek modellje 

alapján ezt a vizsgált „mageseményt" is a korábbi eseményekhez kapcsolódó vélekedések és azok 

valószínűségei, valamint a magesemény lehetséges következményei alapján ítéli meg a fogyasztó. A vásárlási 

vélekedéseket is olyan általános szabályok határozzák meg, mint a haszonmaximalizálás (a kellemes 

következmények alapján), a kongruens eredet (a korábbi hasonló események kívánatosságára építve), az 

elégséges ok (az előzmények alapján várható-e a bekövetkezés), a vágygondolkodás (a vágyott tulajdonságok 

eseményhez kapcsolása) és a racionalizáció (a vágy igazítása a valószínűséghez). A modell 

alkalmazhatóságának számos korlátja tárható fel, amelyek között szerepelnek a kognitív feldolgozás torzító 

mechanizmusai és a fogyasztó hangulatának befolyásoló hatása is.142 

1.6.2.2. Az attitűdök kialakulása 

Attitűd közvetlen kialakulása többféle módon is lehetséges. A klasszikus kondicionálásból ismert feltétlen 

ingerekkel (pl. egy gyönyörű vízesés képe) egy időben bemutatott márka későbbi felidézése a fogyasztónak 

kellemes élményt nyújt, így pozitív általános attitűdöt alakít ki az adott márkanévvel ellátott termékek iránt. Az 

attitűdformálás leírására az operáns kondicionálás is alkalmas lehet, amikor például egy új termékről 

beszélgetve barátaink támogatólag, illetve elutasítóan nyilatkoznak, s ennek következtében mi is pozitív, illetve 

negatív attitűdöt teszünk magunkévá a szociális megerősítés hatására. Modellkövetéssel, azonosulással is 

                                                           
139 Silberer, 1983; Dawes, Smith, 1985; Stahlberg, Frey, 1995/1988, 165.; Zajonc, Markus, 1982; Stahlberg, Frey, 1995/1988, 167. 
140 Katz, 1979/1960, 110.; Snyder, DeBono, 1989; Brewer, Nakamura, 1984; Shavitt, 1989a; Lutz, 1991b; Mowen, 1995, 293-294.; Shavitt, 

1989b. 
141 Nisbett, Ross, 1980, 43-62.; Taylor, Thompson, 1982; Fiske, Taylor, 1984, 190.; Fiske, Taylor, 1991; van der Pligt, Eiser, 1984, 162.; 

Ajzen, 1991, 82-83. 
142 Fiske, Taylor, 1984, 140.; Bartlett, 1932; Neisser, 1984/1976, 58-63.; Leyens, Fiske, 1994, 51-53.; Katona, 1975; McGuire, McGuire, 
1991, 1-78.; Petty, Wegener, 1991; Sherman, 1991; Wyer, 1991. 
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kialakulhatnak fogyasztói attitűdök, ha valamely ismert személyiség (pl. egy híres sportoló) megfigyelése vezet 

attitűdjeinek elfogadására és átvételére, amely hatást számos hirdető ki is használ.143 

Egy a fentiektől alapvetően eltérő módja lehet az attitűd keletkezésének a rendszeresen ismétlődő puszta 

észlelés is, ha a fogyasztót hosszabb időn át többször egyforma (vagy egymásra erősen hasonlító) ingerek érik 

(amivel egyébként pozitív és negatív attitűd egyaránt kiváltható). Ebben a megközelítésben nem beszélhetünk 

tanulásról vagy kognitív tudásról: tudatos észlelés és befogadás nélkül is ismerősekké válnak az állandóan 

érkező azonos információk (pl. egy cigarettavagy üdítőital-márka „mindenfelé"). Egy kicsit pontosabban leírva 

ajelenséget: a kutatási eredmények szerint az ismétlések száma és a kiváltott attitűd között fordított U alakú 

összefüggés tapasztalható. Ez a kezdeti bizonytalanságot csökkentő pozitív válaszon és az ismeretekés 

információk fokozódó kidolgozásán alapul, ami később, a tetőpontot követően, az unalom, a telítődés és a 

felmerülő ellenérvek hatására negatív válaszreakcióba fordul át. Az attitűd kedvezőtlenné válása azután 

következik be, hogy az információfeldolgozás lehetősége és motiváltsága egy alacsonyabb szintre esik vissza.144 

1.6.3. Változásuk 

1.6.3.1. Vélekedésváltozás 

A vélekedésváltozás folyamatmodelje az információfeldolgozás elméletére épül, s alapgondolata az, hogy egy 

üzenet meggyőző hatását a figyelem, a megértés, az elfogadás, a megtartás és a viselkedés lépéseiben fejti ki, s 

minden lépést végig kell járni ahhoz, hogy a befogadó vélekedései módosuljanak. Az elfogadást helyezi 

középpontba az elaboráció (kidolgozottság) valószerűségi modellje (elaboration likelihood model). Ez utóbbi 

egyszerűsített megközelítésben a meggyőzés módja a fogyasztó érintettségétől függ: ha erősen érintett, akkor a 

beérkező információkat összehasonlítja saját attitűdjeivel, és ezáltal kognitív válaszokat generál, azaz növeli az 

információk kidolgozottságát. Amennyire ezek a válaszok támogatják az új információkat, olyan mértékben 

változtatja a fogyasztó a vélekedéseit. A megfigyelések tanúsága szerint ezt a kognitív változást gyakran követi 

a kapcsolódó attitűdök tartós módosulása is.145 

A fogyasztó gyenge érintettsége esetén ugyanakkor elmarad az érvek és ellenérvek kognitív kidolgozása, 

helyette ún. heurisztikus feldolgozás történik, azaz az információjelzőmozzanatai (pl. a vonzerő, a forrás 

megbízhatósága, a bemutatottjó tulajdonságok száma, az információ környezetének pozitivitása) határozzák 

meg az üzenetelfogadását vagy elutasítását. Ilyen esetben a vélekedések igen, ám az attitűdök kevésbé 

valószínűen változnak meg. Érdemes megjegyezni, hogy alacsony érintettségű fogyasztók esetében az 

információ sokszori ismétlése mind a vélekedéseket, mind pedig az attitűdöket jelentősen befolyásolhatja, 

másrészt a forrás szakértelme főként a nehezebben érthető, nagyobb kognitív erőfeszítést igénylő információk 

esetében járulhat hozzá jelentősebben a fogyasztó attitűdváltozásához.146 

1.6.3.2. Vélekedés, attitűdváltozás, viselkedés 

A címben szereplő sorrend egyben a hagyományos tanuláselméleti modellje is a fogyasztói viselkedés 

hierarchiájának, amennyiben a fogyasztó először a termék tulajdonságairól alakítja ki vélekedéseit, majd 

érzelmi-értékelő töltetet kapcsol hozzá, s végül a vélekedések és attitűdök együtt vezetnek el a viselkedéshez, 

vagyis a vásárláshoz. Ez az oksági láncolat elsősorban azokban a fogyasztási helyzetekben alkalmazható, ahol a 

fogyasztó erősen érintett. Ellenben ha csekély a fogyasztó érintettsége, akkor a vélekedésformálást akár azonnal 

a cselekvés követheti, s az attitűdváltozás elmarad. Hasonlóan hiányozhat a vélekedés kialakítása az 

impulzusvásárlásoknál, amikor a hirtelen fellépő és erősen pozitív attitűdöt azonnali viselkedéses válasz követi, 

s nincs is idő a nézetek megfogalmazására.147 

1.6.3.3. Attitűdváltozás 

Az attitűdök vélekedésektől független változásait számos elméleti keretben le lehet írni. Az egyik legismertebb 

ezek közül Heider egyensúlyelmélete, ami itt úgy alkalmazható, hogy ha a kognitív egyensúly felborul (pl. 

pozitív összetartozásban mutatnak be egy erősen pozitív attitűdöt keltő személyt és egy gyenge negatív attitűdöt 

                                                           
143 Stuart, Shimp, Engle, 1987; Shimp, 1991; Foxall, 1986; Mowen, 1995, 298.; Kelman, 1961; Stroebe, Jonas, 1995/1988, 195. 
144 MacKenzie, 1986; Zajonc, 1968; Stahlberg, Frey, 1995/1988, 183.; Cohen, Chakravarti, 1990, 256.; Batra, Ray, 1986, 256. 
145 McGuire, 1985; Petty, Cacioppo, 1986a; lásd pl. Stroebe, Jonas, 1995/1988, 198-199.; Mackie, Skelly, 1994, 266-267.; Mowen, 1995, 
331-332. 
146 Eagly, Chaiken, 1984; Miniard, Sirdeshmukh, Innis, 1992; Brumbaugh, 1993; Moorman, Deshpande, Zaltman, 1993; Dubois, 1994,128.; 

Hawkins, Hoch, 1992; Ratneshwar, Chaiken, 1991; Wilson, Sherrell, 1993. 
147 Ray, 1973; Olshavsky, Granbois, 1979; Rook, Hoch, 1985. 
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kiváltó terméket), akkor a fogyasztó attitűdjének megváltoztatása árán is megpróbálja helyreigazítani az 

egyensúlyhiányos állapotot (pl. pozitívnak kezdi tekinteni az addig negatívan megítélt terméket).148 

A hirdetések iránti attitűd a fogyasztó érintettségétől függetlenül befolyásolja mind ajól ismert, mind pedig a 

kevésbé ismerős termékek irányába mutatott attitűdöket, még ha gyakran csak időlegesen is. Mindazonáltal a 

legújabb kutatások egyik fő iránya továbbra is a reklámokkal kapcsolatos attitűdök működését célozza meg. A 

hirdetések iránti attitűd a kutatási eredmények döntő többsége által igazolt kettős-közvetítő (dual-mediation) 

modell szerint kétféle hatást fejt ki: közvetlenül módosítja a márkaattitűdöt, és közvetetten befolyásol a márka 

kognitív megértésén keresztül, főleg az erősen motivált helyzetekben.149 

További kísérletek tanúsága szerint például a tv-reklámok végignézését hatékonyan elősegíti, ha pozitív érzelmi 

és tényszerű tartalmi elemeket egyaránt magában foglal, amelyek egyébként külön-külön is befolyásolják az 

attitűdöket és a vásárlást. Egy másik kutatássorozat arra mutatott rá, hogy a kedvelt reklámok közvetlen pozitív 

hatása a márkaattitűdre egy későbbi negatív hatást fedhet el. Nevezetesen, ha a kedvelt reklám információinak 

kognitív kidolgozása a márkainformációk feldolgozásának terhére történik, akkor az utóbbiak 

kidolgozatlanságuk miatt később nehezen elérhetőkké válnak, s így hosszabb távon a kevésbé kedvelt reklámok 

esetében tapasztalható pozitívabb márkaattitűd.150 

A hirdetés tartalmán, képi és nyelvi összetevőin, valamint jelképességén kívül a reklám keltette érzelmek 

isjelentősen módosítják a befogadó fogyasztó attitűdjeit, olyannyira, hogy a hatás független az ismétlések 

számától és a reklámozott termékkategóriától is. Nem ilyen egyértelmű a hirdetések csaknem egyötödében 

alkalmazott humor hatása. A legújabb kutatások szerint a hirdetett termékről előzetes pozitív attitűd esetén a 

humor növeli a fogyasztási hajlandóságot, míg ellenkező esetben csökkenti, s főleg az alacsonyabb 

információtartalmú reklámokban célszerű alkalmazásuk.151 

1.6.4. Az érzések 

A fogyasztói magatartást a korábban tárgyalt motivációkkal együtt számos érzelem is kíséri, mint például 

érdekesség, öröm, meglepetés, harag, aggodalom, undor, megvetés, félelem, szégyen, bűntudat. Az érzéseknek 

(affektusok) két csoportját érdemes elkülönítenünk: az általában alacsonyabb intenzitású, tartós, de közvetlen 

előzmény nélküli hangulatokat és az intenzívebb, rövid időtartamú, határozott okkal, kognitív tartalommal és 

gyakran specifikus jelzőfunkciókkal bíró érzelmeket. 

Az affektív és kognitív struktúrák együtt kezelendők, még ha az érzések független válaszrendszerként is 

értelmezhetőek. Ajelzőfunkció itt azt jelenti, hogy a pozitív érzelmi állapot a „minden rendben" üzenetét 

hordozza, s ekkor a laza, heurisztikus információfeldolgozás lesz jellemző, míg a negatív érzések a nagyobb 

erőfeszítést igénylő, analitikusabb feldolgozásoknak kedveznek.152 

Az érzelmeknek szerteágazó hatásuk van a fogyasztói magatartásra: befolyásolják egyebek mellett a fogyasztó 

attitűdjeit és vélekedéseit egy termékről vagy hirdetésről, az információfeldolgozását az észleléstől az 

emlékezetből való előhívásig, a fogyaszthatójavak közötti választását, a vásárlás utáni megelégedettségét. Egy 

autóvásárlókkal kapcsolatos felmérésben a kielégített vevőket a kellemes meglepetés és érdeklődés jellemezte, 

míg az elégedetleneket a düh, az undor, a bűntudat és a szomorúság. A kutatási tapasztalatok szerint negatív 

érzelmet nagy biztonsággal lehet elérni egy jól kivitelezett (pl. biztosítást hirdető) reklámmal, részben a 

fogyasztó értékrendjét célozva (pl. az abban elöl álló személyeket „támadva"), részben a döntéshozatalt 

befolyásolva (pl. más termékek veszélyeit bemutatva).153 

1.7. ÖSSZEGZÉS HELYETT 

A hagyományos megközelítésben a kutatás az elméletek működtetéséből, a hipotézisek statisztikai 

ellenőrzéséből és az elméleti modellek hatókörébe tartozó jelenségek méréséből áll. A fejezetben áttekintettük a 

fogyasztás legfontosabb modelljeit. A közgazdaságtan racionális emberről alkotott – gyakran implicit – 

                                                           
148 Heider, 1958; Mowen, 1995, 341-344.; Stahlberg, Frey, 1995/1988, 177. 
149 Phelps, Thorson, 1991; Brown, Stayman, 1992; Chattopadhyay, Nedungadi, 1992; Tybout, Artz, 1994, 138.; Brown, Stayman, 1992; 

MacKenzie, Spreng, 1992. 
150 Olney, Holbrook, Batra, 1991; Singh, Cole, 1993; Chattopadhyay, Nedungadi, 1992; Chebat et al., 1993. 
151 Bone, Ellen, 1992; Innes, Ahrens, 1991; Boles, Burton, 1992; Homer, Yoon, 1992; Alden, Hoyer, Lee, 1993; Chattopadhyay, Basu, 1993; 

Smith, 1993. 
152 Izard, 1977; Holbrook, 1986; Clark, Isen, 1984/1982; pl. Branscombe, Cohen, 1991; Forgas, 1991a; Frijda, 1988, 354.; Forgas 1991a, 4.; 

Schwarz, Bless, 1991, 59-60.; Clore, Parrott, 1991. 
153 Bless et al., 1990; Petty, Gleicher, Baker, 1991, 182.; Schwarz, 1990; Forgas, 1991b; Mowen, 1995, 194.; Westbrook, Oliver, 1991; 
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feltevéseiből és a motivációs elméletekjóléti fogyasztást magyarázó aktivációs hipotéziseiből indultunk ki. 

Vizsgálataink középpontjába a problémamegoldás, az emberi szükségletekre adott fogyasztói válaszok 

választásokban megtestesülő folyamatai álltak. Ígyjutottunk el a termékekről és szolgáltatásokról szóló 

információk kognitív feldolgozásáig, a fogyasztói vélekedések és attitűdök kialakulásának és változásának 

elemzéséig. A fejezet lezárásaként rövid pillantást vetünk ajövőbe, nem a fogyasztáskutatás szerteágazó és 

kimeríthetetlen tárgyát, hanem a most szisztematikusan feltérképezett módszereit és nézőpontjait 

továbbgondolva. 

Az új, avagy divatos szóval posztmodern felfogásban létjogosultsága van számos megközelítésnek, 

megvalósulhat a módszertani pluralizmus. Elsősorban az ún. minőségi módszerek kerültek előtérbe (szemben a 

mennyiségi, statisztikai felfogásokkal), de megjelentek nehezebben besorolható metodikák is: az egyszerű 

kikérdezés, a néprajzi elemzés, a kultúrszociológiai terepmunka, a kritikai kultúrakutatás, a szövegkritika és 

szövegmagyarázat, a jelentéstan, a történeti megközelítés, az egzisztenciálfenomenológia, a relativista-

konstruktivista felfogásmód, a kritikai relativizmus és a kritikai elmélet. Ma is élő vita a pszichológusok között, 

hogy a fenti megközelítéseket lehet-e kiegészítő eszközként igénybe venni, alkalmazni, adaptálni, vagy pedig 

nem illenek bele a tudomány általános kereteibe. Mindenesetre a posztmodern felfogás azt tartja, hogy a 

pszichológiai kutatás eltolódik a személyes én és a belső pszichikus folyamatok tárgykörétől a társadalmi 

meghatározottságú én és a kulturális környezetbe helyezett viselkedések irányába. Anélkül, hogy hozzászólnánk 

a vitához, megállapíthatjuk: a fogyasztás pszichológiájához mind elméletekkel és módszerekkel, mind pedig új 

tényezők bevezetésével és korábbi feltételezések megkérdőjelezésével hozzájárulnak a posztmodern 

megközelítések. Az alábbiakban erre mutatunk be néhány példát.154 

Egy Nigériában felvett néprajzi leírás segítségével továbbfejleszthető volt a preferenciakialakítás elmélete, 

felfedve a nyugati (észak-atlanti) társadalmak egyoldalú vizsgálatának korlátait. A korábbi eredményekkel 

szemben azt találták, hogy nem tekinthető általánosnak az új dolgok iránti állandó vágyódás és az sem, hogy a 

termékek értékelése egy aktív, logikusan következtető tulajdonság-összehasonlítás. A hirdetések pszichológiája 

újabban előszeretettel használja a szövegelemzés és a jelentéstan (szemantika) módszereit, amint erről a 

hirdetések befolyásoló hatásáról szóló kitekintésben részletesen olvashatunk. A fogyasztó értékrendjéhez és 

motivációihoz a posztmodern megközelítés a kulturális beágyazottság felől közelít. Ilyen típusú kutatásra példa 

a világi dolgokkal való vallásos ajándékozás vizsgálata, amelyben megragadható az a folyamat, ahogyan egy 

tömegcikk személyesjelentésű tárggyá válik. Új eszközök vezettek el a tulajdonlás szimbolikus jellegének 

feltárásához. Megragadhatóvá vált, ahogy fogyasztási cikkek birtoklása egy személy vagy egy közösség 

identitásának felépítéséhez hozzájárul, akár a bevándorlókról, a hajléktalanokról, az amerikai hindukról vagy a 

múlt századi mormonokról van szó.155 

Az alkalomszerű és a megrögzött vásárlás motívumainak keresése jelentékeny kiegészítésekkel szolgált a 

fogyasztói viselkedés hagyományos leírásaihoz. A kutatók azt találták, hogy a megrögzött, szokásaihoz 

ragaszkodó fogyasztó magatartása mögött az önészlelés motívuma áll (vagyis a külsőleg megfigyelhető 

viselkedés előtérbe helyezése), amit az eladókkal való pozitív személyközi kapcsolat útján kíván felerősíteni. 

Ebből arra is következtethetünk, hogy az önbecsülés, a kifelé fordulás (extraverzió, vö. Scitovsky) és az 

önfigyelés fontos szerepet játszik a fogyasztásban. Egy fenomenológiai elemzés szerint a szerepzavarokra vagy 

a családon belüli szükségtelenség érzésére válasz lehet a megrögzött fogyasztás, amivel kialakítható és 

fenntartható egy állandó és biztos énérzet. A családos asszonyok mindennapi fogyasztói tapasztalatainak egy 

egzisztenciálfenomenologikus leírása rávilágít arra, hogy az impulzusvásárlás valójában egy „korlátok közé 

szorított helyzetben bekövetkező szabad cselekvés", ami eltereli a figyelmet a kényszerekről és a mérlegelés 

szükségességéről. A kritikai elméletek és a strukturalizmus segítségével olyan jelenségek gyökerei kutathatók, 

mint a kulturális szimbólumrendszerek ereje és befolyása a fogyasztásra, beleértve a kulturális értékek, az 

elidegenedés, az identitás és a nemi különbségek okainak feltárását is. Egyetlen konkrét példát kiragadva: 

apszichoanalízis elméleti keretén belül vizsgálható a reklámok erotikus felhangjainak hatása a fogyasztó 

viselkedésére, vagy akár az utóbbi évtizedekben tapasztalható változás, miszerint a férfitest „felhasználása" 

egyre inkább előtérbe kerül.156 

A szigorúan ítélő szerzők szerint a fogyasztás pszichológiája eddig nem tudott hasznos gyakorlati eredményeket 

felmutatni, mert egyrészt túlzottan előtérbe helyezi az ellenőrizhetőséget (laborkísérletek, egyetemista minták), 

amivel jelentősen lecsökkenti a valós világhoz való kapcsolódást, másrészt a kutatók még akkor sem válnak 

meg könnyen elméleteiktől, ha az adatok és tények kényszerítik őket erre. Az egész tudományág hasznosságát 

megkérdőjelező nézetekkel szemben viszont többen látják úgy, hogy a kutatások növekvő bonyolultsága, 

                                                           
154 Lea, Belk, 1994, 3.; Belk, Wallendorf, Sherry, 1989; Tybout, Artz, 1994, 156.; Alvesson, 1994; Belk, 1995b; Kvale, 1992. 
155 Arnould, 1989; Wallendorf, Arnould, 1991; Mehta, Belk, 1991, 249.; Hill, 1991; Belk, 1992. 
156 Forgas, 1985,116.; O'Guinn, Faber, 1989; Hirschman, 1992; Thompson, Locander, Pollio, 1990; Bocock, 1993, 55. 
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továbbá a tényleges fogyasztói tapasztalatok és döntéshozatal felé fordulás, valamint az egyéni különbségek 

egyre szélesebb körű figyelembevétele (pl. komplex elemző módszerek kifejlesztése a fogyasztói viselkedés 

vizsgálatára) képessé teszi a szakembereket arra, hogy tudásukat a gyakorlati feladatok megoldására is 

alkalmazzák.157 Az új megközelítések tulajdonképpen a hagyományosan racionálisnak és logikus elemzőnek 

tekintett fogyasztó egy emberibb, humanisztikusabb leírását keresik. Ez persze a megszokott kognitív keretek 

között, az információfeldolgozási elmélet talaján is elképzelhető, amennyiben egyre nagyobb figyelem 

fordítódik a heurisztikus feldolgozás és az érzelmi válaszok szerepére. A végső cél a fogyasztáskutatásban sem 

lehet más, mint hogy minél jobban megismerjük és megértsük a cselekvések alanyát, a reményeink szerint 

nemcsak a haszonszerzési célú külső befolyásoktól és a hedonisztikus önérdektől vezérelt fogyasztót, hanem a 

társaira és a világ egészére nyitott, a saját és utódai jövőjét is szem előtt tartó tudatos, vagy még inkább: 

felelősen élő embert. 

2. 6. KITEKINTÉS: A FOGYASZTÓI 
ETNOCENTRIZMUS – Malota Erzsébet 

2.1. BEVEZETÉS: A FOGYASZTÓI ETNOCENTRIZMUS FOGALMA 

Az alábbiakban a fogyasztói etnocentrizmus fogalmából kiindulva tekintjük át ennek a fiatal területnek egyre 

bővülő elméleti és gyakorlati tapasztalatait. Az etnocentrizmus régóta ismert, közel száz éve tudományosan is 

meghatározottjelensége alig két évtizede vizsgálatok tárgya a fogyasztást befolyásoló tényezők kutatásában. A 

megközelítés alapgondolata az, hogy a nacionalista és patrióta érzelmeknek direkt és indirekt hatásai vannak a 

fogyasztói etnocentrizmusra, a termékek országeredet-imázsára és a fogyasztók termékértékelésére, többek 

között azzal, hogy nagymértékben befolyásolják a külföldi és hazai termékek iránti attitűdöket. 

A fogyasztói etnocentrizmus fogalmát először Shimp használta, szerinte a fogyasztók hazájuk termékeinek 

felsőbbrendűségéről szóló meggyőződéseit foglalja magában (1984, 287.). Három komponense van: a külföldi 

termékekhez való kognitív, affektívés normatív viszonyulás (Shimp, 1984, Papadopoulos etal., 1990). A 

fogyasztói etnocentrizmust Shimp és Sharma (1987; 2000) definiálták Sumner (1906) etnocentrizmusfogalma 

alapján, összevetve a szociológiai koncepciót a gazdasági vonatkozásokkal. A fogyasztói etnocentrizmus a 

fogyasztóknak a külföldi termékek vásárlásának helyességére, erkölcsösségére vonatkozó meggyőződései. Az 

etnocentrikus fogyasztók a külföldről származó termékek vásárlását helytelennek tartják, mert az a hazai 

gazdaságot veszélyezteti, munkanélküliséget okozhat. A nem etnocentrikus fogyasztók ezzel szemben mind a 

külföldi, mind a hazai termékeket saját minőségük, teljesítményük alapján ítélik meg. Hangsúlyozandó, hogy 

nem attitűdökről, hanem etnocentrikus tendenciákról beszélhetünk. A fogyasztói etnocentrizmus mérésére 

kifejlesztett skálák is tendenciát mérnek, ami általánosabbjellegű, mint a fogyasztó egy adott termék iránti 

értékelő gondolatait és érzéseit kifejező attitűd. A tendencia hajlamot jelent a cselekvésre, ezért attitűdhöz, 

szándékhoz, majd aktuális magatartáshoz vezethet (Wetzels et al., 1996). 

2.2. A FOGYASZTÓI ETNOCENTRIZMUS HATÁSMECHANIZMUSA 

Az országeredet-imázs vizsgálataiban számos kutatás érintette a hazai és külföldi termékek közötti választás 

témakörét. Egyes szerzők szerint az országeredet-imázs mint a fogyasztói etnocentrizmus manifesztációja 

értelmezhető (Han, Terpstra, 1988). Az eredmények azt mutatják, hogy a hazai termékeket a fogyasztók 

túlértékelik a külföldivel szemben, akkor is, ha erre nincs különösebb racionális okuk (pl. Reierson, 1966; 

Gaedeke, 1973; Darling, Kraft, 1977; Bannister, Saunders, 1978; Baumgartner, Jolibert, 1978; Bilkey, Nes, 

1982; Cattin et al., 1982; Wall, Heslop, 1986; Chasin etal., 1988; Han, 1988; Liefeld, 1993; Harrison-Walker, 

1995). Több szerző általánosítja ezt a megállapítást, azonban természetesen nem minden esetben tekinthetjük 

igaznak, például a fejletlenebb országok válaszadói nem mindig értékelik pozitívabban hazájuk termékeit 

(Johansson et al., 1985, 1994; Papadopoulos, Heslop, Bamossy, 1990; Cordell, 1992; Papadopoulos, Heslop 

1993; Strutton et al., 1995). 

Heslop és Papadopoulos (1993) nyolc országra kiterjedő kutatási eredményei szerint a magyarok voltak az 

egyetlenek, akik nem a saját hazai termékeiket illetően vélekedtek úgy, hogy leggyakrabban vásárolják őket és a 

leginkább elégedettek velük. Ezen eredményeket az Ikon kutatócsoport (2000) felmérései is alátámasztották, a 

tizenöt vizsgált ország közül a magyarok az indonézekkel együtt külön kategóriába sorolódtak, mivel a skála 

legtöbb kérdését illetően a hazai termékeiket preferálták a legkevésbé. A magyar fogyasztók a hazai termékeket 

általában alacsonyabb minőségűnek tartják, mint a nyugat-európai vagy amerikai eredetűeket (Papadopoulos, 

                                                           
157 Lynch, 1982; Warneryd, 1988a; Wells, 1993; Groenland, Kuylen, Bloem, 1996; Tybout, Artz, 1994, 159-160. 
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Heslop, Berács, 1990; Berács, Gyulavári, 1999). Ez az idők során lassan változik, mert bár a fejlett országok 

termékeinek megítélése még mindig kedvezőbb a kognitív jellemzők alapján, az érzelmi komponenseket illetően 

pozitívabban értékelték a válaszadók a hazai termékeket (Berács et al., 2000; Berács, Malota, 2000). 

Az Ikon kutatócsoport (2000) tizenöt országban felvett felmérésének eredményei szerint egyetlen országban 

sem fordult elő, hogy a válaszadók a hazai termékeket minden dimenziót illetően preferálták volna, azonban ez 

nemjelenti azt, hogy a hazai termékek kedvezőbb megítélése megkérdőjelezhető lenne. Az országeredet-

kutatások nagy része csak összehasonlítja a hazai és a külföldi termék iránti attitűdöket, esetleg az ezekre 

vonatkozó vásárlási hajlandóságot, de nem vizsgálja konkrétan a fogyasztói etnocentrizmust, vagyis azt, hogy 

miértés milyen kondíciók mellett létezik e hatás. Az etnocentrizmus erősen befolyásolhatja az országeredet-

imázst, ha más információs hatás (pl. a terméktulajdonságoké) erősen korlátozott (Chasin et al., 1988). A 

fogyasztói etnocentrizmus fontosságát több kutatás is bizonyította, az alább ismertetett négy pedig még azon 

kívánalomnak is eleget tesz, hogy több befolyásoló tényezővel együttesen vizsgálja ennek hatását. 

Az autóra és a számítógépre vonatkozó termékválasztási magatartás vizsgálatakor a független változók közül 

(beleértve a demográfiai változókat is) egyedül a fogyasztói etnocentrizmus volt szignifikáns hatással a függő 

változóra a hazai, illetve a külföldi termék vásárlásának szembeállítására (Herche, 1992). A 

marketingmixelemek és a fogyasztói etnocentrizmus relatív súlyát vizsgálva a választásban, az etnocentrikus 

tendenciák a modellben nagyobb súllyal szerepeltek, mint a marketingmix elemei (Herche, 1994). Bruning 

(1994) a légitársaságok közötti választási magatartást figyelte meg. A személyi jellemzők közül a fogyasztói 

etnocentrizmus volt az egyik legfontosabb tényező, majd ez után következett a szolgáltatás ismerete, a kor, a 

jövedelem és a válaszadó neme. A fogyasztói etnocentrizmus és a márkanévismertség 14%-ot magyaráz az 

összes szórásból Vida és munkatársainak (1996) regressziós modelljében. 

A fogyasztói etnocentrizmus hatásmechanizmusának bemutatását az ezzel foglalkozó kutatók több oldalról 

közelítették meg. Az erős fogyasztói etnocentrizmus negatívan hat a külföldi termékekkel kapcsolatos 

attitűdökre és vélekedésekre (Shimp, Sharma, 1987; Netemeyer et al., 1991; Durvasula, 1997), az import 

minőségével kapcsolatos percepciókra és az importvásárlási szándékra (Shimp, Sharma, 

1. . Pozitívan korrelál a hazai termékvásárlásának fontosságáról kialakult vélekedésekkel és a preferencia-

sorrenddel, a hazai terméket helyezve az első helyre (Netemeyer et al., 1991). Általánosságban 

megállapítható, hogy az etnocentrikus fogyasztó jobban támaszkodik az országeredet-információra, mint a 

nem etnocentrikus (Mueller et al., 2001). Az előállítási hely és a termékminőség együttesen befolyásolja a 

döntési folyamatot: a fogyasztók a hazai termékeket preferálják, és hajlandóak magasabb árat is fizetni érte. 

Csak akkor vásárolják meg drágábban a külföldi terméket, ha az szignifikánsan (a skálán legalább két 

szinttel) jobb minőségű (Knight, 1999). 

Vida és munkatársai (1996) feltételezése az volt, hogy az etnocentrizmus alacsonyabb az átmeneti 

gazdaságokban, mivel a külföldi termék túl pozitív értékelése rontja a hazai termékek iránti attitűdöket. 

Szlovéniában vizsgálták azt, hogy ha az adott egyén fogyasztói etnocentrizmusa magas, az tényleges 

vásárlásaiban is megjelenik-e úgy, hogy nagyobb arányban vásárol hazai terméket. Ez a vizsgált négy 

termékkategóriában igaznak bizonyult (Vida et al., 1996). Juric és munkatársai (1996) a helyi és a külföldi 

termékek iránti attitűdök különbségeit az élelmiszerekkel kapcsolatban vizsgálták Új-Zélandon: a legfontosabb 

befolyásoló tényezőnek a patriotizmus bizonyult. Han (1988) szerint a patrióta érzelmek hatása viszonylag kicsi 

az attitűd kognitív komponensére, viszontjelentős a vásárlási szándékra. 

2.3. A FOGYASZTÓI ETNOCENTRIZMUST BEFOLYÁSOLÓ ÉS 
MODERÁLÓ TÉNYEZŐK 

Az 6.1. táblázat a fogyasztói etnocentrizmussal pozitívan és negatívan korreláló változókat összefoglaló 

jelleggel mutatja be az eddigi kutatások eredményei alapján, a 6.2. táblázat pedig a demográfiai és szociológiai-

fogyasztói változók lehetséges összefüggéseit tekinti át. 

2.3. táblázat - 6.1. táblázat. A fogyasztói etnocentrizmussal pozitívan és negatívan 

korreláló változások 
 

Pozitív korreláció Negatív korreláció 



 II. RÉSZ │GAZDASÁGI 

MAGATARTÁS 
 

 177  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Patriotizmus (Shimp, Sharma, 1987; Han, 1988; Sharma et al., 1995;a 

Wetzels et al., 1996; Juric Konzervativizmus (Anderson, Cunnigham, 

1972; etal., 1996) 

Shimp, Sharma, 1987; Sharma et al., 1995; Wetzels 

Kollektivizmus – erősebb felelősségérzet a társaal., 1996) dalom iránt 

(Sharma et al., 1995; Wetzels et al., 1996; Gürhan-Canli, Maheswaran, 

2000b) 

Dogmatizmus (Anderson, Cunnigham, 1972; 

Shimp, Sharma, 1987) 

Más kultúrákra való nyitottság 

(Howard, 1989; Sharma et al., 1995;c 

Wetzels et al., 1996d) 

Külföldi márkanevek ismertsége – 

aki több már kanevet ismer, kevésbé 

etnocentrikus (Vida et et al., 1996) 

a Az individualista társadalom tagjai csak akkor értékelték magasabbra a hazai termékeket, ha azok a versenyben felsőbbrendűnek 
bizonyultak, míg a kollektivista társadalom tagjai akkor is, ha a termék a versenyben alulmaradt. Ennek oka, hogy az individualista 

társadalom tagjai számára a csoporttagság (jelen esetben a haza) csak akkor lényeges, ha ez az egyén számára haszonnal jár. 
b Az USA azon területein, amelyek kulturálisan vegyesebb összetételűek, kedvezőbben értékelték az importtermékeket, mint a kevésbé 

vegyes összetételű területeken élők. 
c A konzervativizmusés a patriotizmusskála változói erősen korreláltak, ezért egy skálába egyesítették a két fogalom változóit. 
d Wetzels és munkatársai a szolgáltatások körében figyelték meg e hatásokat. 

2.4. táblázat - 6. 2. táblázat. A demográfiai és szociológiai jellemzők hatása 
 

Szocio-demográfiai 

változók 

A változó és a fogyasztói etnocentrizmus 

összefüggései 

Kor Az idősebbek etnocentrikusabbak – konzervatívabbak, 

patriótábbak az átélt háborúk miatt is (Schooler, 1971; 

Dornoff et al., 1974; Bannister, Saunders, 1978; Han, 

1988; Chao, Kim, 1995; Sharma et al., 1995; Juric at 

el., 1996; Wetzels et al., 1996a; Witkowski, 1998b; 

Balabanis et al., 2001 – török minta) 

Az idősebbekre az országimázs általában is nagyobb 

hatást gyakorol, mert ok inkább támaszkodnak 

szélesebb kategóriákra, hogy kompenzálják a csökkenő 

memóriát (Schaefer, 1997) 

Számos felmérésben nem találtak szignifikáns 

eltéréseket (Wall, Heslop, 1986; McLain, Sternquist, 

1991; Sharma et al., 1995; Balabanis et al., 2001 – 

cseh minta) 

Nem A nők etnocentrikusabbak – mert patriótábbak, 

konzervatívabbak, konformabbak, kevésbé 

individualisták (Bannister, Saunders, 1978; Wall, 

Heslop, 1986; Han, 1988; Howard, 1989; Sharma et 

al., 1995; Juric et al., 1996; Balabanis et al., 2001 – 

cseh minta) 

A férfiak fogékonyabbak a „Buy American" -

kampányra, mint a nők (Ettenson et al., 1988) 

Számos felmérésben nem találtak szignifikáns 

eltéréseket (McLain, Sternquist, 1991; Wetzels et al., 

1996; Schaefer, 1997; Balabanis et al., 2001 – török 

minta) 
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Végzettség Minél magasabb végzettségű a fogyasztó, annál 

magasabbra értékeli a külföldi termékeket (Anderson, 

Cunningham, 1972; Shimp, 1984; Wall, Heslop, 1986; 

McLain, Sternquist, 1991; Sharma et al., 1995; 

Wetzels et al., 1996) Nem találtak szignifikáns 

eltéréseket (Han, 1988; Balabanis et al., 2001 – cseh 

minta) 

Jövedelem Minél magasabbjövedelemmel rendelkezik az egyén, 

annál magasabbra értékeli a külföldi termékeket 

(Shimp, 1984; Sharma et al., 1995; Juric et al., 1996; 

Balabanis et al., 2001 – cseh minta) 

A magasabb jövedelmű fogyasztók kritikusabbak a 

hazai és a külföldi termékekkel szemben is (Wall, 

Heslop, 1986) 

Minél magasabbjövedelemmel rendelkezik az egyén, 

annál etnocentrikusabb (Balabanis et al., 2001 – cseh 

minta) 

Számos felmérésben nem találtak szignifikáns 

eltéréseket (McLain, Sternquist, 1991; Wetzels et al., 

1996) 

Társadalmi osztály és státus Minél alacsonyabb a társadalmi osztálya, annál 

etnocentrikusabb az egyén (Shimp, 1984; Wall, 

Heslop, 1986) 

Minél alacsonyabb a státusa, annál nagyobb az egyén 

külföldi termékek iránti preferenciája (Anderson, 

Cunningham, 1972) 

A külföldi termékek imádata a titkolt, tudattalan 

kisebbségi érzések miatt (Dichter, 1962) 

Utazási tapasztalatok Aki többet utazik, kevésbé etnocentrikus (Usunier, 

1994) 

Bár van szignifikáns hatás, nincs egyértelmű iránya 

(Papadopoulos, Heslop, 1986) 

Nem lineáris a kapcsolat (Berács, Malota, 2000) 
a Wetzels és munkatársai (1996) a szolgáltatások körében figyelték meg e hatásokat. 
b Witkowski (1998) Magyarországon tesztelte a skálát. 

2.4. A FOGYASZTÓI ETNOCENTRIZMUS MÉRÉSE: A CETSCALE 
KRITIKÁJA 

A klasszikus mérőeszközök, mint például Adorno és munkatársai (1950) Kalifornia etnocentrizmusskálája nem 

alkalmazható a fogyasztói magatartásra, így Shimp és Sharma (1987) egy tizenhét állításból álló skálát 

fejlesztett ki a fogyasztói etnocentrizmus mérésére (CetscaleConsumer Ethnocentrism Scale). A skálafejlesztés 

során a végső állításokat közel kétszáz eredeti állítás többszörös tesztelésével választották ki, majd négy mintán 

empirikusan ellenőrizték. Azóta több más kutatás is igazolta a skála megbízhatóságát és érvényességét. 

Netemeyer és munkatársai (1991) fejlett országokban (USA, Franciaország, Japán, Nyugat-Németország) a 

skálát egydimenziósnak találták, a faktorok közel hasonlóak az összes országban, a belső konzisztencia magas. 

A skála megkülönböztető és fogalmi (nomological) érvényességét is bizonyították (a Cetscale és az általános 

hazai termékek iránti attitűdök kapcsolata szignifikáns és pozitív). További szerzők (Marks, Tharp, 1990; 

Durvasulaetal., 1997; Hultetal., 1999) szintén hasonló eredményekrejutottak a megbízhatóság, érvényesség és 
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egydimenziósság tekintetében. Magyarországon Witkowski (1998) tesztelte a Cetscale-t. Mexikói válaszadókkal 

összehasonlítva a magyarok kevésbé etnocentrikusnak bizonyultak, a skálára adott értékeik kilencből négy 

termékkategória esetében előre jelezték a külföldi termék vásárlásának valószínűségét. 

Az általunk ismert kutatások kivétel nélkül a Cetscale-t használták a fogyasztói etnocentrizmus mérésére, attól 

függetlenül, hogy a skálát több kritika is érte. A skála kifejlesztői maguk is említik, hogy a skálát az amerikai 

viszonyokhoz illeszkedve alakították ki, és más országokban való alkalmazása kétséges. Bár azóta már több 

kutatás foglalkozott a skála érvényességének, megbízhatóságának bizonyításával (Netemeyer et al., 1991; 

Durvasula et al., 1997; Hult et al., 1999), megítélésünk szerint ez a skála a magyar kulturális környezethez 

túlságosan „amerikai". A további kutatásokban azonban érdemes lesz esetleg módosítva kipróbálni a hazai 

viszonyok között is. 

Tekintettel arra, hogy a Cetscale általános megfogalmazásokkal méri a külföldi termékek iránti attitűdöket (pl. 

„a külföldi...") nem tudhatjuk, hogy a fogyasztók pontosan melyik ország termékeire gondolnak, ezért inkább 

külsőcsoport-specifikus mérőeszközre van szükség (Hadjimarcou et al., év nélkül). E feltételezésüket a szerzők 

tesztelték isjapán és mexikói termékekre vonatkozóan úgy, hogy az eredeti Cetscale-változókba a „külföldi" 

termék helyett konkrét országok termékeit helyettesítették be. Az így keletkezett skála belső megbízhatóságát 

megfelelőnek találták, és az ország specifikálása nem befolyásolta az egydimenziósságot sem. Herche (1990) a 

Cetscale eredeti és módosított változatát hasonlította össze, a módosítás a pozitív és a negatív válaszok 

arányának egyensúlyba hozására vonatkozott. Azt találta, hogy a változtatások csökkentik a polarizált 

válaszokat ésjavítják az interpretálhatóságot. 

További kritikák szerint a Cetscale inkonzisztens a termékkategóriák között (Herche, 1992). Nem bizonyosodott 

be az sem, hogy a Cetscale-en magasabb értékeket elérő válaszadók ténylegesen több hazai terméket 

vásárolnának. Amikor ezen fogyasztók aktuális vásárlási magatartását figyelték meg a bevásárlóközpontban, ők 

sem voltakjobban tudatában az országeredetnek (McLain, Sternquist, 1991). Hult és munkatársai (1999) 

kutatásukban a társadalmi elvárásoknak való megfelelési kényszert mint moderáló tényezőt vették figyelembe, 

de csak gyenge hatást sikerült kimutatniuk. McLain, Sternquist (1991, 55.) szerint a Cetscale „fekete-fehér" 

állításokat tartalmaz, ugyanis nem elkülönítve méri a két jelenséget: az etnocentrizmust, illetve a hazai és a 

külföldi termék közötti választást, hanem közvetlenül kérdez rá a fogyasztói etnocentrizmusra (pl. „Vásárolj 

amerikai terméket, ezáltal nem lesz munkanélküliség"; „Azok az amerikai fogyasztók, akik külföldi termékeket 

vásárolnak, felelősek azért, hogy egyes honfitársaik elvesztik munkájukat"; vagy „A legjobb mindig amerikai 

terméket vásárolni"). Az ilyen direkt rákérdezés a fogyasztók véleményére egyrészt nem tudja kiküszöbölni az 

elvárásoknak megfelelő válaszadást, másrészt nem ad képet arról, hogy valójában hogyan működik e hatás. 

Az etnocentrizmus nem egydimenziós fogalom, el kell különíteni negatív, illetve pozitív formáját, vagyis a 

nacionalizmust és a patriotizmust, valamint a kozmopolitizmust. Így különválasztva vizsgálhatjuk a különböző 

etnocentrikus érzelmeket képviselő fogyasztókat, különbséget téve például a nacionalista és a patrióta 

fogyasztók között, amit eddig nem vizsgáltak az országeredet-kutatások során. 

2.5. ÖSSZEGZÉS 

A fogyasztók vásárlási döntési folyamatát vizsgálva fontos megismerni a hazai és a külföldi termékek közötti 

választás hatásmechanizmusát. A kutatási terület viszonylag újnak mondható, e rövid kitekintés 

összefoglalójelleggel mutatta be az eddigi eredményeket. A fogyasztói etnocentrizmus az országeredet-imázs és 

az etnocentrizmus közös vetülete, tehát egyértelmű kapcsolódási pont a marketing és a szociológia, 

szociálpszichológia tudományterületei között. A fogyasztói etnocentrizmussal foglalkozó kutatók számára is 

igen fontos, hogy a szociálpszichológia eredményeire, kialakult fogalmi rendszerére, módszereire 

támaszkodhassanak kutatásaik során, hiszen ezek nyújtanak megfelelő alapot ahhoz, hogy a kutatások 

érvényesek és megbízhatóak legyenek. 

3. 7. A GAZDASÁGI CELU KOMMUNIKÁCIÓ 
PSZICHOLÓGIAI VETÜLETEI – Babocsay Ádám 

3.1. BEVEZETÉS 

A marketingkommunikáció és a piac kifejezések implicit módon magukban rejtik azt a fogalomkört, amelyet a 

pszichológia a meggyőzés, a szociális befolyásolás, az attitűdés értékkutatás, a személyiségtipologizálás 

vagyjobb elnevezés híján a reklámpszichológia tárgykörében próbál értelmezni. Amíg a közgazdaságtan piaci 
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versenytársakról, árstratégiáról, termékpozicionálásról, piaci szegmentációról vagy disztribúciós csatornákról 

beszél, addig a pszichológus versengést és kooperációt vizsgál, az ingerek szubjektív érzetét próbálja leírni 

függvényekkel, vagy éppen különböző szociális helyzetű, demográfiai jellemzőjű és értékrendszerű csoportok 

életstílusát, motivációit elemzi. A fogalmak látszólag nagyon eltérőek, ám mégis sok tekintetben hasonlóak. A 

két tudományág kiindulópontja és célkitűzése különböző, de végső soron vizsgálatuk tárgyává hasonló dolgokat 

tesznek. 

Mindkét tudomány jelenségeit, azok változásait, dinamikáját emberek, embercsoportokon belüli vagy azok 

közötti események okozzák. Ebből adódóan a vizsgált interdiszciplináris terület dinamikájának és természetének 

megértése is csak akkor lehetséges, ha ajelenségek mélyére tekintve megpróbáljuk megismerni az embert, aki 

mindezeknek aktív befolyásolója és elszenvedője is egyben. 

A fejezet nem vállalkozik arra, hogy ennek a szerteágazó, sokdimenziósjelenségkörnek minden területére 

kiterjedő áttekintést adjon, inkább az alapvető összefüggésekre igyekszik rámutatni abban a reményben, hogy 

hozzájárulhat a két tudományág közötti, részben már ma is létező híd pilléreinek a megépítéséhez. Röviden 

összefoglalja azokat a marketinggel és marketingkommunikációval kapcsolatos jelenségeket, amelyek 

mélységükben akkor válnak teljesen értelmezhetővé, ha segítségül hívjuk a pszichológia ismerethalmazát és 

terminológiáját, integrálva a közgazdasági szemlélettel. 

A fejezetnek két fő célja van. Egyrészt megpróbál rendet teremteni abban a kaotikus helyzetben, amely a 

pszichológia e területén uralkodik hazánkban. Rámutat arra, hogy a pszichológia mely területei azok, 

amelyeknek relevanciája lehet vagy van a marketingkommunikáció területén. Ezzel egyidejűleg megpróbál 

ahhoz is hozzájárulni, hogy a közgazdaságtan művelői számára talán kevésbé ismerős (bár nem érdektelen) 

pszichológiai fogalomrendszer elfogadhatóvá, értelmezhetővé (használhatóvá) váljék a marketingkommunikáció 

és más tudatos piacbefolyásolási stratégia tervezése során. Ideális esetben ez a szintézis olyan interdiszciplináris 

összefonódást eredményezhet, amely visszacsatolva termékeny talajt nyújthat mindkét tudományág saját 

határain belül is azáltal, hogy új nézőpontba helyezi és újraértelmezésre készteti mindkét terület kutatóit, akár 

alaposan vizsgált és néhol már megkövesedett, jól körbeírt fogalmakkal és jelenségekkel kapcsolatban. 

A tanulmány felépítését tekintve először illusztrációt ad néhány alapvető jelenségről a piac és a reklám 

területéről, majd a marketingkommunikáció tervezésének egyes fázisain keresztül próbálja érzékeltetni, hogy 

miként illeszkedik/illeszkedhet a pszichológia tudománya a marketingnek ehhez a részterületéhez. 

3.2. MARKETING, MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ ÉS 
ÖKOLÓGIAINICHE-SZEGREGÁCIÓ 

A marketing társadalmi és vezetési lépések láncolata, amelynek során az egyének és csoportok termékeket és 

értékeket alkotnak és cserélnek ki egymás között, mialatt kielégítik szükségleteiket és igényeiket (Kotler, 1992/ 

1988). 

A marketing olyan sokrétű folyamat, amely felöleli a termék (a továbbiakban ebben a fejezetben termék alatt 

szolgáltatást is értünk) jellemzőinek alapos megismerését, a piac helyzetének a felmérését, beleértve a piaci 

versenytársak pozíciójának kifürkészését, illetve kiterjed a disztribúcióra (a termék, szolgáltatás eljuttatása a 

fogyasztóhoz, vásárlóhoz) és az eladást ösztönző tevékenységekre, amelyek közé a klasszikus értelemben vett 

reklám is tartozik. A marketingkommunikáció piacba ágyazódottságának feltárása előtt hadd mutassunk be egy 

példát, amely a biológiai evolúció területéről származik, ésjó illusztráció lehet egyszerű piaci helyzetek 

modellezésére. 

Ma már közhelynek számít az a megállapítás, hogy a természetben a különböző állatés növényfajokon belül és 

között egyedés populációszinten is versengés és szelekció folyik. A versengés, amelyet az egyed és 

környezetének viszonya is meghatároz, alaposan vizsgált területnek számít Darwin elméletének megszületése 

óta. Az evolúció folyamata az idők során megváltoztathatja az „erőviszonyokat" a természetben a fajok között, 

változást okozva egyes állatés növényfajok elterjedésében. A folyamat, amely megállás nélkül zajlik, bizonyos 

értelemben hasonló a piaci viszonyok változásaihoz. A kompetíció éppúgy fennáll a fajok között a 

természetben, mint a piacon szereplő versenytársak között. 

Az ökológiai niche (vagy fülke) olyan fiktív, sokdimenziós hipertér, amelynek az egyes dimenziói a környezeti 

tényezők (Hutchinson, 1957). 

A természetben az azonos területen élő, hasonló környezeti és táplálékigényű állatfajok komoly harcot vívnak 

egymással a fennmaradásért, mert a természetben található energiaforrások (pl. a táplálék) korlátozottak. Egy 
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hazai, homokpuszta gyepen (homokos, gyér növényzettel borított terület) végzett vizsgálat szerint (Babocsay, 

1994) az azonos területen is megtalálható zöld gyík (Lacerta viridis), fürge gyík (Lacerta agilis) és homoki gyík 

(Podarcis taurica) viszonya is ehhez hasonlítható. Vannak viszont területek, ahol ezek az állatok bizonyíthatóan 

egymás mellett élnek, egyazon területen, és képesek osztozni a rendelkezésre álló környezeti erőforrásokon. Az 

evolúció logikája szerint ez nem volna lehetséges, amennyiben ezek az állatok nem volnának képesek 

valamilyen evolúciós szempontból fontos dimenzió (akár több) mentén osztozni a környezeti erőforrásokon, 

mert ellenkező esetben előbb-utóbb valamelyikük, esetleg kettő is, kiszorulna az adott területről. Valószínűleg 

az a faj maradna fenn a három közül, amelyik például ügyesebb a táplálékállatok vadászatában, vagy egyszerűen 

több példány van belőle az adott területen. Az is elképzelhető, hogy ha valamelyik faj fizikai értelemben 

erősebb a vetélytársánál, akkor a másik annak az áldozatává válik. Természetesen az erőforrásokért való harcon 

kívül sok más szinten is lehet köztük versengés, de a példa, amely segítségével most a környezeti források 

elosztását próbáljuk bemutatni, nagyon hasonló igényű, hasonló állatfajokról szól. 

Az ökológiai niche (ökológiai fülke) szegregációs elmélete szerint ezek az állatok valamilyen niche-dimenzió 

(ilyenek például a búvóhelyek, a hőmérséklet, a terület növényzete, a táplálék nagysága és bármely más, az 

adott faj számára releváns környezeti tényező is) szerint különböző teret (amely nemcsak szó szerint és három 

dimenzióban értendő, hanem a matematika sokdimenziós tereivel is analóg) töltenek be, mert ha nem így lenne, 

akkor hosszú távon komoly versengés zajlana köztük, ami egyik (vagy akár két) faj teljes kiszorulásához 

vezetne az adott területen. Az elmélet szerint viszont, ha már egy dimenzió mentén különbözik a két állatfaj 

környezeti igénye, akkor ez lehetőséget adhat az együttélésre és a kompetíció elkerülésére. 

Mivel az adott helyen a leginkább limitált tényező a területet borító növényzet volt, így – érthető módon – a 

gyíkfajok között ez volt a szegregáló dimenzió. Míg a zöld gyíkok a legsűrűbb, zsombékos részeken voltak 

megtalálhatók, addig a homoki gyíkok leginkább a számukra más területeken sem idegen nyílt, gyér 

növényzetű, homokos területeket foglalták el. A fürge gyíkok az életmódjukra szintén jellemző élőhelyeket, a 

nedvesebb fűzbokrokat részesítették előnyben. A terület ily módon való felosztása a gyíkfajok között lehetővé 

tette, hogy ne alakuljon ki közöttük kompetíció az adott területen, térbeli elkülönülést okozott, elegendő 

táplálékhoz juttatva valamennyi gyíkfajt. Természetesen ez nem minden területen zajlott volna hasonlóan, az 

eredmények specifikusak a homokpuszta gyepre. Elképzelhető, hogy más környezeti feltételek mellett egyéb 

dimenziókjátszottak volna fontos (ahogy ezt más vizsgálatok bizonyítják is) szegregációs szerepet a gyíkok 

életében. 

Talán nem teljesen érdektelen az itt leírt példa, ha egyes részeit más szempontból világítjuk meg. Ha a modell 

elemeit behelyettesítjük a piaci verseny fogalmaival, észrevehetjük, hogy sok tekintetben hasonló 

folyamatokjátszódnak le az üzleti életben. A piacon lévő vállalatok (példánkban gyíkfajok) tápláléka a profit 

(táplálék vagy zsákmány). A cégek életképességét az mutatja, hogy milyen sikeresen képesek az adott piacon (a 

közösen birtokolt életterületen) egymástól elhódítani a profitot, amelyet a vásárlók elköltött pénze biztosít. (A 

figyelmes olvasó talán észrevette azt a csúsztatást, mely szerint nem a vásárlót, hanem annak elköltött pénzét 

hoztuk párhuzamba a gyíkok által elfogyasztott táplálékkal, és nem a vállalatok által bekebelezett emberekről 

beszéltünk.) A vállalatoknak is az az érdeke, hogy a gyíkokhoz hasonlóan ne legyen százszázalékos átfedés az ő 

piaci igényeik (ökológiai niche-ük) és a konkurencia igényei között, mert az olyan kompetícióhoz vezetne, 

amely általában nem kedvez hosszú távon egyik félnek sem. A marketing segítségével a cégek, a niche-

szegregáció elméletéhez hasonló okoskodással, olyan „ökológiai niche"-t próbálnak találni saját termékük 

számára, amely előnyös evolúciós szempontból. A helyzet hosszú távon akkor nevezhető sikeresnek, ha 

valamilyen gazdasági egyensúlyt (stabil piaci részesedést avagy elegendő „táplálékot") és profitot eredményez a 

konkurensek számára, mint ahogyan ez a gyíkok esetén is történt, amikor elosztották egymás között a különböző 

növényzettel borított területeket. 

A marketingkommunikáció a vállalat piacbefolyásolási céllal tudatosan kibocsátott információhalmaza, amely 

egyúttal a társadalmi kommunikációs rendszerben is sajátos szerepetjátszik (Sándor, 1992). 

Talán a legfontosabb kijelentés, amelyjól érzékelteti a marketingkommunikáció és a marketing összefonódását, 

hogy nem létezik olyan reklámtevékenység, amely ne illeszkedne szorosan a marketingtevékenységhez. Amikor 

a piac egyik szereplője dönt arról, hogy milyen stratégiát választ versenytársaival szemben a fogyasztók 

„kegyeiért" folytatott harcban, akkor önkéntelenül is, de már a reklámtervezés fázisánál jóval korábban arról is 

döntést hoz, milyen reklámstratégiát fog folytatni. A marketingtervezés végső célja, hogy összhangba hozza a 

vállalat érdekeit és piaci stratégiáját az adott piaci viszonyokkal, ami egyrészről makrojellegű gazdasági 

döntéseket feltételez, de elengedhetetlen hozzá a piaci célcsoport széles körű gazdasági, társadalmi és 

pszichológiai jellemzőinek az ismerete is. 
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A marketingkommunikáció tervezése ennek a folyamatnak a végén helyezkedik el, olyan végső támogató elem a 

marketingben, amely elősegíti a sikeres piaci tevékenységet. Mivel a gazdasági célú kommunikáció zömében a 

vásárlókhoz szól, és belőlük pozitív visszacsatolást próbál kiváltani, ezért a közgazdasági és a 

marketingkommunikációt készítő szakembereknek pontosan kell ismerniük a célcsoport gazdasági jellemzőin 

túl a pszichológiai attribútumait is. A korábbi példa nem alkalmas annak bemutatására, miként illeszkedik a 

reklám a marketing folyamatába, ezért ezt az evolúció területéről származó, másik példával szeretnénk 

érzékeltetni. 

A természetben előfordul, hogy növények úgy próbálnak „evolúciós előnyhöz" jutni, hogy „reklámozzák" 

önmagukat. Szimbolikus értelemben a figyelemfelhívó virágok is ezt a célt szolgálják. Vannak növények, 

amelyek szaporodásához elengedhetetlen, hogy odacsalogassák a megtermékenyítést elősegítő rovarokat. Minél 

sikeresebben teszik ezt, annál nagyobb a valószínűsége, hogy sikeresen fennmaradnak, és továbbörökítődik 

genetikai információjuk, azaz evolúciósan sikeresek lesznek. 

Megfigyelhető a rovarevő növények esetében, hogy tulajdonképpen azok is használnak 

marketingkommunikációs tevékenységet a táplálékszerzés során. Ezek a növények az idők során kialakítottak a 

maguk számára egy evolúciós szempontból előnyös, vagy hajobban tetszik, piaci értelemben szofisztikált 

marketingkommunikációs stratégiát arra, hogy miként nyerjenek a maguk számára táplálékot. A rovarokat – 

amelyek példánkban a fogyasztót jelképezik, és akiket egyébként elfogyasztanak – a marketingkommunikáció 

egyik, talán etikátlannak tűnő módszerével, hazugsággal veszik rá a növények arra, hogy rájuk száljanak. A 

növények a rovarok számára valószínűleg kellemes, cselekvésre ösztönző illattal csalogatják magukhoz a 

táplálékukat, majd megeszik őket. 

Jól felismerhető, hogy az evolúció során olyan folyamat zajlott le, amely nem idegen a marketingtől sem. A 

környezeti viszonyok (nitrogénszegény talaj) speciális niche betöltésére kényszerítették ezeket a húsevő 

növényfajokat a táplálékforrás megszerzése érdekében. Ennek eredményeként a növény olyan élettér 

elfoglalására kényszerült, amely biztosítja a túlélést, és nitrogénhezjuttatja. Ebben a niche-ben speciálisak ugyan 

a környezeti erőforrások, de ez lehetővé tette a növény számára az evolúciós sikert. 

Más szavakkal: egy kimerült piacról való kilépés után új marketingstratégia segítségével (a célcsoport és a 

termék újrapozicionálása) egy új piac meghódítása történt. Az adott piacon a növény pontosan alkalmazkodott a 

potenciális vásárlók (dögevésre specializálódott rovarok) igényeihez, felmérte azok vásárlói és egyéb 

relevánsszokásait, ahhoz illeszkedő marketingkommunikációs stratégiát alakított ki, és ezáltal profitot realizált a 

piacon. 

3.3. A MARKETINGSTRATÉGIA ELEMEI ÉS AZOK 
PSZICHOLÓGIAI IMPLIKÁCIÓI 

3.3.1. A piaci szegmentáció 

A piaci szegmentáció a piac olyan különböző csoportokra vagy vevőkre bontása, akik valószínűleg különböző 

terméket és/vagy marketingmixet igényelnek (Kotler, 1992/1988). 

A piaci szegmentáció a marketingstratégia kidolgozása közben az a pont, amikor a közgazdász elemzés tárgyává 

teszi a terméket, és ezzel párhuzamosan meghatározza azoknak a körét, akik potenciális vásárlói, fogyasztói 

lehetnek az adott terméknek. Eközben megvizsgálja azt az összefüggésnyalábot is, amely e két tényező között 

fennáll. Egyszerre két szempont érvényesítését igényli ez a folyamat, és ki kell terjednie néhány fontos kérdésre 

a termékkel, a vásárlóval és a környezettel kapcsolatban: 

A termék: 

• a releváns termékattribútumok leírása, 

• a piacon lévő azonos típusú termékek (konkurens termékek) hasonló attribútumai, 

• a termék létező implicit vagy explicit pszichológiai előnyei, 

• a termék használatából fakadó praktikus és egyéb előnyök leírása. 

A fogyasztó: 
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• a termék vásárlásával és fogyasztásával/használatával kapcsolatos viselkedés jellemzői, 

• a termékkel (termékkategóriával) kapcsolatos kognitív ismeretek feltérképezése, 

• a termékkel kapcsolatos attitűdök típusai, azok kognitív és emocionális komponensének a feltérképezése, ezen 

keresztül az involváltság mértékének a megismerése, 

• a termék használatából fakadó, a fogyasztó/vásárló számára releváns pszichológiai előnyök leírása. 

A környezet: 

• a vásárlást és a fogyasztást/használatot befolyásoló környezeti tényezők leírása. 

A szegmentáció folyamatát tekintve történhet önkényes módon, amennyiben rendelkezésre áll elegendő 

információ az adott piacról. Ilyenkor a másodlagos piaci adatokra vagy a tapasztalatra támaszkodvajön létre a 

döntés. Viszont, ha a fent említett kérdéskörök nagyobb hányada megválaszolatlan, mert az információk 

hiányoznak, akkor szegmentációs kutatás elvégzése segíthet a döntés meghozatalában a piaci tevékenység 

megkezdése előtt. Ideális esetben a termék és a meghatározott potenciális vásárlókjellemzői közötti illeszkedés 

mértéke magas, azaz a termék kínálta előnyök és a célcsoport pszichológiai jellemzői és az általuk támasztott 

igények egybeesnek, de legalábbis nagymértékű átfedés figyelhető meg közöttük. 

A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy a marketingés a pszichológiai szempontok nem érvényesülnek ilyen 

kiegyensúlyozott formában, de vegytiszta formában még a legnagyobb erőfeszítéssel sem lehetne e két 

szempontrendszert egymással teljes átfedésbe hozni. A legalaposabban elvégzett piaci szegmentációs kutatás 

segítségével sem lehet kiküszöbölni azt, hogy a marketing által definiált piaci célcsoport-amely legalább nem, 

kor, iskolai végzettség, jövedelemszint és lakóhely szerint pontosan definiált – ne tartalmazzon olyan 

személyeket, akik pszichológiai értelemben nem tagjai célszegmensnek. Ugyanez a helyzet fordítva is. A 

pszichológiailag „megrajzolt" célcsoport tagjai között egész biztosan lesznek olyan személyek is, akik nem 

tartoznak bele a könnyebben, a marketing által definiált változók mentén kiválasztott célcsoportba. 

A piaci szegmentáció során leggyakrabban marketingszempontok élveznek elsőbbséget, mivel a marketing 

számára a piaci célcsoport legfontosabb jellemzője annak gazdasági (vásárló-) ereje, amelyet viszonylag jól 

körülírnak az alapvető demográfiai változók, és amely alapja a profit realizálásának a piacon. Gyakran 

előfordul, hogy a marketing nem lép túl ennek a néhány kutatás-módszertanilag isjól definiált kategóriának az 

elemzésén. 

A marketingkommunikáció tervezése során viszont ezek a változók szorulnak háttérbe, mivel a szakemberek 

ekkor már a célcsoport pszichológiai jellemzőivel összhangban álló kommunikáció kialakítására törekszenek, 

amelyhez nem, vagy csak csekély támpontot nyújt a szegmens demográfiai rajza. Általánosságban elmondható, 

hogy egyik típusú szegmentáció sem állja meg a helyét a másik nélkül, hanem kölcsönhatásai elemzése vezet 

sikeres piaci tevékenységhez. Az alábbiakban a leggyakrabban figyelembe vett szegmentációs kategóriákat 

foglaljuk össze, amelyeken belül további csoportok különíthetők el. 

Földrajzi: 

• településnagyság, 

• településtípus (főváros, megyeszékhely, egyéb város, falu), 

• régió. 

Demográfiai: 

• kor, 

• nem, 

• családstruktúra, 

• jövedelem (családi jövedelem/egy főrejutójövedelem), 

• iskolai végzettség, 
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• foglalkozás. 

Szociológiai/pszichológiai: 

• társadalmi osztály, 

• személyiség (pl. extravertált, domináns, szubmisszív), 

• életstílus (pl. tradicionális, kifinomult), 

• attitűd a termékkel kapcsolatban (negatív, semleges, pozitív), 

• involváltság mértéke (alacsony, magas), 

• márkahűség foka (alacsony, magas), 

• használat intenzitása (gyenge, közepes, erős), 

• használói státus (pl. használó, nem használó, volt használó), 

• innovációs szint (pl. korai követő, korai többség). 

A szegmentáció problémaköre a kommunikációtervezés későbbi szakaszában még komplexebbé válik amiatt, 

hogy a piaci szegmens meggyőzése érdekében készített érvvagy kommunikációs rendszer, azaz a reklám 

üzenete túlnyomó részben a tömegkommunikációs eszközökön keresztüljut el a vásárlóhoz. A médiával és 

annak használatával kapcsolatos szegmentációról később még részletesen is szólunk, de már itt érdemes 

kiemelni, hogy a kommunikációs folyamatban további valószínűségi változók is előfordulnak, amelyek 

csökkentik a célcsoport elérésének hatékonyságát. A piaci szegmentáció komplexitásának érzékeltetésére a 

következőkben egy hazai példát szeretnénk bemutatni. 

3.3.2. Fiatalok piaci szegmentációja 

A Coca-Cola Hungary és a Pepsi Hungary több tucat márkával van jelen a magyar üdítőital-piacon. A két 

legnagyobb piaci vetélytárs a magyar üdítőital-piacnak több mint 80%-át a kezében tartja. Az óriási verseny 

(amely több más országtól eltérően meglehetősen kiegyenlítettnek mondható hazánkban, közel 50-50%-os 

részesedést biztosít a két cég számára) arra készteti mindkét céget, hogy nagy gondot fordítson arra, hogy 

árnyaltabbá tegye a saját célcsoportjáról alkotott képet. Ez történhet oly módon, hogy kommunikációs 

stratégiáját igazítja pontosabban a célcsoport igényeihez a cég, illetve úgy is, hogy pontosabban megismerve a 

célcsoportok szociológiai és pszichológiai jellemzőit, újabb és újabb utakat keres arra, hogy még inkább 

„testreszabott" kommunikációval és költséghatékonyabb médiaszórással érje el a fiatalokat. Mindkettőhöz az 

szükséges, hogy minél több, a célcsoportra és a piacra vonatkozó releváns információval rendelkezzenek a 

marketinggel és a reklámkészítéssel foglalkozó szakemberek. A Coca-Cola márka célcsoportja a teljes 14-18 

éves korosztály (kb. 600 ezer fő Magyarországon), tekintet nélkül az egyéb demográfiai és pszichológiai 

változókra. A cég nemcsak arra törekszik, hogy minél több fiatalt érjen el és bírjon rá az üdítőital ivására, hanem 

arra is, hogy ezt minél célzottabb kommunikációval és minél olcsóbban érje el. 

Egy frissen végzett kutatás, amely a célcsoporton belül további alcsoportok leírását tűzte ki célul, jól 

elkülöníthető és jellemezhető csoportokat tárt fel a korosztályon belül. A fiatalok többsége pontosan leírható 

azokkal ajellemzőkkel, amelyek a pszichológia szocializációs témakörének a tárgyát képezik. 

A fiatalok kb. 60%-a-akikaz átlagos csoportnevet kapták-ebben a korban kezd önállósodni és felszabadulni az 

elsődleges referenciacsoport, a család hatása és függése alól. Figyelmük a kortársakra terelődik, és a 

csoportképződést is egyre inkább az azonos korúak kezdik befolyásolni. Ezek a fiatalok a társadalom és a 

legtöbb szülő által kívánatosnak tűnő értékeket preferálják, mint amilyen a tanulás, erős igény az anyagiak 

megszerzésére vagy egy absztraktabb szinten az európaizálódás. Napjaikatjól leírható aktivitási 

mintázatjellemzi, amihez viszonylag pontosan felvázolható médiahasználat társul. Ez a csoport hasonló típusú 

helyekrejár szórakozni, azonos zsánerű filmeket kedvel, és öltözködésük is sok hasonlóságot mutat, minden 

értelemben átlagos. 

A fennmaradó 40% elemzése további markáns alcsoportok leírását eredményezte. Ígyjöttek létre az első 

követők, akik nevüket onnan kapták, hogy az életük sok területén próbálják a legújabb dolgokat követni. 

Zenében a legújabb és legnagyobb tömegeket megmozgató irányzatokat (techno, rave, house) követik, a 
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legdivatosabb, legfelkapottabb helyekre járnak szórakozni, igen erős bennük az igény, hogy divatos (nem 

feltétlenül a legjobb minőségű) ruhákat hordják. Szinte kötelező jellemzője a csoport tagjainak, hogy 

presztízsjellegű vagy divatos sportokat űznek (squash, body building stb.). Ezek a fiatalok egyáltalán nem a 

referenciacsoportok centrumában lévő meghatározó, véleményformáló (opinion leader) karakterek, inkább a 

mindenáron minden újnak a követése a legfőbbjellemzőjük. Médiahasználati szokásaik erőteljesen konvergálnak 

és fókuszáltak. 

Az extrém sportrajongók és sportolók tábora szinténjól definiált alcsoport. Markáns ruházkodás jellemzi őket, 

mindössze néhány ruhaés sportmárkát fogadnak el. Erős az elszakadási tendencia a családtól, annak tagadása 

jellemzi őket. Ezek a fiatalok erős kohéziójú csoportokat képeznek, néhány alcsoporttal is jellemezhetők, 

életüket kitölti a görkorcsolyázás (roller blading), a snow board, a biciklizés (montain bike) stb. A csoport 

tagjainak napi tevékenységéből markánsan kiemelkedik a sok veszélyes tevékenység, erősek a szenzoros 

élménykeresési tendenciáik. Ebben a csoportban nem ritka a különböző olcsóbb drogok (pl. speed, exstasy) 

használata. Életüket erősen átitatja a hobbijuk, ami már-már megrögzöttségben jelentkezik. Médiahasználatuk 

markáns, de nehezen elérhető reklámcélcsoportnak tekinthetők, mert kevés médiummal állnak kapcsolatban 

rendszeresen. 

Az utolsó markáns csoport, amelyet ez a kutatás elkülönített, a rock és alternatív zene rajongói. A fiataloknak 

ezt a csoportját pszichológiai értelemben a cél nélküli ellenállás jellemzi. Kevés kapcsolatuk van 

családtagjaikkal, hamar a maguk útjátjárják. Nem érdeklik őket a más csoportokban erőteljesen terjedő divatok, 

nem osztják a felnőtt társadalom konvencionális értékeit. Médiahasználatuk kizárólag kedvenc zenéik 

hallgatására korlátozódik, valószínűleg szociális helyzetük is rosszabb az átlagosnál. Piaci szempontból a 

legnehezebben elérhető szegmens, részben szűk médiahasználatuk, részben pedig általános elzárkózottságuk 

miatt. 

Ez a kutatás módszertanilag leginkább a szociológiai vagy antropológiai terepkutatásokkal rokon, kvalitatív 

piackutatási módszer, emiatt a kapott adatok nehezen használhatók fel általánosításra, dejól szemlélteti a 

marketing árnyalt szegmentációs gondolkodását. Az eddigiekben arra próbáltunk rámutatni, hogy a marketing 

gyakorlatában melyek a legjellemzőbb piaci szegmentáló tényezők, és milyen viszonyban állnak egymással a 

leggyakoribb demográfiai és pszichológiai szegmentációs változók. 

3.3.3. A piaci szegmentáció további tényezői: értékek és fiktív fogyasztói 
szegmensek 

A piaci szegmentációban rejlő pszichológiai nézőpontrendszertjobban megvilágítják azok a fogalmak és kutatási 

eredmények, amelyek a szociálpszichológia területéről származnak. Ezt a megközelítéstjól tükrözi az 

értékfogalom elterjedése a közgazdaságban. A legismertebb értékfelfogás, amely visszhangra talált a 

közgazdaságtanban, M. J. Rokeach nevéhez kapcsolódik (Rokeach, 1973). Rokeach szerint az emberi értékek 

két dimenzió mentén helyezhetők el: vannak instrumentális vagy eszközértékek, és vannak terminális vagy 

célértékek. Az instrumentális értékek reprezentálják a kedvelt életvitelt, életmódot, viselkedésformákat, míg a 

terminális értékek azokra a célokra utalnak, amelyeket életünk során el szeretnénk érni. Az értékek „listája" 

lassan, de változhat, abban felbukkanhatnak újabb értékek, de ennek az ellenkezője is előfordulhat. Ez ajelenség 

új piacokat is teremthet a marketing számára. Például hazánkban is megfigyelhető tendencia, hogy egyre 

fontosabb érték lett az egészség megőrzése, s ez magával hozta az egészséges ételek (bab, szója, gyümölcsök, 

cukormentes üdítők) piacának erős növekedését. 

A marketing még ennél is tovább lépett, amikor megpróbálta az amerikai lakosságot érték-, életstílusés egyéb 

kategóriákba sorolni, olyan mesterséges kategóriákat hozva létre, amelyek nem léteztek explicit módon az 

akkori amerikai társadalomban. Ígyjöttek létre az „ifjú befolyásosok" és a „könnyű fizikai munkát végzők" 

csoportjai (Peter, Olson, 1987). A marketinggel foglalkozó szakemberek célja ebben az esetben az volt, hogy az 

általuk sugallt csoportértékek épüljenek be saját értékeink közé, lassan megfordítva a kognitív pszichológia 

sémákon alapuló információfeldolgozási elképzelését: nem mi vagyunk, akik irányítjuk, milyen információ 

fontos számunkra, hanem mi kezdünk beleolvadni a reklámozók által kínált sémákba. Az így létrehozott, illetve 

a „természetes" csoportoknak különösjelentősége van a piaci szegmentáció és a marketingkommunikáció 

tervezése során. Az akár természetes módon, akár mesterségesen kialakított csoportoknak fontos jellemzője, 

hogy hatásuk van a csoport tagjaira. Ezt próbáljuk érzékeltetni a csoportnormákra, a csoportba tartozás 

kritériumaira és a csoportalakulásra vonatkozó kutatási eredményekkel. 

A minimumcsoport-paradigmát elsőként Henry Tajfel angol kutató elemezte (Tajfel, 1981). Kísérleteiben azt 

vizsgálta, mi az a minimális információ, ami elegendő ahhoz, hogy valaki egy adott csoport tagjának címkézze 

magát. Kísérleti személyeit pénzfeldobással osztotta X-szel és W-vel jelölt csoportokba. Az eredmények szerint 
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a személyek annak ellenére, hogy addig nem ismerték egymást, és a vizsgálat közben megtarthatták 

névtelenségüket, pontosan úgy viselkedtek, mintha vakon kapott címkéjük (X vagy W csoport) valamilyen mély 

kapcsolatot fejezne ki. Saját csoportjuk tagjait anélkül, hogy ismerték volna, kedvesebbnek, 

szeretetreméltóbbnak értékelték a nem csoportbelieknél. Ha pénzzel jutalmazhatták egymást, határozottan saját 

„társaiknak" kedveztek. Anélkül, hogy lehetséges magyarázatokat kínálnánk ajelenségre, a szegmentációval 

kapcsolatos következményeket szeretnénk érzékeltetni. Ha a marketingszakember a kommunikáció során képes 

elhitetni a célcsoport tagjaival, hogy létezik egy csoport (akár mesterséges, akár empirikus), akkor annak tagjait 

könnyebben rá tudja venni arra is, hogy a csoport leírásának megfelelő értékeket ossza, és azokkal konzisztens 

módon is viselkedjen. 

3.3.4. A termékstratégia 

A termék lehet bármi, amit a piac figyelmébe, beszerzésre, használatra vagy fogyasztásra ajánlanak, amely 

kielégíthet egy szükségletet vagy igényt. Ezek lehetnek tárgyak, szolgáltatások, személyek, helyek, szervezetek 

vagy ötletek is (Kotler, 1992/1988). 

Ma már nehezen képzelhető el olyan termék, amelynek nincs konkurense a piacon. Az állandó verseny a cégek 

között igen kifinomult termékstratégiát igényel. A marketing egyik fontos feladata, hogy a terméket pozicionálja 

a piacon, azaz élve a korábban már tárgyalt evolúciós példával, találjon annak egy olyan ökológiai niche-t, 

amelyben életképes lesz a termék, azaz lesz rá piaci kereslet. Az azonos termékkategóriába tartozó (pl. 

levesporok, fagylaltok) márkák között egyre kisebbek a valódi minőségi különbségek, ebből következik, hogy 

egyre nagyobb hangsúly esik arra, amit a marketingszakemberek pozicionálásának neveznek, sikeresen 

megkülönböztetve egyik márkát a másiktól. 

A pozicionálás alapja, hogy a termék funkciójából fakad, hogy az bizonyos igényeket kielégít. Így egy ollónak a 

legfontosabb jellemzője, hogy vág, egy autótól pedig azt várjuk, hogy betöltse a személyszállítás funkcióját. 

Maradva az olló példájánál: az ollónak a minimális elvárásokon túl sok egyéb funkciója lehet a vásárló számára, 

amelyek csak részben kapcsolhatók össze alaptulajdonságaival. A vevő számára lehet, hogy egy olló 

vásárlásakor annak egészen más tulajdonságai válnak fontossá, mint az, hogy hogyan vág. Ahogy említettük 

korábban, a piaci pozicionálás fő célja a tudatos megkülönböztetés. Ettől válnak az ollók különbözővé, egyik 

könnyű lesz, vagy szándékosan nehéz, műanyag vagy fémnyelű, balvagyjobbkezes, anyaga pedig alumínium 

vagy akár arany. 

Az addicionális tulajdonságok, amelyekjóval túlmutatnak a termék mindennapi funkcióján, pszichológiai 

vizsgálódás tárgyává tehetők. A termékkel kapcsolatos vásárlói elégedettség/elégedetlenség sok mindenben 

hasonlít a munkalélektan egyik területéről származó elmélethez. A Herzberg által leírt munkahelyi motivációs 

modell ugyanezt a két dimenziót állítja egymással szembe, kiemelve, hogy az elégedettség és az elégedetlenség 

teljesen függetlenek egymástól. A kutatás több száz interjú elemzéséből levont tanulságai szerint az emberek 

munkahelyi elégedettségét sok tényező befolyásolja, de ezeknek két, jól elkülönülő csoportja van. Míg egyes 

faktorok csak a munkavégző elégedetlenségét csökkentik, addig mások az elégedettségdimenzió két végpontján 

okoznak teljes vagy akár nagyon csekély elégedettséget. 

A herzbergi modellhez hasonló a pszichológiai helyzet a termékek pozicionálása során is, amikor a termék 

alapfunkcióin túl addicionális értékeket próbálnak a gyártók és a marketingszakemberek explicit vagy – 

kommunikáció útján – implicit módon hozzáadni a termékhez. A termékstratégia sikerességének kulcsa 

valószínűleg az elégedettségi dimenzióban keresendő. A termékek közötti markáns vásárlói véleményeltéréseket 

ezek okozzák. Így a korábban említett, aranyból készült olló valószínűleg igen magasra lesz pozicionálva, 

kiemelve annak presztízsértékét, aminek a célcsoporttal kapcsolatos következményei is vannak. Míg a praktikus, 

tartós és tetszetős ollónak a bankigazgató titkárnője, addig a drága aranyollónak maga az igazgató lesz a 

célszemélye. 

3.3.5. Az árstratégia 

A termék ára az esetek többségében nincs lineáris összefüggésben annak minőségével és valódi értékével. 

Természetesen a marketingtervezéskor befolyásolják az árkialakítást racionális, gazdasági tényezők is, de az ár 

meghatározása ugyanúgy lehet tisztán piaci stratégiai döntés. Ajelenség komplexitásátjól mutatja, hogy a 

befogadói oldalon szintén vannak szubjektív vagy legalábbis nehezen mérhető, a pszichológia hatáskörébe 

tartozó jelenségek. D. Bernoulli már régen rámutatott az objektív és a szubjektív haszon fogalmak 

megkülönböztetésének a fontosságára (Mérő, 1988). Ha valakinek van száz forintja, és e mellé kap százat, az 

elégedettebb lesz annál, mint akinek van tízezer forintja, és ehhez kap még százat. Ez ajelenség, összefonódva a 
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marketing tudatos tevékenységével, meglehetősen összetettnek láttatja az árpozicionálás kérdését. Néhány 

alapproblémát mégis érdemes külön említeni, amelyeknek kiemelten fontos szerepük van. 

A vásárlói döntést és a termék értékének megítélését befolyásoló külső tényezők egyike a vásárló számára 

rendelkezésre álló pénzösszeg. A célcsoportok különböző vásárlóerővel rendelkeznek, illetve különböznek 

abban a tekintetben is, hogy a pénzüket milyen nehezen szerezték meg. Az áru megszerzésére fordított idő egy 

másik tényező, amely erősen befolyásolhatja a vásárló számára a termék szubjektív értékét. A diszkontárak 

ugyan tudatosan alacsonyak, de az ezen az áron beszerezhető termékeket a vásárló általában a lakóhelyétől 

messze, a külváros raktáráruházaiban tudja csak beszerezni. A beszerzésre fordított energia, utazási költség és 

idő a termék árának megtakarított részénél is nagyobb pénzráfordítással járhat. Ennek ellenére erős tendencia 

észlelhető hazánkban is, az embereknek egyre több a lehetősége és a tapasztalatok szerint a kedve is az óriás 

áruházakban vásárolni. Bár a diszkontáruházak kínálta megtakarítás gyakran inkább illuzórikus vagy közel sem 

gazdaságos a szó köznapi értelmében, kihasználható ellenkező megfontolásból is. 

Olykor a marketing tudatosan kihasználja, hogy a drága termékek megszerzéséért még erőfeszítésre is 

kényszeríti a vásárlót, ezáltal próbálva a vásárló szemében még értékesebbé tenni az adott terméket. Az Oakley 

napszemüvegeket, amelyek magas árkategóriába tartoznak a világ minden táján (ajól ismert Ray Ban 

napszemüvegeknél drágábbak), az igényes sportolók számára tervezték. Ezek a hazánkban is kapható 

szemüvegek csak kevés boltban vásárolhatók meg az ország területén. A cég stratégiája az, hogy nem kívánja 

több helyen megvásárlásra kínálni ezeket a jó minőségű szemüvegeket, bár ha könnyebben beszerezhetőek 

lennének, valószínűleg nagyobb piaci volument realizálhatna. A háttérben cégfilozófia és marketing-

pozicionálási döntés áll, amely szerint a drágán vásárolt termék még vonzóbbá válik a leendő tulajdonos 

számára, ha nagy erőfeszítést tesz, és akár egy másik városba utazik azért, hogy hozzájusson az értékes 

portékához. 

Ajelenségkört megközelíthetjük a fogyasztó oldaláról is. A pszichológia és a közgazdaságtan együttes 

törekvése, hogy modellálja az emberi döntés mechanizmusait, ez esetben gazdasági értelemben jelentős 

helyzetben, vásárláskor. Ez az igény modellek sokaságát eredményezte, amelyeknek esetleg nem is volt igazi 

prediktív értékük, mert nemjelezték előre a viselkedést. Máig sem oldódott meg ez a nagyívű probléma, de a 

döntési modelleket megvédi az az érvelés, amely szerint nem a döntési mechanizmus, hanem a döntési helyzet 

az, amely túl komplex a viselkedés pontos előrejelzéséhez. Ajelenségkör érzékeltetésére mégis bemutatunk két 

elképzelést, amelyek vásárlási helyzetben próbálják a döntést modellálni. 

A döntéshozó ezekben a helyzetekben információkat összegez és szelektál egyben, amihez kognitív 

erőfeszítésre van szükség. Rendszerint az alternatívák száma magas (áruválaszték), az érzékelhető minőségi 

különbségek a termékek között elenyészőek, ezért kognitív értelemben megterhelő a döntés. A rendelkezésre 

álló 

információk alapján kell dönteni egyes termékek megvásárlásáról, miközben hasonló funkciójú, más márkájú 

termékekről le kell mondani. 

Az elvárt értékek modellje szerint a vásárló a termék tulajdonságainak abszolút értékeihez hozzárendel egy rá 

jellemző, számára fontos szubjektív szorzót. Így például egy autó lehet 60 vagy 120 lóerős, ennek alapján ez 

utóbbi ajobb, mégis lehetséges, hogy szubjektív értékelésünkben a második autó nem kétszer olyan jó, mert 

számunkra a szín a fontos, nem pedig a lóerők. Az így korrigált tulajdonságok összege adná a termék végső 

értékét. 

Az ideális márkamodell szerint a vásárló a számára ideálisnak tartott márkához viszonyítja a termék 

tulajdonságait. Így egy vásárló fejében a számára ideális számítógép X forintba kerül, mert esetleg minden 

reklámban ezt hirdették, így döntését az adott termék ára és az ideálisnak tartott ár közötti különbség fogja 

meghatározni. A termék egyéb tulajdonságainak a hasonló típusú, egyenkénti értékelése és az elégedetlenség 

mértéke jelzi számára az optimális választást. Minél kisebb az értékelés összegzése után az elégedetlenség, 

annál valószínűbb, hogy az adott termék mellett dönt majd a fogyasztó (Kotler, 1992/1988). 

A bemutatott két modell különösebb mérlegelés nélkül került kiválasztásra, és inkább csak példaértékűek. A 

szituatív tényezők változatossága miatt egyedi esetek leírásához nyújthatnak mindössze segítséget, nem 

szolgálják az általánosíthatóságot. A vásárlási helyzetek gazdagságán túl a személyek „következetlensége" miatt 

még tovább csökken az ilyen típusú modellek prediktív ereje. Bár a pszichológia kognitív stílussal foglalkozó 

területe rámutat arra, hogy felismerhetők bizonyos invarianciák az emberek kognitív döntéseiben, az általános 

tapasztalat azt mutatja, hogy gyakran ugyanazok az emberek különböző stratégiákat választanak vásárláskor 

attól függően, hogy milyen termékkategóriában vagy egyedi termékkel kapcsolatban hozzák meg döntésüket. 
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3.4. A PSZICHOLÓGIA ÉS A MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ 
KAPCSOLATA: RÖVID TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS 

3.4.1. A reklámozás kezdetei 

A mai értelemben vett reklámozás kezdete a 19. század közepére vezethető vissza. Ekkor jelentek meg azok az 

apró irodák az Egyesült Államokban, amelyek a mai reklámügynökségekhez hasonlóan felajánlották 

szolgáltatásaikat cégeknek, vagyis ők maguk kezdték el hirdetések szövegét rendelésre megírni vagy a helyi lap 

szerkesztőjével megtárgyalni a megjelentetés feltételeit, mint közvetítők. A századforduló idején már rengeteg 

cég ajánlotta magát, a hirdetések szövegének elkészítésében kínált tapasztalataik valóban versenyképessé is 

tették őket ezen a piacon. Önálló üzletággá fejlődött a reklámszakma. Ezzel párhuzamosan gyarapodott az az 

ismerethalmaz, ami értékessé tette a reklámügynökségeket a hirdetni vágyók szemében. A reklámszakemberek a 

közgazdasági szaktudáson kívül új szakterület megismerésébe kezdtek. Ahhoz, hogy sajátos demográfiai, 

szociológiai vagy pszichológiai jellemzőkkel rendelkező célcsoportok irányába hatékonyan kommunikáljanak, 

pszichológiai ismeretekre is szükség volt. 

Kezdetben mozaikszerű alapfeltevések vagy egyszerű kísérleti tények azok, amelyek a két terület 

összefonódását jelentik. Hugo Münsterberg 1912-ben folytatott kísérleteiben már olyan hipotéziseket 

fogalmazott meg és tett empirikus vizsgálat tárgyává, amelyek indíttatásukat tekintve a marketingkommunikáció 

területéhez tartoznak. Kísérleti személyei 60 oldalas, valódi újsághirdetésekből összeállított füzetet néztek át, 20 

másodpercet töltve egy-egy oldal megtekintésével. A füzetet oly módon szerkesztették meg, hogy abban voltak 

egész, fél-, negyedés nyolcadoldalas hirdetések, a féloldalasból kétszer, a negyedoldalasból négyszer, a 

nyolcadoldalasból nyolcszor annyi, mint a teljes oldalt betöltő hirdetésekből. A vizsgálat tanúságai szerint a 

férfiak a négyszer látott negyedoldalas, a nők pedig a nyolcszor látott nyolcadoldalas hirdetések megtekintése 

után voltak képesek a legtöbb részlet felidézésére (Gutjahr, 1992). 

Münsterberg század eleji kísérlete nem vett figyelembe több releváns változót, ami megkérdőjelezhetővé tette az 

eredményeket. A tesztingerek valódi sajtóreklámok voltak, amelyeknek emlékezeti „értékét" nem becsülték fel 

előre, a véletlen válogatásnak köszönhetően abban nagy valószínűséggel fordultak elő különböző hatékonyságú, 

emlékezetes vagy kevésbé emlékezetes hirdetések, amelyeket akár korábban is láthatott a kísérleti személy. A 

kísérleti szituáció mesterkélt jellege, a kötött idejű exponálás tovább növelik a kétségeket az eredményekkel 

kapcsolatban. A kísérlet későbbi változatai sem voltak képesek alapvető módszertani és elméleti problémákat 

kiküszöbölni. Természetes helyzetben nem ilyen formában zajlik egy hirdetéseket tartalmazó újság elolvasása. 

Azok hatása vagy hatékonysága nem független attól, hogy milyen témájú lapról van szó, a cikkek terjedelméhez 

és tartalmához képest milyen mennyiségű, nagyságú, illetve tartalmú hirdetés jelenik meg. 

3.4.2. A behaviorizmus korszaka 

A szórványos kísérletekkel párhuzamosan szélesebb perspektívájú együttműködés is kirajzolódni látszik. A 

gazdasági irányultságú kommunikáció pragmatizmusa hamar társra talált az ugyancsak pragmatizmussal 

átitatott, az Egyesült Államokban születőben lévő behaviorista szemlélettel. James MacKeen Cattel, a 

pszichológia szakmailag elismert legsikeresebb üzletembere 1904-ben beszédet tartott egy ipari kiállításon 

összegyűlt gyáriparosok számára. Beszédében azt hangsúlyozta, hogy az üzleti életnek olyan pszichológiára van 

szüksége, amely képes irányítani az emberi viselkedést. Nem az a fontos, hogy mit gondolnak az emberek, 

hanem, hogy miként viselkednek. 

A behaviorista irányzat programadója John Broadus Watson. Kezdetben állatkísérletek álltak érdeklődésének 

középpontjában, majd a gyermeklélektanban hirdette a viselkedés korlátlan alakíthatóságának elvét. Egyetemi 

pályafutásának személyes okok vetettek véget, így az üzleti életben kamatoztatta tudását New York-i 

reklámszakemberként. Véleménye szerint nem sok különbség van egy kísérleti állat kondicionálásának 

tanulmányozása vagy egy termék eladási statisztikáinak elemzése között, hiszen mindkettő az idő függvénye 

(Pléh, 1992). 

3.4.3. A mechanisztikus reklámok korszaka 

Ezzel egy időben a világ túlsó felén Pavlov a feltételes reflexek kialakulásának elveit vizsgálta, a pszichológia 

szempontjából meghatározó elméletet alkotva a tanulás egyik alapmechanizmusáról, a klasszikus 

kondicionálásról. A pavlovi szemlélet a reklámban indította el a mechanisztikus reklámozás kultuszát. A 

reklámszakemberek ebben a felfedezésben a reklámozás forradalmát látták. Átütő és újszerű volt az a csábító 

elképzelés, hogy embereket úgy lehet befolyásolni, hogy ők annak ne tudjanakellenállni. A siker nem volt 
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teljesen egyértelmű, ugyanúgy, ahogy a pszichológiában is hamarosan felismerték az elmélet korlátozottságát. A 

leírt tanulási elméletek és kísérleti eredmények széles perspektívája is arra utal, hogy nem volt teljesen 

megalapozott az egyöntetű lelkesedés. A klasszikus kondicionálás fogalma ma már nem nevezhető markáns 

kapcsolódási pontnak a pszichológia és a marketingkommunikáció között, de napjainkban is láthatunk olyan 

tévéreklámokat, amelyek implicit módon, de építkeznek a kondicionálás alapköveiből. 

Az élelmiszerek piacán (fast-moving consumer products) nagy a konkurencia hazánkban. Az élelmiszerekkel 

kapcsolatos reklámok ugyanolyan szofisztikáltak és aprólékosan kidolgozott érvelési rendszerűek, mintamilyen 

mondjuk egy autóreklám. Az utóbbi, amely nem köthető olyanjól körbeírt fogalomkörhöz, mint az evés 

egyetemes szükséglete, más kommunikációs stratégiát igényel. Ettől válik a reklámok által egy autó fiatalossá, 

dinamikussá a használójával együtt, illetve a Maggi levespor a fiatal, dinamikus, városi családanya legjobb 

eszköze ahhoz, hogy éhes családját boldoggá tegye. Bár ma már az élelmiszerek piacán is inkább ez a típusú, 

nem feltétlenül homeosztatikus motívumokra épülő érvelés a leggyakoribb, van néhány szabály, amelytől ma 

sem térnek el a reklámozók, s ezek a kondicionálás szabályaival is összhangban állnak. Az eladásra szánt 

terméket a legtöbb esetben a legjobb formájában mutatják be, kiemelve, hogy az milyen gusztusos és zamatos. 

A megjelenített képi világ – összekapcsolva a terméket készítő cég nevével (a Maggi esetén a Nestlé) – a 

pavlovihoz hasonló kondicionált kapcsolatot is megpróbál létrehozni. 

3.4.4. A pszichoanalízis tükröződése a reklámban 

A pszichoanalízis gondolatköréből mindössze annak alapsémái tükröződtek a reklámokban. A reklámban ez a 

hullám vagy összekapcsolódási időszak az ötvenes évek elejére tehető, és a motivációkutatás címszava alatt 

tárgyalják. A motivációkutatás és a pszichoanalízis fogalmainak keveredése jól látható a reklámszakma 

irodalmában. Vance Packard 1957-ben megjelent, Hidden Persuaders című művében a következőképpen 

foglalja össze a jelenségkört. Az emberi viselkedésnek három szintje van. A tudatos szint, amely a freudi 

másodlagos gondolkodási folyamatokkal analóg, az emberi pszichének az a része, amelyben elraktározódnak 

azok az ismeretek, amelyekről az emberek tudnak, ismerik azokat, és okaikkal tisztában vannak. A második 

szint a tudatelőttes vagy tudatalatti, amely kevésbé körvonalazott és bizonytalanul kifejezhető ismereteket és 

információkat tartalmaz, az érzések és érzelmek, illetve attitűdök szintje, amelyre az jellemző, hogy a személyek 

nem akarnak róla beszámolni. Idetartoznak a félelmek, az előítéletek. 

A harmadik szint az, amely a piaci motivációkutatást leginkább érdekli, amelyben az összegyűlt információkkal 

egyáltalán nincs tisztában a személy, azaz nincs tudatában. Idetartoznak az „igaz attitűdök és érzések", 

amelyekről akkor sem számolnának be a személyek, ha tudatában volnának (Packard, 1957). Ennek az 

irányzatnak két fontos képviselője Ernest Dichter, aki az Institute for Motivation Research (Motivációkutatási 

Intézet) elnöke ebben az időszakban, illetve Louis Cheskin, aki a Color Research Institute of America (Amerikai 

Színkutatási Intézet) igazgatói székét birtokolta. Az ő nevükhöz kapcsolódnak azok a fogalmak és kutatási 

módszerek, amelyeket a piackutatás ma is a magáénak vall. Ekkor honosodnak meg a projektív technikák és a 

mélyinterjúk különböző típusai a piaci célú kutatásban. 

Megfigyelhető, hogy inkább a pszichoanalitikus iskolák sematikus elképzelései és szemlélete az, amely 

elfogadásra talált a marketingben, nem pedig a különböző iskolák differenciált ismerethalmaza. Jól látható ez 

abból is, ahogyan Vance Packard összegzi az emberi psziché három szintjét, kiemelve a reklámozás számára 

legfontosabb harmadik szintet. Az általa adott leírás nincs összhangban annak pszichológiai gyökereivel, a 

pszichoanalitikusok valószínűleg fogalmi pontatlansággal vádolnák őt. Ez mit sem változtatott azon a tényen, 

hogy az ötvenes évek piackutatása ebbe az irányba fordult, amelyet jól tükröz néhány egyszerű adat is. 1943 és 

1953 között összesen 36 motivációkutatással foglalkozó publikáció jelent meg, míg az ötvenes évek második 

felében szinte minden reklámmal foglalkozó és a szakemberek által elfogadott lap (Advertising Age, Printer's 

Ink, Tide, Business Week) rendszeresen közölt ezzel a témával kapcsolatos cikkeket. Ebben az időben legalább 

7000 (!) pszichológus dolgozott ezen a területen Amerikában. Az egyik legnagyobb New York-i 

reklámügynökség, a McCann-Erickson öt pszichológust foglalkoztatott, akikegy speciális motivációkutatási 

részleget alkottak (Packard, 1957). 

A gondolat, hogy az emberi viselkedés mozgatórugói a tudattalanban (vagy nevezzük harmadik szintnek) 

rejlenek, és azok megismerése az ember manipulálását elősegítheti, a kondicionálási elmélet használhatósága 

iránti lelkesedéshez hasonlót okozott, az előbbihez hasonló eredményekkel. Míg az elméletjól használhatónak 

bizonyult a pszichoterápiában annak individuális hangsúlya miatt, addig ugyanezek a módszerek nem segítették 

elő célcsoportok „kollektív" lelkének a megismerését. Az egyénnel dolgozó terapeuta a páciens előéletébe 

ágyazottan tárja fel a tudat alatti folyamatok egyes elemeit, akár többéves munkával. Hasonló technikákat 

alkalmaztak a piaci szférának elkötelezett pszichológusok is. Az eredmények annyiban kétségesek, vagy 

legalábbis kételkedésre ösztönzőek, amennyiben figyelembe vesszük, hogy mennyire általánosíthatóak a 



 II. RÉSZ │GAZDASÁGI 

MAGATARTÁS 
 

 190  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

pszichoanalízis eredményei egyéntől eltérő jellegzetességekkel rendelkező nagyobb szociális egységekre, 

csoportokra. Elgondolkodtató az is, hogy miként feleltethetők meg pszichológiai értelemben körülírt csoportok 

piaci szegmentáció által determinált, mesterségesen kimetszett fogyasztói csoportokkal. Vagy egyszerűbben: 

mennyi információval képes hozzájárulni egy adott piaci szegmensről a pszichológia a marketing által 

leírtakhoz? Ami mára megmaradt a reklámozók szemléletében, az leginkább a pszichoanalízis szimbolikájával 

azonosítható. Ma már nem vár egyetlen reklámozó cég vagy reklámszakember sem korrelációt az 

eladásösztönzés sikeressége és a reklámok által néha ma is használt pszichoanalitikus szimbólumok között. 

A pszichológia itt leírt elméletei ma nem hatnak direkt módon a marketingkommunikáció tervezésében. Inkább 

szórványos módon, különösebb tudatosság nélkül jelennek meg a reklámok készítésének egyes fázisaiban. A 

szemléleti hangsúlyeltolódás az, amely jelentősnek mondható, és amely az igényekkel, motivációkkal, 

érzelmekkel és kogníciókkal rendelkező embert tette a figyelem középpontjába. Hatása ma is érezhető, de 

szórványosnak tekinthető. A reklámban megjelenő analitikus szimbólumok létezésére valószínűleg több példát 

is lehetne említeni, mi egyet emelünk ki. A figyelmes tévénéző néhány évvel ezelőtt láthatta, hogy a Brut 

márkájú borotválkozás utáni arcszeszt reklámozó filmben miként villan fel egy szexuális szimbolikájú 

képrészlet a másodperc néhány töredéknyi részéig. 

3.4.5. A kognitív pszichológia 

A kognitív pszichológia szemlélete az eddig említett elméletekhez hasonlóan ma erősen konvertált formában 

jelenik meg a marketingkommunikáció területén. Az irányzat információfeldolgozási elméleteinek 

kulcsfontosságú fogalma a séma. Eszerint sémák nélkül nem lehetséges információleképezés az agyban, nem 

tud az ember semmit sem észlelni, ami nem áll kapcsolatban valamilyen módon már meglévő sémákkal. 

Ezt a kijelentést kísérlettel lehetjól szemléltetni. A személyeknek francia kártya lapjait mutatták fel. A lapok 

többsége szabályos volt, de akadt közöttük néhány szabálytalan is, mint például fekete kőr ötös. A 

tachisztoszkópos bemutatás során, amikor igen alacsony volt az expozíciós idő, a kísérleti személyek minden 

nehézség nélkül besorolták ezeket a hibás lapokat, néha kőr, néha pikk ötösnek. A kártyák felmutatási idejét 

növelve azonban változott a helyzet. Egyre többenjöttek zavarba, észlelték, hogy valami furcsa, de nem jöttek rá 

a hibára. A helyzet egyre kínosabb lett számukra, majd a többség rájött a hibára, és onnan kezdve minden 

nehézség nélkül oldotta meg a helyzetet, kiválasztva a szabálytalan lapokat. Néhány személynek viszont még 

akkor sem sikerült felismernie a „csalást", amikor már az expozíciós idő negyvenszer hosszabb volt, mint az az 

idő, amelynél már a szabályos lapokat százszázalékos biztonsággal felismerték (Mérő, 1989). Jól megvilágítja a 

kísérlet a kognitív pszichológia szemléletét. A „hiszem, ha látom" szólás megfordul: azt látom, amit hiszek. A 

sémák szerveződésének sajátos törvényszerűségei vannak, amelyek ellentmondanak a korlátok nélküli 

információfeldolgozás elképzelésének. 

Marketingkommunikáció tervezése során ez nem ismeretlen problémakör. Így a kognitív pszichológia ismeretei 

alapján a feladat bármilyen befolyásolás esetén nem az, hogy a reklámszakember a célcsoport tagjaira 

rákényszerítse az általa fontosnak vélt termék előnyeinek elfogadását. A cél az, hogy olyan kommunikációs 

érvrendszert dolgozzon ki, amely harmonikusan illeszkedik a csoport attitűdés elvárásrendszeréhez, létezik az 

egyének pszichés struktúrájában, vonzó a potenciális vásárlók számára, és vásárlásra ösztönöz. A kognitív 

pszichológia terminusaival kifejezve: a célcsoport sémáihoz illeszkedő érvrendszer eljuttatása kell, hogy legyen 

a cél a marketingkommunikáció tervezésekor, ellenkező esetben már akár a percepció szintjén lezárul az 

információfeldolgozás folyamata. 

3.5. A REKLÁM ELJUTTATÁSA A BEFOGADÓHOZ: A MÉDIA 

A marketingkommunikáció tervezésének fontos eleme a médiatervezés, amely biztosítja a reklámüzenet 

eljuttatását a célcsoporthoz. Ebből a kijelentésből magától értetődően következik az is, hogy a célcsoport 

részletes elemzése, amelyre korábban kitértünk a piaci szegmentáció címszó alatt, nem érhet véget e nélkül a 

fázis nélkül. A globális marketingtevékenységnek ugyan szerves része a médiacélcsoport elemzése is, a 

gyakorlatban ez mégis inkább a kommunikációs ügynökségek kompetenciájába tartozik, mert legtöbb esetben a 

reklámügynökségek feladata a médiaterv elkészítése. A reklámtervezés a reklám tartalmi elemeinek kialakításán 

túl kiterjed arra is, hogy optimalizálják a reklámtevékenység célba juttatását, azaz a médiatervezést. 

Leegyszerűsítve ez a folyamat két nagyobb területet érint. Kiemelt figyelmet fordít az adott, objektívnek 

mondható médiakörülményekre, mint például: a reklámkampány során rendelkezésre álló elkölthető 

pénzösszeg, a kampány sugárzásának időbeli lefutása és annak hossza, a felhasználásra kerülő reklámhordozó 

típusai (tévéfilm, rádióreklám, nyomtatott reklám stb.). Ezzel párhuzamosan a tervezés számításba veszi a 

különböző médiumokkal elérhető célcsoportok elemzéséből nyert információkat, ami a médiahasználati 
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szokások részletes megismerésének segítségével zajlik. A folyamatnak ideális esetben ezen túl ki kell terjednie a 

média immanens jellemzőire és természetesen a társadalmi viszonyokra is (médiastruktúra, reklámozással és 

médiával kapcsolatos törvényi szabályozás). A végső cél a rendelkezésre álló médiaköltség optimalizált 

elosztása, maximális célcsoporteléréssel kombinálva. (Részletesebben erről később szó lesz a médiaterv 

elkészítése kapcsán.) 

3.5.1. A média jellegzetességei 

A médiára vonatkozó nemzetközi szakirodalom legbővebben és legrészletesebben a televízió jellegzetességeivel 

foglalkozik, ezért ez a fejezet is erre koncentrál. A televízió elemzésének a hangsúlyozása egy másik okból 

kifolyólag is szerencsésnek mondható. A hazai reklámügynökségek tapasztalata alapján úgy tűnik, hogy a 

reklámkampányok médiaköltségeinekjelentős hányadát is az említett médiumon keresztül költik el. Ennek csak 

az egyik oka az, hogy a televízió által elérhető célcsoportok nagysága a legnagyobb, de egy kényszerű helyzetet 

is tükröz hazánkban. 

Az egyéb, kiegészítő jellegű médiumok, így a nyomtatott sajtó, illetve a rádió célközönsége csak kevéssé felel 

meg hatékonyság szempontjából a reklámozók igényeinek. Jelenleg a hazai sajtópiac állandó strukturális 

változásokon megy keresztül, a differenciálódás korszakát éli. Mivel a sajtócégek bevételeinek igen nagy 

hányada a hirdetések eladásából származik, jól megfigyelhető, hogy azok a lapok a legsikeresebbek piaci 

szempontból, illetve a legnépszerűbbek mind befogadói, mind marketingkommunikációs szemszögből is, 

amelyek leginkább a tömegigényeket elégítik ki. Ebből következik, hogy ezeken a sajtótermékeken keresztül 

lehet, bárcsak kevéssé differenciáltan (célcsoport-specifikusan), a leginkább költséghatékony módon az 

olvasókat elérni. A kisebb, speciális szegmenseknek szóló nyomtatott médiumok – amelyekjól differenciált, 

specifikus célcsoportok elérésére lennének alkalmasak – ma egyáltalán nem vagy csakjelentéktelen formában 

léteznek. Ennek egyik oka a hagyományos értelemben vett szaksajtó hiánya, másik pedig az, hogy a reklámozók 

nem veszik igénybe ezeket a kommunikációs csatornákat kampányaik során. A bezárult kör legfőbb 

jellegzetessége az, hogy nem léteznek célcsoport-specifikus sajtótermékek, mivel nem jutnak bevételhez 

hirdetések révén, így az esélyük is kisebb arra, hogy életképesek legyenek egy olyan piacon, ahol a 

reklámbevételek erősen determinálják egy sajtótermék életképességét. Az itt említettek miatt a fejezet leginkább 

a televíziójellegzetességeivel foglalkozik, de ahol szükséges, külön említi az egyéb médiaeszközök lényeges 

vonatkozásait is. 

A médiastruktúrának szerkezetéből adódóan három fontos jellegzetessége van (Murray, Kippax, 1981): a 

sugárzás frekvenciája (vetítési idő), a média tulajdonviszonyai (közszolgálati és/vagy kereskedelmi), a 

médiatartalom jellegzetességei (műsorszerkezet és a média sajátosságai). A sugárzás mennyisége ma már szinte 

elhanyagolható tényező, gyakorlati szempontból egyáltalán nincsenek időbeli médiahasználati korlátok. A 

tévéadások és az egyéb elektronikus tömegkommunikációs eszközök elérhetősége folyamatosnak mondható. A 

televízió (média) tulajdonviszonyai befolyásolják a műsor struktúráját, tartalmát. A kereskedelmi hangsúlyú 

televíziózás magával hozza a „könnyebb" műsorok, a reklámok és az agresszív tartalmú filmek számának 

növekedését, míg a közszolgálati televízióban nagyobb hangsúlyt kapnak az oktatási és a kulturális programok 

(Murray, Kippax, 1981). Ugyanez mondható el az egyéb médiumokról is, gyakorlatilag a könyvés lapkiadás, a 

mozi, a rádió is egyre inkább a piaci igényeket elégíti ki, ennek megfelelően tolódik el a hangsúly a 

tömegigényeket könnyen és gyorsan kiszolgáló tartalmak és műsorok irányába. 

A médiumok tulajdonságait is sokféleképpen lehet leírni. Egy definíció szerint (Blumler, Katz, 1974) a 

tömegkommunikáció olyan, egyének által használt eszköz, amely alkalmas kapcsolat fenntartására, illetve 

megszakítására egy sajátos eszközön keresztül, amely segítségével integratív, érzelmi viszony tartható fenn 

különböző „másokkal" (én, család, barátok, nemzet). Ez igaz minden médiumra, de ugyanez már nem mondható 

el egy másik osztályozási rendszert tartva szem előtt: 

• a tartalom jellegzetességei (agresszív, informatív, szórakoztató stb.), 

• a tipikus médiumjellemzők (betű, kép, hang), 

• a médiumnak való kitettség (exposure) jellegzetességei (otthon, csoportban, 

egyedül). 

Ezek mentén a tömegkommunikációs eszközökjól elválaszthatók, egyéni használati helyzetekkel, szokásokkal 

ruházva fel a médiumot. A rendszernek a bővebb elemzése nélkül is belátható néhány buktatója: óvatosan kell 

bánni a médiumok funkcionális hasonlóságainak vizsgálatakor. Lehetséges, hogy a „tipikus médiumjellemzők" 



 II. RÉSZ │GAZDASÁGI 

MAGATARTÁS 
 

 192  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

alapjánjól elkülöníthető két médium, azonban funkcionálisan mégsem válnak el egymástól. A hír, 

információnyújtás tekintetében párhuzamot vonhatunk akár két, látszólag ellentétes „tipikus médiajellemzőkkel" 

rendelkező eszköz (pl. tévé, rádió) között is, ami tovább növeli a kutatás dimenzióit (Blumler, Katz, Gurevitch, 

1982). A médiahasználat valódi mintázatában nemcsak a tényleges motivációk tükröződnek, hanem 

belekeverednek a környezetés a média jellegzetességei (Bogart, 1965 – id. McGuire, 1974). Például az 

újságolvasás valószínűleg erősen függ a postai kézbesítőszolgálattól, a tévénézés a családi étkezési szokásoktól, 

illetve a rádióhallgatás attól, hogy a médiahasználó az autóban ül és vezet, vagy otthon van (McGuire, 1974). 

Minden médiumra kiterjedő megállapítás viszont az eszköz logikája, amely megköveteli a kommunikáció 

legszélesebb megvalósítását. A cél közös nevezőre hozni minél szélesebb rétegeket, a tömeg nyelvén szólítani 

meg őket, ami óhatatlanul a tartalom homogenizálódásához vezet (Halász, 1976). 

3.5.2. A társadalom hatásai 

A médiastruktúrában tükröződik a társadalom kultúrája, a politikai és a gazdasági helyzet is (Rosengren, 1974). 

Érzékeny egyensúly alakul ki a társadalom és az egyén között. A személy nemcsak csoporttagja a 

társadalomnak, amely referenciakeretként működik számára, hanem ő maga aktívan politikai, jogi, gazdasági 

folyamatok irányítója is (lásd pl. a médiatörvényt Magyarországon), amelyek közvetlenül vagy közvetve, de 

befolyásolják a médiahasználatot és a médiahasználót is. A társadalmi összefüggések elemzései többé-kevésbé a 

kutatás szempontjából is fontos gondolatokat vetnek fel a média és egyén viszonyával kapcsolatban: 

• A társadalmi helyzetek konfliktusokat, feszültségeket okoznak a személyben, amelyeknek levezetési eszköze 

lehet a média (Katz, Foulkers, 1962). 

• A társadalmi szituációk, konfliktusok problématudatosságot alakítanak ki, amely a médiára való odafigyelést 

igényel (Katz, Blumler, Gurevitch, 1982). 

• A társadalmi szabályok korlátozzák azoknak a helyzeteknek a számát, amelyekben a felmerülő szükségletek 

közvetlenül kielégíthetők, ezek helyettesítőjekéntjelenik meg a média (Rosengren, Windahl, 1972). 

• A társadalmi szituációk növelik bizonyos értékek megjelenését, ezek megerősítőjeként az azokkal kongruens 

médiatartalmak keresése növekszik (Dembo, 1972). 

• A társadalmi helyzetek olyan elvárásokat támasztanak bizonyos ismerős médiatartalmakkal kapcsolatban, 

amelyekre oda kell figyelnünk ahhoz, hogy tagjai maradjunk a fontos értékekkel bíró társadalmi csoportoknak 

(Atkin, 1972). 

• A társadalom által a médián keresztül előtérbe kerülő tartalmak befolyásolják azt, hogy arról az egyének 

mennyit és miként beszélnek. Gyakrabban és erőtejesenjelennek meg azok a vélemények és tartalmak, 

amelyeket a társadalom (közvélemény) is támogat, illetve egyre kevesebbet beszélnek azokról a kérdésekről, 

amelyeket csak kevesen támogatnak. Ez elvezet egy olyan folyamathoz, amely szerint a társadalom támogatását 

„élvező" véleményeket (uralkodó médiatartalmakat) magabiztosan kimondják, míg a kevésbé exponált 

véleményekés azok támogatói hallgatni kezdenek, belekerülve a csönd spiráljába (Noelle-Neumann, 1974). 

3.5.3. Az egyén szerepe a médiahasználatban 

A média használatában nagymértékben szerepet játszik az egyén, de a média és a személy hatásainak a 

szétválasztása nehéz feladat (Katz, Blumler, Gurevitch, 1982). A televíziónézéssel kapcsolatba hozható 

személyiségbeli különbségek olyan jelentősek, mint a tévénézés mennyiségének hatása, amely bizonyított 

(Tangney, Feshbach, 1988). A személy szűkebb környezetének elemzése illusztrálja a média erőteljes hatásait. 

A televízió a családok 60%-ában megváltoztatja az alvási ritmust, 55%-ukban az étkezési időt, és 78%-ukban 

használják a tévét mint „baby-sitter"-t (Johnson, 1967). Ebben az üzenetgazdag médiakörnyezetben is vannak a 

médiahasználatnak objektív korlátai. A lehetőségek és adottságok kényszere miatt senki nem képes (és nem is 

akar) mindent figyelemmel kísérni a médiumok üzeneteiből, legjobb esetben is csak annyit tehet, hogy egyetlen 

médiumtól sem szakad el teljesen, de még ekkor is egyes médiumokat kitüntetetten használ (Halász, 1976). A 

kutatások az egyéni jellemzők és a média összefüggéseit vizsgálva több elméletet használtak fel kiindulási 

pontként. Az egyén és a média kapcsolatát le lehet néhány igen egyszerű kérdésre redukálni: 

• ki 

• milyen körülmények között 



 II. RÉSZ │GAZDASÁGI 

MAGATARTÁS 
 

 193  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

• miért használja a médiát, 

• és az milyen hatással van a használóra (Rosengren, 1974)? 

Az első és a harmadik utal az egyén vonásaira, az első a személyiségjegyekre koncentrálva, a harmadik azok 

motivációkkal való kapcsolatát emelve ki. A második utal a médiakörnyezetre, a szocializáció ágenseire, 

kiemelten a társadalom hatásaira. Végül az utolsó tényező implikálja az interakció fontosságát, amely a média, a 

környezet és a médiafogyasztó között jön létre. Az azonos médiatartalmak (pl. egyetlen tévéműsor) az egyén 

szükségleteitől függően a médiatartalom eltérő interpretációs lehetőségei miatt több motívum kielégítésére is 

alkalmasak lehetnek (Faber, Brown, McLeod, 1979). Keveredhetnek benne biológiai, humánspecifikus 

pszichológiai és az egyénen túlmutató, társas érintkezését befolyásoló motívumok is. 

Ha a maslowi motívumhierarchiát vesszük alapul (Maslow, 1954), akkor leginkább a valahova tartozás, az 

értékelés és önértékelés, illetve azénaktualizáció motívumai (növekedési motívumok) jelennek meg, mint a 

kutatás kérdései (Rosengren, 1974). A hierarchia alapmotívumai valószínűleg azért nincsenek a kutatás 

fókuszában, mert immunisnak tűnnek a társadalom, köztük a média hatásaira. Katz és munkatársai szerint 

pontosan az a probléma, hogy nincs a médiakutatás számára egyetlen használható, releváns társadalmi és 

pszichológiai teória. A maslowi hierarchia azért szorul ki ebből a megközelítésből, mert nem használható 

egyetlen olyan motívumvagy szükséglethierarchia sem, amely nem adja meg az elemek (motívumok) közti 

releváns funkcionális kapcsolatokat. Szerintük csak hipotéziseink lehetnek arról, miként kapcsolódnak össze a 

motívumok a médiahasználat preferenciáival. Elméletük szerint alkalmasnak látszik önértékelési, affiliációs, 

illetve menekülési (pl. szorongáscsökkentési) funkciók kielégítésére a média. A kielégülés forrása lehet a média 

tartalma, a médiának való kitettség ideje, illetve szociális kontextusa. Azonban, még ha megoldódik is ez a 

konfliktus, akkor is szembe találjuk magunkat egy alapvetőbb, hamarabb felszínre kerülő problémával. A média 

csak egy a lehetséges szükségletkielégítők közül, ugyanazt a motívumot kielégíthetjük más „hagyományos", 

„régebbi" módon is (Katz et al., 1982). 

A problémát tovább sarkítják más szerzők, kétségbe vonva, hogy a média egyáltalán kielégíthet-e motívumokat: 

hogyan képes a média az összetett, bonyolult szükségleteket kielégíteni? A média által kínált gratifikációk 

(kielégülési lehetőségek) annyira különböznek az ember valódi szükségleteitől, hogy nem feltétlenül 

befolyásolják annak használatát. Egy szélsőséges példát hozva: a televízióban látható szex kielégíti-e a személy 

szexuális motivációit, vagy a média még annak a való életben megszerezhető formájánál is kielégítőbb? De még 

ha bizonyos motivációk kielégítője is a média, akkor is eltúlzott annak jelentősége (McGuire, 1974). A 

probléma egy lehetséges megoldását kínálja Rosengren. A médiafogyasztás lehet egyrészt a személyiség 

bármely motívumának helyettesítő kielégítője (ezt nevezi ő szükségletnek), de lehet önálló, saját értékkel bíró 

tevékenység (motívum) is (Rosengren, 1974). Ebből a gondolatból kiindulva fogalmazódik meg a következő 

probléma: feltételezve, hogy a média valódi késztetésekkel (nem helyettesítő motívumokkal) áll kapcsolatban, 

az létrehozza vagy kielégíti a szükségleteket? Ha mindkettő állítható, akkor melyik milyen arányban 

befolyásolja a másikat, és mi az egymáshoz való viszonyuk (Katz, Blumler, Gurevitch, 1982)? Más szerző 

megközelítéséből nézve, a médiában keresett kielégülés és a folyamat végén megkapott kielégülés között milyen 

interaktív kapcsolat van? Létezik-e visszacsatolási (feedback) mechanizmus a kettő között, és milyenjellegű? A 

kettő között ott levő média maga az, amely kielégülést okoz, vagy az általa kínált tartalom az, ami felelős a 

szükséglet kielégítéséért (Greenberg, 1974)? Vagyis a médiahasználat vezet-e a szükségletek kialakulásához, 

vagy a szükséglet vezérli a médiahasználatot (Rosengren, 1974)? 

Talán kirajzolódni látszik, hogy a média, a társadalom és az egyén viszonyát nem lehet megérteni anélkül, hogy 

a kutatásokat ne helyeznénk bele szélesebb keretbe, szociológiai háttérbe is. Egyik oldalról szükség van 

empirikus kutatásokra és az azokat integráló elméletekre, amelyek információt nyújtanak arról, hogy az egyén 

miként éli meg a médiával való viszonyát, illetve szükség van társadalomelméletre, amely tágabb perspektívába 

helyezve magyarázattal szolgál azoknak a szélesebb relációknak a megértéséhez, amelyek részben a médián 

keresztüljutnak el az egyénhez (Murray, Kippax, 1981). 

3.5.4. A médiaterv elkészítése: a rendelkezésre álló háttér-információk 

A médiatervezéshez rendelkezésre álló statisztikai adatok segítik a szakembert abban, hogy a 

reklámkampányhoz készítendő médiatervhez a szükséges háttér-információkat megszerezze. Hazánkban az 

ehhez szükséges adatfelvételt és elemzést az erre specializálódott piackutató cégek végzik el. Negyedéves 

adatfelvételi hullámokban mérik fel a magyar lakosság médiahasználati szokásait és regisztrálják más, a 

médiatervezést segítő adatait. Ez az adatbázis nyújtja szinte valamennyi magyarországi reklámügynökségnek a 

tervezési alapokat. A vizsgált mintanagyság 20 ezer fő évente, ez negyedévenként 5 ezer fő megkérdezését 

jelenti. Ez a mintanagyság lehetővé teszi, hogy az elemzéskor mély és többdimenziós elemzési kategóriában is 
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statisztikailag megbízható adatok álljanak rendelkezésre. A mintában szereplő személyek kiválasztása úgy 

zajlik, hogy a minta reprezentálja az ország lakosságát valamennyi, a marketingés reklámtervezés számára 

releváns dimenzió mentén a 14 év feletti lakosság körében. Így a gondosan választott minta figyelembe veszi az 

alapvető demográfiai és szociológiai változókat (nem, kor, iskolai végzettség, foglalkozás, lakóhely,jövedelem). 

Az adatfelvétel leginkább a pszichológiában is használt standardizált kérdőívekhez hasonló adatlapok 

segítségével történik, amelyeket a megkérdezettek lakásán töltet ki a kérdező a válaszadóval. A kérdőív 

tematikája kiterjed: 

• a szociológiai változókra (jövedelem, családstruktúra, a háztartás jellemzői 

stb.), 

• az életstílus-változókra (hobbi, szabadidő-tevékenység stb.), 

• az általános médiahasználati szokásokra, médiaellátottságra és 

• egyéb, piaci kommunikációt befolyásoló változókra (vásárlási szokások, vásárlási tervek stb.). 

A kapott adatok lehetővé teszik, hogy a leggyakrabban figyelembe vett célcsoportszegmenseket megismerjék, 

súlyozzák a reklámkampány médiatervét, azaz a lehetőségekhez képest optimalizálják a célcsoportelérést 

költség és hatás szempontjából. 

A módszer legnagyobb hátránya, hogy a tervezés számára legfontosabb médiaadatokkal kapcsolatban adja a 

legkevésbé megbízható információt. Mivel a személyeknek az előző napra, illetve korábbra visszatekintve kell 

beszámolniuk médiahasználati szokásaikról, igen torz adatokhoz lehetjutni, főleg a legnagyobb súlyú médium, a 

televízió esetén. A rendelkezésre álló általános médiahasználati adatok ennek érdekében továbbiakkal 

egészülnek ki, amelyeket egy másik módszer és cég kínál Magyarországon. Közel 700 magyar háztartásban 

(lakossági panel) olyan készüléket helyeztek el, amely összekötve a televízióval és egy számítógépes 

adatrögzítővel, regisztrálja a családtagok televíziónézési szokásait. A panel reprezentálja a magyar lakosságot, 

és körülbelül 2000 főre terjed ki. Ezenkívül a körülményekhez képest igyekszik a különböző televíziós 

csatornák regionális sajátosságait is pontosan regisztrálni, figyelembe véve, hogy az egyre gyarapodó televíziós 

csatornák országos lefedettsége igen különböző, illetve maga a médiahasználó is dönt arról, mely csatornákat 

látja szívesen az otthonában saját tévékészülékén. A kutatási szituációban a család tagjai, amikor leülnek 

televíziót nézni, a készüléken bejelentkeznek, majd bizonyos időközönként jelzik, hogy a televízió előtt ülnek 

vagy sem. A készülék ezt az adott televíziós csatornával és műsorral együtt regisztrálja, és viszonylag 

megbízható képet ad az aktuális televíziózási szokásokról. Ezek az adatok képezik az alapját a mindennapi 

életben is ismert televíziós nézettségi indexeknek is. 

Működik egy harmadik adatbázis is, amely kevésbé direkt felhasználási lehetőséget nyújt, de fontos implikációi 

vannak a médiatervezés számára. Az egyik hazai cég arra specializálódott, hogy pontos információt 

szolgáltasson arról, hogy milyen intenzitással, hol és mekkora költségráfordítással vannakjelen a piac szereplői a 

reklámozás területén. A kutatás adatai képet adnak a felhasználó számára a konkurens cégek 

médiastratégiájáról. Ez lehetőséget nyújt arra, hogy a marketingstratégia szempontjait is pontosan figyelembe 

véve illeszkedjen a médiatervezés a piaci konkurencia viszonyaihoz. Az adott cég így dönthet arról, hogyan 

akarja eljuttatni kommunikációs üzenetét a befogadókhoz a piaci versenytársak marketingkommunikációjának 

tükrében. Így dönthet arról, akar e versenyezni időben, térben, költségben stb. a versenytársakkal, vagy esetleg 

éppen ennek elkerülése számára a fő cél. A televízió példájánál maradva, a cég adatot tud szolgáltatni egy 

kiválasztott termékkel kapcsolatos reklám mintázatáról, illetve, ismerve a médiapiaci árakat, becslést tud adni 

arról, milyen hatékonysággal érte el az adott célcsoportot a reklámozó. Összevetve ezeket az adatokat a másik 

két cég által nyújtott információkkal, akár azt is meg lehet tudni, hogy hány forintba került a célcsoport egyetlen 

tagjának az elérése a reklám segítségével. 

Látható, hogy a rendelkezésre álló adatok komplex dimenziók vizsgálatát teszik lehetővé, amely kiterjed a 

célcsoportok médiahasználati, gazdasági és szociológiai jellemzőinek a feltárására és azok párhuzamos 

elemzésére. A pszichológia relevanciája korlátozott ezen a területen, hiszen nem állnak rendelkezésre olyan 

adatok, amelyek megvilágítanák a médiahasználat mögött rejlő és azt befolyásoló pszichológiai tényezőket. 

Ennek ellensúlyozására gyakran kiegészítő jellegű, ad hoc, többnyire kvalitatív kutatásokat végeznek a cégek, 

pontosan definiált célszegmensek és hipotézisek segítségével. A gyakran használt kutatási módszerek közé 

tartoznak a csoporthelyzetet teremtő beszélgetések vagy a különböző mélységű egyéni interjúk. A módszerek 

előnye az, hogy mélyebb betekintést nyújtanak a probléma és a célcsoportok egy szűk szegmensébe, de nem 
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adnak lehetőséget általánosításra, statisztikai validálásra, amely különösen fontos dimenzió, hiszen a 

reklámozásnak meg kell felelnie a kommunikáció költséghatékonyságával kapcsolatos elvárásoknak. 

3.5.5. Lehetőségek és korlátok: emberismeret, intuíció és kreativitás a 
médiatervezésben 

Látszólag sokdimenziójú és több megközelítésből fakadó adat áll rendelkezésre a médiatervezéskor, mégis 

említésre méltó egy gyakorlati okokból nem kontrollálható nézőpont bemutatása. A hazai médiakutatások nem 

foglalkoznak azzal, hogy az adott célcsoportok leírhatóak-e a célcsoport médiatartalom-preferenciája tükrében. 

A probléma több oldalról is igen kevéssé megvilágított. A pszichológia csak szórványos adatokkal rendelkezik 

arról, hogy milyen lélektani attribútumok befolyásolják a médiahasználók tartalmi preferenciáit és 

médiaválasztásait. Keveset tud arról is, hogy milyen szükségletből fakadóan választanak és utasítanak el az 

emberek bizonyos médiumokat, függetlenül azok tartalmi vonatkozásaitól. A korábban a piaci és a pszichológiai 

szegmentáció részleges átfedéséről írt részben felvetett problémák miatt még kétségesebb a médiakutatás által 

nyújtott adatok megbízhatósága. Könnyen előáll az a helyzet, hogy a célcsoport tagjairól nem lehet tudni, hogy 

az adott médiatartalom-preferencia, a termék implikálta pszichológiai jellemzők és a médiával kapcsolatos 

immanens pszichológiai jellemzők miként függenek össze egymással. Emiatt a médiatervezés nem képes a 

pszichológiai összefüggésrendszerek mélyebb kiaknázására, hiszen a médiahasználatról és a pszichológiai 

értelemben csak hiányosan jellemzett célcsoportszegmensekről rendelkezésre álló adatok csak statisztikai 

korrelációk. Így a médiatervezők gyakorlati ismeretei, intuíciója sokszor fontosabb befolyásoló tényező 

tervezéskor, mint a rendelkezésre álló kutatási adatok. 

A médiatervezés egy fontos fázisa hazánkban gyakorlati okokból szintén nehézkes. A közelmúltban a televízió 

1-es és 2-es csatornáján, ahol a televízión keresztül történő reklámozás jelentős része zajlott, erős verseny folyt a 

reklámidőpontok és -helyek megvásárlásáért. Ez kialakított egy paradox médiapiaci szituációt, amelyben a 

kampányhoz szükséges médiavásárlás előfoglalási idejejóval hosszabb időintervallum, mint amennyire a 

televízió a saját műsorszerkezetét meghatározza. Gyakorlati szempontból ez azt jelenti, hogy a médiaterv 

elkészítésekor és a napra lebontott médiamegjelenések vásárlásakor nem áll rendelkezésre a műsorstruktúrára 

vonatkozó adat, holott tudjuk, hogy ez erős befolyásoló tényező sok szempontból is. Ennek ellenére hatékony 

médiatervezést lehet végezni, mert a médiaelemzések azt mutatják, hogy a mindennapokba ágyazott, erősen 

rögződött médiaszokásokat statisztikai értelemben szerényebb mértékben változtatják csak a műsorok napi, 

aktuális témái, azok valószínűleg több változó együttes hatásából fakadnak, amelyek közül csak egy a média 

tartalma. Ennek ellenére látható, hogy a pszichológia vizsgálódási területét is érintő, fontos lépcső nem vált 

központi jelentőségűvé a médiakutatásban. A piaci helyzet miatt jelenleg nincs igény annak részletes 

felmérésére, hogy a média tartalmi környezete miként tudja befolyásolni pozitív vagy negatív irányba a reklám 

hatását. 

Ha a médiatervezőnek lehetősége lenne a műsorstruktúra megismerésére a médiahelyek vásárlása előtt, akkor 

hatékonyabb célcsoport-befolyásolást tudna elérni. Jól ismert tény, hogy például a National Geographic című, 

világszerte ismert lapban nemcsak annak célcsoportjához, hanem gyakran az éppen publikált cikkhez is 

illeszkedő sajtóreklámok láthatóak. Hasonló háttér-információk meglétét feltételezi a következő példa is. Az 

angol televízióban lehetett olyan autóreklámot látni, ami vizuálisan illeszkedett ahhoz a környezethez, amelyben 

sugárzásra került. A műsorkörnyezet a sok néző körében népszerű, állítólag földön kívüli lényekkel kapcsolatba 

hozott gabonakörökről szólt. A reklámban, amelyet eközben bemutattak, egy autó volt látható madártávlatból, 

amint egyenesen átvág egy búzatáblán, kétjól látható gabonakör között. Az így kialakuló kép vizuálisan egy 

„%" jelet hozott létre, amelynek egyenes vonalát éppen az autó húzza meg. A reklám témája pedig egy olyan 

kedvezményes autóvásárlási lehetőség volt, amelyben a részletfizetéseket nem terheli semmilyen kamat. Az 

ilyen típusú reklámozás rendszerint nehezen kivitelezhető, arról nem is szólva, hogy az adott angol esetben sem 

lehet arra biztos választ adni, hogy az ilyen, kifinomult médiaelhelyezés a magas emlékezeti értéken túl 

rendelkezik-e más jellemzővel, ami pozitívan befolyásolja a reklám sikerét. 

3.6. ÖSSZEGZÉS 

A marketing, a marketingkommunikáció és a pszichológia összefonódása abból a praktikus igényből fakad, 

hogy a marketing végső célja a piaci keresleti viszonyok megváltoztatása a piaci célcsoportok gazdasági 

viselkedésének megváltoztatásán keresztül. Ahhoz, hogy a marketing tervezési és végrehajtási folyamatában a 

végső láncszemnek tekinthető vásárlót/fogyasztót befolyásolni lehessen, meg kell ismerni gazdasági helyzetén 

túl gondolkodásának, érzelmeinek és viselkedésének mozgatórugóit is. A marketing pragmatikus szemléletéből 

fakadóan a pszichológia is gyakorlati relevanciájú ismereteivel, illetve mérési módszereivel járult hozzá a 
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kialakult interdiszciplináris területhez, amelyet fogyasztóimagatartás-kutatás és marketingkommunikációval 

kapcsolatos pszichológia néven említhetünk. 

A két terület célja azonos a gazdasági jellegű kommunikáció tervezése és készítése során. Mindkettő cégek, 

szervezetek profitjának realizálását és azok versenyhelyzetüket hivatott változtatni. Ezen felismerés ellenére is 

különbözik a tudományterület szemlélete, amely vizsgálódásuk eltérő dimenzióiból és szakmai nézőpontjaiból 

fakad. A pszichológia birtokában van ugyan olyan alapvető ismereteknek, amelyekkel a célcsoportok lélektani 

aspektusait le tudja írni, de a gazdasági szituáció, illetve az egyéb befolyásoló tényezők (társadalmi, jogi 

szabályozás, gazdasági helyzet stb.) vizsgálata kívül esik szakmai kompetenciáján. A pszichológia számárajól 

ismert az ajelenség, hogy az elméleti és mérési eredmények, valamint a környezet és az emberi tényezők 

sokszínűsége miatt kevéssé prediktívjellegű. Nehezen kezelhető ez a probléma, amikor a marketinggel 

összefonódva, pragmatikus célt tűzve ki, ingoványos határterületre lép. A pszichológia a marketinggel és a 

marketingkommunikációval kapcsolatos vizsgálódásai során is csak saját eszköztárára támaszkodhat, amelyről 

tudjuk, hogy a legtöbb esetben is csakjelenségek leírására, nem pedig a viselkedés előrejelzésére alkalmas. 

Ebben a tekintetben a pszichológia nem tudja azt nyújtani, amit a közgazdaságtan vár tőle. 

A marketingkommunikáció hatékonyságának mérésejó példa erre. A pszichológia, szem előtt tartva a 

kutatásmódszertan alapvető szabályait, a legtöbb kommunikációs tevékenységet mérhetővé tudja tenni, ha 

lefordítja azokat saját terminusaira. Amikor például egy reklámkampány hatékonyságát próbálja a pszichológus 

mérni, akkor egy szélesebb perspektívájú attitűdkutatással találja magát szembe. Felméri az adott célcsoportnak 

a termékkel kapcsolatos ismereteit, fogyasztási/vásárlási (viselkedési) szokásait, és képet rajzol az adott 

területtel kapcsolatos emóciókról. Megteheti ezt a kampány előtt és után, ezáltal pontosan regisztrálva a 

kampány során bekövetkezett változás mértékét, a reklám hatását. A probléma azzal analóg, amit a pszichológia 

az attitűdmérés problémaköréből jól ismer, vagyis amikor az attitűdök alapján próbál viselkedésre vonatkozó 

következtetéseket levonni. A tapasztalat azt mutatja, hogy a viselkedés attitűdök alapján történő perdikciója 

alacsony hatékonyságú, ennek megfelelően a reklámkampány hatékonyságának a mérése is kétséges, az csak a 

bekövetkező attitűdváltozások regisztrálását jelenti, ami viszont nem ad lehetőséget a keresleti viszonyok 

változásának közvetlen elemzésére. Bár a marketingkommunikáció csak egy eleme a piaci tevékenységeknek, 

hasonló problémával kerül szembe a két terület kutatója, amikor a marketingtervezésbe ellenőrzési pontokat 

építve a kutatást hívja segítségül. Gazdasági szempontból nézve a pszichológia szerepe akkor releváns ezen a 

területen, ha képes az általa feltárt ismerethalmaz segítségével a gazdasági profit növeléséhez hozzájárulni. 

4. 8. KITEKINTÉS: A HIRDETÉS ÉS A FOGYASZTÓK 
BEFOLYÁSOLÁSA – Albert Attila 

4.1. BEVEZETÉS 

A hirdetés egy folyamat, amely során a gazdaság szereplői befolyásolni próbálják az egyének véleményét, 

cselekvését. A reklámnak mint az eladás hatásos és gazdaságos elősegítőjének két nehezen elkülöníthető 

funkciója van: 1. tájékoztasson, informáljon egy termék, szolgáltatás, vállalat létéről,jellemzőiről, és 2. 

befolyásolja, manipulálja a fogyasztók érzelmeit, márkapreferenciáit. Lássuk, mit mond minderről Baudrillard: 

„A reklám a legdemokratikusabb árucikk, az egyetlen, amit kivétel nélkül mindannyian »ajándékba kapunk«. A 

tárgyat eladják nekünk, a reklámot viszont »adják«. [...] Mik lennének a modern állampolgárok, ha a tárgyak és 

az árucikkek nem lennének felkínálva nekik a választék és a reklám kettős dimenziójában? Nem lennének 

szabadok. Ha eltörölnénk mindennemű reklámot, mindannyian frusztrálva éreznénk magunkat a csupasz falak 

láttán. Nemcsak ajáték és az álom (mégoly ironikus) lehetősége miatt volnánk csalódottak, hanem sokkal 

mélyebben azért, mert úgy éreznénk, hogy az a »valaki« már nem törődik velünk. [...] Az embernekjólét felé 

való felemelkedése során egyik legelső követelése az, hogy foglalkozzanak kívánságaival, vágyaival, 

fogalmazzák meg és jelenítsék meg őket az ő szeme láttára. [Később még hozzáteszi a manipulációra utalva] .a 

társadalom azért anyáskodik feletted, hogyjobban megőrizhesse erőszakjellegét." (Baudrillard, 1987/1968, 201-

207.) 

E tanulmányban a reklám ez utóbbi, befolyásoló szerepére helyezzük a hangsúlyt, háttérbe szorítva a jó 

szándékú, informáló funkciót. 

4.2. A HIRDETÉSEK VILÁGA 

4.2.1. Az áru propagandája 
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A kommunikáció kutatói régóta ismerik a kapcsolatot a média által tárgyalt ügyek és a közvélemény által 

legfontosabbnak tartott témák között. Az emberek politikai és szociális érdeklődését és értékrendjét jelentős 

mértékben a tömegkommunikáció alakítja ki. Egy Észak-Carolina (USA) államban végzett felmérés szerint a 

szavazók azokat a kérdéseket ítélték a legfontosabbnak a választási kampány során, amelyekkel a helyi média a 

legtöbbet foglalkozott. Az 1972-es képviselő-választások első fordulója után megvizsgálták, hogy az 

egyesjelöltek mennyit költöttek politikai hirdetésekre. Kiderült, hogy az esetek nagyobb részében a több pénzt 

költő jelöltek futottak be. Ogilvy (1990) szerint: „Olyan korban, amikor a tévéreklámok döntően szólnak bele 

abba, hogy ki lesz az Egyesült Államok következő elnöke (a jelölt adásidőt vásárolhat magának), a 

tisztességtelen reklám ugyanakkora csalás, mint a szavazati eredmények meghamisítása." 

A 2-5 év közötti amerikai gyerekek átlagosan napi 3 és fél órát nézik a tévét, a felnőttek átlaga majdnem 5 óra. 

Magyarországon hetente átlagosan egy 9-11 éves gyerek 14 óra 45 percet, egy 12-14 éves 17 órát tölt a tévé 

előtt. Ez napi 2 óra 6 percet, illetve 2 óra 24 percet tesz ki (Körmendy, 1993). Ha figyelembe vesszük a háttér-

televíziózás szokását is, ez az időtartam mégjobban megnő. Csak a munka és az alvás tölt ki több időt az átlagos 

felnőtt életében – a televízió gyakorlatilag a közösségi és családi élet helyébe lépett, helyettesíti a kulturális 

tevékenységet és az olvasást. 

Egy átlagos amerikai felnőtt körülbelül 21 ezer reklámot lát évente, amelyek többsége ugyanazt az üzenetet 

hordozza: „Vedd meg – vedd meg most!" A The Economistjelentése szerint 1989-ben a multinacionális 

vállalatok világszerte összesen 240 milliárd dollárt költöttek reklámokra (a magyar gazdaság 1992-ben 25 

milliárd Ft-ot). Újabb 380 milliárd dollárba került a csomagolás, a formatervezés és a vásárlás egyéb ösztönzése. 

Összességében ezek a kiadások fejenként 120 dollárra tehetők a világ össznépességére vetítve. A vállalatok 

hirdetésre egy főre számítva több mint felét költik annak az összegnek, mint amit a világban közoktatásra 

fordítanak. A reklámkiadások sokkal gyorsabban nőnek, mint az oktatási kiadások: 1950 óta közel 

meghétszereződtek – a világgazdaság növekedési üteménél egyharmaddal gyorsabban (Korten, 1995). 

4.2.2. Mesterséges álomvilág és látszatszabadság 

A reklám a puritán erkölcs helyébe az azonnali kielégülés hedonista elvét állítja. Támadja azokat az 

ideológiákat, amelyek szerint ajövő érleli be mai tevékenységünk gyümölcsét, azt sugallja, mintha a valódi 

függetlenség az lenne, hogy szabadon fogyaszthatunk. Az amerikai Motivációkutató Intézet (Motivational 

Research Institute) egyik igazgatója nyilatkozta: 

„Lehetővé kell tennünk az átlagamerikai számára azt, hogy erkölcsösnek érezze magát akkor is, amikor flörtöl, 

amikor költekezik, sőt még akkor is, amikor második vagy harmadik autóját veszi meg. Meg kell adnunk az 

embereknek jólétük szentesítését és élvezetük igazolását, meg kell őket győznünk arról, hogy ha életükből 

örömet csinálnak, az igenis erkölcsös, és nem erkölcstelen dolog. ez kell, hogy legyen mindenfajta reklám 

elsőrendű, legfontosabb témája." 

A hirdetők alaposan kihasználják a modellek rábeszélő erejét. Harminc másodperces tévéhirdetésekben testes 

urak és hölgyek soványodnak karcsúvá a reklámozott úton-módon, háziasszonyok lepik meg férjüket csillogó-

villogó otthonukkal (tisztítószer), szerelmesek mosolyognak egymásra szélesen (fogpaszta), fiatal pár élvezi a 

korlátlan költekezést (hitelkártya). E modellek nemcsak a terméket adják el, hanem egy életszemléletet is 

közvetítenek: csak a sovány emberek szépek, csak a mobiltelefonnal rendelkezők az igazán szabadok. 

Többségünk pedig ezalatt „felfüggeszti a kétkedést", elfogadja a fikciók feltevéseit, az elvégzett kísérletek 

valószínűségét, a fogkrémreklámban a kalciumhiányos tojás héjának meglágyulását. 

4.2.2.1. Igazság és hitelesség 

Úgy tűnik, hogy az arányok kezdenek eltolódni: az elsődleges cél nem a tájékoztatás vagy felvilágosítás, hanem 

a közvélemény elmozdítása valamely álláspont irányába. Azok a közlések, amelyek azt állítják, hogy egy 

termék kétségbevonhatatlan tekintélyek szerint előnyösebb – ám nem tudható, hogy minél -, hogy bizonyos 

jellegzetességek csakis a szóban forgó termék sajátjai, holott az összes konkurens termék rendelkezik vele – nos, 

e kijelentések csakis arrajók, hogy végleg elhomályosítsák az igazság és a hazugság közti különbséget, s azt a 

hihetőség ködével burkolják be. 

„A propagandában, akárcsak a reklámban, nem az a fő kérdés, hogy az információ az igazságnak megfelelően 

tájékoztat-e egy bizonyos helyzetről, hanem hogy igaznak (szavahihetőnek, elfogadhatónak) hat-e a 

tájékoztatás" 

– állítja Lasch (1996). Ugyanezt fejezi ki Körmendy (1993) is: 
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„Mivel a reklámfilmek konkrét informatív tartalma meglehetősen csekélyjelentőséggel bír az illető hirdetés 

elfogadhatóságára nézve, a filmek »valódiságának« megítéléséhez alapul szolgáló tapasztalatokat pedig éppen a 

televízióból és legfőképpen a hirdetésekből szerzik be a gyerekek, sokkal valószínűbbnek tűnik, hogy a 

reklámfilm hitelességét egy belterjes reklámsztereotípia mesterséges valóságának mércéjéhez viszonyított 

összehasonlítás határozza meg. Ebben az elbírálásban nem az a hirdetés tűnik megbízhatónak, amelyik objektíve 

valós információkat (tartalmi kellék) nyújt a hirdetett termékről vagya filmben megjelenített élethelyzetről, 

hanem az, amelyik »reklámszerűbb«, a konvencióknakjobban megfelelő képi környezetet (formai kellék) tud 

teremteni a televízióban a másik, adott esetben korrektebben érvelő reklámfilmnél." 

4.2.3. Kielégülés és frusztráció 

A tömegkommunikáció felnagyítja a hírnévről, sikerről szőtt álmokat, arra bátorítja a hétköznapok emberét, 

hogy azonosuljon a sztárokkal, és váljon ki a „csordából". Csakhogy eközben nehezebbé teszi számára, hogy 

mindennapi létének banalitását elfogadja, és hogy a kudarc és a veszteség tudatát elviselje. Régebben a reklám 

felhívta a figyelmet a termékre, és dicsérte előnyeit. Ma nem annyira a terméket hirdeti, mint inkább a 

fogyasztói életformát. Arra „neveli" a fogyasztót, hogy csillapítatlan vágya ne csak ajavakra irányuljon, hanem 

új élményekre is, a teljes kielégítettségre. Unalmas és értelmetlen a munkád? Fölöslegesnek érzed magad és 

fáradt vagy? Üres az életed? A fogyasztás azzal kecsegtet, hogy betölti a fájó űrt; ezért övezik az árut a 

romantika aurájával, egzotikus vidékek és színes élmények légkörével, a női testek képeivel. 

A reklám egyúttal a boldogtalanság új formáiról is „gondoskodik": a személyes bizonytalanságról, a státusért 

való szorongásról, hogy vajon ki tudjuk-e elégíteni gyerekeink felkeltett igényeit. Rosszabbul öltözöl a 

szomszédodnál? Ócskább a kocsid az övénél? A gyereked van-e olyan egészséges, közkedvelt, jó tanuló, mint a 

másoké? A reklám intézményesíti az irigységet és járulékos szorongásait, az önmagunkban való kételkedést. Az 

a célja, hogy igényeket ébresszen, és nem csak az, hogy kielégítse azokat. Kimutatták, hogy miután valamely 

körzetbe bevezették a televíziót, mivel az a hirdetések révén ajavak fogyasztására ösztönzött, a felsőés 

középosztálybeli életstílust normaként jelenítette meg, megnövekedett a lopásos bűncselekmények száma. Az 

általánosjólétnek és fogyasztásnak az illúziója frusztráló és elkeserítő módon hat a szegényebb nézőkre, arra 

ösztönözve őket, hogy ők is megpróbálják kivenni részüket ebből a „mesterséges álomvilágból" a 

rendelkezésükre álló eszközökkel. 

4.2.4. A gyerekek és a tévé 

Az 1990-es évek elején történt, hogy Amerikában életfogytig tartó börtönbüntetésre ítéltek egy tizenhét éves 

kamaszt, mert megölt egy tizenhat éves fiút. Tettének oka: nagyon szeretett volna egy pár Nike Air sportcipőt, 

azt a fajtát, amelyik 125 dollárba kerül, s amit Michael Jordan, a híresjátékos reklámoz a tévében. Ez a vágy 

indította arra, hogy egy 22-es kaliberű pisztolyt szegezzen társa homlokára, meghúzza a ravaszt, majd sietve 

távozzék, lábán a vadonatúj, magas szárú tornacipővel. A bűnvádi eljárás során az ügyész a reklámokat 

hibáztatta, kijelentvén: „Sajnálatos, ha a hirdetések a luxus olyan netovábbjának tüntetik föl a tornafelszerelési 

cikkeket, hogy azokért érdemes embert ölni." 

Mellesleg a Nike cipőgyártó nagyvállalat 8 ezer embert foglalkoztat a vezetés-szervezés, tervezés, eladás és 

reklám területein, a termelést pedig a független alvállalkozók által foglalkoztatott, mintegy 75 ezer főből álló 

bérmunkástömegre bízza. A kihelyezett termelés legnagyobb része Indonéziában folyik, ahol egy pár Nike cipőt 

– aminek az ára Amerikában 73 és 135 dollár között mozog – kb. 5,6 dollárért állítanak elő olyan lányok és 

fiatal nők, akik mindössze 15 centes órabérért dolgoznak. Az a 20 millió dollár, amit Michael Jordan 1992-ben a 

reklámozásért állítólag felvett, meghaladta azon indonéziai gyárak dolgozóinak összesített évi fizetését, ahol e 

cipőket előállították (Korten, 1995). 

A Nebraskai Egyetemen végeztek egy felmérést, amelynek során 15 ezer gyereket kérdeztek meg, hogy mire 

van nagyobb szüksége: tévékészülékre vagy apára. A megkérdezettek fele a televíziót választotta. Egy 

nemrégiben öngyilkos lett 15 éves fiú búcsúlevelében azt írta, hogy kedvenc tévésorozata félbeszakítása miatt 

nem akar tovább élni. Egy másik gyerek azért ölte meg magát, mert az apja elvette tőle a tévékészüléket 

(Atkinson, 1994). Egy másik 13 éves öngyilkos azt írta búcsúlevelében: „Nem bírok elviselni még egy napot 

televízió nélkül. A lelkemben magammal viszem a tévémet." 

A modern társadalmakban a televízió vitathatatlanul a kultúraformálás egyik legfontosabb intézményévé vált. 

„A multinacionális vállalatok most agresszíven haladnak abba az irányba, hogy. az iskolákat is meghódítsák. A 

Consumers Union (Fogyasztók Szövetsége) szerint 1990-ben 20 millió amerikai tanuló használt valamilyen 

formában olyan oktatási anyagot az iskolában, amit vállalatok szponzoráltak." (Korten, 1995.) Ebből kiindulva 

arra a következtetésre juthatunk, hogy a fogyasztói társadalom legvégső célja a szükségletek pszichológiai 
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monopolizálása – a fogyasztás egységessé tétele, ami végül harmonikus módon összhangba kerül a termelés 

koncentrációjával és abszolút mértékű irányítottságával. 

4.2.5. A reklám információtartalma 

A tipikus hirdetés egyoldalú, kevés információt tartalmaz, annál több csinnadrattát és túlzást: „X márka 

egyszerűen verhetetlen!", „Kizárólag Y elnökjelölt képes arra, hogy.!" Körmendy 1993 kora tavaszán, a Magyar 

Televízióban sugárzott 200 reklámfilm vizsgálata során arra a kérdésre kereste a választ, hogy releváns 

információkat közöl-e a reklám. Közvetít-e minőségi ismérveket, konkrét tulajdonságokat, szükséglet 

kielégítésére való képességet, tényleges előnyöket, használati módot? Az eredmény: 40% alatti arány. Ad-e 

információt az árról, illetvea fizetési módozatokról? Az eredmény: a 200-ból mindössze 6-ban tájékoztattak 

erről; további 3 reklámfilm diszkrét utalást tett arra, hogy a terméknek ára is van, majd sürgősen hozzáfűzték, 

hogy annál azért jóval olcsóbb, és egyébként is, bármi más legalább kétszer ennyibe kerül. 

„Gyakori tapasztalatom szerint 12% a »legjobb minőség« puszta bejelentése (a többinél jobb Duracell tartós 

elem; a »legcsokoládébb« Nuts; a »legkedveltebb« Népszabadság). Az üres minőségi ígéret sajátos válfaja a – 

mosóporreklámoknál különösen megszokotttartalmatlan, bár lebilincselően látványos demonstráció (6%). 

Rendkívül izgalmasak például a Biopon Automata mosópor reklámfilmjében a »különleges nagyításban« 

bemutatott aktív részecskék, amelyek mindenki számára érthetően szemléltetik azt az ok-okozati összefüggést, 

miszerint a Biopon Automata aktív részecskéi azért tüntetik el a szennyezett ruhából a piszkot, és teszik 

foltmentesen tisztává, mert a Biopon Automata aktív részecskéi eltüntetik a piszkot a szennyezett ruhából, és 

foltmentesen tisztává teszik azt." (Körmendy 1993.) 

Ezek a tapasztalatok arra utalnak, hogy akár tartalmaz releváns információkat a reklám, akár nem, akár képes 

megelégedettségünket növelni, akár nem, mégis ellátja feladatát, és növeli a szerzésvágyat, általában és 

konkrétan a hirdetett termék iránti keresletet. Persze a rossz reklám akár csökkentheti is a termék forgalmát. 

Például a Ford hirdetést közöltetett a Reader’s Digest minden második számában, és az év végén kiderült, hogy 

azok az emberek, akik nem látták e reklámokat, több Fordot vásároltak. 

4.3. A BEFOLYÁSOLÁS FORMÁI ÉS TÉNYEZŐI 

Befolyásolásról akkor beszélünk, ha a befolyásoló félnek szándékában áll a befolyásolt fél attitűdjét, 

viselkedését kialakítani, megváltoztatni vagy megerősíteni, a befolyásolt fél pedig ennek tudatában, saját 

döntése nyomán alakít ki, változtat vagy erősít attitűdjén, magatartásán. 

A befolyásolás válfajai Síklaki (1994) nyomán a következők. Manipuláció esetén – a kényszerítéssel ellentétben 

– a manipulált nincs tudatában a befolyásoló szándéknak. A rábeszélés főleg olyan szimbolikus stratégiákon 

nyugszik, amelyek a meggyőzni kívánt félben érzelmeket váltanak ki, míg a meggyőzés elsősorban észérveken, 

logikai bizonyításokon nyugvó stratégiákat alkalmaz, amelyek a meggyőzendő fél értelméhez szólnak. A 

propaganda általában egy eszmerendszer, egy ideológia elfogadtatását szolgálja egy közösséggel, ha kell 

hazugságok árán és akár manipulációval is. Demagógián inkább egy szónoki attitűdöt értünk, amit az jellemez, 

hogy a hallgatóság érzelmeit manipulálva valamilyen aktuális cselekvésre mozgósít, a meggyőzéssel ellentétben 

nem törekszik egy adott nézet tartós megváltoztatására. 

4.3.1. A befolyásolás szociálpszichológiája 

A hirdetés az attitűdváltozással kapcsolatos területek prototípusa, amely során többféle befolyásolási stratégiát 

alkalmazhatnak. Például bemutathatják közvetlenül az attitűd tárgyát, a gyártók ingyenes termékmintát 

küldhetnek az új margarinból, mosószerből, remélve, hogy a fogyasztók saját tapasztalataik alapján megszeretik 

ezeket. Más esetben a potenciális vevők attitűdjeit társadalmi úton közvetített tapasztalat (azaz a termékről a 

gyártó által adott információ) alapján alakíthatják ki, modellnyújtással, meggyőzéssel. A modellkövetés azt 

jelenti, hogy mások megfigyeléséből tanulunk. Amikor a film vagy a sport világának hírességei megjelennek a 

tévéképernyőn és egy bizonyos arcszeszt használnak, a nézőnek a termék iránti attitűdje számos okból változhat. 

A sztár láttán a rajongóban támadt vonzalom egy része „átragadhat" a termékre a klasszikus kondicionálás 

folyamatai révén. A nézők azért is elfogadhatják a terméket, mert úgy érzik, hogy ami megfelel a sztárnak, az 

nekik is megfelel. Végül némelyek minden lehetséges tekintetben a rajongott csillaghoz akarnak hasonlítani, a 

termék használata révén is azonosulva vele. 

A meggyőzés a társas befolyásolás közvetlenebb stratégiája, minta modellkövetés. Ahelyett, hogy rábízná az 

egyénre, hogy maga vonja le a következtetéseket egy modell magatartásának megfigyeléséből, a meggyőző 

kommunikáció egy bizonyos álláspontot támogat, és jellemző, hogy az alátámasztására egy vagy több érvet 
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mutat be. A meggyőzés folyamatmodelje szerint (McGuire, 1985) egy üzenet meggyőző hatása legalább öt lépés 

eredménye: figyelem, megértés, elfogadás, megtartás, cselekvés. 

Amikor az emberek egy közlemény befogadóivá válnak, és dönteniük kell, hogy elfogadják vagy elvetik az 

üzenet által támogatott álláspontot, megpróbálnak véleményt formálni annak érvényességéről. Ez az 

információfeldolgozás két különböző módján érhető el az elaboráció (kidolgozottság) valószerűségének 

modellje (Petty, Cacioppo, 1986b) szerint: 

• A meggyőzés központi útja szerint az üzenet vevői számottevő időt és energiát fordítanak arra, hogy kritikusan 

kiértékeljék az üzenet tartalmát (elaboráció magas szintje). 

• A meggyőzés periferikus útja esetén az üzenet vevői nem hajlandók, motiváltak vagy nem képesek bajlódni a 

részletekbe menő kiértékeléssel (elaboráció alacsony szintje), heurisztikákhoz, egyszerű döntési sémákhoz 

folyamodnak (vö. klasszikus kondicionálás, azonosulás), így attitűdváltozásuk valószínűleg nem lesz olyan 

tartós, és kevésbé fogja előrejelezni ajövőbeni magatartásukat, mint a központi úton végbement attitűdváltozás. 

Fölmerül a kérdés, vajon milyen tényezők indítanak arra, hogy ésszerű döntéshozatal helyett a heurisztikák 

vezessenek bennünket (félre)? A kutatók legalább öt tényezőt azonosítanak (Pratkanis, Aronson, 1992). 

Különösen akkor bízzuk rá magunkat a rávezetésekre, ha: 

• nincs időnk gondolkodni, 

• olyan sok információ zúdul ránk, hogy nem tudjuk földolgozni, 

• úgy véljük, a döntésnek nincs túl nagy jelentősége, 

• alulinformáltak vagyunk a szóban forgó témában, 

• a probléma felmerülésekor a rávezetés hamar „kéznél van". 

A meggyőzést a következő tényezők befolyásolhatják: 

• A kontextus 

– a médium típusa: tévé, rádió, sajtó, közterületi reklámtáblák, plakátok; 

– az üzenet beágyazottsága: milyen műsort-vidám/szomorú – követ, illetve előz meg a hirdetés; 

– a médiumnak való kitettség: otthon, autóban, egyedül, csoportban; 

– a bemutatás jellege: pl. szokatlan, természetellenes, nem autentikus hatékonyságtesztek, minidráma (két 

felhasználó osztja meg tapasztalatát a termékről), interjú. 

• A forrás hitelessége, vonzereje, kedveltsége (nem mindenki kedvelt, aki vonzó 

külsejű: pl. a teniszező McEnroe), státusa. 

• Az üzenet 

– tartalma: pl. az argumentumok száma, típusa (konkrét/absztrakt, emocionális/racionális, szubjektív/objektív); 

– struktúrája: pl. argumentumok sorrendje, összehasonlító jellege (egyoldalú/többoldalú); 

– komplexitása: pl. tartalmaz-e konklúziót, humort, fenyegetést, ismétlést, figyelemelterelést; 

– hangulati kongruenciája a címzett állapotával. 

• A címzett 

– kora, neme, képesítése, foglalkozása, státusa, hangulata (negatív/pozitív); 

– előzetes véleménye a témáról/termékről; 
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– attitűdjének megalapozottsága (affektív/kognitív) és funkciója (énvédő, tudásszervező, értékkifejező, 

társadalmi-alkalmazkodó); 

– képessége, akarata, motivációja, amit befolyásolhat személyes érdekeltsége, érintettsége, felelőssége. 

Azelaboráció valószerűségének modellje szerint minden felsorolt változónak többféle szerepe lehet a 

szituációtól, kontextustól függően (Petty, Gleicher, Baker, 1991). Ha magas az elaboráció, az affektus 

szerepelhet érvként, amikor releváns a témával kapcsolatban (pl. ha a reklámozó szépsége releváns a 

reklámozott termékkel), vagy az elaboráció eltérítőjeként (bias) (pl. ha a reklámozó szépsége nem releváns). A 

címzett hangulata növeli a hangulattal kongruens gondolatok elérhetőségét, főleg ha az argumentumok 

többféleképpen értelmezhetőek, kétértelműek, és a címzettnek nincsenek az üzenet hangulatával 

összeférhetetlen, könnyen elérhető attitűdjei. Például akik félnek, komolyabban veszik a veszélyre való 

figyelmeztetést az üzenetben (lásd dohányzás, biztonsági övek), vagy feldühített emberek inkább egyetértenek 

egy büntetésre való felhívással. 

Ha azelaboráció közepes, az affektus szerepelhet mint a témával kapcsolatos gondolatok mennyiségének 

befolyásolója (pl. a fogyasztók megvizsgálják a meggyőzés kontextusát, a forrás szavahihetőségét és saját 

érdekeltségüket). A pozitív hangulatú befogadók kevésbé figyelmesen dolgozzák fel az üzenetet, mint a 

semleges hangulatban lévők, ezért gyengébb érvekkel könnyebben meggyőzhetőek. Kivétel talán az az eset, 

amikor az információfeldolgozás következményeként még kellemesebb hangulatot várnak. Ha az elaboráció 

alacsony, az affektus szerepelhet mint periferikus kulcs: a pozitív hangulat kedvezőbb attitűdökhöz vezet, míg a 

negatív kedvezőtlenebbhez, mint semleges állapotban. 

Az intelligencia pozitív viszonyban áll a befogadással, az üzenet tartalmának jobb megértéséhez vezet, és 

negatív viszonyban az elfogadással, képes az üzenet érveinek cáfolatára. Az üzenet befogadói csak akkor 

motiváltak az üzenetben foglalt érvek alapos feldolgozására, ha komolyan érintettek a tárgyban, involváltak. Ha 

a téma kevéssé érdekes számukra, ha a közleménynek csekély a jelentősége, akkor periferikus, heurisztikus 

feldolgozásra hagyatkoznak annak megítélésében, hogy a kommunikátor által támogatott álláspont mennyire 

elfogadható. 

A figyelemelterelés alacsony-közepes szintjei elősegítik az attitűd változását (csökkentik a vitára való 

hajlandóságot), magasabb szintjei (vad zene, gyors vágások, fülledt erotika...) viszont csökkentik a meggyőzés 

erejét (gátolják a figyelmet és a megértést). Körmendy (1993) szerint a művészi akt (pl. a Nivea testápoló krém 

reklámja) és a rejtett szexuális utalás (pl. a Revlon-reklámban a bekebelezést hangsúlyozó ujj az ajkakon) 

versenyéből egyértelműen az utóbbi kerül ki győztesen, ha a figyelemfelkeltés képességét (7-11 éves gyerekek) 

tekintjük mércének. A figyelemelterelés fokozása növeli a meggyőző hatást olyan üzeneteknél, amelyekkel 

szemben könnyű ellenérveket felhozni, de csökkenti a nehezen támadható üzenetek esetében. 

4.3.1.1. A forrás hitelessége és vonzereje 

Általában a hiteles (szavahihető, szakértő) források nagyobb pozitív attitűdváltozást, viselkedésmódosulást 

eredményeznek, és jobban akadályozzák az ellenérvek kialakítását, minta kevésbé hitelesek. Bizonyos 

helyzetekben viszont, például amikor a hallgatóságnak már előzetesen pozitív az attitűdje az üzenet tartalmával 

kapcsolatban, a kevésbé hiteles forrás meggyőzőbb, mint a nagyobb hitelt érdemlő. Vonzó emberekhez pozitív 

sztereotípiákat társítunk, viszont nem mindegy, hogy milyen típusú termékeket hirdetnek. A forrás nagy 

szexuális vonzereje hatékony a releváns termékek (pl. parfüm) reklámozásában, viszont irreleváns termékek 

esetén nem (ha a termék pl. kávé; „Ez a csinibaba nemhogy nem szakértő, hanem még egy kávét sem lenne 

képes főzni" – következtetnénk). 

4.3.1.2. Az üzenet tartalma és a figyelem 

Ha az üzenetek viszonylag komplexek, vagy a fogyasztók nem érintettek, hasznos a konklúzió levonása. Ha az 

előbbi feltételek nem állnak fenn, jobb a hallgatókra bízni a következtetések levonását, amit kérdésfeltevéssel, 

elaborációra való felhívással is fokozhatunk („Ön is kiállná a házTixnéző próbáját?"). Az összehasonlítás növeli 

a figyelmet, az elaborációt és az emlékezést. A közvetlen összehasonlítás (X termék jobb, mint Y) hasznos lehet 

abban az esetben, ha egy ismeretlen terméket, céget viszonyítunk a „nagyokhoz" (jelentéstranszfer). A már 

befutott márkáknak a közvetett, elliptikus (a konkurens cégeket meg nem jelölő) összevetés ajánlott a termékek 

világos elkülönítése érdekében. Ha a hallgatóság barátságtalan, involvált, hallott az ellenérvekről, akkor a 

kétoldalú érvelés hatékonyabb, a hirdető tisztességességének látszatát nyújtja. Persze figyelembe kell venni azt 

is, hogy ez az informálás kötelező-e vagy önkéntes (lásd „A dohányzás káros az egészségre" példáját). Ha a 
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hallgatóság barátságos, nem magasan képzett, nem motivált az ellenérvek felkutatására, akkor az egyoldalú 

üzenet ajánlott. 

A humor gátolhatja az üzenet megértését, egyúttal csökkentheti az ellenérvek számát, erősítheti a forrás 

hitelességét, gyorsíthatja a reklám „fáradását" (a hirdetők ezt valamelyest úgy csökkentik, hogy többféle 

változatot ismételnek). A humortalan reklámok meggyőzőbbek, könnyebben visszahívhatóak, ha a célszemély 

involvált, és elaboráció esetén. A releváns (termékhez kapcsolódó) humor is megkönnyíti a visszaemlékezést 

involváló termékek esetén, és növeli az érzelmi alapú meggyőzést nem involváló termékek esetén. A humoros 

hirdetések meggyőzőbbek, mint a humortalanok, ha a fogyasztóknak vannak előzetes, kedvező attitűdjeik, ha 

viszont ezek a vélemények kedvezőtlenek, a humor csak ront a helyzeten. 

Élénkek azok az üzenetek, amelyek szubjektívek, konkrétak, emocionálisak, zenés részt, szlogeneket 

tartalmaznak. Ezeknek az információknak nagyobb a figyelemfelkeltő és -fenntartó ereje. 

4.3.1.3. A címzett tulajdonságai és attitűdjei 

A meggyőzést befolyásoló attitűdöknek számos funkciója lehet: 

• énvédelmező (ego-defensiv): az embereknek védelmezniük kell önmagukat félelemkeltő, kényelmetlen, saját 

magukkal szembesítő igazságoktól (lásd projekció, defenzív mechanizmusok); 

• ismeretszervező (knowledge): a hatalmas mennyiségű információt hatékonyan kell rendszerezni (pl. 

kategorizáció); 

• értékkifejező (value-expressive): megengedi, hogy az emberek kifejezhessék igazi önmagukat, értékeiket, 

személyiségüket, hangulatukat; 

• szociális-alkalmazkodó (social adjustive): hozzásegíti az embereket, hogy a referenciacsoportok tagjaihoz 

hasonló módon viselkedjenek, beilleszkedjenek a társadalomba. 

A leginkább meggyőző üzenetek azok, amelyek a releváns attitűdök alapfunkciói felé irányulnak. Így a magas 

önmonitorozású személyekre (szociális-alkalmazkodó attitűdfunkció) az imázsorientált, transzformációs 

hirdetés (pl. „Marlboro-man") van nagyobb hatással, míg az alacsony önmonitorozású személyekre 

(értékkifejezőattitűdfunkció: a belső értékek, érzések, hangulatok dominálnak) a minőségorientált, információs 

reklámok. Valószínű, hogy a magas kognitív feldolgozás iránti szükségletű személyek attitűdjei esetében az 

ismeretszervező funkció a lényeges, míg az autoriter személyiségek attitűdjei esetében az énvédelmező. 

Felmerül az a kérdés is, hogy inkább az érzelmekre hassunk, vagy logikus érvekkel igyekezzünk meggyőzni a 

célszemélyt. Ha az argumentumok alapjaiban támadják az attitűdöt, akkor a kongruencia (kognitív alapú attitűd 

– kognitív támadás, észérvek; érzelmi alapú attitűd – emocionális támadás) előnyösebb. Ha az érvek gyengék, 

inkongruencia (kognitív alapú attitűd – emocionális támadás; érzelmi alapú attitűd – kognitív támadás) esetén 

hatékonyabb a meggyőzés, főleg ha a címzett először találkozik ezekkel. Egy tanács, vélemény (pl. „Abba kell 

hagynod a cigarettázást!") észérvekkel való alátámasztása elfogadás esetén („Ha abbahagyod, akkor.") utalhat a 

valószínű/kívánatos következményekre („.hosszú életed lesz") vagy valószínűtlen/nem kívánatos 

következményekre („.nem fogsz fiatalon meghalni"). Visszautasítás esetén („Ha nem hagyod abba, akkor.") 

pedig hasonlóképp a valószínű következményekre („.tüdőrákod lesz") vagy a valószínűtlen következményekre 

(„.nem fogsz sokáig élni"). Egy argumentumot akkor tekintünk erősnek, kényszerítőnek, ha a fogyasztó a 

véleményt, az érvet alátámasztó/cáfoló eseményt kívánatosnak és valószínűnek tekinti (várakozásértékelés-

modell). Persze szerepetjátszhat még a nézőpont észlelt fontossága, kontrollálhatósága (lásd félelemkeltés), a 

személy önbizalma, hangulata. Például a negatív hangulat (düh, szomorúság, félelem) a negatív esemény, a 

pozitív hangulat a pozitív esemény bekövetkezésének feltételezett valószínűségét növeli. 

4.3.2. A befolyásolás pragmatikája: a nyelv szerepe 

A forrás, a címzett és a kontextus jellemzői mellett az üzenet nyelvezete, lexikális elemei, információt 

adó/elrejtő szintaktikai eszközei, memóriaserkentő, érvelő, figyelemfelkeltő (neologizmusok, pragmatikai 

újítások, szemantikai anomáliák; Lakoff, 1982) ereje révén befolyásolja a meggyőzés hatékonyságát (Sandell, 

1977; Schmidt, 1986). A következőkben ezzel a némileg elhanyagolt területtel foglalkozunk részletesebben. 

Geis (1982) 800 televíziós reklámfilmet elemzett 1978-1981 között, és a tévéreklám három jellemzőjét emelte 

ki: hat az auditív és vizuális csatornára is, következésképpen nagyobb perceptuális, kognitív igényt támaszt. 

Egyirányú: például a feltett kérdések: – „Ön mit kezdene az első milliójával?", „Az Ön portája is kiállná a 

házTixnéző próbáját?" – csak retorikai és implikatív kérdésekként értelmezhetőek, a felszólításoknak – 
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„Próbálja ki Ön is!" – inkább közvetlen, szuggeráló, semmint parancsolójellegük van. Valós időben (kb. 30 

másodperc alatt) játszódik, tehát nincs lehetőség újrajátszásra, és így alapos feldolgozásra. Ez a 30 másodperc 

releváns információ nyújtására például italok, WC-felszerelések esetén soknak tűnik, míg elektronikai cikkek, 

autók esetén kevésnek. Ezért a televíziót az utóbbi áruk szempontjából nem tekinthetjük a lényeges, érdembeli 

tájékoztatás optimális csatornájának. 

4.3.2.1. Megtévesztő állítások 

Egy közvélemény-kutatás szerint a válaszolók túlnyomó többsége úgy vélte, hogy a televíziós hirdetések hamis 

állításokat tartalmaznak, és hogy kételkedésük ellenállóvá teszi őket a rábeszéléssel szemben. Ez azonban 

valószínűleg nem igaz. Ha valaki azt hiszi, hogy védett a befolyásolással szemben, ez még nem jelenti azt, hogy 

ténylegesen ellenáll. Úgy tűnik, sok terméket a közönség mégiscsak azért vásárol, mert azt a márkát erősen 

reklámozzák. Mennyire félreérthetőek a hirdetések? 1979-ben a Purdue Egyetemen Jacoby professzor 

megvizsgálta 25 reklámfilm értelmezését. Azt tapasztalta, hogy mindegyiket félreértelmezték, néhányat a 

nézőknek legalább 40%-a, de mindegyiket legalább 19%-uk. Íme Körmendy példái (1993): egy sajtreklámot 

nézve egy kisiskolás azt hitte, az „evést" reklámozzák; a hirdetett teflon lényegét többen abbanjelölték meg, 

hogy minden másnál erősebben ragasztja oda a rántottát a serpenyő fenekéhez; azokról a reklámokról, 

amelyekben gyerek is szerepelt, szinte mindegyik kisiskolás úgy vélte, hogy a hirdetett árut nekik kínálják. 

Három aspektust kell tisztázni a félrevezető állításokkal kapcsolatban: mit nevezzünk állításnak, mik legyenek 

az igaz állítás feltételei, és hogyan vegyük figyelembe a fogyasztók különböző értelmezéseit. Vegyük például az 

implikációk értelmezését! 

(1) A fogkrém fluort tartalmaz, és a fluor meggátolja a fogszuvasodást. 

(2) A fogkrém meggátolja a fogszuvasodást. 

Az (1)-es megállapításból egyenesen következik a (2)-es, amit viszont a reklámozó közvetlenül nem állított, 

nem mondott ki. Ezt az okozati kapcsolatot az információk sorrendje (és a relevancia maximája, amit később 

tárgyalunk) sugallta a hallgatónak. 

Aszószerűségre, szószerintiségre hivatkozva is megpróbálhatják elhárítani a hirdetők a felelősséget. „Az atléták 

erős fizikai megterhelésnek vannak kitéve" kijelentésben az összes atlétára történik utalás, de „Az atléták 

körbefutották a pályát" mondatban csak a jelenlévőkre. De hogyan kell értelmezni a következő reklámszöveget: 

„Az atléták xy kenőcsöt használnak." A reklámozó azt szeretné sugalmazni, hogy „az összes atléta"; de a 

mondat a szó szoros értelmében igaz már akkor is, ha csak két atléta él vele. Felelőssé tehetők-e a hirdetők a 

hasonló félrevezetésekért? Ök persze már csodálkozva kérdeznének vissza: „Hogyan tehetnénk mi arról, hogy 

milyen kognitív következtetéseket vonnak le a fogyasztók előzetes ismereteik alapján?" 

P. H. Grice a kommunikáció általános alapfeltételévé az „együttműködés elvét" tette: hozzájárulásod a 

beszélgetéshez feleljen meg annak, amit a beszélgetés adott szakaszában a beszélgetés elfogadott célja vagy 

iránya megkövetel! Grice kétféle implikátumot különböztet meg. A konvencionális (nyelvi, szemantikai, 

logikai) implikátum az állítás közvetlen, szó szerinti jelentéséből vonható le (pl. a „Ki ölte meg Caesart?" 

kérdésből következik, hogy „Valaki megölte Caesart"). Jellemzői: független a nyelvi kommunikációt vezérlő 

alapelvektől, mindig egyértelműen meghatározott, egyszerű mondatok esetén független a beszélő és a hallgató 

közös ismereteitől, általában nem tagadható. A társalgási (pragmatikai, realisztikus, hétköznapi) implikátum 

viszont kontextus-, ismeretés pragmatikaielv-függő (pl. a már idézett fogkrémhirdetés). Jellemzői: feltételezi a 

nyelvi kommunikációt vezérlő pragmatikai elveket, feltételezi a megnyilatkozásnak megfelelő mondat kognitív 

jelentésének ismeretét, az adott megnyilatkozáshoz kapcsolódó pragmatikai implikátum általában nem 

egyértelműen meghatározott, általában függ a beszélő és a hallgató közös pragmatikai ismereteitől, általában 

tagadható. 

A különböző kategóriák ütközhetnek, a kontextustól függően más és más következtetésekre vezethetnek. 

Kimutatták, hogy az emberek könnyebben felidézték a mondatok pragmatikai implikátumait, mint azok 

közvetlen állításait. Nézzük Geis (1982) példáit: 

(1) „El foglak hagyni, ha nem találsz munkát." 

(2) „Nem foglak elhagyni, ha találsz munkát." 

(3) „Ha találsz munkát, nem foglak elhagyni." 
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A (3)-as mondatból csak pragmatikailag implikálható a (4)-es, de nem logikailag helyesen, mint az (5) esetében. 

Ezt az emberek (főleg a gyerekek) általában nehezen tudják megkülönböztetni. A gyerekeknek nemcsak a 

kognitív, hanem a nyelvi kompetenciájuk és a „valós világról" való tapasztalatuk is hiányos. Egy vizsgálatban 

azt találták, hogy az óvodások 96%-a, a harmadikosok 74%-a és a hatodikosok 59%-a nem ismeri fel, hogy a 

hirdetések célja eladni egy terméket. A következő kijelentésből: „Mi (a cég) építjük a hírnevünket, nem 

üldögélünk a babérjainkon" a fogyasztók két társalgási típusú következtetést is levonhatnak: „A cég üldögél a 

babérjain, stagnál", illetve „A konkurencia tesped, de a cég nem, ők fejlődnek." 

Mindezeket figyelembe véve Geis aztjavasoja (1982), hogy a hirdetőket ne csak kifejezett állításaikért, hanem 

ezek nyelvi és pragmatikai implikátumaiért is vonják felelősségre, kivéve azokat, amelyek idioszinkratikus 

percepciókon, tudáson alapulnak. 

4.3.2.2. Egy állítás erőssége 

Olykor az információ visszatartása, a körülírás, a célzás, a mellébeszélés módszerével, sőt hazugságokkal is 

találkozhat a reklámok kitartó nézője. Körmendy írja: 

„Kérem olvasómat, képzelje magát néhány pillanatra egy hétéves gyerek helyébe, gondoljon a hisztérikus tanító 

nénire, aki nap mint nap megoldhatatlan feladatokkal szekírozza, a szülőkre, akiket csak vasárnap reggel lát 

együtt, az állandó rohanásra, ami körülveszi, aztán képzeletben üljön le a tévé elé, és nézze meg a Young & 

Rubicam hirdetését, amelyben egyjóságos női hang azt ígéri, hogy hamarosan képeslapot kapsz a Mikulástól, 

meghívást a legszebb játékok birodalmába. Olvasóm hétéves gyerekként vajon legyintene – egy lódítással több 

vagy kevesebb, mit számít ennyi reklám után -, vagy napokig, hetekig várná a Mikulás jelentkezését? A reklám 

szövege ugyan így fogalmaz: »lehet, hogy nemsokára képeslapot kapsz a Mikulástól«, csakhogy egy hétéves 

gyerek számára a Mikulással kapcsolatos dolgok nem a bizonytalan lehetőség, hanem a legkézzelfoghatóbb 

valóság körébe tartoznak." (Körmendy, 1993.) 

Feltételezzük, hogy a hirdetők a legerőteljesebb, még megmagyarázható kijelentésekkel bombáznak (pl. 24 

óráig tart a dezodorok „egész napos védelme"). Ugyanakkor a közvetett állítások kevésbé feltűnőek 

perceptuálisan, mint a közvetlenek, és ezért kevésbé ösztönzik a fogyasztókat elaborációjukra és cáfolatukra. 

Így, ha nyugodtan kijelenthetik azt, hogy: „A szódabikarbóna megőrzi a fogak természetes fehérségét", vagy 

„Mindegyik fogorvos ezt ajánlja", aligha fogják ezt mondani: „A szódabikarbóna segít megőrizni a fogak 

természetes fehérségét" (feltételezzük, hogy lényeges szerepe lesz), vagy „A legtöbb (sok, néhány, kevés, egy 

sem) fogorvos ezt ajánlja". Persze figyelembe kellene venni a minta számosságát, de ennek homályosságában az 

állítás megítélése bizonytalan: például 5 fogorvosból a 3 már a „legtöbb", viszont ezt aligha nevezhetjük 

„soknak". 

Egy másik lehetőség az állítások erejének szabályozására a modalitás, ami a beszé- 

lőnek a körülmények és a hallgatóság iránti attitűdjét fejezi ki: az érvényességet – a beszélő nagyobb vagy 

kisebb bizonyosságát arról, hogy kijelentése igaz; a kiszámíthatóságot – az adott jövőbeli események 

bekövetkezésének valószínűsége; a kívánatosságot – gyakorlati, erkölcsi vagy esztétikai vélemények; a 

kötelezettséget – a beszélőnek az a vélekedése, hogy a másik köteles valamire; az engedélyt – a beszélő 

megengedi a címzettnek, hogy valamilyen cselekedetet végrehajtson. A modalitás nyelvi eszközei mind 

hozzájárulnak a konvencionális következtetésekhez. Ilyen eszközök a segédigék (lehet, fog, kell, muszáj, tud, 

képes); a határozószók (valószínűleg, bizonyára); ajelzők (szükséges, bizonyos); az igék (megenged, jósol, 

bizonyít); a névszók (valószínűség, kívánatosság). 

Lássuk a következő példamondatokat: 

(1) „A szódabikarbóna megőrizheti (lehet, talán) a fogak természetes fehérségét." 

(2) „A szódabikarbóna képes megőrizni a fogak természetes fehérségét." 

Míg a (7)-estcsak akkor állíthatjuk, ha már létezett bizonyító precedens (persze a jövőbeni hatás itt is 

kontextusfüggő), addig a (6)-oshoz már ez sem szükséges. 

Egy másik lehetőség az implicit/explicit kijelentésekkel valójátékra, ezáltal a felelősség elhárítására a 

biztosítékok használata. Ezek olyan mondatrészek, szavak vagy kifejezések, amelyek módosítják egy állítmány 

vagy névszói kifejezés halmaztagságának fokát, azt állítják erről a tagságról, hogy részleges vagy csak bizonyos 

tekintetben igaz, vagy hogy inkább igaz és teljes, mint ahogy esetleg várható volna. Például: „A Coca-Cola az 

igazi."; „Én inkább X-et vennék."; „Teljesen biztonságos érzés."; „Eléggé lehengerlő."; „Ez a tanulmány nem 
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szigorúan szociálpszichológia, hanem szinte, majdnem, egyfajta." Empirikus vizsgálatok szükségesek ahhoz, 

hogy megállapítsuk, hogyan értelmezik a fogyasztók a hirdetéseket. Valószínű – mondja Geis (1982) -, hogy 

tévénézés közben ezek a gyengítő eszközök (pl. modális operátorok) elkerülik a figyelmünket (Miller, 1976), 

valamint statisztikailag szignifikáns induktív általánosítást feltételeznek (lásd a „segít" példáját). 

4.3.2.3. A propozicionális állítás előli menekvés 

A propozicionális nyelv a felelősség nyelve; igazságtartalma, hitelessége vizsgálható. A reklámszakma 

igyekszik elkerülni ezt. Ha a „Lágy, simogató tapintású mosott ruha" hirdetésszlogent teljes mondattá formáljuk, 

akkor „A mosott ruha tapintása lágy és simogató" kijelentést kapjuk, de ezt látva már kétkedőbbé válnánk 

ajelzők tekintetében. Ezért az igéket – bizonyítgató, megkérdőjelezésre csábító jellegük miatt – kerülik a 

hirdetők, inkább főneveket, mellékneveket alkalmaznak. 

4.3.2.4. Összehasonlítások 

Az idealizmusból és optimizmusból összegyúrt világ képe, amit a reklámok sugallnak, a hirdetők 

szuperlatívuszok iránti vonzalmában is tükröződik (legízletesebb, legtökéletesebb stb.). 

„Ez a szuperlatívusz... hajlamos a tulajdonképpeni szuperlatívusz és az elatívusz (középfok) közötti különbség 

elhanyagolására: »a legszebb « annyitjelent, mint »nagyon szép«. A reklám-elatívusz másik formájaként 

említhetjük a középfok használatát, amit nemrégiben »ügynöki középfoknak« vagy »összehasonlítás nélküli 

középfoknak« neveztek el: valamit jobbnak minősítenek, közelebbi meghatározás nélkül. Jobb, mint micsoda? 

Például »Fedezze fel a különbséget a DTK számítógépekkel!«" (Spitzer, 1970.) 

Először is a helyénvalóság érdekében csakis összehasonlítható dolgokat vethetünk össze. Furcsa például a 

következő állítás: „Az az ötlet, hogy X miniszterelnök lehet, jobb, mintegy narancs", vagy „Az új Swiftnél csak 

az árajobb", de ezek legalább tartalmazzák a két elemet, nem úgy, mint az elliptikus (kihagyásos) 

összehasonlítás: „Biztonságosabb, szárazabb érzés." A kiegészíthetőség alapján háromféle összehasonlítást 

különböztethetünk meg (Geis, 1982): Visszaható (reflexív) – „Biztonságosabb, szárazabb érzés, mint amit az 

előző, a régi nyújtott." Versengő termékekre utaló (amely hatásosabb, mint a visszaható, de nehezebben 

védhető) – „Biztonságosabb, szárazabb érzés, mint amit a konkurens termékek nyújtanak." (Itt persze az sem 

világos, hogy az összes vagy csak néhány versengő termékre utal.) Végül a „Jobb, mint semmi"-típusú – 

„Biztonságosabb, szárazabb érzés, mintha nem használnánk semmit." 

Sajnos a kontextus sem mindig segít feloldani a kétértelműségeket. Amikor a Ford Motor Company „A Ford 

700%-kal csendesebb" szlogenű reklámját közzétette, egyesek úgy gondolhatták, hogy a modellt más autókkal 

vetik össze. De amikor a Federal Trade Commision (FTC) követelte az állítás kiegészítését, a Ford Company a 

következőt nyilatkozta: „A kocsi belső tere a külsőhöz viszonyítva 700%-kal csendesebb." Nem is beszélve a 

„még könnyedebb" Multifilterről, valamint a többszörösen elliptikus összehasonításokról (például „többet, 

kevesebbért", „egyet fizet, kettőt kap" stb.). E félreértések kiküszöbölése érdekében szükséges lenne explicitásra 

kényszeríteni a hirdetőket (Geis, 1982). 

4.3.2.5. Passzív szerkezet és eufemizmusok 

A cél az akció, az aktív cselekvés alanyának elhallgatása, ahol ennek megemlítése ellentmondana a termék 

emberi kéz által nem érintett, steril imázsának. Bolinger (1980) példája erre a jelenségre: „Érezni fogod a 

napsugár ízét a K-Y gyümölcsökben! A K-Y gyümölcsök frissen szedettek és csomagoltak, még ugyanazon a 

napon!" 

Egy kutató érdekes elemzést végzett a szavak és jelmondatok tévéhirdetésekben való használatáról. Az egyik 

ismert aszpiringyártó cég úgy reklámozza a pirulát, hogy az „100% tiszta aszpirin", valamint, hogy az állami 

egészségügyi szervek vizsgálatai szerint nincs annál erősebb és hatásosabb („sebessége felülmúlhatatlan, semmi 

nem hat nála gyorsabban, semmi nem enyhébb a gyomorba jutva", „orvosok javasolják", „extra erős"). Amit a 

gyártó elhallgat: a vizsgálatok szerint a többi hasonló szer sem kevésbé erős vagy hatékony. Mellesleg a szóban 

forgó gyógyszer háromszor annyiba kerül, mint az ugyanolyan jó, de nem reklámozott pirulák. 

Két fogyasztáskutató pszichológus a közelmúltban kísérlettel bizonyította a megfogalmazás fontosságát, 

történetesen a fasírt esetében. Az eredmények szerint a vásárlók sokkal kedvezőbben értékelték ugyanazt a 

terméket, ha azt írták rá: „75% színhús", mint amikor ezt: „zsírtartalma 25%". Nem csoda, ha azoknál a 

benzinkutaknál, ahol hitelkártya használata esetén többe kerül a tankolás, azt írják ki: „készpénzben olcsóbb", 

vagy hogy az élelmiszerboltok a fagyasztott halat „frissen fagyasztottnak" titulálják. A „színhús" szó 

elhomályosítja a tényt, hogy zsírt is tartalmaz, a „frissen fagyasztott" kifejezés pedig azt, hogy köztudottan az a 
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friss hal, ami nincs fagyasztva. Ugyanezért alkalmazzák a „tréfás méretet" a kicsi helyett, a „standardot" az 

átlagos helyett. 

4.3.2.6. Terméknevek, hasonlatok és a megszólítás 

A hirdetők nagyon jól tudják, mekkora a jelentősége a címkének: a Head & Shoulders sampon, a Duracell tartós 

elem, a Vidal Sassoon Wash & Go hajformázó, a Brut férfiparfüm, az Impulse dezodor neve ráirányítja a 

figyelmet a termék legfőbbelőnyére, implicit ígéreteket tartalmaz, olyan, mintegy minihirdetés (Móricz, 1985). 

Annak realitását, hogy valami vaj, könnyű ellenőrizni, de azt, hogy vajas, már nem. Explicit hasonlat: 

(1) „X-nek olyan aromája, zamata van, mint egy vajnak." 

Melléknevesítés: 

(2) „X-nek vajas aromája, zamata van." 

(3) „X-nek vajaromája, zamata van." 

Amíg (8) pragmatikailag implikálja, hogy X nem vaj, addig a (9) és (10) szóösszetétel hamisan azt sugallja, 

hogy a két termék azonos. A szóösszetételek is megtéveszthetnek, gondoljunk például a narancsital és a 

narancslé (dzsúsz – 100%-os) közti különbségre. 

A szavak pozicionálnak: mi-ők, fekete-fehér, férfi-nő. A ravasz rábeszélő időleges vakcsoportokat teremt, 

kijelentvén például, hogy „Mi, nők, tartsunk össze!", vagy „Nekünk fontos, hogy.." A reklám kétértelmű, 

egyszerre mondja, hogy „Ezt vegye meg, mert ez semmi másra nem hasonlít!" (a „kiválasztottak akármije."), 

illetve hogy „Ezt vásárolja meg, mert mindenki ezt használja!" És ez korántsem ellentmondás. Baudrillard-t 

idézve (1987/1968): „Abban az időben, amikor a Bardotmódra fésült frizura volt divatban, minden divatos lány 

önmaga szemében egyedi volt, hiszen soha nem sok ezer hasonló társnőjére utalt, hanem magára Bardot-ra, a 

fenséges archetípusra, akiből az eredetiség származott." Egy ritka és nehezen hozzáférhető, „csak neked" szánt 

(just for you) tárgy megszerzése azt az illúziót kelti bennünk, hogy mi magunk is ritkák és egyedülállóak 

vagyunk. Csakhogy más is így érez, következésképpen mégsem vagyunk annyira eredetiek. Ahelyett tehát, hogy 

olyasmit vennénk, ami egyedivé tesz, a beszerzett áru révén olyanok leszünk, mint mindenki más (Williamson, 

1985). 

4.4. A RENDSZER SZABÁLYOZHATÓSÁGA 

Leo Barnett, a Marlboro-kampány század közepi szervezője írta a következő feljegyzést akkor, amikor meglátta, 

hogy egyik embere rivális márkájú cigarettát szív: 

„Az ügynökségen eltöltött 36 év alatt mindvégig az a naiv elv vezérelt, hogy amennyiben nem hiszünk az 

általunk reklámozott termékben annyira, hogy mi magunk is azt használjuk, nem egészen becsületes dolog a 

terméket másoknak ajánlani." 

Hol van ez már? Amikor Johnson elnök jóváhagyás végett megküldte az „Autósztráda-szépítési törvényt" a 

Kongresszusnak, az egyik óriásplakátokon hirdető cég elnöke kijelentette: „Vannak olyan korok, amikor az 

emberek szívesebben nézik a plakátokat, mint a tájat." 

Az IAA (Nemzetközi Reklámszövetség) globálismarketing-bizottságának 1984. évi jelentése leszögezi, hogy a 

gyermekeknek szóló reklámok korlátozása egyrészt az emberi szabadság alkotmányos garanciáit sérti, másrészt 

csorbítja a szülőkjogait, amennyiben központilag, állami eszközökkel szabályozza, hogy milyen filmeket 

nézhetnek a gyerekek. Az IAA – a gyermekekjó ítélőképességére utalva – általánosságban tagadja a gyermekek 

befolyásolhatóságának tényét, ugyanakkor leszögezi, hogy ha egy áru forgalmazása megengedett, nem tiltható 

az áru reklámozása sem. A bizottság véleménye szerint a korrekt hirdetési ipar legfőbb biztosítéka a 

reklámszakma nemzeti és nemzetközi önkormányzata. 

1984 óta a Federal Trade Commision (FTC) hazugnak minősíti azt a hirdetést, amely a publikum kb. 20-25%-át 

képes félrevezetni (függetlenül a reklámozó tudatos szándékától); ezt az arányt csökkentik, ha a hirdetés 

következtében a fogyasztó jelentős pénzveszteséget, illetve fizikai sérülést szenvedhet. Félrevezető, hazug 

állítások körébe tartoznak a következők (Mowen, 1995): 
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• Szubjektív állítások: nehéz bebizonyítani a hamisságot, mivel a véleményező állítások megengedettek. Az 

FTC szerint a „legjobb" stb. minősítő jelzőket a fogyasztók általában nem veszik komolyan. 

• Implikáló állítások, például a tisztítószerek hatékonyságának összehasonlítása. 

• Kétértelmű állítások: ha a hirdetés egyik értelmezése hamis, az egész hirdetést hamisnak minősítik. (Például az 

FTC leállította a következő hirdetést: „Nincs tudományos bizonyíték arra, hogy a tojás fogyasztása növeli a 

szívbántalmak valószínűségét", mivel a kutatási eredmények ellentmondóak.) 

• Megalapozatlan állítás (lásd fogyókúra vagy ráncokat és éveket eltüntető kozmetikai szerek). 

• Hiányos, elégtelen információtartalom, releváns tények és körülmények visszatartása. 

4.5. ÖSSZEGZÉS 

E tanulmányban áttekintettük a kommunikációs lánc alkotóelemeinek (forrás, üzenet, címzett, kontextus) 

szociálpszichológiai és pragmatikai szerepeit a hirdetés és a fogyasztó kapcsolatában, valamint kitértünk etikai 

és szabályozási kérdésekre is. Annak ellenére, hogy rengeteg kutatás vizsgálja ezeket a kérdéseket, még távol 

állunk attól, hogy a reklámok befolyásolási mechanizmusát, hatását és hatékonyságát kontrollálni tudjuk 

(gyakori a váratlan, meghökkentő, előre ki nem számítható fogyasztói reakció). Szükség lenne a sok befolyásoló 

tényező izolált hatásának egységes keretben történő, integrált tanulmányozására, valamint az első részben 

felvetett problémák (pl. a reklám hatása az egyén megelégedettségére) empirikus vizsgálataira. 

5. 9. A PÉNZ PSZICHOLÓGIÁJA ÉS A GAZDASÁGI 
SZOCIALIZÁCIÓ – Kőrössy Judit, Lisznyai Sándor 

5.1. BEVEZETÉS 

A címben olvasható szavak: pénz és szocializáció, együttes megjelenésükkel már mutatják azt a témakört, amit e 

két fogalom „metszéspontja" a gazdaságpszichológiában kijelöl, vagyis: hogyan sajátítja el a gyermek fejlődése 

során a pénz használatát, kezelését, hogyan érti meg a pénz fogalmát. Ez a kérdésfeltevés azonban olyan módon 

bővült az egymásra épülő gazdaságpszichológiai kutatások során, hogy mára megjelent a gazdasági 

szocializáció koncepciója. Ez a nagyon általános fogalom olyan témákat integrál, mint hogy milyen 

szekvenciákban értik meg a gyerekek a gazdasági fogalmakat, hogyan lesznek résztvevői a gazdasági 

folyamatnak, milyen mechanizmusok segítik ebben a gyerekeket és a szüleiket, van-e a gyerekeknek saját 

gazdasági világuk. 

Ha gyors pillantást vetünk a szocializáció kutatásának néhány nagyobb irányzatára, látható, hogy a 

szakirodalomban viszonylag későnjelent meg a gazdasági szocializáció témaköre. A különböző 

szocializációelméletek – tulajdonképpen a századfordulón megjelenő pszichoanalízis óta – arra keresik a 

választ, hogy hogyan lesz a gyermekből felnőtt individuum, hogyan szerzi meg a társadalomban 

nélkülözhetetlen tudást és képességeket, hogyan alkalmazkodik a társadalomhoz. A különböző szocializációs 

elméletek (pszichoanalitikus, szociálistanulás-elmélet, kognitív fejlődési elmélet, viselkedésgenetika stb.) 

egymástól eltérő módon határozzák meg a szocializációs folyamatot, a szocializáció célját, közegét, technikáját, 

a szocializációban részt vevő személyek és „személyiségrészek" sajátosságait, hangsúlyos elemeit. A 

szocializáció hagyományosnak tekinthető témakörei mellett (pl. morális fejlődés, identitás-nemi identitás 

kialakulása, teljesítménymotiváció, agresszió, szociális kogníció, szülő-gyerek interakció) a hetvenes-

nyolcvanas évek derekán megjelent egy új kifejezés: a gazdasági fogalmak fejlődése. Ez a kutatási irányvonal 

először a Piaget fémjelezte kognitív fejlődési szocializáció elméletéhez csatlakozott. Az e témakörben született 

empirikus kutatások eredményei, valamint a további kérdésfelvetések azonban kitágították a kognitív fejlődés 

magyarázatának kereteit, és mára kialakult egy általánosabb értelmezési lehetőség: a gazdasági szocializáció. 

Összefoglalásunk elsősorban a gazdasági szocializáció elméletének különböző irányzatait kívánja bemutatni, 

amelyek természetesen nagy mennyiségű empirikus tényanyagra támaszkodnak. Az elmúlt, alig több mint húsz 

év alatt igen különböző nézetek fogalmazódtak meg a gazdasági szocializáció tartalmáról, folyamatáról. Ezek a 

nézetek,jóllehet más-más sajátosságait fogalmazzák meg a gazdasági hatásrendszernek, mégis inkább 

kiegészítik egymást. A gazdasági kategóriák közül talán a pénz az, amellyel a legrégebben foglalkozik a 

pszichológia, ezért kiemelten foglalkozunk a pénz pszichológiai megközelítéseivel. 



 II. RÉSZ │GAZDASÁGI 

MAGATARTÁS 
 

 208  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

5.1.1. A PÉNZ A pénz gazdasági megközelítése 

A pénznek van a legnagyobb gazdasági hatása az egyén viselkedésére, és ez teszi ki az ún. gazdasági viselkedés 

legfontosabb részét. A közgazdaságtan többféle teóriát is megfogalmazott a pénzzel kapcsolatban, a pénz 

definíciójában mégis sok hasonlóságot találunk a különböző elméletekben. A pénz általános csereeszköz, olyan 

tárgy, amelyet elfogadnak a felek az áru vagy a szolgáltatás ellenértékeként. A pénz funkcióját három 

kategóriában írják le a közgazdászok: 1. csereeszköz, tehát olyan közvetítő, amivel a javak egyik típusáért egy 

másikat lehet kapni; 2. vagyon, az értékfelhalmozás eszköze, amivel később ajavak beszerzését meg lehet 

valósítani; 3. értékstandard vagy az elszámolás egysége, illetve mértékegysége. A különböző közgazdaságtani 

pénzértelmezések közös sajátossága, hogy többnyire makrogazdasági összefüggésekben foglalkoznak a pénz 

kérdésével, illetve hogy többnyire az ember racionális viselkedéséből származtatják a pénzt (Lea, Tarpy, 

Webley, 1987, 321.). A pénz eredete több közgazdász szerint a külső és a belső kereskedelem 

differenciálódásában ragadható meg: ahogy az áruféleségek köre bővült, egyre nehezebb volt megfelelő 

cserepartnert találni, akinek a szükséglete, igényei találkoztak a másik fél termékével és igényeivel. Ez az ún. 

„kettős egybeesés szükséglete", amelynek nehézségeit a pénz kialakulása megszünteti azáltal, hogy ésszerűsíti a 

cserét (Lea, Tarpy, Webley, 1987, 328-329.). 

5.1.2. A pénz antropológiai megközelítése 

A különböző kultúrák vizsgálata és összehasonlítása azt jelzi, hogy a pénz funkciójának előbb említett hármas 

együttese csak a nyugati társadalmak pénzeirejellemző. A polinéziai Tikopia szigetén például csereeszközként 

alkalmazták a fakérget, de a kártevők és a penész miatt sohasem használták vagyon képzésére. Polányi (1976, 

304-313.) a „primitív társadalmak" vizsgálata során a pénznek négy, akár egymástól függetlenül is működő 

funkcióját állapította meg: csereeszköz, fizetési eszköz, a vagyon/kincs felhalmozásának eszköze és értékmérő. 

Polányi szerint a pénz eredete nem a gazdasági árucseréhez köthető, a pénz fizetési és vagyonfunkciója nem 

gazdasági jelenség. A pénz a kötelezettség teljesítése vagy a büntetés megfizetése szokásából alakult ki, és azt a 

célt szolgálta, hogy a fizetésre kötelezett ember hatalmát, tekintélyét, gazdagságát csökkentse: a büntetéspénzt 

mindig az istenek és papjaik, a tiszták és az erősek kapták. (A mai pénz azért fizetési eszköz, mert egyúttal 

csereeszköz is.) A korai társadalmakban a vagyon, amely jórészt kincset jelentett, inkább társas eredetű, és nem 

gazdasági kategória, s csak attól kezdődően kapcsolódott a létfenntartáshoz, amikor a vagyont fogyasztási javak 

formájában halmozták fel. 

A pénz származására vonatkozóan néhány „primitív" társadalomban is kialakult magyarázó elmélet és ehhez 

kapcsolódóan szokások: a mikronéziai Pelewena legértékesebb üveggyöngynek isteni eredetet tulajdonítottak, és 

amikor ezt az értéket váltották fel, külön felárat kellett fizetni a pénz ártószellemének kiengesztelésére (Lea, 

Tarpy, Webley, 1987, 329.). 

Nemcsak az antropológiai beszámolók mutatják, hogy a pénz sokszor speciális célú csereeszközként szolgál, 

hanem a nyugati kultúra pénzhasználata is. Melitz szerint a nyugati pénznek különböző cserefunkciója van: a 

nagy összeget csekkel, a kisebbet készpénzzel fizetik. Ezenkívül mint bármely vagyontárgynak, lehet 

értékkészlet-funkciója is (Lea, Tarpy, Webley, 1987, 327.). Ez azt jelenti, hogy nem egy általános csereeszközre 

kell gondolnunk a pénz, illetve a pénzzel kapcsolatos viselkedések leírásakor. Pszichológiai szinten tehát a pénz 

nem egységes szimbólum, hanem többféle szimbolizációt foglal magában. A pénzzel kapcsolatos nézeteinkben, 

viselkedésünkben nemcsak a pénz gazdasági értéke fejeződik ki, hanem a rárakódott társadalmi módosító 

tényezők sokasága is, például az, hogy honnan származik a pénz, vagy milyen alkalomra kaptuk. 

5.1.3. A pénz pszichológiai megközelítése 

A pénz kérdésével közvetlen módon a pszichoanalitikus és az operáns kondicionálás elmélete foglalkozik, 

valamint a Foa-féle szociáliscsere-elméletés a piaget-i tradíciókra épülő, a pénz megértését vizsgáló kognitív 

elmélet. 

5.1.3.1. A pszichoanalitikus pénzfelfogás 

A freudi pszichoanalízist művelő Ferenczi fejtette ki bővebben a pénz-analitás kapcsolatot, amelynek alapját az 

a megfigyelés és értelmezés alkotja, miszerint agyermek első tulajdona és a környezet feletti kontroll 

megszerzésére alkalmas eszköze a széklete. Az ösztönfejlődés folyamán az anális viselkedés szublimáció és 

reakcióképzés során a pénzzel kapcsolatos viselkedéssé alakul át: a székletvisszatartás öröméből a takarékosság, 

a széklet elengedésének öröméből a költekezés származik. Ferenczi elméletéből a pénzhelyettesítő tárgyak 

változását is megismerjük: a széklettel valójátékot felváltja a sárral, majd a homokkal és a kis kövekkel, 

kavicsokkal való játék. Ezt az üveggolyó, a gomb, majd a fejlődési sort zárva a pénz kedvelése és gyűjtése 
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követi. E felfogás szerint a pénz nem más, mint szagtalan, dehidrált bélsár, melyet kifényesítettek (Ferenczi, 

1914, 510.). 

Az újabb pszichoanalitikus felfogások, szembesülve az antropológusok által leírt sokféle pénzformával (pl. 

kagyló, harkályskalp), kiegészítették a pénz-analitás teóriát, és megfogalmazták, hogy a pénz az „egész testi 

gazdaság” analógiájának felel meg (a pénz nemcsak az exkrementumot, hanem az orálerotikát is szimbolizálja) 

(Lea, Tarpy, Webley, 1987, 330.). A pénz pszichoanalitikus felfogása kevés ajánlást fogalmaz meg a 

közgazdaságtan számára, talán csak annyit, hogy mikroszinten a pénzzel való bánásmódnak lehetnek egyéni és 

irracionális változatai is. 

5.1.3.2. A pénz értelmezése az operáns kondicionálás elméletében 

A tanuláselmélet szerint a kezdetben semleges inger értelmet nyer azáltal, hogy a feltétlen ingerrel 

(megerősítéssel) egy időben vagy rövid idővel későbbjelenik meg. A legtöbb kísérletben fényvagy hangingert 

alkalmaztak feltételes megerősítésként, de volt olyan kísérleti elrendezés, ahol zsetont használtak jutalmazásra. 

Skinner szerint alapvető hasonlóság van a csimpánz zseton jutalomért cserében adott válasza és aközött, hogy az 

ember pénzért dolgozik. A pénz tehát nem más, mint általános feltételes megerősítés, amelyhez nemcsak az 

élelem kapcsolódik, mint feltétlen megerősítés, hanem egyéb fogyasztási javak is. E tetszetős elméletet mind a 

mai napig kevéssé sikerült igazolni empirikus vizsgálatokkal, ezenkívül az újabb bizonyítékok arra is utalnak, 

hogy nagyon nehéz teljesen általános feltételes megerősítőt létrehozni mesterségesen. Vagyis a közgazdaságtan 

általános csereeszközének szerepét a pénz nem tudja teljes mértékben betölteni (Lea, Tarpy, Webley, 1987, 

324.). 

5.1.3.3. Az erőforrások cseréjének elmélete 

Foa szerint a Homans-féle szociális interakció csereelméletét az emberek gazdasági viselkedésére isjól lehet 

alkalmazni, hiszen az emberek sokféle erőforrással rendelkeznek, amelyekkel jutalmazhatják is egymást (Lea, 

Tarpy, Webley, 1987, 324.). Foa hat erőforrásosztályt szerepeltet elméletében, ezek a szeretet, státus, 

információ, pénz, áru és szolgáltatás. A hat erőforrást két egymásra merőleges dimenzió (konkrétság és 

személyhez kötöttség) mentén helyezték el. A személyhez kötöttség aztjelenti, hogy a cserében érintett egyéntől 

függ a cseretárgy értéke. A szeretet például magas értéket ér el a személyhez kötöttségben, mert fontos az, hogy 

kitől kapjuk, míg a pénz alacsony pontszámot kap ugyanezen a dimenzión, hiszen a pénz értékét nem az 

határozza meg, hogy kitől származik. A konkrétság dimenziója azt mutatja, hogy mennyire kézzelfogható egy 

erőforrás. A státus és az információ például kevéssé tekinthető konkrétnak, míg az áru, illetve a szolgáltatás 

konkrét erőforrások. Az elmélet megalkotója szerint egy csere akkor lesz megfelelő, ha az érintett erőforrások 

hasonló értékűek a konkrétság és az egyénhez kötöttség dimenziójában. Így a szeretetért kapott pénz nem 

tekinthető elfogadható vagy megfelelő cserének, míg a szolgáltatásért kapott pénz igen. 

Néhány vizsgálatnak sikerült alátámasztani az erőforráscsere-elméletet. Az egyik vizsgálatban a kísérleti 

személyek az erőforrások hasonlóságának megítélésekor hasonló, kör alakú elrendezést alakítottak ki, mint ami 

a Foa-féle elrendezésben látható. Egy másik vizsgálat a konkrétság, személyhez kötöttség dimenzióit verifikálta, 

az egyes erőforrások egymáshoz viszonyított rendjét azonban nem bizonyította. Az egyetemi hallgató kísérleti 

személyek például a pénzt olyan mértékben tartották egyénhez kötött erőforrásnak, mint a szeretetet. A hatás 

feltehetően azzal magyarázható, hogy a hallgatók a szüleiktől kapták a pénzt, tehát fontos volt az erőforrás 

származási helye (Lea, Tarpy, Webley, 1987, 325.). 

5.1.3.4. A Piaget-féle pszichológia 

Ezúttal a Piaget-féle pszichológiának csak a pénzzel kapcsolatos vizsgálatait tekintjük át, és a fejezet egy 

későbbi részében vizsgáljuk meg alaposabban a kognitív irányzatnak a gazdasági szocializáció tágabb körét 

érintő eredményeit. A Piaget gondolatmenetét követő vizsgálatok szerint a gyermek úgy szerez kompetenciát a 

pénz világában, hogy egyre magasabb absztrakciós szinten érti meg a pénz funkcióját. A különböző szerzők 

(Jahoda, 1979; Berti, Bombi, 1981) hasonló szakaszokat írnak le a pénz megértésének fejlődésében: a 3-4 éves 

gyermek még egyáltalán nem érti meg a pénz szerepét; a következő szinten már tudják a gyerekek, hogy a pénz 

fontos, de a fizetést még erkölcsi kategóriának vagy rítusnak gondolják. A megértés 3. szintjén a gyerek már 

felfogja a közvetlen cserét, de csak a 4. szinten jut el oda, hogy megértse a pénzváltást, a profit és a befektetés 

fogalmát. A gondolkodás műveleti szintjét megelőzően azért nem értheti meg a pénz funkcióját, mert a gyermek 

a pénzt a tárgy egy részének tartja, amely elválaszthatatlan a tárgytól, vagyis a jelet a jelzett tárgy 

attribútumának tekinti. A piaget-i gondolatmenetre épülő vizsgálatok csak egyféle pénzfelfogást ismernek, 

mintha valóban csak egyféleképpen lehetne értelmezni a pénzt. Az antropológiai megfigyelések és a most 

bemutatandó eredmények azonban jelzik, hogy a pénznek sokféle konnotációja van. 
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5.1.3.5. A pénz szociálpszichológiája 

A különböző kultúrák összehasonlítása bizonyította, hogy a pénz szerepét többféle tárgy is betöltheti, sőt a 

pénznek vagy az ilyenjellegű tárgyaknak többféle funkciójuk is lehet, amelyek nem feltétlenül járnak együtt az 

adott gazdaságban. A Foa-féle erőforrás-elmélet empirikus igazolásában azt is láthattuk, hogy a pénz bizonyos 

dimenziókon belül többféle értékelést is kaphat, attól függően, hogy az értékelést végző személy milyen 

helyzetben van. Mindezek alapján úgy tűnik, hogy a pénznek a fizikai és a közgazdaságtani jelentésén túl van 

egy pszichológiai, szociális tartalma is, amelyet azzal írhatunk le, hogy mit szimbolizál. Bruner és Goodman 

1947-es vizsgálatukban kimutatták, hogy a gyerekek túlbecsülték a pénzérmék nagyságát, különösen akkor, ha 

nagyobb címletű pénzt kellett megítélni, illetve ha szegényebb gyerek végezte a feladatot. Hasonló torzításról 

számol be Furnham: a régi, 1979-ben bevont font fizikai nagyságát túlbecsülték a kísérleti személyek, míg az új 

font nagyságát alábecsülték (Lea, Tarpy, Webley, 1987, 331.). 

A pénz tehát az emberi percepcióban más fizikai tárgyaktól eltérő módonjelenik meg. De nemcsak a 

percepcióban van megkülönböztetett szerepe a pénznek, hanem a társas környezetben is sajátos kapcsolatokat, 

szokásokat ír elő és szabályoz. 

A mai nyugati kultúrában nem illik pénzt ajándékozni, mert ez az ajándék értékének pontos maghatározását 

szimbolizálja. Az emberek sokkal jobban kedvelik az olyan ajándékot, ahol az ajándékozó erőfeszítése, 

ráfordított ideje mutatkozik meg az adott tárgyban. Ez természetesen kultúraspecifikus sajátosság, vannak olyan 

országok, ahol például esküvőre pénzt ajándékoznak a rokonok. 

Lea, Tarpy és Webley (1987) általános emberi hajlammal magyarázza azt a jelenséget, hogy az alkalmi 

jövedelmet könnyebben költjük el, mint a rendszereset. A pénz értékelését tehát a forrása, származása is 

befolyásolja. A szerzők ezt ajelenséget vélik fölfedezni az USA alaszkai olajkitermelésből és a 

szerencsejátékokból származó jövedelmének speciális felhasználásában is. Az új pénzérmék, bankjegyek 

bevezetésére Nagy-Britanniában és Franciaországban is negatív reakcióval válaszoltak az emberek, különösen 

az idősebbek. Ha a pénz pusztán csak magas szintű absztrakció lenne, akkor nem váltott volna ki erős 

érzelmeket a változtatás. 

5.1.3.6. A pénz új pszichológiai felfogása 

A pénznek a többi értéktárgyhoz viszonyítva speciális jellege van, és a közgazdászok által hangsúlyozott 

„csereeszköz" csak egyik aspektusa a „pszichológiaipénznek". A pszichológiai felfogás szerint a pénz olyan 

szimbólum, amely mérhető módon reprezentálja az áru és a szolgáltatás feletti rendelkezést. A pénz nemcsak azt 

jelzi, hogy milyen árucikk vehető meg rajta, hanem azt is, hogy milyen forrásból szerezték vagy kapták. Egy 

vizsgálatban 7 éves gyerekektől azt kérdezték meg, hogy mennyi pénzt takarítanának meg, ha lopott vagy 

ajándékba kapott pénzük lenne. A gyerekek az ajándékból sokkal nagyobb arányban tennének félre, mint a 

lopott pénzből. A pénz jelentése fizikai jellegével is összefügg: a nagyobb, vastagabb, ezüstvagy aranyszínű 

érméket az emberek értékesebbnek tartották, mint a kisebb, vékonyabb és vörösrézszínű érméket. 

A pénzjelentését a szemantikusdifferenciál-módszerrel vizsgálva Wernimont és Fitzpatrick (1972) azt az 

eredményt kapta, hogy a pénznek hét jelentésdimenziója van. Ezek a következők: 1. a pénz mint szégyen és 

megalázás forrása, 2. a pénz mint rendben lévő dolog, 3. a pénz mint nem nagyon fontos dolog, 4. a pénz mint 

morális bűn, 5. a pénz mint a gazdasági biztonság forrása, 6. a pénz mint társadalmilag elfogadhatatlan, 7. a 

pénz mint titkolni való dolog (Lea, Tarpy, Webley, 1987, 338.). Mindezek a dimenziók valójában egy 

kontinuumot jelentenek, azaz például a „pénz mint morális bűn" esetében a vizsgálati személyek azt ítélik meg, 

hogy mennyire tartják morálisan elítélendő dolognak a pénzzel kapcsolatos dolgokat (pl. a pénz megszerzése 

vagy halmozása). 

A tárgyalt pszichológiai vizsgálatok és megfigyelések szerint a pénznek – gazdaságpszichológiai szempontból – 

két meghatározó karakterisztikuma van. Az egyik a pénz gazdasági jellemzője: likviditása, bejósolhatósága, 

átválthatósága. A másik pszichológiai-antropológiai jellegű, nevezetesen a pénz fizikai jellemzői, forrása, 

limitált cserelehetősége, a freudi jelentésű tisztasága. A gazdasági és a pszichológiai jellemzők relatív 

fontossága még vitatott kérdés a gazdaságpszichológiában, de az egyének pénzhasználatában, a pénzhez való 

viszonyban mindenképpen fontosak. 

5.1.4. Problémáink a pénzzel – a pénz patológiái 

5.1.4.1. A pénzhez való viszony fejlődése 
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A fejlődéslélektanban a gyermekkortól a felnőtt kognitív kapacitásának és emocionális differenciáltságának 

eléréséig tartó fejlődés helyett egy új koncepció jelent meg, amely már egy egész életen átívelő és 

területspecifikus fejlődési mintázatot feltételez. Ehhez illeszkedik a pénzhez való viszony fejlődésének újabb 

értelmezése is. E fejlődéselméletekjellemző példája Kinder (1999) elképzelése, amely a pénzzel való bánásmód 

és a pénzhez való viszony „érettségének" kialakulását az alábbi szakaszokban írja le. 

A gyermekkor első szakasza az ártatlanság. A gazdasági viselkedés első elemei, jelei még nem származhatnak a 

gazdasági szférában szerzett tapasztalatokból, így a szülők pénz iránti attitűdjeinek, vélekedéseinek 

reflektálatlan, nem kontrollált használatajellemzi a gyermeket. A második gyermekkori szakasz a fájdalom. Az 

„ártatlanság" és a „fájdalom" nem csupán két egymást követő időszak, hanem a pénzhez való viszony két, 

egymást kiegészítő aspektusa is: az ártatlanság a kognitív oldal reflektálatlan elemeinek átvételét jelenti, a 

„fájdalom" a pénzhez kapcsolódó emocionális tartalmak, a pénzzel kapcsolatos (többnyire a szülőtől származó) 

tapasztalatok tartalmára utal. Kinder feltételezi, hogy többnyire negatívak: irigység, vágy (a szülőktől követelt 

áruk iránt), a frusztráció jelentik ezeket az érzelmeket. Bár Kinder hipotézisét nem támasztotta alá empirikus 

anyaggal, ez a szakasz párhuzamba állítható Yamauchi és Templer ismert vizsgálatával (1982), amelyben a 

pénzhez fűződő attitűdök faktorai között találták a bizalmatlanság-szorongás dimenziót. Ha ezt az eredményt 

Kinder elméletével összhangban értelmezzük, a bizalmatlanság-szorongás dimenziónak regresszív jelleget 

tulajdoníthatunk. 

A felnőttkori fejlődés első szakasza a tudás. A tudás itt a pénzzel való bánásmód készség (skill) oldalátjelenti – 

azokat a készségeket, amelyek a pénz megszerzéséhez, megtakarításához, felhalmozásához, elköltéséhez 

kapcsolódnak. Ez a szint a gazdasági viselkedés legtöbbet vizsgált aspektusa: tükröződik Yamaunchi és Templer 

már idézett vizsgálatában is („Time-Retention" faktor), és ez a szint kapja a legnagyobb szerepet a gazdasági 

viselkedés „fejlesztésében", a tananyagtervezésben is. Kinder elmélete annyit tesz hozzá ehhez a már más 

elméletekből jól ismert aspektushoz, hogy fontosnak tartja a célokat, a pénz elsődlegesen motiváló szerepét 

ebben a szakaszban, így tulajdonképpen az individuálpszichológia nézőpontjával egészíti ki az eddig nagyrészt a 

pszichoanalízisre építő szakaszelméletét. 

A megértés szakasza tulajdonképpen a „terápia", amikor az előző szakaszok regresszívjellegének felismerése és 

feldolgozása történik. Kinder szerint a „megértés" azonban már nem szükségszerű része a fejlődésnek: a korábbi 

szakaszok egyszerű, reflektálatlan módon is továbbélhetnek a pénzhez való viszonyban, ahogyan ez az 

attitűdvizsgálatokban is tükröződik. A vigor („szellemi erő") úgy egészíti ki az előző, „megértés" szakaszt, 

ahogyan a „tudás" szakaszon belül egészítik ki egymást a pszichoanalízis és az individuálpszichológia 

nézőpontjai: a vigor Kinder szerint a „célok megértése és elrendezése". További lehetséges szakasz a vízió, ami 

külső érettség, a pénz kreatív felhasználása a másokkal való viszony alakítására. Ez a „perspektíva" 

összhangban van Csíkszentmihályi és Rochberg-Halton (1981) elképzelésével, amely szerint a pénz mint 

instrumentális érték a személyiségfejlődés katalizátora lehet. Ez az elképzelés alátámasztja a következő szintet 

is. Az aloha, a belső érettség a pénz alkalmassá tétele belső értékek hatékony külső érvényesítésére. 

5.1.4.2. A pénz patológiájának dimenziói 

A pénzzel való bánásmód neurotikus jellemzőinek magyarázata egyetlen motívum köré csoportosítható. Számos 

szerző (pl. Goldberg, Lewis, 1978) véli úgy, hogy a pénz nem önálló formája a neurózisnak, hanem a nem 

tökéletes elfojtásnak, a hasznos konfliktusok, az önvizsgálat és a konfrontációk elkerülésének egy lehetséges 

eszköze. A pénz eszköz lehet arra, hogy olyan egyensúlyi állapotot érjünk el, amit egyébként csak az 

önmagunkkal és a számunkra fontos más személyekkel való megküzdés és megismerés által érhetnénk el. A 

pénzzel kapcsolatokat, szabadságot, hatalmat, biztonságot lehet szerezni – ezek az értékek azonban nem a 

személyiség érettségének eredményeként jelennek meg az ember életében. 

Goldberg és Lewis (1978) főként kvalitatív esettanulmányokra alapozva, kevés empirikus anyaggal dolgozva 

több neurotikus tünetegyüttest is feltárt. Bár az adatok statisztikai megbízhatósága kétes, eredményeiket mégis 

érdemes áttekinteni, hiszen sok újabb kutatást inspirálnak. Ahogyan említettük, a pénzzel való bánásmód mint 

neurotikus tünet olyan „másodlagos előnyöket" jelent, amelyek fenntartják a személyiség érzelmi egyensúlyát. 

Az előnyök a pénz jelentése köré csoportosíthatók; Goldberg és Lewis a következőket tárgyalta: biztonság, 

hatalom, szeretet és szabadság. 

A több pénz – nagyobb biztonság elvét számos esettanulmányban megfigyelték a szerzők. Az érzelmi biztonság 

elérésének előbb eszköze, majd helyettesítője lesz az anyagi biztonság, és minél inkább az anyagi jelenti az 

érzelmi biztonság alapját, annál inkább elidegenedik a személy az őt körülvevőktől, annál kevésbé lesz szüksége 

a társak biztonságot adó jelenlétére, és egyre inkább függ anyagi helyzetétől, hiszen a biztonság elérésében 

egyre nagyobb hangsúlyt kapnak az anyagi javak. A következő típusokat különítették el: 
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• A kényszeresen takarékos számára a megtakarítás önmagában érték – a pénz és a megtakarítás azonban ebben 

az esetben nem nyújt elég biztonságot, ezért semmilyen takarékosság, még a fizikai létet veszélyeztető sem elég 

ahhoz, hogy a kényszeresen takarékos biztonságban érezze magát. 

• Az önfeladó hasonló a takarékoshoz, azonban elsősorban az önmagára kényszerített szegénység önfeláldozását 

élvezi. A pszichoanalitikusok szerint ez a magatartás a mások iránt érzett irigység és gyűlölet elfedése. 

• A kényszeresen „jó üzleteket" hajhászó a vásárlás során elsősorban az olcsóságra összpontosít, tekintet nélkül 

az áru minőségére és arra, hogy egyáltalán szüksége van-e az adott árura. A lényeg az, hogy mások eszén 

túljárva, minél jobb áron kössön üzletet. 

• A fanatikus gyűjtő számára a gyűjtés célt és értelmet ad az életének, másrészt az embereknél sokkal 

könnyebben ellenőrizhető objektumokkal veszi körül magát. 

Pénzzel közvetlen és közvetett módon is megvásárolhatunk másokat. A pszichoanalitikus elméletek szerint a 

hatalomnak és mások megvásárlásának jellegzetesen regresszív, a gyermekkori omnipotencia-érzést felidéző 

jellege van. Az ehhez kapcsolódó tünetegyüttesek: 

• A manipulátor itt egy összetett, jól szocializált neurotikus tünetegyüttes: mások kapcsolati problémáit, pénzhez 

való viszonyuk tisztázatlanságát használja ki. Tulajdonképpen a többi tünetegyüttes intuitív ismeretéből 

kovácsol tőkét. Hátránya Goldberg és Lewis szerint az integritás elvesztése. 

• A birodalomépítő, a manipulátorhoz hasonlóan, mások pénzzel való függőségbe kényszerítését használja ki – 

elnyomva saját dependenciaigényét. 

• A keresztapa a megalázottságtól való félelem, a túlzott érzékenység miatt igyekszik végletesen lojális 

alattvalókkal körülvenni magát, akika leginkább megvesztegethetők és a legkevésbé hajlamosak a versengésre. 

A szeretethez kötődő tünetegyüttesek az alábbi típusok mentén csoportosíthatók: 

• Gyakran találkozunk olyannal, aki megvásárolja a szeretetet. A szerzők a következő helyzeteket említették 

példaként: a prostituáltat látogató férfi, a gyermekét elkényeztető szülő, a jótékony célokra nagy nyilvánosság 

előtt adakozók mindannyian valamilyen intimitást, szeretetet akarnak pénzzel vagy valamilyen pénzekvivalens 

révén megvenni. Az analitikus orientáltságú elméletalkotók szerint ez is az ellenségesség elfedése azokkal 

szemben, akik eladják a szeretetet. 

• Aki eladja a szeretetet, tipikusan a szeretet vásárlójával kerül kapcsolatba. A szerzők egy érdekes 

megjegyzése, hogy a pszichoterápiás kapcsolat is felfogható egy legális szeretet-adásvételi viszonylatnak. 

• Aki ellopja a szeretetet, az vágyik a szeretetre, de úgy érzi, hogy nem érdemli meg, irreális engedményekkel, 

nagyvonalúsággal vívja ki mások megbecsülését és szeretetét, azonban ez a magatartás nem kongruens, és nem 

vezet elmélyült kapcsolatokhoz. 

A szabadság tekinthető a munka ellentétének. A munka egyik lehetséges definíciója a reaktancián alapul: az 

extrinzik tényezők által motivált, nem szabad akaratból végzett tevékenység. Az egyik legfontosabb extrinzik 

tényező a pénz – ebből az is következik, hogy több pénzzel több munka alól menthetjük fel magunkat. A 

tünetegyüttesek paradox logikája azonban éppen arra mutat rá, hogy a munkában a munka által elért 

önmegvalósítás sokkal hasznosabb törekvés, mint a hipotetikus lehetőségek megvétele a nem becsült munka 

bérével. Csíkszentmihályi (1992) a flowélmény kapcsán hangsúlyozta, hogy az integritás, az optimális élmény 

meglepő módon jellemzően nem a magánéletben vagy a szabadidős tevékenységekben érhető el, hanem sokkal 

inkább az ideális munkavégzés fenomenológiai jellemzője. Ide a következő típusok tartoznak: 

• A függetlenség és a menekülés a bevonódás elől, pszichoanalitikus értelmezés szerint áttételesen a menekülés 

az intimitástól ajellemzője annak a személynek, aki megveszi a szabadságot. Igyekszik a pénzt arra felhasználni, 

hogy egy speciális, kötelezettségektől mentes, „free-spirit" hozzáállást valósíthasson meg az élet minél több 

területén. A kötődések (és kötelességek) kerülése azonban a kapcsolatok felszínességéhez vezet. 

• Aki küzd a szabadságért: a pénzellenes, azaz a pénz uralma ellen küzdő politikai vezetők, a „lázadók" szintén a 

kötődések ellen tiltakoznak – ami különösen veszélyes lehet számukra, ha törekvésük ideológiaként a 

társadalom perifériájára sodorja őket. 

5.1.4.3. A pénzzel való egészséges bánásmód skálái 
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A pénzzel kapcsolatos neurotikus viselkedések két másik fontos értelmezése Forman tipológiája (Forman, 1987) 

és Furnham ezzel kapcsolatos újabb kutatásai (Furnham, Argyle, 1998; Furnham, Okamura, 1999). E 

megközelítések annyiban egészítik ki az előbb felsorolt, pszichoanalitikus orientáltságú tipológiákat, hogy 

igyekeznek tudományos előítéletek nélkül, kérdőíves felmérésekre alapozni a pénzzel kapcsolatos problémák 

vizsgálatát. Ezzel összhangban, elsősorban a pénzzel kapcsolatos attitűdök szerveződésén keresztül próbálják 

megragadni a pénzzel kapcsolatos viselkedésmódok – szerintük kulturálisan meghatározott – mintázatait. 

Forman (1987) különböző kérdőívek használatával öt típust különböztetett meg. Fontos megemlíteni, hogy ezek 

nem elsősorban a vizsgálati személyek statisztikailag elkülönített csoportjai, hanem a mérőeszközök tételeiből 

képzett faktorok, azaz minden típushoz kapcsolódik egy-egy alskála is. 

• A zsugori, aki igyekszik minél több pénzt gyűjteni, holott problémái vannak a pénz adta lehetőségek 

kihasználásával. 

• A költekező, aki különösen depresszív, szorongásos helyzetekben hajlamos a vásárlással kompenzálni negatív 

érzelmi állapotát. 

• A mágnás, aki a pénzt arra használja fel, hogy hatalmat, elismerést, státust szerezzen magának. 

• A „jó üzleteket hajhászó", aki kényszeresen keresi ajó üzlet lehetőségét-tekintet nélkül a vásárlás egyéb 

jellemzőire. 

• A szerencsejátékos, aki hajlamos túlértékelni a saját lehetőségeit. 

Mint látható, ezek a típusok nagyon hasonlítanak Goldberg és Lewis (1978) korábban bemutatott 

csoportosításához. Forman azonban több kérdőív alapján, empirikus bázison különítette el a típusokat. A fenti 

tipológiák maguk is skálák, például „Ha vennem kell valamit, amire szükségem van, akkor." 

• egy kis időbe telik, amíg ráhangolódom a vásárlásra. 

• megyek, és megveszem azt, amire szükségem van. 

• halogatom, amíg csak lehet, mivel nehezen engedhetem meg magamnak. 

• megvárom, amíg abszolút elkerülhetetlen lesz, hogy megvegyem, és akkor olyan keveset költök rá, amennyire 

csak lehetséges. 

A fenti tételek a „zsugoriságot" mérik, a második válasz nulla pontot, a negyedik válasz három pontot ér a 

skálán. 

Amellett, hogy minden dimenzió (és típus) külön-külön is mérhető, létezik egy általános „pénzügyiegészség-

skála", amely Furnham (1998) átdolgozásában húsz tételt tartalmaz, igen/nem válaszokkal (lásd a 9.1. 

táblázatot). Furnham és Argyle (1998) egy olyan felmérés eredményeit dolgozták fel, amely arra irányult, hogy 

a pénzzel kapcsolatos neurózisok arányát, nagyságrendjét megbecsülje. 

2.5. táblázat - 9.1 táblázat. Furnham általános pénzügyiegészség-skálájának tételei és az 

egyetértő válaszok előfordulási gyakoriságai a vizsgált angol társadalomban (1998) 
 

Kérdés Gyakoriság (%) 

Gyakran szorong, ha költenie, ki kell adnia vagy 

egyszerűen csak fel kell használnia pénzét? 
29,3 

Zavarban érzi magát, ha másokkal pénzről kell 

beszélnie, különösen ha a havi keresete kerül szóba? 
28,4 

Megvesz olyan dolgokat, amikre nincs valójában 

szüksége, csak azért, mert jő üzletet köthet? 
19,2 

Előfordult már, hogy éjszaka órákig azon töprengett, 14,0 
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hogy hogyan takaríthatna meg többet, és hogyan 

költhetne kevesebbet, habár már most is 

takarékoskodik? 

Nagyon ragaszkodik a pénzéhez? 22,2 

Rendszeresen átlépi a bankkártyájához tartozó 

hitelkeretet? 
12 

Nagy izgalmat okoz önnek a szerencsejáték? 15,1 

Előfordul, hogy inkább sétál néhány háztömböt, hogy 

megtakarítsa a buszjegy árát (bár megengedhetné 

magának)? 

13,9 

Gyakran tűnődik azon, hogy hová tűnik a pénze, és 

miért nem marad belőle semmi sem a hó végén? 
42,7 

Felhasználja pénzét arra, hogy manipuláljon, 

befolyásoljon másokat? 
3,7 

Elutasítja azt, hogy komolyan vegye a pénzt? 14,0 

Általában nem hajlandó kifizetni a teljes árát egy 

árunak, hanem inkább árleszállításkor vásárol? 
26,3 

Gyakran játszik szerencsejátékot nagyobb összegekben 

is? 
3,7 

Szabad idejének legnagyobb részét vásárlással tölti? 18,9 

Ha pénzt kell kérnie, gyakran érez bűntudatot, 

szorongást? 
34,5 

Minden hónapban aggódik amiatt, hogy hogyan fogja 

kifizetni a számláit? 
33,5 

Könnyen költ pénzt másokra, de önmagára nem 

szívesen? 
35,2 

Általában vásárlással nyugtatja meg magát, ha le van 

törve, unatkozik vagy dühös? 
33,7 

Nem szívesen tanul meg praktikus dolgokat a pénzzel 

kapcsolatban? 
16,5 

Gyakran aggódik anyagi helyzete miatt? 31,3 

A válaszok gyakoriságából látható, hogy a társadalmi kívánatosság valószínű hatása ellenére (az emberek 

feltehetően nem szívesen vallják be, hogy például nagyon zsugoriak) nagy arányban adtak a pénzzel való bánás 

zavaraira utaló válaszokat (Furnham szerint átlagosan mintegy 30%-ban). A fejezethez tartozó függelékben 

érdekességként közöljük Furnham (1984a) összefoglaló skáláját a pénzzel kapcsolatos attitűdökről (lásd 380-

382. o.). 

Érdemes megjegyezni, hogy Furnham eredményeit nem tesztelték még komoly kultúrközi összehasonlító 

vizsgálat keretei között. Feltehető például, hogy egyes társadalmi intézmények, pénzügyi konstrukciók éppen 

elősegítik, kiváltják az egyes tételek által lefedett neurotikusjellemzőket, vagy egyenesen rájuk épülnek. A 
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szerencsejáték kapcsán megemlítik például, hogy a kockázatvállalás, illetve a kockázat vállalásának a 

lehetősége mint áru a szerencsejáték-iparban fontos szerepet tölt be, a társadalom anyagi forrásai allokációjának 

teljesen új mintáit hozta létre az Egyesült Államokban. Egész tömegek, akik egy életen át gyűjtötték 

magánnyugdíjpénztárakban a pénzüket, hajlandóak ezt eljátszani (és ezzel a „dolgozó" osztályokhoz 

átcsoportosítani). Több tanulmány is szól a hitelkártyák felhasználásról – kulturális mintává is válhat a hitelkeret 

rendszeres túllépése. Minden egyes neurotikus tünet „legalizálódhat", és komoly gazdasági hatóereje lehet: 

azok, akik „mániákusan" keresik az árleszállításokat, a marketingszakemberek elsődleges célcsoportjai – a 

„tipikus" vásárló valójában a neurotikus vásárló. A vásárlás, a vásárlási helyzet gazdasági-szociális 

konstrukciója immanensen tartalmazza ezeket az elemeket: integráns részei a gazdasági életnek és 

tulajdonképpen egész kultúránknak. 

Ebben az esetben tehát a „neurotikus" semmiképpen sem lehet patologikus – az igazi problémát inkább az 

jelenti, hogy hogyan lehet (és szükséges-e) beépíteni a pénzzel kapcsolatos viselkedés kutatásának eredményeit 

a gazdasági fogalmak oktatásának tananyagába. Hiszen a gazdasági életben a „piaci ötletek" alapja éppen egy-

egy hasonló szabályszerűség felismerése. Furnham és Argyle (1998) Forman típusainak vizsgálatakor azt találta, 

hogy azok elég stabilak és egymástól függetlenek (a két statisztikailag leginkább elkülöníthető típusnak a 

szerencsejátékos és a költekező bizonyult), emellett azonban minden egyes skála pozitívan korrelált Furnham 

pénzügyi egészséget mérő skálájával is. Ez azt jelzi, hogy bár a „tünetegyüttesek" nagyrészt egymástól 

függetlenek, mégis valóban van mindegyiknek valamilyen lelki zavarra utaló jellege. Egy másik magyarázat 

lehet az, hogy Furnham pénzügyi egészséget mérő skálája és a tünetegyüttesek skáláinak tételei között (ahogyan 

azt láthattuk) elég nagy az átfedés. 

Rubinstein (1981) egy felmérést készített a Psychology Today számára, amely az olvasók körében mérte fel a 

pénz fontosságát az életükben, vizsgálta a pénzzel kapcsolatos asszociációikat, valamint azt, hogy hogyan 

befolyásolja a pénz a megkérdezettek magánéletét. Bár a vizsgálat csupán a válaszok egyszerű leíró statisztikai 

elemzését tartalmazta, a kiterjedt elemzés (mintegy húszezer válasz érkezett) érdekes eredményeket hozott: 

például csupán a minta fele számolt be arról, hogy akár legközelebbi barátai ismernék havi jövedelmét. Úgy 

tűnt, hogy az emberek nagyon sokat gondolnak a pénzre, de nagyon keveset beszélnek róla és csak nagyon 

keveseknek. A kérdésekre adott válaszok eloszlása alapján olyan tételekből alakítottak ki egy csoportot, 

amelyek a „szabad költekezés" megjelöléssel jellemzett magatartást írták le. Olyan tételek tartoztak ide, mint 

például: „Majdnem mindig megveszem, amit szeretnék, tekintet nélkül az árára." Egy másik skála az ezzel 

ellentétes attitűdötjelölte, a „fillérekhez való ragaszkodást". A szabadon költekezőkkel szemben a 

„filléreskedők" pesszimistábbak voltak az országjövőjét illetően, több olyan pszichoszomatikus problémára 

panaszkodtak, mint szorongásos tünetek, fejfájás, a szexualitás iránti érdeklődés elvesztése. 

A vizsgálat alapján három csoportra osztották a válaszadókat: akik elégedettek pénzügyi helyzetükkel, akik 

„semlegesek" ebből a szempontból, illetve akik kifejezetten elégedetlenek. Az elégedettségnek a konkrét 

bevételen felül olyan pénzügyi stratégiai determinánsai voltak, mint például az, hogy hogyan reagálnak arra a 

helyzetre, ha olyan dologra vágynak, amire nincs elég pénzük. Az elégedettekre az volt a jellemző, hogy 

képesek voltak kontrollálni anyagi lehetőségeiket – vagy gyűjtöttek arra, amit szeretnének, vagy letettek róla, és 

igyekeztek elfelejteni a megkívánt tárgyat. Az elégedetlenek hajlamosak voltak elkeseredni, vagy adósságokba 

verték magukat a megszerzendő tárgy érdekében. A nemi különbségeket is vizsgálták a kereső nők és férfiak 

között: meglepő módon nem találtak eltérést abban a tekintetben, hogy mekkorajelentőséget tulajdonítanak 

életükben a munkának, a szerelemnek, a szülői szerepnek és az anyagiaknak. A kereső nők közül viszont kétszer 

annyian érezték úgy, hogy ők rendelkeznek az általuk megkeresett pénzzel, és azokban a családokban, ahol a 

nők kerestek többet, hajlamosabbak voltak vitatkozni a családi pénzügyeken, mint a hasonló helyzetben lévő 

férfiak. A nők általában sokkal gyakrabban hozták összefüggésbe a pénzt a szorongással, depresszióval, dühvel, 

kilátástalansággal, mint a férfiak. Bár az eredményeket nem elemezték magasabb szintű statisztikai eszközökkel, 

és a mintát sem strukturálták egy kísérleti minta igényességével, mindmáig ez az egyik legnagyobb adatbázis e 

kérdéssel kapcsolatban. 

Furnham és Okamura egy újabb, 277 résztvevővel végzett vizsgálatukban (1999) Forman (1987) és Rubinstein 

(1981) már idézett mérőeszközeit, valamint saját pénzügyiegészség-skáláját egyaránt alkalmazta. Rubinstein 

tételeinek faktoranalízise azt az érdekes eredményt hozta, hogy míg a pénzzel kapcsolatos negatív érzelmek 

(kilátástalanság, szorongás, depresszió, félelem) egy koherens faktorrá álltak össze, ezt nem tapasztalták a 

pozitív érzelmek esetében. Furnham szerint (amit már más alkalommal is hangsúlyozott, lásd pl. Furnham, 

Forde, Ferrari, 1999) ez az eredmény azt támasztja alá, hogy a pénz nem motivátor, hanem inkább egy 

mentálhigiénés tényező. 

Ez a legutóbbi eredmény fontos adalék a pénz és általában a gazdaság pszichológiai természetének 

megértéséhez: úgy tűnik, statisztikailag nehezen támasztható alá, hogy a pénz általános humán motiváló erő 
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lenne. A pénz és a motívumok viszonya sokkal inkább a tünetképzés oldaláról érthető meg, semmint a 

motivációk szempontjából. 

5.2. A GAZDASÁGI SZOCIALIZÁCIÓ KÜLÖNBÖZŐ 
MEGKÖZELÍTÉSEI 

A gazdasági szocializáció fogalmába sorolunk be olyan, különböző szemléletű elméleteket, amelyek mind arra 

keresik a választ, hogy milyen mechanizmusok révén, milyen fázisokon átválik a gyermek a gazdasági folyamat 

részesévé és alkotójává. A teóriák kiindulópontja, szemlélete igen eltérő: a kognitív fejlődéselmélettől a 

szociális tanuláselméleten keresztül a gyermekek saját gazdasági világáig rajzolható meg az empirikus 

igazolásokat is magukban foglaló nézetek íve. Bár az egyes elméletek más folyamatokkal írják le a „gazdaságba 

való belenövést", mégsem lehet kibékíthetetlen ellentétet felfedezni, inkább azt mondhatnánk, hogy ugyanannak 

a folyamatnak az eltérő aspektusait ragadják meg. 

A gazdasági szocializációval kapcsolatban általában azt szokták kiemelni, hogy egy viszonylag kevéssé kutatott 

terület, és viszonylag rövid történetre tekinthet vissza. Ez azonban csak részben igaz: már a 19. század végén, a 

20. század elején, Kohler Children’s Sense ofMoney című tanulmánya (1897) vagy Dismorr a gyermekek 

fizetett munkavégzését elemző műve (1902) mutatta azt az érdeklődést, amely a gyermekek gazdasági életben 

való részvétele, pénzzel való motiválhatóságuk, a munkához való viszonyuk megértése iránt megnyilvánult. A 

kutatók a kérdésnek ezt az aspektusát, azaz a gyermekek korai gazdasági tapasztalatainak jellegét csak most 

kezdték el újból vizsgálni (Furnham, Argyle, 1998). 

A vizsgálatok jórészt a gazdasági szocializáció tartalmára vonatkoznak, vagyis arra, hogy milyen gazdasági 

fogalmakat milyen fázisokban sajátítanak el a gyermekek. A tartalmi szempont mellett azok a korai interakciók, 

amelyeken keresztül a gyermekek megismerik ezeket a fogalmakat, korábban adottak voltak: a gyermekek 

részvétele a gazdaságban sokkal nagyobb arányú volt, mint ma, amikor szigorú törvények szabályozzák a 

gyermekek munkavégzését. Danziger (1958) kiemelte a gazdasági szocializáció aszimmetrikus jellegét: a 

gyermekek aktív piaci szereplők több szempontból is, speciális demográfiai, életstílusuk által meghatározott, 

családon belüli fogyasztásuk által kiemelt piaci szegmenstjelentenek (McNeal, 1992), azonban a munka és a 

pénz összefüggésével csakjóval később szembesülnek. 

A gazdasági szocializáció sokkal tágabb értelmű fogalom, mint a gazdasági fogalmak gyermekkori fejlődésének 

elmélete: többek között olyan nagy témaköröket ölel fel, mint például a fogyasztói társadalom kultúrájának 

(consumerism) kialakulása. A gazdasági szocializáció ezenfelül más összefüggésben tartalmazza a fejlődés 

fogalmát, mint a klasszikus „általános" szocializációs elképzelések. A gyermekek például önálló piaci 

szegmensként már részei egy adott társadalom fogyasztói kultúrájának, nem csupán előképei, kezdeményei az 

„érett piaci magatartásnak" – ez utóbbi fikció egyébként meglehetősen kevéssé hangsúlyozott a 

szakirodalomban. Douglas Copland híres regénye nyomán az „X-generáció" névvel illetett fiatalok egy 

jellegzetes fogyasztói szubkultúrát alkotnak, amelyben a fogyasztáshoz való viszony határozza meg magának a 

szubkultúrának ajellegét. Ennek a speciálisjelenségnek érdekessége a Danziger (1958) által megállapított és 

gyakran hangsúlyozott elv, miszerint a gyermekek gazdaságról alkotott elképzeléseinek fejlődése 

aszimmetrikus, ahogyan Furnham és Argyle (1998) idézi: „A gyermekek felfogása az eladásról és vásárlásról 

fejlettebb lehet, mint a munkavégzés természetének megértése, miután az előbbiben hamarabb és több 

gyakorlatot szereznek." (Furnham, Argyle, 1998, 69.) 

5.2.1. A gazdasági fogalmak megértésének fejlődése 

A kognitív reprezentációt mint viselkedésirányító tényezőt hangsúlyozó kognitív szocializációelméletek közé 

sorolható be a Piaget-féle fejlődési elmélet. Az újabb fejlődés-lélektani vizsgálatok és a rájuk épülő elméletek 

szerint már újszülöttkorban is létezik a környezetnek és a gyermeknek önmagának egy nagyon limitált tartalmú 

és idejű kognitív reprezentációja (Bretherton, 1991). A tapasztalattal és az éréssel a kognitív 

reprezentációjellege alapvetően megváltozik: 2 és 7 éves kor között kialakulnak a műveletek előtti sémák, 

melyek helyét 7 éves korban a műveletek veszik át (Piaget, 1993). A nyelv és a kulturálisjelzések 

megtanulásával a kognitív sémák egyre komplexebbek és rugalmasabbak lesznek, az iskolásévek elején a 

gyermek már sok mindent a verbális közlésekből és nem direkt tapasztalatokból tanul meg. Piaget elsősorban a 

fizikai jelenségek és fogalmak megértését vizsgálta a részletes kikérdezés módszerével, a későbbi kognitív 

reprezentáció tartalmát vizsgáló kutatások kibővítették ezt a társas világról való tudás és a nézetrendszerek 

elsajátításának leírásával. A fejlődéslélektannak ebbe a kutatási ágába illeszkedett bele a társadalmi, politikai és 

gazdasági rendszerekkel és intézményekkel kapcsolatos fogalommegértési vizsgálatsorozat. 
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A különböző gazdasági kategóriák (mint pl. áru, pénz, nyereség, gyár, vezető) megértésével kapcsolatban 

általános kérdésként vetődik fel, hogy mely életkorban értik meg a gyerekek ezeket a szavakat, milyen 

kapcsolata van ennek a gondolkodás szakaszaival, van-e a fogalmak megértésében fejlődés, és ha igen, akkor 

azonos-e ez a fogalmi fejlődés a fizikai jelenségeket leíró fogalmak fejlődésével. Joggal merül fel továbbá az a 

kérdés is, hogy a fogalmak megértését befolyásolja-e valamilyen pedagógiai hatás, tanítás vagy társadalmi 

hatás, például társadalmi réteghelyzet, netán társadalmi-gazdasági berendezkedés. 

A vezető fogalmának vizsgálatakor egy kutatás (Berti, 1980) arra keresett választ, hogy a gyerekek fejlődésében 

mikor és milyen lépésekben következik be a kategória differenciációja az iskola és a gyár vezetőjének 

vonatkozásában. Korábban a vezetővel kapcsolatos vizsgálati eredmények azt mutatták, hogy 5 éves kor előtt 

nem értik meg a hatalmi struktúrák egyenlőtlenségét, s csak az 5-7 éves gyerekek látják meg a családi 

kapcsolatokban meglévő hatalmi viszonyokat, amit ekkor még felszíni, irrelevánsjegyekkel (pl. ruha, testméret) 

magyaráznak. A 8-9 éves gyermek azonban a hatalmat a tanulásnak és a tapasztalatnak tulajdonítja (Damon, 

1977 – id. Berti, 1980, 112.). 4-11 éves gyerekek kikérdezésének adataiból a fogalom változásának négy szintjét 

lehetett meghatározni. A 0. szinten lévő, 4-5 éves gyermekek nem értik meg a vezető fogalmát, vagyis azt, hogy 

az utasítás vagy kérésjelentősége változhat attól függően, hogy milyen az illető státusa. 

Az 1. szint a 6-7 évesekre voltjellemző, szinkretikus képet alkottak a főnökről, aki nem más, mint az iskolai 

portás vagy a tagolatlan funkcióval bíró tulajdonosmunkás-vezető a gyárban. Ezen a szinten, hasonlóan Damon 

kísérleti személyeihez, külső tulajdonsággal (pl. öltözködés), illetve a gyárépület megépítésével, esetleg a vezető 

önálló akaratával magyarázták a főnökké válást. A 2. szintet általában 8-9 évesen érik el a gyerekek, amikor már 

nem az aktivitás, a cselekvés (pl. a buszsofőr vagy a portás a vezető) dimenziója mentén határozzák meg a 

vezető figuráját, hanem a tulajdonossal teszik egyenlővé. Ezen a megértési lépcsőfokon az lehet a gyerekek 

szerint vezető, aki felépítette vagy megvásárolta a gyárat. Alternatív magyarázatként szerepel még az, ha valaki 

kitűnő vagy iskolát végzett, vagy a munkatársak, esetleg az előző főnök választja ki erre a szerepre. A 3. szinten 

(10-11 évesek) a vezető és a tulajdonos fogalma differenciálódik: a vezető irányítja a munkásokat, a tulajdonos 

irányítja és ellenőrzi a vezetőt. A státus megszerzése is különböző módon történik a gyerekek értékelése szerint: 

a vezetői funkció eléréséhez tanulni kell, a tulajdonos pedig megveszi vagy építteti az iskolát vagy a gyárat. A 

szerző következtetéseiben azt emeli ki, hogy a szociális világ megértése ugyanolyan fejlődési fázisokon megy 

keresztül, mint a fizikai világ megértése. A vizsgálat eredményei szerint 10 éves kor körül jelenik meg a 

gyerekek fogalmaiban a parancsadás mint önálló szerepjellemző, ettől az életkortól különülnek el a különböző 

vezetői szerepkörök is. Ez az életkori határ hasonló ahhoz, mint amit Connell (1971) kapott a politikai 

személyek mint politikai kategóriák vizsgálatakor: a különböző politikai vezetők szerepe a gyerekek számára a 

kisiskoláskor végére differenciálódik és rendeződik vertikális kapcsolatokba (id. Berti, 1980, 111.). 

A pénz értékének fogalmával kapcsolatos vizsgálat azt mutatta, hogy a megértés szakaszosan differenciálódik 

(Berti, Bombi, 1981). A pénzbeli egységnek a megfelelő értékű áruval való összekötése csak a számtani művelet 

kialakulásától kezdődően tapasztalható, vagyis a formális műveleti gondolkodás szakaszában formálódik ki a 

„pénz-érték-áru"-érték megfeleltetés. Ezen a gondolkodási szinten érti csak meg a gyermek a visszajáró pénz 

fogalmát, korábban ezt szokásnak, még korábbi szinten a boltos kedvességének tartja. A műveletek előtti 

gondolkodás szakaszában a közvetlen tapasztalat alapján értik meg a gyerekek a pénz funkcióját. A megértés 

első szintjén a 3-4 éves gyerek nem fizetett a kísérleti helyzet boltosjátékában, „boltosként" ugyan adott néha 

pénzt a „vásárlónak", de a pénz szerepéről nincs még fogalma. A következő megértési szinteken már tudják a 

gyerekek, hogy vásárláskor kötelező a fizetés, de először még úgy gondolják, hogy bármely címletű pénzzel 

bármelyik áru megvehető, s csak a harmadik szinten értik meg, hogy különböző címletű pénzekkel más és más 

áru vásárolható meg. A műveletek előtti és a konkrét műveleti gondolkodás határán (negyedik szint) értik meg a 

gyerekek, hogy némely áru sokba kerül, a másik kevesebbe, és hogy néha nem elegendő a pénz a túlzottan 

költséges áru beszerzéséhez (Berti, Bombi, 1981, 11801181.). 

Az előbb bemutatott két vizsgálat jól illusztrálja, hogy a gyerekek gazdasági fogalmainak fejlődése 

szekvenciákban történik, egymásra épülő szinteken differenciálódik. De vajon mi a magyarázata annak, hogy a 

vezető fogalmát csak 10 éves kor körül értik meg pontosan. Úgy is megfogalmazhatnánk ezt a kérdést, hogy 

vajon biztos-e, hogy a fizikai világ és a társas világ fogalmai ugyanabban az életkorban érik el a felnőttre 

jellemző differenciáltsági fokot. Erre a kérdésre kereste a választ az a vizsgálat, amelyik a termelőeszközökkel 

és tulajdonosokkal kapcsolatos fogalmak gyermekkori változására kérdezett rá. A szerzők gondolatmenete 

szerint a piaget-i vizsgálatok témája elsősorban a természeti jelenségekkel kapcsolatos fogalmak fejlődése volt, 

e kategóriák megértéséhez a konkrét intelligencia elegendő (Berti, Bombi, Lis, 1982, 221-222.). 

A gyermek világa azonban nemcsak fizikai tárgyakból, természeti jelenségekből áll, hanem olyan fogalmakból 

is, amelyekről a gyereknek nincsenek közvetlen tapasztalatai. Ilyen kategóriák például a gazdasági, társadalmi, 

politikai jelenségeket, intézményeket leíró fogalmak, amelyekről a gyermek elsősorban a szülőktől és a 
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tömegkommunikációból származó információk közvetítésével tudhat. Ez a közvetett hatás viszont azt 

eredményezi, hogy a gyermeknek a fogalmak feldolgozásához a verbális intelligenciát kell használnia, vagyis a 

nem fizikai jelenségeket leíró fogalmak megértése a konkrét gondolkodási szakaszban kezdődik el, de a teljes 

fogalmi hierarchia kialakulása csak a formális műveleti gondolkodásban éri el a felnőtt szintjét. A 4-13 éves 

gyerekek vizsgálati eredményei ezt a hipotézist támasztják alá. A pénz értékének megértése a számfogalom 

kialakulásához (tehát a konkrét műveleti szakaszhoz) köthető, de a gazdasági csere megértése nem kapcsolható 

direkt tapasztalatokhoz, hanem a logikai kategóriák kialakítását feltételezi. A termelőeszközök tulajdonosa a 

gyárral kapcsolatban már 8-9 éves gyereknél elkülönül a vezető személyétől, hiszen erről a gyerekeknek 

konkrétabb, közvetlenebb ismeretei vannak (a vizsgálati személyek szülei gyári munkások voltak), de a 

szolgáltatástjelképező buszvezetővel vagy a farmerrel kapcsolatban csak később, 11, illetve 13 éves korban 

válik külön a vezető és a tulajdonos fogalma, ami azt mutatja, hogy a más jellegű termelőeszközökre és 

tulajdonosokra vonatkozó fogalmak logikai kiterjesztés, és nem közvetlen tapasztalat útján jönnek létre. 

Ez a vizsgálat azt is példázza, hogy a különböző területeken alkalmazható hasonló fogalmak nem azonos 

életkorban alakulnak ki. Lehet-e ezt az eredményt általánosítani, vagyis igaz-e, hogy különböző 

intézményrendszerek esetében ugyanazon gazdasági fogalmak egymástól függetlenül fejlődnek? Berti, Bombi 

és De Beni (1986a) 3. osztályos (8-9 éves) tanulók adásvétellel és nyereséggel kapcsolatos ismereteit vizsgálták 

gyárral és bolttal kapcsolatban. Az eredmények azt mutatták, hogy ebben az életkorban a boltról és a gyárról 

kialakult képzet két különálló rendszerbe tartozik. Vagyis a tanulók gazdasági fogalmai részrendszerekből 

állnak, s az alrendszerek csak később integrálódnak. A vizsgálatnak volt még két érdekes kérdésfelvetése: van-e 

valamilyen hatása a fogalmak fejlődésére a különböző tanítási módszereknek, valamint hogy az egyik gazdasági 

intézménnyel kapcsolatos fogalmak fejlesztésének hatása generalizálódik-e a másikra. Az egyik tanítási 

módszer az ún. kritikai módszer volt, ahol a téves fogalmakból származó következtetések és kijelentések közötti 

kiélezett konfliktus megoldásával juthattak el a gyerekek a fogalmak tisztázásához. A másik (tutoriális) módszer 

során a gyerekek explicit információkat kaptak a szóban forgó fogalomról. Az adatok tanúsága szerint mindkét 

módszer egyformán hatékony volt a fogalmak korrekciójában, nem mutatkozott azonban transzferhatás a 

fogalom (az ár) elsajátítása után, ami viszont ismét azt az eredményt támasztotta alá, hogy a gyerekek tudatában 

a fogalmak különálló alrendszereket képeznek. 

Szintén a fogalomtanítási módszer minőségére kérdezett rá egy másik vizsgálat, ahol a nyereség fogalmát 

ismerték meg 8-9 éves gyerekek. A kritikai és a tutoriális módszer ezúttal is egyformán hatékonynak tűnt (Berti, 

Bombi, De Beni, 1986b). A kutatók kiemelik, hogy a tanítás eredményességét meghatározta az, hogy a profit 

fogalmának elsajátításához a konkrét gondolkodás számtani műveletei is szükségesek, hisz ezek nélkül nem 

érthető meg a kiskereskedelmi és nagykereskedelmi ár különbsége. 

Berti és Bombi egy kutatásukban (1988) száz, 3-8 éves gyermeket kérdeztek meg arról, hogy mit gondolnak, 

honnan származik a pénz. Négy szintet alakítottak ki, amelyeket az alábbiak szerintjellemeztek. Az 1. szinten a 

gyermekeknek nincs világos elképzelésük arról, hogy honnan ered a pénz. „A szülő veszi elő a zsebéből" – 

ehhez hasonló válaszokat adtak. A 2. szinten a gyerekek függetlennek észlelik a pénz forrását a munkavégzéstől: 

olyan magyarázatokat adnak, melyek szerint a pénzt valaki – például a bank – adja annak, akinek szüksége van 

rá. A 3. szinten a gyerekek a visszajáró pénztjelölik meg a pénz forrásaként, míg a 4. szinten (6 éves kortól) a 

gyerekek megtalálják az összefüggést a munkavégzés és a pénz forrása között. A szerzők hangsúlyozzák, hogy a 

pénz megértésének feltétele, hogy a gyerekek megértsék a munka jelentőségét. A gyermekek az első két szinten 

nem hozták összefüggésbe a pénzt a munkavégzéssel, holott volt arról tudomásuk, hogy szüleik különböző, 

otthonon kívüli tevékenységekben vesznek részt, azt azonban nem tekintik munkának, nem értik szükségességét. 

Berti és Bombi (1981) egy másik vizsgálatukban az áruértjáró fizetség fogalmának fejlődését vizsgálták 

ugyanezekben az életkori csoportokban (3-8 évesek). Hat életkori csoportot különböztettek meg a válaszok 

alapján: Az 1. szinten a gyermekek nincsenek tudatában a fizetés szükségességének. A 2. szinten a gyermekek 

felfogják a fizetés szükségességét, tekintet nélkül arra, hogy mennyit kell fizetni, milyenfajta pénzzel. A fizetség 

itt egy szükséges, rituális aktus, a vásárlási forgatókönyv (script) része. A 3. szinten különbséget tesznek a 

pénzek egyes fajtái között, míg a 4. szinten már felismerik, hogy a pénz és a fizetség lehet kevés, illetve nem 

elegendő. Az 5. szinten a gyermekek különbséget tesznek helyes és helytelen fizetség között – szigorú 

együttjárásnak kell fennállnia a feltüntetett összeg és a fizetség között. Minden más módja a fizetségnek 

helytelen. Végül a 6. szintenjutnak el a fizetés és a visszajáró pénz (fogalmainak) helyes használatához. 

A profit fogalmánál fontos megjegyezni, hogy a kutatók egymásnak ellentmondó eredményeket találtak arra 

vonatkozóan, hogy a gyerekekkel végzett tréningek (amelyek a profit fogalmának megértését kívánták 

fejleszteni) eredményeképpen érvényesült-e valamiféle transzferhatás, azaz képesek-e a gyerekek kialakítani a 

profit „általános" fogalmát. Jahoda (1981a) 32 gyermeket (12, 14 és 16 éveseket) kérdezett meg a bankok 

hasznáról. A banki kamatok esetében a helyes (azaz az elvárt) válaszoknak tartalmazniuk kellett volna, hogy a 
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bankok nyereségüket tulajdonképpen a hitelkamatok és a betéti kamatok közötti különbségből szerzik. A 

válaszok alapján az alábbi szakaszokat különítették el: 

1. A gyermekek nem értik a banki kamatok (sem a betéti kamatok, sem a hitelkamatok) fogalmát. Úgy vélik, 

annyit kell visszakapniuk a betéteseknek, amennyit 

betétként elhelyeztek a bankban, az adósnak is annyit kell visszafizetnie, amennyit kölcsönvett. 

1. A gyermekek először a betéti kamatok fogalmát értik meg (a betétes többet kap vissza, az adós ugyanannyit 

fizet). 

2. A gyermekek itt már ismerik mindkét fajta kamatot, azonban azt gondolják, hogy a betéti kamat magasabb, 

mint a hitelkamat. 

3. A betéti kamat a hitelkamattal egyenlő mértékű. 

4. A hitelkamat magasabb – de nem tudnak számot adni ennek a funkciójáról. 

5. A hitelkamat magasabb, mint a betéti kamat, és értik is ennek a pénzügyi funkcióját. 

A fenti vizsgálat kapcsán is felmerül a kérdés, hogy a fejlődés elsősorban kognitív jellegű-e, vagy pedig 

valamiféle erkölcsi „ellenállás", az igazságosságról alkotott kép fejlődése tükröződik a fenti szakaszokban. 

Sevón és Weckstrom (1989) szerint a gyermekek elképzelése a gazdasági életről általában a homo 

sociologicustól a homo oeconomicusig fejlődik: az előbbi esetében a gazdasági döntéseket morális szempontból, 

erkölcsi normák alapján ítélik meg, az utóbbi esetben pedig az individuális nyereség a döntő. Ezt a gazdasági 

világképet érintő különbséget éppen azokban a korosztályokban figyelték meg (8,11 és 14 éves gyerekek), mint 

az előbbi, Jahoda-féle kísérletben. A korai, ún. „keresztény-morális" szempontú válaszok például arra utalnak, 

hogy az üzlet tulajdonosának örülnie kell, ha árat csökkenthet, mert az emberek örülni fognak, hogy pénzt 

takaríthatnak meg. Kreativitástesztekhez hasonló gondolatkísérletekre invitálták a gyermekeket, amelyekben 

például el kellett képzelniük, hogy mi lenne, ha nem kellene adót fizetni -8és11 éves kor között azt válaszolták, 

hogy ezjó dolog lenne, miután az embereknek több pénzük maradna. Minderre Furnham és Argyle (1998, 69.) is 

utal: 

„... [az utóbbi, homo oeconomicus-típusú magyarázatok] részben annak tudhatók be, hogy a gyermekek képessé 

válnak azt absztrakt gondolkodásra. Ennek ellenére észre kell vennünk, hogy a felnőttek is sokszor érvelnek 

morális pozícióból, ezért az intellektuális fejlődés önmagában nem ad elégséges magyarázatot, az értékek és a 

családi szocializáció más aspektusai is szerepet játszanak a változásban." 

Hozzátehetjük még, hogy a felnőttek világában sincs a gazdasági életről egy általános érvényű elképzelés – a 

közéleti kommunikációban is sok, egymással versengő gazdasági világkép jelenik meg. 

A kereskedelmi nyereség és a banki kamat megértésének fejlődését vizsgálva megállapítható volt, hogy a 

gyerekek 8 éves korban már értik a nyereség fogalmát, de a banki kamatot csak 10 éves korukra értik meg 

pontosan, hiszen ez utóbbi fogalom sokkal absztraktabb, komplexebb kategória (Nakhaie, 1993, 153.). A 

vizsgálat azt is feltárta, hogy a fiúknak pontosabbak voltak az ismereteik a nyereségről, de ennél fontosabb 

eredmény, hogy összehasonlíthatóak lettek a kognitív fejlődést befolyásoló különböző hatások. A vizsgálati 

eredmények értelmében a legerősebb hatása a kognitív érésnek van, ezt követi az anya iskolai végzettsége mint 

szocializációs hatás, végül legkisebb befolyása a fogalmak megértésére az otthoni beszélgetéseknek van. Ha 

közvetett eszközökkel is, a kulturális hatás vizsgálhatóvá vált: az eredményeket összevetették egy hongkongi 

felméréssel. Eszerint a Hongkongban élő gyerekek sokkal többet tudtak a nyereségről, s ezt a szerző a gyerekek 

nagyobb fogyasztói aktivitásával, a magasabb szintű gazdasági szocializációval és az ottani társadalom üzleties 

szellemével magyarázta. 

A gazdasági fogalmak fejlődésével kapcsolatos vizsgálatok sorát áttekintésünkben egy olyan tanulmány zárja, 

amely a fogalmak taníthatóságának kérdését elemzi. A kutatók a mezőgazdasági javak termeléséhez és 

elosztásához kapcsolódóan végeztek felmérést 10 éves gyerekek részvételével a beszélgetés, valamint a 

megfigyelés módszerével. A megfigyelést ún. „fókuszált lencsével" végezték a gyerekek, ami aztjelentette, hogy 

a szemléltetés során a releváns tényezőket emelték ki a mezőgazdasági termelés folyamatából, ezeket a 

gyerekek képeken megnézhették, illetve segítségükkel rekonstruálhatták a gazdasági folyamat egészét (Ajello et 

al., 1987). A szerzőcsoport a tanítási program eredményességét elsősorban azzal magyarázta, hogy olyan (a 

kísérleti fizika tanításához hasonló) módszert sikerült létrehozni, amely alkalmas a társas-társadalmi információ 

feldolgozására. 
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5.2.2. A gazdasági szocializáció 

A vizsgálatok eddig ismertetett köre elsősorban az egyes gazdasági jelenségek és az azokat leíró fogalmak 

megértésére koncentrált. A kutatások összecsengő eredményei szerint a fogalmi megértés az iskoláskor elején 

differenciálódik, a kezdetben összemosódott tartalmi jegyek és nézőpontok meghatározható szinteken keresztül 

érik el a felnőttkori kategóriák absztraktságát. A téma továbbgondolásakor azonban két kérdés is felvethető. Az 

egyik az, hogy vajon a fogalmi differenciáció érvényes-e olyan kategóriákra is, amelyek túllépnek az egyszerű 

definíció szintjén, amelyek tehát komplex jelenségeket, vélekedéseket fejeznek ki. Az is felvetődik, hogy ezeket 

az inkább társas-társadalmi jelenségeket leíró kategóriákat befolyásolják-e kulturális, társadalmi-gazdasági, 

rétegtudati tényezők. Vagyis általánosabban megfogalmazva a kérdés úgy is feltehető, hogy a szocializációs 

folyamaton belül létezik-e egy ún. gazdasági szocializációs hatásrendszer, amely a gazdasági és a gazdasággal 

összefüggő társadalmi jelenségekkel kapcsolatos attitűdök és viselkedések elsajátítását-átadását jelentené. 

A makroés mikrogazdasági jelenségek megértésének fejlődésére kérdező vizsgálatok extenzív sokféleségében 

kiemelkedik Leahy hetvenes évek végén készített interjúsorozatának kérdésfeltevése, ahol a társadalmi 

egyenlőtlenség magyarázatára szolgáló tényezőket tárta fel a kognitív fejlődés összefüggésében. Az 

egyenlőtlenség értelmezésében három kategóriát különített el, amelyek az életkori változásokat is kijelölik. A 6-

11 éves gyerekek még nem adtak igazi indokokat az egyenlőtlenségre, inkább a gazdagság és a szegénység 

tapasztalható aspektusait (pl. megjelenés, tulajdon) emelték ki („külsőségfüggő értelmezési szint"). A 

„pszichológiai szinten" lévő 11-14 éves serdülők a gazdasági egyenlőtlenséget a mögöttes pszichológiai 

tényezőkkel magyarázzák, mint például intelligencia, iskolai végzettség, munka és erőfeszítés. A 14-17 éves, 

formális műveleti gondolkodású serdülőknél már olyan magyarázatokjelennek meg, amelyek az esélyek és 

lehetőségek egyenlőtlenségét és más rendszerfaktorokat tesznek felelőssé („társadalomcentrikus szint") (Leahy, 

1981, 1983 – id. Dittmar, Van Duuren, 1994, 3.). 

E vizsgálat szerint a nézetrendszerek változása elsősorban az egyéni kognitív fejlődésnek tudható be. A Dittmar-

Van Duuren szerzőpáros a kognitív fejlődés elméletén kívül még kétféle gazdasági szocializációs hatásrendszert 

különböztet meg: a funkcionális szocializációt és az interakcionalista megközelítést. A funkcionális 

szocializáció irányzatához a szerzők olyan, elsősorban szociológiai orientációjú kutatásokat sorolnak, 

amelyekben a gazdasági szocializációt a domináns ideológiával való egyre nagyobb azonosulással írják le, ami 

végül a gazdasági-társadalmi rendszer elfogadásához vezet. A domináns ideológia vagy nézetrendszer mindenki 

számára egyformán hozzáférhető, hiszen terjesztői között olyan szervezetek vannak, mint az iskola, a 

kortárscsoport, a tömegkommunikáció. Emiatt lehetséges, hogy a serdülők körében általánosan elfogadott az a 

nézet, hogy ajövedelem és a tulajdon egyenlőtlen elosztása szükségszerű ésjó. A társadalmi erők és rendszerek 

meghatározta gazdasági nézetek elfogadása a társadalmi réteghelyzettel szemben érvényesül. A szerzők szerint a 

nézetrendszerek elsajátításának ún. funkcionális szocializációs magyarázata passzív, determinista szemléletet 

tükröz. 

Dittmar és Van Duuren a gazdasági szocializáció harmadik megközelítését fogadja el, és vizsgálatukban 

igazolják is ennek létjogosultságát. Az interakcionalista megközelítés szerint a szociális faktorok és az egyéni 

fejlődés között dinamikus interakció van: vagyis a gazdasági nézeteket a kognitív és a nyelvi képességek ugyan 

korlátozzák, de a nézetek tartalmát a társas környezetben uralkodó tudás és reprezentáció alakítja. A társadalmi 

ideológia vagy másképpen fogalmazva a társadalmi reprezentáció nem egyedüli meghatározója a gazdasági 

fogalmak tartalmának, a domináns nézeteket közvetíti, színezi és megszűri a társadalmi rétegződésre jellemző 

szociális reprezentáció: a szociális konstrukció. A társadalomban uralkodó nézetek tehát átalakulnak az adott 

rétegnek megfelelő értelmezési keretek (szociális konstrukciók) alapján. Ezzel az áttételrendszerrel 

magyarázható meg a szerzők által idézett vizsgálat, amely szerint a középosztálybeli gyerekek nagyobb mértékű 

társadalmi egyenlőtlenséget látnak ajövedelmekben, mint a munkásosztálybeliek (Emler, Dickinson, 1985; 

Dickinson, 1986 – id. Dittmar, Van Duuren, 1994, 5.), vagyis a gyerekek vélekedését a rétegükre jellemző 

szociális konstrukciók határozták meg. 

5.2.2.1. A gazdasági szocializáció szociáliskonstrukció-magyarázata 

Dittmar és Van Duuren (1994) orosz-angol összehasonlító vizsgálatában nemcsak a különböző gazdasági 

berendezkedésű és múltú országokban jellemző társadalmi és szociális reprezentációkra kérdeztek rá, hanem 

arra is választ kerestek, hogy melyik gazdasági szocializációs magyarázat (egyéni kognitív fejlődés, 

funkcionális szocializáció, szociális konstrukció) igazolható az eredmények tükrében. A kutatási eredmények 

gazdagsága és érdekessége miatt érdemes ezt a vizsgálatot egy kicsit részletesebben is bemutatni. 

A vizsgálatban három életkori csoportot (9-10, 13-14, 17-18 évesek) kérdeztek meg Oroszországban és 

Angliában a szegény és gazdag ember jellemző tulajdonságairól, a szegénység és a gazdagság okairól. A minta 
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mindkét országban középosztálybeli és munkásosztálybeli almintákból tevődött össze. A vizsgálati módszer a 

következő volt: két különböző fényképsorozatot tettek a gyerekek elé, amelyeken egy-egy konyha, nappali 

szoba és egy ház volt látható. Az egyik sorozat gazdag, a másik szegényes berendezést és házat ábrázolt. Miután 

a gyerekek megnézték a képeket, megkérték őket, hogy képzeljék el és írják is le saját szavaikkal, hogy milyen 

ember a ház lakója. A szabad fogalmazás után a gyerekek egy hatfokú Likert-típusú skálán jellemezték az 

elképzelt személyt. Végül a következő kérdésre válaszoltak: Miért van az, hogy egyes emberek gazdagok, 

mások pedig szegények? A legfiatalabb korcsoportba tartozó gyerekektől interjú során, kikérdezéssel kaptak 

adatokat, míg a két idősebb csoport egy kérdőíven adott írásbeli választ az iskolában. 

A vizsgálat eredményei szerint az angol gyerekek az anyagi körülményeket inkább szociális kategóriákkal (pl. 

anyagi jólét, társadalmi osztály, nem és életkor) írták le, személyiségjegyeket (melegszívű, becsületes, 

rokonszenves, ambiciózus, sikeres, bűnöző, prostituált) alig használtak a gazdagságra, illetve a szegénységre 

utaló ház tulajdonosának leírásakor. A szerényebb ház tulajdonosát azonban valamivel több 

személyiségvonással (negatívval) jellemezték, ami azt mutatja, hogy a szegénység, ha nem is túlzott mértékben, 

de a negatív tulajdonságok következménye. A középosztálybeli gyerekek egyáltalán nem említettek negatív 

személyiségjegyeket a szegény tulajdonos jellemzésében, míg a munkásosztályhoz tartozók a 

kevésbéjómódúakat negatívabban ítélték meg. A Likert-típusú skálán a gazdag ember sikeresnek, intelligensnek, 

autonómnak, energikusnak, kontrollal rendelkezőnek tűnt. A skálázás eredménye nagyon érdekes életkor-

réteghelyzet interakciót mutatott: a gazdag ember megítélése a középosztálybeli gyerekeknél egyformán pozitív 

volt az életkor növekedésével, a munkásosztálybeli gyerekek azonban életkoruk növekedésével egyre 

pozitívabban jellemezték a jómódú embert. A szegény ember tulajdonságainak megítélésekor a középosztálybeli 

gyerekek egyre kevésbé negatív képet festettek, a munkásosztálybeliek azonban éppen fordítva: az életkor 

előrehaladtával egyre negatívabban ábrázolták a szegény embert. 

A gazdasági egyenlőtlenséggel kapcsolatban a középosztálybeli serdülők indoklása árnyaltabb, kidolgozottabb 

volt, és nagyobb figyelmet szentelt a társadalmi rendszerrel kapcsolatos tényezőknek (pl. gazdasági helyzet: 

gazdasági klíma, általános munkanélküliség; társadalmi rétegződés; kapitalista rendszer). Az életkori 

csoportokat tekintve a középosztályhoz tartozók magyarázatai nagyon hasonlóak voltak. A munkásosztálybeli 

gyerekeknél és fiataloknál azonbanjelentős változásokat tapasztaltak a kutatók: az egyenlőtlenség felszíni, 

lényegtelen jegyeket megragadó kategóriái jelentősen csökkentek az életkor növekedésével, az egyénközpontú 

magyarázatok száma viszont jelentősen megemelkedett, mégpedig változó tartalommal. A gyerekeknek a pénz 

kezelésével kapcsolatos magyarázatai helyett a motivációs okok (a személy erőfeszítése, célja) kerültek előtérbe 

a serdülőknél. 

Az orosz mintában a gazdagságról és a szegénységről árulkodó ház tulajdonosának leírásakor egyaránt 

használtak személyiségés szociális kategóriákat. A gazdag embernek inkább dominanciára utaló vonásokat 

tulajdonítottak, a szegénynek inkább érzelmi jellegű és negatív értékelésű személyiségjegyeket. A 

munkásosztályhoz tartozók (az „idősebb" életkori csoportok is), szemben a középosztálybeliekkel, inkább 

személyiségkategóriával jellemeztek. A gazdag és szegény háztulajdonos leírásában több negatív 

személyiségvonást említettek az életkor növekedésével párhuzamosan. Az osztályozási feladatban a gazdag 

embert egyöntetűen pozitívabbnak jellemezték minden kategóriában. Az életkori változás terén feltűnő volt, 

hogy a 17 éves serdülők kevésbé pozitívan ítélték meg a gazdag embert, mint a 9-10 évesek. A szegény ember 

megítélése a Likert-skálán az életkor-növekedéssel egyre negatívabb, a gazdag emberjellemzése minden életkori 

csoportban kedvezőbb volt. 

Az egyenlőtlenség magyarázataiban az életkori változások emelkedtek ki. Az idősebbek egyéni erőfeszítéssel és 

érdemmel magyarázták a gazdagságot és a szegénységet, ha a személyiségvonásokat, az attitűdöt és a 

motivációt emelték ki. Az individuálisjegyek hangsúlyos szerepét látják a kutatók abban is, hogy a 10 évesek 

korosztályában a munkásgyerekek gyakrabban említették a motivációt és a személyiségvonásokat 

indoklásaikban, mint a középosztályhoz tartozók. 

Az angol és az orosz alminta összehasonlításakor az előbb részletesen bemutatottakkal egybehangzó 

eredmények születtek. A nyílt végű személyiségleírásban (gazdag és szegény ház tulajdonosának bemutatása) az 

orosz serdülők sokkal nagyobb százalékban hivatkoztak személyiségvonásokra, mint az angolok. Az orosz 

gyerekek, illetve fiatalok sokkal élesebb különbséget láttak a szegény és a gazdag háztulajdonos között, ami 

elsősorban a személyiségdimenziók mentén mutatkozott meg. A besorolási feladatban mindkét ország fiataljai 

pozitívabbnak látták a gazdag embert, mint a szegényt, de ez a különbség az orosz eredményekben 

szignifikánsan nagyobb volt. A gazdasági egyenlőtlenség indoklásában az angol gyerekek hasonló arányban 

említették az egyéni, egyén a rendszerben, családi és társadalmi kategóriákat. Az oroszországi alminta által adott 

magyarázatokban az egyéni vonások, képességek, motivációk és attitűdök kerültek hangsúlyos helyre. A még 

részletesebb elemzés kimutatta, hogy az egyéni vonások említésekor az angol gyerekek a pénz kezelésének 
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képességét emelik ki, az orosz gyerekek pedig az intelligenciát, a személyiségvonásokat, a motivációt és az 

erőfeszítést. A szerzők az eredmények tükrében igazolva látják azt a hipotézisüket, hogy a gazdasági 

szocializáció a szociáliskonstrukció-modellel értelmezhető. Jóllehet mindkét országban vannak olyan társadalmi 

reprezentációk (a gazdag ember pozitívabb megítélése vagy a társadalmi egyenlőtlenségre adott különböző 

magyarázatok), amelyeket mindenki elsajátít, sőt bizonyos fejlődési trendek (differenciálódás) is felismerhető az 

adatokban. A fejlődés mintázatát azonban alapvetően a különböző szociális faktorok határozzák meg. Angliában 

a fejlődés a társadalmi rétegződés kontextusában érthető meg, míg Oroszországban a piaci társadalom 

értékeinek átvétele a meghatározó faktor a fiatalok nézeteinek formálódásában. Összegezve tehát az 

eredményeket, Dittmar és Van Duuren (1994) szerint a gyerekek és a fiatalok gazdasági nézeteinek tartalma a 

szociális környezet domináns reprezentációja hatására alakul ki. 

5.2.2.2. A gazdasági szocializáció különbségei a szociálistanulás-elmélet tükrében 

A gazdasági szocializációt vizsgálta az a felmérés, amely eredetileg 15 ország részvételével zajlott 1988-1990 

között. A bevezető tanulmányban Roland-Lévy (1990, 469.) kifejti, hogy a modern társadalomban a gyerekek 

sajátjogon vásárló és önálló döntéshozó hatalomnak tekinthetők. Emiatt is fontos, hogy megismerjük a gyerekek 

és a fiatalok gazdasági szocializációját, legalábbis annak lényegesebb aspektusait. A nemzetközi összehasonlító 

kutatás szembeállította a gazdasági fogalmak fejlődését és a gazdasági szocializációt, illetve a háttérben álló 

elméleteket: a Piaget-féle kognitív fejlődési megközelítést és a szociálistanulás-elmélet Bandura nevéhez 

köthető tételeit. A 8, 11 és 14 éves gyerekek vizsgálatának legfontosabb kérdése az volt, hogy melyik elmélet 

igazolható az adatokkal, illetve hogy magyarázható-e a gazdasági szocializáció pusztán a fogalmi fejlődéssel, 

vagy a társas környezet is befolyásolja a gazdasági attitűdöket, ismereteket. Youniss (1978 – id. Roland-Lévy, 

1990, 471.) szerint a két gazdasági szocializációs modell összeegyeztethetetlen egymással, hiszen a piaget-i 

modell az egyén fejlődése során megmutatkozó különbségeket keresi, és a gondolkodás fejlődésére 

alkalmazható, míg a tanuláselmélet inkább a viselkedést magyarázza, és az egyének közötti különbségeket tárja 

fel. 

A kultúrközi vizsgálat a fiatalok gazdasági szocializációjának három aspektusát vizsgálta. Az egyik a gazdasági 

fogalmak megértése, ismerete, például hogy mi határozza meg az árakat, mi a bér, ki fizeti, mit lehet csinálni a 

megtakarított pénzzel, ki állítja elő a pénzt. A második kérdéscsoport a gazdasági következtetésekkel volt 

kapcsolatos: hogyan reagálna az eladó, az anya, a gyár és a kormány, ha bejelentenék, hogy a cipő ára csökken; 

mi történne, ha az országban nagy mennyiségű aranyat/olajat/gyémántot találnának; mi történne, ha eltörölnék 

az adót; mi lenne, ha a kormány sok pénzt bocsátana ki, és azt szétosztaná az emberek között. Harmadikként a 

gazdasági attitűdök szerepeltek: a gazdagság és a szegénység okai és következményei, valamint a 

munkanélküliség okai. 

A tanulmánykötet kilenc vizsgálatot ismertet, amelyek alapján jellegzetes eltérések figyelhetők meg. Az 

Ausztriában kapott eredmények szerint az idősebb gyerekeknek pontosabb és reálisabb ismereteik vannak: a 

gazdagságot és a szegénységet társadalmi körülményeknek és a sorsnak tulajdonítják, ismerik a bér fogalmát, 

tudják, hogy ki fizeti azt, tudják, hogy az aranybánya felfedezésének negatív következményei is lehetnek 

(Kirchler, Praher, 1990, 493.). A szerzők kiemelik, hogy az osztrák gyerekek gazdasággal kapcsolatos tudása 

nem különbözik a többi országban mért ismeretszinttől; és hozzáteszik, hogy a nemek között tudásbeli eltérést 

nem tapasztaltak. Egy közép-nyugati közösségben, az Egyesült Államokban nagyon hasonló eredményeket 

kaptak a kutatók: a 8 éveseknek kevés pontos ismeretük van, a 11 éves korosztálynál egyszerű tudásbeli 

alrendszereket találtak, a legidősebbek pedig már képesek integrálni a különálló alrendszereket. Ez a fejlődés 

Harrah és Friedman szerint a kognitív struktúra érésének és a bővülő tapasztalatoknak köszönhető (1990, 507-

508.). 

A lengyelországi és a jugoszláviai adatokból is hasonló következtetések vonhatók le: az életkorral növekszik a 

gazdasági jelenségek megértése, a fejlődés íve a konkrét fogalmaktól az absztrakt kategóriák megjelenéséig 

rajzolható meg. A lengyel kutatók a speciális gazdasági feltételekből származó tapasztalatokkal magyarázzák azt 

a furcsaságot, hogy a 8 évesek tudása kiugróan magas szintű volt. Egy másik érdekes eredményük szerint a 

lányok az ismeretek szintjét tekintve hátrányban vannak a fiúkkal szemben, ami valószínűleg a lányok kisebb 

érdeklődésével, közvetve a lányok hagyományos szocializációjával magyarázható (Wosinski, Pietras, 1990, 

527.). Ajugoszláviai eredmények annyiban tértek el az előzőektől, hogy itt a komplex gazdasági fogalmak 

lassúbb és egyszerűsítettebb fejlődését tapasztalták, amit a szerzők az eltérő gazdasági berendezkedéssel 

magyaráztak, nevezetesen azzal, hogy bizonyos fogalmak (pl. a piac) itt nem fontosak (Zabukovec, Polic, 1990, 

543.). 

A norvég adatok a társadalomban uralkodó egyenlőséget hirdető ideológiára mutatnak rá, ugyanis a fiatalok a 

gazdagságot és a szegénységet is devianciának minősítik, és negatívnak tartják. A fiúk és a lányok gazdagságés 
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szegénységértékelése a hagyományos nemi sztereotípiák mentén különbözött: a fiúk inkább szociális hatalom és 

pozíció szempontjából jellemezték az anyagi helyzet következményeit, a lányok inkább az egyéni pszichológiai 

következményekre fókuszáltak (Brusdal, 1990, 552.). 

Leiser és Zaltsman az izraeli kibucokban végzett vizsgálatok során azt találta, hogy a kibucok fiataljaira inkább 

a szocialista ideológiajellemző, amennyiben preferálják a felelősséget, a kölcsönös jólétet, a jólétért folytatott 

kemény munkát, ugyanakkor elutasítják a túlzott fogyasztást. A városi gyerekek értékrendjét és ideológiáját 

kapitalista jellegűnek tartották, jóllehet a gyerekek nézeteiben mért különbség nem volt túl nagy (1990, 565.). 

Roland-Lévy az algériai és a francia fiatalok véleményét hasonlította össze, és azt találta, hogy mindkét 

almintánál az ismeretek az életkor növekedésével együtt fejlődnek. A két ország eltérő gazdasági és társadalmi 

struktúrája egyértelműen tükröződött a gyerekek tudásában, például az algériaiak ismerete pontosabb volt az 

előállítással és a profittal kapcsolatban, míg a francia gyerekek jobban értették az adó célját. Kulturális és vallási 

különbségeket is fel lehet abban fedezni, hogy az algériai fiatalok a szegénységet inkább a sorssal és az egyéni 

erőfeszítés, illetve a képességek hiányával magyarázzák, a munkanélküliség okaként pedig kiemelik a gazdasági 

szituációt. A francia gyerekek a gazdagságot a sorssal magyarázzák, és kevésbé látják az állam központi 

szerepét a gazdaságban (Roland-Lévy, 1990, 580.). 

A dán gyerekek gazdasági ismereteit a szülők ismereteivel vetették egybe, és megállapították, hogy bár a 

gyerekek bizonyos ismeretei hiányosabbak, mint a szülőkéi (pl. az adókkal vagy a munkaerőpiaccal 

kapcsolatban), de a bank működéséről a szülőknek is csak korlátozott ismereteik voltak (Lyck, 1990, 589.). A 

vizsgálat összefoglalása szerint a fiatalabb gyerekek a gazdaságot a homo sociologicus morális és társas 

normáinak nézőpontjából szemlélik, az idősebbek pedig a homo oeconomicus individualista, hedonista 

orientációjú szempontjai alapján értik. A szülőkre a homo sociologicus-attitűd volt jellemző, illetve mint 

általános tendencia megjelent az elosztáshangsúlyú (ún. „Robin Hood"-) szemlélet, amelyben nem az anyagi 

javak megszerzése volt a fontos, hanem a javak elosztása. 

Leiser, Sevón és Lévy, a kultúrközi kutatást összefoglaló tanulmány (1990, 612.) szerzői, két fontos 

következtetést vontak le vizsgálatuk eredményeiből. Az egyik a gazdasági ismeretekre vonatkozott: a gazdasági 

fogalmak és jelenségek megértése az életkorral fejlődik, s ennek a fejlődésnek az iránya a szociális szemlélettől 

a gazdasági szemlélet kifejlődéséig tart. A másik következtetés a különböző országok összehasonlításából 

származott: az országok közötti kulturális és gazdasági különbségek tükröződnek a gazdasági fogalmakban. Ez 

azonban nem könnyen értelmezhető, hiszen Berti és Bombi (1988) szerint a gyerekek gazdasági fogalmai csak 

lazán kapcsolódnak a rendelkezésre álló információkhoz (id. Leiser etal., 1990, 612.), emiatta környezeti 

hatások becslése komoly nehézségekbe ütközik. A kutatók további, elsősorban módszertani megfontolásai is 

óvatosságra intenek az eredmények egyszerű összevetésével kapcsolatban. A gyerekek kikérdezését különböző 

személyek végezték az egyes országokban, és jóllehet a gyerekek mindenhol a középosztályhoz tartoztak, ennek 

a kategóriának a tartalma mindenhol más és más. Az országok közötti különbségek megállapításához csak 

mintegy kilencvenfős minta állt rendelkezésre, ami jelentősen korlátozza az adatok értelmezhetőségét. 

5.2.3. A gazdasági fogalmak megértésén túl, az értékrend és aspirációk 
szerveződése felé 

A szocializáció folyamatában nemcsak a gazdasági fogalmak differenciálódnak, hanem kialakul az egyéni 

értékrend, és ezzel kapcsolatban ajövőre vonatkozó aspirációkat is megfogalmazzák. Az aspirációkat, az 

„életcélokkal" rokon kifejezést a humanisztikus személyiség-lélektan önaktualizációnak nevezi. Roger és 

Maslow szerint az ember az önmegvalósítás során energizálja a belső erőit, lehetőségeit. Eszerint a pozitív 

életcélok ösztönzik az embert az elvárások megvalósítására. Kasser és Ryan idéz is olyan vizsgálatot (1993, 

411.), ahol a pozitívjövőbeli célok, ajövőbe vetített elvárások korreláltak a jó közérzettel és a kisebb mértékű 

distresszel. Néhány vizsgálat mégis aztjelezte, hogy az anyagi siker mint központi érték negatív 

következményekkel járhat az ember érzelmi állapotára. Kasser és Ryan arra kerestek választ, hogy milyen 

pszichológiai hatásokkal jár az, ha az életcélok között túlzott hangsúlyt kap az anyagi siker elérése, szemben az 

önelfogadás, az affiliációs igény és a közösségi érzés aspirációival. Eredményeik szerint az önelfogadás, az 

affiliációs és a közösségi érzés aspirációjának relatív fontossága jobb közérzettel és kisebb distresszel járt együtt 

a vizsgált mintában. Az anyagi sikernek mint központi aspirációnak a túlzott hangsúlyozása viszont kisebb 

önaktualizációval, kisebb vitalitással, nagyobb szorongással és depresszióval társult. A szerzők kétféle 

magyarázatot is adnak az eredmények értelmezésére. Az egyik szerint az az ember, akinek a pénz az életcélja, 

valószínűleg külsődleges célokra, vágyakra fókuszál, ami eltéríti a belső aktualizáló és integráló törekvésektől. 

A kapott összefüggés úgy is magyarázható, hogy a rosszul alkalmazkodó, neurotikus, rossz közérzetű ember 

hajlamos a pénzt az önkiemelés eszközének látni (Kasser, Ryan, 1993, 420.). 
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Nemcsak az életcélok minősége határozza meg az ember érzelmi állapotát, egészségességét, hanem az énkép is. 

Az énkép viszont befolyásolja a viselkedésünket, s így a pénzzel kapcsolatos viselkedésünket és vélekedéseinket 

is. Az emberek felhalmozási és vásárlási szokásai konzisztensek lesznek az énképükkel. A pénz, illetve a 

birtokolt vagyontárgyak tulajdonképpen az én kiterjesztésének tekinthetők, a hatalom, a siker, a nemi identitás, a 

jólét szimbólumainak. Az énkép és a pénzzel kapcsolatos értékek és nézetek konzisztenciájának vizsgálatából 

megtudhatjuk, 

hogy bizonyos énképek gyakran járnak együtt bizonyos vélekedésekkel. A vizsgálat a következő énkép-attitűd 

párokat találta (Prince, 1993): 

ÉnképPénzzel kapcsolatos attitűd 

BizalmatlanAz üzleti életben mindenki megvásárolható. 

Státusra törekvőA siker mértéke az, hogy másokhoz képest mennyit 

keresek. 

Alacsony önértékelésűFontos, hogy drága ruhákat viseljek. 

IrigyA gazdagok közönségesek és utálatosak. 

5.2.4. A gyerekek gazdasági viselkedése 

A gyermekek által végzett gazdasági tevékenységek áttekintésekor viszonylag csekély számú megfigyelésre és 

vizsgálatra lehet csak hagyatkozni az egyes gazdasági cselekvések leírásakor, hiszen a gyerekek gazdasági 

viselkedését, gazdasági szerepét korábban nem tartották túlzottan fontosnak a kutatók. A gyermekek 

munkavállalása az európai és az észak-amerikai kontinensen meglehetősen korlátozott: csak bizonyos életkortól 

(általában 13-14 éves kortól) lehet munkába állni, és akkor is csak részmunkaidőben. A munkára való 

felkészülés, más szóval a munkára való szocializáció mégis sokféle csatornán keresztül történik meg a 

gyermekévek alatt. Az egyik szocializációs csatorna a média, amely a filmeken, hirdetéseken keresztül mutatja 

be a tradicionális férfiés női foglalkozásokat. Vajon mennyire erős a média befolyásoló hatása e téren? O'Bryant 

és Cordez-Bolz (1978 – id. Lea, Tarpy, Webley, 1987) vizsgálatában a nem hagyományos női és 

férfifoglalkozásokat bemutató hirdetések csak a lányok preferenciáit befolyásolták: a hirdetések megtekintése 

után vonzóbbnak találták az újabb női foglalkozásokat. Jóllehet a foglalkozások kedveltségét módosíthatja a 

média, a család orientáló hatását a pályaválasztásban és az otthoni munkamegosztásban aligha lehet gyökeresen 

megváltoztatni. 

Szinte minden családban van olyan munka, amit hagyományosan a gyerekek feladatának tartanak. Ilyen az 

asztal megterítése, leszedése, a szemét kivitele, hólapátolás stb. Ez az a folyamat, amin keresztül a 

leghatékonyabban tanulja meg a gyermek a nemének megfelelő házimunkát. A háztartási, ház körüli munka 

megosztását nem a réteghelyzet vagy a lakóhely határozza meg, hanem a szülők saját családjából hozott 

munkamegosztási minta. A serdülők munkavállalására gyakran jellemző az a szintén nemi sztereotípiákat 

erősítő szokás, hogy a fiúk inkább a házon kívül keresnek fizetett munkát, míg a lányok lehetőségei többnyire a 

házimunka elvégzésére korlátozódnak. A lányok fizetett munkája is gyakran a hagyományos női 

munkamegosztást tükrözi: többnyire a gyermekfelügyeletet választják mint kereseti lehetőséget. 

A gyerekek és a serdülők kétféleképpen vesznek részt a vásárlásban. McNeal (1992) a gyerekek és a tinédzserek 

piaci szerepét a következő tényezőkkel határozta meg: 

• a gyerekek és a tinédzserek piacot jelentenek a saját jogukon, 

• befolyással vannak a szülők vásárlására, 

• ajövő még alakulóban lévő piacát jelentik, 

• demográfiailag is jól körülírható piaci szegmenst jelentenek, 

• egy speciális csoportot alkotnak életstílus-jellemzőik alapján, 

• az oktatásban való részvételük is egy speciális marketinglehetőségetjelent. 
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A nyugati társadalmakban a zsebpénzt általában iskoláskorú gyerekeknek adják a szülők. A rendszeres 

zsebpénzként vagy a házimunkákért kapott zsebpénz összege általában nem csekély összeg, például Nagy-

Britanniában évente ezermillió fontot tesz ki (Lea, Tarpy, Webley, 1987, 390.). A zsebpénzt a gyerekek 

többnyire édességre, magazinokra, képregényekre, fagylaltra, csokoládéra költik. 

A vásárlással kapcsolatban többféle kérdés is fölmerült, amelyeket empirikus vizsgálatokkal igyekeztek 

megválaszolni. Az egyik, hogy vajon a gyerekek hogyan tanulnak meg vásárolni, tehát hogyan sajátítják el azt a 

képességet és igényt, hogy minőségi árut válasszanak, illetve hogy szem előtt tartsák a minőség és az ár 

kapcsolatát. A hatékony piaci fogyasztás képességének megszerzését, az attitűd elsajátítását nevezik fogyasztói 

szocializációnak (Pliner, Abramovitch, Freedman, 1994, 449.). A kutatók arra keresték a választ, hogy a szülői 

tanításon kívül (pl. vásárlási tanácsok, példaadás, bizonyos dolgok tiltása) milyen hatással van a gyerekek 

„ügyes", tehát az igényeiknek megfelelő vásárlására az, hogy milyen módon, feltételekkel jutnak a zsebpénzhez. 

A rendszeres és az alkalmi (házimunkáért járó) zsebpénzben részesülő 8-10 éves gyerekeknek 4 dollárt adtak 

csekély munkavégzés fejében vagy ajándékba. A gyerekeket ezután kétféle boltba vitték el, hogy 

vásárolhassanak. Az egyik boltban olyan áruk voltak, amelyeket a gyerekek – korábbi vizsgálatok szerint – 

gyakran vásárolnak (pl. könyv, radír, üveggolyó), ez volt a vonzó bolt. A másik (unalmas) bolt olyan tárgyakat 

kínált, amelyeket a gyerekek – szintén egy korábbi mérés alapján – csak nagyon ritkán vásárolnak (pl. 

gumilabda, műanyag dinoszaurusz, játék autó). 

A vizsgálati eredmények azt mutatták, hogy a gyerekek a vonzó dolgok közül többet vásároltak, mint a nem 

vonzó tárgyak közül, valamint a lányok általában többet költöttek, mint a fiúk. A kísérleti személyeknek csak 

egy olyan csoportja volt, amely a vonzó és az unalmas tárgyak vásárlása terén nagy eltérést mutatott, vagyis 

akiket nem csábított el a vásárlás lehetősége: ez az a csoport volt, akika négy dollárért megdolgoztak, és 

rendszeres zsebpénzt kaptak. Azt a csoportot vonzotta legjobban a sok ócskaság, akik otthon csak alkalmilag, 

egyes házimunkák elvégzéséért kaptak zsebpénzt. A szerzők szerint a rendszeres zsebpénz azt szimbolizálja, 

hogy a szülők megbíznak a gyerekben, és felelősségteljes döntést várnak el tőle. A szülők kikérdezéséből az is 

kiderült, hogy a rendszeres zsebpénzt adó szülők ugyanakkor gyakran irányították is a gyerekeket, hogy mit 

vásároljanak. A házimunkáért fizetett pénz esetén viszont a szülők úgy érezték, hogy az teljesen a gyermeké, és 

nekik nincsjoguk beleszólni abba, hogy mire fordítja. A gyerekek vásárlási szokásaiért tehát nemcsak a 

zsebpénz elnyerésének módja a felelős, hanem az ezt támogató szülői elvárás, nevelés, tanítás is. 

Egy másik vizsgálat azt kutatta, hogy milyen hatása van a zsebpénznek a pénz kezelésére, vagyis a hitelkártya, 

illetve a készpénz felhasználására. Mivel a felnőttek a hitelkártyáról általában többet költenek, mint ha 

készpénzzel fizetnek, így felmerült a kérdés, hogy vajon a gyerekek is hasonlóan cselekszenek-e, illetve hogy a 

pénzkezelés megtanulásának hatékony módja-e az, ha a gyerekek zsebpénzt kapnak. A vizsgálat eredményei 

arról tudósítanak, hogy a gyerekek (6, 8 és 10 éves korcsoportok) általában többet költenek, ha hitelkártyát, mint 

ha készpénzt használnak, és hogy a lányok több pénzt költenek el, mint a fiúk (Abramovitch, Freedman, Pliner, 

1991, 38.). A rendszeres zsebpénzjuttatásban részesülők, illetve az idősebb gyerekek ugyanannyit költöttek a 

hitelkártyával, mint a készpénzzel történő vásárláskor, és ezek a gyerekek egy árazási feladatban (szerintük 

melyik tárgy mennyibe kerül) tájékozottabbak voltak az árak nagyságrendjét illetően. A szerzők tanulmányuk 

végén azt a következtetést vonják le, hogy a zsebpénz növeli a gyerekek felelősségérzetét, árismeretét, így ezek 

a gyerekek ügyesebben kezelik a pénzt is (a szülőkjövedelme és a gyerekekkel kapcsolatos szülői elvárások nem 

különböztek, tehát a kapott eredmény valóban a rendszeresen kapott zsebpénz hatásának tulajdonítható). 

Érdekes kérdés, hogy vajon mit vásárolnak a gyerekek: a hirdetett árucikkeket vagy a kortársaiknál látott 

tárgyakat? A vizsgálatok szerint a serdülők vásárlására két faktor volt hatással: a márkanév és az árleszállítás. A 

kortárscsoport hatása nem volt olyan fontos, mintamennyire azt várnánk (Lea, Tarpy, Webley, 1987, 390.). A 

hirdetés hatása viszont igen nagy a gyerekek árupreferenciájára: azt az áruféleséget kérik, vásárolják, amit a 

tévéhirdetésekben gyakran látnak. A hirdetéseknek azonban a nem tervezett hatása is tetten érhető akkor, amikor 

az anyagi értékek felé orientál, illetve amikor elégedetlenséget kelt egy elérhetetlen tárgy kapcsán. 

A gyerekek a szülők vásárlását elsősorban olyan árucikkek esetén befolyásolják, amiket ők is szívesen 

fogyasztanak (reggeli gabonaféleség, édesség, sütemény). A szülők szerint a gyerekek életkoruk növekedésével 

ritkábban kérik ezeket az árukat, illetve a nagyobb gyerekek igényeit a szülők gyakrabban teljesítik. A konkrét 

vizsgálatok azonban azt erősítették meg, hogy a gyerekek ilyen jellegű kérései gyakoribbá válnak, ahogy 

növekednek a gyerekek (Lea, Tarpy, Webley, 1987, 391.). A szülők közül az anyák azok, akik inkább 

ellenállnak a gyerekek kérésének, hiszen nekik az élelmiszerek élettani hatása, egészségessége a legfontosabb. 

Mi az oka annak, hogy a gyerekek mást preferálnak, mint amit a szülők vásárolnak, a gyerekek kisebb kognitív 

kapacitása vagy az eltérő igényei? A vizsgálatok mindkét tényező hatását igazolták: egyrészt a gyerekek 

valóban kevesebb minősítő jegy (és ez is többnyire perceptuális) alapján választanak a termékek közül, másrészt 
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az idősebb és a fiatalabb gyerekek számára egyaránt az élelmiszerekjó íze a legfontosabb, nem az, hogy 

mennyire tápláló. 

Minél nagyobbak a gyerekek, annál többet takarítanak meg a pénzükből, hiszen anticipáják a későbbi 

pénzszükségletüket és vásárlási lehetőségeik bővülését. A zsebpénz megtakarításában nem találtak társadalmi 

rétegre jellemző különbséget, jóllehet az, hogy a gyerekek mire és hogyan teszik félre a pénzüket, nagyon 

különböző (Tysoe, 1983 – id. Lea, Tarpy, Webley, 1987, 393.). A felnőttkori szerencsejátékok gyökere 

felfedezhető az olyan gyermekjátékokban, ahol a kockázatnak szerepe van. Az ilyen játékokból a gyerekek 

megtanulhatják a kockázatvállalás természetét, sőt megtanulhatják azt is, hogy miként lehet hírnevet szerezni 

kockázatvállalással, merészséggel. A szociálisjutalmazás feltehetően nagy szerepet játszik abban, hogy 

felnőttként kedvelik a szerencsejátékokat, mint ahogy a serdülőkori dohányzásban is a legfontosabb motiváló 

tényező (Evans, 1980 – id. Lea, Tarpy, Webley, 1987, 394.). 

5.2.5. A gyerekek gazdasági világa 

Az előző pontban a gyermekek olyan tevékenységeiről volt szó, amelyek pontos megfelelői a felnőttek 

gazdasági viselkedésének. Újabban felvetődött annak a lehetősége, hogy a felnőttkori gazdasági cselekvéseknek 

vannak gyermekkori előzményei. Hogy milyen sajátosan gyermeki tevékenységekre lehet itt gondolni, abban a 

gyermekek megfigyelése, a képzelet és az empátia segítheti a kutatókat (Webley, Lea, 1993). Kétféle 

gyermekjátékban, illetve gyermeki tevékenységben fedezték fel a felnőtt gazdasági tevékenység bizonyos 

aspektusait. A „gyermekek gazdasági világának" nevezett megfigyelési eredményekkel a fejlődési 

gazdaságpszichológiát kívánják megteremteni, azt a kutatási irányzatot és szemléleti keretet, amely szerint a 

gyermekekjátékaiban, társas kapcsolataiban a kezdetektől jelen vannak a gazdaság jellemző elemei (Lea, Tarpy, 

Webley, 1987). 

A gyermekjátékok közül a golyózás az, ami könnyen párhuzamba állítható a gazdasági tevékenységgel. A 

golyózás régóta közkedveltés elterjedtjáték az iskolások körében. Sokféle szabály szerint játszható: lehet például 

az a cél, hogy a minél nagyobb értékű golyókat más golyókkal bizonyos távolságról eltalálják, vagy éppen az, 

hogy a golyó két másik golyó között átguruljon. Ennek a játéknak számos gazdasági relevenciája közül az egyik 

az, hogy léteznek a többinél szebb, értékesebb golyók, sőt sok gyereknek nincs is ilyen játéka, tehát a 

versenyben ő az ügyes munkás szerepét tudja csak eljátszani. Akinek van golyókészlete, az lesz a „kapitalista" 

ajáték során, a nyereségen pedig megosztoznak. Amikor megkérdezték a gyerekeket, hogy milyen arányban kell 

elosztani a nyereséget, akkor mindig a 30-70%-os aránytjavasolták, ahol a nagyobb részt természetesen a 

„kapitalista" kapta. Ez az elosztási elv a szerzők szerint nem hasonlít a felnőttkori elosztási elvhez, tehát nem a 

felnőttminta alapján megtanult gazdasági elosztási szabállyal van itt dolgunk, hanem a sajátosan gyermeki 

gazdaság egy elemével. 

Egy másik gazdasági jellegű eleme a golyójátéknak az, hogy mi határozza meg a golyók értékét. A kisebb-

nagyobb üvegvagy kőgolyók gyakran gazdát cserélnek, és hogy milyen cserearány szerint, az a piaci kereslettől 

és kínálattól, illetve a golyó különlegességétől függ. Ajátéknak van még egy olyan eleme, ami szintén gazdasági 

párhuzamok megvonására késztette a kutatókat. Sokszor megtörténik, hogy az a gyerek, akinek sok golyója van, 

elkiáltja magát, hogy „Mászás!", és ebben a pillanatban földobja az összes golyót. A többi gyerek négykézláb 

mászva szedegeti a golyókat; az az ügyes, aki a legtöbbet összeszedi. A gazdasági párhuzamot ajelenség 

mélyebb értelmezésében leljük: a golyókat eldobó gyerek a hatalmát fitogtatja, ugyanakkor mások 

anyagiasságát nevetségessé teszi, ami szintén az ő gazdasági fölényét erősíti. 

A másik gyermekjáték, illetve szokás a csere, amely 9-10 év körüli gyerekeknél a leggyakoribb. Általában kis 

értékű tárgyakat (radír, ceruza, hegyező) cserélnek a gyerekek, és többnyire ugyanolyan értékek kerülnek a 

cserekereskedelem piacára. A csere ugyan gazdasági tartalmú, de a motivációja, funkciója szociális jellegű: a 

cserebere igazi örömét a társas kapcsolat fölvétele, szervezése jelenti. 

A gazdaságot imitáló kísérletekben (mesterséges vagy kísérleti gazdaság) a gyerekek önkontrollal és 

megtakarítással kapcsolatos viselkedésmódjait vizsgálták a kutatók (Sonuga-Barke, Webley, 1993 – id. Webley, 

Lea, 1993, 467.). A legérdekesebb eredmények szerint azok a gyerekek, akik kevés pénzt takarítottak meg, és 

mégis drága játékot szerettek volna megvenni, sokszor folyamodtak alkudozáshoz: adják el nekik olcsóbban a 

kiválasztottjátékot. A kutatók ezt a való életben is megtalálható alkuval rokonítják, amikor a felek a régi 

játékszabályokat írják újra. 

5.3. ÖSSZEGZÉS 
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A gazdaságpszichológia szocializációval kapcsolatos kutatása csak mintegy húszéves múltra tekinthet vissza, 

mégis sokféle tudományos eredményt sikerült felmutatnia. E legfontosabb eredmények és kutatási trendek közül 

mutattunk be néhányat. 

A gazdasági szocializáció felfogása és kutatása nagyon eltérő eredményeket hozott. A kognitív fejlődést alapul 

vevő szocializációs magyarázat szerint a gyermeknek a fogalmak megértése ad lehetőséget arra, hogy a 

gazdaságban részt vehessen. Ha túllépünk a gazdasági fogalmak szűkebb körén, és megvizsgáljuk a társadalmi 

folyamatokat leíró, de a gazdaságot is érintő fogalmak értelmezését, akkor azt tapasztaljuk, hogy a megértést 

nemcsak a kognitív érés vagy a tanítás gyorsító hatása befolyásolja. Új összetevők bevezetésével lehet csak 

megmagyarázni a fogalom értelmezéseinek rétegspecifikus különbségeit, bár az új elemek (a szociális 

konstrukciók) még mindig a kognitív magyarázatok keretein belül maradnak. 

A kognitív szocializáció szemléletének passzív, csak a megismerésre korlátozódó nézőpontjával helyezkedik 

szembe az a többnyire empirikus kutatásokat összefogó irányzat, amit a gyerekek gazdasági viselkedésének 

témája reprezentál. Ez a kutatási láncolat egyik klasszikus pszichológiai iskolához sem kapcsolódik, önmagát 

fejlődési gazdaságpszichológiának nevezi. Az ide sorolható vizsgálatok középpontjában a gazdasági 

viselkedésnek valamelyik formája áll, aminek változását a gyermekek életkorának függvényében írják le. A 

gazdasági viselkedés definíciója mind a mai napig hiányzik, többnyire a munkát, a pénz elköltését, a kölcsönök 

adását és felvételét, a befektetést és a megtakarítást értik rajta. Eszerint a gyerekek lényegében ugyanolyan 

gazdasági tevékenységet folytatnak, és gazdasági szerepük is hasonló a felnőttekéhez, illetve ha mégis 

észlelhető bizonyos különbség, akkor arra keresik a választ, hogy minek a függvényében lesznek a gyermeknek 

a fejlődés során éppen olyan gazdasági megnyilvánulásai, mint a felnőtteknek. 

Az elsősorban a gazdasági viselkedést vizsgáló irányzat az elmúlt néhány évben kibővült: feltárták a gyermeki 

világnak (játékoknak, szociális kapcsolatoknak) azt a körét, amely azonosságot mutat a felnőttek gazdasági 

viselkedésével. A hasonlóságok a golyójáték példája és a javak elosztása, kereskedelme között meggyőzőek. 

Fontos kérdés továbbra is, hogy az előbb említett gyermekjátékoknak valóban van-e a későbbi gazdasági 

tevékenységet meghatározó, befolyásoló hatása, tehát lehet-e a gyermekkori játékok és a felnőttkori gazdasági 

viselkedés között ok-okozati vagy legalább korrelációs kapcsolatot találni. Erre a longitudinális vizsgálatok 

tudnak majd választ adni. 

A gazdaságpszichológia témakörében szinte minden klasszikus pszichológiai iskola képviselteti magát. A 

pszichoanalízis a pénz kezelésének ösztönvilágot érintő korai alapjait mutatta be. A behaviorista operáns 

kondicionálás szerint a pénz nem más, mint általános feltételes jutalom a megfelelően végzett tevékenység után. 

A kognitív fejlődéslélektan módszerei a különböző gazdasági ismeretek kialakulását tették vizsgálhatóvá és 

leírhatóvá. A szociálistanulás-elmélet az adott kultúrára jellemző értékekre és fogalomértelmezésekre ad 

magyarázatot, valamint arra, hogy milyen motiváció (pl. hatékonyságérzet) alapján alakulnak ki az ember 

gazdasági preferenciái, választásai. 

A gazdasági szocializáció különböző elméleti háttéren létrejött ismeretanyagát éppen az egységes elméleti keret 

hiányában nem lehet tökéletesen integrálni, inkább csak az egyes ismeretrészeket lehet mozaikszerűen 

összeilleszteni. Az integrációt az egyes témakörök hiánya is megakadályozza. A kutatások új irányát jelenti 

azonban a különböző kultúrák gazdasági szocializációjának összehasonlító vizsgálata, illetve azok a fejlődés-

lélektani ihletésű megfigyelések és kísérletek, amelyek a gazdasági viselkedés kialakulásának és feltételeinek 

kérdéseit helyezik a figyelem középpontjába. 

5.4. FÜGGELÉK 

Furnham (1984a) pénzzel kapcsolatos attitűdöket mérő összefoglaló skálájának tételei: 

1. Gyakran nem azért veszek meg dolgokat, mert szükségem van rájuk, vagy mert megtetszenek, hanem mert 

egy leárazás során kedvező lehetőségem van megvenni őket. 

2. A pénz fontosabb számomra, mint más örömök. 

3. Gyakran nem azért veszek meg dolgokat, mert szükségem van rájuk vagy másokra akarok hatást gyakorolni, 

hanem mert az adott dolog a legjobb, ami kategóriájában kapható. 

4. Még akkor is gyakran érzek lelkiismeret-furdalást, ha alapvető dolgokra kell kiadnom pénzt, amikor nem 

szűkölködöm a pénzben. 
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5. Tudom, hogy az emberek általában kihasználnak. 

6. Gyakran költök pénzt nagyvonalúan másokra, magamra azonban szinte sohasem. 

7. Gyakran mondogatom azt, hogy „erre nincs pénzem/pénzünk" – tekintet nélkül arra, hogy mennyi pénzem 

van valójában. 

8. Mindig szinte fillérre pontosam tudom, hogy mennyi pénz van a pénztárcámban. 

9. Gyakran vannak nehézségeim anyagiakkal kapcsolatos döntésekben, tekintet nélkül a szóban forgó összeg 

nagyságára. 

10. Gyakran érzek kényszert, hogy vitatkozzam szinte mindennek az árával kapcsolatban, amit veszek. 

11. Ragaszkodom ahhoz, hogy mindig én fizessek, ha társasággal megyünk étterembe/moziba stb., hogy ne 

érezzem úgy, hogy tartozom valakinek. 

12. Ha választhatnék, inkább azt szeretném, hogy hetenként, ne havonta fizessenek. 

13. Jobban szeretem a készpénzt, mint a hitelkártyát. 

14. Mindig pontosan tudom, hogy mennyi pénz van a bankszámlámon. 

15. Ha marad valamennyi pénzem hó végén, kényelmetlenül érzem magam addig, amíg az egészet el nem 

költöm. 

16. Néha megvásárolom mások barátságát úgy, hogy meglehetősen nagyvonalú vagyok azokkal, akik 

szeretném, ha kedvelnének. 

17. Gyakran van kisebbrendűségi érzésem azokkal szemben, akiknek több pénze van nálam, még ha tudom 

is, hogy nem saját maguknak köszönhetik gazdagságukat. 

18. Gyakran használom a pénzt fegyverként azok ellen, akiket irányítani akarok, vagy akik az utamban 

állnak. 

19. Gyakran érzem magam felsőbbrendűnek azokhoz képest, akiknek kevesebb a pénze – tekintet nélkül 

egyéb teljesítményükre. 

20. Biztos vagyok abban, hogy a pénz megoldaná szinte minden problémámat. 

21. Nem szívesen válaszolok az anyagi helyzetemet érintő kérdésekre. 

22. Bármikor vásárolok valamit bármilyen célból, számomra a legfontosabb szempont mindig az ár. 

23. Tapintatlanságnak tartom valaki fizetéséről/jövedelméről kérdezősködni. 

24. Nagyon kellemetlenül érzem magam, ha kiderül, hogy többet fizettem ugyanazért, mintegy ismerősöm. 

25. Gyakran érzek megvetést a pénz és azok iránt, akiknek sok van belőle. 

26. Takarékos vagyok, mert sohasem tudhatom, mikor omlanak össze a dolgok, és mikor lesz szükségem 

pénzre. 

27. A pénz, amit összegyűjtöttem, semmire sem elég. 

28. Azt hiszem, csak a pénzem az, amire igazán számíthatok. 

29. Azt hiszem, a pénz minden gonoszság eredete. 

30. Azt hiszem, az ember csak azt kapja meg az élettől, amiért komolyan fizetni is képes. 

31. Azt hiszem, a pénzjelentős hatalmat ad birtokosának. 

32. A pénzhez való viszonyom nagyon hasonló a szüleim pénzhez való viszonyához. 
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33. Hiszek abban, hogy ajövedelem nagysága szorosan összefügg az egyén képességeivel és szorgalmával. 

34. Mindig azonnal befizetem a számlákat, ahogy megérkeztek. 

35. Gyakran adok nagy borravalót a pincéreknek/pincérnőknek, ha elégedett vagyok. 

36. Gyakran gondolok elvesztegetett időként arra az időre, amikor éppen nem keresek pénzt. 

37. Gyakran akkor is kifizetem a számlát az étteremben vagy a boltban, ha úgy gondolom, hogy becsaptak, 

mert félek szóvá tenni a pincérnek vagy az eladónak az ügyet. 

38. Ha rossz kedvem van, gyakran költekezem. 

39. Ha valaki tartozik nekem, gyakran félek visszakérni tőle a pénzt. 

40. Nem szeretek kölcsönkérni másoktól, csak akkor teszem, ha elengedhetetlenül szükséges. 

41. Nem szívesen kölcsönzök pénzt másoknak. 

42. Jobban állok anyagilag, mint azt a legtöbb ismerősöm gondolja rólam. 

43. Törvényes kereteken belül bármire kész vagyok a pénzért. 

44. Szívesebben költök pénzt maradandó dolgokra, mint olyanokra, amelyek előbb-utóbb elfogynak (pl. 

étel, virágok stb.). 

45. Büszke vagyok a pénzügyi sikereimre, és szívesen dicsekszem velük barátaim előtt. 

46. Rosszabbul állok anyagilag, mint ahogyan azt a legtöbb ismerősöm gondolja. 

47. A legtöbb barátomnak kevesebb pénze van, mint nekem. 

48. Prűd dolognak tartom, ha valaki titkolózik pénzügyeivel kapcsolatban ismerősei, barátai előtt. 

49. Gyakran veszekszem családtagjaimmal a pénz miatt. 

50. Hiszek abban, hogy egy ember fizetése sokat elárul intelligenciájáról. 

51. Elfogadom, hogy a jelenlegi jövedelmem arányban áll azzal a munkával, amit végzek. 

52. A legtöbb barátomnak több pénze van, mint nekem. 

53. Azt hiszem, a fizetésem jóval kevesebb annál, mint amennyit megérdemlek. 

54. Nagyon kevés lehetőségem van arra, hogyjavítsak anyagi helyzetemen. 

55. Összehasonlítva ismerőseimmel, azt hiszem, énjóval többet gondolok a pénzre náluk. 

56. Szinte állandóan szorongok anyagi helyzetem miatt. 

57. Gyakran fantáziálok arról, hogy mi lenne, ha sok pénzem lenne. 

58. Nagyon ritkán adok pénzt koldusoknak vagy részegeknek. 

59. Büszke vagyok arra, hogy képes vagyok takarékosan élni. 

60. Ebben az országban a pénz alapján ítélik meg egymást az emberek. 

6. 10. A TULAJDON ÉS A TULAJDONLÁS 
PSZICHOLÓGIÁJA – F. Lassú Zsuzsa, Lisznyai 
Sándor 
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6.1. BEVEZETÉS: A TULAJDON FOGALMA 

Ebben a fejezetben az anyagi javak birtoklásának pszichológiai tényezőiről lesz szó – ami a tárgyak (beleértve a 

pénzt is) eszközjellegű birtoklásán túl van. Bemutatjuk a tulajdon fogalmának közgazdasági ésjogi 

meghatározását. A biológiai és evolúciós elméletek tágabb keretet adnak a különböző pszichológiai 

megközelítéseknek, majd végül az egyénközpontú és a társas-társadalmi szempontokat is magában foglaló 

szociálkonstrukcionista elméleteket ismertetjük. 

A magántulajdon a kapitalizmus egyik alapintézménye (Pejovich, 1992). A tulajdonhoz való jog, a tulajdonjog 

emberek közötti viszonyt jelöl, a javak szűkösségéből ered, és a javakhoz való hozzájutást szabályozza. Ez a 

meghatározás összhangban van a legtöbb tulajdonról vallott nézettel, így az egyik legrégebbi jogrendszerrel, a 

római joggal is. A római jog számos más kategóriát is ismer, és ezeken belül a magántulajdon csak egy formája 

a tulajdonjogoknak. A tulajdon fogalma tartalmazza a vagyontárgy használatának jogát (usus), a vagyontárgyból 

származó hasznok elsajátításának jogát (usus fructus), a vagyontárgy formájának és tartalmának 

megváltoztatására irányuló jogot (abusus) és az előbbi három jog részben vagy egészben való elidegenítésének 

jogát előre és közösen meghatározott feltételek szerinti megegyezés alapján. 

Jogilag a tulajdon tartalmi jegye a kizáró jelleg: a tulajdonos mindenki mást kizáróan rendelkezik a tulajdonában 

lévő dolog fölött. A tulajdon kizárólagossága miatt minden tulajdonnal kapcsolatos döntés és ezek 

következményei is a tulajdonos felelőssége. Ebből a szempontból érdekes kérdést vet fel a közösségi tulajdon 

fogalma, mivel az a közösség tagjai közül nem zár ki senkit a rendelkezésből, a konkrét döntési helyzetek 

azonban mégsem teszik lehetővé a közösség minden tagjának, hogy egyformán rendelkezzen „tulajdona" felett 

(Vámosi, 1983). 

6.2. A LUXUS IRÁNTI ATTITŰDÖK ÉS A MATERIALIZMUS 
SZEMÉLYISÉGDIMENZIÓI 

Mint sok más társadalmi intézmény, a tulajdon esetében is megfigyelhető, hogy a kezdetben „írott" törvényekkel 

szabályozott viszony átalakul etikailag, azaz normatívan szabályozottá. A tulajdon esetében ez a folyamat 

leginkább a fényűzéshez, a pazarló életmódhoz való viszony kialakulása során figyelhető meg. (Az angol nyelv 

egyetlen kifejezéssel: a hivalkodó fogyasztással [conspicuous consumption]jelöli ezt a jelenséget, amely 

magában foglalja a normák alól való felszabadulást, az extravagáns, fényűző életmódot.) Mind Európában, mind 

az ázsiai kultúrákban a középkorban a luxus csupán a nemesség egyes rétegei számára volt elérhető – és sok 

helyen speciális törvények szabályozták ezt az életformát (pl. a „fényűzést korlátozó" [sumptuary] törvények). 

Fontos momentum, hogy Európában (pl. Japánnal ellentétben, ahol a törvények konkrétan előírták például a 

házak építésekor azok méretét és magasságát) már igen korán erkölcsi normák irányították az életvitelt: a 

„protestáns etika" tiltotta a személyes fényűzést, és egyfajta puritán életvitelt támogatott. 

Mindazonáltal kezdettől fogva felfedezhető egyfajta ambivalencia a luxuséletmódhoz való viszonyban: a 

materializmus – anyagi javak mint terminális érték, azaz „anyagiasság" értelemben használjuk a terminust – 

megerősödésének éppen a reklámipar fejlődése adott lendületet. A reklámok az anyagi javakkal – például 

öltözködéssel -elérhető szociális státusra alapozva bátorítottak a vásárlásra. A „nagyon gazdagok" egyszerre a 

pénz iránti negatív attitűdök „megtestesítői": Matthews (1991) szerint jellegzetes negatív „családi üzenet" a 

gazdagság és az erkölcstelenség azonosítása. Azonban ezzel egy időben a kulturális elit szerepét is betöltik a 

társadalomban: az általuk elsőként kipróbált technikai berendezések, ruhák stb. jelentik a követendő mintát a 

„többiek" számára. Ma már azonban kevéssé korlátozzák a fogyasztás mértékét, e kevés eszköz között szerepel 

a luxuséletvitel kiemelt adóztatása, illetve az ingatlanok építését szabályozó, a „városkép egységét védő" 

rendeletek. 

A gazdagság témája közel áll a fényűzéshez, a fogyasztáshoz, és mint kutatási téma abban is hasonlít az 

utóbbihoz, hogy nehezen megragadható. Ennek többek között bizonyára az is az oka, hogy a „gazdagok" 

szociológiailag meghatározott csoportja meglehetősen zárt (Furnham, Argyle, 1998). A kutatók nehezebben érik 

őket el, mint például a szegényeket, a veszélyeztetettek csoportjait, akiknek kevesebb eszközük van arra, hogy 

megvédjék privát szférájukat a tudományos kutatással szemben. 

A pszichológia és a közgazdaságtan kapcsolatának az egyik legérdekesebb mozzanata, ahogyan mindkét 

tudományág a számára nélkülözhetetlen adatokat, elméleteket „kölcsönzi" egymástól. A közgazdaságtan egy 

naiv pszichológiai/szociológiai elméletet használ, hogy megmagyarázza, miért „hasznosak" a társadalmi 

egyenlőtlenségek. Ezek az előnyök mint a „társadalmi különbségek szociális funkciói" jelennek meg az 

elméletekben. Főbb pontjait a 10.1. táblázatban foglaltuk össze. 
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A törvényi szabályozás helyett ma a gazdasági szocializáció részeként (dimenziójaként) értelmezhető a 

fogyasztással kapcsolatos attitűdök formálása. Richins és Dawson (1992), valamint Dittmar (1992) kísérletet 

tettek a materializmus mint terminális érték dimenziójának mérésére, arra kérdezve rá, hogy mennyire tartják 

fontosnak a tulajdonszerzést, mennyire tartják a vagyont a boldogság feltételének, mennyire a birtokolt tárgyak 

mennyisége alapján ítélik meg saját sikerességüket az emberek. Belk (1984) inkább személyiségjellemzők 

alapján közelítette meg az anyagiasságot, amelyek között szerepelt például a kicsinyesség, a birtoklásvágy és az 

irigység. Mindhárom kutatásban azt találták, hogy a fokozott anyagiasság magasabb szorongással járt, az 

anyagias emberek kevésbé voltak elégedettek életükkel, jobban szorongtak vásárlásaik miatt. 

2.6. táblázat - 10.1 táblázat. A vállalkozók egyes észlelt jellemzői mint szociális 

különbségeket indokló társadalmi-gazdasági funkciók 
 

A vállalkozókkal kapcsolatos állítások Az állítások lehetséges háttere és magyarázataik 

A vállalkozók magasabb jövedelmét az indokolja, 

hogy ez ajövedelem mintjutalom megerősíti a 

kockázatvállalást, a kemény munka iránti 

elkötelezettségüket. 

A vállalkozók a gazdagok „self-made man"-típusába 

tartoznak a szerzők szerint (Furnham, Argyle, 

1998). Egyetértenek abban is, hogy e csoportnak 

magas a tejesítménymotivációja, és egy jellegzetes 

motivációérték-struktúrajellemző rájuk: a protestáns 

munkaetika (McClelland et al., 1953). 

A vállalkozók tevékenységének eredményeképpen új 

munkahelyek születnek a gazdaságban. A 

kockázatvállaló viselkedés mintát ad sokak számára a 

társadalomban. 

A sikeres, gazdag vállalkozók személyisége 

„szokatlan", érdekes, így könnyen azonosulnak vele. 

Ennek oka, hogyjellegzetes életútjuk a társadalmi és 

családi el nem ismertségtől egy új identitás 

kialakításához vezet (Kets de Vries, 1977). 

A gazdagok társadalmi/kulturális elitet alkotnak, amely 

képes anyagi és egyéb érdekektől függetlenül is 

vezetni az országot kritikus helyzetekben. 

Ez az elképzelés legalább John Locke-ig nyúlik vissza, 

akinél a társadalom tagjának számító „szuverén” 

(sovereign), azaz független személy elsősorban a 

pénzügyi függetlenséggel határozható meg – ez teszi őt 

képessé arra, hogy részt vegyen a közösség (az ország) 

sorsát alakító döntésekben. Ez a modell éppen ellentéte 

a „korrupt politikusnak", aki saját érdekeit helyezi az 

általa képviselt közösség(ek) érdekei elé. 

A gazdagság e közkeletű nézet szerint megóvja a 

döntéshozókat, az elit tagjait attól, hogy önös 

érdekeiket tartsák szem előtt, de legalábbis kevésbé 

lesznek megvesztegethetök. A szociológiai 

elitkutatások sok esetben ennek ellenkezőjére is 

találtak példákat. 

A gazdasági elit egyfajta kulturális vezető szerepet is 

betölt a társadalomban. 
A gazdagok veszik meg elsőként a tömeges 

forgalomba még nem került technikai újdonságokat, ők 

próbálják ki először a technológiai fejlődés adta új 

lehetőségeket. 

A gazdagok szívesen adakoznak. Ez ugyanis része a gazdagok öndefiníciójának – a 

„jótékonysági bálok" hozzátartoznak a gazdagok 

társadalmi identitásához 

Az egyik magyarázat a kapott eredményekre az lehet, hogy az anyagiasság a kevésbé materiális „magasabb" 

értékek leértékelését jelenti, illetve azt, hogy a birtoklás nem biztosítja és nem pótolja például az önkiteljesítést, 

a társas kapcsolatokat stb. Kasser és Ryan (1993) ezt az elképzelést vizsgálta, és azt találta, hogy akik az értékek 

rangsorolásakor a család, a közösség, az önelfogadás elé sorolták a tulajdonszerzést, azokra magasabb 

depresszióés szorongásszint, gyengébb önkiteljesítés, vitalitás, önelfogadás volt jellemző. 
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Csíkszentmihályi és Rochberg-Halton (1981) egy olyan modellt javasolt, amely integrálja az ismertetett 

eredményeket és a tulajdonlás pozitív kulturális funkcióját. Megkülönböztetik a „terminális materializmust" és 

az „instrumentális materializmust": az első esetben (a korábban idézett tanulmányok nagy része ebben az 

értelemben foglalkozik a materializmussal) a tulajdonlás a többi értékkel versengő, azokkal egyenrangú cél, az 

utóbbi esetében csupán eszköz a „magasabb értékek” eléréséhez. Ez magyarázná azt az eredményt is, hogy a 

pénz inkább csak a szegényeknek ad (kismértékű) boldogságot, a magasabbjövedelműek által birtokolt tárgyak 

ugyanis gyakran igen alacsony instrumentális értékkel bírnak, eszközök csupán abban az értelemben lehetnek, 

ahogyan azt Agnew (1993) ajánlotta modelljében, amely szerint a tulajdonszerzés összekötő híd egyjövőbeni, 

szimbolikus „jobb élet" felé. 

6.3. BIOLÓGIAI MAGYARÁZAT: A „SZERZÉSI ÖSZTÖN" 

Az az elképzelés, hogy a dolgok tulajdonlásának vágya ösztönös, biológiai alapokon nyugszik, nem új keletű. 

Már a századfordulón készültek tanulmányok, amelyek azt taglalták, hogy a szerzési indíttatás pszichológiailag 

mélyen gyökerező (ösztönös) késztetés (Baldwin, 1908 – id. Dittmar, 1992). Ezek a korai ösztönirányultságú 

kutatások a tulajdonlással kapcsolatos viselkedést az öröklés és a környezeti hatások nézőpontjából vizsgálták, 

megfigyeléseiket gyakran irányították különböző humán és nem humán társulásokra, illetve a kisgyermekek 

gyűjtőtevékenységeire, mint a tulajdon biológiai alapjainak bizonyítékaira. Később a kutatások szemlélete 

változott, és a javak funkciójára helyezték a hangsúlyt – ajavakat mint hasznos eszközöket és kifejező 

szimbólumokat vizsgálták. A szerzésiösztön-teóriát mégsem hagyhatjuk ki áttekintésünkből, hiszen e 

megközelítés még nem ment ki teljesen a divatból (ma is gyakran hivatkoznak rá), ezért a köztudatban tovább él 

a mindennapi „naiv pszichológia" elmeként. A szociobiológiában pedig (amely a szokásokat és struktúrákat 

emberi és állati szinten egyaránt elsősorban genetikai alapúnak tekinti) önálló, tudományosan vizsgált terület 

lett. Az elmélet szerint minden organizmus arra törekszik, hogy maximalizálja túlélési esélyeit. A tulajdon 

szempontjából ez aztjelenti, hogy igyekszünk annyi erőforrás felett rendelkezni, amennyi csak lehetséges, és ez 

késztet a birtoklásra (Kitcher, 1985). Ezen a szinten a szociobiológiai megközelítés a korai 

ösztönteoretikusokhoz hasonlóan a vagyon felhalmozásában a veleszületett, biológiai tényezők szerepét emeli 

ki. 

A birtoklási vágy ösztönös eredetére utaló bizonyítékok három diszciplína vizsgálati anyagából származnak: 

ezek az összehasonlító antropológia (amely arra keres választ, hogy vajon a birtoklási magatartásnak hasonló 

formái és fokozatai találhatók-e a különböző kultúrákban és társadalmakban), a fejlődéslélektan (amely a 

birtoklást a gyermekek körében vizsgálja), az etológiai és szociobiológiai kutatások (amelyek az állatok és az 

emberek tulajdonlása közötti hasonlóságokat keresik). 

6.3.1. Birtoklás a különböző társadalmakban 

Akár egyetértünk azzal, hogy létezik szerzési ösztön, akár nem, az biztos, hogy a birtoklási viselkedés 

egyetemesen elterjedt viselkedési forma az emberi társadalmakban, az eltérések inkább fokozatiak. Hobhouse és 

munkatársai (1915) háromszáz tradicionális társadalmat vizsgáltak meg, és azt találták, hogy a magántulajdon 

alapvető formái mindenhol megtalálhatók voltak. (Igaz ugyan, hogy csak a tárgyak szűk körére korlátozódtak: 

főként fegyverekre, ruhákra és ékszerekre.) Más szerzők tapasztalatai szerint viszont a primitív társadalmakra 

sokkal inkább a köztulajdon jellemző, mint a magántulajdon. A magántulajdon elterjedésével összefüggésbe 

hozható az állattartó-növénytermesztő életmódra való berendezkedés (letelepedés, állatok háziasítása), ami 

kialakítja a társadalmi-gazdasági rétegződést, és szociális biztonságot teremt. A magántulajdon a 

mezőgazdálkodó társadalmi-gazdasági rendszer létrejöttével jelenik meg, és az egyén fizikai és szociális 

biztonságát szolgálja, mivel az intézményes társadalmi rendet védi (Dittmar, 1992). 

Lényeges kulturális különbségeket tárt fel a nemzeti kultúrák szociálpszichológiai vizsgálata. Hofstede 

klasszikusnak számító művében (Culture’s Consequences, 1980) egy 40 állam 117 ezer lakosát átfogó vizsgálat 

eredményét közli. A kutatást egy multinacionális vállalat (az IBM) alkalmazottai körében végezték, a kérdések a 

dolgozók munkával kapcsolatos tapasztalataira, értékeire, attitűdjeire vonatkoztak. Faktoranalitikus elemzéssel 

Hofstede négy dimenzió mentén különböztette meg az egyes országokat: hatalmi távolság, 

bizonytalanságkerülés, individualizmus-kollektivizmus és férfiasság-nőiesség. Az individualizmus-

kollektivizmus dimenzióját megvizsgálva azt találta, hogy a kutatásában szereplő országokat tekintve az 

individualizmuspontértékének korrelációs együtthatója +0,82 az egy főrejutó nemzeti termék (GDP) 

nagyságával összevetve. Semmiképpen nem vonható le azonban az a következtetés, hogy ok-okozati 

összefüggés lenne, főként, ha a Távol-Keleten az adatgyűjtés (1967-73) óta bekövetkezett gazdasági fejlődést is 

figyelembe vesszük. 
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Az erősen kollektivisztikusnak számító Japán vagy Hongkong gyors gazdasági fellendülése megkérdőjelezi azt 

az elképzelést, miszerint önmagában az individualizmus lenne a gazdagsághoz vezető út (Smith, Bond, 1993). 

Bármilyen általánosan alkalmasnak tűnik is a kultúrák individualizmus-kollektivizmus dimenzióban történő 

megítélése, számos szerző hívja fel a figyelmet arra, hogy az egyének életében ez a jellemző a különböző 

életterületeken másként nyilvánulhat meg. Japánban a kollektivizmus leginkább a munka, Kínában a család, 

Latin-Amerikában a társas kapcsolatok területén jelentkezik. Indiában az, hogy valaki individualisztikusan vagy 

kollektivisztikusan viselkedik, a körülményektől függ, mivel az indiai kultúra más kultúrákhoz viszonyítva 

sokkal inkább eltűri az ellentmondásokat (Smith, Bond, 1993). Ennek fényében át kell gondolni azt a sokak által 

osztott véleményt, hogy az individualizmus és a modernizmus egymás szinonimái lennének, tehát a vagyon és 

az individualizmus együttjárnak. Bármilyen csábító lenne elfogadni ésjövőbeli előrejelzéseink alapjává tenni ezt 

az összefüggést, az utóbbi harminc év tapasztalatai nem igazolták a feltételezett ok-okozati kapcsolatot az 

individualizmus és a magas gazdasági színvonal között. A kutatások egymásnak ellentmondó eredményei 

ellenére az individualizmus-kollektivizmus dimenzió vizsgálata jó eszköznek bizonyult a kulturális különbségek 

feltérképezésére. 

Sokkal szűkebb és konkrétabb szempontból kereste a kulturális eltéréseket Wallendorf és Arnould (1988), 

amikor amerikai városlakókat és nigériai földműveseket hasonlítottak össze kedvenc tárgyaik alapján. Amint az 

várható volt, az eredmények azt mutatták, hogy az amerikaiak anyagiasabbak, és erősebb az igényük a 

birtoklásra a nigériaiaknál, emellett erősebben is kötődnek tárgyaikhoz. Az amerikai nők és férfiak legnagyobb 

arányban használati tömegcikkeket említettek (pl. szék, óra), amelyeket a szórakoztató elektronikai cikkek 

követtek (pl. tévé, magnó). A nigériaiak válaszai megoszlottak a nem szempontjából: a férfiak vallási vagy 

mágikus dolgokat neveztek meg leginkább, míg a nők a házassághoz vagy háztartáshoz kapcsolódó tárgyakat 

helyezték előtérbe. A szerzők arra a következtetésre jutottak, hogy az eltérések a magántulajdon 

kultúraközvetítő funkcióját tükrözik. Míg a tradicionális nigériai társadalomban a kiválasztott tárgyak a 

hagyományokhoz, vallási rítusokhoz kapcsolódó értékeket emelik ki, addig a modern nyugati kultúrában éppen 

a modernizáció és legújabban a posztmodern világnézet tükröződik a tárgyak birtoklásában, a fogyasztásban. 

6.3.2. Gyermekkor 

Ha visszagondolunk gyermekkorunkra, majdnem bizonyos, hogy találunk olyan időszakot, amikor hosszabb-

rövidebb ideig gyűjtöttünk valamit: a fiúk például autóskártyát, bélyeget, a lányok inkább szalvétákat, 

képeslapokat. Valószínűleg hasonló megfigyelésből kiindulva számos korai munka szentelt figyelmet a 

gyermekek gyűjtőszenvedélyének, amit az ösztönteória elsődleges bizonyítékának tartottak, mivel a birtoklási 

viselkedés e formája a gyermeki fejlődésben a világon mindenhol jellemző (Litwinski, 1942). Később azonban 

ennek ellentmondó adatok láttak napvilágot, több kutató is azt találta, hogy a gyermekeknek csak 10%-a 

foglalkozik komolyan gyűjtéssel. Newson és Newson (1976) longitudinális vizsgálatban 700 (különböző 

társadalmi osztályokba tartozó) anyát kérdeztek meg gyermekeik viselkedéséről. Eredményeik azt mutatták, 

hogy 4 éves korban a fiúk 80, a lányok 66%-ának volt valamilyen gyűjteménye. Jelentősen több volt a gyűjtő a 

középosztálybeli, mint a munkásosztálybeli gyerekek között. Ez azt mutatja, hogy a társas hatások és gazdasági 

körülmények befolyásolják a tárgyak gyűjtését, ami a tulajdonnal kapcsolatos viselkedések egy speciális 

formája. (A kedvenc tárgyakat részletesen tárgyaljuk a fejezet egy későbbi részében.) 

A szerzők elemzésükben szintén kitérnek a birtoklásra mint az éntudat fejlődésének fontos tényezőjére is, ennek 

kapcsán tárgyalják a vigasztaló tárgyat, vagy ahogy Winnicott nevezi: az átmeneti tárgyat. Bizonyára sokan 

láttak már olyan 1-2 éves gyermeket, aki keservesen sírt, mert az anyja el akart venni tőle valami kinézetre 

egyátalán nem tetszetős, sőt elhasznált, szakadt, ócska tárgyat. Lehet az egy kendő, egy maci, aminek már a 

karjai is hiányoznak, vagy egy régi hálóing foszlánya, a lényeg, hogy a gyermek rendkívül erősen ragaszkodik 

hozzá. Az ösztönteoretikusok szerinte jelenség szintén alátámasztja elméletüket. A szociobiológiai megközelítés 

alapján minden emberi társas viselkedést és intézményt felfoghatunk úgy, mint egy természetesen szelektálódott 

genetikai készlet termékét. Azok a gének maradnak fenn, amelyek elősegítik a túlélést, a viselkedéseket 

adaptívvá teszik. Ebből a szempontból a szerzési viselkedés az anyagi erőforrások feletti kontroll előnyével jár. 

Gyermekekkel óvodában végzett vizsgálatok mutatják, hogy a mindenki által vágyottjátéktárgyak birtoklása 

erős pozitív korrelációban áll a gyermeknek az óvodai csoport dominancia-rangsorában elfoglalt helyével 

(Charlesworth etal., 1983). 

6.3.3. Az ember és „egyéb állatfajták" 

Ha van a birtoklási viselkedésnek genetikai alapja, akkor feltételezhetjük, hogy a hozzánk genetikailag közel 

álló állatfajták hasonlóan viselkednek. Ennek ellenőrzésére Ellis (1985) emberszabású majmok viselkedését 

vizsgálta. Kutatásai azt mutatták, hogy a primátáknál kifejezett tulajdonosi viselkedés figyelhető meg: kötődnek 

a birtokolttárgyhoz, a „tulajdonos" kizárólagos hozzáférését a csoport többi tagja felismeri és tiszteletben tartja. 
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Azonban ez utóbbi függ a majom rangsorban elfoglalt helyétől és a tárgyhoz való fizikai közelségétől -jogi 

fogalmakkal kifejezve tehát azt mondhatjuk, hogy ez az úgynevezett birtokosság nem sokkal több, mint a tárgy 

időlegesfizikai őrizete, mivel egy dominánsabb egyed felbukkanása megváltoztatja a tulajdonviszonyokat. Nincs 

tehát egy közösen osztott szabályrendszer, amely a tárgyat az egyik tag kizárólagos tulajdonának ismerné el. A 

kutatók számos faj vizsgálata nyomán azt találták, hogy a szerzési viselkedés az élelem raktározására 

szorítkozik, ami ösztönös reakció a források hiányára. Az állatok körében megfigyelt birtoklási vagy felhalmozó 

viselkedés célja az alapszükségletek kielégítése, míg az ember gyűjtése önmagáért való (Dittmar, 1992), a 

megfigyelt hasonlóságokat homológiaként értelmezni tévedés lenne. 

6.3.4. Társas tényezők 

Az ösztönelmélet számára problémátjelentett az ajándékozás, mint az önző szerzési vágynak ellentmondó 

cselekedet. Az altruista viselkedés egyes kutatók szerint azonban szintén magyarázható az „önző gének" 

szempontjából, ugyanis általában olyan társainkkal szemben vagyunk altruisták, akikkel génkészletünkjelentős 

része közös (rokonok), a nem rokonokkal szemben reciprok altruizmust tételezünk fel (Dawkins, 1986/1976). A 

reciprok altruizmust azonban nem sikerült kutatásokkal alátámasztani, és mivel az altruista viselkedés 

nagyjelentőségű, és gyakran előfordul életünkben (pl. ajándékozás), így inkább feltételezhetünk valamiféle 

altruista késztetést. A témával foglalkozó antropológusok ezért finomították ösztönelméletüket, és a szerzést 

más ösztönökkel együttműködő ösztönként írták le, amit társas tényezők is befolyásolnak (Malinowski, 1922). 

A pszichológia szempontjából annál, hogy egy viselkedés veleszületett vagy tanult, talán érdekesebb az, hogy 

mi az adott viselkedés adott kontextuson belüli szociálisjelentése vagy célja. A birtoklás nem egyedül a birtokos 

személyéhez kötődő jelenség, még csak nem is egy diadikus viszonyban létezik a tárgy és birtoklója között, 

mivel nem lehetünk kizárólagos tulajdonosai valaminek anélkül, hogy ezt mások is ne vennék figyelembe. A 

tulajdonlás társas jelenség: a tulajdonos és tulajdona közötti birtokviszony mindig érint másokat is, akik 

elfogadják és tiszteletben tartják e viszonyt. Erről a kérdésről Mead (1973) azt írja: „[A tulajdon] magában 

foglal egy szervezett attitűdöt, amely a közösség minden tagja számára közös.” Annak megértéséhez, hogy mit 

jelentenek az anyagijavak, át kell tekintenünk a velük kapcsolatos társadalmilag osztott nézeteket és 

értékítéleteket, valamint meg kell vizsgálnunk azokat az én-másik személy-birtoktárgy alapvető hármasán belül. 

6.4. EGYÉNKÖZPONTÚ MEGKÖZELÍTÉS: A VAGYON MINT A 
KITERJESZTETT ÉN RÉSZE 

Nem a ruha teszi az embert – tartja a mondás, de ennek ellenkezőjét sugallják a divatcégek, a reklámok, a világ 

körülöttünk. Öltözékünket énünk külső burkának tekintjük, aminek kommunikatív funkciója van. Beszél 

társadalmi hovatartozásunkról, foglalkozásunkról, nemi szerepazonosulásunkról, etnikumunkról, politikai 

orientációnkról stb. Vajon nem így van ez egyéb vagyontárgyaink esetében is? Nem érezzük-e megfosztva 

magunkat énünk egy fontos részétől, amikor elveszítjük egy kedves tárgyunkat? S vajon nem éltük-e át 

valamilyen formában mindannyian azt a rossz érzést, ami akkor fog el bennünket, ha idegenek kezében látjuk 

azt viszont? 

A primitív népek többféle mágikus, animisztikus rítusa kötődik ahhoz a hithez, hogy tárgyaik át vannak itatva 

tulajdonosuk szellemével. Emiatt nem érinthetik meg azokat idegenek, és ezért temetik el őket tulajdonosukkal 

együtt. Ebben az értelemben az én egyenlő mindazzal, amit az egyén magáénak tart, tehát ruháival, házával stb. 

(James, 1981/1890). Ezeket az elképzeléseket napjainkban empirikusan is vizsgálták. Három munkaterület 

érdekes a mi szempontunkból: a tulajdon szerepe a személyészlelésben és -leírásban; a tulajdonnak vagy 

hiányának befolyása az önértékelésre és a megelégedettségre; a tulajdon bűncselekmény miatt vagy egyéb okból 

történő elvesztésének hatása az egyén énérzésére. 

Mit definiálnak az emberek énük részeként? Ezt a kérdést többféle kutatásban vizsgálták meg. Prelinger (1959) 

például arra az eredményre jutott, hogy a felnőttek énükhöz negyedik legközelebb álló dolognak a birtokolt 

tárgyakat tartják (ezt megelőzik a testrészek, testi folyamatok és a személyes azonosítójellemzők, például a név), 

amiből azt a következtetést vonta le, hogy az anyagi javak fontos énkiterjesztést alkotnak. Számos vizsgálat 

alátámasztotta elgondolását. Arra a kérdésre például, hogy „Ki vagy te?", a vizsgálati személyek spontán módon 

nevezték meg tulajdonaikat mint énük elemeit (Gordon, 1968). A kapcsolat a személyes tárgyainkkal olyan erős, 

hogy még a pszichotikus leromlás állapotában is megmarad, ahol az én egyéb tényezői és az éntudat komoly 

mértékben zavart szenvednek (Lierz, 1957). 

A tulajdon mint az én része önértékelésünknek is fontos összetevője, a több és „jobb" vagyon azonban nemcsak 

magasabb önértékeléshez vezet, hanem elvárásainknak és a számunkra fontos (referencia-) személyekkel történő 
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összehasonlításunknak is alapja. Tehát az objektív és szubjektívjólét nem mindig jár együtt, mivel a 

környezetünkhöz viszonyítunk, ahhoz képest érezzük magunkat gazdagnak, ezért boldognak, sikeresnek, 

tehetségesnek vagy szegénynek, és így szerencsétlennek, sikertelennek, tehetségtelennek. Az összehasonlítás 

fontosságát vizsgálta Dittmar egy kutatásában. A vizsgálati személyeknek meg kellett határozniuk, hogy 

mennyire értenek egyet a hasonló kijelentésekkel: „Az emberek akkor is próbálnak legalább olyan vagyjobb 

autót venni, mint a szomszédjuk vagy barátjuk, ha nem engedhetik meg maguknak." „A vagyon bizonyos 

csoporthoz való tartozás érzetét teremti meg." Az eredmények megoszlottak a társadalmi réteghelyzet szerint. A 

munkásosztály tagjai statisztikailag lényegesen kisebbjelentőséget tulajdonítottak a vagyon értékmérő 

funkciójának, mint a középosztálybeli vizsgálati személyek. Kézenfekvő magyarázat az eltérésre a Festinger 

(2000/1957) által leírt kognitívdisszonancia-redukciójelensége. Mivel a munkásosztály tagjai nem rendelkeznek 

számottevő vagyonnal, ezért ha fontosnak tartanák az anyagi javakat, az önértékelésük csökkenéséhez vezetne, 

ezt elkerülendő a vagyont (amely számukra nem elérhető) nem tekintik fontos értékmérőnek. A 

középosztálybeliek ezzel szemben nagyjelentőségűnek tartják az anyagiakat a társas összehasonlítás 

folyamatában. 

Mindenkit megvisel egy vagyontárgya elvesztése. Egy brit vizsgálatban a megkérdezett felnőtt személyek 44%-

a a rablást nevezte a legnyugtalanítóbb kriminális cselekedetnek, amitől a leginkább tart. (Meg kell jegyezni, 

hogy statisztikailag is ennek van a legnagyobb esélye.) A testi sértéssel összehasonlítva a rablás a pszichológiai 

trauma és a bűncselekmény erőszakosságának érzete tekintetében csak mértékében, de nem minőségében 

különbözik. Az énvesztés érzése különbözik a nemek között: a nők nagyobbnak érezték, mint a férfiak (Dittmar, 

1988, 1992). A vizsgálatok tehát azt mutatták, hogy anyagi javaikat az emberek énük részének tekintik, mintha 

az énhatárok a fizikai testen kívülre tolódnának, magukban foglalva a tárgyakat, amiket birtoklunk, létrehozva 

így egy „kiterjesztett ént”. A következő lépés annak megismerése, hogy hogyan fejlődik ki gyermekkorban a 

kapcsolat aközött, amik vagyunk, és amit birtoklunk. 

6.4.1. Fejlődéstani nézőpont 

Identitásunk fejlődése azokon a „tárgyakon” keresztül történik, amelyekre énhatárainkat kiterjesztjük azáltal, 

hogy sajátunkként definiáljuk őket. Lehetnek ezek emlékek, készségek, kapcsolatok, de idetartoznak a konkrét 

tárgyak is. A pszichoanalitikus irodalom szerint a gyermek életében első tulajdonának az anyai mell tekinthető, 

ami mint a külvilág magába vetített része jelenik meg a pszichében (Róheim, 1984). Primitív népek születési 

rítusaiban jól nyomon követhető a föld(tulajdon) = anya megfelelés, amely az első és a legfontosabb 

tulajdontárgy szimbolikus azonosságát jelzi. 

A fejlődés következő lépcsőjén, az én és a külvilág elkülönülése időszakában válik fontossá a vigasztaló tárgy 

(cuddly), amit Winnicott (1953) átmeneti tárgyként ír le – átmenet az én és nem én határán, átmenet az én és az 

anya között. Ennek megfelelően két fő tényező miatt fontos: először is, mert a gondozó személyt szimbolizálja, 

s így érzelmi köteléket jelent. Másodszor, mert fontos szerepetjátszik az én és nem én elválasztásában: részben a 

gyermekhez, részben már a környezethez tartozik. Azonban már az ebben a korai időszakban történő én-másik 

elkülönítést is befolyásolják szociális hatások, például nemi sztereotípiák, kulturális örökség. A lányok például 

inkább lágy, aktivitáscsökkentő tárgyakat preferálnak, a fiúk pedig tömör, aktivitásfokozókat. Az átmenetei 

tárgy valószínűleg a nyugati kultúra jelensége, ugyanis a megvizsgált nem nyugati társadalmakban ritkán fordul 

elő, ezekben a társadalmakban azonban az anya sokkal tovább testközelben tartja gyermekét (gondoljunk az 

afrikai bennszülöttekre). A társadalom fejlettségének foka az éntudat kialakulásának folyamatában is 

szerepetjátszik. 

Freud klasszikus munkája az anális karakterről beszámol arról a megfigyelésről, hogy a felnőttkori birtoklási 

viselkedés tényezői, az egyén viszonya az anyagi javakhoz összefüggésbe hozható a kora gyermekkori 

tapasztalatokkal, különösképpen a szobatisztaságra szoktatás körülményeivel. A szerzésre és gyűjtésre irányuló 

felnőttkori hajlamot a szigorú toalett-tréning eredményének tekinti, a pénzhez mint szimbolikus féceszhez 

kötődik a személy (Abraham, 1991). 

Neo-pszichoanalitikus szerzők Freud munkáiból kiindulva vizsgálták a birtoklási viselkedést, figyelmüket 

azonban a toalett-tréning interperszonális tényezőire irányították. Csakúgy, mint Freud, ők is párhuzamot vontak 

a testi produktumok és a tulajdontárgyak között. Véleményük szerint a szobatisztaságra szoktatás kapcsán 

történő interakciókjelentik az élet első „csatamezejét", ahol a gyermek megtapasztalja önmagát mint 

„kontrolláló tényezőt". Ez a kontroll nemcsak a tárgyra, hanem a környezetre is vonatkozik, hiszen biztosítja a 

gyermek számára gondozói figyelmét. Általánosságban elmondható, hogy a gyermekek birtoklási viselkedését a 

biztonság igénye motiválja, de a tulajdontárgyak a hatalom és a státus jelzői is. Isaacs (1967) azt vizsgálta, hogy 

milyen módon használják a gyermekek a tárgyakat az interakciók és kapcsolatok meghatározására és 

kontrolljára. Eredményei szerint a tárgyak feletti kontroll jól tükrözi a csoporthierarchiában elfoglalt helyet, 
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másrészt a baráti kapcsolatokat, vagyis hogy ki kinek engedi meg, hogy tárgyait használja. Az ajándékozás 

aktusát tanulmányozva azt tapasztalta, hogy az ajándék nemcsak az ajándékozó érzelmeit és nagylelkűségét 

közvetíti, hanem kifejezi a megajándékozott szeretetreméltóságát is. 

A környezet feletti kontroll szerepét sokan hangsúlyozták. Furby (1980a) a kontrolligény megnyilvánulásának 

tartja, hogy a kisgyermekek mindent kézbe vesznek, megfognak, megtapogatnak, amikor a cselekvés hatása a 

döntő tapasztalat: az „én okozom" öröme. Ahogy növekszik a gyermek, a környezet elkezdi határok közé 

szorítani az explorációt (a környezet felderítését) – vannak dolgok, amikkel lehetjátszani, és olyanok, amikkel 

nem. Ezáltal a gyermek megtanulja, hogy melyek azok a tárgyak, amelyeket kontrollálhat, rendelkezhet velük, 

és melyek tiltottak, mert valaki máshoz tartoznak. Így tehát a tulajdont az én és a másik határaival azonosítja. 

Eszerint a birtoktárgyak fejlődés-lélektani jelentősége az, hogy a kvázi fizikai énkiterjesztés eszközei, amelyek 

segítik a gyermeket a környezet kontrollálásában (Dittmar, 1992). 

Furby (1978) tehát egy speciális humán drive-ot, a szükséglet keltette feszültség redukciójára irányuló késztetést 

feltételezett, amit egy 270 gyermekkel készített interjúsorozat alapján végzett elemzéssel támasztott alá. A 

környezet kontrollálására irányuló drive értelmezése szerint azok a tárgyak, amelyeket a gyermek képes kontroll 

alatt tartani, a self részeiként és „tulajdonként" (possessions) értelmezhetők. A gyermekek így másokat is 

ellenőrzésük alá vonhatnak azáltal, hogy bizonyos tárgyakhoz szabályozzák a hozzáférést. 

Ezt igazolta Furnham és Jones (1987) felmérése is, amely során száz gyermekkel készítettek interjút. 

Eredményeik szerint a gyermekek úgy vélik, hogy irányítani tudják azokat a személyeket, akik használják az ő 

tárgyaikat, és ez különösen az idősebb gyermekekre voltjellemző – a fiatalabbak azt hitték (legalábbis erről 

tanúskodnak az interjúk), hogy a szüleik irányítják azokat, akik az ő tárgyaikat használják. A gyerekek mintegy 

fele számolt be arról, hogy hajlandó kölcsönadni valamelyik tulajdontárgyát – a fiatalabbak azoknak, akiket 

szerettek, az idősebbek azoknak, akiknek szükségük volt rá, akik kölcsönkérték az adott tárgyat. A fiatalabb 

gyermekek azokat a tárgyakat szerették inkább, amelyeket a szüleik adtak nekik, az idősebbek leginkább a saját 

maguk által szerzett tárgyakat értékelték. 

A tulajdonlás mentálhigiénés funkcióit sok tanulmány bizonyítja: Wapner és munkatársai (1990) öregek 

otthonában végeztek vizsgálatot, és azt találták, hogy a féltett emlékek őrzik, fejezik ki a többi emberhez fűződő 

kapcsolatokat. Olyan helyzetekben, ahol az emberek lokális identitása (lakóhelyükhöz, ismerősökhöz kötődő 

identitása) emigráció vagy az életvitelben bekövetkező valamilyen radikális változás miatt bizonytalanná válik, 

egy-egy szimbolikus jelentésű tárgy segíthet át azon az időszakon, amíg az identitásnak ez a dimenziója újból 

meg nem szilárdul. Egy hazai vonatkozású példa (Horváth, 2000) áttelepült vajdasági magyarok beilleszkedését 

és identitásproblémáit vizsgálta és mutatta ki a szimbolikus tulajdonlás átmenetet biztosító funkcióját. 

Fontos még utalnunk egy nagyrészt akadémikus vitára: Dittmar (1992) a fent idézett, Furby (1978) által 

képviselt megközelítést, amely a tulajdonlást elsősorban a kontrollhoz köti, azzal a kritikával illeti, hogy nem 

veszi figyelembe a tulajdonlás szimbolikus (és mentálhigiénés hasznossága által megerősített) funkcióját. Míg 

az idősebbek legfontosabb tárgyai elsősorban szimbolikus jellegűek, a fiatalabbak által megnevezett 

legfontosabb tárgyak (pl. játékok, sportfelszerelés) instrumentális jellegűnek tűnnek (bár a legfiatalabbaknál is 

szimbolikusnak tekinthetők a divatos ruhák, ékszerek). 

F. Várkonyi Zsuzsa (1978) a kisgyermeki kompetencia kérdését vizsgálva a gyermek szabad explorációs 

lehetőségét szintén az önállóság kialakulása alapfeltételének tartotta. A tárgyak feletti kontroll fontosságát emeli 

ki Mérei is. Gyermekek körében végzett szociálpszichológiai kísérletében a vezető és a csoport egymásra 

hatásátvizsgálta. Összeszokott, szabályokkal, rítusokkal rendelkező óvodai csoportokba más csoportbeli 

idősebb, nagy társas hatóerővel (szociális penetranciával) rendelkező gyermekeket (vezetőt) helyeztek. Arra a 

kérdésre kerestek választ, vajon a vezető az új csoportban is vezető lesz-e, azaz eredeti csoportjából származó 

szabályokat, játékokat vezet be, és irányítja a csoportot, vagy a csoport hat normáival és szabályaival a vezetőre. 

A kísérlet tanúsága szerint a csoportok erősebbnek bizonyulnak a vezetőknél, ám a vezetők a csoportnyomásra 

többféleképpen reagálhatnak. Az egyik megfigyelt vezetői viselkedés a tárgyak használatafeletti kontroll által 

történő irányítás. A csoport a vezetőre ruházta ajátéktárgyak tulajdonjogát. Ugyan továbbra isjátszhatott bárki 

bármivel, a gyerekek mindig hangoztatták, hogy Andor kockájával, autójával játszanak (Mérei, 1989a). „A 

társas kapcsolatok élesebben jelennek meg a tárgyak közvetítésével" – írja Mérei. Az általa vizsgált óvodásés 

kisiskoláskorú gyerekeknél a tárgyak megszerzése és megtartása a szociális helyzet (központi vagy perem-) és a 

társas viszonylatok (pl. szolidaritás, kirekesztés) fontos jelzése (Mérei, 1989b). 

Egy másik vizsgált terület a gyermekek birtoklásra vonatkozó nyelvi kifejezései. Az „enyém", „tiéd" a gyermek 

legelső szavai közé tartoznak, már 2 éves kor előtt megjelennek, de pontos relációban történő használatuk nem 

alakul ki 3-4 éves korig. 
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Az „enyém" gyakoribb használatát, mint az önérvényesítésre és az énérzésre vonatkozó motivációs állapotot, a 

kétszavas mondatok spontán produkciója követi, amely már a birtoklás leírására szolgál: „enyém autó". A 

birtoklás fogalmának megértését az enyém-tiéd birtokos névmások dichotóm párként történő használata követi. 

A birtokos névmások és más birtoklást kifejező nyelvi elemek megjelenése nemcsak az énérvényesítést (self-

assertion) szolgálja, hanem az én és a másik elkülönítését, az éndefiníciót. Sokkal inkább ez, semmint az önzés 

nyilvánul meg a 2-4 éves korú gyermekekjátékok feletti vitáiban, habár a szülők ezt legtöbbször önzésnek, 

irigységnek címkézik. Ezek a civódások azonban egy progresszív fejlődési fázis részei, amelyben a gyermek 

énhatárait a másiktól való erőteljes elkülönítés révén definiálja. Ezt bizonyítja az is, hogy a birtoklás használata 

énmeghatározó kategóriaként valamelyest csökken 4-5 éves kor után, amikorra az énhatárok már kissé 

megszilárdulnak (Newson, Newson, 1976). 

Számos vizsgálat kiindulási alapja Piaget kognitívfejlődés-elmélete (1970). Piaget szerint a gyermek 

gondolkodásának fejlődése négy szakaszra osztható: szenzomotoros, műveletek előtti, konkrét és formális 

műveletek szakasza. A gondolkodás fejlődésének korai időszakában a gyermek a világot rendszerezetlenül és 

csak saját nézőpontját figyelembe véve látja (műveletek előtti szakasz), majd ezt követi a decentrálás 

képességének kialakulásával egy absztraktabb és logikusabb fejlődési fok (konkrét műveletek szakasza), amit 

csak kb. 11 éves kor táján vált fel a formális műveletekben való gondolkodás képessége, ami összetett 

hipotetikus helyzetek analizálását, szintetizálását és több nézőpont egyidejű figyelembevételét igényli. A 

közgazdasági fogalmak fejlődését vizsgáló kutatások megerősítik Piaget elképzelését. Furby például a 

magántulajdon fogalmának fejlődését vizsgálva (1980) megállapította, hogy a gyermekek először a fizikai 

közelség és használat alapján ítélnek a tulajdoni viszonyokról, és majd csak később értik meg, hogy olyan 

személy is lehet a tárgy birtokosa, aki fizikailag nincsjelen, hogy a birtoklás felelősséggel és gondoskodással jár, 

és bonyolult törvényi szabályozása van. Furby eredményei összekapcsolhatók azokkal a szociobiológiai 

elméletekkel, amelyek a birtoklásban a túlélési esélyek maximalizálását látják. A gyermekek korai elképzelése a 

tulajdonról (a közelség és használat mint meghatározó tényezők) értelmezhető úgy, hogy a legjobb túlélési 

esélyek elérésére törekszenek. 

Bár ezek a kutatások nem hangsúlyozták a társas hatásokat, néhány adalékot mégis szolgáltattak ezzel 

kapcsolatban. Például a különböző társadalmi osztályból származó gyermekek és serdülők másképp indokolták 

és ítélték meg a társadalmi egyenlőtlenségeket, s ezt a gondolkodási környezet hatásával magyarázzák 

(Dickinson, 1990). Ennél közvetlenebbül bizonyították a társas hatásokat a politikai és gazdasági szocializáció 

kérdését tanulmányozó kutatások, amelyek a család, az iskola, a kortárscsoport és a tömegkommunikáció 

szerepét vizsgálták a birtoklás gazdasági, politikai vonatkozásaiban. Kimutatták például, hogy az amerikai 

iskolák erőteljesen orientálják a gyermekeket a magántulajdon tiszteletére és a társadalmi egyenlőtlenségek 

elfogadására. Kultúrközi összehasonlító vizsgálatban azt találták, hogy izraeli kibucban (ahol a tulajdonformák 

inkább közösségiek, mint nyugaton) felnövő gyermekek normái a megosztás és a kapcsolatok köré 

szerveződnek, míg Amerikában a normák a gyermekek körében is a kizárólagosságot, a magántulajdont védik 

(Faigin, 1958). A társadalmak ismertetett individualisztikus-kollektivisztikus megkülönböztetése ebben az 

esetben isjól használható. Bár a gyermek kognitív és nyelvi képességei meghatározzák a felfogható információ 

minőségét és mennyiségét, a tulajdonviszonyokra vonatkozó ismereteket a szociokulturális környezetével 

történő interakciókból nyeri, annak is társadalmilag általánosan elfogadott jelentésrendszerén belül. 

6.4.2. A felnőtt én instrumentális és szimbolikus kiterjesztése 

A pszichológiai vizsgálatok alapján a birtoklás két aspektusát emeljük ki: instrumentális funkciója révén a 

környezet kontrollálására ad lehetőséget, szimbolikus funkciója által pedig a társas kapcsolatok tényezője és az 

egyén attitűdjeinek, értékeinek, vélekedéseinek közvetítője. Lássuk először a kontrollfunkciót! Furby (1980b) 

már említett munkájában kitér a serdülők és felnőttek tulajdonról alkotott elképzeléseire is. Nézete szerint a 

tárgyak a szociális hatalom és a státus kifejezői, az egyéniség és egyénné válás jellemzői. Azonban legfontosabb 

vonásuk mégis az eszközfunkció, azaz a kontroll elérésének lehetősége (lásd Mérei hazai vizsgálatát). 

Énkiterjesztés is csak abban az értelemben történik, amennyiben a birtoklás megerősíti a személy azon 

képességét, hogy közvetlenül kontrollálja fizikai vagy szociális környezetét. Minél nagyobb mértékű a 

kontrollunk egy tárgy felett, annál szorosabbnak kell lennie a tárgy és én közötti kapocsnak. Prelinger (1959) 

említett kutatásában azt az eredményt kapta, hogy összehasonlítva a kontrollált, kontrolláló és semleges 

tárgyakat, az egyén énjéhez leginkább tartozónak a kontrollált tárgyakat érezte, kissé távolabbinak a kontrolláló 

tárgyakat, és nem tartotta énrészének a semleges tárgyakat. 

A személyiség szimbolikus kifejeződése szempontjából a tulajdont leginkább a fogyasztói viselkedés oldaláról 

vizsgálták. A fogyasztási cikkek használatát, egyes márkák preferenciáját bizonyos személyiségvonások 

megnyilvánulásának tekintik. Gondoljunk például a tipikus Mercedes-tulajdonosra, s máris elindul bennünk egy 

gondolati sor, látjuk megszokott tevékenységformáit, szokásait, öltözködését, társát stb. A személyiség nem 
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közvetlenül tükröződik a tárgyban, emiatt az objektív személyiségvizsgáló eljárások helyett az énfogalom 

szemantikus differenciállal történő vizsgálata tűnik célravezetőbbnek az énkép és tárgykép összevetésében. 

Ennek során az egyénnek önmagát, illetve tárgyait kell jellemeznie egy tulajdonságlista alapján. 

Autótulajdonosokkal készült felmérések eredményei szerint a tulajdonos saját autója leírására gyakrabban 

használt olyan jelzőket, mint önmaga jellemzésére, szemben más autók jellemzésével (Birdwell, 1968). Többen 

rámutatnak azonban a módszer problémáira, amelyeket a reális-ideális énkép eltérései vagy a nyilvános és privát 

fogyasztás kérdései vetnek fel. 

Abelson és Prentice számos tanulmányukban foglalkoznak a birtoklás funkcionális dichotómiájával, vagyis az 

eszközés a szimbolikus funkciókkal. Egyik vizsgálatukban (1989) a résztvevőket arra kérték, hogy sorolják fel 

kedvenc tárgyaikat, majd a kapott listát az alapján elemezték, hogy a tárgy szimbolikus vagy eszközjellegű 

funkciót tölt-e be. Szimbolikusnak tekintették azokat a tárgyakat, amelyek a személyiség időbeli, történeti 

folytonosságát fejezik ki (pl. fotók), művészi vagy intellektuális érdeklődésről tanúskodnak (pl. könyvek, 

képek), és státust vagy jólétet tükröznek (pl. vitorlás hajó). Tipikus eszközjellegű tárgyak a szerszámok, 

közlekedési eszközök stb. Ezután a személyeket az összeállított lista alapján két csoportba osztották: az ún. 

szimbolikus birtokosok és az eszközbirtokosok kategóriájába. Végül állást kellett foglalniuk egy vitában, amely 

szimbolikus (a társadalmi értékeket és ideálokat hangsúlyozó) vagy instrumentális (direkt, konkrét nyereséget 

kiemelő) formában volt megfogalmazva. 

A legfontosabb eredmény az volt, hogy összefüggést találtak a tulajdon, az attitűdök és az értékek között, ami 

aztjelzi, hogy a tulajdonhoz való viszony általános érvényű szemléletre is utal. A szerzők ezt a szimbolikus vagy 

instrumentális szemléletet a belső motivációs rendszer kifejeződésének tekintik. Arra a kérdésre azonban, hogy 

egyesek miért szimbolikus, mások miért eszközbirtokosok, nem kerestek választ. Könyvünk dolgozóról és 

munkáról szóló fejezete közelebb vihet ennek a kérdésnek a megválaszolásához. 

6.5. A TULAJDONLÁS FEJLŐDÉSE 

A tulajdonlás funkcióin túl a pszichológia számára kétségkívül a legfontosabb a kognitív oldal, a fogalmak 

fejlődése: hogyan konceptualizálják az emberek a tulajdon fogalmát, hogyan vélekednek róla, milyen 

érzelmekkel viszonyulnak a tulajdonhoz? Az egyik legérdekesebb kérdés talán a tulajdon fogalmának fejlődése. 

Berti és munkatársai (1982) százhúsz 4-13 éves gyermeket kérdeztek meg arról, mit gondolnak, ki birtokol 

bizonyos dolgokat. Ezeket az objektumokat három csoportba osztották: a) a termelőeszközök (ideértve a 

szolgáltatás eszközeit is, pl. a busz); b) az ipari és mezőgazdasági termékek, ezekben az ágazatokban 

megtermelt javak; c) a használatjoga. A következő fejlődési szakaszokat (azaz választípusokat) találták: 

1. a) A termelőeszköz azé, aki a legközelebbi térbeli kontaktusban van vele (a busz az utasoké). 

2. b) Az ipari és mezőgazdasági termékek senkihez sem tartoznak, mindenki vehet belőlük. 

3. a) A termelőeszközök tulajdonosa az, aki megfelelő módon használja őket, ellenőrzése alatt tartja azokat. A 

gyár a munkásoké. 

4. b) A termékek tulajdonosa az, aki leginkább részt vesz megtermelésükben, megtervezésükben, 

megalkotásukban. 

5. a) A tulajdonos az, aki kontrollt gyakorol a termelés, azaz a termelőeszközök használata felett. A tulajdonos a 

főnök. 

6. b) A termékek tulajdonlása ebben az esetben szorosan összefügg a termelőeszközök tulajdonlásával (a 

főnöknek meg kell osztania a megtermelt javakat a munkásokkal). 

7. a) A gyerekek különbséget tesznek a munkáltató és az utasítások kiadója, a főnök között. 

8. b) A termék a főnöké. 

9. a) Világos különbségtevés a főnök és a tulajdonos között. 

10. b) A megtermeltjavakat a termelőeszközök tulajdonosa birtokolja, az alkalmazottaknak fizetésjár. 

A fenti vizsgálat eredményei tehát – meglepő módon – nem csupán a gyermekek tulajdonfogalmának alakulását 

mutatják, de egyes politikai ideológiák elemeire is ráismerhetünk. Politikai nézettől függ a tulajdonok ezen két 

kiemelt csoportjának természete, amelyek ráadásul csupán hipotetikusan léteznek – hiszen a termelőeszközök 



 II. RÉSZ │GAZDASÁGI 

MAGATARTÁS 
 

 239  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

többsége nem csupán termelőeszköz, a „megtermeltjavakat" nem csupán a munkások egy csoportja termeli meg, 

a valóságban ez sokkal inkább egy hosszú, összetett, térben és időben is nehezen lokalizálható folyamat 

végeredménye. 

Berti és munkatársai azt találták, hogy a termelőeszközök tulajdonfogalmának fejlődése szakaszokban történik, 

azonban az adott termelőeszköz jellegétől függ, hogy milyen gyorsan. A „főnök = tulajdonos" időszak például 

8-9 éves korban bukkan fel a „gyár", 10-11 éves korban a „busz" és csupán 12-13 éves korban a „termőföld" 

esetében. Ez utóbbi Furnham és Argyle (1998) szerint annak tulajdonítható, hogy a Berti és munkatársai 

kísérletében részt vevő gyerekek nagy részének nem volt ez utóbbi típusú termelőeszközről közvetlen 

tapasztalata. Mindemellett az is valószínű, hogy a gyerekek képe az egyes tulajdonformákról jellemző 

önmagában a tulajdon természetére, hiszen sokkal inkább vita tárgya a (felnőtt) társadalomban a földtulajdon, 

mint például a buszok szabad adásvétele. Általában vannak vagyontárgynak alkalmasabb vagy legalábbis 

tipikusabb, megszokottabb objektumok és tulajdonként nehezebben felfoghatók. 

Cram és Ng (1989) Új-Zélandon vizsgálták a tulajdonlás alapjairól alkotott elképzeléseket három 

korcsoportban: 5-6 éves, 8-9 éves és 11-12 éves gyermekek. Gyenge összefüggést találtak abban a tekintetben, 

hogy a korral egyre inkább magasabb szintű, absztrakt, szerződéses alapot tulajdonítottak a tulajdonlásnak a 

gyerekek az alacsonyabb szintű, fizikai tulajdonságokkal szemben. Meglepő módon, már a legfiatalabbak is 

elutasították a tulajdonlást a „tetszés" alapján: azaz tisztában voltak azzal, hogy ha valami megtetszik nekik, az 

még nem lehet biztosan az övék. A legfontosabb jellemző a kontroll és az adott objektumhoz való hozzáférés 

lehetősége volt. A birtoklás – azon gyermekek körében, akik már maguk is aktív vásárlók voltak – a személyes 

biztonság, a státus és a szabadság elérésének eszköze volt, tehát fontos része a személyiségfejlődésnek. Ez 

azonban szükségessé tesz majd vizsgálatokat olyan kulturális közegben élő gyerekek körében, ahol a 

tulajdonlásjóval kisebb szerepet tölt be (elszigetelt közösségekben, pl. izraeli kibucokban). 

6.6. SZOCIÁLKONSTRUKCIONISTA SZEMLÉLET: A TULAJDON 
MINTÁZ IDENTITÁS SZIMBÓLUMA 

Megállapíthatjuk, hogy az emberek és tárgyaik közötti kapcsolat rendkívül bonyolult, és sokkal többetjelent, 

mint a funkcionális használat vagy a kereskedelmi érték. Anyagi környezetünk fontos éntudatunk, a világról 

alkotott képünk formálásában. Még az olyan hétköznapi, praktikus dolgok, mint a konyhai eszközök vagy órák 

is szimbolikus jelentést hordoznak. Hogy mindezt részletesebben is kifejthessük, először bemutatjuk az elméleti 

keretet, a szociálkonstrukcionista megközelítést, amely az anyagi javakat az identitás társadalmilag elfogadott 

szimbólumaiként fogja fel. A szociálkonstrukcionizmus olyan különböző szakterületek eredményeiből sarjadt, 

mint a tudásszociológia, fenomenológia, nyelvfilozófia, a korábbi szovjet szociokulturális pszichológia és 

főként a szimbolikus interakcionizmus (Dittmar, 1992). Tekintsük át a szociálkonstrukcionizmus 

alapgondolatait! 

Világunkat nem kaotikus, rendszerezetlen benyomáshalmazként érzékeljük, hanem rendezett, összefüggő 

egészként. Honnan származik ez a rend? A dolgok jelentésének társadalmilag meghatározott és elfogadott 

rendszeréből. Az emberek tehát azért látják úgy a világot, ahogy látják, mert a társadalomban széles körben 

elterjedt tevékenységekben vesznek részt, és kapcsolatban állnak a világgal mint jelentésrendszerrel, amely 

direkt és szimbolikus szociális cserékben átadódik, reprodukálódik, átváltozik. A körülöttünk lévő világot tehát 

nem észlelhetjük vagy érthetjük meg közvetlenül, mivel az abban az értelemben felépített, hogy bármely 

megfigyelésünk csak a világ megértésében használt kategóriákon és fogalmakon keresztül válik értelmessé. 

Honnan származnak ezek a fogalmi rendszerek? Természetesen a kultúrából, a társadalomból – mindennapi 

tudásunk eredete szociális. 

A társadalom, ahogyan mi ismerjük, nem létezhetne, ha tagjai nem fogadnák el a szabályok, hiedelmek és 

jelentés ilyen szimbolikus rendjét. Azonban nemcsak a társadalom határozza meg az egyént – a hatás kölcsönös. 

Az olyan fogalmak, mint idő, tér, vagy az olyan kategóriák, mint nem, kor, nem léteznek a társadalmon kívül, és 

láthatóvá tételükben nagy szerepe van a materiális világnak. A nemi, osztályvagy státusbeli hovatartozásunkat 

világosan jelzik bizonyos tárgyak, például a ruházatunk. A szocializáció során elsajátítunk egy mintázatot, 

amely leírja, hogy milyen anyagijavak milyen társadalmi kategóriátjelölnek. Bár sokan a status quo 

fenntartására törekednek, a társadalmi változások mégis változtatnak ezeken a jelentésrendszereken. Gondoljunk 

arra, hogy a nők is hordanak nadrágot, ami a múlt században még elképzelhetetlen volt, a század elején is 

inkább kivételes, ma már azonban elfogadott, természetes. Nem függ-e ez össze a női szerep változásával, 

általában valamiféle társadalmi szintű változással a nemi szerepek terén? 

6.6.1. Az identitás fogalma és történelmi változásai 
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Az identitás tudásnak, normáknak, értékeknek, tapasztalatoknak és vezérlő elveknek a rendszere, vagyis 

szociális és kognitív reprezentációk készlete. Az identitás magában foglalja azt a tudást, hogy hol vagyok és mi 

vagyok, de nem a környező világtól függetlenül, hanem azzal összefüggésben. Identitásunk csak abban az 

esetben megalapozott, ha mások visszajelzései megerősítik. Az viszont, hogy milyen széles ezeknek a fontos 

személyeknek a köre, az idők folyamán sokat változott. 

A leírt társadalmi-gazdasági változások a történelem folyamán megváltoztatták az egyének önmeghatározását is. 

Riesmann A magányos tömeg című könyvében (1983/1950) a középkortól kezdődően két forradalommal és 

ezeknek a forradalmaknak a nyugati ember társadalmi karakterére gyakorolt hatásával foglalkozik. Az első, az 

ipari forradalom előtt az egyén élete sokkal inkább nyilvános volt. A családi és egyéb társas kötelékek erősek 

voltak, és az egyén identitását (énazonosságát) ezeken keresztül határozta meg, a társas intézményekbe 

ágyazódott be. Mivel a tradícióknak ebben a korban igen nagy volt a szerepük, Riesmann e korszak karakterét 

tradíciótól irányított embernek nevezte el. Az ipari forradalom teljes átrendeződést eredményezett a 

gazdaságban és a társadalomban egyaránt. Ennek része volt az egyéni tudatosság növekedése, ezáltal az addig 

erős kötelékek meglazultak. Az egyén pozíciója már nem előre meghatározott, öröklött többé. Ezt az 

embertípust Riesmann belülről irányított karakternek nevezte el. Erre a karakterre már nem csoport alapú, 

hanem egyedileg felépített identitás jellemző, amelynek fontos eleme az anyagi javak birtoklása (Fromm, 1994). 

A 20. század újabb forradalmat hozott a fejlett nyugati államokban. Ez a Riesmann által fogyasztói 

forradalomnak nevezett változás összekapcsolódik a fogyasztói tömegtársadalom kialakulásával, és tovább 

erősíti az „öröklött" identitástól a „szerzett" identitás felé vezető folyamatot. A fogyasztás egyre inkább az 

egyén szimbolikus vágyait elégíti ki, mint a család vagy közösség praktikus, hasznos igényeit. Úgy tűnik, az, 

hogy kik vagyunk, egyre inkább azáltal nyer jelentést, hogy mint egyének mit birtoklunk: az anyagi javak lettek 

a személyes és társas identitás szimbólumai. Az ily módon jellemzett embertípusnak Riesmann a kívülről 

irányított karakter nevet adta, jelezve ezzel a külső viszonyítási pontok (pl. tömegkommunikáció által sugallt 

értékek, birtokolt javak) jelentőségének növekedését. 

A szimbolikus interakcionizmus alaptétele, hogy identitástudatunk kifejlődésének alapja az önreflexiós 

képesség, vagyis az, hogy mások szemével lássuk önmagunkat (Mead, 1973). Az éntudat tehát aztjelenti, hogy 

az én lesz a megfigyelés tárgya. Ehhez szükség van az önmagamra vonatkoztatás és a szerepjátszás képességére, 

és mindkettő csak egy társadalmilag elfogadott jelentésrendszeren belül lehetséges, ahol az én, a másik és a 

tárgy kijelölése és szimbolikus reprezentációja megtörténhet. Ez a jelentésrendszer a társas valóság. 

6.6.2. A tárgyak és az éntudat 

Az egyik legkorábbi empirikus tapasztalatnak: a tárgyak fizikai megragadásának rendkívüli jelentősége van az 

éntudat kialakulásában. A fizikai környezet felderítése hozzájárul az énhatárok felismeréséhez, a gyermek 

ezáltal kerül szociális relációba környezetével, amivel megalapozza az egyéni és tárgyi világ közötti 

folyamatosságot. Mead ezt „a másik nézőpontja átvételének" nevezi. Ahhoz, hogy saját egyedi létünk tudatossá 

váljon, el kell tudnunk képzelni, hogyan is „nézünk ki" a másik szemszögéből. Azonban nemcsak a személyek, 

hanem a tárgyak is szolgálhatnak kiindulási pontul, hogy önmagunkról tapasztalatot szerezzünk, különös 

tekintettel azok fizikai ellenállására, tömörségére. A tárgyak határainak érzékelése tehát szimultán nézőpontokat 

eredményez. Ebben az értelemben szorosan összekapcsolódik a tárgy és önmagam érzékelése. A tárgy birtoklása 

több pusztán pszichológiai közelségnél – egyfajta összeolvadást jelent. Ezért van, hogy egyesek régi, jól 

megszokott tárgyaikat olyan nehezen cserélik le újakra (Irwin et al., 1946). 

A következő kérdés az, hogyan válik belsővé a másik nézőpontja? Ennek megválaszolásához először meg kell 

ismerkednünk Mead szignifikáns szimbólum-fogalmával. Egy szimbólum akkor szignifikáns, ha megközelítőleg 

ugyanaztjelenti mind az adónak, mind a vevőnek. Például a nyelv ilyen szignifikáns szimbólumrendszer, 

amelynek segítségével az emberek szimultán nézőpontból láthatják, ahogyan viselkednek, és amit ez másokban 

kivált. Minden szimbólum vagy tárgyjelentése szociális. Ajelentésre mások viselkedéséből következtetünk, 

azután képzeletben belehelyezkedünk nézőpontjukba, majd fokozatosan azonosulunk ezzel. A szimbólum egy 

olyan entitás, amely valamely más egyéb entitást helyettesít. Ebben az értelemben a tárgyakat szimbólumnak 

tekinthetjük, ígyjelentésük túlmutat fizikai jellemzőiken. Ahhoz, hogy egy tárgy szimbólumként funkcionáljon, 

kell hogy legyen egy társadalmilag osztottjelentése. Például, hogy ruhánkat divatosnak, magunkat ezáltal a 

divattal lépést tartónak definiáljuk, az szükséges, hogy erről a körülöttünk lévő személyek is így vélekedjenek. 

A tárgyak szimbolikus dimenziója könnyebben vizsgálható a személyek identitásának vonatkozásában. A 

tárgyak szimbolikusan közölnek valamit tulajdonosukról, például hogy művészi hajlamú, extravertált vagy 

régimódi. Kifejezhetnek politikai irányultságot, értékeket, csoporttagságot vagy szélesebb kategóriatagságot, 

mint a nem, a kor, az etnikum. De ezt is csak akkor képesek közvetíteni, ha ejelentés társadalmi 
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közmegegyezésen nyugszik. Mint azt már korábban említettük, ez a jelentésrendszer azonban nem statikus, 

hanem folyamatosan alakul és újraalakul az emberek közötti interakcióban. Mint szimbolikus környezet, ezen 

belül formálódik az egyén szubjektív realitása. Ez aztjelenti, hogy a gyermek társadalomértelmezéseit társas 

forrásokra (a család, iskola, barátok, média) építve alakítja ki. Mead ezekre a társadalmilag osztott 

értelmezésekre vonatkozóan használja az „általános másik" kifejezést. 

Az eddigiekből két további gondolat következik: egyrészt az, hogy akik gyakrabban vesznek részt az 

interakciókban, egy csoporton belül valószínűleg osztják a világról való reprezentációikat is, míg más csoportok 

más reprezentációkat alakíthatnak ki. Másrészt azonban a széles körben elfogadott nézetek, amelyeket például a 

média közvetít, épp ellentétes hatást váltanak ki – homogenizálják a közösséget. 

A korai taktilis kapcsolat nyomán kialakuló folytonosságot az én és a tárgy között korán elfedi egy szimbolikus 

dimenzió. Ez aztjelenti, hogy a tárgyak objektív és szimbolikus valósága a fejlődés során egyre inkább 

kölcsönhatásba kerül. Hogyan zajlik ez a folyamat? Mead szerint identitásunkat azáltal alakítjuk ki, hogy 

képessé válunk mások nézőpontjából szemlélni önmagunkat. Az identitás azonban több, mint pusztán a 

társadalmi attitűdök és előírások passzívan belsővé vált készlete. Az egyéni realitás társas termék, a 

szocializáció során integrált és átalakított nézőpontok egyedi metszéspontja, amely azonban a társadalmi 

folyamatok egységére és struktúrájára mint egészre vonatkozik. 

Az identitás szakaszokban alakul ki. A gyermek először gondozójának nézőpontját veszi át és internalizája. 

Később már képes több nézőpont egyidejű figyelembevételére, és önmagát már ezek perspektívájából látja. 

Következésképpen az énattitűdök komplexebbé és beágyazottabbá válnak, végül az összes közvetített és 

elfogadott attitűd integrálódik egy belső egységben – ez is az „általános másik" részét képezi, amely a 

gondolkodás és cselekvés szervezésének alapja a társak fizikai jelenlététől függetlenül. 

Dittmar szerint a folyamat hasonlóképpen megy végbe a tárgyak és identitás közötti kapocs kialakulása során is. 

Ebben a játéktárgyak fontos szerepet töltenek be. A kislány például hallja, amint a szülei megdicsérik őt, 

gondoskodónak és kedvesnek nevezik, mert szépen fésüli a babát. A kisfiú pedig erős és ügyes, amikor ajáték 

szerszámokkal játszik. Ajátékok tehát különböző személyiségvonásokat jeleznek, valamint a tradicionális 

szerepekhez való igazodást szolgálják. Amint a kislány az anyai szerepjátékokon keresztül fogalmat alkot az 

anyaságról, a baba válik az anyaság kulturális jelentéseinek megtestesítőjévé (Dittmar, 1992). 

Az identitás fejlődésének későbbi szakaszában az én-másik-tárgy hármas, vagyis az identitás és a tulajdon 

kapcsolata többet jelent annál, hogy az „általános másik" hogyan értékeli azt. A tulajdon alapú értékelés már a 

belsővé vált kulturális jelentések általános készletéből származik, nem direkt interakciók közvetítik, hanem 

szociális intézmények, például az iskola vagy a média. A tulajdontárgyak nem elkülönülten hordozzák 

jelentésüket, hanem az identitás Gestaltját (egészét) alkotják. Így tehát a meadi „általános másik" kialakulása 

olyan folyamat, amelyben a többiek és a társadalom mint egész lesznek a szimbolikus kommunikáció adói, és az 

én lesz a vevő. 

Az identitás tárgyi szimbólumokon keresztül történő megalapozása, kifejezésének folyamata a serdülőés 

felnőttkorban is folytatódik. Ehhez számos társas cselekvés kapcsolódik. Az ajándékozás során például úgy 

választjuk ki az adott ajándékot, hogy általa valamilyen kívánt tulajdonsággal „ajándékozzuk meg" az 

ünnepeltet, illetve hogy megerősítsük valamely jellemvonását. Szintén a tulajdonos és tulajdona közötti erős 

kötelék miatt történik, hogy az új lakást nemcsak kitakarítjuk, hanem kissé át is alakítjuk, mielőtt beköltözünk. S 

ugyanígy, amikor továbbadunk rajta, megpróbáljuk személytelenné tenni, hogy ne legyen olyan fájdalmas az 

elszakadás. Vagy gondoljunk a hosszú távollét utáni hazatérésre: ilyenkor újra birtokba kell venni tárgyainkat, 

az érintés, a használat vagy akár csak egyszerű szemlélődés által. Ezek a praktikák mind a személytelen 

tömegtermékek személyessé tételét szolgálják azáltal, hogy kiépítik a tulajdon és az identitás közötti kapcsot. 

Milyen funkciókkal jellemezhető a tulajdon? Tényleges vagy vélt hatalmat, kontrollt biztosít, kényelem és 

érzelmi kiegyensúlyozottság forrása, teljesítményeink, múltbeli tapasztalataink konkrét kézzelfogható 

bizonyítéka, másokkal való kapcsolataink emlékeztetője. Jelentését a társadalmi elfogadottság megerősíti, és 

mint az identitás materiális szimbóluma, általa kommunikáljuk társaink felé értékeinket, társadalmi 

hovatartozásunkat, vélekedéseinket. Vizsgáljunk meg a funkciók közül néhányat! 

6.6.3. Státusszimbólumok 

Az egyik gyakran vizsgált fogalom, amely a materiális tárgyak által világosan megnyilvánul, a státus. Amikor 

státusszimbólumokról beszélünk, mindenkinek vannak elképzelései, hogy mik lehetnek ezek. Egyeseknek autó, 

másoknak ház vagy ékszerek, festmények jutnak eszébe. Sokunkban felidéződik korunk új keletű „fertőzése", a 
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mobiltelefon és a hozzá kapcsolódó jelzők. A státusszimbólum nemcsak a társadalmi pozíció meghatározására 

alkalmas, de kifejezi az egyén életstílusát, személyes és kulturális értékrendjét is. A szociológusok 

megfigyelték, hogy fontos szerepük van a társadalmi status quo fenntartásában azáltal, hogy óvják és láthatóvá 

teszik az emberek közötti hierarchikus elkülönülést. Simmel a divatot elemezve írta le ezt ajelenséget (1973). A 

felsőbb osztályok a legújabb és legdrágább divathóbortoknak hódolva próbálják meg az alsóbb osztályoktól való 

elkülönülésüket kifejezni. Mihelyt azonban a tömegtermelés révén ezek a rétegek is olcsón hozzájuthatnak 

ezekhez a termékekhez (státusszimbólumokhoz), a felsőbb réteg már el is hagyja ezt a divatot. Ilyenkor ugyanis 

az adott vagyontárgy leértékelődik, és helyette megjelenik valami új és elérhetetlenebb vagyontárgy, amely 

státusszimbólummá minősül. 

Egyes kutatók a státusszimbólumok alsóbb osztályokba való „leszivárgásának" elképzelését azért vonták 

kétségbe, mert szerintük az elitista fogyasztói viselkedést felváltotta a tömegkommunikáció irányította vásárlói 

magatartás, a termékek reklámja minden osztály tagjaihoz egy időben jut el. Mindenképpen érdemes azonban 

szem előtt tartani, hogy bár a reklámok a fogyasztói kedvet igen, de a szükséges anyagi tehetséget nem növelik. 

Másrészt a valódi elitista vásárlói magatartás ténylegesen nehezen megfigyelhető, ezért nem hasonlítható össze 

a tömegfogyasztással. 

6.6.4. Fogyasztási cikkek 

Ébren töltött óráink nagy százalékában folyamatosan zúdulnak ránk a reklámok, amelyek különböző termékek 

megvételére buzdítanak. Kimondva vagy kimondatlanul azt ígérik, hogy birtoklásuk által szebbek, jobbak, 

férfiasabbak, nőiesebbek stb. leszünk. A reklám a fogyasztói viselkedés vizsgálatán belül egy olyan terület, ahol 

a tárgyak szimbolikus funkciója a leginkább nyilvánvaló. Mint azt korábban leírtuk, a termékek énre 

vonatkoztatott jelentése egyrészt személyes tulajdonságokat, attitűdöket, értékeket közöl, másrészt társadalmi 

hovatartozásunknak, helyzetünknek a kifejezője. Ez a két funkció (a személyes értékek közvetítése és a 

társadalmi hovatartozás jelzése) azonban nem élesen elkülönülőjellemzőket takar. 

Talán meglepő, de mindenképpen elgondolkodtató adat, hogy a fogyasztási cikkek szimbolikus dimenzióját a 

gyermekek már 5-6 éves korukban felismerik, bár teljesen csak 10-11 éves koruk táján értik meg. A piackutatók 

kezdetben azt feltételezték, hogy a vásárlási döntés „objektíven" létező személyiségvonások megnyilvánulása, 

de empirikusan nem sikerült alátámasztani elképzelésüket (Földi, 1974). Nyilvánvalóvá vált, hogy nemcsak az 

áru minősége a fontos, hanem „pszichikai alakja" és egyéb nem materiális értékei, amit összefoglalóan a márka 

képének, imázsának nevezünk. (A könyvben külön fejezet foglalkozik a reklámmal és a fogyasztók 

befolyásolásával (8.), illetve a fogyasztói magatartással (5.), részletes elemzésük ott található.) 

A reklámpszichológiai kutatások megfelelést találtak az egyén önmagáról és tulajdonáról kialakított összképe 

között. Ezek a vizsgálatok azonban még mindig egyedi tárgyakra vagy márkákra fókuszáltak, illetve arra, 

ahogyan az egyedi vásárló kezeli ezeket a tárgyképeket. De sem az énképnek, sem a tárgyképnek nincs önálló 

jelentése, mivel mind társas hatások befolyása alatt állnak. Például mielőtt úgy döntünk, hogy ezt vagy azt a 

márkát megvásároljuk, összevetjük énképünket a márkát tipikusan használók képével, és amelyikkel nagyobb 

mértékű egyezést érzékelünk (vagy amely felé orientálódunk), azt választjuk (Grubb, Hupp, 1968). Így vetődik 

fel a fogyasztósztereotípia kérdése. Ezek a sztereotipikus vélekedések azonban további társadalmi kategóriákhoz 

és az azokról alkotott sztereotípiákhoz kötődhetnek, ilyenek például a nemi sztereotípiák. Minél inkább 

nőies/férfias az énképünk, annál valószínűbb, hogy a (társadalmilag elfogadottan) nőiesnek/férfiasnak tartott 

autót, ruhát, cigarettát stb. választjuk. Továbbmenve, a reklámokban egyre inkább hangsúlyt fektetnek arra, 

hogy a modell megjelenése és a termék imázsa illeszkedjen egymáshoz (Dittmar, 1992). A csoporttudat szintén 

befolyásolja azt, ahogyan tárgyakkal jellemzünk egyéneket. A saját csoportunkba tartozó személyeket a 

magunkéihoz hasonló tárgyakkal írjuk le, míg más csoportok tagjait különbözőekkel. Fontos megjegyeznünk, 

hogy e megfigyelések mindegyike nyugati társadalmakban végzett vizsgálatokból származik, általánosításuk 

ezért csak erre a körre terjedhet ki. 

6.6.5. Szimbolikus „énkiteljesítés" 

„A szemüveg intellektuális külsőt kölcsönöz." Ebben a sokszor elhangzó vélekedésben egyértelműen benne van, 

hogy a szemüveg szimbolikus jelentése egyfajta intellektuális tartalom, amely viselőjére átruházódik, amíg azt 

viseli. Amennyiben nem érezzük magunkat eléggé intellektuálisnak, vagy azt gondoljuk, nem látszik rajtunk, 

hogy mennyire zseniálisak vagyunk, csak tegyünk fel egy megfelelően komoly szemüveget, és máris jobban 

érezzük magunkat. 

A materiális szimbólumok kommunikációs erejüknél fogva identitásalkotó és -hangsúlyozójellemzőkkel bírnak. 

Amíg nem vagyunk biztosak identitásunk bizonyos tényezőiben, addig azt tárgyak birtoklásával, hangsúlyozott 
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használatával próbáljuk nemcsak önmagunk számára megerősíteni, hanem a környezetünkkel közölni. A 

gyakorlaton részt vevő orvostanhallgató egyik szép példája ennek. Bárhová menjen is, fonendoszkópja biztosan 

vele van, lehetőleg látható helyen, a nyakában viseli, még az sem rettenti el, ha ebéd közben belelóg a levesébe. 

Orvosi identitásának ugyanis még a fonendoszkóp és a fehér köpeny a legbiztosabb pontjai. Általánosságban ezt 

úgy írhatjuk le, hogy kompenzatorikus kapcsolat van a tapasztalatok, a gyakorlat, a kompetencia hiánya és az 

ehhez kötődő materiális szimbólumok fokozott használata között. 

Ezt a kapcsolatot némileg színezi a személyre általánosan jellemző külső/belső kontrollosság, valamint az a 

vélekedésünk, hogy van-e aktuálisan lehetőségünk a kontrollra. Azok, akik általában ellenőrzésük alatt tartják a 

helyzeteket, az aktuális kontrolldepriváció hatására valószínűbben mutatnak kompenzatorikus viselkedést, mint 

azok, akik máskor sem érzik úgy, hogy az ő kezükben lenne az irányítás (Beggan, 1991). Az identitásdeficit 

azonban nem mindig nyilvánvaló az egyén számára. 

Ilyenkor mindig akadnak „barátok", akiktől kaphatunk erre vonatkozóan visszajelzéseket. A társas motiváció és 

a konformitásra irányuló nyomás ugyanahhoz az eredményhez vezet – az énkiteljesítés szintén társas folyamat, 

az én és másik materiális szimbólumok közvetítette dialógusa (Wicklund, Gollwitzer, 1985). 

6.6.6. Elég-e valaha az elég? 

A tárgyak fontos szerepetjátszanak azzal, hogy az egyének vágyait, ideáljait kifejező jelentéssel bírnak, és hogy 

birtoklásuk által az egyén közelebb kerül ezekhez a vágyott ideálokhoz. Ez a szimbolikus aspektus világítja meg 

azonban azt is, hogy miért nem elégedett olyan sok ember, bár a vágyott tárgyakat már birtokolja. Egyre csak 

vásárolnak, mintha tényleg Descartes kifacsart mondása lenne vezérelvük: Vásárolok, tehát vagyok. A „soha 

nem elég" jelenségének vizsgálata kapcsán McCracken (1990) bevezette az eltolt ideál (displaced ideal) 

fogalmát. A személyes ideálok szerinte gyakran eltávolodnak a mindennapok valóságától, és egy másik időben 

és térben jelennek meg. Ilyen jelenség a „boldog békeidők", az ígéretes jövő vagy a filmsztárok élete utáni 

vágyódás. Az anyagi javak különösen alkalmasak az eltolt ideálok felé törekvésre. Akárhányszor vásárolunk 

valamit, amire már nagyon régóta vágytunk, ennek az ideálnak megfelelően cselekszünk. Azonban az ideális 

életvitelt ezzel nem sikerül elérnünk, így csalódottak vagyunk. De csalódottságunk nem az ideál elvetésére, 

hanem további fogyasztásra ösztönöz. A reklámokjelentősen növelik a fogyasztói étvágy mértékét. 

Richins (1991) az anyagiasság tényezőit vizsgálva annak három, egymással összefüggőjellemzőjét találta: 

birtoklás-központúság; a birtoklás a boldogság forrása; a birtoklás határozza meg a sikert. Kifejlesztett egy ún. 

materializmusskálát (anyagiasság értelemben), amivel azt a kérdést próbálta megválaszolni: vajon több tárgy 

birtoklása kiváltja-e a boldogságot vagy ajóllét (megelégedettség) érzését? A pozitív oldalon a tulajdon már 

sokszor leírt jellemzői állnak: például az éndefiníció eszköze, megkönnyíti a mindennapjainkat, segíti a 

boldogulást. A negatív oldalon azonban az áll, hogy várakozásaink és reményeink ellenére csalódást élünk át, 

mert a szerzési vágy megállíthatatlanul növekszik, és a birtoklás nem pótolja az énfejlődés és a társas 

kapcsolatok nyújtotta örömet. Amikor Richins összehasonlította az anyagias és nem anyagias személyeket a 

birtoklást kísérő pozitív és negatív érzések átélése szempontjából, azt találta, hogy a pozitív érzések tekintetében 

nincs különbség, ám az anyagiasak több negatív érzésről számoltak be, amikor vásároltak. Ennek hátterében 

eltérést talált az új tulajdonhoz fűződő elvárásokkal összefüggésben: az anyagias személyeknek nagyobb 

(pozitív) elvárásaik voltak a tárgyakkal szemben mind személyes, mind szociális téren. Azt várták például, hogy 

új tulajdonuk által függetlenebb, sikeresebb személyiségek lesznek, valamint fejlődik családi életük, és javulnak 

társkapcsolataik. 

Mi történik, ha hirtelen minden vágyunk valóra válhat, mert például nyerünk a lottón? Empirikus kutatás ugyan 

nem foglalkozott ezzel a kérdéssel, de számos anekdota kering arról, hogy az emberek rövid eufória után 

rádöbbennek, hogy sok minden (öröm és bánat egyaránt) kimarad az életükből azáltal, hogy bármit 

megkaphatnak, amit csak akarnak. A tevékenységek mint a célokhoz vezető eszközök elveszítikjelentőségüket, 

és ezáltal maguk a célok is devalválódnak. Klinikusok véleménye szerint csak igen kevés személy képes ezt 

személyiségtorzulás nélkül átvészelni. 

6.6.7. Az otthon mint az identitás burka 

Képzeljük el, hogy úgy kell valakiről benyomást formálnunk, hogy csak a házáról, lakásáról készült fényképeket 

láthatjuk. Tudnánk-e róla véleményt mondani, és vajon ítéletünk mennyire lenne pontos? Ezt a feladatot adták 

Sadalla és munkatársai (1987) diákoknak, miután a háztulajdonosokat megkérték, hogy jellemezzék önmagukat 

identitásuk négy dimenziója mentén. Ezek a dimenziók az intellektuális jellemzők, nyíltság és melegség, 

önállóság és extraverzió voltak. A fényképeket megtekintő diákok nagymértékben hasonlóan jellemezték a 

háztulajdonosokat, mint ők magukat, és a finom különbségek terén is pontosak voltak. A vizsgálat azt mutatja, 
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hogy a tulajdonosok tárgyaikon, életterükön keresztül többféle jellemvonást megjelenítenek, valamint azt, hogy 

ezt a megjelenített identitást mások nagy pontossággal felismerik. 

Mivel a lakásokban, házakban általában többen élnek együtt, ezért a lakóhely berendezésének, 

tárgyainakjelentése nem vonatkoztatható el a társas hatásoktól, például a párkapcsolat dinamikájától. Nem 

véletlenül használják a rendszerszemléletű párés családterápiás irányzatok a családi otthon alaprajzát 

diagnosztikus eszközként (Sherman, Fredman, 1989). A tárgyak használata szintén hasonló „árulkodó" jel lehet. 

A házak, lakások vagy szobák nem egyszerűen a társas cselekvés helyszínei, a bennük található tárgyak az én 

történelmének tanúbizonyságai, amennyiben az egyén társadalmi pozícióját, érdeklődését, politikai nézeteit, 

személyes ízlését és igényeit fejezik ki. Mindemellett az egyik legértékesebb tulajdonunk a lakás, a ház. 

Furnham és Argyle (1998) Nagy-Britanniára vonatkozó adatai szerint (egy 1985-ös statisztikára támaszkodtak) 

a brit családok 67%-ának magántulajdona a lakás vagy a ház, amelyben él – ezzel az európai középmezőnyben 

van, Írországban például ez az arány 80%, Németországban viszont csak 38%. 

Egy másik fontos adat lehet a lakásokkal kapcsolatban az, hogy mennyit kell dolgoznunk azért, hogy 

megvehessük – a szerzők Angliában azt találták, hogy a családok 1994-ben (régi lakásokért és újonnan 

építettekért összesen) átlagosan 65 720 fontot fizettek otthonukért, amelyben laktak (ez kb. 30 millió forint). 

Egy család éves bevétele átlagosan ugyanekkor 15 570 font volt (7 millió forint). Ebből kiszámíthatjuk, hogy 

egy család 4,2 éves összjövedelme kell egy lakás megvételéhez. Rex és Moore (1967) kialakított egy új 

„osztálykoncepciót" – azaz a lakhatási viszonyok alapján igyekezett elkülöníteni társadalmi rétegeket, ahol a 

legalacsonyabb státusú réteg a „szobabérlethez", a legmagasabb a „saját tulajdonú családi házhoz" kapcsolódott. 

Az osztálykoncepció lényege, hogy a sorrend hierarchiát isjelent, ahol mindenki igyekszik a „saját tulajdonú 

családi ház" felé orientálódni, lehetőleg a városközponttól távolabbi zöldövezetben. Emellett önálló 

„szubkultúrákat" is találtak: olyanokat, akik mégis inkább a belvárosban szerettek lakni, illetve akik a 

lakásbérlet szabadságát preferálták a saját lakással szemben. 

A lakásnak, illetve háznak mint tulajdonnak az „anatómiáját" vizsgálták Goffman (1956), Canter (1977), illetve 

Csíkszentmihályi és Rochberg-Halton (1981). Goffman feltételezte, hogy a lakás felosztható egy „frontrégióra" 

és egy „hátsó régióra" – az előbbi a család identitását prezentálja, míg az utóbbit nem láthatják a vendégek. 

Csíkszentmihályi és Rochberg-Halton (1981) családtagokra lebontva is feltételezett egy kitüntetett „szent 

helyet", ahol az adott családtag leginkább otthon érezte magát (emellett egy globális mutatót is vizsgáltak, 

amely azt mérte, hogy általában mennyire érzi magát otthon egy családtag). Nem meglepő módon ez a szent 

hely (inner sanctum) gyermekek esetében a hálószoba, a szülők esetében a nappali és a konyha (a feleségek 

esetében a konyha, a férjek számára a dolgozószoba). 

Csíkszentmihályi és Rochberg-Halton (1981) több mint kilencven chicagói családi ház lakóival végeztek 

felmérést, amelyben arra kérték őket, hogy nevezzék meg kedvenc tárgyukat, és indokolják is meg 

választásukat. Eredményeik azt mutatják, hogy különbség van a generációk között a tárgyválasztásban: a 

fiatalok inkább olyan tárgyakat választottak, amelyek által identitásukat megalapozhatják és autonómiájukat 

megteremthetik, míg az idősebb korosztálynál előtérbe kerültek a társas kapcsolatok lenyomatai és az élet 

visszamenőleges értékelésére alkalmas tárgyak. Különbséget találtak a nemek vonatkozásában is: a férfiak 

inkább a cselekvésvonatkozású, énre irányuló tárgyakat favorizálták, amelyek a teljesítmény, a fizikai erő és az 

általános képességek szimbólumai. A nők ezzel szemben erősen kihangsúlyozták személyes tárgyaikat, amelyek 

a személyközi kapcsolatok, a családi kontinuitás és a nagyobb társadalmi rendszerekhez tartozás szimbólumai. 

6.7. KEDVENC TÁRGYAINK MINT A NEM, A KOR ÉS A KULTÚRA 
JELZÉSEI 

6.7.1. Tárgyak az életúton 

A következőkben Kamptner (1991) átfogó vizsgálatainak eredményét mutatjuk be, aki mintegy 600 kaliforniai 

személlyel vett fel nyitott kérdéseket tartalmazó kérdőívet, amely a leginkább becsben tartott, fontos 

tulajdontárgyakra, az azokhoz való kötődésre kérdezett rá négy korcsoportban: 10-11 éves gyermekek, 14-18 

éves fiatalok, 18-29 éves fiatal felnőttek, 30-59 éves felnőttek és 60 év feletti idősek. A következő táblázatok 

közül az első (10.2. táblázat) a legfontosabbnak tartott tárgyakat, a második (10.3. táblázat) az indoklást (miért 

olyan fontosak), a harmadik (10.4. táblázat) pedig a leginkább preferált ajándékok típusait tartalmazza. 

Amint az a táblázatokból is látható, az eredményeket nehezen lehetne a hazai körülményekre átültetni: 

ajárművek nagyobb elterjedtsége eredményezi a leginkább fontosnak tartott tulajdontárgyak között a 
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„járművek" gyakori említését. Mégis fontos új szempontokat jelentett Kamptner vizsgálata a tulajdonlás 

pszichológiája kapcsán – e szempontokat három pontban foglaltuk össze: 

2.7. táblázat - 10.2. táblázat. „Melyek a legfontosabb tulajdontárgyai?" A válaszok 

kategóriáinak százalékos eloszlása Kamptner (1991) nyomán 
 

Korosztály Teljes minta 
 

A megnevezett tárgyak (%) 

Férfiak 
Nők 

 

Gyermekek Plüssállatok 26 Sportfelszerelé

s 
28 Plüssállatok 31 

(10-11 Sportfelszerel

és 
16 Plüssállatok 22 Babák 15 

évesek) Gyermekjáték

ok 
10 Gyermekjátéko

k 
20 Zene 12 

 
Babák 8 Kis apróságok 13 Ékszerek 12 

 
Kis apróságok 8 Takarók, 

párnák 
4 Könyvek 10 

Fiatalok Zene 13 Zene 17 Ékszerek 16 

(14-18 Járművek 11 Sportfelszerelé

s 
17 Plüssállatok 11 

évesek) Ékszerek 10 Járművek 11 Zene 10 

 
Sportfelszerel

és 
10 Kis apróságok 9 Ruházat 9 

 
Kis apróságok 8 Ruházat 6 Járművek 6 

     
Kis apróságok 6 

Fiatal Járművek 21 Járművek 33 Ékszerek 22 

felnőttek Ékszerek 17 Zene 10 Fényképek 16 

(18-29 Fényképek 13 Fényképek 10 Járművek 13 

évesek) Emléktárgyak 8 Ékszerek 10 Párnák, 
 

 
Plüssállatok 5 Emléktárgyak 7 takarók 9 

 
Párnák, 

takarók 
5 Műtárgyak 7 Plüssállatok 7 

 
Zene 5 

    

Felnőttek Fényképek 13 Fényképek 18 Étkészlet 18 
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(30-59 Ékszerek 13 Ékszerek 15 Ékszerek 12 

évesek) Étkészlet 11 Könyvek 9 Műtárgyak 10 

 
Műtárgyak 10 Sportfelszerelé

s 
6 Fényképek 10 

 
Könyvek 7 Járművek 6 Emléktárgyak 8 

   
Kis apróságok 6 Bútorok 8 

Idősek Fényképek 17 Kis apróságok 26 Ékszerek 25 

(60 év Ékszerek 16 Fényképek 17 Étkészlet 19 

felett) Kis apróságok 14 Járművek 11 Fényképek 17 

 
Étkészlet 11 Műtárgyak 11 Kegytárgyak 6 

 
Műtárgyak 7 Sportfelszerelé

s 
9 Bútorok 6 

Forrás: Furnham, Argyle, 1998; Gunter, Furnham, 1998. 

• A vizsgálat megközelítése konkrét, tartalmi jellegű, ezért alkalmas arra, hogy (a nem és a kor dimenziójában) 

konkrét fogódzókat nyújtson a gyakorlati, reklám és marketing területén dolgozó szakembereknek. Nem csupán 

a tulajdonlás pszichológiai hátterét mutatja meg, de konkrét tanácsokat is adhat arra nézve, hogy egy-egy (bár 

igen elnagyolt) fogyasztói réteg milyen árukategóriákkal közelíthető, szólítható meg. 

• Az eredményeket Erikson (1967) identitásfejlődési elméletével hozták összhangba, amely egy nagyszabású 

kísérlet a tulajdonlás pszichológiájának komplex, fejlődés-lélektani keretbe illesztésére. Eszerint az 1-3 éves 

korú gyermekek kedvenc tárgya a vigasztaló tárgy, amely az én és a másik különválásának időszakában, illetve 

az elválasztás idején fontos, biztonságérzetet nyújtó eszköz. Erikson ebben az életkorban a fejlődés céljának az 

alapvető bizalom kialakulását tartja, a vigasztaló tárgy, mint egy megszokott dolog, az anya eltávolodásának 

időszakában biztonságérzetet ad. Az iskolába kerülő gyermek teljesítményhelyzetben találja magát. 

Fejlődésének ebben a szakaszában legfontosabb tapasztalata a kompetencia érzetének kialakulása (vagy a 

kudarc). Kedvenc tárgyai ezért olyan sporteszközök és ügyességi játékok, amelyek megerősítik a 

kompetenciaérzetet, támogatják a teljesítményhez való pozitív viszony (a sikerorientált személyiség) 

kifejlődését. Az időskorú személyek számot vetnek életükkel. A mérlegelés kapcsán fontos támpontokat 

jelentenek személyes történetük emlékei, az identitás retrospektív jelzői. 

• A kutatás jellegét tekintve inkább egy pillanatképet mutat arról a kultúráról, amelyben végezték: fontos 

történeti munkaként is értelmezhető, amely leginkább a hagyatékkutatásokkal és más néprajzi munkákkal 

rokonítható. 

2.8. táblázat - 10.3. táblázat. „Mit szeretne leginkább ajándékba kapni?” A válaszok 

kategóriáinak százalékos eloszlása Kamptner (1991) nyomán 
 

Korosztály Teljes minta 
 

A megnevezett tárgyak (%) 

Férfiak 
Nők 

 

Gyermekek Ruházat 28 Gyermekjátéko

k 
25 Ruházat 41 

(10-11 Gyermekjáték

ok 
19 Sportfelszerelé

s 
22 Plüssállatok 9 
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évesek) Sportfelszerel

és 
12 Ruházat 15 Zene 9 

 
Pénz 10 Pénz 11 Pénz 9 

 
Plüssállatok 6 Apróságok 8 Könyvek 9 

Fiatalok Ruházat 28 Pénz 36 Ruházat 33 

(14-18 Pénz 26 Ruházat 20 Pénz 19 

évesek) Ékszerek 12 Járművek 10 Ékszerek 18 

 
Járművek 6 Zene 8 Plüssállatok 7 

 
Zene 6 Gyermekjátéko

k 
5 Személyes 

dolgok 
6 

Fiatal Ruházat 21 Pénz 21 Ruházat 25 

felnőttek Pénz 13 Ruházat 16 Személyes 

dolgok 
19 

(18-29 Személyes 

dolgok 
13 Sportfelszerelé

s 
16 Ékszerek 18 

évesek) Ékszer 12 Zene 11 Pénz 9 

 
Könyv 6 Szerszámok 7 Könyvek 7 

 
Sportfelszerel

és 
6 

    

Felnőttek Ruházat 22 Ruházat 29 Személyes 

dolgok 
19 

(30-59 Könyvek 12 Könyvek 11 Műtárgyak 17 

évesek) Személyes 

dolgok 
12 Pénz 11 Ruházat 16 

 
Műtárgyak 11 Sportfelszerelé

s 
7 Könyvek 13 

 
Ékszerek 9 Szerszámok 6 Ékszerek 11 

Idősek Ruházat 29 Ruházat 38 Ruházat 22 

(60 év Személyes 

dolgok 
17 Könyvek 13 Személyes 

dolgok 
18 

felett) Műtárgyak 11 Személyes 

dolgok 
10 Műtárgyak 18 
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Ékszerek 10 Pénz 8 Ékszerek 16 

 
Könyvek 9 Szerszámok 8 Könyvek 6 

   
Emléktárgyak 8 

  

Forrás: Gunter, Furnham, 1998; Furnham, Argyle, 1998. 

2.9. táblázat - 10.4. táblázat. „Miért szereti kedvenc tárgyait?" A tulajdonlás motivációs 

bázisára vonatkozó kérdésekre adott válaszok százalékos eloszlása Kamptner (1991) 

nyomán 
 

Korosztály Teljes minta 
 

Az indoklások 

(%) Férfiak 

 
Nők 

 

Gyerme- Élvezet 25 Élvezet 32 Intrinzik jelleg 21 

kek Intrinzik jelleg 21 Aktivitás 21 Élvezet 19 

(10-11 Aktivitás 16 Intrinzik jelleg 21 Társas 16 

évesek) Társas 12 Használati 

érték 
9 Személyes 

történet 
11 

 
Személyes 

történet 
8 Társas 9 Aktivitás 11 

Fiatalok Élvezet 28 Élvezet 40 Társas 36 

(14-18 Társas 22 Használati 

érték 
19 Élvezet 17 

évesek) Használati 

érték 
16 Személyes 

kényelem 
11 Használati 

érték 
14 

 
Személyes 

kényelem 
8 Intrinzik jelleg 7 Személyes 

történet 
9 

 
Személyes 

történet 
7 Társas 7 Intrinzik jelleg 6 

Fiatal fel- Társas 29 Társas 23 Társas 34 

nőttek Élvezet 28 Élvezet 23 Élvezet 3 

(18-29 Intrinzik jelleg 10 Intrinzik jelleg 13 Intrinzik jelleg 32 

évesek) Személyes 

kényelem 
7 Önkifejezés 10 Emlékek 9 

 
Emlékek 7 Személyes 

kényelem 
10 Személyes 

történet 
7 
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Személyes 

történet 
5 

   
5 

Felnőttek Társas 42 Társas 46 Társas 40 

(30-59 Élvezet 21 Élvezet 12 Élvezet 27 

évesek) Emlékek 8 Emlékek 6 Emlékek 9 

 
Használati 

érték 
6 Személyes 

jelleg 
6 Intrinzik jelleg 9 

 
Intrinzik jelleg 6 Használati 

érték 
6 Használati 

érték 
7 

Idősek Társas 49 Társas 34 Társas 64 

(60 év Élvezet 24 Élvezet 34 Élvezet 12 

felett) Használati 

érték 
6 Használati 

érték 
11 Emlékek 6 

 
Emlékek 6 Emlékek 6 Intrinzik jelleg 6 

 
Személyesjell

eg 
3 Személyes 

jelleg 
6 Önkifejezés 3 

 
Intrinzik jelleg 3 

  
Személyes 

kénye- 

 

 
Önkifejezés 3 

  
lem 3 

     
Vallásosjelleg 3 

Forrás: Gunter, Furnham, 1998; Furnham, Argyle, 1998. 

6.7.2. Tulajdon és nemi identitás 

Kamptner szintén különbségeket talált a nemek tárgyválasztásának tekintetében, s a különbségek minden 

korcsoportban megjelentek. A lányok inkább a plüssjátékokatés a babákat kedvelik, míg a fiúk a sportszereket. 

Felnőve a nők a fényképeket és ékszereket preferálják, a férfiak az autókat vagy sporteszközöket. Az indokok 

tekintetében azt tapasztalta, hogy a férfiak hangsúlyozzák az aktív, instrumentálisjellemzőket, míg a nők a 

szimbolikus, kifejező jelleget, különösen a társas kapcsolatok vonatkozásában. Ezek az adatok alátámasztják az 

ismertetett chicagói vizsgálat eredményeit. Hasonló eredményt kapott Dittmar is (1992). 

A férfiak és a nők eltérő tárgyválasztása a nemi identitás meghatározóival függ össze. A nemi identitás nem 

egyszerűen annak tudata, hogy melyik nemhez tartozunk, hanem a nemünkről és a nemi szerepeinkről a 

társadalom által közvetített ismeretek és normák belsővé vált rendszere. A nemek közötti eltéréseket nagyon 

sokan vizsgálták. A számos kutatás konklúziója, hogy a férfi teljesítményorientált, individualista, önérvényesítő, 

míg a nő gondoskodó, kapcsolatorientált, meleg és érzelemkifejező. A megállapításból azonban nem 

következik, hogy ez a nemi különbségek reálisjellemzése lenne, vagy hogy a nők és a férfiak magukat ilyen 

terminusokban írnák le. Valójában ezek csak sztereotípiák, de mint olyanok, többé-kevésbé fedik a valóságot. 

Az egyedi esetek azonban mindig sokkal árnyaltabbak. A nemi identitás kutatásának fontos eredménye, hogy 

rávilágított az identitás kialakulásának nemenként eltérő jellegére. A leánygyermek az identitás kialakulásának 

korai szakaszában önmagát (női) gondozóján keresztül és azzal egységben határozza meg. Ezzel ellentétben a 

fiúgyermek önmagát elsődleges gondozójától aktívan elkülönülő lényként definiálja. Ezt a különbözőséget a 
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társadalom megerősíti, így a nemi identitás megszilárdul. Ennek megfelelően a nők önmagukat kapcsolataik 

függvényében írják le, a férfiak pedig önálló egyénként. 

6.7.3. Identitás és kultúra 

Kamptner kutatásának eredményei nem alkalmazhatók univerzálisan, hiszen csak a vizsgált (amerikai) kultúrára 

vonatkoznak. A kultúra befolyásoló hatását kultúrközi összehasonlító vizsgálattal kell ellenőrizni. Erre 

vállalkozott Wallendorf és Arnould (1988), akik a már említett kutatásukban amerikai városlakókat és nigériai 

falusiakat kérdeztek meg arról, hogy mi a kedvenc tulajdonuk. Az amerikai válaszolók fele nevezett meg 

használati tárgyakat vagy szórakoztató elektronikai cikkeket, a másik fele személyes és dísztárgyakat. A 

választás indokául az amerikaiak 60%-a szimbolikus tényezőket és személyes emlékeket, kötődést említetett. 

Nők és férfiak vonatkozásában az amerikai minta megoszlása az előzőekben ismertetett eredményeket tükrözte. 

A szerzők szintén vizsgálták az életkori jellemzőket is, és e téren szintén Kamptner eredményeivel egybecsengő 

adatokat kaptak. 

Az identitás eriksoni fogalma, amely az autonóm egyéniség kialakulásátemeli ki, a kutatások alapján 

kifejezetten nyugati terméknek tűnik, lévén más kultúrák az ént a társas kapcsolatokba beágyazódott entitásnak 

tekintik. Ezt tükrözték Wallendorf és Arnould eredményei is. A nigériai válaszolók nemcsak kevésbé mutattak 

birtokosi attitűdöket, hanem gyakran kellett őket figyelmeztetni arra, hogy materiális tárgyakat nevezzenek meg, 

mert spontán módon földjeikre, gyermekeikre vagy olvasmányaikra gondoltak. Ezek a különbségek a 

többségében agrikulturális fejlettségi szinten lévő nigériai társadalom kulturális sajátosságaival magyarázhatók. 

E társadalmi-gazdasági típusban a föld a legfontosabb vagyon, a tradicionálisan patriarchális családszerkezet 

pedig magyarázza, hogy a nőket és a gyermekeket tulajdonként kezelik. Az olvasmányok általában a vallás 

szent írásaitjelentik, amelyek „birtoklása" a tradíciókhoz kötődést, a hagyományok tiszteletét szimbolizálja. 

A nemek vonatkozásában is a nyugatitól eltérő mintázatot találtak: a nők a házassággal vagy háztartással 

kapcsolatos tárgyakat nevezték meg, míg a férfiak vallási vagy mágikus jellegű tulajdonaikat. Az indoklásban 

elhanyagolhatóak voltak a hasznosságra, személyes kötődésre utaló megfontolások, helyettük a mágikus, 

spirituális hatóerő, a pénzre válthatóság, az esztétikai érték, a presztízs került előtérbe. Amerikában a tárgyak az 

egyén egyedi, személyes történelmét jelképezik, Nigériában a társadalmi státusra vonatkoznak, és a szociális 

identitás, valamint a kulturálisan elfogadott ideálokhoz való alkalmazkodás tükröződései. 

A kép azonban folyamatosan változik. Ahogyan a nyugati civilizáció (minden áldásával és átkával) beszivárog a 

harmadik világba, úgy változnak meg az identitás összetevői. A fiatalok, hogy önmagukat szüleiktől 

megkülönböztessék, nyugati termékeket vásárolnak és használnak, míg az öregek továbbra is a kulturális 

hagyományokhoz kötődő tárgyakat preferálják. 

6.7.4. Szocioökonómiai státus és tulajdon 

A státus kevésbé tanulmányozott terület, minta nem vagy a kulturális háttér, pedig az egyén társadalomban 

betöltött társadalmi és anyagi pozíciója releváns kapcsolatban áll értékeivel, énfogalmával, identitásával. 

Leginkább úgy írható le, minta hatalom, jövedelem és vagyon, munkakörülmények, életstílus és kultúra 

területén mutatkozó egyenlőtlenségek eleme. 

A státus és az énfogalom összefüggésének vizsgálata során azt tapasztalták, hogy az alacsony státusú egyének 

érzelmi kapcsolataikat hangsúlyozzák, míg a magas státusú személyek autonómiájukra és önrendelkezésükre 

helyezik a hangsúlyt. Ennek megfelelően a magas státusúak inkább belső kontrollosak, míg az alacsony 

státusúak a külső körülményekben keresik a sorsukat befolyásoló okokat. Szintén eltér a két csoport a jövőre 

vonatkozó elképzeléseik orientációjában, konkrétan az énfejlődés, anyagi biztonság keresése és személyes 

függetlenség tekintetében. Az alacsony státusú (munkásosztálybeli) személyek inkább anyagi biztonságra 

törekednek, míg a középosztályba tartozók az önmegvalósítást és énfejlődést értékelik magasabbra (Strümpel, 

1976). Egy másik vizsgálatban Coleman (1983) azt tapasztalta, hogy a munkásosztály tagjai családi és lakóhelyi 

kötelékeiket hangsúlyozzák, rövid távú gazdasági terveket fogalmaznak meg, és előnyben részesítik az 

instrumentális és szórakoztató termékeket, hogy mindennapi tevékenységüket könnyebbé tegyék és eltöltsék 

szabadidejüket. Ezzel szemben a középosztálybeli személyek olyan tulajdontárgyakat választanak, amelyek 

kifejezik státusukat, presztízsüket, identitásukat, hosszabb távra terveznek, és hangsúlyt fektetnek az 

énfejlődésre. 

Dittmar (1992) vezető beosztású pénzügyi szakembereket és munkanélkülieket hasonlított össze a megnevezett 

öt legfontosabb vagyontárgyuk alapján. A két csoport tagjai jelentősen különböznek társadalmi-anyagi státusuk 

tekintetében: jövedelmük, társadalmi megbecsülésük és hátterük nagymértékben eltér. (A vizsgált 
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munkanélküli-csoport nagyrészt szakképzetlen fizikai munkásokból állt.) Meglepő módon a két csoport csak 

kevéssé tért el a megnevezett tárgyak kategóriáit tekintve. Mindkét csoportban a szórakoztató, használati és ún. 

„szentimentális" tárgyak (fotók, apróságok, plüssjátékok) voltak a vezető helyen, bár ez utóbbiak a 

menedzsereknél nagyobb arányban. A két csoport tagjai különböző indokokkal magyarázták, hogy miért fontos 

számukra az adott tárgy. Az üzletemberek a tárgyak használati vagy érzelmi jelentőségénél gyakrabban 

hangsúlyozták, hogy tulajdonaik személyes történelmük szimbólumai. Ennek az ellenkezője volt megfigyelhető 

a munkanélküliek esetében, akik inkább az előbbi okokat említették. Az üzletemberek emellett gyakrabban 

indokolták választásukat a tárgyak esztétikai, mint kereskedelmi értékével, ellentétben az alacsony státusú 

személyekkel. 

Összességében a magasabb státusú személyek a tárgyak szimbolikus tényezőire fogékonyabbak, míg az 

alacsony státusúak a tárgyak gyakorlati, használati értékét, anyagi vonatkozásait hangsúlyozták. Dittmar 

eredménye összefüggésbe hozható a státus és a jövőre vonatkozó tervek korábban ismertetett kapcsolatával. Az 

üzletemberek erőteljesen individualizált, hosszú távú énfejlődést céloznak meg, így tárgyaikat is mint 

egyediségük történelmi szimbólumait tartják fontosnak. Ezzel ellentétben a munkanélküliek az anyagi és 

érzelmi biztonságot helyezik előtérbe, s tulajdontárgyaik választásában kiemelt szerepetjátszik azok közvetlen 

használati, kereskedelmi értéke és érzelmi jellemzői. 

6.7.5. Az anyagi javak mint sztereotípiák 

A sztereotípia valamely csoport tagjainak jellemzőiről alkotott, társadalmi szinten széles körben elterjedt képzet. 

Az eltérő megközelítésű sztereotípiakutatások különbségeik ellenére megegyeznek abban, ahogy a sztereotípia 

lényegi vonásait meghatározzák (Dittmar, 1994). Elsőként a konszenzust emelik ki, mint a sztereotípia 

legfontosabb vonását. Tanulmányok sora bizonyítja, hogy a sztereotípia ugyan nem jellemző a csoport minden 

tagjára, a tipikus jellegzetességek azonban a csoport nagy százalékára igazak. Ilyen tipikusjellegzetesség lehet 

például a birtokolt tárgy is. Ennek megfelelően az emberek fejében komplex és aprólékosan kidolgozott 

vélekedések lehetnek arról, hogy a különböző társadalmi-gazdasági csoportoknak milyen különösen kedvelt 

tárgyaik vannak. Tipikus tárgyak azok, amelyek szorosan (de nem kizárólagosan) kapcsolhatók az egyik 

csoporthoz, és azt a másiktól megkülönböztetik. Mivel ezeket a vélekedéseket is valamely csoporthoz tartozó 

személyek alakítják ki, ezért felvetődik a kérdés, hogy vajon a különböző társadalmi-gazdasági hátterű 

csoportok ugyanazokat a tárgyakat tartják-e például az üzletemberek tipikus tulajdonainak, vagy léteznek 

csoportspecifikus vélekedések? 

A második tényező a kategorizáció irodalmában leírtjelenség. Különböző társadalmi csoportokhoz tartozó 

egyének azáltal különböztetik meg magukat más csoportok tagjaitól, hogy kognitív folyamatok által erősítik az 

eltéréseket a másik csoporttól, és minimalizálják saját csoportjukon belül. A másik csoportjellemzőit 

egyszerűsítve látják, míg saját csoportjukról alkotott véleményük árnyaltabb, változatosabb. Ha a 

tulajdontárgyak funkciója a csoportok jellemzésében hasonló a sztereotípiákhoz, akkor az egyes csoportok tagjai 

ilyen eltérő módon jellemzik velük magukat és a csoportjukon kívülieket. A harmadik jelenség a sztereotípiák 

valóságtartalmával van kapcsolatban. Bármennyire torzak is ezek az egyszerűsített vélekedések, abban minden 

társadalomtudós egyetért, hogy a társadalmi csoportok ténylegesen különböznek egymástól, a sztereotípiák 

valós eltéréseken alapulnak. A széles körű általánosítás okoz torzítást. 

Dittmar (1992) korábban már bemutatott kutatásában három különböző szocioökonómiai státusú csoport tagjait 

(üzletembereket, egyetemistákat és munkanélkülieket) kért meg, hogy nevezzék meg öt legfontosabb 

tulajdonukat. Ezután arra is megkérte az egyes csoportok tagjait, hogy írják le, szerintük mit sorolt fel a másik 

két csoport egy-egy tipikus tagja. 

A csoporttagok által önmagukról készített lista különbözött attól, amit a külső csoport tagjai állítottak össze, 

azonban bármely két csoport által a harmadikról írt listák nagymértékben fedték egymást, tehát a sztereotipikus 

vélekedésekben konszenzus mutatkozott. Az üzletembereket leginkább a munkájukra és pénzügyeikre 

vonatkozó tárgyak felsorolásával jellemezték, például irattárca, pénz, hitelkártya. A tipikus egyetemista tárgyai 

a kívülállók szerint a ruháik, lemezeik, kazettáik, könyveik – általában ami a tanuláshoz és a szabadidő 

eltöltéséhez szükséges. A munkanélküliek esetében olyan tárgyakat írtak le, amelyek az alapszükségletek 

kielégítéséhez, a passzív kikapcsolódáshoz és a társas kapcsolatokhoz kötődnek, például bútorok, televízió, 

fényképek és egyéb szentimentális tárgyak. 

Az egyes csoportok tagjai saját magukat azonban nem ilyen kategorikusan jellemezték, felsorolásaik sokkal 

nagyobb varianciát mutattak, ésjelentősen eltértek a tipikusnak ítélt tárgyaktól. Minden csoportnál 

megfigyelhető volt egyrészt, hogy saját listáikban gyakrabban szerepelnek ún. „szentimentális" (érzelmi 

vonatkozású) tételekés szórakoztató elektronikai cikkek, mint azt a másik két csoport tipikusnak hitte, másrészt, 
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hogy kevesebb pénzzel kapcsolatos tárgyat és iratot soroltak fel, mint a „tipikus" listák. Ezek az eredmények is 

alátámasztják a tulajdontárgyak sztereotipikus funkciójának hipotézisét. A tulajdontárgyakban mint 

sztereotipikus jellemzőkben mutatkozó különbségek a társadalmi-gazdasági státus dimenziója mentén 

jelentkeznek, és valós egyenlőtlenségeket tükröznek, bár egyszerűsített formában. 

A materiális csoportjellemzők széles körben elfogadott társadalmi reprezentációknak tekinthetők. A tárgyi 

szimbólumok fontos szerepet játszanak a különböző társadalmi csoportokról kialakított nézeteink 

szervezésében. Rajtuk keresztül értékeljük és helyezzük el a többieket a társas-társadalmi térben (Dittmar, 

1994). 

6.8. A TÁRGYI KÖRNYEZET HATÁSA AZ ÉSZLELT IDENTITÁSRA 

6.8.1. Szegények és gazdagok észlelt jellemvonásai 

E téma vizsgálata nagymértékben támaszkodik az attribúciókutatások eredményeire. Az attribúcióelmélet azt 

vizsgálja, hogy az egyének milyen okokkal, főként hogy belső vagy külső tényezőkkel magyarázzák a társas-

társadalmi jelenségeket. Önálló kutatási terület annak kérdése, hogy vajon az emberek mivel indokolják a 

szegénységet, gazdagságot, a társadalmi egyenlőtlenségeket. Az eredmények szerint széles körben elterjedt 

vélekedések léteznek a különböző társadalmi helyzetű személyek jellemvonásairól. 

A gyermekek már igen korán megkülönböztetik a szegénységet és gazdagságot különböző személyes jellemzők 

alapján, miután azokat külső vonások közvetítésével (ruha, tárgyak) észlelték (Leahy, 1981). Ez a 

megkülönböztetés, úgy tűnik, azonos a különböző társadalmi osztályból származó gyermekeknél. A szegényeket 

lusta, durva, erőszakos, iszákos embereknek látják, akiknek kellemetlen, sikertelen gyermekeik vannak. Ezzel 

ellentétben a gyermekek véleménye szerint a gazdagok jó modorúak, szórakoztatóak, kedvesek, intelligensek, 

boldogok, valamint sikeres és szeretetre méltó gyermekeik vannak. Csak a nagyobb, 12 év körüli gyerekek kis 

százaléka látta a gazdagokat főnökösködőnek és kapzsinak (Baldus, Tribe, 1978). Serdülőkkel végzett 

vizsgálatában Tzeng és Everett (1985) azonban azt találta, hogy a jómódú embereket a brit fiatalok 

ambivalensen ítélik meg, pozitív és negatív vonásokat egyszerre tulajdonítanak nekik. Pozitív vonásként a 

függetlenséget és irigylésre méltó szociális helyzetüket emelik ki, míg a negatív jellemzők az empátia és 

együttműködés hiánya. 

Hazai vizsgálatok a társadalmi osztályok, foglalkozási csoportok sztereotipikus megítélését kutatták 14-18 éves 

fiatalok körében (Hunyady, 1996). A foglalkozási csoportok a tevékenység formája szerint szellemi és fizikai 

tevékenységekre oszthatók. A vizsgált kategóriák közül az előbbiekhez tartozott a tanár, a munkahelyi vezető, a 

hivatali alkalmazott és átmenetileg a tanuló is. Fizikai tevékenységet végzők közé a szakképzett és 

szakképzetlen munkások és a parasztok (mezőgazdasági munkások) tartoztak. A vizsgálatokat 1981-ben, 1991-

ben és 1994-ben végezték, bevonva ezzel a megfigyelési szempontok közé a sztereotípiák történelmi változását. 

Az 1981-es és 1991-es adatokból a fenti eredményekkel való összehasonlítás miatt a vagyoni helyzet 

szempontjából kiemelkedő munkahelyi vezetőt (mint „gazdag" személyt) és a kedvezőtlen vagyoni helyzetben 

lévő munkást általában lehet összevetni. A megkérdezett fiatalok szerint 1981-ben a munkahelyi vezető 

elsősorban intelligens, öntudatos és politika iránt érdeklődő, de legkevésbé jellemzők rá a szocioemocionális 

vonások: a barátságosság és a jó humor. 1991-ben az értelmi képességek megítélése is kedvezőtlenebb lesz, a 

barátságosság és becsületesség minősítése pedig kifejezetten negatívvá válik. A munkásokat a fiatalok leginkább 

barátságosnak és jó humorúnak tartják, a morális vonásokat 1981-ben még odaítélik, 1991ben azonban már 

vitatják. 

Hunyady 1994-ben a piacgazdaság jellegzetes társadalmi-foglalkozási kategóriáival egészítette ki a vizsgálatot. 

A menedzser, üzletember és bankár megítélése szintén hasonlóan alakul, ahogy az angolszász területen végzett 

kutatásokban látható. Ezeket a magas társadalmi-gazdasági státusszal jellemzett csoportokat a magyar fiatalok is 

meglehetősen ambivalensen jellemezték: kiemelték szorgalmukat, intellektusukat, népszerűségüket, de 

elmarasztalták őket becsület, barátságosság, jó humor tekintetében.(1995) . A társadalmi egyenlőtlenségek 

kapcsán ez úgy jelentkezhet, hogy a szegények saját szegénységüket (mint kudarcot) külső okokkal 

magyarázzák, míg a gazdagok gazdagságukat (mint sikert) belső diszpozícióknak tulajdonítják. A 

legerőteljesebb eltérés a politikai jobb és bal oldal tekintetében van (Forgas, 1985). A baloldali szemlélet 

valószínűbben jár együtt a társadalmi tényezők hangsúlyozásával az egyenlőtlenségek indoklásában, mint a 

jobboldali szellemiség. 

A tömegkommunikáció szerepét vizsgálva számos elemző megfigyelte, hogy a média nagyobb arányban 

tulajdonítja belső okoknak a gazdagságot és a szegénységet, mint a társadalmi, strukturális tényezőknek. Az 
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egyénre irányuló magyarázatok nagyobb támogatást kapnak, a belső oki tényezők hangsúlyozása az ún. alapvető 

attribúciós hiba. 

6.8.2. Az első benyomás tárgyi környezete 

Milyenjellemvonásokkal írnánk le a szemeteskukában kotorászó, szakadt ruházatú embert vagy a fekete 

Mercedesből kiszálló, teveszőr kabátos alakot? Ha semmi más információval nem rendelkezünk, akkor is lenne 

véleményünk róluk, tenne ránk valamilyen benyomást külsejük. Az első benyomás kialakulása nagyon sokszor a 

tárgyi környezeten alapul. Hogyan történik ez? 

A benyomások kialakulásának szociálpszichológiai kutatása számos jelentős eredményt hozott (Asch, 1973; 

Anderson, 1974; Hamilton, Zanna, 1974). Ezek a kutatások azonban nem foglalkoztak a tárgyi ingerekkel a 

benyomás alakulásában. Másrészt, mint azt Dittmar (1992) is szóvá tette: az információs folyamat 

hangsúlyozása mellett a korai vizsgálatok alapvetően elhanyagolták a társadalmi környezet hatását, amelyben 

mindennapi benyomásaink kialakulnak. 

A tárgyi környezet hatását a benyomás kialakulásában Dittmar a következő eljárással vizsgálta: egyetemistákat 

kért meg, hogy különböző dimenziók mentén értékeljenek egy személyt, akiről egyoldalas leírást olvashattak. A 

leírásban az illető személytárgyi tulajdonait sorolták fel: ruhák, lakásberendezés, közlekedési és munkaeszközök 

stb. A listák egy viszonylag gazdag, illetve egy szegény ember tárgyait tartalmazták. A következő dimenziók 

alapján kellett megítélni az ily módon jellemzett embereket: autonómia (pl. önálló, önbizalommal rendelkező), 

közvetlen kontroll (pl. környezetét kontrollálja), erő (pl. dinamikus, önérvényesítő, domináns), érzelmi 

melegség (pl. barátságos, önzetlen), egyediség (pl. egyedi, hisz az önkifejezésben). 

 

10.1 ábra. Vagyon és észlelt identitás 

Az eredmények azt mutatták, hogy a résztvevők egyetértettek a személyek relatív 

gazdagságának/szegénységének tárgyakon keresztül történő megítélésében. Emellett a tárgyi környezet mind az 

öt identitásdimenziót befolyásolta, azonban különböző módon (lásd a 10.1. és 10.2. ábrát.) 

Amint az a 10.1. ábra diagramjain látható, az erő és a kontroll megítélésénél a materiális környezet alapján 

észlelt anyagi helyzet és a kérdéses dimenziók pozitív összefüggést mutatnak: minél gazdagabbnak észlelték a 

személyeket, annál inkább erősnek és környezetüket kontrollálónak tartották őket. Ezzel ellentétes összefüggés 

látható az érzelmi melegség és egyediség tekintetében: minél gazdagabb valaki, annál kevésbé mutat meleg és 

egyéni vonásokat. Ezek az eredmények nem függtek a célszemély nemétől, az autonómia megítélése azonban 

különbözött aszerint, hogy a célszemély nő volt, vagy férfi (lásd a 10.2. ábrát). 
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10.2. ábra. Az autonómia megítélése a vagyon és a nem függvényében 

A vizsgálati személyek a nőket inkább önállónakjellemezték, ha gazdagnak észlelték őket, míg a férfiakat 

kevésbé tartották önállónak pusztán azért, mert tehetősnek tűntek. Ajelenséget Dittmar azzal magyarázza, hogy 

az anyagi jólét révén elérhető gazdasági függetlenség a nők esetében az autonómia megszerzésétjelenti, mivel 

önállóan dönthetnek sorsuk felől. A férfiak esetében a relatív gazdagság nem olyan drámai hatású, azonban a 

gazdagsággal összefüggő autonómiacsökkenés azt is jelentheti, hogy aktivitásukat a kenyérkereső szerep 

nagymértékben leköti. A magyarázat újszerű és érdekes, de nem feledkezhetünk meg azokról a férfiakról, akik 

nem töltik minden idejüket munkával, mégis vagyonosak, illetve arról a tényről, hogy a vizsgálat nem vette 

figyelembe a célszemély családi állapotát mint az önállóság egyik fontos tényezőjét. 

6.8.3. Domináns reprezentációk 

Az előbbiekben ismertetett vizsgálat is illusztrálta, hogy a társadalomban széles körben elterjedtek bizonyos 

vélekedések a gazdagság és a szegénység tárgyi jellemzőiről, és ezek a vélekedések függetlenek a megítélő 

társas-társadalmi hátterétől. Ezt támasztják alá a gazdasági és politikai szocializáció témakörében végzett 

kutatások is: a gyermekek, még mielőtt tapasztalatokat szerezhetnének a gazdasági környezetben, már igen 

korán ismerik és megértik a gazdagság és társadalmi státus fogalmát. A különböző vagyoni helyzetű emberekről 

alkotott kép előnyösebb a gazdagok, mint a szegények esetében. Közös szimbolikus környezetünk nemcsak 

társadalmilag elterjedt vélekedéseket, hanem ún. domináns reprezentációkat is tartalmaz, amelyek az erő és 

hatalom társadalmi eloszlását írják le, ami aztjelenti, hogy a számos lehetségesjellemzés közül néhány 

elterjedtebb, uralkodóbb. Uralkodó azáltal, hogy az uralkodó csoport (osztály) által kialakított elképzelést 

tartalmazza. Amint Connell (1983) megjegyzi: „Az uralkodó csoportok alakítják szavainkat, amelyekkel 

beszélünk, fogalmainkat, amelyekkel gondolkodunk." Ez lehet tehát a legjobb magyarázat arra, hogy minden 

egyéb társadalmikategória-tagságon túl a vagyon – mint domináns jellemző – általános vélekedéseink szerint 

pozitív személyiségvonásokkal jár. 

A domináns reprezentációk létét bizonyítják Hunyady említett kutatásai is. 1981-ben a társadalom vizsgált 

csoportjait elvben még nem választották el nagy vagyoni különbségek, és a kor hivatalos ideológiája szerint a 

munkásosztály volt az uralkodó osztály. A különböző szempontok szerint hétfokú skálán megítélt társadalmi 

csoportot 1981-ben összességében még pozitívan jellemezték, 1991-ben a megítélés semleges irányba tolódott, a 

segédmunkások esetében pedig negatívvá vált. Az 1994-ben végzett kutatás eredményei szerint a munkásság 

megítélése tovább romlott, a megkérdezettek a nyolc vizsgált társadalmi kategória közül az utolsó helyre 

rangsorolták ezt a réteget. A piacgazdaság uralkodó ideológiájának megfelelően első helyre a menedzser került, 

amely kategória a legszorgalmasabb, leginkább öntudatos és népszerű jellemzést kapta (Hunyady, 1996). 

6.9. ÖSSZEGZÉS 

Ebben a fejezetben összefoglaltuk a materiálisjavak birtoklására vonatkozó elméleteket, a tárgyaknak az 

identitás kialakulásában és megszilárdulásában betöltött szerepét és a tárgyi identitás individuális és szociális 

tényezőit. Az általunk birtokolt tárgyak jelentősen hozzájárulnak énazonosságunk kialakulásához és 

megszilárdulásához, valamint közvetítő szerepet töltenek be önmagunkról vallott nézeteink külvilág felé történő 

kommunikációjában. Ezek a funkciók a társadalom és a kultúra rendszerén belül jönnek létre, és 
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különbözőképpen működnek. A vallási tradíciók, törzsi rítusok, a társadalom írott és íratlan szabályai egyaránt 

befolyásolják a materiális világ kommunikatív, énkitejesítő, identifikáló funkcióit. Ami minden kultúrában és 

társadalmi formában, Nigériától Anglián és Magyarországon át Amerikáig mindenütt közös: e funkciók léte. 

Ami a tulajdonok világában és a tulajdonlásban is tetten érhető, az az a széles spektrum, amely a szigorú 

kötöttségek mellett ezen funkciók sokszínű, kreatív megvalósításában jelentkezik. 

7. 11. AZ ALTALANOS BEFEKTETÉSI ES TŐZSDEI 
MAGATARTÁS HÁTTÉRTÉNYEZŐI – Perczel Tamás 

„Glattes Eis Ein Paradies 

Für Den, der gut zu tanzen weiss." 

(Nietzsche158) 

7.1. BEVEZETÉS 

A gazdaságpszichológiát a közgazdaságtan segédtudományaként kezelve, alkalmazását a közgazdasági 

törvényszerűségek tiszta érvényesülését gátló, irracionális emberi reakciók kibogozására korlátozva, viszonylag 

könnyű feladat a befektetési aktivitás körének és a szerepetjátszó pszichológiai jellemzőknek a meghatározása. 

Lényegesen nehezebb a dolgunk, ha ezt mint pszichoszociálisjellemzők által szabályozott, specifikus emberi 

megnyilvánulást vizsgáljuk, tehát a pszichológiai dimenzió felől közelítjük meg ajelenséget. Szinte 

áttekinthetetlenül kuszává akkor válik a kép, ha megkíséreljük a két diszciplína tényleges integrálását e 

jelenségkörrel összefüggésben, megengedhetővé téve a fogalmak, törvényszerűségek, értelmezések egymásba 

csúszását, kölcsönös áthatolását. Azért választottuk ezt a harmadik utat, mert meggyőződésünk szerint az előző 

két esetben a másodlagos diszciplína csupán metaforákat és nem kifejtendő, bizonyítási kényszerrel nem terhelt 

magyarázatkezdeményeket szolgáltat, és ezért elmarad ajelenség hologramjellegű megjelenítése, teljes értékű 

értelmezése. 

7.2. A BEFEKTETÉS KITERJESZTETT, MAGATARTÁS-
TUDOMÁNYI MEGHATÁROZÁSA 

Az ember sokrétű, komplex gazdasági aktivitásának analitikus részekre bontása homogén és így könnyebben 

kezelhető, jól definiálható egységek reményével kecsegtet, ugyanakkor magában hordja annak kockázatát, hogy 

a valóságban nem elkülönülő, tiszta formában nem is létező, művi úton konstruált egységeket tekintünk 

ténylegesnek, és így az ezekre vonatkozó megállapításaink, következtetéseink is csak az általunk alkotott, 

valóságidegen világban lesznek érvényesek. Az ilyen módon végrehajtott gazdaságpszichológiai analízis igen 

bonyolult építménnyé válhat „lényegtelen és szűkös alapzatokon" (Heilbronel, 1975 – id. Balogh, 1994). A 

valóságban a termelés, fogyasztás, felhalmozás, befektetés egymást feltételező, gyakran azonos, összetett 

cselekvésben megjelenő dimenziói a gazdasági magatartásnak, és így elkülönítésük csak feltételesen, elemzési 

előnyök érdekében hajtható végre. A befektetői magatartás egyértelmű definiálhatatlansága dacára a 

köztudatban jelen van valamilyen, többé-kevésbé határozott elképzelés a befektetésről, befektetői magatartás-

variánsokról, befektetési/befektetői típusokról, és ezen belül finomabb megkülönböztetések is azonosíthatók, sőt 

markánsan eltérhet az egyes alfajok morális megítélése is. 

Figyelembe véve, hogy a befektetői aktivitásra vonatkozó, erkölcs alapú vélekedések koronként, kultúránként 

nagymértékben különböznek, megengedhetőnek tűnik a következtetés, hogy az érvényes társadalmi valóság 

határozott, strukturált vélekedésegyüttest hordoz, egy definiálatlan, bizonytalan kontúrú, heterogén, de a 

társadalom működésének egésze szempontjából fontos gazdasági aktivitásnyalábbal szemben. A különös 

jelenség magyarázatát abban véljük felfedezni, hogy a befektetéssel kapcsolatos vélekedések, vélemények ennek 

az aktivitásnak valamilyen leszűkített értelmezéséhez, esetlegesen kiválasztott, sokszor nem típustiszta alfajához 

kapcsolódnak. A közgondolkodásban a befektető saját pénzét vagy azzal ekvivalensjószágát kockáztatja a 

jövőbeni profit reményében, általában olyan módon, hogy lehetővé teszi valamilyen – adott esetben saját – 

vállalkozás számára a pénz/jószág forrásként történő felhasználását. Ennek a végtelenségig 

leegyszerűsítettváltozatnak lényegi sajátossága az idődimenzió megjelenése, és ez minden más befektetési 

                                                           
158 A Nietzsche-idézet Manfred Frank Peter Sloterdijkhez írt „Geschweife und Geschwefel" című nyílt leveléből származik (DieZeit, 

1999/39.), amelynek magyar fordítása teljes terjedelmében megtalálható a VULGO II. évfolyam 3-5. szám 456-463. oldalán. A mottóul 
választott kádencia magyarul: „A sima jég paradicsom annak, aki jól tud táncolni." 
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variánsban is fellelhető. A ráfordítás és az eredmény között tehát meghatározott sorrendiség, időkülönbség 

mutatható ki, bár ez bizonyos speciális esetekben csak elfedetten jelenik meg. 

Az idődimenziótól elválaszthatatlan, ennek ellenére önálló centrális momentumként kezelhető a kockázat, 

leegyszerűsítve, annak valószínűsége, hogy az adott gazdasági akció a remélt eredménnyel jár-e. A befektetés 

lehetséges következményei nyereség/veszteség dimenzióban valószínűségi eloszlással jellemezhetők, de 

természetesen a valóságban erről az eloszlásról nem rendelkezünk egzakt ismeretekkel, hiszen minden, a 

korábbi befektetések körülményeire és eredményére vonatkozó ismeret csak magas bizonytalansággal 

extrapolálható jövőbeni eseményekre. 

Kimondható-e ennek alapján, hogy a befektetés lényegi jellemzője ajelenben teljes biztonsággal birtokolt javak 

felcserélése vagy kockáztatása jövőbeni, remény szerint nagyobb értéket képviselő javakért? Ez a tétel csak egy 

specifikus esetben igaz maradéktalanul, akkor, amikor a befektetés alternatívája a birtokolt jószág azonnali 

fogyasztási célú felhasználása, melynek eredményeként ajószág megszűnik (ha ugyanis csak átalakul 

valamilyen más, értékkel bíró „jószággá", úgy a fogyasztás is csak a befektetés sajátos eseteként értelmezhető). 

Minden más esetben, tehát akkor is, amikor az alternatíva a meglévő javak tartós birtoklása, ugyanúgy 

megjelenik az idődimenzió, a javak további sorsával kapcsolatos bizonytalanság, a különböző kimenetelek 

eltérő valószínűsége, döntési kényszerként jelenik meg ajavakkal kapcsolatos intézkedés és annak tranzakciós 

költségvonzata. Nemjogosulatlan tehát az az abszurdnak tűnő tétel, hogy a javak birtoklása – általánosított 

értelemben kezelve a befektetés fogalmát – befektetési kényszert eredményez. 

Hangsúlyoznunk kell, hogy nem a befektetés növeli a bizonytalanságot, sőt az egyik lényegi befektetési 

motiváció éppen a kockázatcsökkentése. Ezt talán nehéz belátni, ha a tartósan azonos értékű arany megőrzése és 

egy kalózhajó finanszírozása között választhat a tőkés/befektető, de még ebben az esetben is előfordulhat, hogy 

az arany megtartása jelenti a nagyobb kockázatot (pl. amikor I. Károly elkobozta az aranyat). Almási (1998) 

példája jól illusztrálja ezt a helyzetet: látszólag nincs biztonságosabb befektetés, mint Rembrandt-festmények 

vásárlása, míg csak ki nem derül, hogy a múzeumban őrzött Rembrandt-képek jelentékeny hányada 

hamisítvány. 

Ritkábban esik szó a befektető-birtokolt javak reláció idői bizonytalanságának másik (megítélésünk szerint 

elsődleges) komponenséről, a befektető várható élettartamáról. Belátható, hogy ennek ajavakkal kapcsolatos 

racionális döntés meghozatalában ugyanolyan fontos szerepe van, mint ajavak várható élettartamának, 

értékváltozásának, a tulajdonlásukkal kapcsolatos költségeknek. Nem tárgya jelen vizsgálódásnak annak 

elemzése, hogy miért hárítjuk el ennek a tényezőnek a figyelembevételét, hiába hangoztatta Keynes, hogy 

hosszú távon mindnyájan halottak vagyunk. Ez, kiegészítve Samuelson bon mot-jával, amely szerint az 

örökhagyás (öröklés) önmagában is közgazdasági botrány, legalábbis arra int, hogy ajavainkkal való 

gazdálkodás során saját várható élettartamunkat és annak előrevételezhetően eltérő minőségű szakaszait is 

vegyük figyelembe. Maugham egyik időskorú, nincstelenné vált figurája mondja, hogy ő nem szegény, csak túl 

hosszú ideig élt a vagyonához képest. 

Ha gazdaságpszichológiai aspektusú, általános érvényű modellt kívánunk létrehozni a befektetői aktivitás 

jellemzésére, úgy központi szerepet kell adnunk a kemény korláttal jellemezhető elsődleges forrásnak, 

nevezetesen a posszibilisen vagy ténylegesen gazdasági aktivitást kifejtő ember várható élettartamának. Abból 

kell kiindulnunk, hogy ennek az ismeretlen hosszúságú, de tudottan véges időtartamnak tartalmi optimalizálása, 

a többé-kevésbé tudatos életcélok elérésének, az életminőség biztosításnak egyik eszköze a gazdasági aktivitás, 

és ezen belül kap helyet a bizonytalan kontúrú befektetői tevékenység. Ebből következik, hogy az ember 

életstratégiájának teljessége olyan összetett portfóliógazdálkodásnak fogható fel, amelyben különböző 

aktivitások, eltérő tőkefajták, változó kockázatelemek kapnak helyet. 

Nem tartjuk elképzelhetetlennek, hogy a portfólió alapú hitelkockázat-kezelési metódusok (Nádasdy, 2000) 

megfelelő módosítással értelmezhetők az életstratégiára is. Ebben a kiterjesztett értelemben természetesen 

befektetésnek minősülnek nem gazdasági jellegű aktivitások is, és nem csupán azért, mert eredményük 

gazdasági tőkévé konvertálható, vagy befolyásolhatja a befektetői eredményességet, hanem egyszerűen azért, 

mert az elsődleges, korlátos forrás egy részét lekötve, meggátolják annak más célú felhasználását. Ennek 

belátásához elegendő végiggondolni azoknak a specifikus aktivitásoknak a körét, amelyek az elsődleges korlátos 

forrás, az egyéni élettartam növelését, illetve a teljes értékű működőképesség megőrzését szolgálják. Ebben az 

értelemben specifikus befektetésnek minősül minden egészségmegőrző ráfordítás éppen úgy, mint az ezen 

erőfeszítés antitézisének tűnő életintenzifikálási törekvés. 

Jelentős mértékben gazdagítja a befektetői aktivitás körét az a ma már általánosan elfogadott elképzelés, 

amelyik a befektetés területi határát a konkrét gazdasági alrendszert meghaladó körre terjeszti ki. Már az emberi 
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beruházások körének Schultztól (1983) származó meghatározása a befektetés céljának, módjának 

kiterjesztettértelmezését vonja maga után. Figyelmet érdemel az az észrevétele is, hogy „értékrendünk és 

hiedelmeink megakadályoznak bennünket abban, hogy az emberi lényekre mint tőkejavakra tekintsünk" 

(Schultz, 1983, 50.). Teljesebbé teszi a befektetések lehetséges körét Bourdieu különböző tőkefajtákra 

vonatkozó elképzelése, amely ugyanakkor mind a racionális döntés, mind a tőkekonvertálás vonatkozásában 

átértékelést, új, kibővített értelmezést tesz szükségessé. 

Belátható, hogy például a nyelvi habitus megszerzését célzó ráfordítás ugyan befektetésként kezelhető, és 

jogosult a nyelvi tőke, nyelvi profit kifejezés használata éppen úgy, mint a nyelvi tőke értékvesztésének 

közgazdasági aspektusú vizsgálata, mégis az inkorporált kulturális tőke (ez esetben nyelvtudás) esetében nem 

beszélhetünk tényleges tőkekonvertálásról (mint ahogy Bourdieu teszi), hiszen a tőke nem idegenül el, nem 

transzformálódik, hanem csak hozadéka eredményez más tőkeformában megjelenő profitot. Érvényes ez a 

megállapítás az általa megfigyelt és részletesen elemzett, gazdaságilag irracionálisnak tűnő befektetésekre, 

amelyeket kevéssé differenciált közösségekben élő algériaiaknál azonosított. Az ökrök vásárlása, majd eladása a 

munkák megkezdése előtt, a sok puskát felvonultató esküvői szertartás a tekintélytőke és/vagy a kapcsolati tőke 

remélt növekedése révén gazdaságilag is racionális Bourdieu értelmezése szerint. 

Érzékelhető azonban, hogy ez a befektetési folyamat csak az életstratégia egészének kontextusában értelmezve, 

az elfogadott életértékek figyelembevételével kezelhető, tehát a konkrét cselekvés és annak indítéka nem marad 

meg apar excellence gazdasági aktivitások körében. Hasonló megállapítást tehetünk a közgazdászok által az 

utóbbi tíz évben egyre gyakrabban vizsgált altruista befektetői magatartásra vonatkozóan, mert például a 

hálózati bizalom megszerzésére, megtartására, a kockázatközösség fenntartására irányuló „reciprok altruizmus" 

(Hámori, 1998) csak erőszakoltan értelmezhető a gazdasági racionalitás speciális eseteként. A kulturális 

meghatározottság, az életvezetés más – nem gazdasági – területein is azonosítható jelenlét általánosabb, 

mondhatni, az életvezetés egészére kiterjedő totális portfóliógazdálkodási modell alkalmazását teszi indokolttá. 

Jogosultnak tűnik az ellenvetés az eddig kifejtettekkel szemben, hogy ez a kiterjesztés eltünteti a befektetői 

aktivitás konszenzuálisan elfogadott specifikumait, átadva a helyét valamilyen túláltalánosított, metaforikus 

értelmezésnek. Ez a veszély valóban fennáll, azonban még a legszűkebb értelemben vett, eszköz alapú, 

nyereségmaximalizáló, a gazdasági alrendszer területén belül lezajló befektetői aktivitás sem értelmezhető 

pszichológiai szempontból az eddig tárgyalt fogalmi kiterjesztés figyelembevétele nélkül. Erre a kiterjesztett 

értelmezésre van szükség ahhoz is, hogy értelmezni tudjuk a befektetői tevékenység történelmi változásait, hogy 

magyarázatot kapjunk a befektetői aktivitással, a különböző befektetői csoportokkal szembeni társadalmi 

vélekedésekre, előítéletekre és cselekvő reakciókra, hogy megfejthessük a befektetői célok, törekvések, a tartós 

befektetői irányultság kialakulási mechanizmusát, belső ellentmondásait. 

A befektetés atomja és elemi cselekvési egysége tehát a valamilyen tőkével rendelkező individuum, aki 

bizonytalan, hézagos elképzeléssel, várakozással jellemezhető tőkéjének további értékmódosulását, 

sajátjövőbeni tőkeigényét és mások tőkefelhasználást igénylő vállalkozói hajlandóságát illetően. Feltételezzük, 

hogy különbség áll fenn a személy tőkeportfóliója vonatkozásában a „van" és a „kell" állapot között. Az ebből 

keletkező feszültség arra sarkallja a személyt, hogy valamilyen irányban és mértékben módosítsa 

tőkeportfólióját. Általánosságban elmondhatjuk, hogy a módosítás célja valamilyen többlet elérése, de ez a 

profit mellett lehet a biztonság, rizikócsökkentés, időtartam-módosulás, likviditásnövekedés és számos más 

előny is. Ha az embert homo oeconomicusnak tekintenénk, és nem kellene más tényezőkkel is számolni, a 

racionális viselkedés Harsányi-féle értelmezése (1995) alapján a csak valószínűségekkel jellemezhető 

kimenetelek ellenére elővételezhető lenne a döntés. A valóságban azonban nem a magányos individuum 

mérlegel tisztán hasznossági preferenciák alapján tőkeportfólió-módosítási lehetőségeket, hanem a különböző 

gazdasági aktivitásokkal kapcsolatos tapasztalatokkal, kulturálisan hagyományozódó előfeltevésekkel, 

értékítélettel, morális attitűddel is rendelkező személy választ a lehetőségek között. Helyesen mutat rá 

Huoranszki (1999), hogy a döntéselméletek azért nem alkalmazhatók közvetlenül erkölcsi normákkal 

rendelkező emberekre, mert nemcsak a cselekvés következményeinek, hanem magának a cselekedetnek is 

számításba veendő (erkölcsi) értéke van. 

Bármennyire is „botrányos" közgazdasági szempontból az örökhagyás, a döntés meghatározója lehet a befektető 

élettartamán túl realizálódó profit lehetősége, a családról, a gyerekek, leszármazottakjövőjéről való 

gondoskodás. Bourdieu a francia kispolgár habitusához tartozónak véli, hogy csak gyerekeiben látja 

megvalósíthatónak ajövőt. Természetesen nem hagyható figyelmen kívül a túlvilágba vetett hit és a földi 

gazdasági magatartás feltételezett kapcsolata az üdvözüléssel. Talán nem minősül blaszfémiának, ha a hívő 

ember portfóliómódosításának egyik szempontját az üdvözülésbe történő befektetés lehetősége 

mérlegelésébenjelöjük meg. 
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7.3. A BEFEKTETÉS TÁRSADALMI MEGÍTÉLÉSÉNEK 
VÁLTOZÁSA 

A befektetői magatartás és a befektetői habitus sajátosságainak jelenkorra érvényesnek vélt, 

gazdaságpszichológiai aspektusú jellemzését megelőzően célszerű vizsgálat tárgyává tenni azt a történelmi 

folyamatot, illetve annak néhány lényeges fordulópontját, amely a befektető és a társadalom közötti viszony 

változása szempontjából meghatározónak tűnik. Az elemzés ezen szakaszában nem különítjük el a befektetői és 

a vállalkozói tevékenységet, és egyértelműen befektetői tevékenységként kezelünk minden olyan gazdasági 

aktivitást is, amit ma pénzintézeti tevékenységnek minősítünk. Megítélésünk szerint a pénzintézeti tevékenység 

mind a betétes, mind a banktulajdonos, mind a hitelfelvevő szempontjából par excellence befektetői 

tevékenységnek minősül. Ezt könnyebb belátni a betétes aspektusából, hiszen ő kamatozó bankbetétbe fekteti a 

pénzét, választva a különböző kockázatú és hozamú befektetési lehetőségek között (általában 

biztonságosabbnak ítélve a bankbetétet, mint a részvényeket, kötvényeket, nyílt végű alapokat, illetve a saját 

vagy más vállalkozásába történő befektetéseket). 

Plasztikusan jelenik meg a befektetői portfóliómódosítás a bankárok esetében, hiszen alacsonyabb hozamú, de a 

tőke tekintetében közel százszázalékos biztonságúnak mondható betéteket cserél magasabb hozamú, de 

kockázatosabb kihelyezésekre, miközben kockáztatja a saját tőkéjét, ami fedezetként szolgál a műveletekhez. 

Tévedés tehát azt állítani, hogy a bankár kizárólag a más pénzét kockáztatja (saját, tágabb értelemben vett 

portfóliója is veszélybe kerülhet). Más kérdés, hogy a megengedett alacsony fedezeti hányad miatt a rendszert 

életben tartó bizalom nélkül ez a pénzügyi tevékenység hazárdjáték lenne. Talán a legkevésbé plauzíbilis a hitelt 

felvevő aktivitásának ilyen minősítése, de belátható, hogy, függetlenül a hitelfelvétel céljától (ha befektetési 

vagy vállalkozási célból vesz fel hitelt, pl. lombardhitelt használ fel tőzsdei manőverekhez, úgy az összefüggés 

triviális), a fedezetnyújtási kényszer miatt a hitelfelvevőre is érvényes a tőkeportfólió-módosítási aktivitás, és a 

felhasználás a fogalom kiterjesztett értelmében valamilyen befektetést jelent. 

Utaltunk már arra, hogy a különböző befektetői aktivitások társadalmi megítélése jelentős mértékben eltérő 

lehet, és ez meghatározza a befektető elfogadottságát, presztízsét, ami vélhetően befolyásolja a tőkeportfólióval 

kapcsolatos döntéseket is. A skála a befektetői út egyértelmű – például vallási alapon álló – elutasításától a 

befektetői életeszmény piedesztálra emeléséig, a befektetői életút dicsőítéséig, a befektetői mítoszok 

kialakulásáig terjed. A Han-korban a kínai kereskedők vagyonuk ellenére nem érezték magukat egyenrangúnak, 

és minden erejükkel igyekeztek kikerülni ebből a helyzetből (Vaszijev, 1982), hasonlóan az indiai 

pénzváltókhoz Asóka császár idején (Dambuyant, 1982). Az emberiség kultúrtörténetének minden időszakában 

felismerhető valamilyen ambivalencia, megítélésbeli kettősség a befektetői tevékenységet végzőkkel szemben. 

Úgy tűnik, jelen van egy viszonylag stabil ellenérzés minden korban és kultúrában azokkal szemben, akik nem 

állítanak elő terméket, nem hoznak létre új értéket, hanem valamilyen módon a mások által előállított javakhoz 

jutnak hozzá. Ez az ellenszenv kiterjed a gazdasági élet minden közvetítőelemére, felbukkan a produktív és 

improduktív munkát végzők mesterséges szembeállításában is, és különösen markánsan jelenik meg a „jövőre 

spekulálókkal", a reálgazdaságtól fokozottan elkülönülő pénzügyi szférában tevékenykedőkkel, kiemelten az 

(uzsora)kamatra kölcsönzőkkel szemben. 

Nem vállalkozunk ajelenség mélyreható elemzésére, azonban a befektetői magatartást ténylegesen befolyásoló 

hatása miatt ki kell emelnünk néhány markáns jellemzőjét. Kétségtelen, hogy a megítélés összefügg a 

tevékenység értékelőállító aktivitástól való távolságával, de ezen túlmenően úgy tűnik, hasonlóan fontos 

mozzanat a befektetés személyes, a gazdasági aktivitáson kívül eső célja is. Mózes nem szól József 

áruspekulánsi tevékenységének társadalmi fogadtatásáról (Mózes I. könyv, 41-42.), de maga a leírt befektetői 

aktivitás kristálytiszta modell és egyben befektetői vágyálom is. József ugyanis a legmagasabb helyről 

származó, bennfentes információ alapján tudta, hogy a hét bő esztendő után hét szűk esztendő következik. 

Fölvásárolta az összes gabonát, majd magas áron eladta, így nála összpontosult az egyiptomi és kánaáni pénz. 

Hellyer (1998) értelmezése szerint József ezen túlmenően a mobil és likvid tőke fogalmának megteremtőjeként 

hozzájárult a kenyér lábasjószágokra való cseréjéhez. 

A csereeszközök körének bővülése, az eltérő értéket képviselő, átváltható pénzek, pénzhelyettesítők 

megjelenése, a kereskedelem professzionalizálódása teremtette meg a kizárólag pénzforgalombanjáratos 

befektető iránti társadalmi igényt és az erősödő társadalmi ellenérzést is. Babilonban már i. e. 2000-ben 

papírpénzek és csekkek voltak forgalomban, az ókorban ismerték a folyószámla, a váltó, a rendeletre szóló 

adóslevél, a hitellevél fogalmát, Ó-Kairó zsinagógájában talált genizák is bizonyítják a pénzforgalmi befektetési 

lehetőségek széles körű elterjedtségét. Egyet lehet érteni Braudel (1985) megállapításával, hogy Nyugat-Európa 

csak újra rátalált a régi eszközökre, amikor a 13. században tömegesen kezdtek kiállítani, forgatni, hátiratolni és 

átruházni váltókat, amelyek nemcsak egyetlen kereskedelmi útra, nem két tőzsde közötti forgalomra 
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korlátozódtak, hiszen a váltókkal, visszavágókkal, szívességi váltókkal áruként kereskedtek. A befektetői 

tevékenység ezen válfajának megjelenése, tömegessé válása felerősítette az evvel kapcsolatos ellenérzéseket is, 

és konkrét értelmet kaptak, útmutatásnak minősültek korábban is ismert vallási előírások, tilalmak. 

Érdekes kettősség ez. A kapitalizmus hőskorában megjelenik az a vállalkozó, aki felismeri, hogy „nem kell 

feltétlenül új árukat termelnie ahhoz, hogy új értékek birtokosává vájon... a tegnapi hódítóból munkáját és 

tevékenységi körét racionálisan kialakító bankár lett" (Huszár, 1977), aki viszont, „mihelyt gazdaságilag 

biztonságban érzi magát, meglazul polgári etikájának fegyelme, és inkább a semmittevés és a szép élet 

eszményeit követi" (Hauser, 1968). A puritán kapitalizmus bölcsőjében a dél-hollandiai Szinódus úgy dönt, 

hogy a „lombardhitelezők", továbbá feleségeik és alkalmazottaik nem bocsáthatók úrvacsorára. (A tilalom 

visszatartó ereje más vallásúak esetében legalábbis kétséges.) A különböző protestáns irányzatok vélekedése 

azonban a 16. századtól jelentősen módosult a befektetői magatartással kapcsolatban. Nem magát a 

meggazdagodást és a pénzügyi befektetést, hanem ehelyett az eredmény felhasználásának módját veszik 

figyelembe az aktivitás erkölcsösségének megítélésekor. Weber (1995a) az aszkézis és a kapitalista szellem 

kapcsolatának elemzése során, elsősorban a presbiteriánus Baxter, a pietista Spener és a kvéker Barclay munkáit 

felhasználva, egyértelműen igazolja, hogy a dőzsölés, az időfecsérlés, a jóllakott megelégedettség hangsúlyos 

elítélése mellett fokozatosan elhalványul a tényleges termék-előállító – lehetőség szerint fizikai – munka 

követelménye (arcod verejtékével. stb.), és felerősödik a nem öncélú gazdagság propagálása. 

Ha a kevesebb hasznot nyújtó utat követitek, akkor vonakodtok Isten akaratának végrehajtói lenni, mert Istenért 

szabad dolgoznotok, hogy gazdagok legyetek – mondja Baxter a vétkes szolgálóról szóló példabeszédében (nem 

kamatoztatta a rábízott font sterlinget). Ez a megközelítés annak a korábbi lutheránus tételnek a továbbvitele, 

amely szerint „ha dicséretesnek tartja, hogy szegény maradt, az éppen olyan, mintha dicséretesnek tartaná tartós 

betegségét vagy rossz hírét" (a tridenti zsinatnak benyújtott Hitvallás – id. Weber, 1995b/1984, 196.). Ez, 

kiegészülve Baxter kijelentésével, amely szerint a szegénységben igen gyakran bűnös tunyaság tünetei 

ismerhetők fel, és a koldusok, csavargók, gazfickók, akiknek élete semmi más, mint szertelen hajsza az 

alamizsna után, jól jellemzi a megoldást és egyben a feloldást. Az aszkézissel párosult minden törvényes eszközt 

igénybe vevő, a gazdagodást célzó befektetői aktivitás egyben Istennek tetsző cselekedet is. 

Nem állítható, hogy minden korlátozástól mentes a tisztes befektetés fogalma, de felismerhetően keveredik a 

termelőtevékenységtől való távolság figyelembevétele a xenofóbiával, amikor „English Hebraism" 

megjelöléssel illetik az üdvös törekvést, egyértelműen szembeállítva a zsidóság spekuláns módra orientálódó 

„kalandor" kapitalizmusával. Ez a nézet nem teljesen idegen Webertől sem: 

„Az angol puritánok számára a kortárs zsidók annak a háborúra, állami szállításokra, állami monopóliumokra, 

»gründoló« spekulációkra, fejedelmi építési és pénzügyletekre irányuló kapitalizmusnak a képviselői voltak, 

amelytől e puritánok iszonyodva fordultak el. A közöttük húzódó ellentétet nagyjából – a szükséges 

megszorításokat ideértve – így fejezhetjük ki: a zsidóké spekulatív, pária-kapitalizmus volt, a puritánoké pedig 

polgári munkaszervezet." (Weber, 1995a/1905, 202.) 

Az aszketikus takarékossági kényszer Weber szerint a tőkeképzés alapja és a tőkebefektetés belső hajtóereje. De 

ő is elfogadni látszik, hogy a hivatások eltérő mértékben tetszenek Istennek (Baxter a tudományt és a 

földművelést emelte ki, Spener szerint az erkölcsileg különösen veszélyes kereskedői hivatásból nem 

megengedhető a teológusiba való átlépés), és szembeállítja a protestáns vélekedést Rabbi Eleasar (Talmud II. 

1,20-21.) megjegyzésével, amely szerint az üzletelésjobb, mint a földművelés. (Eleasar konkrét portfólióképzési 

tanácsot is ad, a tőkeegyharmadát földingatlanba, további harmadát áruba, maradékát készpénzbe javasolja 

befektetni.) Fenyegető formában, nyilvánvaló antiszemita élleljelenik meg ez a megkülönböztetés Hitler 

szellemi előfutáránál, Federnél. Ö vezette be az árja, ipari teremtő (schaffende) és a zsidó, pénzügyi harácsoló 

(raffende) tőke fogalmát (Berend, 1987). 

A közgondolkodásban és számos szakíró megközelítésében ma is jelen vannak megkülönböztetési törekvések. 

Ennek megjelenését véljük felismerni Korten (1995) „karvalytőke" fogalmában, amelynek alapját a termelő 

(produktív) beruházás és a forráskivonó befektetés megkülönböztetése alkotja. Idesorolható minden, a globális 

pénzvilág reális gazdaság fölötti hatalmával kapcsolatos aggodalom (Augusztinovics, 1996; Lányi, 1996; 

Almási, 1998), amelyekről jogosan állapítja meg Pete (1999), hogy közelebb állnak a társadalomkritikához, 

mint a közgazdasági elemzéshez. Hozzátehetjük, a morális megítélés/elítélés szándéka már az alkalmazott 

kifejezésekben is tettenérhető: tőkekaszinó, élősdiség, forrópénz, mindent letaposó elektronikus gnúcsorda. Az a 

lényegi változás a korábbi időszakhoz viszonyítva, hogy az ellenérzés, a szorongás nem a befektető egyéni vagy 

csoportjellemzőihez, nem is a célokhoz, az eredményfelhasználási módokhoz kapcsolódik, hanem a 

személytelen, áttekinthetetlennek tűnő, ijesztő sebességgel mozgó pénzvilág víziójához. Ez az „ezredvégi nagy 

borzongás" (Csontos, Király, László, 1997). Az átalakulás másik összetevője az egyéni befektető helyzetének 
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gyökeres változása, a portfóliót módosító döntésekhez szükséges információk hozzáférhetőségének és 

validitásának feltételezett csökkenése, és az ebből is következő rizikómódosulás. 

A befektetői aktivitás érték alapú megítélése, társadalmi fogadtatása tekintetében a posztszocialista országok 

olyan specifikumokkal jellemezhetők, amelyek levezethetők az előző ötven (Oroszország esetében nyolcvan) év 

történéseiből. A hagyományos antikapitalista értékvilágra ráépülő vulgármarxista közgazdaságtan s annak 

államigazgatási, büntetőjogi és normatív megjelenése minden, a közvetlen termelőtevékenységen kívül eső 

gazdasági aktivitást, jövedelemszerző tevékenységet tiltott vagy, jobb esetben, tűrt kategóriába sorolt. Abból a 

torz leegyszerűsítésből indult ki, hogy minden ilyen esetben a mások által előállított értéktöbblet munka nélküli 

elidegenítéséről, kisajátításáról van szó. Jellemző, hogy a köztudatban és a büntető törvénykönyvben egyaránt 

központi helyet kapott a „tisztességtelen haszon" közgazdasági szempontból abszurd fogalma. Érezhető, hogy 

több mint egy évtizeddel a rendszerváltozás után is határozottan jelen van ez az értelmezési mód, ami kiegészült 

a keleti „vadkapitalizmusra", illetve a beáramló „rablótőkére" vonatkozó feltevésekkel. Megjelent egy újfajta 

megkülönböztetés is: a termelő-pénzügyi spekuláns dichotómia mellett a pórul járó kisbefektető és a 

kényszerből, a nyomorúságból és a hiszékenységből hasznot húzó nagybefektető ellentétpár. 

Meggyőződésünk, hogy a társadalmi környezet értékelő megítélésejelentős szerepetjátszik a befektetői 

magatartás alakulásában. Az elfogadottság vagy ellenkezője, az ellenérzés, az előítélet, az elutasítás egyrészt 

eleve befolyásolja a befektetői életút vagy magatartás választásának valószínűségét, másrészt korlátozza a 

befektető mozgásterét, nem utolsósorban pedig ez a „címkézés" mintaként, modellként szolgálhat, sőt erkölcsi 

felmentést adhat. E tekintetben az utolsó száz évben Nyugat-Európában és Észak-Amerikában jelentős 

változások következtek be, markánsan módosult a befektetői aktivitást befolyásoló releváns környezet 

struktúrája is. 

7.4. A TÁRSADALMI NYOMÁS SZEREPE A BEFEKTETŐI 
AKTIVITÁS LÉTREJÖTTÉBEN 

Az aktív befektetőnek minősíthetők aránya az USA-ban a legmagasabb, a különböző megközelítések a felnőtt 

lakosság 45%-a és az összlakosság 70%-a (!) közötti méretűre becsülik. Ennek természetes velejárójaként 

modális típussá vált a más gazdasági aktivitás mellett befektetéssel is foglalkozó individuum. Szinte magától 

értetődően itt tapasztalható a legkisebb morális ellenérzés a befektetésből élőkkel szemben. Természetes 

következmény az is, hogy ugyanakkor nagyon erőteljes a befektetés terén tisztességtelen eszközöket használók, 

a bonyodalmas befektetési előírásokat kijátszók elítélése is. Ajellemző befektetői mentalitás – még ha figyelmen 

kívül hagyjuk is az igazán gazdagokat -jelentős mértékben különbözik a puritánok által körvonalazott ideáltól. 

Szinte antitézise a Márai (1934) által olyan találóan jellemzett párizsi kispolgári befektetőknek, akiknek 

kényszerűen aszketikus, kockázatkerülő, többgenerációs takarékossági mánia által determinált befektetői 

viselkedése mit sem változott a húszas évektől Bourdieu ezt a témát érintő tanulmányának megjelenéséig 

(Bourdieu, 1978). 

Kiyosaki és Lechter (2001) alapfelosztása szerint a nagycsaládba, a magas színvonalú képzésbe, a biztos állásba 

és a remélt szociális juttatásokba befektetők mellett egyre többen invesztálnak külső eszközökbe (az amerikai 

lakosság 45%-ának van céges részvénye). Egyre erősebb a külső nyomás a befektetésekben való részvételre, a 

propagált amerikai értékrendtől a konkrét befektetési reklámokig. A befolyásolás tartalma dinamikusan 

alkalmazkodik az életstratégia és az életcél módosulásához. Ma már nem elsősorban a gyors meggazdagodást, 

hanem a biztonságot, az emberhez méltó öregkort és a sok szabadidőt propagálják. Az a megfigyelt változás, 

amiről Gerken (1993) és Almási (1998) ír – a szabadidő és a létbiztonság előtérbe kerülése -, azért nem 

csökkenti a befektetési kedvet, mert a befektetésre serkentő impulzusok is ezek köré szerveződnek, 

hangsúlyozottan építve az emberi életpálya során adódó három elemi problémára (Csontos, Király, László, 

1997, 579.): 

„Gondoskodás az öregkori biztonságról, amely elképzelhetetlen hosszú távú megtakarítások és autonóm módon 

gazdálkodó nyugdíjalapok nélkül. 

A lakáshoz jutás kiszámíthatósága, amelyhez hosszú távú kölcsönökre, azaz jelzáloghitelekre van szükség. 

Gondoskodás a gyermekek iskoláztatásáról, amely hosszú távú kölcsönöknek a felsőoktatás finanszírozási 

rendjébe való beépítését követeli meg." 

A befektetésre ösztönző sugalmazások mindhárom probléma megoldását ígérik hosszú távú elkötelezettség 

kényszere nélkül, azt állítva, hogy az emberek többsége a szegénységet tervezi, ahelyett hogy ahhoz a 10%-hoz 
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akarna tartozni, akik a pénz 90%-át birtokolják. A rávezetés módszereit jól jellemzi, hogy olyan befektetői 

tréningeket szerveznek, ahol például a résztvevőknek összekötik a lábukat, hurkot vetnek a nyakukba, ami 

kényszerű görnyedt testtartást eredményez, és így kell elkészíteniük a reggelijüket. A gyakorlathoz tartozó 

intelem: ezt fogod érezni öregkorodban, ha nem gazdagodsz meg befektetéseid révén (Kiyosaki, 2000). A 

befektetési lehetőségek köre bemutathatatlanul gazdag, hiszen csak a biztosítások között egy tucat típust, a 

befektetési alapok vonatkozásában nyolc változatot, kilenc részvényfajtát különböztetnek meg. Jellemző 

sajátossága az amerikai helyzetnek a befektetési lehetőségek nagyfokú intézményesítettsége, tehát az, hogy a 

befektetői aktivitás – eltekintve a legnagyobbaktól – valamilyen szakapparátus közbeiktatásával valósul meg, és 

ezek igénybevehetősége is feltételekhez kötött. 

Ezt a korlátozástjól jellemzik az 1933-as értékpapírtörvény és az 1934-es tőzsdetörvény alapján létrehozott 

tőzsdefelügyeleti bizottság (SEC) előírásai. Ezek deklarált célja, hogy megvédjék a tömegeket a 

félreértelmezésektől és a manipulációktól, ezért bizonyos befektetések csak olyanok számára hozzáférhetők, 

akik igazoltan elérik az évi 200 ezer dolláros jövedelemszintet, vagy fel tudnak mutatni egymillió dollár nettó 

értéket. Ez az amerikai lakosság 3%-a. A többiek ki vannak zárva a legjobb befektetési lehetőségekből, igaz, a 

legkockázatosabbakból is. A kasztrendszer ennél a valóságban lényegesen bonyolultabb, hiszen nagyon sok 

befektetésnél az alsó limit több millió dollár. Az átlagos befektető tehát, amikor a saját cash flow-négyszögével 

manipulál (Kiyosaki, Lechter, 2000), és az alkalmazotti, vállalkozói, cégtulajdonosi és befektetői aktivitás 

között kísérli meg elosztani a kapacitását, csak korlátozott döntési lehetőséggel rendelkezik. Ez a korlátozás 

jelen van a befektetői típus megválasztásakor is, ami Kiyosaki felosztása szerint a következő lehet: 

• akiknek nincs mit befektetniük, 

• a takarékoskodók, 

• az okos befektetők (ezen belül az indolensek, cinikusok és szerencsejátékosok alcsoportja), 

• a hosszú távú befektetők, 

• a csavaros eszű befektetők és 

• a csúcsragadozónak minősülő kapitalisták. 

A két utolsó csoport tovább bontható (a SEC által) akkreditált, képzett, kifinomult, bennfentes és 

csúcsbefektetőkre. Ez utóbbi csoportba azok tartoznak, akiknek saját részvényei futnak a tőzsdén, és 

automatikusan gyorsabban gazdagodnak minden további gazdasági aktivitás nélkül, mint amilyen gyorsan a 

pénzüket elkölteni képesek. Ez a professzionális, intézményesült befektetést támogató üzletág által propagált 

befektetői ideál. Paradox módon a propagálók egyik kiemelt előnyként tüntetik fel, hogy az ide tartozók már 

nincsenek kitéve a professzionális közvetítők manipulációinak. Megállapítható, hogy az USA-ban nem 

elsősorban a befektetés, hanem egyre inkább a potenciális befektető a befektetési üzletág célpontja, tehát az 

átalakulás legfontosabb jellemzője a befektető alanyok és a befektetési lehetőségek közé ékelődő, 

foglalkozásszerűen befektetésközvetítéssel és befektetésszervezéssel foglalkozó intézmények növekvő 

befolyása. Ezt a szempontot is figyelembe véve kell vizsgálat tárgyává tenni a befektetői aktivitást mederbe 

terelő tényleges befektetési környezetet és annak kiemelt szereplőit, a különböző pénzintézeteket és pénzkezelő 

központokat. 

7.5. KICSIK ÉS NAGYOK A REÁLÉS PÉNZGAZDASÁGBAN 

A gazdaságban játszott szerepükhöz viszonyítva méltánytalanul keveset – csupán érintőlegesen – foglalkozunk a 

reálgazdaságba történő intézményi-szervezeti szintű befektetésekkel. A működőtőke-áramlás vizsgálata alapján 

évtizedek óta jelennek meg különböző elméletek és megközelítések ezek hátteréről és hatásmechanizmusáról 

(Szanyi, 1997), amelyek közös jellemzője, hogy lényegesen bonyolultabb, szerteágazóbb összefüggéseket tártak 

fel, mint a különböző megtérülési és kockázati mutatók. Idetartoznak a komparatív versenyelőnyök, a piaci 

részesedés növelése, a helyi erőforrás kiaknázása, a hatékonyságnövelés és az a stratégiaielőny-szerzés, amelyik 

meghatározó szerepetjátszik az utóbbi évek koncentrációs hullámában. Ezek közül három megfontolást emelünk 

ki, amelyek átvezetnek a pénzügyi befektetések világába. 

• A reálgazdaságba irányuló befektetések jelentős nemzetközi pénzügyi műveletek számára nyitnak utat (Aliber, 

1970), főként a különböző valuták tényleges és nominális értéke közötti különbséget kihasználva. 
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• A Rugman-féle (1980) nemzetközi portfólióberuházási elmélet szerint a tőkebefektetők a portfóliókockázat 

csökkentése érdekében is végrehajtanak beruházásokat a reálszférában, ha nő a nemzetközi pénzpiac kockázata. 

• A globális vállalatok elmúlt évtizedre jellemző stratégiája – a diverzifikációs gyakorlat feladása – 

eredményeként felszabadult tőke rohamos növekedése, az értékpapír-kínálat és -kereslet kibővülése a 

reálgazdasági befektetés természetes alternatívájává tette a pénzügyi befektetést (Michalet, 1991). Ez különösen 

erőteljes tendencia olyan országokban, ahol a bankokjelentős közvetlen gazdaságirányítási szerepet játszanak, 

mint például Japánban (Marosi, 1997), vagy más formában, pénzügyicsoport-képződés révén, mint 

Franciaországban (Harbula, 1999), vagy globális vállalatcsoportok által létrehozott vállalati pénzintézetek révén 

(pl. G. E. Capital). 

Ennek a mozgásnak fontos összetevője, hogy miután szervezeti döntések alapján megy végbe, érvényesek rá 

azok a szervezetelméleti megfontolások, amelyek a lehetségesjövő részleges ismeretéből adódó 

bizonytalanságot a láthatatlan ellenőrzés, a korlátozott racionalitás, a szervezeti kognitív térkép és 

mindenekelőtt az ügynökelmélet, az opportúnus magatartás, az oldalszerződés lehetőségeivel növeli. Abból kell 

kiindulnunk, hogy a befektető szervezetek és intézmények alapcéljai sem felelnek meg teljes mértékben a 

közgazdasági racionalitásnak, a döntést hozók motívumai pedig határozottan eltérhetnek a deklarált szervezeti 

céloktól. Az ebből adódó torzulás esélye különösen nagy akkor, ha a tulajdonosi ellenőrzés és befolyás 

lényegesen gyengébb, mint a menedzsereké (lásd pl. a Jensen-féle [1986] moral hazard-jelenséget 

Franciaországban), illetve amikor a szervezeten belüli versengés fontosabbá válik, mint a külvilághoz való 

alkalmazkodás (Grove, 1998). Ennek a hazai tőkemozgásokban megfigyelhető manifesztálódását igazolja Éltető 

és Sass (1997), illetve Antalóczy és Sass (2000) vizsgálódása. 

A működési terület, a szervezeti jellemzők és a szervezeten belül tevékenykedők divergáló motiváltsága 

természetesen a pénzvilág mozgásait meghatározó intézmények és szervezetek működésében is jelen vannak, 

sőt bizonyos szervezeti és működésijellemzők következtében lényegesen erőteljesebb hatást gyakorolnak a 

folyamatokra, mint a reálgazdaságban. Eleve nehéz megválaszolni a kérdést, milyen célokat követ, kinek az 

érdekében cselekszik egy pénzintézet. Történelmi tény, hogy miután I. Károly elkobozta a londoni Tower 

pénzverdéjében őrzött, magántulajdonban lévő pénzt, majd az aranyművesek uzsorakamatra kezdték 

kölcsönadni a náluk elhelyezett tőkét, létrehozták az Angol Bankot azért, hogy III. Vilmos költséges háborúja 

ellenében fenntartsák a kereskedelmi körforgást. A rendszeresen ismétlődő válságok (pl. a papírpénz fémpénzre 

történő átváltásának többszöri felfüggesztése) bizonyítják, hogy a bank mohósága az alacsony fedezet melletti 

forgalmazáshoz vezetett, s a nyertesek a bankárok és a banki üzletág tulajdonosai köréből kerültek ki. Az 

alacsony fedezetterén a ma is érvényes világcsúcsot a Farmers Bank érte el az USA-ban, amelyiknek a 

kötelezettségei teljesítését szolgáló fedezete 1809-ben dolláronként 0,5 cent volt. 

Ha összehasonlítjuk a 19. század pénzvilágának viszonyait a 21. század kezdetével, azt az önmagában 

ellentmondásosnak tűnő és a mindennapi laikus tapasztalattal szemben álló megállapítást kell tennünk, hogy a 

pénzvilág működése és a pénzügyi mozgások globális szinten biztonságosabbá váltak, de az egyéni befektető 

számára (eltekintve a legnagyobbaktól) a helyzet áttekinthetetlenebb, és a kiszolgáltatottság kitapinthatóbb. Ez a 

megállapítás ellentétes a reálgazdaságtól elszakadó pénzügyi mozgással kapcsolatos baljóslatokkal, 

amelyekjelenléte mind a közvéleményben, mind szakmai körökben igen erőteljes. Gyakran esik szó repülő 

pénzpiacról, megapénzekről (kétségtelen, hogy a sok ezer milliárd dolláros keringő pénznek csupán töredéke 

rendelkezik reálgazdasági fedezettel), számos szerző ijesztőnek találja a parapénzek, az információsjellé 

zsugorodó pénzek térhódítását (Toffler, 1993/1990). 

Úgy értékelik, hogy a globalizálódás a hajótestből eltávolította az elválasztó rekeszeket, így egyetlen lék is 

végzetes lehet. Nem veszik észre, hogy az utóbbi tíz év nagy pénzügyi válságai, amelyek hirtelen több száz 

milliárdos virtuális vagyonvesztést okoztak átmenetileg, rövid idő alatt és szinte nyom nélkül múltak el, 

szemben a korábbi „igazi" válságokkal. Összességében a pénzvilág innovációs folyamatai tökéletesítették a 

piacot, csökkentették a közvetlen tranzakciós költségeket, javították az eszközök likviditását. Ugyanakkor – és 

valószínűleg ez az aggodalmak igazi indítéka – nem csökkentették, sőt növelték az aszimmetrikus információs 

helyzetből, a másik fél megfigyelésének kényszeréből adódó „megbízó-megbízott" típusú információs 

költségeket. Ennek ellenére összességében csökkent az egyéni döntési szituációk kockázata a piac 

barázdáltságának növelése révén, hangsúlyosan éppen a legjobban ellenzett változtatás eredményeként. 

A leggyakrabban támadott terület a származtatott, illetve a határidős piacok világa. Kostolany (1989) mindenkit 

óva int a határidős áruügyletektől (hivatkozik a bibliai Józsefre, akinek a legmagasabb helyről származó biztos 

tippje volt), jóllehet ezek éppen kockázatcsökkentő célzattal terjedtek el már a 17. század közepén az 

amszterdami tőzsdén. Korten (1995) figyelmeztetőleg emeli ki, hogy a hetvenes években még nem is létező, 

kamatlábra vonatkozó határidős ügyletek 2000-re elérhetik az összes termelőbefektetés értékét. Szerinte 
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különösen kockázatossá teszi ezt a befektetést, hogy alacsony szintű (5-10%-os) óvadék ellenében már lehet 

ilyen ügyleteket kötni. A valóságban az emberi életpálya-vagyon piaci ármozgások következtében ingadozó 

értékének megőrzésére irányuló, ajövőre vonatkozó információ hiányában szükségszerűen szuboptimális 

döntések kockázatát csökkenthetjük a pozíciók fedezésével, opciós eladási vagy vételi szerződések rendszerével. 

Természetesen ebben megjelennek újfajta kockázatok, és mint mindenben, itt is lehet hazardírozni, de a 

veszélyt, ugyanúgy, mint minden más befektetői aktivitásnál, a nem kielégítő informáltság, illetve hozzá nem 

értés jelenti. 

Megítélésünk szerint Korten téves következtetést von le a fedezet és a megmozgatott értékmennyiség arányából 

is. A veszteség nem lehet magasabb a fedezeti összegnél, ugyanis ha 5%-os fedezeti arány mellett hússzorosra 

nagyítják az értékmozgásokat, azonnal leállítják az ügyletet, ha az eléri a teljes fedezet értékét. A Kostolany-féle 

ellenvetések sem megalapozottak, keveredik bennük a határidős áruügylet szokványos kockázata a visszaéléssel, 

a piac megtévesztésére irányuló bűnös vagy szabálytalan spekulációval, ami természetesen minden más 

pénzügyi befektetési területen előfordulhat. A hírhedtté vált „Bunker Hunt" ezüstmanipuláció éppen úgy 

törvényen kívüli próbálkozás, mint Hamanaka bújtatott rézfelvásárlása, amelyen cége, a Sumitomo csaknem 

négymilliárd dollárt veszített. Ezesetben mesterségesen teremtettek hiányt a rézből, a határidős értékek 

növekedésében bízva, de – és ez új jelenség – Soros György és Julian Robertson hatalmas tőkeerővel 

rézárcsökkenésre fogadtak, és rövidített eladással kikényszerítették az esést, amitől egyszerre túlkínálat 

keletkezett (előkerült a réz). 

A Sumitomo-ügy átvezet a befektetési környezet másik vizsgálandó tényezőcsoportjába, az egyéni befektetőktől 

eltérő vagy ellentétes érdekeltségű intézményekhez és az adott esetben mindkettőtől különböző motivációjú 

alkalmazottakhoz. Az alapképlet már ismert: a befektető csak közvetítéssel képes befektetéseket realizálni, 

segítségre van szüksége információs deficitjének csökkentéséhez, és valóban válogathat a segítő kezek között a 

befektetési szakértőktől, a bankokon és pénzintézeteken át a különböző befektetési, fedezeti, kockázati 

vagyjelzálogalapokig. A kockázat abban rejlik, hogy az ő érdekeltségük nem esik egybe a befektetőével, sőt 

adott esetben azzal ellentétes is lehet. Ennek egyik alapváltozata Ogger (1995) szerint az, amikor a befektető 

áldozatul esik a mohó intézményeknek vagy közvetítőknek: 

„A tipikus áldozat férfi, 45 éves, diplomás és független. Esetleg orvos, saját rendelővel, építész vagy ügyvéd, 

nős, két gyermekkel, és mintegy 250 ezer márkás éves jövedelme van. Erre a típusra befektetési tanácsadók, 

költségleíró művészek, biztosítási ügynökök, pénzügyi szolgáltatók és értékesítési munkatársak egész seregei 

lőtték be magukat. Tanulmányozták a mindennapi szokásait, gyakorolták beszédmódját, megismerkedtek családi 

viszonyaival, kutatták szakmai előmenetelét, feljegyezték fogyasztási szokásait – és ezt az egészet azzal az 

egyetlen céllal, hogy legalább egyszer alaposan két vállra fektessék. Egy 45 évesnél ez átlagosan körülbelül 

ötször sikerült nekik. Hol egy építési konstrukcióval, hol egy túl drága életbiztosítással, hol egy határidős 

spekulációval, hol egy félresikerült részvényvásárlással és végül még egy adókímélő keleti befektetéssel." 

Előbb-utóbb sor kerül a kisebb jövedelműekre is – riogat Ogger, idézve a Deutsche Bank egyik vezetőjét: „a 

baromfi is termel trágyát". 

A különböző alapok átláthatatlansága, bonyolult index-portfólió ajánlatai, párosulva az agresszív reklámmal, 

valóban kiszolgáltatottá tehetik a kisbefektetőt, különösen, ha nincs objektív kontroll, szakszerű, hivatalos 

ellenőrzés az ígéretek realitása, tisztességessége vonatkozásában. Ilyen helyzet alakult ki a WWM Lízing 

esetében 1998-ban, amikor a tőzsdefelügyelet szeme láttára éveken keresztül teljesíthetetlen ígéreteket tettek, 

három éven át nyereséget jeleztek, jóllehet folyamatosan veszteségesek voltak, míg végül 6500 befektető 

számára a biztosnak tűnő vállalkozás olyan pilótajátékká változott, amelyben egymilliárdos vagyon állt szemben 

5,8 milliárdos követeléssel. Ez természetesen nem magyar specifikum. Három évtizeddel ezelőtt Soros pontosan 

megjósolta a jelzálogtrösztök (REIT Ingatlanbefektetési Alapok) kudarcát, ám jelentését nem vették figyelembe. 

Amikor bekövetkezett az összeomlás, 100%-ot nyert az árfolyamcsökkenésen. Hasonló történt Kostolanyval 

(2000) az lOS-szal kapcsolatban. Leleplező cikke ellenére kisbefektetők további százmilliókat adtak az istenített 

Cornfeldnek, egészen a megrázó bukásig. 

Mindketten helyes magyarázatot adnak ajelenség oksági hátterére is. Soros szerint a „durr bele" 

alapigazgatóknakjoguk volt a profit egy részére, de nem osztoztak a veszteségekben, Bernie Cornfeld pedig – 

Kostolany közlése szerint – 50 millió dolláros nyereséggel szállt ki az összeomlást követően. Ehhez 

kapcsolódva idézi Dumas-t: „Mindig a mások pénze a legjobb üzlet." Számos olyan eset vált ismertté, amikor a 

menedzser vagy bróker a saját cégét is tönkretéve próbált meggazdagodni. Peter Joung, a G. E. 

befektetőházának vezető üzletkötője 350 millió dolláros nyereséget jelentett, és fölvett 11 millió dolláros 

jutalmat, jóllehet 85,4 millió dolláros veszteséget okozott 1994-ben. Nick Leeson felelőtlenségével romba 

döntötte a nagy múltú Barrings Bankot, és sorolhatnánk tovább. A közös elem: a nem vagy csak nagy költséggel 
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és korlátozottan ellenőrizhető menedzser vagy vezető bróker befektetői és intézményi érdekektől elszakadó, 

személyes motiváltsága. Minden évben van néhány nagy port felverő eset, és a pénzvilág nyilvánosságtól való 

irtózását ismerve, valószínűsíthetjük, hogy néhány tucat vagy akár száz további eset is előfordul. Mindez 

azonban csak elenyésző töredék, érdektelen hányad a sikeresen és korrekt módon lebonyolított üzletek teljes 

mennyiségéhez viszonyítva. 

A jelenkor befektetési környezetét tehát az egész világra kiterjedő professzionális közvetítők, intézmények, 

elsődlegesen nagy pénzkezelő alapok által uralt, az egyéni befektetők számára nehezen áttekinthető, rendkívül 

gyorsan változó pénzügyi piac jellemzi, amelyik ugyanakkor strukturálisan kiegyensúlyozott. Ezen a ponton 

vitába szállhatunk Thomas Friedmannal, leírásának érzékletessége, költői lendülete ellenére. 

„Az elektronikus siserehadat úgy kell elképzelnünk, mint egy vadállatokból álló csordát. az egyik állat elkezd 

vadul dobogni a patájával, és azok a vadállatok nem csak néhány méternyire vonulnak arrébb. Elviharzanak a 

szomszéd országba, és mindent letipornak, ami az útjukba kerül." (Id. Kiyosaki, 2001, 218.) 

Számunkra úgy tűnik, a fű nagyon hamar kinő, sőt bujább lesz, mint korábban, a csordapánik pedig 

megtermékenyítően hat egy másik területen. 

7.6. A TŐZSDE: A PÉNZVILÁG ÁLARCOSBÁLJA 

Sokak számára a tőzsde a befektetések ezoterikus területét jelenti. A közgondolkodásban a tőzsdéző és 

spekuláns fezőr rokon fogalmak, ő az, aki cilinderben pezsgőt nyakal, táncosnővel a térdén, és kiugrik az 

emeletről, ha beüt a krach. A korábban már érintett előítéletek, negatív sztereotípiák talán velük szemben a 

legerősebbek. Meglepő módon a tőzsdespekuláns Kostolanynak is vannak előítéletei, a bessre számítókat 

antiszociálisnak minősíti, hiszen szerinte ők csak a többiek kárán tudnak keresni (jobban végiggondolva ezt az 

okfejtést, be kell látnunk, hogy logikátlan). Jellemző erre a gondolkodásra, hogy az EXPO 67 brit pavilonjában 

a Nobel-díjas közgazdász, Sir Keynes képe alá a következőt írták: „J. M. Keynes, akinek sikerült munka nélkül 

nagy vagyont összegyűjtenie." Mindezt azért, mert többek között a tőzsdén is sikeres volt. Ugyanitt volt Newton 

képe is, de a szöveg nem emlékezett meg tőzsdei bukásairól. A valóságban a tőzsde nem különbözik lényegesen 

más befektetési formáktól, nem is kezelhető ezektől függetlenül. Elkülönített elemzését csupán az indokolja, 

hogy az összefüggések, hatásmechanizmusok tisztábban, lecsupaszítottanjelennek meg, és ezért megismerésük 

elősegíti más irányú befektetési folyamatok megértését is. 

Ajelenlegi tőzsdei mechanizmusok bonyolultsága, áttételes jellege és a tőzsdén jelen lévők aspirációi talán 

elfedik azt az alapvető tényt, hogy a tőzsde, a részvénypiac a reálgazdaságban létrehozandó vagy már működő 

vállalkozások forrásainak biztosítására szolgál. Aki tehát céges részvényeket vásárol, az résztulajdonosává válik 

egy cégnek, és elsődlegesen annak a cégnek a gyarapodásában, nyereségességében érdekelt, hiszen az osztalék 

nagysága a cég prosperálásától függ. Ez az összefüggés ma is érvényes, mit sem változott Cato felhívása óta: 

„Ha ötvenen kellenek a hajózáshoz, szerezz negyvenkilenc barátot", mint ahogy a kockázati tőkebefektetés sem 

módosult lényegesen 1670 óta, amióta létrejött a Hudson-Bay Company, az első modern részvénytársaság. Az 

amerikai kisemberek túlnyomó többsége ma is bluechipeket (megbízható nagyvállalati részvényeket) őriz a 

növekvő osztalék reményében. Bízik a részvények értékének növekedésében, tehát az árfolyamnyereségben, 

ami néhány évtized alatt szerencsés esetben többszázszoros is lehet, de nem zárható ki, hogy viszonylag rövid 

idő – néhány hét vagy hónap – alatt megtöbbszöröződik. 

A tőzsdei folyamatok ez utóbbi összetevője eltávolíthatja a befektetőt az eredeti céltól (forrásbiztosítás 

vállalkozásokhoz a résztulajdonosi osztalék reményében), hiszen a részvényérték hullámzása, ha felismerjük a 

„ritmust", és váltogatjuk a részvényeket, elvben rövid idő alatt az osztalékot sokszorosan meghaladó 

árfolyamnyereséget eredményezhet. Ez az opciós és határidős kötések lehetőségével (vételi vagy eladási jog 

bizonyos időn belül, illetve vételi vagy eladási kötelezettség meghatározott időpontban), valamint az ehhez 

kapcsolható lombardkölcsönökkel kiegészítve, természetesen hazard tőzsdei manőverekre is lehetőséget ad, de 

elsődleges funkciója mégis a kockázat csökkentése. A részvénytulajdonos különböző szerződésekkel „fedezheti 

a pozícióját", biztosíthatja magát a nagyobb arányú bukás ellen, és viszonylag kis kockázattal nyereségre tehet 

szert. További kockázatcsökkentést vagy – az egyén rizikóvállalásának függvényében – kockázatnövekedést 

tesz lehetővé a különböző portfóliócsomagokkal (összeállított részvénykombinációkkal) és indexekkel 

kapcsolatos kötési lehetőség. 

Mi teszi a tőzsde világát mindezek ellenére áttekinthetetlenné, látszólag irracionálissá? Az alapjellemző nem új, 

hiszen az, ami a tőzsde mozgását bejósolhatatlanná teszi, a jövő bizonytalansága. Az új, járulékos elem, hogy 

nem a külvilágban és ezen belül elsősorban a reálgazdaságban bekövetkező objektív változások, hanem ezek 

értékelése, a velük kapcsolatos várakozások, elővételezések és a tőzsdei résztvevők ebből következő reakciói 
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határozzák meg a mozgást. A tőzsdén tevékenykedők közvetlenebbül érzik az ún. „C-D gap"-et (Denzau, North, 

1994), vagyis a problémamegoldó kapacitás és kompetencia, illetve a megoldandó feladat bonyolultsága közötti 

rést. Számos elemző és gyakorlati tőzsdevirtuóz is hajlamos túlértékelni ezt a sajátosságot. Almási (1998) 

egyetértően hivatkozik Sorosra, aki szerint az áruk piacán a tények, a pénz piacán a várakozások uralkodnak, és 

ezért az egyensúlyi modell itt nem érvényes. 

A valóságban az áruk piacán éppen úgy a várakozások uralkodnak, ha nem az áru pillanatnyi, hanem jövőbeni 

értékével kell számolni, és természetesen a tények a pénzpiacon is meghatározó összetevők. Soros (1996) 

valóban tesz néhány figyelemre méltó, de vitatható megállapítást a gazdasági folyamatokat és a tőzsdét illetően. 

„Cipőfűző"-elméletében visszahatás-effektust tárgyal, ami az eseményekkel kapcsolatos értékelő megfigyelések 

nyomán keletkező reakciók helyzetmódosító hatásának felel meg. Soros szerint a tőzsdét a Heizenberg-féle 

bizonytalansági komponens olyan megjelenési formájaként kell elképzelnünk, amelyben a megfigyelt 

kvantumok gondolkodó, önálló akarattal rendelkező egységek, amelyek ráadásul érzékelik is a megfigyelést. Ezt 

a kissé bonyodalmas okfejtést elfogadva, valóban valamilyen, a Bourdieu-féle értelemben vett praxiológiai 

tudásra lenne szükség ahhoz, hogy a tőzsdei folyamatok a közgazdászok által remélt egyensúlyi helyzetet 

eredményezzék. Ennek hiányában a visszahatás meggátolja az egyensúly kialakulását – így Soros. A tőzsdét 

megfelelő kiindulópontnak tartja a visszahatásjelenségének vizsgálatához, mert szerinte rendelkezik a tökéletes 

versenyhez szükséges feltételekkel. 

„Ezek a következők: központi piactér, egynemű áruk, alacsony üzleti és szállítási költségek, gyors 

kommunikációs lehetőségek és elegendő számú résztvevő ahhoz, hogy biztosak lehessünk benne, az események 

szokásos menetében egyedül senki sem képes befolyásolni a piaci árakat. Emellett különleges szabályok 

érvényesek a bennfentes ügyletekre, és speciális biztosítékok révén valamennyi résztvevő hozzáférhet a pontos 

információkhoz. Kell ennél több?" (Soros, 1996, 72-73.) 

Nem kell, és ilyen feltételek mellett valóban csak a visszahatás-elmélet érvényesülése akadályozná meg az 

egyensúlyi állapotot. Tudjuk, hogy ezek a feltételek nem teljesülnek, ezt alighanem Soros tudja a legjobban, 

hiszen legsikeresebb manőverei pontosan valamelyik feltétel hiányához kapcsolódnak. Kijelenti, hogy téves az 

az alaptétel, amely szerint a piacnak mindig igaza van. Ellenkezőleg, a piac mindig elfogult valamilyen 

irányban, de befolyásolni tudja azokat az eseményeket, amelyekre előre számít, és ezeket az önbeteljesítő 

próféciákat keverjük össze a piac jövőre vonatkozó, feltételezetten érvényes ítéletével. Bizonyítható ezzel 

szemben, hogy a piaci árak manipulációk révén befolyásolhatók, hogy a különleges szabályok ellenére 

bennfentes információk állnak a legnagyobb ügyletek mögött, továbbá hogy a fontos információk 

hozzáférhetősége szélsőségesen aszimmetrikusan oszlik meg a résztvevők között. 

Ennek igazolása érdekében különböztessük meg a fundamentális és technikai befektetőket. Előzőek a cég 

tényleges értékeit, jövőjét elemzik, figyelembe veszik az érintett iparág és a gazdaság egészének kilátását, míg a 

technikai befektetők a részvényár-alakulásból, a kereslet-kínálat aktuális viszonyából, a tőzsde hangulatából 

indulnak ki. Meglepő módon Soros a fundamentális befektetőt tartja többre, miközben őt Charles Dow (lásd 

Dow-Jones-index) mellett a legjobb technikai befektetőnek tartják, és szemben a fundamentális Warren Buffet-

vel, igen gyenge minősítést kap a másik területen. A különbség lényegétjól világítja meg Kostolany, aki két 

tippet kapott a hatvanas években ugyanarról a papírról. Az első szerint a 160 frankos tőzsdei értékkel szemben a 

részvény belső értéke legfeljebb 40 frank, tehát azonnal el kell adni, a másik szerint evvel a papírral valami 

pozitív történik a tőzsdén, tehát érdemes vásárolni. Ö vásárolt, a papírok rövid idő alatt 1800 frankra ugrottak, 

majd végleg eltűntek, a tőzsdei mozgás hátterében ugyanis egy erőszakos felvásárlás állt, valaki meg akarta 

szerezni a cég fölötti ellenőrzést. Látható tehát, hogy az információs aszimmetria és a nem piackonform 

szándék, olyan – Boudon (1979) fogalmával élve – perverz effektust eredményez, ami nem magyarázható a 

visszahatás jelenségével és az önbeteljesítő próféciával. Fontos jellemző, hogy valamelyik papír értéke egy 

résztvevő számára rövid ideig a piacérték többszöröse is lehet, ha például ellenőrzési, irányítási vagy akár 

bekebelezési, feldarabolási tervei vannak. Itt kapcsolódik össze közvetlenül a pénzügyi szféra a reálgazdasággal, 

és különös módon a reálgazdasági törekvések, a szervezeti expanzió, a monopolhelyzet biztosításának vágya 

teszi „zavarossá" a pénzügyi folyamatok „tiszta" világát (általában ennek az ellenkezőjéről esik szó). 

Természetesen ilyen látszat mesterségesen is kelthető, spekulatív eladási szándékkal. Sajátos, perverz effektus, 

amikor viszonylag kis részvénymennyiség is jelentős értéket, illetve veszélyt hordoz, mert nem megfelelő kézbe 

kerülve meggátolhatja az adott kultúrában fontos konszenzus megszületését a közgyűléseken. Japánban 

gengszterek többezres csoportja (szokaiják) szakosodott arra, hogy néhány százalékos tulajdonosi arány alapján 

zavarkeltéssel fenyegesse a cégvezetést, ha nem kapnak magas osztalékot, vagy nem vásárolják meg tőlük 

irreális áron a részvényeiket (Marosi, 1997). 

Tőzsdebefektetőknek szóló tanácsaiban Kostolany (1989) hosszan sorolja, hogy kiknek nem szabad hinni 

(gyakorlatilag senkinek), és miért különösen veszélyesek a bennfentesek, akik többnyire a közönséget akarják 
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félrevezetni. Kostolany és Soros egyaránt kísérletet tesz általános modell megfogalmazására. Kostolany ugyan 

ciklikus (1989, 125.), míg Soros visszahatási elven alapuló formációt mutat be (1996, 82.), de tanácsuk 

egybecseng: szembe kell menni az árral, fel kell ismerni, hogy a visszahatás miatt mikor válik irracionálissá a 

tőzsdemozgás, illetve hogy hol vannak azok az inflexiós pontok, amelyeknél az anticiklikus viselkedés már 

eredményt hoz. Lényegi különbség kettejük között, hogy Kostolany, mesterien kezelve a bennfentes 

információkat és immunissá válva a megtévesztő szándékú szirénhangokra, együtt mozog a tőzsdével, Soros 

viszont, ha valamilyen irracionális értékeltolódást vél felismerni (a rézárak vagy az angol font esete), erővel 

kényszeríti ki a piac módosulását. Aző aktivitása bizonyítja, hogy egyedül is képes lehet valaki a piaci árak 

befolyásolására, ha ehhez 110 milliárd dollárt mozgat meg, ahogy ő tette, amikor – Paul Tudor Jones II. szerint 

– legyőzte a Bank of Englandet. 

A tőzsdei mozgásokban tehát jelen van az aszimmetrikus informáltság, a bennfentes információ, az erőszakos 

beavatkozás és a szándékos megtévesztés lehetősége is. Ez utóbbinak ma már szinte kedélyes, anekdotikus 

esete, amikor egy nagybefektető „A" részvényeit „B" részvényekre kívánta cserélni, és brókere, hogy a 

kedvében járjon, több ezer táviratot küldött a kisebb ügyfeleknek: adják el „B" részvényeiket, és vásároljanak 

„A"-t. Mindennapos eset az is, hogy precíz PR-munkával és megtévesztő információkkal rövid időre 

feltornásszák egy részvény árát, majd az eladók eltűnnek – de a lényegi átalakulás nem ebben jelölhető meg. 

Olyan változás következett be a tőzsde világában az elmúlt néhány évben, ami nemcsak Kostolanyt, de Sorost, 

Dow-t és Buffet-t is a múlt alakjává tette. Ezt a változást a nagy pénzkezelői alapok kialakulása, a közvetítők 

szerepének, érdekeltségének módosulása és az informatika együttesen eredményezte. A legnagyobb alapok 200-

600 milliárd dollár közötti tőkét menedzselnek egyenként, jelen vannak a pénzvilág minden lényeges pontján, és 

érdekeltek a származékos ügyletek (derivatívok) mindegyikében. Tevékenységük nem koordinálható hosszú 

távon gondolkodó individuális spekulánsok vagy tőzsdeguruk csatasorba állításával, sokkal gyorsabb 

informatikakompatibilis döntési mechanizmusra van szükség. 

Az, ami a kilencvenes évek elején bizonytalan kimenetelű egyéni kezdeményezésnek tűnt, nevezetesen, hogy a 

haditechnikában alkalmazott, hálózati elvű mesterséges intelligencia felhasználásával hozzanak tőzsdei 

döntéseket (Downton – Pareto Befektetési Alap), ma már kényszerű kelléke az alapkezelők tevékenységének. 

Jól jellemzi a helyzetet, hogy Merton és Scholes 1997-ben kapott Nobel-díjata kockázatmenedzselés 1973-ban 

kidolgozott matemetikai formulájáért, de ma már ezek is túlhaladottnak tekinthetők, átadják a helyüket a 

portfólió alapú kockázatkezelési eljárásoknak. Ez természetesen más, a hagyományos tőzsdések szemében 

mechanikusnak, primitívnek tűnő eljárásokat eredményez. Kostolany (2000) ironizál az új „aranyfiúk" 

viselkedésén, akik csak előre megadott „stop-los" és „stopbuy" megbízásokat ismernek, tehát mechanikusan 

vásárolnak és eladnak, ha egy papír értéke elérte az előzetesen, valamilyen számítás alapján kijelölt maximumot, 

illetve minimumot. A nagy alapok logikája szerint ennek így kell történnie, és ez bizony turbulens változásokat 

idézhet elő a tőzsdén (megindulhat az elektronikus gnúcsorda), de lássuk be, a nagy pénzkezelői alapok 

olyanok, mint a bálnák a fürdőkádban. Mindenki rájuk figyel, és nem tudnak úgy megfordulni, hogy ki ne 

locsolják a vizet. 

A névtelen tőzsdei befektetők tömege – többségében „reszkető kezűek", akik portfóliójuk számukra nagyon 

értékes részét kockáztatják a parketten – valóban nem rendelkezik megfelelő informáltsággal, tőkeerővel és 

belső tartással ahhoz, hogy objektíven értékelje az eseményeket, kivárjon, és felismerje az anticiklikus 

magatartás előnyeit. A racionális magatartás valószínűségét tovább csökkentik az egyéni magatartásban 

megmutatkozó, a közgazdasági értelemben vett racionálistól szisztematikusan eltérő, anomáliának minősíthető 

reagálási módok (Frey, Eichenberger, 1989). Ezek közül az elsüllyedt költségek hatása (nem az aktuális, hanem 

a beszerzési költséget vesszük figyelembe), a bizonyossági hatás (a teljes bizonyosság nagyobb érték, mint a 

fajlagosan értékesebb, bizonytalan út) és a veszteségtől való félelem, a veszteség tudomásulvételének elutasítása 

a tőzsdei magatartásban is fontos szerepetjátszhat. A Kahneman és Tversky nevéhez fűződő elemzés 

egyértelműen igazolta, hogy a veszteség érzete kockázatvállalásra sarkall, míg a nyereség reménye 

kockázatkerülővé tesz. Döntéseinkjelentős hányada éppen a vesztes kategóriába kerüléstől való félelmünk miatt 

nem racionális, így a többségre valóban érvényes a Soros által interpretált invarianciahiány szabálya. Ennek az 

inadekvát magatartásnak különösen jó táptalaja a tőzsde, ugyanis sokak számára a veszteség csak akkor 

realizálódik, ha beváltják a részvényeiket. Amíg „csak" zuhan az értékük, addig nem, addig van remény, hogy 

egyszer megfordul a trend. Ennek következménye, hogy nemcsak a „reszkető kezűek", hanem a „görcsös 

kezűek" is a vesztesek táborát gyarapítják. (A „reszkető kezű" túl hamar ad el, és ezzel pánikot kelt, a „görcsös 

kezű" túl későn, de még a leszálló ágban szabadul meg részvényeitől, mert nem viseli el tovább a feszültséget, 

és így az elkerülhetetlennél lényegesen többet veszít.) 

A tőzsde különböző figuráiból Kostolany (2000) valóságos Börze-Brehmet állított össze, találhatók itt bikák és 

medvék, hoss-trotlik és bess-keselyűk, mindenekelőtt pedig tökfilkók, akik a leghasznosabb tagjai a tőzsdének, 

hiszen a homo speculator (Kostolany ideája) elsősorban belőlük él. A különböző típusok között a lényeget 
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tekintve nincs különbség. Mindnyájan a bizonytalan jövővel küzdenek, selejtes, ellentmondásos információk, 

szándékolt dezinformációk zúdulnak rájuk feldolgozhatatlan tömegben, és ugyanakkor látják a nyerés 

lehetőségét. Minden pillanatban újra tudják gondolni, „Mi lett volna, ha..." Sokan sokféleképpen értelmezték, 

elemezték a tőzsdepániknak nevezett jelenséget, leggyakrabban Le Bonhoz nyúlva vissza, és a tömegek 

alacsonyabb kollektív értelmi szintjéről beszélnek. Newtonra hivatkoznak, aki – vagyonokat veszítve a tőzsdén 

– állítólag kijelentette, hogy az égitestek mozgását ki tudja számítani, az ostobákét azonban nem. 

Ajelenség megtévesztő. Valóban úgy tűnhet, hogy a gyenge idegzetűek fejvesztettsége okozza a krachot, ahogy 

a betétesek irracionális indítékú bizalomvesztése az amúgy stabil bank bukását. A valóságban azonban – ebben 

is igaza van Sorosnak – a gondolatok és reakciók által befolyásolt tőzsde a higgadtakra, körültekintőkre is a 

pánikban cselekvőkéhez hasonló magatartást kényszerít, hiszen az árfolyamesés az árfolyamesés, függetlenül a 

kiváltó okoktól. A megnövekedett sebesség is növeli a veszélyes ingadozások, a lavinaeffektusok 

valószínűségét. Az 1987. október 19-i tőzsdekrach után (amikor a Dow-Jones-index 508 pontot esett) 

megállapították, hogy a számítógépes programozott kereskedelemben a közel azonosan tájékoztatott 

nagybefektetők káoszt idéztek elő a részvénykosarak gyors adásvételével. Ezt követően iktattak be fékeket, 

megszakítókat, kényszerszüneteket, ha az index bizonyos pontszámnál többet ugrik valamilyen irányba. 

Ugyanilyen mesterségesen előidézett súrlódásnak minősíthető a ma már legtöbb tőzsdei előírásban szereplő 

limitált mozgás, amikor egy papír vagy kombináció egy napon belül nem emelkedhet többet egy meghatározott 

százaléknál. Ha mégis, akkor bizonyos időre, akár egy teljes napra is felfüggesztik a kereskedelmet. Ismeretes, 

hogy maguk a cégek is kérhetik fontos közlések, jelentős változások bejelentése előtt részvényeik 

kereskedelmének időszakos felfüggesztését, de dönthet a tőzsde vezetése is valamilyen nemzetközi esemény, 

katasztrófa vagy más izgalmat keltő hír okán úgy, hogy ideiglenesen felfüggeszti a kereskedelmet. 

Pszichológiai szempontból igazán az érdemel figyelmet, hogy ezek a beavatkozások valóban hatásosak, bár 

gyakran semmilyen új, megnyugtató információ sem érkezik. Úgy tűnik, az időkényszer hiánya, az időnyomás 

alóli szabadulás önmagában elegendő a higgadtabb döntéshez. Paradox módon mindenjel arra vall, hogy a 

tőzsdének szüksége van bizonyos időkényszerre, a szabályozott minipánikok és mikroeufóriák tartják 

mozgásban a gépezetet. Az utóbbi időben sorra kapcsolják ki a megszakítókat, növelik a megengedett ingadozás 

határértékeit, a szűk mozgásteret téve felelőssé a papírok nem kielégítő likviditásáért. 

A tőzsde tehát veszélyes ingovánnyá, áttekinthetetlen területté válik sokak számára, ezért – navigare necesse est 

(itt: befektetni muszáj) – a befektetők brókerházakhoz, vagyonkezelőkhöz, befektetési tanácsadókhoz fordulnak, 

rájuk bízzák portfóliójuk kockáztatható részét. Ekkor lép működésbe az ügynökelméleti mechanizmus, hiszen 

ezek a közvetítők másban – elsősorban a forgalomban és a mozgásban – érdekeltek, ráadásul nem zárható ki az 

opportúnus magatartás bekövetkezése sem. 

A helyzet mégsem reménytelen, ugyanis a tőzsde nem egyszerűen a várakozások, hanem a reálgazdasági 

folyamatokon alapuló elővételezések területe, és a fundamentális megközelítés hosszú távú előnyei minden 

középtávú elemzésben nyilvánvalóan kimutathatók. A pénzügyi világ, és ezen belül a tőzsdék, összességükben 

kiváló élőhelyek, ha populációs ökológiai megközelítéssel vizsgáljuk a befektetői csoportok létezését. 

Természetesen van egyéni elhullás, bizonyos típusoknak kedvez, másoknak nem egy hosszabb ideig fennálló 

tőzsdei konstelláció, de az a kevert populációjú, laza kapcsolati hálózatokat létrehozó tömeg, amely a 

legkülönbözőbb szimbiotikus kapcsolatok kialakítására nyújt lehetőséget – nagyok és kicsik, befektetők és 

közvetítők, játékosok, spekulánsok és tökfilkók között -, összességében mindaddig életképes marad, amíg 

táplálja a reálgazdaság, és amíg meghatározó marad a piaci mechanizmusok szerepe. 

Az előző ötven év történelmével összefüggő társadalmi okok következtében a magyar tőzsdei viszonyok ma 

még jelentősen különböznek a nyugati modelltől. Utaltunk már arra, hogy a befektetési tevékenység egésze 

tiltott zóna volt a szocializmusban, ezért nem alakulhatott ki az a befektetői mentalitás, amelynek részét képezi a 

veszteség lehetőségének felelős tudomásulvétele. A magyar lakosságra a nyolcvanas évek végén rázuhanó 

létbizonytalanság, az egzisztenciális fenyegetettség és ugyanakkor a gyors, nem munka révén történő 

meggazdagodás felismert lehetősége tömegével termelte ki a botcsinálta spekulánsokat, kényszerbefektetőket. 

Ök ahelyett, hogy vagyonuk ésjövedelmük biztonságukat nem veszélyeztető részét kísérelték volna meg 

gyümölcsöztetni, mindenüket kockára tették, mert úgy vélték, csak ilyen módon lehet kitörni a szorongatott 

helyzetből. A szituáció emlékeztetett a Scitovsky-féle Brazília-elemzésre (1997). Ott érte Scitovskyt az a 

meglepetés, hogy a ruhaés a cipőüzletekben nem az árak, hanem az áruk havi részletei voltak kiírva, és a 

legracionálisabb befektetés a lottószelvény-vásárlás volt. A hirtelen meglóduló infláció és munkanélküliség, a 

különböző vállalkozástámogató rendszerek és privatizációs lehetőségek valósággal kikényszerítették a személyi 

portfóliómódosítást. Mindeközben viszont hiányzott a megfelelő informáltság, a vállalkozói magatartási kultúra, 

a közvetítői infrastruktúra, és fájdalmasan hiányzott a megfelelő felügyelet, ellenőrzés, sőt az alapvető 

pénzintézeti hozzáértés is. 
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Magyarországon a kilencvenes évek elején tömegsporttá vált a devizakonvertálás, a magyar bankközi relációban 

kisbetétesek által végrehajtott arbitrázsügylet, egyszerűen azért, mert az átváltásnak nevetségesen alacsony volt 

a díjtétele, és a bankok várható devizaárfolyam-értékei órákkal a meghirdetés előtt nemcsak sejthetők, hanem 

tudhatók is voltak. Hasonlójelenség volt a határidős üzletkötés a forint hivatalostól eltérő értéknövekedésére 

spekulálva, ami két éven keresztül szinte garantált extraprofitot eredményezett a Bokros-féle, eltúlzott mértékű 

lépcsőzetes leértékelésnek köszönhetően. Sokan veszítették el teljes vagyonukat 1998 őszén, amikor az orosz 

tőzsde összeomlása megrendítette a forintot, tehát a trend rövid időre megfordult, de ezt szinte senki sem volt 

hajlandó tudomásul venni. 

Ennek a befektetői időszaknak lényegi jellemzője volt a felkészületlenség, a naivitás és a bukás lehetőségének 

kiiktatása a tervezésből. Ez a magyarázata a bankcsődök feldolgozhatatlanságának, az ismétlődő pilótajáték-

botrányoknak és annak, hogy irreális ígéretekkel sorozatosan lehetett bóvlikötvényeket eladni. Említésre 

érdemes az a – normális piacgazdaságban elképzelhetetlen -jelenség, ami éveken át megengedett volt nálunk: 

bizonyos befektetési alapoktól vásárolt papírok ellenértéke adóalap-csökkentő, illetve néhány esetben 

adócsökkentő tételnek minősült. A magyar befektetői tömegek többfrontos háborút vívtak az adózási 

rendszerrel, a bizonytalanjövővel, a nehezen megragadható, de érzékelhetően jelen lévő spekulációs 

lehetőségekkel, valamint saját felkészületlenségükkel. A tőzsde ennek csak mellékhadszíntere volt, és az ma is a 

következők miatt: 

• A magyar tőzsde kicsi, „sekély víz", és ezért néhány külföldi alap megjelenése esetén csekély játéktér marad a 

többieknek. Ebből következik, hogy a nagy alapkezelők mozgása határozza meg a tőzsdét, az ő indítékaik 

azonban gyakran függetlenek a magyar gazdasági helyzettől. 

• Számos cég található a tőzsdén eleve alacsony közkézhányaddal, a részvények többsége ezért vagy emiatt, 

vagy a tulajdonosi stratégia miatt nem mozog, így viszonylag kevés részvénnyel erős ingadozásokat lehet elérni 

különböző vállalati vagy személyi célok érdekében. 

• A különböző, cégen belüli opciós lehetőségek, a részvények adókímélő prémiumként való felhasználása 

bizonytalanná teszi a forgalmi érték megítélést. 

• Az osztalék mértéke és a cég eredményessége közötti összefüggés eseti, szinte teljes hiánya lehetetlenné teszi 

a hosszú távú, osztalék alapú részvényportfóliók kialakítását. 

• Sok cég későn ismerte fel, hogy diverzifikált tőkéje, nem megfelelő belső szabályai és a társasági törvény 

hiányosságai miatt viszonylag kis részvényhányad elegendő a cég feletti ellenőrzés megszerzéséhez (lásd az 

Aragó csoport esetét a Zalakerámiával és a Pickkel). Ez egyrészt olyan ármozgásokat indukál, amelyek 

elbizonytalanítják a befektetőket, másrészt felértékelődnek a bennfentes információk. 

Az 1996-99 közötti időszak tőzsdei pezsgése részben reálgazdasági folyamatoktól független tényezőkkel 

magyarázható, mint ahogy az államnak az ezredfordulót követően ismét erősödő jelenléte a gazdaságban és a 

kormányzat nem piackonform ármeghatározó aktivitása egyik meghatározó tényezője a tőzsde iránti érdeklődés 

csökkenésének. Úgy tűnik, a magyar befektetők ma ismét az átmenetileg biztonságosabbnak tűnő reálgazdaság 

és a francia típusú megtakarítás felé fordultak. Valószínűleg ez is csak átmeneti jelenség, hiszen a portfólió-

összetétel jövőbeni értékével és a befektető várható élettartamával kapcsolatos permanens bizonytalanság 

periodikusan árapály-jelenségeket generál mind a reálgazdaságban, mind a pénzügyi szférában, és természetesen 

ez utóbbi legszínesebb, legkarakterisztikusabb színterén, a tőzsdén is. 

7.7. ÖSSZEGZÉS 

A befektetői aktivitás komplex magatartás-tudományi megközelítésének alapjául az egyéni 

portfóliógazdálkodásnak az életstratégia egészére történő kiterjesztése szolgál. Ez a nézőpont lehetőséget kínál 

arra, hogy figyelembe veendő szempontkéntjelenjen meg a befektető várható élettartama – pontosabban az ezzel 

kapcsolatos, dinamikusan módosuló egyéni várakozás -, éppen úgy, mint a többé-kevésbé tudatos életcélok és 

életminőség-várakozások összessége. Ez utóbbiak biztosításának eredetileg csupán eszköze a sokrétű gazdasági 

aktivitás és ezen belül a befektetői tevékenység, amelynek önálló céllá válása nem ismeretlen jelenség. Ez a 

kiterjesztett értelmezés teszi lehetővé Bourdieu tőkeelméletének integrálását és a közgazdaságilag irracionális 

befektetői magatartás értelmezését. A befektető nem homo oeconomicusként, hanem a különböző gazdasági 

aktivitásokra vonatkozó előfeltevésekkel, értékítélettel, morális attitűddel rendelkező társadalmi lényként 

mérlegel egyéni portfóliójának módosítása során, ezért a befektetés társadalmi megítélésének markáns jelenléte 

minden történelmi korban és társadalmi berendezkedés mellett hatással van nemcsak a magatartás-választás 

valószínűségére, hanem a befektető énképére, önnön tevékenységének megítélésére is. Lényegi változás 
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következett be a protestáns etikához kapcsolódó aszketikus befektetői magatartás primátusától az individuális-

hedonista befektetői motiváció elfogadásán át a társadalmi kényszerként megjelenő, befektetésre sarkalló 

nyomásig Észak-Amerikában és Nyugat-Európában. Sajátos ambivalencia jellemzi ugyanakkor a 

posztszocialista országokat, ahol egy időben van jelen a befektetés mint primer egzisztenciális/megélhetési 

kényszer és a sikeres befektetés mint olyan társadalomellenesnek bélyegzett aktivitás, ami nem állít elő új 

értéket, hanem elidegeníti/kisajátítja azt. 

A pénzügyi befektetés világában sajátos paradoxonként egyértelműen növekszik a strukturális befektetési 

biztonság, ugyanakkor nő az individuum információs hátránya, ami az intézményi közvetítők szerepének 

előtérbe kerülésével jár együtt. A tőzsdei befektetés nem különbözik lényegesen a befektetői aktivitás más 

területeitől, azonban a jövő bizonytalansága – ez esetben – megfigyelhetőbben egészül ki a várható 

változásokkal kapcsolatos várakozások, elővételezések tőzsdei mozgást generáló szerepével. Annak ellenére, 

hogy folyamatosan bővül a reálgazdaságtól látszólag elszakadó spekulációs lehetőségek köre, a tőzsde 

alapvetően ma is a reálgazdaság likviditásának biztosítására szolgáló eszköz. A tőzsdei befektetés pszichológiai 

specifikuma, hogy mások esetleg téves elképzelései, eufóriája vagy pánikreakciója konkrét gazdasági realitássá 

válik, ha részvényvásárlásban vagy -eladásban nyilvánul meg. Ezáltal sajátosan összecsúszik, 

szétválaszthatatlan egységet alkot a gazdaság dinamikája és a vele kapcsolatos, szükségszerűen hiányos, 

pontatlan és az individuális sajátosságok prizmáján megtörő benyomások által kiváltott aktivitás. A 

pszichológiai komponensek hangsúlyos jelenléte ellenére, megfelelő időtávot és a befektetői populáció egészét 

vizsgálva, a tőzsdei befektetői aktivitás nem kevésbé racionális, mint bármely más gazdasági tevékenység, és 

összességében jól igazodik a reálgazdaság tényleges dinamikájához. 

8. 12. KITEKINTÉS: A SZERENCSEJÁTÉK – 
JELENSÉG GAZDASÁGPSZICHOLÓGIAI 
VETÜLETBEN159 – V. Komlósi Annamária, Móricz Éva 

8.1. BEVEZETÉS 

Közismert tény, hogy szerencsejátékok az emberiség történetének minden korszakában léteztek. Figyelemre 

méltó, hogy maguk a konkrétjátékformák, ha szaporodtak is, alapjellemzőikben nem sokat változtak. Ugyancsak 

érdekes, hogy jóllehet a kontextus, amelyben ezek a játékok időről időre megjelennek, erősen kor-, illetve 

kultúrafüggőnek tűnik, az alapjellemzők állandósága nemcsak a játékformákban, hanem még a kontextuális 

elemekben (helyszín, a játékosok/játékszervezők személye és attitűdje) is tetten érhető. A korai szerencsejáték-

formák zömükben rítusokként – kitüntetett helyhez, időhöz és körülményekhez kötött tevékenységekként -

jelentek meg az emberek életében. Napjainkban már csak a pszichológusok, antropológusok érzékelik bennük a 

„rítust", maguk a játékosok majd mindannyian hétköznapi tevékenységnek élik meg. Vajon valóban eltűnnek a 

rítusok? 

A szerencsejáték kialakulásának történeti gyökereiig visszaásva először csak pszichés, illetve társas kapcsolati 

okokat találunk. A szerencsejátékok fönnmaradásában (sőt szándékos fönntartásában!) ma már azonban ezeknél 

is erőteljesebb szerepük van a gazdasági okoknak. A Szerencsejáték Rt.160 2000. évi üzleti jelentésében a 

következő olvasható: „A kelet-közép-európai térségben – az állami játékszervezők adatait alapul véve – 

változatlanul Magyarországon a legmagasabb az egy lakosrajutó szerencsejáték-árbevétel." „A Szerencsejáték 

Rt. 2000-ben a növekedés újabb jelentős állomásához érkezett azzal, hogy árbevétele a cég története során első 

alkalommal haladta meg a 60 milliárd forintot. A 63 milliárd 733 millió Ft-os árbevétel 13,2%-kal több a 

megelőző esztendeinél." 

Hazánkban a szerencsejátékok bevételéből származó állami jövedelem 2000-ben 28 milliárd Ft volt, ami 

költségvetési összbevételünknek mindössze 1 ezreléke. Jóllehet ez önmagában alacsony tételnek tűnik, azonban 

ha más költségvetési tételekhez viszonyítjuk (pl. a turisztikai adóból befolyt 4,5 milliárdhoz vagy a súlyadó 5 

milliárdjához), akkor egyáltalán nem elhanyagolható. Tehát nemcsak a szerencsejátékokat üzemeltető 

vállalkozások érdeke az effajta játékok fenntartása, hanem a nemzetgazdaság is számol a szerencsejáték-iparból 

befolyó nyereséggel. De vajon a „szerencsével" való „játék" ősi szükségletét kizárólag csak a szerencsejátékból 

közvetlenül befolyó bevételek útján hasznosíthatja a gazdaság? Maga a szerencsejáték-ipar talán igen. 

Nemzetgazdasági méretekben azonban többről van szó. 

                                                           
159 Jelen tanulmány a BKÁE Marketing Tanszékének és az ELTE BTK Személyiségés Egészségpszichológiai Tanszékének közös OTKA-

kutatásához (T 035146) kapcsolódik, amelynek témavezetője dr. Sándor Imre. 
160 A magyar szerencsejáték-piacon a Szerencsejáték Rt. részesedése 60-70% között mozog. 
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Tekintve, hogy hazánkban most készül az új szerencsejáték-törvény, érdemes a szerencsejátékok változásait, 

illetve mai hazai státusát arra kiélezve végiggondolnunk, hogy ez a tevékenységforma milyen viszonyban van az 

egészséges (a mindenkori fejlődést és jólműködést elősegítő) intrapszichés és társkapcsolati mechanizmusokkal. 

Erre az elemzési szintre a pszichológiának kell vállalkoznia, hogy segítsen megkeresni a hidat a gazdasági 

szempontok és a kóros szélsőségekre kiélezett pszichiátriai szempontok között. Pszichológiai nézőpontból talán 

artikuláltabban felmutatható, hogy a gazdasági szabályozásnak a közvetlenül jelentkező gazdasági 

nyereségérdekeltsége mellett még milyen tényezőket érdemes – pró és kontra – tekintetbe venni. 

Fontosjeleznünk, hogy éppen a törvényi újraszabályozáshoz kapcsolódóan többfajta vizsgálat, illetve kutatás 

folyt ebben a témakörben, amelyek közül az egyik a nagy nyilvánosság előtt is publikussá válhatott. Veér 

András és Erőss László Fortuna szekerén című, 2000-ben napvilágot látott könyve tudományos igényességgel, 

ugyanakkor iróniával és öniróniával telített népszerűsítő stílusban ad gazdag körképet a szerencsejátékok hazai 

és külföldi, múltbeli ésjelenkori jellemzőiről. A téma kifejezetten tudományos igényű hazai vizsgálatai közül 

pedig elsősorban a TÁRKIkutatásokat érdemes megemlíteni (lásd pl. Janky, Tóth, 2000) 

A jelen fejezetben arra teszünk kísérletet, hogy a szerencsejáték mint magatartásforma (illetve az abban 

modellálható döntési/kockázatvállalási mechanizmusok) hátterében felsejlő, általánosan jellemző intrapszichés 

mechanizmusokat differenciáltan bemutassuk. Arra szeretnénk rávilágítani, hogy a gazdasági folyamatokban is 

jelentős emberi tényezők különböző szintjei – a legrejtettebb neurofiziológiai szintű idegrendszeri 

önszabályozástól az információkezelési stratégiáinkon át a csoportmechanizmusokig – hogyan vannak 

kölcsönkapcsolatban, és hogyan válhatnak magatartás-befolyásoló tényezőkké. Mindehhez a szerencsejátékhoz 

való viszonyt tekintjük modellnek. Kiindulásunk három fogalom: a szerencse, a játék és a nyereség. Ezek 

elemzése nyomán szeretnénk eljutni egy negyedik fogalomhoz, a kockázatvállaláshoz, amin keresztül talán a 

legtisztábban tudjuk érzékeltetni a szerencsejáték Janus-arcát és összetett gazdaságpszichológiai jelentőségét. 

8.2. MILYEN ÉRTELEMBEN ÉS MENNYIRE „SZERENCSE"-JÁTÉK 
A SZERENCSEJÁTÉK? 

Kezdjük a „szerencse" jelentésével. A fogalom arra utal, hogy egy bekövetkező esemény, aminek a kimenetele 

nem látható előre, kedvező fordulatot vesz. A szerencse fogalmában a bejósolhatatlanhoz nem a semleges 

„véletlen"jelentését kapcsoljuk, hanem a számunkra pozitív vagy negatív előjelet hordozó véletlenét. 

Kultúrantropológiai, vallástörténeti elemzésekből tudható, hogy mágikus hitű eleink, felismerve a világ (a 

természet, az élet) változékonyságát, de egyúttal érzékelve a változások bizonyos törvényszerűségeit is, 

szerették volna a pozitív irányú változásokat elősegíteni, vagy legalább valamilyen titkos üzenetből kiolvasni az 

események jövőbeli alakulásának irányát. A mágikus világkép számára ugyanis nincsen véletlen, csakhogy az 

összefüggések, illetve törvényszerűségek nem tárulnak föl a hétköznapi tudás szintjén. Az élet örök 

körforgásának, szerencse és balsors váltakozásának rejtett szabályait csak a beavatottak ismerhetik, akik ezeket 

misztikusjelekből képesek kiolvasni. A sors alakulását e jelek alapján előre látni vagy a sorsot befolyásolni 

mágikus praktikákkal próbálták. A jövőjósláshoz vagy akár az esőcsináláshoz szimbolikus jeleket hordozó 

tárgyakat használtak. Az ilyen tárgyak között bukkantak fel évezredekkel ezelőtt – és ami ennél érdekesebb, 

napjainkig fönnmaradtak – a szerencsejáték legfőbb kellékei közé sorolható tárgyak, mint például a körcikkekre 

osztott kerék, az oldallapjain számokat hordozó kocka vagy az ugyancsak számokat és egyéb szimbolikus 

jeleket tartalmazó kártyák161, és éppígy a számsorsjátékok bizonyos formái, mint például az 5-öt a 90-ből162. 

Pszichológiai szempontból a szerencse meghívásának – pontosabban a véletlen kontroll alá vonásának, és ezzel 

a biztonságélmény megteremtésének – vágyát, illetve képzetét az én kialakulásához és megerősítéséhez kapcsolt 

kompetencia vagy effektancia(hatékonysági) motiváció, a kontrollhit, sőt az attribúciók témakörén belül is 

régóta kutatja a pszichológia (pl. Hendrick, 1943; White, 1959; Rotter, 1966; Kelley, 1967; de Charms, 1968; 

Bandura, 1977b; Weiner et al., 1971 – hogy csak a kezdetekre utaljunk). A vizsgálatok tanúsága szerint elemi 

szükségletünk, hogy a saját akcióink és a környezeti események közötti összefüggéseket ok-okozati (és ezáltal 

kontroll alá vonható) történésekként képezzük le, lehetőleg azzal a felhanggal, hogy mi magunk a pozitív 

kimeneteleknek vagyunk okozói (lásd pl. Lefcourt, 1973; Langer, 1975; vagy Taylor, 1989 – a jelenség intenzív 

kutatását megalapozó munkáit vagy az újabb termésből pl. Armor, Taylor, 1998). (A véletlen bejóslásának, az 

emberi elme ún. valószínűségi modellező funkciójának – látszólag a közvetlen viselkedéses kontrolltól 

független – általánosabb problémájára a szerencsejátékok „játék" jellegének tárgyalásakor röviden még 

visszatérünk.) 
                                                           
161 A kártya történetéről lásd pl. Zsoldos, 1980. 
162 Ez a számsorsjáték-változat Olaszországban 1519-ben, Franciaországban 1560-ban, Angliában 1569-ben, Magyarországon 1770-ben már 
ismert volt. 
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Az ok-okozat képzés többnyire konkrét viselkedéses tapasztalatokból indul: például „Megrázom a fát, és – ha 

ügyesen rázom – ölembe hull a gyümölcs." (Vö. „Meghúzom a félkarú rabló karját, és – ha ügyes vagyok – 

mindhárom mezőben ugyanaz a gyümölcsmotívum tárul elém, és pénzérmék hullnak az ölembe.") A humán 

mentális apparátus mégis könnyen absztrakttá, és így a konkrét tapasztalattól függetlenedni képes általános 

érvényű ok-okozati szabállyá kódolja a történések (az akció és a kontextusát képző körülmények) együttjárását. 

Abból tehát, hogy erőteljes – megerősítés értékű – kapcsolatként képezzük le a saját konkrét akciónk és annak 

pozitív (vagy negatív) kimenetele közötti kapcsolatot, az következhet, hogy ez a reprezentált kapcsolat 

érzelmekkel kísért, tartós hatékonysághitté generalizálódva a későbbi viselkedésünk irányítójává válhat. 

Ráadásul, mivel az együttjárások ok-okozatként való leképezésének mechanizmusa meglehetősen erős, egyfelől 

hajlamosak vagyunk véletlen együttjárásokat is törvényszerű kapcsolatként értelmezni (erre épülhet a babonás 

viselkedés is, ami a szerencsejátékokhoz való viszonyban nem elhanyagolható tényező), másfelől pedig 

késztetést érzünk arra, hogy a véletlent is kontroll alá vonjuk. 

Az utóbbi jellegzetes példája az a több szerző által is leírtjelenség, hogy a szerencsejátékosok hajlamosak a 

bejósolhatatlan esélyűjátékoknál is úgymond „kontrollstratégiákat" kialakítani: például kockadobásnál speciális 

módon rázogatni a kockát, vagy egyedi technikával keverni a kártyát. Sőt, amikor egyes játékosok ilyen 

stratégiákkal élnek, akkor a fogadók hajlamosak az ilyen játékosokra nagyobb téteket tenni (lásd pl. Langer, 

1975). A szerencsejátéknak éppen ezt a mozzanatát, vagyis hogy teljesen véletlen eseményt kontrollálhatóként 

kezelünk, szeretnénk külön is kiemelni. Úgy tűnik ugyanis, hogy ez a fajta realitásvesztés, amikor a véletlen 

helyzet ügyességi helyzetté avanzsál, bizonyos, pszichésen veszélyeztetett személyeknél jelentős szerepetjátszik 

a szerencsejáték kényszeres, kóros játékszenvedéllyé válásában (pl. Zuckerman, M., 1994; Vitaro et al., 1997; 

Dickerson, 1998; Németh, Boncz, 1998). 

Látnunk kell, hogy itt automatikusan működő mentális folyamatokról van szó, amelyek hasznosak azáltal, hogy 

cselekvéskészekké (úgy is fogalmazhatunk: a cselekvést megkockáztatóvá) vagy tartósan cselekvővé tesznek 

bennünket, illetve hasznosak mindaddig, amíg pontosan képezik le a valóságos összefüggéseket. Ugyanakkor 

azonban veszélyesek lehetnek azáltal, hogy a cselekvés kényszerébe (meggondolatlan cselekvésbe vagy 

inadekvát cselekvés fönntartásába) is belevihetnek, illetve veszélyesek azáltal, hogy illuzórikus összefüggéseket 

képeznek le, és amennyiben ezek az illúziók tartósan fönnmaradnak, akkor előbb-utóbb az egészséges 

alkalmazkodásunkat gátolják. (Az illúzióknak az egészséges vs. maladaptív alkalmazkodásban játszott 

szerepéről lásd pl. Taylor, Brown, 1988; Taylor, 1989; Robins, Beer, 2001.) 

Elemzésünk szempontjából ezeknek az automatikus mentális (illetve viselkedéses) mechanizmusoknak a 

bemutatása – automatizmusuk hangsúlyozása – azért fontos, mert szeretnénk érzékeltetni, hogy mindezek 

ismeretében azok az emberek, akiknek saját magatartásukra (és annak okaira) kevéssé van tudatos rálátásuk, 

könnyen manipulálhatók. Különösen érvényes ez a gyerekekre, a képzetlen rétegekre, illetve a krízisben lévő 

személyekre. Nem véletlen, hogy a szerencsejáték (kóros következményű) terjedését egyre több kutatásban 

vizsgálják fiatalkorúaknál (lásd pl. Westphal et al., 2000). 

A szerencsejáték iparrá válásával – mint ahogy a gazdaság egyéb szféráiban is – tanúi lehetünk, hogy a haszon 

fokozása érdekében szaporodnak a cselekvésünket befolyásolni szándékozó manipulatív technikák. Szeretnénk 

azonban leszögezni, hogy a manipulációt nem azonosítjuk a szándékos csalással. (A szerencsejáték klasszikusan 

nem etikus formáit: pl. kártyalapok cinkelése, rulettasztal mágnesezése, nyerőautomatáknak az üzemeltető 

esélyét aránytalanul növelő beállítása stb., ha még föl-fölbukkannak is imitt-amott, a legális szerencsejáték-ipar 

igyekszik kiirtani.) Mit értünk akkor manipuláción? Alapvetően azokat a – legközismertebben a reklámban 

megfigyelhető – befolyásolási eszközöket, amelyekjóllehet tudatosíthatóan, azonban alapvetően tudattalanul 

késztetnek bennünket olyan cselekvésekre, amelyeket átlagos körülmények között nem tennénk meg. A 

szerencsejátékok esetében például nagyon kicsi a valószínűsége, hogy az átlagember bemenne egyjátékterembe, 

ha az nem egy nagy bevásárlóközpontban van, ahovájó néhányan a céltalanul eltöltendő szabadidejükben térnek 

be. Aligha töltenének emberek órákat egy pénznyerő automata mellett, ha maguk az automaták és az azokat 

tartalmazó helyiség nem lenne telítve a tudatállapotukat áthangoló szín-, hangés fényhatásokkal és az ősi, 

mágikus tudatot életre keltő szimbólumokkal. Természetesen az is a manipuláció eszköze, hogy az igazán nagy 

anyagi hasznot hajtó kaszinók az imént felsorolt befolyásoló effekteket csak kvázi dekorációként alkalmazzák. 

A hatást inkább a legelemibb emberi szükségletek kielégítését szolgáló társszolgáltatásokkal (etetés-itatás, szex, 

VIP-érzet) fokozzák. 

Mindezeket nem kezelhetjük egyértelműen elítélően. A befolyásolás szándékát a piacgazdaságban éppúgy 

természetesnek kell tartanunk, mint ahogy az a legártatlanabb hétköznapi interakcióinkban is megjelenik. A 

befolyásolás/manipulálás attól kezdve válik etikai problémává, ha olyan mértéket ölt, hogy veszélyezteti az 

egyén – vagy bizonyos rétegek – szabad cselekvésének lehetőségét és alapvető egzisztenciális érdekeit. 
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A szerencse fogalmával kapcsolatos gondolatmenetünket összefoglalva a következőt állapíthatjuk meg: a 

véletlen elváráson kontra ügyességen alapuló kontroll pszichológiai mechanizmusainak összefüggésében a 

szerencsejátékot speciális magatartásformának tekinthetjük. Alkalmas terep arra, hogy összefonódjanak benne – 

és ezáltal egymást felerősítsék – az oktulajdonítás és kontrollhit természetes, automatikus (és ezáltal néha 

illuzórikus) mentális műveletei, valamint az ősi, ritualizált, mágikus sorsbefolyásoló praktikáknak a mai kor 

emberében is élő archaikusszimbolikus hatásmechanizmusai. E két tényező összekapcsolódása kontrollközelivé 

emeli a véletlent, és ezzel a „biztonságos" felé billenti el az egyébként bizonytalan kimenetelű esemény 

jelentését. Ennek pozitívan is értékelhető következménye lehet, hogy a véletlen iránti tolerancia felé nyithatja a 

személyiséget, másfelől azonban – negatív következményként – az önszabályozó folyamatok sérülékenysége, 

illetve gyenge célrendszer esetén a kényszeres, nem adekvát formában alkalmazott kontroll (játékszenvedély 

mint szenvedélybetegség) irányába tolhatja el a viselkedést. 

Ha csak a véletlen iránti tolerancia (a pozitív kimenetelű véletlen elvárásának) fokozódása felől nézzük a dolgot, 

akkor azt a görcsös biztonságkereséssel szembeállítva valóban kedvező attitűdnek tekinthetjük. Egészséges 

életvezetésünk alakításában ugyanis számolnunk kell a véletlenekkel. Nincs élet kockázatvállalás nélkül, és 

valahogyan az optimális kockázatvállalás módozatait is tanuljuk: hol játékosan, hol az élet kemény iskolájában, 

hol könyvekből. Ez utóbbira a „valószínűségszámításnak", illetve a „döntéselméletnek" a megszületésétől 

kezdve van lehetőségünk. A „Szerencsekisasszony" – ahogy Weaver aposztrofálja a valószínűségszámítás 

tudományát – születése a 17. századra tehető, és a Franciaországban divatos szerencsejáték-szokásoknak 

köszönhető (lásd Weaver, 1997, 32-40.). A kockázatvállalás vonatkozásában számunkra e helyütt azonban 

főként a döntéselméletnek azok az újabb irányzatai lehetnek érdekesek, amelyek a szubjektív valószínűségen 

alapuló „szubjektív kockázat" jelenségével foglalkoznak, és amelyek a marketingkutatásban különösen 

nagyjelentőségűek (lásd a kockázatvállalás marketingszemléletével kapcsolatban Chikán, 1970; Kindler, 1987). 

Úgy tűnik ugyanis, hogy a szerencsejátékokban jelentkező kockázatvállalás és a marketing értelemben vett 

fogyasztói kockázatvállalás számos rokon vonást mutat. Ahol közös vonásokat érzékelünk, ott a kockázat szinte 

mindig elválaszthatatlan a biztonságkeresés mechanizmusaitól.163 Mind a fogyasztói döntésekben, mind a 

szerencsejátékosok döntéseiben annak lehetünk tanúi, hogy a lehetséges veszteséghez való viszonyulás 

dominánsabb meghatározó, mint a nyereséggel való kapcsolat. Kolos eleve abból indul ki, hogy a fogyasztói 

kockázat determinánsai: „a veszteség bekövetkezésének valószínűsége és ennek szubjektív fontossága a 

fogyasztó számára" (1999, 41.). Lényegében ez a tétel nyer igazolást Janky és Tóth (2000) vizsgálatai alapján, 

akik szimulációs kockázatvállalási helyzetekben hozott döntéseket elemezve, általános eredményként azt 

mutatták ki, hogy „a magyar lakosságot inkább a kockázatkerülés jellemzi", a kockázatvállalás biztonsági 

fedezetével (szocioökonómiai státus; anyagi biztonsági fedezetek, pl. biztosítások) rendelkező személyeket 

magasabb kockázatot vállalónak találták. 

A fentiekben a szerencseelvárás általános pszichológiai jelenségét jártuk körül, és abban a biztonságkeresés 

stratégiáit kimutatva érzékeltettük a kapcsolatot a szerencsejátékban tettenérhető valószínűségmodellező 

szubjektív stratégiák és a tágabb értelemben vett kockázatvállalás között. A szerencsejáték azonban játék is: 

potenciálisan szórakozást, élvezetet nyújtó elfoglaltság. Nézzük meg most erről az oldaláról! 

8.3. MILYEN JÁTÉK ÉS MEDDIG JÁTÉK A SZERENCSEJÁTÉK? 

Ajáték mint emberi tevékenység elemzésével számos tanulmány foglalkozik. Biológiai, társkapcsolati 

funkcióiról, evolúciós és ontogenetikus fejlődési jellemzőiről egyaránt sokat tudunk (csak a magyar nyelven 

hozzáférhető átfogó megközelítésekből lásd pl. Huizinga, 1990/1940; Millar, 1973; Cherfas és Lewin, 

1986/1980). Huizinga – akinekjátékelemzése máig mértékadó ajáték funkciójáról való gondolkodásunkban – 

azért emelte a homo ludens emberképét a 20. század elején divatos homo faber emberképe mellé, mert a 

játékban vélte felfedezni az emberi kultúra kiindulását és kibontakozásának folyamatát. 

Játékszükségletünk titka onnan is megközelíthető, hogy általa jöhet létre a „valós" és „lehetséges" 

összekapcsolása, a „mintha" kategóriájában egymáshoz igazítva vagy összebékítve más módon nem 

találkoztatható elemeket, sőt ellentéteket. (Ellentéteken olyan össze nem férő kategóriákat, tényeket, illetve 

magatartásmódokat érthetünk, amelyek az emberi elme számára vagy objektív – az emberi agy 

információfeldolgozó mechanizmusaiból következő -, vagy szubjektív – az egyes ember személyes 

viszonyulásaiból következő – okokból tűnnek feloldhatatlannak.) A játék zsenialitása, hogy – többnyire 

humorral átszőtt – paradoxonná nemesítve segít együtt megjeleníteni (és így a játékban részt vevők számára 

                                                           
163 A kockázatvállalás és biztonságkeresés együttmozgása makroszinten evidencia. Az is jól ismert tény, hogy ezek kapcsolatát különösen jól 

érzékelhetjük az erőteljes társadalmi-gazdasági változások időszakában (lásd Mocsáry, 1999). Nem véletlen, hogy hazánkban a 
szerencsejátékok iránti igény (és annak az átalakulás keltette gazdasági okokból történő támogatása) a rendszerváltással nagyon felerősödött. 
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reprezentálni) olyan megtapasztalni való dolgokat, amelyek alapvetően összetartozóak, de más eszközökkel 

feltárhatatlanok vagy kezelhetetlenek.164 A játék tehát olyasmit képez le, ami egyébként rejtett, és éppen ezáltal 

képes „teremteni", illetve hathat (kultúra-) teremtően. A szerencsejátékkal kapcsolatban egy kortárs szerző a 

következőt írja: 

„A szerencsejáték társadalmi elfogadottsága e játék azon képességében gyökerezhet, hogy az adott 

társadalomban uralkodó gazdasági élet lényegi vonásait 

tudja jelezni és értékként feltüntetni." (Riches, 1986, 98.) 

Huizinga a játék alapvető ismertetőjegyeiként jelöli meg a bizonytalanságot és a feszültséget. Jóllehet ő maga 

igyekezett különválasztani ajáték biológiai és kultúrateremtő funkcióját, a lélektan e két funkciót szoros 

kölcsönkapcsolatban lévőnek látja. A bizonytalanságkezelésnek és a feszültség önszabályozásának a játékban 

együtt megvalósuló mechanizmusát fedezhetjük fel Zuckermann szenzoros élménykereső személyeinél, például 

az extrém sportok kedvelőinél, ahol ajáték feszültségszabályozó funkciójának neurofiziológiai szintjeire is 

ráláthatunk. Itt jegyezzük meg, hogy a neurofiziológiai feszültségszabályozó funkciók értelmezésében úttörő 

volt Grastyán Endrejátékelemzése. Ahogy azt Kulcsár kiemeli: Grastyán „ajátékot az »elfogulatlan szenzoros 

nyitottság« állapotaként jellemzi, és a divergens gondolkodással, a perszeveratív tendenciák leküzdésével 

kapcsolja össze" (Kulcsár, 1996, 222.). Témánk szempontjából azért tartjuk fontosnak ajáték bizonytalanságés 

feszültségszabályozó funkciójának kiemelését, mert éppen a szerencsejáték esetében nagyon is nyilvánvaló e két 

tényező együttes jelenléte. Mindaddig, amíg a bizonytalansággal és a feszültséggel való játék úgy tágítja 

bizonytalanságtűrésünk és feszültségtűrésünk határait, hogy ezzel mind biológiai, mind viselkedéses értelemben 

egészséges önszabályozásunk hatóterét növeli, addig valóban „játékról" beszélhetünk. Méghozzá az életszerű 

alkalmazkodást gyakorlással segítő játékról. 

A bizonytalanság elviselésének gyakorlására kitűnő lehetőség, ha a kevésbé valószínű eseményt valamilyen 

eszközzel – akár pozitív, akár negatív értelemben – értékessé tesszük. Erre szolgálhat például a fogadás, illetve a 

nyeremény. Meg kelljegyeznünk, hogy ilyen érték-hozzárendelő valószínűségsúlyozást az elménk magától is 

végez. Mind a heurisztikákkal, mind a szociális megismeréssel foglalkozó pszichológiai vizsgálatok ezt 

sugallják. Jelen elemzésben különösen az utóbbi vizsgálatok figyelemre méltóak, ugyanis a „ritkaságon" alapuló 

valószínűségi súlyozást nemcsak az emocionális értékeléssel, hanem az oktulajdonítással is kapcsolatba hozzák 

(lásd pl. Leyens, Fiske, 1989). 

A „szerencse"-játékban eszerint a szubjektív valószínűségmodellezés funkciójának gyakorlása egyértelműen 

tettenérhető. A szerencsejáték „játék" eleme pedig – a fentebb bemutatott – automatikus biztonságkereső 

mechanizmusok „veszélytelen" modulálásra adhat lehetőséget. Arra, hogy itt két, egymástól elválasztható 

mechanizmusról lehet szó (vagyis bizonyos értelemben másképp kódolódnak az éles és ajátékos helyzetek 

információi), ha nem is bizonyító erejűnek, de érdekes adaléknak találjuk Janky és Tóth eredményeit, akik 

szerencsejáték-vizsgálatukban két független dimenziót mutattak ki: a valós kockázatvállalás dimenzióját és egy 

a „játékosságra és az új iránti fogékonyságra utaló dimenziót" (2000, 315.). 

Témánk szempontjából ajáték személyen belül zajló hatásmechanizmusán túl érdemes néhány gondolat erejéig 

ajáték társas jellegével is foglalkozni. A társas vonatkozások megjelenhetnek magában a játékot életre hívó 

szükségletben, de a játékhoz kapcsolódó kontextuális tényezőként is. Az elsőre jellegzetes példa a verseny 

(rivalizáció, harc), a másodikra pedig pusztán maga a társas együttlét (mind feszültségszabályozó, mind 

információcserére lehetőséget adó funkciójával). A szerencsejátékok esetében kezdettől fontos volt mindkét 

fenti társas vonatkozás. Nézzük először a versenyt! 

A szerencse kegyeltje többnyire nemcsak a sorssal szemben volt nyertes, hanem valamely konkrét riválisával 

szemben is. Néha még az is előfordulhatott, hogy a kockajáték vagy egy kártyacsata165 versenye igazi harcot 

szelídített (cserélt le) játékká. (Még ha kockán fordulhatott is meg valamikor birodalmak vagy országrészek 

sorsa, talán még mindigjobbanjárt mindenki, mint ha a felek hatalmi és kompetitív késztetése a harcmezőn 

véreztetett volna el ezreket.) A verseny és azon keresztül a saját értékesség bizonyítása szoros kapcsolatban van 

a kitűnni, kiemelkedni vágyás ősi, biológiai gyökerekig visszavezethető szükségletével. (Meg kelljegyezni, hogy 

ilyenkor a verseny egyúttal szerepjáték is!) Nem véletlen, hogy a mindenkori hatalom élenjár a versengő 

                                                           
164 Ajáték és a paradoxonok viszonyát Kulcsár Zs. elemezte egy 1998-as konferencián elhangzott előadásában (lásd Kulcsár, 1998). 
165 Az effajta nyelvi utalások, mint „kártyacsata", „bankot robbantani" stb., meglehetősen világosan jelzik a harccal való kapcsolatot. 
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magatartásban, beleértve a versenyjátékokat, köztük a szerencsejátékot is: gondoljunk csak az olimpiai szintű 

sportvetélkedők rendezésére és szponzoraira166 vagy akár a híres kaszinók látogatóinak személyére. 

A versenyben – még látszólag azonos esélyek mellett is – mindig jelen van a véletlen valamilyen szintje is. Ettől 

fordulhat át nagyon könnyen olyan szerencsejátékba, aminek fő formái a fogadások. A szerencsejátékok 

történetéből jól ismert tény, hogy a tipikus ügyességi versenyek (lóverseny, fogathajtás stb.) fogadói között is 

első helyen álltak az uralkodók. A köznép számára pedig a mai napig nemcsak a fogadáson nyert haszon miatt, 

hanem áttételes nyereségként is fontos, ha kiemelkedő versenyző (híresség) mellett teszi le a voksát (pl. azzal, 

hogy valamely híresség szurkolótáborához tartozik), illetve a konkrét pénzbeli tétjét, hiszen ezáltal 

értékesebbnek éli meg a saját személyiségét. 

A fentiek mellett az a mozzanat is érdekes, hogy az olyan ügyességi versenyeknél, ahol szemmel láthatóan nem 

azonosak az esélyek, fokozott a csalás veszélye, amit azonban a népi bölcsesség támogat! Bár Huizinga ezt nem 

az esélyegyenlőtlenséggel, hanem egyfajta megkérdőjelezhető morális felfogással hozza kapcsolatba (Huizinga, 

1990, 61.), ő is idézi az ismert nyúl és sündisznó mesét, illetve utal olyan mítoszokra, ahol a hamisjátékos a hős. 

Ezt a jelenséget – a csalást, illetve annak elfogadását mint az esélyegyenlőtlenség kiegyenlítésének eszközét – 

társadalmi-gazdasági vetületben is figyelemre méltónak találjuk, jelezve azt is, hogy nemcsak az egyéni esélyek 

mértéktelen növelésének mohó vágya, hanem a fokozott mértékű esélyegyenlőtlenség is melegágya a szabályok 

áthágásának. 

A verseny, mint a harc megszelídített formája, az egyik legoptimálisabb terepe lehet a valódi, sokfajta 

értelemben pozitívan értékelhetőjátéknak. Szellemi és fizikai készségfejlesztő lehetősége vitathatatlan. Ahol 

ezek az immanens nyereségek korlátozottak, ott ismét megerősíthetők külső értéknöveléssel. Jó példák erre a 

kártyajátékok, ahol – ha már a kombinatórikai ügyesség örömet keltő izgalma nem fokozható – belépnek a tétek. 

A verseny alapújátékokkal kapcsolatban, köztük a külsődleges nyereséggel modulálható szerencsejátékokkal 

kapcsolatban is, azt kell látnunk, hogy ezek mindaddig konstruktívak, amíg nem öltik az életet (vagy az élhető 

életetjelentő egzisztenciát) veszélyeztető küzdelem formáját. 

A játékok – ugyancsak beleértve a szerencsejátékokat is – fontos örömfokozó kontextuális eleme a társas 

együttlét. Az évődő rivalizálásnak (és mellesleg információcserének) éppúgy alkalmas terepei voltak például a 

kártyaklubok vagy a kaszinók, mint a társadalmi-gazdasági pozíciók összemérésének és kiegyenlítésének. 

Ennek mára csak a baráti-családi, forintos alapú kártyapartik vagy a felső tízezer számára személyességet 

isjelentő kaszinóvagy lóversenyjátékok őrzik a nyomait. A társas együttlét formációi a szerencsejátékok 

esetében ma sokkal személytelenebbek (pl. totóvagy bingóklubok, játéktermi törzsvendégek), jóllehet sokak 

számára még ez a fajta együttjátszás is fontos motiváció. Szánalmasan individualizálódó világunkban 

egyeseknek már az kapcsolat értékű, ha ismerős arcok között tölti ki hétről hétre a szelvényeit, és ha ezekkel az 

ismeretlen ismerősökkel elbeszélgethet az esélyekről. Éppen ezért a szerencsejáték-iparnak ezt az igényt is ki 

kell elégítenie – és igyekszik is kielégíteni. 

Ajáték összes formájának (verseny-, szerep-, szabálystb.) és minden funkciójának (gyakorlástól a 

feszültségszabályozáson át, egészen a kultúrateremtésig) szisztematikus végigelemzése nélkül is kimondhatjuk, 

hogy mindaddig, amíg minden elemében játék tud maradni, kizárólag pozitív szerepe van az életünkben, 

viselkedéses és mentális értelemben egyaránt. Kérdés, hogy hol és hogyan veszhet el a „játék" a 

szerencsejátékból. Mielőtt azonban ezt megválaszolnánk, röviden még a nyereség mint pénz pszichés 

funkciójáról kell szólnunk. 

8.4. A PÉNZBELI NYERESÉG PSZICHÉS HATÁSMECHANIZMUSA 

E helyütt nem kívánunk elemzően belebocsátkozni sem abba, hogy közgazdasági értelemben hogyan alakult ki, 

sem abba, hogy miként vált a puszta fizikai létünket is befolyásoló tényezővé a pénz.167 Két jól ismert tény 

fonalán szeretnénk csak néhány, a témánk szempontjából fontos összefüggést láttatni. Ezek a pszichológiai 

értelemben jelentős tények a következők. 

Egyfelől, a pénz az elemi szükségleteink kielégítését (létfenntartási javaink megszerzését) biztosító eszközként 

olyan erőteljes jutalomértékre tett szert, hogy az idők folyamán átvehette biológiai szintű értékmérő, sőt 

értékképző mechanizmusaink helyét. Ennek következtében ez a valójában közvetett jutalomértékkel bíró eszköz 

                                                           
166 A szerencsejáték és a legrangosabb sportversenyek kapcsolatának konkrét példája, hogy a Szerencsejáték Rt. a magyar olimpiai csapat 

arany fokozatú támogatója. Ebben a minőségében szakmai küldöttséget utaztatott a sydneyi nyári olimpiára (lásd a 2000. évi üzleti 

jelentést). 
167 A pénz kialakulásával és viszonyrendszerével részletesen a könyv 9. fejezete foglalkozik. (A szerk.) 
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alkalmassá vált arra, hogy átalakítsa alapvető létértékeinket is. A pénz tehát bizonyos szintig öntörvényűvé vált. 

Másfelől – természetesen az előbb említett funkciójával összefüggésben – erősen beleszólt (lényegében a merev 

hierarchizáció kompenzációjaként) a társadalmi tagozódás alakulásába is, azaz átformálta, illetve folyamatosan 

formálja azt. 

A pénzszerzési próbálkozás szerencsejáték útján jól jelzi a játékosoknak azt az attitűdjét, hogy a vágyott javak 

megszerzésének és/vagy társadalmi pozíciójuk megváltoztatásának útját nem az értékarányos teljesítményben 

látják. Ezen a ponton – ismét anélkül, hogy ezt ajelenséget a maga összetettségében megpróbálnánk kifejteni – 

arra szeretnénk utalni, hogy a szerencsejátékoknak az értékekhez való viszonya (ahogy ezt fentebb már a 

Riches-féle idézettel illusztráltuk) fontos jelzése, sőt előrejelzése is lehet az adott gazdasági-társadalmi renddel, 

illetve trendekkel szembeni attitűdöknek. 

Mindezek alapján a szerencsejátékban elérhető nyereséggel kapcsolatos attitűdöknek és azok más attitűdökhöz 

való viszonyának finom elemzése fontos indikáció lehet (látszólag ajelenségtől távoli) gazdasági-társadalmi 

mozgások leképezésére, sőt talán bejóslására is. Ha a szerencsejáték-attitűdöknek és szerencsejáték-

magatartásnak a velük legközvetlenebb kapcsolatba hozható kockázatvállalási/biztonságkeresési attitűdökkel és 

magatartással való összefüggéseit pusztán a nyereség/veszteség fényében vizsgáljuk, akkor is fontos 

megállapításokra juthatunk (lásd pl. Janky, Tóth, 2000). Nyilván elemzésre érdemes a tétek nagyságának és a 

nyerési esélynek vagy ezek időviszonyainak a kapcsolata önmagában is, és a szocioökonomiai státus 

összefüggésében is. Itt két további megközelítésmódotjavaslunk megfontolásra. 

8.5. A SZERENCSEJÁTÉK-IPAR HORIZONTÁLIS ÉS VERTIKÁLIS 
MEGKÖZELÍTÉSÉNEK TÁGÍTÁSA 

A horizontális irány kiterjesztési lehetősége (ami felé már tettünk kísérletet, lásd V. Komlósi et al., 2000), ha a 

szerencsejáték-attitűdöket és a szerencsejátékos-magatartást az életvezetési attitűdök tágabb rendszerén belül 

vizsgáljuk. Ezen az úton – anélkül, hogy a mélyebb háttértényezőket feszegetnénk – feltárhatók olyan 

együttváltozások, amelyek gazdaságpolitikai nézőpontból konkrétan a szerencsejáték-iparral kapcsolatban is, de 

áttételesebben is figyelemre méltók. Fentebb hivatkozott saját vizsgálatunk például megerősíti azt a többek által 

jelzett általános összefüggést, hogy a szerencsejátékban való részvétel és a kockázatvállaló attitűd együtt járnak. 

Janky és Tóth (2000) vizsgálatai ugyancsak azt jelzik, hogy a szerencsejáték alkalmas a kockázatvállalás 

modellálására 

A saját vizsgálatunkban az is viszonylag tisztán regisztrálható volt, hogy ajátékosok számára fontosabb érték az 

izgalmas élet, és kevésbé fontos érték a biztonság, mint azok számára, akik nemjátszanak szerencsejátékot. 

Egyúttal azt is dokumentáltuk, hogy vizsgált populációnkban a kockázatvállalás és az előrelátás (hosszú távra 

tervezés) szétválni látszanak, továbbá hogy az előrelátók általános értékorientációja eltér a nem előrelátó 

kockázatvállalókétól. Olyan értékek, mint például a „valahová tartozás", „barátságos kapcsolat másokkal", 

„önmegvalósítás", csak az előrelátó kockázatvállalóknál tűnnek fontosnak. 

A vertikális irány kiterjesztéseként azoknak a pszichés alapmechanizmusoknak a szisztematikus 

vizsgálatátjavasojuk, amelyeknek a bemutatására jelen tanulmányban olyan nagy hangsúlyt fektettünk. A 

jelenlegi gyakorlathoz képest ugyanis tudatosabban kellene felszínre segíteni a szerencsejátékban rejlő 

konstruktív hatásmechanizmusokat, és a pszichés háttérmechanizmusok ismeretében célzottabban kellene 

csökkenteni a destruktív kimeneti lehetőségeket. Elemzésünkben rámutattunk a valószínűségi modellezés és a 

rítusok összefüggéseire, a kontroll és a biztonság viszonyára, a valószínűségi modellezés és ajáték kapcsolatára, 

valamint ezek értékvonatkozású mechanizmusaira. 

A szerencseelvárás, sőt szerencsemegidézés ősi, rituális elemeinek erőteljes jelenlétét a 21. század emberének 

mentális folyamataibanjól bizonyítja a Szerencsejáték Rt. azon adata, miszerint a 2000. évi bevételből 

legnagyobb részesedésük a számsorsjátékoknak volt (lottóformák), köztük is az ötös lottónak 33,2%-kal! Meg 

kell jegyeznünk, hogy ez a nagy profitot eredményező játékforma nem tartozikjellegzetes módon a kóros 

játékszenvedély megbetegedést előidéző játékok közé. Az 5-öt a 90-ből arány egyértelműen kicsi nyerési 

valószínűsége és a tét alapösszege összhangban lévőnek látszik. Ez az esély nem igazán csábít túlzásokra – 

ajáték itt játék tud maradni, aligha válik élet-halál kérdéssé. (Túlzásokra pedig csak olyankor csábít, amikor 

hihetetlenül magasra szökik az elérhető legmagasabb nyereség.) Ráadásul a heti egy alkalommal történő 

sorsolás, ami bizonyos szintű késleltetési képességet feltételez, már önmagában véve csökkenti az impulzívjáték 

veszélyét. 
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Meg kell jegyeznünk, hogy a számsorsjátékok mentális egészséget veszélyeztető hatása érdekes módon nem a 

befektetési oldalon, hanem inkább a nyeremény oldalon jelentkezik. A túl magas nyeremény mind fizikai, mind 

pszichés ártalmakatjelenthet az arra felkészületlen személyek számára. Nem véletlen, hogy már vannak olyan 

országok, ahol külön stáb ad segítséget a nyertesnek a szívinfarktustól a meggondolatlan anyagi vagy kapcsolati 

lépésekig terjedő lehetséges negatív következmények elkerüléséhez. 

Külön szót érdemelnek az „ügyességi" elemet is nyilvánvalóan feltételező szerencsejáték-fajták. A 

sportfogadások mindegyike ebbe a kategóriába sorolható, de tipikusan ügyességi szerencsejátéknak tekinthetők 

a nyerőgépek, sőt itt említhetjük a népszerű televíziós szerencsejátékokat is. Ez utóbbiakról azért kell feltétlenül 

szót ejteni, mert a tévé segítségével a szerencsejáték a nyilvánosság elemével bővülve újabb megerősítést nyer. 

(Fentebb márjeleztük, hogy a szerencsejáték a társadalmi mobilizáció egyik eszköze, és bizonyos szintig a 

kitűnni vágyás szükségletét is kielégíti.) A televíziós szerencsejátékok eszerint a kockázatvállalás-ügyesség-

nyilvánosság elemeket szoros kapcsolatba hozzák. Amennyiben a nézettség irányítottsága ellenére valamelyest 

rá lehet látni a tényleges preferenciákra, feltűnő, hogy az átlagos szintet némileg meghaladó tudást (ügyességet) 

feltételezőjátékok mennyire kedveltek. Ezek a játékok elemzésre érdemes példái lehetnek a tudás (illetve 

ügyesség), a kockázatvállalás, a nyilvánosság és a biztonsági alapok összefüggéseinek. Az „ügyességi" elemet is 

sugalmazó szerencsejátékok általunk is veszélyesebbnek tekintett formái a nyerőgépek, illetve bizonyos 

kaszinójátékok. Itt a nagyon primitív ügyességi feladat és a késleltetés nélküli jutalom lehetősége azokat 

„szippantja be" ártalmas módon, akik az önkontroll alacsony fokán állnak (fiatalok, képzetlenek, impulzívak, 

válságban lévők). 

Fenti gondolatmenetünkkel azt kívántuk érzékeltetni, hogy a szerencsejátékok mindaddig, amíg a „játék" kereti 

között maradnak – az egyébjátékokhoz hasonlóan –, kifejezetten konstruktívak lehetnek. Alkalmas terepül 

szolgálhatnak a kockázatvállalás és versengés bizonyos formáinak, illetve feszültségük feldolgozásának 

gyakorlásához, úgy is, mint a szabadidő eltöltésének lehetőségei. A konstruktív formákat erősíteni érdemes, a 

mentális vagy egzisztenciális értelemben fokozott veszélyt jelentő destruktív formákkal kapcsolatban pedig 

megfontolandó lehet akár a szigorúbb korlátozás is. Az ilyen irányú szabályozás nemcsak egyéni, illetve 

társadalmi célokat szolgálna, hanem perspektivikusan a szerencsejáték-iparnak is érdeke volna. 

Jól ismert tény, hogy a szerencsejátékok kiugróan magas profitja miatt – ahol egyáltalán legalizálják a 

szerencsejátékokat – igyekeznek azt központi irányítás alatt tartani. Egyes országokban nemcsak a játékformák 

szabályozásával, hanem a profitszerzés kedvezményezettjeinek, illetve a profit felhasználásának a 

szabályozásával is foglalkoznak: például azt is előírják, hogy a szerencsejátékból befolyt nyereséget csak 

kulturális vagy szociális célokra lehet hasznosítani. Bár nem ez az érvelés áll e mögött a koncepció mögött, 

mégis benne rejlőnek érezzük a szerencsejáték azon funkciójának „külső megtámogatását", hogy elvileg 

alkalmas lehetne az esélyegyenlőtlenségek korrigálására. Úgy véljük, hazánkban is bőven lenne terep a 

szerencsejátékból befolyó nyereség szociális célú felhasználására: az állami bérlakások építésétől az okatáson át 

a legkülönfélébb területeken. 

8.6. ÖSSZEGZÉS 

Összefoglalóan a következőket szeretnénk kiemelni: vizsgáltainkkal azért fordultunk a szerencsejátékok felé, 

mert azokat mind maguk a játékformák, mind a szerencsejátékos-magatartás, mind pedig a szerencsejátékokkal 

kapcsolatos attitűdök vonatkozásában modellértékűnek tartjuk a gazdasági magatartás elemzése szempontjából. 

A szerencsejátékok és a szerencsejátékos-magatartás egyfelől leképez bizonyos valószínűségi eseményeket, 

másfelől azonban valamennyire befolyásolni is képes a valószínűséget modellező, illetve értékképző mentális 

folyamatokat. 

Arról már jelenleg is vannak ismereteink, hogy milyen játékformák válhatnak a mentális egészséget 

veszélyeztetővé, illetve milyen személyek veszélyeztetettek a szerencsejáték kóros kimenetelű gyakorlására. A 

destruktívjátékformák megfelelő szabályozása természetesen nemcsak a veszélyeztetett egyének érdekében, 

hanem gazdasági szempontból is indokolt lenne (ha csak a betegségük következtében kiesett munkaidőt vagy az 

egészségügyi ellátás költségeit tekintjük is). A fenti – régóta a köztudatban élő – problémák megoldása mellett 

azonban mind az egyén, mind a társadalom, mind a szerencsejáték-piac szempontjából az jelentene valódi 

fordulatot, ha a szerencsejáték-kutatásnak az az iránya erősödne, amely a konstruktív formák kialakítását 

segítheti elő, illetve további adalékokkal szolgálhat elménk értékképző mechanizmusainak pontosabb 

feltérképezéséhez. 
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9. 13. KITEKINTÉS: AZ ADÓCSALÁS 
GAZDASÁGPSZICHOLÓGIAI MEGKÖZELÍTÉSE – 
Papanek Erzsébet 

9.1. BEVEZETÉS 

Az adócsalás – nemcsak hazánkban, de az egész világon – komoly problémát okoz a kormányzatok számára. A 

gondok megoldásában hasznos segítséget nyújthat az adóelkerülés gazdaságpszichológiai megközelítése, hiszen 

az adózás a gazdasági életnek olyan aspektusa, amelyben e tudományág a legtöbb kiegészítést teheti a 

tradicionális gazdasági megközelítéshez (Lea, Tarpy, Webley, 1987). Ennek oka az, hogy az adócsalás 

hátterében számtalan olyan társadalmi és pszichológiai tényező is áll, amelyek kívül esnek a közgazdaságtan 

hagyományos vizsgálati körén. Ebben a fejezetben kísérletet teszünk e tényezők számbavételére, különös 

hangsúlyt fektetve az adózás hazai jellemzőire. Ennek kapcsán néhányjelenség illusztrálásra egy, a GKI 

Gazdaságkutató Rt. megbízásából 1999-ben a szerző által végzett kutatás eredményeit is felhasználjuk. A 

felmérés az adózási magatartást befolyásoló egyes tényezőket, ezek hatásait vizsgálta. Fontos kiemelni, hogy a 

kutatás előkészítő jellegű volt, így nem az adózók reprezentatív mintájának bevonásával készült. 

A továbbiakban az adócsalás, illetve az adóelkerülés fogalmakat szinonimaként használjuk, annak ellenére, 

hogy a kérdés kutatói gyakran eltérő magatartást jelölnek velük.168 Ezzel egyúttal csatlakozunk azon kutatókhoz, 

akik úgy érzik, hogy e megkülönböztetés némiképp eltereli a figyelmet ajelenség lényegéről. 

9.2. AZ ADÓZTATÁS SZÜKSÉGESSÉGE ÉS HAZAI 
GYAKORLATA 

Még a legliberálisabb, a gazdasági életben a minimális állami szerepvállalás hasznosságát hangsúlyozó 

közgazdászok sem vonják kétségbe az adózás fontosságát. Az adók alapvetően három funkciót töltenek be: 

forrást biztosítanak a közjavak169 előállításához, mérséklik ajövedelmi egyenlőtlenségeket, illetve segítenek a 

gazdasági ciklusok kontrollálásában (Samuelson, Nordhaus, 1990/1985). A harmadik funkció tisztán gazdasági 

kérdéseket vet fel, az első két feladata miatt azonban az adózás méltán számíthat a gazdaságpszichológusok 

érdeklődésére. 

Annak ellenére, hogy az adózás elengedhetetlen a piacgazdaság megfelelő működéséhez, az adók beszedése 

mégis mindenhol komoly feladatotjelent a kormányzatoknak. Az adócsalás jelensége a fejlett országokban sem 

ismeretlen, sőt úgy tűnik, egyre elterjedtebbé válik. Az ún. átmeneti gazdaságokban – amilyen például 

Magyarország – a szokásosnál is nagyobb problémát okoz. Hazánkban 1988 és 1990 között a gazdasági reform 

keretében a nyugat-európai országokéhoz hasonló, új adótörvényeket vezettek be, illetve módosították a 

társadalombiztosítási előírásokat. Az új elvonások a lakosságra a korábbiaknál lényegesen nagyobb terheket 

róttak. A közteherviselés átalakítása óta az állam számára mind több gondot okoz az adók behajtása. A 

probléma valójában kettős. Egyrészt az állam bevételkiesése igen jelentős, nagy része az „üzletszerűen" 

elkövetett, komoly, nagy volumenű gazdasági bűncselekményekből származik, amelyek a bűnüldöző szervekén 

túl esetleg a kriminálpszichológusok érdeklődését kelthetik fel. Másrészt azonban nemcsak az adócsalás 

forintban mérhető kára, de társadalmi elterjedtsége isjelentős. Valójában ez utóbbit megbecsülni épp olyan 

nehéz, mint az okozott kár nagyságát, mégis közkeletű vélemény, hogy hazánkban az adóelkerülés az adózók 

körében vészesen gyakorivá vált. Az adózás területén kialakult macska-egér harc a gazdasági élet egyre több 

szereplőjét vonta be a „játékba". 

Az adócsalásnak természetesen csak néhány formája népszerű az adózók körében. A jövedelmet terhelő 

elvonások magas szintje miatt például számos dolgozónak annak ellenére megéri fizetését „feketén" felvenni, 

hogy ezáltal elveszíti azokat ajogi biztosítékokat, amelyek őt mint törvényes munkavállalót megilletnék. Ennek 

következtében az illegális foglalkoztatás már szinte hihetetlen méreteket ölt. 1999 februárjában és márciusában 

a Fővárosi Munkabiztonsági és Munkaügyi Felügyelőség által végzett ellenőrzés-sorozat eredménye lesújtó 

volt. A vizsgált, kereskedelemben és építőiparban működő 190 munkáltató 60%-ánál állapítottak megjogsértést. 

1998 folyamán több mint 30 ezer személy foglalkoztatásának körülményeit vizsgálták, és 47%-uknál találtak 

                                                           
168 Adóelkerülésként azt a magatartást definiálják, amely – bár az adótörvények szellemét sérti, mégis – legális, adócsaláson pedig a 

törvénytelen eszközök használatát értik. 
169 Ilyen közjavak például a honvédelem, a belső közrend fenntartása, az országútépítés, az alapkutatások és a közegészségügy támogatása. 
Ezenjavak „termelése" olyan tevékenység, amit nem lehet magánvállalkozásokra bízni. 
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valamilyen szabálytalanságot (Halász, 1999). Az illegális feketemunkához hasonlóan gyakori a számlaadás 

nélküli árucsere és szolgáltatás. Az eladók ekkor mentesülnek – egyéb adóterhek mellett – az áfa fizetése alól is, 

és a hasznon – főként, ha az nagyobb összegű – a vevővel is gyakran osztoznak. A KSH felmérése szerint 1997-

ben az általuk vizsgált két szolgáltatáscsoportban (személyi és üzleti szolgáltatások, illetve javító-szerelő és 

építőipari szolgáltatások) az összes forgalomnak csupán 44%-áról állítottak ki számlát. Számításaik szerint csak 

e tételek mintegy 25 milliárd forint adókiesést okoztak (Lakatos, 1998) 

Az adózás elkerülésének példáit sajnos még hosszan lehetne sorolni. Ehelyett a továbbiakban azt fogjuk 

megvizsgálni, hogy milyen tényezők motiválnak az adók elkerülésére, mi lehet az oka az adócsalás nagyfokú 

elterjedtségének. 

9.3. AZ ADÓELKERÜLÉS KÖZGAZDASÁGTANI MEGKÖZELÍTÉSE 

A közgazdaságtan az emberek gazdasági tevékenységének modellezésekor többnyire a homo oeconomicus 

emberképéből indul ki. A homo oeconomicus viselkedését racionális döntések sorozata határozza meg. A 

racionalitás ez esetben gazdasági racionalitást, az egyén számára elérhető hasznosság mérlegelésétjelenti. Ennek 

megfelelően a közgazdaságtan azokat a külső tényezőket emeli ki elsősorban az adóelkerülés okaiként, 

amelyekkel szembesülve az emberek az adóelkerülést látják számukra előnyösnek, gazdaságosnak. 

A közgazdasági elméletek az adófizetési hajlandóságot befolyásoló legkézenfekvőbb tényezőként az adóelvonás 

mértékét említik. A legismertebb – makroökonómiai összefüggésekből kiinduló – elmélet az adók GDP-hez 

viszonyított hányadának és az adóbevételeknek a kapcsolatát írja le. A modellt Arthur Laffer professzorról 

Laffer-görbének nevezték el. E modell szerint az adókulcsok emelése egy ponton túl nem az adóbevételek 

növekedéséhez, hanem csökkenéséhez vezet. Ennek az a magyarázata, hogy mind 0, mind 100%-os adókulcs 

mellett zéró az adóbevétel. Az utóbbi esetben azért, mert ha minden jövedelmet elvon az állam, akkor nem 

érdemes dolgozni, így a gazdaság teljesítménye zéró lesz, és nem lesz mit adóztatni. E két szélső eset között 

azonban kell lennie egy pontnak – optimális adókulcsnak -, amely mellett az adóbevétel szintje maximális. Ha 

ennél magasabb az adókulcs (az adók GDP-hez viszonyított hányada), akkor a teljesítmény és az adóbevétel 

kisebb az elérhető maximumnál. A gazdasági szakemberek szerint a magyar gazdaság túladóztatott, tehát az 

adók csökkentésétől az adóbevételek növekedését várhatnánk (Erdős, 1998). 

Másik leggyakrabban említett tényező az adóterhelés emelkedése. Mivel Magyarországon a piacgazdaságra való 

átmenet egyik velejárója éppen ajövedelmeket terhelő adók nagyfokú növekedése volt, evidensnek tűnik e 

tényező alapvető szerepe az adóelkerülés elterjedésében. Erre hívja fel a figyelmet Varga Károly, amikor a 

rejtett gazdaság növekedésének okairól szóló cikkében (1994a) ezt írja: „Az adóemelés sehol sem akkora, mint 

ott, ahol a lakossági értékteremtésnek a korábban rejtett, beépített módon történő folyamatos dézsmálása helyett 

egyszerűen nyilvánvalóvá és explicitté tették az adózás tényét." 

Az adófizetési hajlandóság javításában és az adóelkerülés lehetőségeinek korlátozásában az adóelvonás 

nagysága mellett fontos tényezőnek tartják az adórendszer, adószerkezet helyes kialakítását. Ezen belül az egyik 

lényeges kérdés a közvetlen (eredményhez vagy jövedelemhez kapcsolódó), illetve a közvetett (fogyasztáshoz 

kapcsolódó) adók aránya. Magyarországon az adóbevételek nagyobb hányada származik a közvetett adókból, 

amelyek fizetése alól nehezebb (bár – mint az áfa esetén látni fogjuk – egyáltalán nem lehetetlen) kibújni. Másik 

feladat a központi, illetve helyi adók arányának megfelelő megválasztása. A helyi adók előnyeként többek 

között a következőket szokták említeni (Turján, 1985): 

„Közvetlen kapcsolatot teremt az adózó és a közös fogyasztást igénybe vevő között. Emiatt a helyi szervek 

takarékosságra törekszenek, hiszen az adózónak ellenőrzési lehetősége van. A közvetlen kapcsolat miatt a 

lakosság a közös fogyasztást nem adománynak érzi, hanem olyan kiadásnak, amelyet adófizetéssel kell 

finanszírozni. A helyi kötődés miatt az igényekjobb kielégítése érdekében a lakosság nagyobb áldozatot is 

hajlandó elviselni." 

Magyarországon a szakértők általában túlzottnak ítélik a központi elvonások arányát. Persze nem vitatják, hogy 

a helyi adók arányának növelése nem elégséges feltétele az adóelkerülés mérséklésének, megszüntetésének. 

Az adócsalás további okainak feltárásában a közgazdaságtani elemzések a döntéselmélet, illetve a játékelmélet 

modelljeire támaszkodnak. Az adóelkerülés döntéselméleti vizsgálatához a bűnözés, illetve a bűnözés 

ellenőrzésének modelljei nyújtanak megfelelő alapot (Cowell, 1990). E modellek szerint az önérdek akkor 

késztet csalásra, ha az így elérhetőjövedelem még a várható büntetés levonásával is nagyobb, mint a 

becsületesen szerezhetőjövedelem. Még ez az egyszerű modell is felhívja a figyelmet arra, hogy az elrettentés 

sikere a büntetés nagyságától és a lebukás valószínűségétől egyaránt függ. Sőt azt is mutatja, hogy a büntetés 
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visszatartó erejét a felderítés hatékonyságának javításával gyakran célszerűbben lehet növelni, mint a büntetési 

tételek emelésével. Ez a megoldás legtöbbször olcsóbb is (Tóth, 1997). Hogy e téren van mit javítani 

hazánkban, erre csupán érdekességként idézem az APEH 1996-os statisztikáját az adóellenőrzések 

gyakoriságáról (Füsi, 

1. . Ezek szerint ellenőrzésre az adózók különböző csoportjaiban az alábbi gyakorisággal került sor: 

magánszemélyek100év, 

egyéni vállalkozók43év, 

betéti társaságok33év, 

kft.-k, részvénytársaságok 10 év. 

Az, hogy ellenőrzésekre ilyen ritkán kerül sor, igen meglepő, főként annak tükrében, hogy a törvény szerint öt 

év alatt elévülnek a kötelezettségek, így – néhány kivételtől eltekintve – az APEH is csak öt évre visszamenőleg 

végezhet ellenőrzést. Természetesen ez csak statisztika, melyből nem derül ki, hogy az ellenőrzéseket nemcsak 

találomra végzik, hanem például megbecsülik, hogy melyik az az adózói kör, ahol nagyobb valószínűséggel 

találhatnak törvénytelenségeket (pl. nem érdemes olyan alkalmazott adóbevallását ellenőrizni, akinek a 

jövedelme egy munkáltatótól származik). 

Cowell az adócsalás elemzése során szintén a bűnözés modelljéből indult ki. Felhívja a figyelmet arra, hogy bár 

a modell szerint az adóelkerülés csökkentésének kézenfekvő módja a büntetési tételek, illetve az ellenőrzés 

gyakoriságának növelése, mindkét módszernek vannak korlátai. Az adóellenőrzés igen költséges feladat, amely 

csak akkor gazdaságos, ha az ellenőrzés által feltárt adóhiány, illetve a büntetések összege meghaladja a 

költségeket. Egy amerikai felmérés szerint az adóbevételek nagyobb részét az adózás intézményeinek 

fenntartására kell fordítani, és mindössze egyharmada lesz a nettó bevétel (Payne, 1993). A büntetési tételeknél 

pedig arra kell tekintettel lenni, hogy mindkét fél – adózók és adóhivatal – követhet el hibákat. Tévedhet az 

adóhivatal, és bizonyos bonyolult esetekben csalásnak minősíthet valójában legális eljárásokat, és tévedhet az 

adózó is, így a csalási szándéktól mentes hibázó szintén súlyos büntetést kaphat (Cowell, 1990). 

Nemcsak az adórendszer jellemzői, hanem a társadalom többi tagjának viselkedése is befolyásolja, hogy az 

emberek teljesítik-e adófizetési kötelezettségüket, vagy igyekeznek elkerülni azt. Az ún. stratégiai döntésekkel – 

amelyekben az egyéni döntések kölcsönösen függnek egymástól – ajátékelmélet foglalkozik. Elsőként Russell 

Hardin mutatott rá, hogy a közjavak létrehozásával kapcsolatos meggondolások leírására a fogolydilemma-

modellnek egy megfelelő változata lehet alkalmas (Csontos, 1998). Ez a sokszereplős fogolydilemma leginkább 

a potyautas helyzetére hasonlít (Axelrod, 1984). A potyázás az egylépéses, homogén interakciók tipikus példája. 

Ebben a keretben az adófizető dilemmájának jellemzői az alábbiakban foglalhatók össze: abban az esetben, ha 

mindenki maga döntheti el, hogy befizeti-e az adóját, akkor az egyén szempontjából – ha a társadalom többi 

tagját egységként kezeljük – négyféle kimenetel lehetséges: 

• Csak én fizetek adót. 

• Senki sem fizet adót. 

• Mindenki fizet adót. 

• Csak én nem fizetek adót. 

A kimenetelek preferencia-sorrendjét mátrixban ábrázolva a következőt kapjuk: 

2.10. táblázat - 
 

  
Mindenki más 

  
fizet nem fizet 

Egyén fizet 3 1 
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nem fizet 4 2 

A táblázatban az egyes lehetséges kimenetelek pontértékei szerepelnek az egyén szempontjából. A konkrét 

értékeknek nincs jelentőségük, csupán a sorrendjüknek. Tehát a legrosszabb (itt 1 pont értékű) kimenetel az 

egyén szempontjából, ha csak ő fizet adót, így közjavakhoz semjut, és az adóját is elveszítette. A legjobb 

megoldás (a 4 pont értékű) pedig, ha csak ő nem fizet adót. Így a közjavak előállításának forrását a társadalom 

többi tagja biztosítja, ő ezekhez hozzájut anélkül, hogy létrehozásukban részt vállalna. 

Amint a mátrixból is látható, ebben a helyzetben a „nem fizet"-stratégia a domináns,170 hiszen az egyén – akár 

fizet adót a társadalom többi tagja, akár nem – mindenképpen jobban jár, ha maga nem fizet. Tehát a nem fizetés 

stratégiája, azaz az adócsalás tűnik racionális viselkedésnek. Természetesen ez a társadalom minden tagjára 

igaz, így egyéni érdekeit követve senki sem fizet adót. Ebből viszont az következik, hogy a társadalom elveszíti 

a közjavak biztosításának lehetőségét, és így mindenki rosszabbul jár, mint ha adózott volna (Tóth, 1997). 

Az adócsalás közgazdaságtani modelljeiből következően tehát a racionális adófizető elsősorban az adófizetés 

elkerülésére motivált, csupán a várható büntetés nagysága és valószínűsége, illetve az adórendszer néhány 

jellemzője befolyásolja, hogy mennyi adót fizet. Azonban mind a döntéselmélet és a játékelmélet, mind az 

adózás empirikus kutatásai azt mutatják, hogy e modell nem tudja teljes körűen leírni az adócsalás tényleges 

okait. A következőkben azokat a tényezőket vesszük számba, amelyek szintén részt vehetnek az adófizetési 

magatartás meghatározásában. 

9.4. AZ ADÓCSALÁST MEGHATÁROZÓ TÁRSADALMI ÉS 
EGYÉNI TÉNYEZŐK 

Amint azt az előző fejezetben láthattuk, az adócsalás közgazdaságtani modelljei feltételezik, hogy az ember 

racionális döntések meghozatalára képes és motivált lény, illetve hogy – a fogolydillemma-helyzetből fakadóan 

– az adózó érdeke az adóelkerülés. Pszichológiai szempontból azonban mindkét feltételezés csak korlátozottan 

érvényes. A döntéshozatal pszichológiai kutatása a „racionalitás" sok kognitív és érzelmi korlátját tárta fel. 

Nehezen áttekinthető helyzetben, sok információt igénylő döntés esetén már csupán az emberi elme korlátozott 

kapacitása miatt sem feltételezhető, hogy valóban racionális döntéseket hoznánk. A valóságban az emberi 

gondolkodás gyakran különféle heurisztikákat alkalmaz, és nem logikán vagy valószínűségen alapuló 

gondolkodási szabályokat. A döntéselméleti kutatások rámutattak, hogy sok esetben az emberek döntéseiket 

nem az elmélet által feltételezett módon hozzák (Mellers, Schwartz, Cooke, 1998). Másrészt ajátékelmélet 

dilemmáinak kísérleti kutatásai szerint azok tényleges kimenetelét több tényező is befolyásolja. Az emberek 

bizonyos esetekben nem az elmélet szerint várható racionális stratégiát választják. A kutatások már számos, az 

együttműködés esélyeit növelő tényezőt tártak fel, a következőkben azokat emelem ki csupán, amelyek az 

adófizetési magatartás kialakításában is szerepet játszhatnak. 

Egyik ilyen, az együttműködés valószínűségét növelő tényező a helyzet ismétlődése (Rapoport, Chammah, 

1965). A kísérletek szerint szintén nő az együttműködési készség, ha csökken az egyéni és a közös érdekek 

ütközése. További, a kooperációt befolyásoló helyzeti tényező a partner stratégiája. Eiser úgy találta, hogy az 

emberek önző magatartást tanúsítanak, ha ezt látják a másik félnél is, ha azonban az egyén kooperatív 

magatartást tapasztal, akkor maga is hajlamos lesz önzetlenül viselkedni (Eiser, 1975). Rapoport kísérleti 

eredményei (1974) szerint a többmenetes fogolydilemma-játszmák során a „szemet szemért"-stratégia (eredeti 

elnevezése szerint „Tit for Tat") váltja ki leghatékonyabban az együttműködő válaszokat. Megfigyelték azt is, 

hogy nagyobb fokú együttműködés alakulhat ki, ha a partner a kezdetben egyéni érdekeit szem előtt tartó 

választásait együttműködő választásokra cseréli föl, mint ha fordítva történik. Az eredmények tehát azt 

mutatják, hogy konfliktushelyzetekben az emberek önző érdekeik ellenére a közös nyereség maximalizálására is 

hajlandók törekedni, ha partnereiknél is ezt tapasztalják. Ajátékelméleti dilemmák kísérleti kutatásai során 

azonban az együttműködési hajlandóságnak nem csupán helyzeti, hanem kognitív összetevőit is azonosították, 

ilyenek ajátszma kontextusa, a feladat szubjektív reprezentációja és a partnerről kialakult kép (Grzelak, 

1995/1988). Mindezt figyelembe véve további, az adózási magatartást befolyásoló tényezők létére 

következtethetünk. A következőkben ezeket kívánjuk bemutatni a helyzeti tényezőkkel kezdve. 

9.4.1. Társadalmi normák 

                                                           
170 Domináns stratégia: az a stratégia, amely – a partner választásától függetlenül – a legjobb eredményt biztosítja az adott játékos számára. 
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A döntéselméleti kutatások szerint a döntéshozatal hátterében nem minden esetben áll racionális mérlegelés. 

Mellers szerint a döntéseknek két fajtája létezik: a preferenciákon alapuló döntések, illetve a szabálykövetés. Ez 

utóbbi olyan automatikus döntés, amely nem igényel mérlegelést (Mellers, Schwartz, Cooke, 1998). Elster a 

szabályokra mint normákra, konvenciókra utal (Elster, 1995/1989). Vagyis a döntéselméleti kutatások során arra 

a (szociológusok által már régen megfogalmazott) következtetésre jutottak, hogy az emberek viselkedésében 

(így gazdasági tevékenységében) nemcsak a racionális megfontolások, hanem a normakövetés is szerepetjátszik 

(Andorka, 1997). Ezek szerint, ha társadalmi elvárás, norma az adók tisztességes megfizetése, akkor az adózók 

igazodni fognak ehhez az elváráshoz. Ebből arra következtethetünk, hogy az adóelkerülés hazai elterjedtségében 

a kooperációt támogató normák elégtelen működése is szerepet játszhat. 

A társadalmi normák hazai elfogadottságának mérésére az alábbi kijelentéssel kapcsolatban kérdezték meg a 

lakosság véleményét a Magyar Háztartás Panelben: „Aki vinni akarja valamire, az rákényszerül arra, hogy egyes 

szabályokat áthágjon." Ezzel az állítással 1993-ban a lakosság 39%-a teljesen, másik 39%-a részben egyetértett, 

12%-a inkább nem értett egyet, és csupán 10%-a nem értett egyet (Sík, Tóth, 1993). Eszerint a magyar 

társadalomban szinte egységesen elfogadott vélekedés, hogy sikert csak egyes normák megsértése árán lehet 

elérni, amiből arra is következtethetünk, hogy nagymértékben hiányzik a tágabb társadalmi környezet iránti 

bizalom, hiszen a sikeres embereket egyben normaszegőknek is tartják. 

A társadalmi normák működőképességének szintjét egyben az anómia jelenségének mércéjeként is értelmezik. 

Az anómia egyik központi fogalma a szociológiának, amelyet Durkheim vezetett be, mint a társadalmi normák 

meggyengülésének állapotát. Szerinte a gyors társadalmi változások akut feszültséghelyzetet teremtenek, 

növelik a szocializációs zavarok gyakoriságát, ezáltal normaés értékzavart, válságokat okoznak (Durkheim, 

1978). Merton (1980) szerint az anómia nem egyszerűen a normák meggyengülése, hanem a társadalomban 

elfogadott célok és a megengedett eszközök közötti ellentmondás. Négy anómiás reakciót ír le: az újítást, a 

ritualizmust, a visszahúzódást és a lázadást. A kriminalitást (idetartoznak a kvázi törvényes gazdasági 

tranzakciók is) az újító típusú magatartásmódhoz sorolja. Így fogalmaz: „Legmagasabb gazdasági szinten az 

újítás irányába ható nyomás gyakran eltörli a határokat az erkölcsileg megengedett üzleti törekvések és az 

erkölcstelen praktikák között." 

A fogalom pontos definiálásának nehézségei ellenére a szociológusok egyetértenek abban, hogy a mai magyar 

társadalmat súlyos anómiaés elidegenedésválság jellemzi. Ennek jeleként értelmezik – a már említett normaés 

értékzavar melletta különböző deviáns viselkedések (öngyilkosság, alkoholizmus, mentális betegségek, 

kábítószer-fogyasztás) gyakoriságát. Az elidegenedést a hatalomnélküliség, az értelmetlenség, a normátlanság, 

az elmagányosodás és az önbecsülés elvesztésének érzéseként definiálják. Magyarországon először 1978-ban 

lehetett feltenni az anómiát és elidegenedést vizsgáló kérdéseket, a méréseket később többször megismételték. A 

felmérésekből az derült ki, hogy az anómia és az elidegenedés igen magas értéket ért el a szocialista korszak 

végére. A különféle deviáns viselkedések gyakorisága is erre utalt. Andorka (1996) ezt a szocialista rendszer 

totalitárius és (később) autoritárius jellegének hatásaként értelmezi. Mint írja: 

„Egyrészt a hatalmi elit minden hagyományos értéket és normát megpróbált lerombolni, de nem volt képes 

helyettük az új szocialista értékés normarendszert elfogadtatni. Másrészt az elnyomás kialakította a 

hatalomnélküliség érzését, azt az érzést, hogy az ember kiszámíthatatlan, érthetetlen és ellenséges erők hatalma 

alá van vetve, nem képes sorsát, életpályáját akarata szerint alakítani." 

A rendszerváltás óta látható némi javulás az anómiaés elidegenedésválság terén. Mind a deviáns viselkedések 

gyakorisága, mind a Magyar Háztartás Panel erre vonatkozó felmérései alapján úgy tűnik, csökkent az anómia 

elterjedtsége. Ez alól egy területjelent csak kivételt, mégpedig éppen a normák elfogadása, tisztelete. Az erre 

vonatkozó (már idézett) kijelentéssel („Aki vinni akarja valamire, az rákényszerül arra, hogy egyes szabályokat 

áthágjon") a lakosságnak még nagyobb hányada (82%) értett egyet 1997-ben, mint 1993-ban (Spéder et al., 

1998). Tehát annak ellenére, hogy az anómia és elidegenedés bizonyos dimenziókban (hatalomnélküliség, 

orientációhiány, önbecsülés) mérséklődött, a társadalmi normák működésében meglévő zavarok nem 

csökkentek. Ebben szerepetjátszhat a Hankiss Elemérés szerzőtársai (1982) által „negatív modernizációnak" 

elnevezett jelenség. 1977 és 1982 között többször megismételték a magyar társadalom értékrendszerének 

feltérképezését, és ezek alapján megállapították, hogy az szélsőségesen individualista, a közösségi érzés 

alacsony szintje jellemzi. Ezt támasztja alá az Utasi Ágnes által szintén az 1980-as években végzett vizsgálat, 

amelynek eredményei szerint Magyarországon sokkal kevesebb embernek vannak közeli baráti kapcsolatai, 

mint más európai és tengerentúli fejlett országokban. A szoros kapcsolatok hazánkban a családra korlátozódnak 

(Utasi, 1991). Az 1993-ban elvégzett értékvizsgálat szerint tovább erősödött a magyarországi értékrendszer 

individualizált és intellektualizált jellege. Tovább csökkent a szociabilitás és a közösségi, illetve a morális 

értékek fontossága (Füstös, Szakolcai, 1994). 
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Andorka szerint (1996) a társadalom értékés normarendszerének itt leírt alakulása valójában erősen 

korlátozhatja a demokratikus átalakulást Magyarországon. Mint fogalmaz: 

„...élő közösségek és szolidaritásérzés nélkül a modern társadalmak működésében súlyos zavarok lépnek fel. 

Más fogalmakat használva azt lehet mondani, hogy a gazdasági élet szereplői és az állampolgárok közötti 

hallgatólagos kölcsönös bizalom a modern üzleti élet és demokrácia alapja." 

A Magyar Gallup Intézet 1998. évi vizsgálatából is az derül ki, hogy hazánk társadalmára valóban 

nagymértékben jellemző a bizalomhiány. A felmérésben arra keresték a választ, hogy a lakosság hogyan 

vélekedik az alapvető erkölcsi normákról, mit tart ma fontosnak a tízparancsolat útmutatásaiból. Ez a kutatás is 

alátámasztotta, hogy a normák tiszteletében súlyos hiányosságok vannak. Még a legalapvetőbb, „Ne ölj!" és „Ne 

lopj!" parancsokat is csak a megkérdezettek 89, illetve 87%-a tartotta önmagára nézve érvényesnek (Szigeti, 

1998). 

A kutatás másik fontos eredményére Hankiss hívja fel a figyelmet, miszerint óriási különbségeket 

eredményezett a kérdések kétféle megfogalmazása, vagyis hogy az egyes parancsok mennyire érvényesek 

magára a megkérdezettre, illetve a társadalomra általában. Minden parancsolat tekintetében azt az eredményt 

kapták, hogy az emberek szerint azok a társadalom többi tagjának viselkedését kevésbé irányítják, mint a saját 

magatartásukat. (Így például a fent idézett két parancs érvényességét a társadalom egészére csak 48%-ban látják 

érvényesnek.) Ezért nevezte hazánkat Hankiss az Én-angyalok és az Ők-ördögök országának (Hankiss, 1998). 

Az adócsalás hazai elterjedtségének tehát a társadalmi normák működésének zavarai szintén fontos meghatározó 

okai lehetnek. Úgy tűnik ugyanis, hogy általánosan jellemző a bizalom nagyfokú hiánya, illetve az a nézet, hogy 

mások önző érdekérvényesítését nem korlátozzák a közösség érdekeit védő társadalmi szabályok. 

9.4.2. Egyéni és közös érdek 

Az adózás problémáját jól modellező fogolydilemma-helyzet kutatásai során az együttműködést elősegítő 

tényezőként azonosították, ha kevesebb ütközés volt az egyéni és a közös érdekek között. Ebből következően a 

közjavak előállítása kapcsán is arra lehet számítani, hogy a közösségi érdekek előtérbe kerülése növeli az 

adófizetési hajlandóságot. Ezzel szemben Mancur Olson (1977), a potyautas-jelenség egyik elemzője arra a 

következtetésre jutott, hogy még a felismert közös érdek sem biztosítaná az önkéntes részvállalást a közjavak 

előállításában. Ennek okát – az emberekpotyautasi hajlandóságán kívül – a latens nagy csoportok két alábbi 

tulajdonságában látta: 

• Az egyéni hozzájárulás olyan kismértékű a nagy csoport erőforrásaihoz viszonyítva, hogy a csoportakció 

eredményének befolyásolásában az egyén ezt jelentéktelennek látja. Ez a jelentéktelenségi probléma. 

• A nagy csoport szervezési költségei nagyok, és ez olyan akadálytjelent, amit le kell győzni, mielőtt bármilyen 

közjószág biztosítható lenne. Ez a szervezési probléma. 

Mindez oda vezet, hogy „bármilyen értékes is legyen a közjószág a csoport egésze számára, ez nemjelent 

elegendő ösztönzést a csoport tagjai számára, hogy kivegyék részüket a latens csoport érdekeit képviselő 

szervezési munkából, vagy bármilyen más módon vállalják a szükséges kollektív akciók költségeit". Olson 

véleménye szerint (1977) tehát az emberek csakis külső kényszerrel bírhatók rá a közjavak előállításában való 

részvételre. Az adózás gyakorlata azonban ezt nem teljesen igazolja. A gazdasági szakemberek a helyi adók 

legfontosabb előnyének éppen azt tartják, hogy kevésbé ütköznek a közösségi és egyéni érdekek. A helyi adók 

megfizetésére – a közösségi fogyasztás és adófizetés közvetlen kapcsolata, illetve a nagyobb ellenőrzési 

lehetőség miatt – nagyobb hajlandóságot mutatnak az adózók. 

9.4.3. Az adócsalás gyakorisága 

A fogolydilemma kísérleti vizsgálataiban a kooperációt meghatározó egyik fontos tényezőnek bizonyult a 

partner stratégiája. A kísérletek során a partner kooperatív magatartása növelte az együttműködés 

valószínűségét. E megfigyelést az adófizetés problémájára alkalmazva arra következtethetünk, hogy az adózási 

magatarást befolyásolhatja a társadalom többi tagjának viselkedése, például az adócsalás gyakorisága. E tényező 

szerepét az adócsalás empirikus kutatásai is megerősítik. A U.S. Internal Revenue Service által végzett 

Adófizetési hajlandóságot mérő program (Tax Compliance Measurement Program) megfigyelései szerint minél 

magasabb egy időszakban az adócsalók száma, az emberek annál hajlamosabbak csalni (Cowell, 1990). Az 

adócsalás gyakoriságának felmérése komoly feladat elé állítja a kutatókat. Általában kétféle módszerrel 

próbálják megbecsülni. Egyrészt különböző gazdasági változókon alapuló becsléseket alkalmaznak, amelyek 

rendszerint igen tág határok között mozognak. 
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Az USA-ban például az adócsalás mértékére a GNP 3,4-5%-a és 25-33%-a közötti becslések születtek (Lea, 

Tarpy, Webley, 1987). A másik gyakran alkalmazott módszer közvetlenül az adózók megkérdezése, de nem 

meglepő módon az ilyen kutatásokból származó eredményeket is igen óvatosan kezelik. Egy 400 főre kiterjedő 

svéd kutatásban (Warneryd, Walerud, 1982) a megkérdezettek 18%-a válaszolt igennel arra a kérdésre, hogy 

„Csökkentette-e valaha a bevallottjövedelmét valótlan költségekkel, vagy titkolta-e el bármilyen jövedelmét?" 

Hazánkban Tóth I. János és Semjén András végzett kutatást (1999) az adócsalás gyakoriságának felmérésére. 

Ehhez a véletlenített válaszok módszerét használták, amelynek lényege, hogy megpróbálja csökkenteni a 

válaszok torzítására való késztetést. Eredményeik szerint a közepes és nagy cégek körében 1996-ban az 

adócsaló cégek aránya 35,8 ±15% volt (95%-os megbízhatósági szinten). Ez azt jelenti, hogy a legjobb esetben 

is a cégek 20%-a már csalt adót, legrosszabb esetben azonban a cégek fele csalt már valamilyen 

rendszerességgel. A GKI Rt. megbízásából készült felmérésben az adóelkerülő magatartás megdöbbentően 

magas gyakoriságát tapasztaltuk. Az interjú több – itt nem részletezett – körülménye is hozzájárulhatott a 

megkérdezettek nagyfokú őszinteségéhez, ennek ellenére az eredmény meglepő: a megkérdezett vállalkozók 

85%-a említett valamilyen, általa már alkalmazott adóelkerülési módot (Papanek, 

1999). 

Bár az adóelkerülés hazai gyakoriságáról sajnos még kevés adat áll rendelkezésünkre, azt feltételezhetjük, hogy 

van igazság abban az általános vélekedésben, hogy nem szórványosan előforduló problémával állunk szemben. 

Így más tényezők mellett az adócsalás széles körű elterjedtsége is nagyban fokozhatja a késztetést az adófizetés 

elkerülésére. 

9.5. AZ ADÓCSALÁS KOGNITÍV MEGHATÁROZÓI 

A játékelméleti dilemmák kísérleti kutatásai során az együttműködés gyakoriságát nem csupán helyzeti, hanem 

kognitív tényezők is – mint a játszma kontextusa, a feladat szubjektív reprezentációja vagy a partnerről kialakult 

kép – befolyásolták. A következőkben az adócsalás hátterében álló kognitív összetevők közül az adózás vélt 

szükségességének, az adórendszer észlelt igazságosságának, illetve az adócsalás morális megítélésének az 

adócsalásra gyakorolt hatását elemezzük. 

9.5.1. Az adózás vélt szükségessége és hatékonysága 

Az adófizetési hajlandóságra komoly hatással lehet, hogy az adófizetők – a közgazdászok véleményével 

egyezően – elfogadják-e az adózás szükségességét, illetve hogy mennyire tartják azt hatékonynak funkciói 

betöltésében. Hiszen miért fizetne önként adót az, aki nem tudja, hogy ezzel milyen feladatok ellátását 

finanszírozza, vagy esetleg úgy gondolja, hogy befizetett adóit nem arra költik, amire kellene? 

Mind a hazai, mind a külföldi kutatások azt mutatják, hogy az adózókra általánosan jellemző az alulinformáltság 

az adórendszert illetően. Még a fejlett piacgazdaságokban is csupán az adózók csekély hányada tudja akár 

megközelítőleg is megbecsülni az éves állami költségvetés nagyságát, illetve hogy annak mekkora részét teszik 

ki az egészségügyi vagyjóléti kiadások. Szintén kevesek látják az összefüggést az adózás és a különféle 

kormányzati szolgáltatások között (Lea, Tarpy, Webley, 1987). Vagyis úgy tűnik, nincsenek tisztában azzal, 

hogy az állam miért vet ki adókat. E kérdésben a hazai lakosság – érthető módon – még kevésbé tájékozott. 

Csontos és szerzőtársai 1996-ban végzett vizsgálata szerint – amelybe az aktív lakosság reprezentatív mintáját 

vonták be – az adózók körében nagyfokú az információhiány mind a sajátjövedelmüket terhelő elvonás 

mértékéről, mind az állami szolgáltatások tényleges költségeit illetően. A megkérdezettekre általánosan jellemző 

az az illúzió, hogy léteznek úgymond ingyenes állami szolgáltatások. Kutatásaik szerintegyetértve Ferge Zsuzsa 

(1996) megállapításaival – a lakosság igényli az állami részvételt a szociális juttatások elosztásában. Azonban 

ahhoz, hogy hajlandó legyen részt vállalni a szolidaritási célú kiadások fedezetének előállításában is (vagyis 

adót fizetni), szükséges lenne a lakosság tájékozottságátjavítani, elfogadottá tenni az adóelvonásokat. 

Tudatosítani kell, hogy amit az egyik állampolgár az „államtól" kap, azt a többi állampolgár fizeti (Csontos et 

al., 1996). 

Más megközelítésben, de végül is ugyanerre a problémára mutat rá Varga Károly a hazai adózási magatartás 

vizsgálata során. Egy általa 1994-ben végzett összehasonlító holland-magyar vizsgálat eredménye szerint a 

magyar adózók egész másként élik meg az adófizetést, mint a hollandok. A Mit érzünk, amikor adózunk? 

kérdésre teljesen eltérő válaszokat kaptak a két nemzet esetében. A „hozzájárulok valamihez" válasszal például 

a holland megkérdezettek 60%-a, míg a magyaroknak mindössze 14%-a értett egyet, az „elvesznek tőlem 

valamit" választ viszont a magyar megkérdezettek 54%-a, ezzel szemben a hollandoknak csupán 14%-a jelölte 

meg (Varga, 1994b). Az eredmények azt mutatják, hogy a magyar adózókban a szocialista rendszer 

paternalizmusa miatt még erősebb fiskális illúziók élnek, mint például a nyugat-európai adózók körében. 
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E kérdéssel szorosan összefügg – mivel az adózás szükségességének megítélésére is befolyással van – az 

adózás, az adórendszer hatékonysága. Lea szerint három értelemben lehet kérdéses az adózás hatékonysága: 

eltorzíthatja a vásárlói választásokat, továbbá túl nagy adminisztrációs költségekkel járhat kormányzati és/vagy 

adófizetői szinten. Érdekes példaként említi az első esetre, hogy Angliában a 18. században adót vetettek ki az 

ablakokra, aminek az lett az eredménye, hogy a háztulajdonosok felesleges kiadásokat vállaltak ablakaik 

befalazására, miközben a kormányzat adóbevételei sem nőttek (Lea, Tarpy, Webley, 1987). Ebből látható, hogy 

a közgazdászok által fontosnak tartott tényező, az adórendszer helyes kialakítása az emberi gondolkodás, a 

várható reakciók alapos ismeretét feltételezi. Az adózás kormányzati szinten jelentkező adminisztrációs 

költségeiről már beszéltünk, de fontos kiemelni, hogy közvetlenül az adózóknál jelentkező költségek is vannak. 

Gondoljunk csak arra az időre, amit az adótörvények megismerésére, az adóbevallások és az azok 

alátámasztását szolgáló különböző nyilvántartások kitöltésére kell szánnunk. Hogy e „költségek" csökkenjenek, 

egyszerűsíteni kell az adórendszert és az adóbevallásokat. (Azt hiszem, hogy aki hazánkban már egyszer is 

megbirkózott például a személyi jövedelemadójának bevallásával, az tisztában van ezzel a teherrel.) A hazai 

adótörvények bonyolultságuk miatt valójában nemcsak a laikus adózóknak, de a szakembereknek 

(könyvelőknek, adótanácsadóknak) is komoly gondokat okoznak. Így nem lehet kétséges, hogy az adórendszer 

egyszerűsítése, az adótörvények közérthető megfogalmazása és főként nagyobb stabilitása komoly megtakarítást 

jelenthetne a társadalomnak. 

Az adórendszer hatékonyságának szubjektív megítélését azonban egy további tényező is jelentősen befolyásolja, 

mégpedig az, hogy a társadalom mennyire tartja helyesnek, ésszerűnek az adók felhasználását. Természetesen 

nem feltételezhető, hogy a lakosságnak valóban objektív képe lenne az adók felhasználásáról, főképp annak 

tükrében, hogy kiderült, hajlamosak a kormányzat ténylegesen jelentkező kiadásait jelentősen alulértékelni. 

Azonban a rendszerváltás óta a sajtószabadság növekedésével egyre több visszaélésről, felesleges kormányzati 

költekezésről hallhat a közvélemény. Ezek az esetek mind megerősítik azt a véleményt, hogy befizetett adójukat 

nem olyan célokra költik, amelyekért hajlandóak lennének áldozatot hozni. Mindez természetesen jelentősen 

csökkentheti az adózási kedvet. Úgy tűnik, nemcsak hazánkban tartják az adózást gazdaságtalannak. Lea több 

vizsgálatra hivatkozva állítja, hogy az angol adózók egyre inkább hajlanak arra a véleményre, hogy a 

kormányzati adminisztráció túl költségessé teszi ajóléti rendszert, a magánszektor bevonásával csökkenteni 

lehetne e költségeket. 

A hazai adózók véleményét e kérdésről szintén érdemes lenne megvizsgálni. A GKI Rt. megbízásából végzett 

kutatás eredményei arra engednek következtetni, hogy a magyar adózók körében is számottevő lehet az 

elégedetlenség. A megkérdezett adófizetők például jelentősen eltérő mértékben értettek egyet az alábbi két 

állítással: 

• „Egy demokratikus állam annyi adót szed az állampolgároktól, hogy a társadalom számára szükséges, a piac 

által fel nem vállalt feladatokat elláthassa." 

• „Az adóbevételeket a magyar állam is a társadalom számára szükséges, a piac 

által fel nem vállalt feladatok ellátására fordítja." 

Míg az első állítással a megkérdezettek 83%-a értett egyet teljesen vagy részben, a másodikat csupán 3%-uk 

tartotta érvényesnek, ami arra utal, hogy hazánkban nemcsak a társadalommal, hanem a kormányzattal szemben 

is nagyfokú a bizalmatlanság. 

A hazai politikai intézmények támogatottságára az „Új demokráciák"-barométer adatfelvételéből állnak 

rendelkezésünkre adatok. A vizsgálat során közép-kelet-európai országokban tettek fel számos kérdést a 

gazdasági és politikai rendszer megítéléséről. Az eredmények szerint a megkérdezettek (valójában meglepő 

módon) Magyarországon voltak a legelégedetlenebbek mind a gazdasági, mind a politikai rendszerrel – 

megelőzve a nálunk lényegesen több és súlyosabb problémával küzdő szomszédainkat (Rose, Haerpfer, 1996). 

Cowell az adócsalás okainak elemzésekor (1990) utal arra, hogy az adócsalás a polgári ellenállás egy formája is 

lehet, vagyis az újraelosztást végző állam legitimitása befolyásolja az adófizetési hajlandóságot. E tényező 

szintén hangsúlyos szerepet játszhat a hazai adófizetők magatartásában. 

9.5.2. Az adórendszer észlelt igazságossága 

Az adók funkciója a közjavak előállítása mellett a társadalmi egyenlőtlenségek mérséklése. Ennek érdekében az 

adórendszernek két kritériumnak kell megfelelnie: az egyenlőjövedelmű adózókat egyformán kell adóztatnia 

(horizontális egyenlőség), a különböző nagyságú jövedelmek esetén viszont eltérőnek kell lennie az adótehernek 

is (vertikális egyenlőség). Míg az első kritérium egyértelmű, a másodikat több elv (pl. 
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befektetésarányosjövedelmek, progresszív elvonás) szerint is meg lehet valósítani, vagyis nem egyértelmű, mi 

tekinthető igazságosnak. Általánosan azt tartják igazságosnak, ha az adórendszer progresszív, de csak olyan 

mértékben, hogy ne szüntesse meg a nagyobb befektetés (idő, pénz, erőfeszítés, képesség) magasabb hasznát. 

Bár a nyugati piacgazdaságok adórendszere e kritériumoknak általában megfelel, mégis úgy tűnik, hogy az 

adózók legtöbbször igazságtalannak tartják az adórendszert. A megkérdezett (svéd, skót) adózók jelentős 

hányada nyilatkozott úgy, hogy a közterhek elosztása igazságtalan, hogy túl sok adót fizetnek másokhoz képest, 

illetve azonosjövedelem mellett többet, mint mások. Annak ellenére, hogy, úgy tűnik, nehéz olyan adórendszert 

kialakítani, amit az adózók igazságosnak éreznek, az empirikus kutatások szerint az adórendszer észlelt 

igazságossága kapcsolatban van az adócsalás mértékével (Lea, Tarpy, Webley, 1987). 

A horizontális egyenlőség elvben egyértelműnek tűnik, a gyakorlatban azonban már ennek megvalósítása is 

nehézséget okoz, vagyis nem könnyű megteremteni, hogy azonos nagyságújövedelmeket azonos adóelvonás 

terheljen. Hiszen ez azt jelentené, hogy ajövedelem megszerzésének módjától nem függhetne az adóelvonás 

mértéke. A gyakorlatban ez viszont nem valósul meg, mégpedig épp az adóelkerülés miatt. Az adócsalás 

empirikus kutatásai szerint az adóelkerülést meghatározó egyik tényező az adózó lehetősége az adó elkerülésére. 

Ennek megfelelően például azt találták, hogy a vállalkozók (self-employed) többet csalnak, mint az 

alkalmazottak. Az Institute for Fiscal Studies 1977-ben végzett kutatást ennek igazolására. Ehhez a Családi 

kiadások felmérésének (United Kingdom's Family Expenditure Survey) és az adóbevallásoknak az adatait 

használták fel, s a vizsgált mintán belül kialakították a jövedelmükhöz képest feltűnően sok pénzt költők 

csoportját. Ezen belül a vállalkozók aránya 22% volt, háromszor több, mint az alapmintában. Másik 

megközelítésben összehasonlították az azonos (bevallott) jövedelemmel rendelkező vállalkozókat és 

alkalmazottakat; eredményeik szerint azonos szintű jövedelem mellett a vállalkozók többet költöttek. A 

vizsgálat alapján tehát elfogadhatónak találták az alapfeltételezést, miszerint a vállalkozók nagyobb arányban 

csalnak, mint az alkalmazottak (Cowell, 1990). Természetesen ennek következtében sérül az igazságosság elve, 

ebből fakadhat, hogy az adózók még a horizontális igazságosság meglétét sem feltételezik. Véleményem szerint 

ez a jelenség hazánkban is kimutatható feszültséget okoz az adózók különböző csoportjai (alkalmazottak és 

vállalkozók) között. A kormányzatnak ennek mérséklésére nagy figyelmet kell(ene) fordítania. Erre tettek 

kísérletet az adójóváírás intézményének bevezetésével, aminek hatása véleményem szerint nem egyértelmű. Bár 

e tétel összegében nem jelentős, érzésem szerint az elv mégis megkérdőjelezhető, hiszen a vállalkozókat – ha 

becsületesen adóznak – hátrányos helyzetbe hozza,171 ezzel szinte kényszerítve őket bizonyosjövedelem 

eltitkolására. 

A magyar adórendszer másik igazságtalan elemére Garai László hívja fel a figyelmet. Azt hangsúlyozza, hogy 

Magyarországon túl nagy terhet rónak a munkajövedelmekre, szemben a tőkejövedelmekkel. Ez leegyszerűsítve 

azt jelenti, hogy az adórendszer a gazdagabbaknak kedvez, akiknek már van olyan vagyonuk, amiből haszon 

származhat. Míg ez utóbbiból levonható minden ráfordítás, költség, amely létrehozásához szükséges, a 

munkából származójövedelmek esetén a költségek elszámolása igen korlátozott172 (Garai, 1998). Bár e 

különbséget az adózók nagy többsége feltehetően nem érzékeli, a munkajövedelmek magas közterhei 

kétségkívül hozzájárulhatnak annak a vélekedésnek az elterjedéséhez, hogy a közösjavak előállításának 

költségei a munkavállalókat aránytalan mértékben terhelik. 

9.5.3. Az adócsalás morális megítélése 

Az adócsalás gazdaságpszichológiai kutatásai során további meghatározó tényezőnek bizonyult az adóelkerülés 

morális megítélése. A felmérések szerint az adózók általában nem tartják súlyos bűncselekménynek az 

adótörvények megsértését. Svéd válaszadók a betörőket, az ittas vezetőket, az autótolvajokat egyaránt 

súlyosabban büntetnék, mint az adócsalókat. Amerikai megkérdezettek az adócsalást a biciklilopásnál csupán 

kissé ítélték súlyosabb esetnek, a brit válaszolók majdnem fele egyáltalán nem büntetné a kisebb csalásokat 

(Lea, Tarpy, Webley, 1987). Ezekből az eredményekből úgy tűnik, az adócsalást a legtöbb országban igen 

kevéssé ítélik el. 

Az egyének erkölcsi értékítéletei szoros kapcsolatban vannak a társadalmi normákkal, hiszen egy személy 

morális fejlődése éppen e szabályok megfelelő átvételét, interiorizálását jelenti. Ennek megfelelően a társadalmi 

                                                           
171 Az adójóváírás azt jelenti, hogy az adózók a bérből származó jövedelmüket terhelő adót egy kis összeggel (2001-ben havi 3000 Ft) 
csökkenthetik, ha összes jövedelmük nem ér el egy meghatározott szintet. Ez a lehetőség viszont nem vonatkozik többek közt a vállalkozói 

jövedelmekre vagy a szellemi tevékenységjövedelmére. Ebből következően, ha egy vállalkozó a bevételeiből – a törvénynek megfelelően – 

csupán azon költségeit vonja le, amelyek kizárólag a jövedelem megszerzése érdekében merültek fel, akkor azonosjövedelem mellett több 
adót fizet, mint egy alkalmazott. Ebből következően ajogszabály megalkotói eleve feltételezték, hogy a vállalkozók nem ígyjárnak el, vagyis 

adót csalnak. 
172 Garai olyan költségekre utal, amelyek nélkül adott jövedelem megszerzésére nem lenne lehetőség. Ilyennek tartja a munkába járás 
költségét vagy például egy titkárnő esetén a ruhára és sminkszerekre költött összeget, amelyek nélkül feltehetően nem tarthatná meg állását. 
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normák gyenge működéséből arra következtethetünk, hogy hazánkban a lakosság még kevésbé ítéli el az 

adócsalást, mint a nyugati adózók. A szerző által végzett felmérés egyik központi célja éppen az adócsalás 

megítélésének feltérképezése volt. Az adócsalásról alkotott általános vélekedések megismeréséhez az alábbi 

kijelentéssel kapcsolatban kértünk állásfoglalást: „Nincs abban semmi rossz, ha valaki kihasználja az 

adótörvények kiskapuit." Ezzel a megkérdezettek 35%-a teljesen, 25%-a részben egyetértett, és mindössze 10% 

utasította el. Az eredmény arra utal, hogy az adóelkerülést hazánkban sem a súlyos bűncselekmények között 

tartják számon. 

Az adócsalás megítélésének felmérésekor véleményem szerint érdemes megkülönböztetni az adózás különböző 

formáit. Valószínűnek tartom, hogy a „megtakarított" adó összegén kívül a csalás formája, konkrét módja is 

hatással van az egyes esetek megítélésére. Ennek megismerését szolgálta az interjú több kérdése is. Az egyes 

adóelkerülési módok igen eltérő megítélését legszemléletesebben a 13.1. táblázat példái mutatják. 

Az adott magatartást 

Magatartástípusokszimpa-közöm-taszítónak 

tikusnak bösnek 

tekintők százaléka 

2.11. táblázat - 13.1. táblázat. Az adófizetést elkerülő egyes tipikus magatartástípusok 

megítélése 
 

Vezető, aki 

alkalmazottainak a 

bevallott munkabéren felül 

havontajelentős összeget 

zsebből is fizet. 

23 54 23 

Építési vállalkozó, aki 

munkásainak egy részét 

nem jelenti be a 

társadalombiztosítási 

igazgatósághoz. 

 
27 73 

Ruházati bolt vezetője, aki 

áruinak egy részét számla 

nélkül szerzi be és adja el. 

 
67 23 

Vállalkozó, aki hamis 

számlák elszámolásával 

csökkenti adóit. 

 
48 52 

Tanár, aki külföldi 

egyetemnek végzett 

kutatásáért kapott 

jövedelmét nem vallja be. 

33 57 10 

Orvos, aki ajövedelmének 

nagy részét kitevő 

hálapénzek után nem fizet 

adót. 

15 55 30 

Az eredmények azt mutatják, hogy az egyes adóelkerülő magatartások megítélése valóban nagymértékben 

különbözött, annak ellenére, hogy az egyes eljárások leírásánál semmilyen utalást sem tettünk az eltagadott 

összeg nagyságára. Vagyis a csalás módja okozott jelentős különbségeket a megítélésben. A leginkább elítélt 

adócsalási módok az alkalmazottak után fizetendő társadalombiztosítási terhek „megtakarítása", illetve a hamis 
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számlák elszámolása. A legkevésbé elítélt adócsökkentések közé pedig az adózás alól kivont jövedelmek, azaz a 

„feketén" szerzett bevételek tartoznak. A megkérdezettek meglepően nagy része kimondottan szimpatizál az 

adócsalók egyes típusaival (azaz teljesen elfogadja az adócsalás bizonyos formáit). Az adóelkerülési módok 

eltérő megítélését vizsgáló többi kérdésre kapott válaszok eredményei is hasonló különbségeket mutattak. Igen 

enyhe megítélés alá esett például a számla nélküli vásárlás, a munkabér előnyösebb módon történő felvétele 

(gépkocsi-költségtérítés, vállalkozói díj), a bevétel csökkentése személyes kiadásokkal. Ezzel szemben súlyosan 

elítélték, illetve szigorúan büntetendőnek tartották például a hamis számlák felhasználásával történő 

áfacsalásokat, a vámcsalásokat, illetve a munkanélküli-segély mellett végzett feketemunkát. A példákból 

látható, hogy egyrészt nem általában az adócsalást ítélik meg enyhén, hiszen vannak olyan formái, amelyeket 

súlyos bűncselekménynek tartanak. Másrészt az adóelkerülés bizonyos formái szinte teljesen elfogadottakká 

váltak, olyannyira, hogy a megítélésük nem is különbözött bizonyos, teljesen legális, a törvény szellemének is 

megfelelő adócsökkentési módoktól (Papanek, 1999). 

Az egyes adóelkerülési módok eltérő megítélésén túl érdemes felfigyelni arra, hogy azok a kevéssé elítélt 

módszerek, amelyek az adózók szélesebb rétegei számára is elérhetőek. A megkérdezettek igen súlyosan 

elítélték az adócsalásnak azokat a formáit, amelyeket feltehetően nincs lehetőségük alkalmazni, illetve igen 

enyhén ítélték meg azokat, amelyek számukra is kivitelezhetőek. Ebből arra következtethetünk, hogy az 

adóelkerülés enyhe megítélése nem csupán oka, de következménye is lehet az adócsalásnak. Alátámasztja ezt a 

feltételezést az az eredmény is, hogy az adóelkerülés különböző módjai közül néhányat a vállalkozók 

lényegesen kevésbé ítélték el, mint az alkalmazottak, mégpedig éppen azokat, amelyekkel maguk is élhetnek. 

Az a kognitív folyamat, amely során a viselkedés következtében megváltozik annak értékelése, megítélése, nem 

ismeretlen a pszichológia számára. Ennek hátterében az erkölcsi normák és az azoknak ellentmondó viselkedés 

miatt kialakult kognitív disszonancia173 csökkentésére való késztetés áll. Így pszichológiailag sem indokolatlan 

az adócsalás egyes eseteinek nagyfokú elfogadása hátterében azok alkalmazását feltételezni. 

Az adóelkerülés megítélésének ilyen irányú megváltozása komoly problémára hívja fel a figyelmet: rávilágít a 

folyamat önmagát megerősítő jellegére. Azaz arra következtethetünk, hogy ha valaki bármilyen okból – mert 

módja van rá, mert másoktól is ezt látja, esetleg ajánlják neki – egyszer már adót csalt, ennek következtében – 

pozitív énképének fenntartása érdekében – megváltoztatja véleményét az alkalmazott adóelkerülési módról, 

kevésbé fogja azt elítélni. Ha azonban nem ítéli el, akkor nagyobb valószínűséggel alkalmazza legközelebb is, 

és az önfenntartó körfolyamat elindult... A helyzetet súlyosbítja, hogy a folyamatot az egyénen kívüli tényező is 

befolyásolja: az adócsalás költsége. Hiszen nemcsak az adófizetés, az adócsalás is költséges (kiskapuk keresése, 

különböző hamis bizonylatok, nyilvántartások elkészítése, megfelelő „szakember" díjazása stb.), és rendszerint 

komoly erőfeszítést igényel. Ha valaki egyszer már kitalált és kidolgozott egyjól bevált módszert, csupán a 

„befektetés" megtérülése is azt igényli, hogy többször is alkalmazza. 

9.6. ÖSSZEGZÉS 

A fejezetben az adózási magatartást, az adócsalást meghatározó társadalmi és pszichológiai tényezők 

azonosítására tettünk kísérletet. Ilyen tényezőnek bizonyult a társadalmi normák bizonytalansága, az 

adóelkerülés észlelt gyakorisága, az „adótudatosság" hiánya vagy fiskális illúziók, a kormányzat vélt pazarló 

adófelhasználása, az adórendszer igazságtalan voltának feltételezése, valamint az adócsalás enyhe erkölcsi 

megítélése. Az elemzés e tényezők azonosításán túl további – az adócsalás csökkentésére tett erőfeszítések során 

hasznos – szempontokra is rávilágított. 

Természetesen nem gondoljuk, hogy a közgazdasági modellek által javasolt módok az adócsalás 

visszaszorítására ne lennének nagyon fontosak. Hiszen a hatékony ellenőrzés, illetve a „megtévedt" adózók 

megbüntetése hiányában nem várhatjuk el, hogy az adózók önként, becsületesen megfizessék adóikat, csupán 

pszichológiai tényezők hatására. Ugyanilyen fontos az adóelvonás nagyságának, az adórendszer megfelelő 

kialakításának szerepe is. Az adóelkerülést befolyásoló számos társadalmi és egyéni tényező csupán arra hívja 

fel a figyelmet, hogy e módszerek önmagukban nem feltétlenül tudják betölteni funkciójukat. Hiszen például a 

közösjavak előállításának terhét igazságtalanul elosztó adórendszer erőszakos ráerőltetése a társadalomra csak 

növelné a társadalmon belüli, illetve a lakosság és az állam közötti feszültségeket. 

                                                           
173 A kognitív disszonancia lényegében véve két, egymással pszichológiailag összeegyeztethetetlen tudattartalom miatt fellépő 
feszültségállapot. (Adócsalás esetén az „én becsületes vagyok", illetve az „adót csaltam" tudattartalmak nem egyeztethetők össze.) Mivel ez 

kellemetlen – leginkább, ha az önértékelést veszélyezteti -, ezért az emberek motiváltak a disszonancia csökkentésére. Ennek egyik módja, 

ha a két ellentmondó nézet egyikét vagy mindkettőt módosítják (Aronson, 1994/1972). Ez esetben az „adót csaltam" állítás megváltoztatása 
a valószínűbb, aminek az a módja, hogy átértékelem, elfogadhatónak ítélem az általam alkalmazott adóelkerülési módot. 
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Szintén nagymértékben ronthatja az adófizetési morál javításának esélyeit az állami bevételek felelőtlen, esetleg 

pazarló felhasználása. Nagyon fontos, hogy az állam, a kormányzat mennyire tudja az adózók számára is 

nyilvánvalóvá tenni, hogy a befizetett adót számukra is fontos célokra, feladatokra költik. Ehhez természetesen 

tájékoztatni kell az adózókat e feladatok költségeiről, növelni kell az adózók adótudatosságát. A társadalmi 

normák erőtlensége sokkal általánosabb érvényűvé teszi az adózás problémáját. Nemcsak az adófizetést, de a 

demokratikus átalakulás folyamatát is veszélyezteti, ha nem fejlődik ki a kölcsönös bizalom, ha nem fejlődnek a 

közösségi érzések, ha nem alakulnak ki az individuális és intellektuális értékek mellett a közösségi, 

szociabilitási, illetve morális értékek. Csupán a társadalmi normák megerősödése révén is várható, hogy az 

adózók nagyobb belső morális késztetést érezzenek az adók tisztes megfizetésére. 



   

 289  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

3. fejezet - III. RÉSZ│ SZERVEZETI 
MAGATARTAS 

A könyv harmadik része a gazdasági szervezeteket, azok vezetőinek és dolgozóinak magatartását teszi vizsgálat 

tárgyává. Az egyre növekvő méretű, társadalmi szerepű és gyakran nemzetközi összetételű és hatókörű cégek 

működése és működtetése függ az ott kialakított és követett belső kultúrától. Ennek a szervezeti kultúrának 

egyik – de korántsem kizárólagos – alakítója és letéteményese a vezető. A kultúra szocializációjában 

meghatározó belső interakciók és a kultúra által is befolyásolt külső kommunikációk leginkább személyes 

tárgyalási helyzetekben érhetők tetten. Az egyik ilyen, szinte mindenki által megélt, többnyire egyenlőtlen 

szituáció az állásinterjú. Ilyenkor éppen az a különböző okokból munkát kereső személy kerül hátrányosabb 

pozícióba, akinek társadalmunkban a puszta léte is függhet a megegyezéstől, hiszen az urbanizált világban 

munkahely nélkül az önfenntartás is kérdésessé válhat. Nem véletlen, hogy az emberiség történetében új keletű 

munkanélküliség még ajól képzett ésjólétben élő személyek esetében is súlyos lelki, sőt fizikai 

megpróbáltatásokkal járhat. 

A Szervezetek és kultúrák című fejezetben Biró Balázs és Serfőző Mónika a gazdasági szervezetek viselkedését 

szabályozó tényezők közül az értékekre, a normarendszerre és a sajátosjelentéssel felruházottjavakra, vagyis a 

kulturális elemekre helyezik a hangsúlyt. A szervezeti kultúra kiterjedt irodalmában a fogalomra többféle 

meghatározást találunk. Tekinthető metaforának (amikor a szervezetet gépnek vagy organizmusnak képzelik el), 

tárgyalható önmagában, mint objektív entitás, de leghatékonyabbnak a viselkedéses és kognitív jellemzőkkel 

történő leírása bizonyult. 

A szervezeti kultúra részleteinek bemutatása előtt a fejezet áttekinti a legfontosabb szervezetelméleteket. A 

klasszikus felfogásokban (a tudományos igényű munkaszervezet koncepciójától a Max Weber nevével 

fémjelzett bürokráciaértelmezésig) a racionalitás, a mindennapos küzdelem és az alapvető szükségletek 

kielégítése állt az elemzés központjában. A múlt század közepétől azonban egyre inkább teret hódít az új 

paradigma, amelyben egyrészt nagyobb hangsúlyt kap az emberi tényező (a csoport és a személyiség), másrészt 

a szervezet egyszerre cselekvési és értékrendszer, s így működésének hatékonysága és racionalitása némiképp 

háttérbe szorul. A szervezetpszichológia megjelenése a Human Relations-iskolához köthető, s míg a mikroszintű 

vezetési elméletek a vezető legkülönfélébb tulajdonságprofiljait igyekeztek azonosítani, addig a makroszintű 

elméletek a vezetőt inkorporáló rendszerként kezelik a szervezet egészét. Végül a kultúra ajapán vállalatok 

sikerei nyomán került a teoretikusok figyelmének előterébe, akik a vezetési rendszerek szervezeti működésre 

kifejtett hatását a kulturális sajátosságok feltárása segítségével igyekeztek értelmezni. 

A fejezet a legnagyobb teret hat különböző szervezetikultúra-modell bemutatásának szenteli. Valamennyiben 

meghatározó szerepjut az értékés attitűddimenzióknak, amelyek révén a különböző szervezettípusok 

elkülöníthetőek. Hofstede empirikus alapon a hatalmi távolságot, a bizonytalanságkerülést, az individualizmus-

kollektivizmust, a nőiesség-férfiasságot, valamint a „konfuciusi dinamizmus" dimenzióját ítélte lényegesnek. A 

nemzetközi GLOBE-kutatás ezt kiegészítette a teljesítményés a humánorientációval. Trompenaars szervezeti 

alaptípusai az „inkubátor", a „család", az „irányított rakéta" és az „Eiffel-torony"; míg ugyanez Konónál a 

„pezsgő, élénk", a „bürokratikus" és a „stagnáló". Handy hatalmi, szerep-, feladatés személykultúrát különítel, 

Quinn versengőérték-modeljében pedig a „hierarchia" (szabályorientált), a „cég" (célorientált), az „adhokrácia" 

(innovációorientált) és a „team" (támogató) alaptípusok és vezetői szerepkörök jelennek meg. 

A fejezet befejező harmada a szervezeti kultúra jellemzőit, befolyásoló tényezőit és a gyakorlattal való 

kapcsolatátveszi sorra. A kultúrahordozók közül az artefaktumok, az értékek és a világképet meghatározó 

alapsémák nyújtják a legtöbb információt. A szervezeti kultúra funkciói közül kiemelkedik a külső környezethez 

való alkalmazkodás és a belső integráció előmozdítása. Mindez – a kultúra jellemzőivel együtt – folyamatosan 

változik, egyfelől a körülmények alakulása és az azokra adott válaszreakciók, másfelől a tervszerű, tudatos 

beavatkozások nyomán. A szervezeten belüli kultúra egységességét a szervezeti szocializáció segítheti elő, ezzel 

szemben gyengíti a vallott és ténylegesen követett értékek közötti eltérés. A különböző szubkultúrák között 

találhatunk támogató és ellentétes hatásúakat. A fejezet zárásaként szó esik még a szervezeti kultúra kvalitatív 

és kvantitatív mérési módszereiről, valamint a szervezeti jellemzőknek a teljesítménnyel és azemberierőforrás-

menedzsmenttel való kapcsolatáról. 

A vezetőről és a menedzselésről szóló fejezetben Dornai Erika a szervezetek működtetésében nyilvánvalóan 

fontos vezetők szerepének és tulajdonságainak elméleteit tekinti át. A vezető és a menedzser közgazdasági és 

pszichológiai értelemben is többjelentésű fogalmának elkülönítése után kerül sor a vezetés mibenlétének 
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meghatározására a vezető személye, tevékenysége és a hatalom birtoklása alapján. Az elsőként tárgyalt elmélet, 

a „nagyember-hipotézis" fő törekvése olyan személyiségvonások azonosítása, amelyekkel az igazán sikeres 

vezetők rendelkeznek. Az elkülönítés kézenfekvő módjai a vezetők és a beosztottakjellemzőinek, 

megkülönböztető vonásainak megismerése. Egy másik módszer a hatalom működésének megértésén keresztül 

segít hozzá a szervezetet összetartó és kontrolláló vezető személyének és szerepének elméleti 

meghatározásához. Végül retrospektív elemzések szükségesek a múltbeli karizmatikus vezetők élettörténetének, 

motívumainak és képességeik eredetének feltárásához. 

A vezetői viselkedést tipizáló megközelítések döntően két dimenzió mentén csoportosítják a vezetői funkciókat: 

ezek egyike a csoport céljainak teljesítése, a másik a csoport fenntartása. Így különböztethető meg a feladatés a 

személyorientált vezető, mely sorrend a csoportok strukturálódásakor követendő magatartásformák kívánatos 

egymásutániságát is jelzi. Ezen funkciók betöltése alapján határozhatók meg az olyan ismert vezetési stílusok, 

mint a „country club"-, a „tekintélyelvű" s a legtöbb rövid és hosszabb távú előnnyel kecsegtető „team"-

menedzselés. A szituációsjellemzőket az általános vonások elé helyező kontingenciaelmélet a feladatok 

természetére és a csoport összetételére is nagy hangsúlyt helyez. Elemzése szerint a vezető hatékonyságát 

elsősorban a tagokkal való kapcsolata, a feladat strukturáltsága és a vezető hatalmi pozíciója befolyásolja. Míg 

itt a hatékonyságjavítását a szituáció vezetőhöz igazításában látják, addig az út-cél elmélet ezt épp fordítva 

gondolja. Ez utóbbi az alkalmazottak elvárásait helyezi a középpontba, s direktív, támogató, 

teljesítményorientált és részt vevő vezetői stílusokat különít el. 

A fejezet utolsó részében a vezető és a vezetettek interakcióin alapuló elméletek közül mutatunk be néhányat. A 

diadikus modell az alá-fölé rendeltségből kiindulva vezeti le, hogy a csoporttagok viselkedését és teljesítményét 

miként befolyásolja a vezető percepciója és elvárása. A vezetés attribúciós elmélete azt vizsgálja, hogy a 

vezetők és a tagok külső, szituációs vagy belső, személyiségből fakadó okokkal magyarázzák-e a másik 

viselkedését. Végül a vezető többiekkel kapcsolatos előfeltevései is meghatározóak cselekedeteiben és 

döntéseiben: kit tart racionálisnak, társas igényűnek, önmegvalósítónak vagy komplex személyiségnek. 

A Kultúrközi kutatások és nemzetközi menedzsment című rövid kitekintésben Dudás Emese a vállalatvezetés 

kultúrközi kutatásaiból ad ízelítőt. A nemzetek közötti összehasonlító vizsgálatok kezdetén a kultúra és a 

nemzetállam fogalmát szinonimaként kezelték, s ennek megfelelően a vezetői attitűdök különbözőségein 

nyugvó országklaszterek felállításával kísérleteztek. Hofstede előző fejezetben már bemutatott összehasonlító 

kutatása a kulturális különbségeket szimbólumok, hősök, rituálék és értékek mentén tárta fel. Ezzel szemben 

Trompenaars elméleti modelljében a kultúrát az emberek egymás közötti s az időhöz és a természeti 

környezethez fűződő viszonyai határozzák meg. Mindez két különböző dimenziót feszít ki, ezek pedig Hofstede 

szerint csupán prekoncepciók, és empirikusan nem támaszthatók alá. Trompenaars ezzel szemben Hofstede 

eredményeit kritizálja azzal, hogy erősen kultúraés értékfüggők, hiszen módszertana a nyugati kultúrában 

gyökerezik. 

Klaszterkutatások eredményeinek összegzése alapján a különböző országok kulturális értékrendszereinek 

egymáshoz közeledése, konvergenciája mutatható ki a nemzetközi menedzsment működésében. A különböző 

nemzeti kulturális hátterű egyének közötti interakciókra irányuló vizsgálatok vezettek el a kulturálisszinergia-

modellekhez. Ebben a megközelítésben a szervezeten belüli különbségek és hasonlóságok felismerése és tudatos 

kezelése szükséges a sikeres munkavégzéshez. A nemzeti és szervezeti szintek alatt, a mikroszintű 

megközelítésben a kutatás fókuszába a különböző kultúrák érintkezési pontjai kerülnek. Így válnak vizsgálat 

tárgyává a külföldre kiküldött felső vezetők beilleszkedési problémái és lehetőségei, valamint ezek hatása a 

szervezet irányítására és feladataik sikeres megoldására. 

A tárgyalásról szóló fejezetben Kulikné Láng Zsuzsanna az üzleti tárgyalások elméleti hátterét gyakorlati 

példákkal és kísérleti eredményekkel illusztrálva mutatja be. A tárgyalás eltérő érdekű, de egymástól 

kölcsönösen függő résztvevők kétirányú kommunikációs folyamata, amely csoportok vagy egyének között 

egyaránt létrejöhet. A tárgyalások kategorizálhatók témájuk, a résztvevők kapcsolata és száma, időtartama és 

gyakorisága, problémamegoldó vagy osztozkodó jellege szerint. 

A fejezet a tárgyalás két elméleti megközelítését mutatja be részletesen. Kézenfekvő a racionális döntéselmélet 

eszköztárának használata, hiszen a tárgyaló felek saját érdekeik alapján választanak a tárgyalás során felmerülő 

alternatívák közül, keresve azt a pontot, ahol különböző szempontjaik szerint a legelőnyösebb a megegyezés. 

Üzleti tárgyalások esetében a kulcselem mindenkor az ártartomány meghatározása, amit egyarántjelentősen 

befolyásolnak a vevő és az eladó célkitűzései, megelégedettségük alakulása az alku során, az elvárásaik és 

kockázatvállalásuk mértéke. Külön kiemelhetők és a racionalitással is szembeállíthatók az érzelmi hatások, 

amelyek egyik legfontosabb jellemzője, hogy a pozitív hangulat inkább a megegyezést támogatja, míg a negatív 

az elkülönülő saját érdekeket tolja előtérbe. 
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Stratégiai helyzetként szemlélve a tárgyalást, játékelméleti helyzetekkel kerülünk szembe, ahol a szituáció 

ismerete, a választási lehetőségek előnyeinek és hátrányainak feltárása, valamint a partner lehetséges 

stratégiáinak felismerése segíthet hozzá az optimális viselkedéshez. Ebben a megközelítésben a 

konfliktuskezelés modellje is alkalmazható, a kooperáció és az önérvényesítés dimenziói mentén helyezve el az 

egyezkedési típusokat. 

A fejezet második része a tárgyalás folyamatának gyakorlati lépéseit veszi sorra. Az előkészítés középpontjában 

a tervezés és a felkészülés áll, majd a tárgyaló féllel való interakció a hangulati rávezetés és az álláspontok 

letapogatása után a tényleges alkufolyamatban, az érvelésben és a döntéshozatalban teljesedik ki, míg a 

személyes kapcsolat utolsó lépései (összegzés, feladattisztázás, búcsúzás) már a folyamat lezárását szolgálják. 

Ezt követi még az utógondozásban megvalósuló értékelés és a továbblépés felvázolása. Befejezésül a tárgyalást 

– főként az előkészítésben és a döntésben – támogató számítógépes lehetőségekről, illetve a sikeresség 

megítéléseiről esik szó. 

A dolgozó és a munka című fejezetben Kiss Gyöngyi a munkavállalás és a munkavégzés személyes és tárgyi 

hatótényezőit, körülményeit vizsgálja. A munkát akár pénzkereső, megélhetést biztosító, akár önmegvalósító, 

sikerorientált tevékenységnek tekintjük, mindenképpen az egyik legfontosabb gazdasági viselkedés. Ennek 

megfelelően a munkaképes és a munkát kereső személyek ezen tevékenységének gazdasági értéke önálló 

munkaerőpiacon, többnyire béralkuk során dől el. Általában a munkavégzés ellenértéke és az azzal kielégíthető 

szükségletek indokolják a munkavállalást, de lehet ugyanilyenjelentősége az örömérzetből, az önbeteljesítésből 

és a társas együttműködéséből származó belső okoknak is. Az anyagi ellentételezésen túl a tevékenység értelme 

és fontossága olyan munkaértékekben jelenhet meg, mint a méltóság, a siker, a társas pozíció vagy a 

megelégedettség. 

A fejezet négy különböző elméleti megközelítésben tárgyalja a munkavégzés motivációs hátterét. A 

tevékenységet elindító, irányító és leállító egyéni tényezőkkel foglalkozó szükségletelméletek az alapés a 

magasabb rendű szükségletek között keresik a munkára motiváló faktorokat. A hasznossági elméletek ezzel 

szemben a munka várható eredményeinek hasznosságával és értékével magyarázzák a viselkedést. A 

munkavégzés leírható célvezérelt cselekvésként is, ahol belső késztetések sarkallnak a kitűzött cél elérésére. 

Végül a méltányossági elméletek a munkába fektetett erőfeszítés és annak eredménye közötti feszültséget 

tekintik viselkedést irányító erőnek, ami keletkezhet például a jutalmazó megerősítésből. 

A fejezet második fele a dolgozó munkaválasztásával, valamint a munka és a dolgozó viszonyával foglalkozik. 

A munkaalkalmasság-vizsgálatok célja azon intellektuális és fizikai képességek (pl. kreativitás vagy 

állóképesség), illetve megkülönböztető személyiségjegyek (pl. kifelé és befelé forduló, külső vagy belső 

kontrollos, A vagy B típusú személyiség) feltárása, amelyek ismeretében a legrátermettebb jelentkezők 

választhatók ki egy adott munkakörbe. Ugyanakkor a pályaszocializáció már a munkába lépés előtt elkezdődik. 

A pályaválasztásban a fenti képességeken és belső tulajdonságokon kívül az egyéni és családi tapasztalatok és 

elképzelések, valamint a társadalmi helyzetből fakadó lehetőségek és elvárásokjátszanak szerepet. A társadalmi 

háttér a munkához való viszonyban is megjelenik: ugyanazt a munkát másként látják az alacsonyabb és a 

magasabb társadalmi osztályok tagjai, a férfiak és a nők vagy a fiatalok és az idősebbek. 

A befejező részben a munka egyrészt mint stresszforrásjelenik meg, amely a dolgozó élethelyzete, személyisége 

és a közvetlen környezete függvényében fejti ki hatását. Másrészt a munka a megelégedettség pozitív 

állapotához is elvezethet, amit főként a teljesítménnyel való összefüggésben vizsgáltak. A kutatások igyekeznek 

tisztázni, hogy – szemben a hagyományos kontrollálással – az elköteleződés erősítése miként motiválja az 

alkalmazottakat hatékonyabb és magasabb minőségű munkára. 

A munkanélküliség lélektanáról szóló fejezetben Székely Vince a munka elvesztésének hatásait, befolyásoló 

tényezőit és magyarázó elméleteit mutatja be. A fejezet elején a munkanélküliség empirikusan mérhető 

következményei kerülnek a középpontba, a gazdasági és életmódbeli változásoktól az egyéni és társas-

társadalmi hatásokig. Ez utóbbiak között találjuk a pszichés fejleményeket, az unalom és reménytelenség 

növekedésétől az önértékelés csökkenésén és a depresszióra való hajlam fokozódásán át egészen a függőségi 

állapotok (alkoholizmus, droggfüggés) kialakulásáig vagy akár az öngyilkosságig. Egyéni következmény lehet 

még a testi egészség romló állapota, a fiziológiás stresszreakcióktól egészen a tényleges fizikai 

megbetegedésekig. A társas kapcsolatok beszűkülése és a családi konfliktusok szaporodása együtt járhat a 

tágabb környezettől való eltávolodással, s kísérheti mindezt a közéleti aktivitás csökkenése is. 

A tényleges hatások ugyanakkor számos tényező függvényében valósulnak meg. Nem tekinthetünk el a 

munkanélkülivé válás körülményeitől, a korábbi munkában megélt stressztől, az elbocsátás gazdasági-szervezeti 

hátterétől és az elbocsátás konkrét módjától sem. Hasonlóan figyelmet érdemel a társas környezet segítő 
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attitűdje, az átképzés és az elhelyezkedés lehetősége, valamint a munkával kapcsolatos kulturális elvárások. 

Döntő befolyást mégis a személyes tényezők jelentenek. Például a legszegényebbek különösen tartanak állásuk 

elvesztésétől, s a középkorúak és a fehérgalléros munkavállalók nehezebben küzdenek meg a 

munkanélküliléttel. A pszichológiai tényezők közül kiemelkedik az aktuális célok és az életfeladatok valóra 

váltása, azokat érinti mélyebben a munkanélkülivé válás, akiket az állásvesztés megakadályoz céljaik 

elérésében. 

A fejezet második fele a munkanélküliség pszichológiai következményeit leíró elméletek közül mutat be 

néhányat. A deprivációs elméletek a lelki egészség megőrzéséhez szükséges tényezők (pl. az időbeosztás 

strukturálása, az alkotás öröme, a személyes identitás és státus, a fokozatos aktivitás) elvesztését írják a 

munkanélküliség számlájára. A szociális identitás elmélete elsősorban a munkanélküli egyén társas 

kapcsolatainak alakulásátemeli ki, különösképpen a segítségkérés elmaradását teszi elemzés tárgyává. Végül az 

ún. szakaszelméletek a lélektani élményt negatív (gyász, sokk, depresszió), pozitív (keresés, lelkesedés, 

optimizmus), majd esetleg ismét negatív (frusztráció, tehetetlenség, fatalizmus) fázisokra osztják, ráirányítva a 

figyelmet a progresszív és regresszív folyamatok egymásutániságára és eltérő kezelésük szükségességére. A 

fejezet az álláskeresést magyarázó elméletekkel zárul, amelyeknek közös vonása, hogy a korábbi tapasztalatokat 

teszik felelőssé a munkakeresés feladásáért, s a problémaközpontú megküzdés és az elkerülő, paszszív stratégiák 

példáit elemzik. 

1. 14. SZERVEZETEK ÉS KULTÚRA – Biró Balázs, 
Serfőző Mónika 

1.1. BEVEZETÉS 

A közgazdaságtan rendelkezik olyan modellekkel, amelyek érvényesen írják le a (tömegek) gazdasági 

viselkedését. A modellek egy részében az egyéni viselkedések olyan összesítésével találkozhatunk, ahol a 

személyek egyedisége elveszíti jelentőségét. Bár a tömeglélektan (pl. Le Bon, 1913) a század elején valóban 

foglalkozott olyan jelenségekkel, amelyek analógiájára megmagyarázhatóak lennének a tömeges gazdasági 

viselkedés egyes elemei, mint például a divat, a pszichológia fejlődése ennél sokkal többel járulhat hozzá egyes 

gazdasági viselkedések megértéséhez és végső soron akár befolyásolásához is. 

Ebben a fejezetben a gazdasági élet szereplői közül a szervezetet emeljük ki, és annak kulturális aspektusát 

elemezzük részletesen. Rámutatunk arra, hogy a szervezetek megértéséhez nem elég a gazdasági racionalitás 

szabályait ismerni, a tagok viselkedését nemcsak a formális és strukturális tényezők alakítják, hanem a szervezet 

értékés normarendszere, vagyis kultúrája is. Áttekintjük a szervezetelméletek alakulását, kiemelve a szervezeti 

kultúra fogalmának előzményeit. A szervezeti kultúra mint jelenség megértéséhez több elméletet és modellt 

bemutatunk. Ezután megnézzük, milyen általános érvényű tartalmakkal jellemezhetünk egy kultúrát, valamint 

hogy milyen jelenségekben azonosíthatjuk azt. Sorra vesszük, hogy a szervezeti kultúrának milyen szerepe van 

a szervezet működésében, majd összefoglaljuk, hogy milyen tényezők alakítják és befolyásolják. Rámutatunk, 

hogy mi a különbség a vallott és a követett szervezeti kultúra között, majd elemezzük, hogy milyen tényezők 

mentén alakulnak ki szubkultúrák. A fejezet végén néhány konkrét területen mutatjuk meg a szervezeti kultúra 

elméletének gyakorlati alkalmazhatóságát. 

Mindenekelőtt határozzunk meg néhány kulcsfogalmat. A szervezetet Schein (1978) definíciója szerint 

értelmezzük: 

A szervezet több személy tevékenységének ésszerű koordinációja valamely közös, kinyilvánított szándék vagy 

cél megvalósítására a munkaés a tevékenységi körök megosztása, valamint a tekintélyés a felelősségi hierarchia 

alapján. Nyitott, többcélú, többfunkciójú rendszer, amely állandó kölcsönhatásban van a környezetével, nehéz 

pontosan körülírni a határait, a szervezeten belül is számos, egymással dinamikus interakcióban lévő alrendszer 

működik. 

A kultúra fogalmát Giddens (1995) meghatározásában használjuk: 

A kultúra a csoport tagjai által megőrzött értékek, az általuk követett normák és a létrehozott, jelentéssel 

felruházott anyagi javak összessége. Az értékek absztrakt eszmények, a normák konkrét elvek, szabályok, 

amelyek követését a csoport minden tagjától elvárják. 

A szervezeti kultúra definíciós szintű meghatározása nem ilyen egyértelmű, ajelenség mélyebb megértéshez 

hasznos megismernünk a fogalom többféle megközelítését. 
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1.2. A SZERVEZETI KULTÚRA DEFINÍCIÓI 

A szervezeti kultúra meghatározásait Brown (1995) csoportosítása alapján mutatjuk be (lásd a 14.1. ábrát). 

 

14.1. ábra. A szervezeti kultúrára adott definíciók osztályozása (Brown, 1995, 7.) 

1.2.1. A szervezeti kultúra mint metafora 

„A kultúra metaforája a szervezett tevékenység kialakításának egy új eszköze: a nyelv, a normák, a folklór, a 

szertartások és a társadalmi gyakorlat befolyásolása révén a cselekvéseknek irányt szabó fő ideológiákat, 

értékeket és hiedelmeket közvetíti." (Morgan, 1986, 135. – id. Brown, 1995, 6.) 

Ebben a felfogásban a szervezeti kultúra nem egy valós dolog, jelenség, hanem csak egy hasonlat, amely által 

jobban megérthetjük a szervezetek működését. A metaforák használata általános a szervezetelméletekben: 

Morgan (1986) számos hasonlatot talált, amelyek segítségével jól leírható és megérthető egy szervezet, vagy 

legalábbis egy specifikus működési területe (pl. a szervezet mint gép, organizmus, agy, kultúra, politikai 

rendszer, lelki börtön, állandó változás és átalakulás, a dominancia eszköze). E megközelítés szerint, amilyen 

metafora segítségével gondolkodunk a szervezeti kultúráról, annak megfelelő nyelvet használunk, ahhoz 

illeszkednek a viselkedési normák, szertartások, rítusok, a mindennapi gyakorlat. Ezek közvetítik a cselekvések 

irányát meghatározó ideológiákat, értékeket és hiedelmeket. 

Ha a szervezetet gépnek tekintjük, akkor azt gondoljuk, hogyjól körülhatárolható részegységekből áll, 

amelyeknek pontosan meghatározott funkciójuk van, és egymáshoz kapcsolódva szolgálják az egész működését. 

Ha a szervezetet organizmusnak gondoljuk, akkor elsősorban a szervezeti szükségletekre, igényekre, a belső 

egyensúlyra és a környezettel való kapcsolatra fordítunk nagyobb figyelmet. A szervezeteknek is különböző 

típusait írhatjuk le, mint ahogy az élővilágban is különféle fajok léteznek. A szervezetek születését, 

növekedését, fejlődését, megszűnését is könnyebben értelmezhetjük e metafora segítségével. 

Ha az agy hasonlatát alkalmazzuk, akkor inkább a szervezeten belüli információs folyamatokra, ajelenségek 

megértését segítő vonatkoztatási keretek feltárására, a tanulásra helyezünk hangsúlyt. Ha kultúraként fogjuk fel 

a szervezeteket, akkor a szervezeti életet irányító, közösen osztott feltevéseket, értékeket, hiedelmeket, 

normákat, rítusokat helyezzük a középpontba. Azt próbáljuk megérteni elsősorban, hogy hogyan alakítja ki egy 

szervezet a maga társas valóságát, azaz azt a szemléletmódot és gondolkodásmódot, ahogyan nézik és 

értelmezik az eseményeket, a tevékenységeket és a célokat, ami alapján reagálnak a helyzetekre. 

1.2.2. A szervezeti kultúra mint objektív entitás 

„A szervezeti kultúra nem csupán a rejtély egy újabb darabja, hanem maga a rejtély. Nézetünk szerint a 

szervezeti kultúra nem valami, amivel egy szervezet rendelkezik, a kultúra valami, ami maga a szervezet." 

(Pacanowsky, O'Donnell-Trujillo, 1983, 126. – id. Ott, 1989, 49.) 

A hasonlatok igen szemléletesek lehetnek, de keveset árulnak el a szervezeti kultúrajelenségéről, ezért 

hasznosabb a kultúrát objektív egységként kezelő definíció. E felfogás szerint a szervezeti kultúra maga a 

szervezet, a vizsgálandó jelenség, nem pedig annak valamilyen jellemzője. Minden, ami a szervezet részét 

képezi, az maga a kultúra, és fordítva, minden, ami a kultúra része, az maga a szervezet (Pacanowsky, 

O'Donnell-Trujillo, 1983 – id. Ott, 1989). Ez a felfogás annyira általánosítja a fogalmat, hogy nem ad igazán sok 
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támpontot számunkra, nem teszi lehetővé a kulturális tényezők megragadását a szervezeti jelenségekben, 

tevékenységekben, azok magyarázatában. 

1.2.3. A szervezeti kultúra mint viselkedéses és kognitív jellemzők készlete 

„A szervezeti kultúra az alapvető előfeltevések olyan mintázata, amelyet egy adott csoport a külső adaptáció és 

a belső integráció problémáival való megküzdésének megtanulása során kitalált, bevezetett vagy felfedezett. 

Ezek az előfeltevések elég jól működtek ahhoz, hogy érvényesnek fogadják el őket, és az adott problémák 

vonatkozásában az észlelés, gondolkodás és érzés helyes útjaiként az új tagoknak is megtanítsák." (Schein, 

1985, 9.) 

„A szervezeti kultúra a közös hiedelmek és értékek azon mintázata, amely értelmet ad egy intézmény tagjainak, 

és ellátja őket a szervezetben való viselkedésre vonatkozó szabályokkal." (Davis, 1984 – id. Ott, 1989, 72.) 

„A szervezeti kultúra azon viselkedések, cselekvések és értékek együttese, amit elvárnak a vállalatnál a 

dolgozóktól." (Pettigrew, 1979 – id. McKenna, 1994.) 

„A szervezeti kultúra nem más, mint a szervezetek tagjai által elfogadott, közösen értelmezett előfeltevések, 

értékek, meggyőződések, hiedelmek rendszere." (Bakacsi, 1996, 226.) 

„A szervezeti kultúra a természetesnek vett értékek együttese, amelyek segítik az embereknek megérteni, hogy 

mi elfogadható, és mi nem." (Moorhead, Griffin, 1992 – id. McKenna, 1994.) 

„A kultúra nézetekből, nyelvből és tudásból áll, amelyben és amely által a tagok megteremtik a közösség 

érzetét." (Beare et al., 1998, 193.) 

Talán a legáltalánosabban elfogadott, de mindenképpen a legsokatmondóbb, a jelenségről a legtöbbet feltáró 

megközelítés a szervezeti kultúrára viselkedéses és kognitív jellemzők összességeként tekint. E megközelítés 

szerint a szervezeti kultúra olyan pszichológiai prediszpozíciók készlete, amelyeknek irányító szerepük van a 

világ észlelésében, ajelenségek értelmezésében és az azokra való reagálásban. 

Ezek a viselkedéses és kognitívjelenségek: a tagok által elfogadott, közösen osztott, azonosan értelmezett, 

mélyen beágyazódó előfeltevések, értékek, attitűdök, meggyőződések, hiedelmek és normák. Mindezek egy-egy 

szervezetre specifikusan jellemző értékés viselkedésmintát alkotnak, amely a szervezet kultúrájában testesül 

meg. Ez az értékés normarendszer vezérli a problémamegoldó és alkalmazkodó viselkedéseket, amely 

normarendszert a szervezet tagjai tanulás útján sajátítják el. A szervezeti működés lényegi sajátosságait, az 

ezekben megjelenő alapértékeket, a látható és láthatatlan szimbolikus elemeketjelenti a szervezeti kultúra 

(Handy, 1986; Bakacsi, 1996). Jelen fejezetben mi is ezt a definíciót fogadjuk el és alkalmazzuk, ebből a 

megközelítésből tárgyaljuk a szervezeti kultúrával kapcsolatos további kérdéseket. 

A szervezetekben számos olyan jelenséget figyelhetünk meg, amelyekre hat ugyan a kultúra, de nem azonosak 

azzal. A következőkben Trice és Beyer (1993) nyomán felsorolunk néhányat, amelyeket gyakran összemosnak 

vagy összekevernek a szervezeti kultúrával, holott önálló, a kultúra által csak részben befolyásolt jelenségek. A 

szervezeti kultúra nem azonos a szervezeti klímával/légkörrel. Egyes meghatározások gyakran egybemossák a 

szervezeti légkör és a kultúra fogalmát. A légkör az a pszichikai környezet, amelyben az egyének viselkedése 

megjelenik. Ennek tanulmányozása során inkább az egyének percepcióját, attitűdjét és nem a kollektíven osztott 

normákat, feltevéseket vizsgálják. 

A szervezeti kultúra nem csoportgondolkodás. Nem szabad összekeverni a dolgok, jelenségek, tapasztalatok 

közös értelmezését a csoportgondolkodás Janis által leírt jelenségével, amikor a csoport tagjai elnyomják saját 

ellenérzéseiket a csoportkonszenzus érdekében. Ez leginkább akkor következik be, amikor elszigetelten, külső 

hatásoktól elzárva, erős stressz alatt dolgozik a döntéshozó csoport, nem fontolják meg a különböző érveket és 

ellenérveket, hanem csak a legbefolyásosabb személy, az irányító vezető véleményét, az általajavasolt 

alternatívát igazolják, erősítik meg (Janis, 1982 – id. Atkinson et al., 1994). A szervezeti kultúra nem esik egybe 

a társas struktúrával. A kultúra nem csupán a csoport társas struktúrája, hanem absztrakt, láthatatlan, érzelmileg 

telített jelentések rendszere, ami szervezi, fenntartja az emberek hiedelmeit akár azzal kapcsolatban is, hogy 

fizikai és társas szükségleteiket hogyan szervezzék. A struktúra csak egy a számos olyan tényező közül, 

amelyek jelentős hatással vannak egy-egy szervezet kultúrájára. 
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1.3. SZERVEZETELMÉLETI ELŐZMÉNYEK – TÖRTÉNETI 
ÁTTEKINTÉS1 

A szervezeti kultúra definíciós szintű bemutatása után a szervezetelméletek alakulását követjük nyomon. 

Utalunk az elméletek néhány olyan jellemzőjére, amelyek a szervezeti kultúra elméletének előzményeként vagy 

részeként foghatók fel. Ebből kiderül, hogy nem előzmény és alapok nélküli a kulturális megközelítés. A 

szervezetelméletek alakulásának, változásainak áttekintését könnyíti meg a 14.2. ábra, amely a különböző 

iskolákat és azok egymáshoz való viszonyát mutatja. A szervezetek őseinek az őskori hordák tekinthetők – 

amennyiben rendelkeztek mindazon tulajdonságokkal, amelyek a bevezetőben szereplő szervezeti definíció 

szerint meghatározó fontosságúak. A munkamegosztás, a függőségi viszonyok és mindenekelőtt a közös cél 

ugyanúgy jellemzőek voltak a hordákra, törzsi szerveződésekre, mint ahogy napjaink élvonalbeli vállalataira 

vagy közösségi szervezeteire. 

Akárcsak az élet és a tudományok számos más területén, a szervezetelméletek esetében is a hadászat állt elő 

újításokkal, amelyek a szervezetek első formalizált formái felé mutattak. Morgan (1986) a 18. században 

uralkodott porosz Nagy Frigyest említi példaként, aki szedett-vedett hadseregéből az ókori római légiókés a kor 

újdonságának számító mechanikus szerkezetek mintájára kívánt hatékony szervezetet felépíteni. Szétválasztotta 

az operatív és a tervezési feladatokat – így a katonák csak gondolkodás nélküli gépekként funkcionáltak. Az 

egyenruha és a rangok bevezetése a szervezet tagjait egyéniségüktől fosztotta meg, és egy egységes szerkezet 

fogaskerekeiként tudtak működni. Ezzel a gépmetaforával el isjutottunk a modern szervezetelméletek első nagy 

iskolájához. 

1.3.1. Klasszikus szervezetelméletek 

A szervezetelméletek kialakulása az 1900-as évek elejére tehető. Amerikában Frederick Taylor, 

Franciaországban Henri Fayol, Németországban pedig Max Weber munkásságajelentette azokat az alapokat, 

amelyekre ma is gyakran építenek és hivatkoznak. 

1.3.1.1. Tudományos menedzsment 

Taylor (1983/1911) ún. tudományosmenedzsment-elméletét Kieser „elmélet nélküli tudományként" jellemezte 

(Kieser, 1995, 112.). Elmélet nélküli, mert nem annyira egy átfogó elmélet, mint inkább közvetlen gyakorlati 

alkalmazás kidolgozása volt Taylor célja, és tudomány, mert a munkaszervezést tudományos igényű mérésre 

alapozta. Az „elmélet" alkalmazása révén a szervezetek a munka racionalizálásán, a mérhetőség és standardok 

bevezetésén keresztül bizonyos munkakörökben akár a többszörösére is képesek voltak növelni a teljesítményt. 

Ennek ismeretében nem csoda, ha az elmélet hatalmas népszerűségnek és elismertségnek örvendett a maga 

korában. 

                                                           
1 A szervezetelméletek közgazdasági szemléletű összefoglalását adja Alfred Kieser Szervezetelméletek című munkája (1995). Charles 
Perrow Szervezetszociológiája(Osiris, 1997) olvasmányosabb formában tekinti át a szervezetről alkotott elméleteket. 
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14.2. ábra. A szervezetelméletek legfőbb iskoláinak történelmi fejlődése (Ott, 1989, 145.) 

Akárcsak Nagy Frigyes a hadseregének átszervezésekor, Taylor is szétválasztotta az operatív és a tervezési 

feladatköröket. A taylori szervezetfelfogás alapja a munkafeladat volt, amelyet megfelelő alapképzés után bárki 

elláthatott, így az a személytől függetlenné vált (vö. a később tárgyalt bürokráciával). Ugyanakkor egyes, a 

menedzsmentre vonatkozó tanácsai túlmutattak ezen a személytelen felfogáson: útmutatásai között szerepeltek 

olyanok, amelyek kifejezetten az emberi tényező kezelésére vonatkoztak. Hangsúlyozta a vezető és a beosztott 

közötti jó viszony, „baráti kapcsolat" (Taylor, 1983/1911, 202.) kialakításának szükségességét; megfelelő, az 

anyagiakon túl további változatos és speciális (egyénre szabott) ösztönzők alkalmazását tanácsolta a vezetőknek 

– amelyek valamelyest ellentmondanak az elmélet egyik alapjául szolgáló személytelen megközelítésnek. 

Taylor ideális szervezete is gépként működik, ahol az emberek mint ajól olajozott fogaskerekek, állandó 

ütemben és rutinszerűen végzik tevékenységüket. A tudományos menedzsment elméletének látszólag teljesen 

személytelen, a munkától is elidegenítő szemlélete ezen túlmutató elemeket is tartalmaz. A baráti kapcsolat által 

kialakuló jó légkör és a személyre szabott ösztönzési rendszer azonban már mind az elmélettel, mind az általa 

axiómaként elfogadott emberképpel szemben áll. 
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1.3.1.2. Klasszikus menedzsment 

A francia Henri Fayol (1984/1918) amerikai kortársánál sokkal kevesebb elismerést és ismertséget szerzett 

magának életében. A ma már klasszikus menedzsmentnek nevezett elméletében a vezetési elvekre és vezetői 

funkciókra helyezte a hangsúlyt. Morin (id. Dobák, 1998, 14.) szerint Fayol tanításának három sarkalatos pontja 

van: 

• a vezetés (menedzsment) egy általános módszer, 

• a vezetés a szervezet működésének kormányzására vonatkozik, 

• a vezetés a rendszerkoncepción nyugszik. 

A gazdasági szervezetek tevékenységét a tervezés-szervezés-irányítás-ellenőrzés folyamat mentén vizsgálva 

Fayol átfogó javaslatokat és elveket fogalmazott meg, amelyek révén hatékonyabban lehet a bürokratikus típusú 

szervezetet felépíteni és irányítani. Klasszikus vezetési elvei a világos, egyvonalas2 szervezeti hierarchiát, 

utasítási láncot, a munkakör alapú munkamegosztást és a centralizált hatalmat helyezték előtérbe. 

Mindezeken túl Fayol a vezető felelősségét hangsúlyozta a vállalat „társadalmi szervezetének" kialakításában. 

Mint azt majd látni fogjuk, a szervezeti kultúra elmélete hasonlóképpen kiemelt szerepet tulajdonít a vezetőnek 

a szervezet kultúrájának alakításában. Bár Fayol a társadalmi szervezet formálását még elsősorban a struktúrán 

keresztül látta megvalósíthatónak, mégis figyelemre méltó, hogy ha csak burkoltan is, de már a 

szervezetelméletek nagyon korai szakaszában felsejlett a speciális, csak a munkahelyen megjelenő 

minitársadalom képe (amely értelemszerűen sajátosan rá jellemző értékrenddel, normákkal és hiedelmekkel is 

rendelkezik). 

1.3.1.3. Bürokrácia 

A legnagyobb hatású, de mindenképpen legátfogóbb korai szervezetelmélet Max Weber (1992/1922) ún. 

megértő szociológiájában lelhető fel. Weber munkájában az élet minden területén jelentkező racionalizálódást 

helyezte a középpontba, bemutatva annak jeleit és hatásait a társadalom számos szintjén és jelenségén. A 

szervezeteknél szerinte ez a folyamat a hatalom és az irányítás racionalizálódásában nyilvánul meg – amikor a 

karizmatikus és a tradicionális uralmat a legális uralom váltja fel. A racionális-legális uralom legtisztább 

megnyilvánulási formája a bürokrácia, amelynek tulajdonságairól és működéséről teljes körű jellemzést adott 

Weber. 

A bürokratikus szervezetek tulajdonságai részben levezethetők Fayol vezetési tanácsaiból és a taylorizmus 

alapelveiből. Szigorú hierarchikus rend, rutinjellegű munka jellemzi a bürokratikus szervezetet, ennek 

megfelelően pozíciókra és feladatokra tagolható a működés. Az egyén ideális esetben személytelen, nem 

rendelkezik önálló, a szervezettől független igényekkel és célokkal – és a szervezeti rend (elméletileg) 

mindenkinek egyforma jogokat biztosít. A szigorú szabályozottság, a formalizált tevékenység a kreativitást és 

rugalmasságot ugyanúgy háttérbe szorította, minta klasszikus menedzsment vezetési elvei által irányított 

dolgozók esetében. Stabil, kiszámítható feltételek között egy ilyen szervezet akár hosszú távon is életképes 

maradhat, azonban forrongó, kiszámíthatatlan és gyorsan változó környezetben lassú adaptív készsége a végét 

jelentheti. 

A bürokrácia élethosszig tartó pályát és világos karriert ígér, a hierarchiában való előrelépés lehetőségét 

biztosítva a szervezet minden tagja számára. A bürokrácia az univerzalizmust léptette a partikularizmus helyébe, 

egyenlő esélyt ígérve a szervezet minden tagja számára. Mivel azonban a tényleges hatalom kizárólagosan a 

pozícióhoz kötődik, a figyelmen kívül hagyott emberi tényező legtöbb esetben szervezeti politikai-hatalmi 

játszmák színterévé változtatta/változtatja a gyakorlatban a bürokratikus szervezeteket. Ezek ajellemzők olyan 

mértékben nyomják rá a bélyegüket a bürokráciák működésére, hogy azok kultúrái a struktúra és 

következményei által döntően meghatározottak. 

A Weber által leírt ideáltípus messze van a gyakorlatban kialakult bürokratikus intézményektől, amely utóbbiak 

éppen nehézkességük és hatalmi koncentrációjuk miatt a partikularizmus és protekcionizmus legfőbb 

színhelyeivé váltak. Ennek tulajdonítható, hogy ma a bürokrácia leginkább ellenkezést és ellenérzéseket vált ki 

az emberekből. Bár a bürokrácia személytelenné tehet egyes szervezeti folyamatokat, bizonyos mértékben 

                                                           
2 Egyvonalasnak nevezzük azt a szervezeti struktúrát, amelyben minden személynek egy közvetlen felettese van, így csak egy személytől 
kaphat közvetlenül utasításokat. 
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minden szervezetben szükséges. Állami szervek esetében még mindig ez a legjellemzőbb strukturális forma, 

amely lehetővé teszi (tenné), hogy átfogó és jól szabályozott rendszerként működhessenek. 

A felvázolt korai szervezetelméletek között több hasonlóság van. Mindenekelőtt érdemesnek tartjuk kiemelni, 

hogy ezek a találkozási pontok a szervezeti kultúra elméletének azon nézetét is alátámasztják, miszerint a tágabb 

környezet jelentős hatással van az érintett szervezetre. A századforduló felgyorsult technikai-ipari fejlődése, az 

új technológiák megjelenése olyan markáns hatással volt a szervezetekre és a bennük dolgozó emberekre, hogy 

két földrész három országában hasonló előfeltevésekre építettek, hasonló megközelítésmódot alkalmaztak. 

Először is, mindegyik hisz abban, hogy létezik egy ideális szervezeti forma vagy vezetési elv, amely minden 

szervezet esetében maximális hatékonyságot ér el. A szervezetet és az embert egyaránt racionális cselekvőként 

értelmezik – amely és aki gazdasági céljait a specializáció maximalizálásán keresztül érheti el. Másodszor, 

hasonló emberképre építve dolgozták ki elméleteiket. A később McGregor (1966a) által X-elmélet néven 

összefoglalt emberkép szerint az emberek: 

• idegenkednek a munkától, 

• nem szeretnek felelősséget vállalni, 

• híján vannak mindenféle ambíciónak, 

• ezért kényszeríteni, ellenőrizni és büntetni kell őket, 

• elsősorban biztonságra vágynak. 

Vessünk egy pillantást Maslow szükséglethierarchia-modelljére (lásd 14.3. ábra). Eszerint az emberi 

szükségleteknek van egyfajta hierarchiájuk, valamint az e hierarchiában magasabban elhelyezkedő szükségletek 

csak akkor válhatnak a cselekvés fontos mozgatórugóivá, ha az alsóbb szintek legalább részben ki vannak 

elégítve. (Egyszerű példával élve: társas szükségleteink kielégítésére, egy csoport általi elfogadottságra csak 

akkor törekszünk, ha már nem vagyunk éhesek.) 

 

14.3. ábra. Maslow szükséglethierarhiája (Atkinson et al., 1994, 402.) 

McGregor X-elméletének emberképe olyan embert sejtet, aki feltehetően mindennapos küzdelmekkel tudja csak 

alapvető szükségleteit kielégíteni, így nem motivált azon magasabb szükségletek által, amelyek az önálló, 

felelősségteljes és megbecsülést biztosító munkavégzésre késztetnek. Mindez talán nem tűnik annyira torznak, 

ha figyelembe vesszük a klasszikus elméletek születésének tágabb társadalmi-gazdasági körülményeit. Mivel a 

mai értelemben vettjóléti társadalomról a század első felében még nem beszélhetünk, így talánjobban érthető, 

miért vélekedtek az ismertetett elméletalkotók olyan pesszimistán a kor emberéről. 
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1.3.2. Egy új emberkép 

A McGregor X-elméletében összefoglalt emberkép nem sokáig tartotta magát. Az 1930-as években a Western 

Electric hawthorne-i relétekercselő üzemében végzett vizsgálatok eredményei mindmáig meghatározó érvényű 

hatást fejtettek ki a munkamotivációs és szervezetelméletekre egyaránt. Az Elton Mayo vezette kutatás a 

korszellemének megfelelően a fizikai munkakörnyezet szisztematikus változtatása révén azokat az optimális 

körülményeket kívánta megtalálni, amelyek esetében a munkások teljesítménye maximális lehet. Az 

eredmények a régi „paradigmarendszerben" megmagyarázhatatlannak tűntek – bármilyen új körülmények közé 

helyezték a kísérleti munkacsoportot, annak teljesítménye mindig átlag feletti volt. Az ellentmondásokat olyan 

tényezőkkel sikerült feloldani, amelyeket addig nem vettek számításba: a kiemelt figyelem, a csoporttá 

kovácsolódás és a személyesség érzése eredményezte a hatékonyság növekedését. Ez azonban alapjaiban 

kérdőjelezte meg az addig érvényesnek tekintett emberképet, utat nyitva a szervezetelméletek új irányzatainak. 

A másik alapvető változás magának a szervezetnek az értelmezésében jelentkezett. Chester Barnard (1938 – id. 

Perrow, 1997) szervezetfelfogása volt az első lépcsője ennek az átalakulásnak.3 Barnard a szervezetet cselekvési 

rendszerként írta le, amelyet a személytől független „erők" hoznak létre. Elméletében nagy hangsúlyt kapott a 

környezet, amely együttműködésre, alkalmazkodásra kényszeríti a szervezetet. Bár ez a nézet még mindig 

erősen bürokratikus – a feladat itt sem kötődik a személyhez -, számos ponton mégis meghaladta a 

bürokráciaelméletet. Egyes elemei alapján akár a szervezetikultúra-elmélet közvetlen előfutárának is tekinthető. 

A szervezet sikerességének kritériumaként megjelent az „erős vagy gyenge értékrendszer" – amelyről később 

megpróbáljuk bebizonyítani, hogy tulajdonképpen azonos, de legalábbis analóg a szervezeti kultúrával. A másik 

a szervezet állandóságának, változatlanságának feltételezése. Bár magának a jelenségnek a kiemelése 

előremutató, a személytelen cselekvési rendszer inkább hasonlít a bürokrácia munkakörhöz és pozícióhoz kötött 

szervezeti felépítéséhez, és ezért az állandóság indoklása is személytelen. A szervezeti kultúra elméletében 

megjelenő szervezeti szocializáció emberközelibb magyarázatot ad a cselekvési rendszer jellegzetes 

karakterének és értékrendszerének változatlanságára akár a tagság teljes cseréje mellett is. 

Barnard munkássága közvetlen folytatásának tekinthető Philip Selznick (1948) „institucionalista" elmélete. 

Selznick fokozott jelentőséget tulajdonított az értékeknek, normáknak, valamint hangsúlyt helyezett a nem 

racionális elemekre is. A szervezetet organikus egységként kezelte, azonban nem a barnardi szemlélettel azonos 

módon. Fontos tényezőként emelte ki az egyes szervezetek múltját, amely hatással van mind a struktúrára, mind 

a működésre. A szervezet egységként való megközelítése egyben azt is jelentette, hogy kimondatlanul is nagy 

hangsúlyt kapott a szervezetek egyedisége. Itt már túllépett azon a megközelítésen, hogy létezik egyetlen helyes 

út minden vállalat számára. A (korlátozott) sokféleség, amely a szervezetek egyedi múltjára épülvejön létre, 

olyan intézmények kialakulásához vezet, amelyek nem pusztán a hatékonyságot és a gazdasági racionalitást 

tartják szem előtt, hanem önálló életet is élnek. Az ilyen szervezetben a tagok csoportidentitása legalább olyan 

fontos tényező, mint a hatékony gazdálkodás. (Az institucionalizmus elnevezés onnan származik, hogy Selznick 

megkülönböztette a szervezeteket, amelyek csupán racionális célokért létező entitások, és az intézményeket, 

amelyeknek a racionálison túlmutató céljaik funkcióik is vannak.) 

Az intézmény tehát – azon túl, hogy a tagok nem csupán a racionális, gazdasági céljaik eléréséhez kapnak 

eszközöket – történelme és hagyományai révén kialakít egy csak rá jellemző értékkészletet; rendelkezik egy 

egyedi szervezeti kultúrával. Mégpedig olyan kultúrával vagy értékrendszerrel, amelyet jelentős mértékben 

befolyásolt az adott szervezet múltbeli és jelenlegi környezete. Ittjelenik meg először (és kap egyre nagyobb 

hangsúlyt a szervezetelméletek alakulása folyamán) az a szemlélet, amely a szervezetet nyílt, a környezetével 

állandó visszacsatolásos kapcsolatban lévő rendszerként fogja fel. 

1.3.2.1. Y-elmélet 

A századelőn széles körben elfogadott X-elméletet felváltó emberképet Y-elmélet néven foglalta össze 

McGregor (1966b). Az új szemlélet – amely jelentős mértékben a már ismertetett, Mayo vezette hawthorne-i 

kutatások eredményeire támaszkodikszinte mindenben a korábbi felfogás szöges ellentététjelentette, így 

emberképe is megváltozott, amit az alábbi állítások szemléltetnek: 

• az emberek számára kívánatos a munkával járó testi és szellemi erőfeszítés, 

• az egyének képesek azonosulni a szervezet céljaival, 

• ezért nem igénylik a folyamatos külső megerősítést, 

                                                           
3 J. S. Ott a szervezetelméletek alakulását áttekintő ábrájában (14.2. ábra) a „klasszikus filozófusok" alatt Barnardot érti. 
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• megfelelő feltételek mellett felvállalják a felelősséget, 

• ambiciózusak, 

• alkotóképesek, leleményesek, és hajlamosak is az újításra. 

Az Y-elmélet középpontjában az integráció elve áll. Eszerint a szervezetnek olyan feltételeket kell teremtenie, 

hogy a szervezeti célokon keresztül lehetőség legyen az egyéni célok elérésére. A szervezet emberképe 

önbeteljesítő jóslatként működik McGregor felfogásában – vagyis a vezetők munkatársakhoz való hozzáállása 

nagyban befolyásolja azok viselkedést. Ha visszatekintünk Maslow szükséglethierarchiájára (lásd 14.3. ábra), 

akkor az Y-ember már társas szükségletei által is motivált, viselkedését megfelelő körülmények között a 

megbecsülés iránti vágy hajtja, és keresi a kognitív kihívásokat-vagyis a szükséglethierarchia magasabb szintjei 

isjelentős szerepet játszanak viselkedésének irányításában. A szervezetelméletek alakulását nagymértékben 

meghatározta az, hogy miként tekintettek a szervezetek építőköveiül szolgáló egyénekre. A harmincas évektől 

kezdődően szinte az összes további elmélet az Y-elméletet tekintette érvényes keretnek. 

1.3.3. A Human Relations iskolája és követői 

A szervezetpszichológia kezdete, az elméletek sokaságának kialakulása a Human Relations-irányzat (emberi 

viszonyok tana) megjelenéséhez kötődik. Az irányzat közel egy időben alakult ki az előzmények között felsorolt 

institucionalista iskolával. Azért mutatjuk be az elméleteket mégis ebben a sorrendben, mert Selznick szemlélete 

jobban illik a (neo)klasszikusok közé, mint az emberi viszonyok tanának elméleteihez – éppen amiatt, ahogyan 

az egyénről gondolkodott. 

A következőkben nem csupán a szűken értelmezett Human Relations-iskola elméleteiből mutatunk be néhányat, 

hanem olyan irányzatokból is kiragadunk egy-egy elméletet, amelyek a Human Relations hagyományaira 

építettek, vagy csak már azok ismeretében fogalmazták meg elképzeléseiket (lásd 14.2. ábra). Az elméletek 

bemutatása sokkal inkább tartalmi kapcsolatukon, semmint időrendiségükön alapul. Központi kérdésük alapján 

két nagy csoportra osztva tárgyaljuk őket. 

1.3.3.1. Mikroszintű megközelítések – vezetési elméletek 

Az emberi viszonyok tanának egyik ága jellemzően mikroszintű változót vizsgált a szervezetek életében. A 

vezetéssel kapcsolatos modellek sokkal inkább pszichológiai alapokra és kutatásokra épültek, mint bármely 

korábbi elmélet. Ezeknél már nem csupán a feltételezett motivációs háttér befolyásolta az elméleti 

megközelítéseket, hanem közvetlen (szociál-) pszichológiai kutatások és terepvizsgálatok isjelentős mértékben 

alakították őket. 

A vezetéssel kapcsolatos elméletek még nem nagyon távolodtak el a klasszikus menedzsmenttől abban a 

tekintetben, hogy mindkét megközelítés az egyetlen ideális megoldást kereste, ami minden szervezetre érvényes. 

A megfelelő tulajdonságokra alapozott vezető személyiségprofiljának feltárása rendre kudarchoz – valamint 

egyre komplexebb modellekhez – vezetett. Bár az ideális vezető személyiségére fókuszáló vizsgálatok elméleti 

értéke nem túl nagy, gyakorlati hasznuk a szervezetek életében még ma is megfigyelhető. Ha nincs is egyetlen 

azonosítható ideáltípus, a személyiségvizsgálatok azért ma is szerepet kapnak a vezetők kiválasztásának 

folyamataiban. 

Az egyik legalapvetőbb elmélet Blake és Mouton (1978) ún. „vezetési rácsa". Kétdimenziós modeljükben a 

feladatés a kapcsolatorientáltság mértéke szerint öt vezetői stílust azonosítottak. Bár a modell valamivel túllépett 

a megfelelő személyiségjegyek azonosításán, még mindig csak egy tényezőt, a vezető figyelmi megosztását 

vette alapul. (Likert korai vezetési modellje – amit később részletesebben is ismertetünk -, hasonlóan ehhez, 

feladatés munkatárscentrikus vezetői stílusokat azonosított.) Fiedler (1980/1968) vezetésikontingencia-modelje 

szerint az ideális vezetési stílus csak az adott helyzet függvényében értelmezhető. Egyes helyzetekben a 

feladatorientált, másokban a személyorientált vezetési stílus a hatékony, attól függően, hogy mennyire 

strukturált a csoport előtt álló feladat, milyen a vezető és a beosztottak viszonya, illetve mekkora a vezető 

pozicionális hatalma. 

Kurt Lewin csoportdinamikai alapkutatása is a döntéshozatal módjának és a vezetési stílusnak a 

csoportteljesítményére gyakorolt hatásait vizsgálta. Híres kutatásaikban Lewin és munkatársai (White, Lippitt, 

1969; Lewin, 1975/1948) olyan szervezeti (csoport-) jellemzőket is feltártak, amelyek a szervezetikultúra-

elmélet közvetlen előzményének tekinthetők. A vezetési stílusnak a csoport légkörére, klímájára gyakorolt 
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hatását bemutatva nem csupán a mikroszintű vizsgálat makroszintű eredményeire hívta fel a figyelmet, hanem 

megelőlegezte a szervezeti kultúra egyes jellemzőit és az elmélet alapjait. 

1.3.3.2. Makroszintű elméletek 

A makroszintű elméletek a vezetési elméletekkel szemben nemjárulékos tényezőként vagy eredményként vették 

figyelembe a szervezet egészét, hanem azt közvetlenül is vizsgálatuk tárgyává tették. Perrow szavaival ez „a 

második ág a szervezeti légkör totális megváltoztatására koncentrál, nem pedig az egyéni vezetői tevékenységre. 

A pszichológiai modell feltevései nagyobb egységekre is általánosíthatók." (1997, 107.) Ennek fényében az Y-

emberkép elvei a csoport vagy a szervezet egészére is érvényesnek tekinthetők. Mint az Lewin munkája kapcsán 

már kiderült, az elméletek mikroés makroszintje között a gyakorlatban nincs olyan éles határ. 

Az is ezt a kölcsönösséget tükrözi, hogy bár Likert (fentebb említett) korai modellje a vezetési elméletek közé 

tartozik, egy komplexebb elméletét már a társas szintű megközelítés jellemezte. Likert 1967-es elmélete már 

rendszerszinten kezelte a szervezeteket. A korábbi vezetési stílus mellé számos további jellemzőt vont be 

elemzési körébe: összesen ötvenegy jellemzőt sorolt nyolc csoportba, amelyek a társas viselkedés és interakciók 

szinte teljes skáláját lefedték (1967), és amelyek mentén osztályozva a szervezettípusokat elkülönítette. Négy 

szervezettípust azonosított; ezeket rendre System I, II, III, illetve IV névvel látta el. Az elnevezések 

önmagukban is értéksemlegességre utaltak, mert bár mindegyikre alkalmazható lett volna egy, a hétköznapi 

életben is ismert név (mint például a bürokrácia), nem akart általuk értékelést sugallni. Elméletében azonban – 

korábbi elméletekhez hasonlóan-a környezeti és strukturális változókat teljesen figyelmen kívül hagyva, az 

ideális, minden helyzetben és minden szervezetre érvényes, tökéletes megoldást kereste. 

Azon rendszerszintű elméletek közül, amelyek a szervezetet nyílt rendszernek tekintették, Katz és Kahn (1966) 

elméletét emeljük ki. Míg Selznicknél csak implicit módon jelent meg a környezet fontossága, addig ebbe a 

modellbe már explicit módon is bevonták; a környezet az inputokkal és folyamatokkal dinamikus 

kölcsönhatásban, állandó visszacsatolás révén befolyásolja a szervezet működését. Hasonló módon a környezet 

jelentőségét emelte ki Lawrence és Lorsch (1967 – id. Bakacsi, 1996) megközelítése is. Kutatással is 

alátámasztva kimutatták, hogy az eltérő technikai-ipari környezetjelentősen befolyásolja a szervezeti sikeresség 

kritériumait. 

1.3.4. Menedzsment és kultúra 

A japán vállalatok sikerei a hetvenes években felkeltették a vezetéstudománnyal foglalkozók figyelmét. Úgy 

gondolták, hogy a gyors fejlődés, a nemzetközi piacokon való térhódítás magyarázatában a japán kultúrának, az 

általános életfelfogásnak, gondolkodásmódnak feltétlenül szerepe van. Az amerikai vállalatvezetők 

megpróbálták a japán vezetési rendszert és szervezeti működésmódot átültetni saját szervezeteikre — 

sikertelenül. A kudarc csak tovább fokozta a kulturális tényezők iránti érdeklődést. Ouchi összehasonlította 

ajapán és az amerikai vezetői rendszert (1981 – id. Barakonyi, Lorange, 1991). Elemzése szerint ajapán vezetési 

rendszer jellemzői a következők: 

• a kulcsembereket igyekeznek egy egész életre alkalmazni, 

• gyakori a vezetők rotációja az egyes funkcionális területek között, 

• lassú az előrehaladás a ranglétrán, és elsősorban a szolgálati idő függvényében 

történik, 

• a felelősséget inkább a munkacsoportok viselik, mint az egyének. 

Ezzel párba állíthatók az amerikai vezetési rendszerjellemzői: 

• korlátozott ideig tartó szerződéses viszony az alkalmazottakkal, 

• specializáció az egyes funkciókra, 

• gyorsabb előrehaladás a ranglétrán a teljesítmény függvényében, 

• egyéni felelősségvállalás. 
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A vezetési rendszer a szervezetek működésmódját is meghatározza. Egy tipikus amerikai szervezet inkább 

„használja" az alkalmazottait, míg ajapán vezetés az alkalmazottakat független, önálló személyekként kezeli. Az 

amerikai döntéshozatal felülről lefelé irányuló. Ezzel szemben ajapán kultúrában törekednek a bizalmi légkör 

kialakítására, döntéshozatalukat az egyetértésen alapuló, alulról felfelé irányuló kommunikáció határozza meg. 

Az amerikai vezetés inkább direkt, utasító, részletesen szabályozó; ajapán indirekt, rejtettebb módokon irányít. 

Ouchi felállított egy harmadik, a két felfogást ötvöző, az amerikai kultúrába is beilleszthető modellt, vezetési 

rendszert, amit McGregor Xés Y-elméletére utalva Z-elméletnek nevezettel. Ennek jellemzői: 

• törekednek az egész életen át való alkalmazásra, 

• az előléptetések üteme lassabb, 

• kevésbé formális, enyhébben szabályozott irányítási rendszerek, 

• nagyobb figyelmet fordítanak a teljes személyiségre, 

• preferálják a sokoldalúságot, a munkafeladatok rotációját, 

• fokozottabban bevonják az alkalmazottakat a döntéshozatalba, 

• előtérbe helyezik az egyéni felelősséget. 

Az egyes vezetési rendszerek természetesen különböző szervezeti kultúrát eredményeznek, amelyek 

mindenképpen eltérnek az alkalmazottak elköteleződésében, az értékelésben, az egyéni karrierek alakulásában, a 

kontroll működtetésében, a döntéshozatalban, a felelősség kérdésében és abban, hogy mennyire törődnek az 

alkalmazottakkal, munkahelyen kívüli életükkel (Ouchi, 1981 – id. McKenna, 1994). 

Az ismertetett szervezetelméletekben ígéretünkhöz híven rámutattunk néhány olyan tényezőre ésjellemzőre, 

amelyek a szervezeti kultúra elméletében fontos szerepet kapnak. Ilyen a csoportok és a közösségjelentősége, a 

vezetők kiemelt fontossága, a közös értékek és normák, a döntés és a szervezeti klíma vizsgálata. A környezet 

szervezetekre gyakorolt hatásának felismerése vezetett a szervezet nyílt rendszerként való felfogásához. Ouchi 

elméletének bemutatásával áttértünk azon megközelítésekre, amelyek már nyíltan kiemelik a kulturális tényező 

szerepét a szervezetek működésében. A következő részben néhány ilyen modellt vázolunk fel. 

1.4. SZERVEZETIKULTÚRA-MODELLEK 

1.4.1. Hofstede kultúradimenziói 

Geert Hofstede (1980) szervezeti kultúrára irányuló kutatását a szociálpszichológiában kultúrközi 

értékvizsgálatként, a szervezeti kultúrával foglalkozó munkákban az egyik első és legátfogóbb empírián alapuló 

kutatásként szokták idézni. Számos további modellben felbukkannak azok a dimenziók és jellemzők, amelyeket 

Hofstede tárt fel elsőként. Kérdőívét az IBM több mint százezer alkalmazottjával töltötték ki, akik a 

multinacionális vállalat ötven országban található, különböző gyáregységeiben dolgoztak. A kvantitatív kutatás 

eredményeképpen öt faktort azonosított, amelyek mentén a szervezeti kultúrák leírhatók és összehasonlíthatók 

vagy megkülönböztethetők. Az öt dimenzió a következő jellemzőkkel írható le: 

1. Hatalmi távolság, vagyis hogy a szervezet alacsonyabb státusú tagjai mennyire fogadják el a hatalom 

egyenlőtlen eloszlását. Annak mértéke, hogy a szervezet tagjai mennyire merik kifejezni, ha nem értenek egyet, 

emellett a vezetési stílusok iránti preferenciákat is megmutatja. A kis hatalmi távolságú szervezetek a 

csoportmunkát, a konzultációt és az együttes döntéseket, valamint a konzultatív, demokratikus vezetői stílust 

részesítik előnyben. A nagy hatalmi távolsággal jellemezhető szervezetekben a privilégiumok és 

státusszimbólumok szembetűnőbbek, erőteljesebb a centralizáció, és az alacsony státusú személyek jobban 

függnek a hatalom birtokosaitól. 

2. Bizonytalanságkerülés, azaz az ismeretlen vagy bizonytalan helyzeteket a szervezet tagjai mennyire érzik 

fenyegetőnek. Annak mértéke, hogy mennyire igénylik a helyzetek kiszámíthatóságát, mennyire fontos a 

biztonság (pl. „nyugdíjas munkahely"). A gyenge bizonytalanságkerüléssel jellemzett szervezetben jobban tűrik 

a kétértelműséget, az ilyen szervezet tagjai kreatívabbak és kockázatvállalóbbak is egyben. Erősen 

bizonytalanságkerülő kultúrában nagyobb a teljesítménykényszer, fontosabb a biztonság, kevésbé támogatják a 

kreativitást, és a feszültségből fakadóan gyakoribbak az agresszív megnyilvánulások. 
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3. Individualizmus-kollektivizmus dimenzión azt értjük, hogy a szervezetben menynyire fontos az egyéni 

függetlenség, illetve a csoportkohézió. Emellett azt is méri, hogy a munka és a családi élet mennyire hozható 

összhangba, mekkora teretenged a szervezet az utóbbinak. Individualista kultúrában az egyén csak magára 

számíthat, egyéni hozzájárulása a teljesítményértékelés alapja. Ezzel szemben egy kollektivista szervezetben 

erős a csoportkötődés, feltétlen lojalitást várnak el a tagoktól. Az eredmény a csoport közös teljesítménye, erős 

egymásrautaltság a jellemző. 

4. A nőiesség-férfiasság skála mentén azokat a szervezeteket lehet megkülönböztetni, amelyek a (nyugat-

európai) társadalmakban a nőiesnek, illetve férfiasnak elfogadott értékeket, magatartásformákat részesítik 

előnyben. Arra vonatkozóan is eligazít, hogy a kultúrában milyen mértékben különülnek el a nemi szerepek. A 

tradicionális női szerepnek megfelelően a nőies szervezeti kultúrákban inkább támogató légkör, együttérzés és 

konszenzusos problémamegoldás a jellemző. Egy maszkulin kultúrában inkább a versengés, a keményebb 

irányítás és az érzelmek elrejtése figyelhető meg. 

5. „Konfuciusi dinamizmusnak" nevezte Hofstede az ötödik dimenziót (amiről viszonylag ritkábban esik szó 

munkáiban). A konfuciusi dinamizmus arra vonatkozik, hogy az adott szervezetnek a tagjai jellemzően rövid 

vagy hosszú távon gondolkoznak-e. Rövid időperspektívában működő szervezetekben a kötelezettségek és 

tradíciók merev betartatásajellemző, gyors eredményeket várnak el. A hosszú időperspektívájú szervezetekre a 

társas és státuskötelezettségek mérsékelt tisztelete, a hagyományok adaptív kezelése jellemző. 

A szervezeti kultúra dimenzióinak egyik vagy másik végpontján, illetve a kettőt összekötő tengely valamely 

pontján minden szervezet elhelyezhető. Az adott pozíciónak megfeleltethető a szervezetre jellemző orientáció a 

kérdéses értékdimenzió mentén. A 14.4. ábra a hatalmi távolság és a bizonytalanságkerülés alapján kialakított 

koordináta-rendszerben mutatja meg a Hofstede által vizsgált negyven ország elhelyezkedését, valamint a Varga 

(1986) által felmért magyarországi szervezeti kultúra helyét.4 Hofstede e két dimenzió kiemelésével – a 

koordináta-rendszer négy kvadránsának megfelelően – a szervezetek négy típusát különböztette meg: 

                                                           
4 Az egyes dimenziók részletesebb kifejtését a könyv 16. fejezete tárgyalja. (A szerk.) 
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14.4. ábra. Nemzeti kultúrák és szervezettípusok. 41 ország a „Hatalmi távolság" és a „Bizonytalanságkerülés" 

koordináta-rendszerében (Bakacsi, 1996, 235.) 

• Piac: kis hatalmi távolság és gyenge bizonytalanságkerülés jellemző. Angolszász és skandináv típusú kultúra. 

Kismértékű vertikális tagolódás és viszonylagos autonómia jellemzi. 

• Család: nagy hatalmi távolság és gyenge bizonytalanságkerülés. A délkelet-ázsiai országokra jellemző. 

„Személyorientált bürokrácia, a szervezeti tagok paternalisztikus, ám közvetlen kapcsolatban állnak egymással. 

A klán jellegű belső kapcsolatok nem akadályozzák a kockázatvállalást." (Bakacsi, 1996, 234.) 

• Jól olajozott gépezet: kis hatalmi távolság és erős bizonytalanságkerülés. A német szervezetekre, valamint 

Magyarországra (Varga, 1986) jellemző. Erősen szabályozott, a kockázatot kerülő kultúra, amelyben az 

irányítást nem annyira a struktúra, a hierarchia, mint inkább a folyamatok határozzák meg. 

• Piramis: nagy hatalmi távolság és erős bizonytalanságkerülés. Jellemzően bürokratikus szervezet, melyet 

erősen központosított, a hierarchián alapuló hatalommegosztás és kockázatkerülés jellemez. A latin és az iszlám 

kultúrára jellemző. 
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1.4.1.1. Multikultúra vagy a multik kultúrája 

A Hofstede által végzett értékvizsgálat kultúrközi jellegének validitását növeli az a tény, hogy a 116 ezer 

vizsgálati személy mindegyike az IBM alkalmazottja volt. Vagyis egyetlen olyan multinacionális vállalatot 

elemzett, amelynek több mint ötven országban voltak egységei. A felmérés eredményei alapján markáns 

nemzetek közötti eltéréseket tudott azonosítani, azonban az ugyanahhoz a szervezethez tartozó, egy országon 

belüli részegységek szervezeti kultúrája inkább homogénnek mutatkozott. Ennek több implikációja is van. Az 

egyik szerint a nemzeti kultúra, a tág környezet nagyon erős hatást gyakorol a szervezeti kultúra alakulására, 

jellegére. Ez nem annyira meglepő. 

Egy másik következtetés viszont megcáfolni látszik korunk egyik sokat emlegetett jelenségét, amit a 

globalizáció káros mellékhatásaként szokás emlegetni: ez a multinacionális vállalatok nemzetek felettisége, a 

nemzeti kultúrák és sajátosságok erőszakos figyelmen kívül hagyása vagy akár elnyomása. Hofstede eredményei 

nem támasztják alá ezeket a félelmeket. A szervezeti kultúrák ismertetésekor nem mindig kap elég hangsúlyt, 

hogy egyetlen multinacionális vállalat számos országban megtelepedett egységeiben készült az a felmérés, 

amely alapján a szervezetek „nemzeti karakterét" kidolgozták. Ugyancsak a nemzeti karakter és kultúra 

elsőbbségét támasztja alá az is, hogy a nyolcvanas évekjapán csodáját – bármennyire igyekeztek is az amerikai 

tanácsadók és menedzserek – nem sikerült átültetni az amerikai környezetbe. 

Primecz és Soós (2000) egy másik modellel, a Trompenaars-féle kultúramodellel végeztek vizsgálatot a 

kulturális különbségek feltárására egy magyarországi multinacionális és egy magyar vállalatnál. Eredményeik 

alapján nekik sem sikerült különbséget találni a kétszervezet kultúrája között, vagyis a nemzeti kultúra itt is 

erősebb befolyást gyakorolt, mint az anyavállalat vagy akár a cégnél a helyszínen dolgozó külföldi vezetők. 

Mindezek fényében érdemes elgondolkozni azon, vajon a szervezetek életében mennyire reális veszély a 

multinacionális vállalatok erőszakos kultúraalakítása. Lehetséges-e egyáltalán a szervezeti kultúrát úgy 

kialakítani, hogy a fogadó ország vagy a tagok kultúráját teljesen figyelmen kívül hagyják? Hogyan tudnak 

megbirkózni a külföldre terjeszkedő vállalatok a kulturális különbségekkel? Mit tehet a szervezetpszichológia 

annak érdekében, hogy az ilyen feszültségek elkerülhetők, de legalább csökkenthetők legyenek? 

1.5. GLOBE 

A Global Leadership and Organisational Behaviour Effectiveness(GLOBE-) kutatás egy kiterjedt nemzetközi 

kultúraés vezetésistílus-felmérés, amelyben ma már több mint ötven ország kutatói vesznek részt.5 Nemzetközi 

összehasonlító eredmények hiányában itt csak a modell vizsgálati dimenzióit ismertetjük. A GLOBE kvantitatív 

módszerrel a szervezeti kultúra hét dimenzióját különítette el, amelyek magukban foglalják a Hofstede által 

azonosított faktorokat is (Takács, 1998). A hatalmi távolság, a bizonytalanságkerülés, az individualizmus-

kollektivizmus és a férfiasság-nőiesség megfelelnek a Hofstede által leírt dimenzióknak. Ezeket egészíti ki a 

jövőorientáció, ami nagyon hasonló Hofstede „konfuciusi dinamizmusához". Azt tükrözi, hogy a szervezet 

kultúrája mennyire bátorítja és jutalmazza a tervezést, az előrelátást, ajövőbeni eseményekre való felkészülést, 

illetve késlelteti a felhalmozottjavak felélését a jövőbeni növekedés érdekében. A hosszú távra tekintő szervezet 

a tervezést hangsúlyozza a jelenben élők spontaneitásával szemben. 

A teljesítményorientációt a mcclelland-i (1961) teljesítménymotiváció fogalmára építve határozták meg. Azt 

tükrözi, hogy egy kultúra tagjai mennyire keresik azokat a helyzeteket, amelyek a külsődleges motivációkkal 

szemben a sikeres teljesítmény nyújtotta elégedettséggel kecsegtetnek. A humánorientáció pedig azt vizsgálja, 

hogy egy kultúra mennyire bátorítja tagjait arra, hogy méltányosak, önzetlenek, előzékenyek, nagylelkűek és 

kedvesek legyenek másokhoz, illetve hogy mennyire jutalmazza az ezeknek megfelelő viselkedésformákat. 

Szervezeti szinten ez az egészséges munkafeltételekben, a munkatársak tiszteletében és a jóllétükre fordított 

figyelemben érhető tetten. 

1.5.1. Trompenaars üzleti modellje 

Trompenaars (1993) üzletemberek körében népszerű – és Hofstede által sokat támadott – elmélete szintén arra a 

feltevésre épül, hogy minden kultúra összehasonlítható véges számú dimenzió mentén. Kulturális 

megközelítésének alapja, hogy az egyik országban sikeres menedzsmenttechnika vagy megoldás nem feltétlenül 

válik be máshol, illetve ugyanaz a dolog egészen mástjelenthet más kulturális közegben. Szemléletes példájában 

a McDonald's-féle hamburger – pontosabban fogyasztásának – kulturális értékét veti össze az Egyesült 

Államokban (ahol kispénzűek olcsó gyorsétkezési lehetősége), illetve Moszkvában (ahol viszont 

                                                           
5 Magyarországon Bakacsi és Takács (1998) vezetésével folyt a vizsgálat. 
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státusszimbólum, szinte a gazdagok kiváltsága). Az általa feltárt, összesen hét kultúradimenzió szintén kiterjedt 

– bár elég rosszul dokumentált – nemzetközi vizsgálaton alapul: 

1. Univerzalizmus-partikularizmus: a szabálykövetés mértéke, merevsége. Azt mutatja, hogy a szervezet tagjai 

mennyire hajlamosak a szabályokat megszegni, illetve elfogadhatónak tartják-e bizonyos esetekben a szabályok 

áthágását. A partikularizmusra jellemző, hogy nagyobb figyelmet szentelnek az egyedi körülményeknek és 

személyközi kapcsolatoknak, míg az univerzalizmusban általános társas szabályok és normák érvényesek. 

2. Individualizmus-kollektivizmus: a korábbi modellekben azonosítottakhoz hasonlóan arra vonatkozik, hogy a 

személy inkább egyénként vagy egy csoport tagjaként látja magát. 

3. Semlegesség-emocionalitás: az érzelmek kommunikációjára utal, vagyis hogy cselekvéseinkben mennyire 

jelenhetnek meg érzelmeink, illetve mennyire kell objektív, érzelemmentes módon reagálni. 

4. Specifikus-diffúz megközelítés: a szervezeti tagok célirányosságát mutatja, valamint a munka és a magánélet 

szétválasztásának/egybemosásának mértékét. Diffúz megközelítés esetén a személy egésze – a tágabb 

környezetet is figyelembe véve – involválódik a helyzetben, míg a specifikusban kizárólag célirányosan a 

munkára koncentrálnak. 

5. Szerzett-öröklött státus: a teljesítmény vagy a tapasztalat és a személyes kvalitások preferenciájára 

vonatkozik. A szerzett státus megközelítése szerint az önerőből elért eredményeik alapján értékelik az 

embereket, míg az öröklött státusnál a tapasztalat, a személyes tulajdonságok, a neveltetés és a kapcsolatok 

számítanak nagyobb mértékben. 

6. Külső-belső kontroll: ez a dimenzió azt mutatja meg, hogy a szervezet tagjai mennyire látják a környezetet 

kontrollálhatónak, és mennyire igyekeznek ellenőrzésük alá vonni a külső tényezőket. Belső kontrollos 

szervezetben erős igény van a környezet feletti ellenőrzés megszerzésére. A másik végponton belenyugvó, 

lemondó szemlélet ajellemző, amely ugyan harmóniában él a környezettel, de hajlamos azt fenyegetésként és 

nem kihívásként értelmezni. 

7. Szekvenciális-szinkronikus időorientáció: arra utal, hogy a szervezet tagjai az időt lineárisnak vagy 

ciklikusnak fogják fel. Megmutatja, hogy az adott szervezetben mennyire fontosak a múlt eseményei és 

teljesítményei, vagy mennyire számítanak inkább a jövőre vonatkozó tervek és azok minősége. 

A dimenziókat Trompenaars nem egyszerű kontinuumként képzeli el. A szerző szerint az egyes skálákon belül 

valamelyik véglet erőteljes dominanciáján, illetve a kiegyensúlyozott kompromisszumon kívül létezik „két 

szinergikus, azaz újabb minőségű válasz, amely az adott dimenzió két végpontján elhelyezkedő értékeket 

egyezteti össze úgy, hogy az... egyik válasznak ad elsőbbséget" (Primecz, Soós, 2000, 37.). Azt azonban nem 

fejti ki, hogy ezek a „minőségükben új" válaszok miként jellemezhetők, vagy miben térnek el a 

kompromisszumos megoldástól. Trompenaars is kidolgozta a maga szervezeti tipológiáját. Az egyenlőség-

hierarchia dimenziója és a személyvs. feladatorientáltság dimenziója (amelyek maguk is származtatott, és nem a 

szervezeti kultúra alapdimenziói) mentén felrajzolt koordináta-rendszer négy negyede feleltethető meg a 

szervezeti kultúrák négy alaptípusának (lásd 14.5. ábra). 
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14.5. ábra. Trompenaars kultúratipológiája (1993, 140.) 

• Az inkubátor típusú szervezeti kultúrában az önmegvalósítás, az önkifejezés az 

elsődleges. A személyre koncentrál, és egyenlőségen alapul. Az újonnan alakuló 

szervezetekre jellemző, mint amilyenek az informatikában gyorsan szaporodó kisebb vállalkozások voltak a 

kilencvenes évek elején. Erős érzelmi légkör jellemzi, amelyben a személyek nyíltan kifejezik véleményüket. A 

hierarchia minimalizálása és a formális struktúra hiánya gyakori az ilyen szervezetekben. 

• A család metaforával leírható szervezet szintén személyközpontú, azonban erősen tagolt és merev hierarchiájú, 

a szerepek diffúz jellegűek, vagyis minden helyzetre kiterjednek. Középpontjában az „apafigura" áll, aki 

hatalma révén egymaga irányítja a szervezet minden tagját. Az emberi kapcsolatok nem félelemre, hanem 

szeretetre épülnek, a hatalom nem fenyegető, hanem bizalmas és jó szándékú – légköre pedig a családéhoz, az 

otthonéhoz hasonló. 

• Az irányított rakéta (guided missile) típusú szervezeti kultúrára az egyenjogúság és egyenlőség mellett erős 

feladatorientáltságjellemző. Elsősorban olyan szervezetekben alakul ki, ahol a működés projektek köré 

szerveződik. Reklámcégeknél, tervezőirodákban lehet jellemző, ahol az adott munka elvégzésére 

összeállítottcsoportban mindenki szakértője valaminek, és egyenlő mértékbenjárul hozzá a – rendszerint alkalmi 

– csoport teljesítményéhez. 

• Az Eiffel-torony típusú szervezetekben szereporientált kultúra alakul ki. Az erős hierarchikus tagozódás és a 

feladatorientált működés elsősorban a bürokratikus szervezetekre jellemző – ez a típus megfelel Hofstede 

piramisának. A pozíciók, a feladatok, a hatalom és szinte minden egyéb változó erősen a szerepekhez, és nem 

személyekhez kötődik, így a szervezet légköre is személytelen. 

1.5.2. Kono kultúramegközelítése 

Kono (1990 – id. Barakonyi, 2000) szerint a kultúra a szervezetben elfogadott közös értékeket, az általánosan 

érvényesülő viselkedési mintákat és a döntéshozatal kapcsán alkalmazott gondolkodásmódot, eljárásokat jelenti. 

Ez utóbbi komponens kiemelésében tér el leglényegesebben más elméletektől. Úgy véli, a döntéshozatal felől 

közelítve megfoghatóbb, érthetőbb a szervezeti kultúra, másrészt pedig a döntések közvetlenül hozzájárulnak a 

szervezet teljesítményének és az alkalmazottak megelégedettségének alakulásához. Kutatási eredmények 

feldolgozása nyomán, klaszteranalízist végezve a szervezeti kultúra alábbi elemeit különítette el: 



 III. RÉSZ│ SZERVEZETI 

MAGATARTAS 
 

 308  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

1. Értékek: a szervezet tagjai által elfogadott és közvetített értékek (pl. innovációhoz való viszony, 

hagyományok szerepe, vezető szerepéről kialakított elképzelés). 

2. Információ: az információgyűjtéssel és -feldolgozással kapcsolatos szemlélet (pl. információgyűjtés módjai, 

információáramlás iránya, információk hozzáférhetősége). 

3. Nyilvánosság: elgondolások, ötletek, célok, utasítások létrehozása és közreadása (pl. ennek gyakorisága, 

rendszeressége, módja; mennyire kötelező érvényűek, van-e helye ellenvetésnek, bírálatnak, javaslatnak). 

4. Kockázat: az ötletek, elgondolások értékelésének formái, a kockázatvállalás foka, módja (pl. kudarctól való 

félelem mértéke, mi történik balsiker esetén, mit gondolnak ekkor a felelősségről). 

5. Kooperáció: a vezetők és a beosztottak közötti együttműködés alakulása (pl. szociális távolság főnök és 

beosztott között, egyéni és csoportmunka aránya, belső hierarchia erőssége, hatáskör és felelősség megosztása). 

6. Lojalitás: a szervezethez való lojalitás mértéke (pl. alkalmazás időtávlata, tagok véleménye a szervezetről, 

hogy döntenek az alkalmazottak egy kedvező külső lehetőségről, ajánlatról). 

7. Motiváció: a motiváció alakulása (pl. motivációs tényezők működése: feladat motiváló ereje, felelősségérzet, 

szabálykövetés mértéke, szervezeti és egyéni morál). 

Kono modellje egy szervezettipológiát is magában foglal, amelyben a stratégiához való viszony (innovatív vagy 

konzervatív, analitikus vagy intuitív – körülbelül megfelel Hofstede bizonytalanságkerülési dimenziójának) és 

az alkalmazottak teljesítménye, megelégedettsége, vezetővel való viszonya (körülbelül megfelel Hofstede 

„hatalmi távolság" dimenziójának) mentén a szervezeti kultúra három fő típusát írta le (Barakonyi, 2000, 1993): 

• Pezsgő, élénk szervezeti kultúra: innovatív, családias légkörű, világos célokkal rendelkező szervezet, amely 

hatékony belső kommunikációval és kis hatalmi távolsággal jellemezhető, amelyben könnyen születnek új 

stratégiák, s ezeket eredményesen is valósítják meg. 

• Bürokratikus kultúra: folyamatcentrikus, kockázatkerülő, szabályorientált, körülhatárolt feladatés 

szerepkörökkel jellemezhető szervezet (pl. közhivatalok). 

• Stagnáló kultúra: a belső folyamatokra figyelő szervezet, amely elsősorban a tradíciókat, a hagyományos 

viselkedésmintákat követi, nem reagál a környezetváltozásaira, ritkán születnek új ötletek (pl. monopolhelyzetű 

vállalatok, vasúttársaság). 

1.5.3. Handy szervezetikultúra-típusai 

Handy (1986) szerint a szervezeti kultúra a mélyen beágyazódó hitek és meggyőződések rendszere, olyan 

specifikum, amely egyetlen alapvető értékként határozza meg a működést. Harrison (1972 – id. McKenna, 

1994) típusait továbbfejlesztve négyféle szervezeti kultúrát írt le Handy, amelyek a vezető szerepében, a 

környezethez való viszonyban, az irányítás, a döntéshozatal módjában, a szervezeti teljesítmény legfőbb 

meghatározójában térnek el. Az egyes típusok felépítését egy-egy ábrával (14.6. ábra), a vezető szerepét egy-

egy istenséggel illusztrálta. 

 

14.6. ábra Handy szervezetikultúra-típusai (Handy, 1986 nyomán) 

1.5.3.1. Hatalomkultúra 
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Kisebb méretű vállalkozások, egy-egy karizmatikus személy által irányított szervezet képviselheti ezt a típust, 

amelyet pókhálóhoz hasonlíthatunk, ahol a hatalom, az erő a középpontban koncentrálódik. A vezető (akinek 

szerepét Handy Zeuszéhoz hasonlítja) vagy a vezetőség a centrumból tartja kézben a szervezetet, innen indulnak 

és ide futnak be a szálak, e pont körül helyezkednek el koncentrikusan a további érdekek, kapcsolatok, 

befolyások; minél közelebb van valaki a „pókhoz", annál befolyásosabb. Az alapító személy, a vezető köré épül 

a szervezet, amely úgy működik, mint a központi személyiség kiterjesztése, mint a hasonlóan gondolkodó 

emberek klubja. A kultúra fontos értéke az empátia, a tolerancia, a bizalom. Csekély az ellenőrzés, és inkább a 

kulcspozíciók betöltésével valósul meg; az értékelés az eredmények alapján történik; a döntések inkább a 

személyek befolyásolása által, és nem formális eljárások útján születnek. Kicsi a bürokrácia, nincs sok szabály, 

előírás; a vezető inkább szóbeli kommunikáció útján hat az alkalmazottakra. 

Válsághelyzetekre vagy lehetőségekre gyorsan, ösztönösen tud reagálni egy ilyen szervezet; veszélyes lehet 

azonban a központi ember dominanciája. Ha a vezető gyenge, ha alkalmatlan, rosszjellemű emberekkel veszi 

körül magát, akkor a szervezet is gyenge, nem megfelelő személyi összetételű lesz. Másik problematikus pontja 

ennek a típusnak a méret: egy bizonyos határon túl már nem lehet ilyen struktúrában sokféle tevékenységet 

összefogni, irányítani és a személyes kapcsolatokra, a gyakori közvetlen kommunikációra építeni. Ha mégis 

terjeszkedni kell, csak úgy lehet, hogy újabb egységeket, alszervezeteket hoznak létre, amelyek vezetője 

maximálisan független. Akkor alakulhat ki hatalom típusú kultúra, amikor új üzleti vállalkozások indulnak, új 

üzleti szituációk alakulnak ki, átszervezéseket kell végrehajtani, válságok lépnek fel, amelyek kiküszöbölésében 

meghatározó a válságot kezelő vezető személyes befolyása, hatalma. 

1.5.3.2. Szerepkultúra 

A Weber által is leírt racionális, bürokratikus szervezetekrejellemző. Felépítése görög templomhoz, vezetője 

Apollónhoz hasonlítható. A tartóoszlopok a jól felkészült, kompetens funkcionális egységek, amelyek 

tevékenységét hatásköri listák, eljárási szabályok, ügyrendek irányítják. A személyeknél fontosabbak a 

körülhatárolt szerepek, ehhez választják ki az egyént, akitől a munkaköri leírásban foglaltak teljesítését várják 

el. Ha változnak a prioritások, a szervezet újra elosztja a szerepeket és a felelősségeket, majd ehhez hozzárendeli 

az új embereket. A hatalom nem annyira a szakértői tudáshoz, mint inkább a hierarchiában elfoglalt pozícióhoz 

kötődik. A szűk körű legfelső vezetőség koordinál, a kommunikáció, a struktúra és az eljárási utak is erősen 

formalizáltak, ez kiküszöböli az esetlegességet. A hatékonyság jellemzően nem az emberek személyes 

tulajdonságain, hanem a munka és a felelősség ésszerű elosztásán múlik. 

Stabil, kiszámítható, lassan változó környezetben működhet hatékonyan egy ilyen kultúrával rendelkező 

szervezet, amely a változás szükségességét lassan észleli. Csak nehezen tud megújulni, mert ilyenkor a 

szerepeket, feladatés felelősségi köröket is újra kell strukturálnia. Az egyének számára biztonságot, belátható 

jövőt, kockázatmentesen megszerezhető szaktudást kínál ez a kultúra. Nem kell azonnali döntéseket hozni, 

kényelmes, bár nem túl izgalmas, nem tud az egyéni elvárásokkal mit kezdeni. Így nem érzik jól magukat egy 

ilyen szervezetben azok – legfeljebb csak a vezető pozíciókban -, akik hatalomcentrikusak, függetlenek, szeretik 

önmagukat ellenőrizni és értékelni, vagy teljesítményorientáltak, akiketjobban érdekelnek az eredmények, mint 

a módszerek. 

Azokban a szervezeteken előnyös az ilyen kultúra, ahol a nagy méretből fakadó problémák megoldása, a 

koordináció fontosabb, mint a rugalmasság, ahol nagy szükség van a rutinszerű működésre a stabil és 

változatlan feladatok megoldásában. A másik meghatározó tényező a környezet: azokban a szervezetekben, 

amelyek stabil, kiszámítható piacon működnek, inkább a szerepkultúra alakul ki (pl. a fegyveres testületek, 

államigazgatási, közigazgatási intézmények, régi hagyományok alapján működő, hierarchikus struktúrájú 

szervezetek). 

1.5.3.3. Feladatkultúra 

Olyan szervezetekrejellemző, amelyekben a feladatok, projektek játszanak központi szerepet. Felépítése hálós 

szerkezetű, a vezetőt Handy Pallasz Athénéhez hasonlítja. A szervezetben nagy hangsúlyt fektetnek a feladathoz 

szükséges erőforrások megteremtésére, az emberek kiválasztására, akik ezután gyakran csoportokban 

dolgoznak. A teammunkában rejlik ezen típus ereje, az értékelés rendkívül eredménycentrikus. Befolyása 

inkább a szakértői tudásnak van, mint az erőnek vagy a hierarchiában betöltött pozíciónak, hiszen a 

státuskülönbségek mérsékeltek. 

A szervezet az egyénektől elkötelezettséget vár el, a sikert még több, újabb feladattal jutalmazza, viszonylag 

nagy szabadságot biztosít az egyéneknek az adott feladat, cél megoldása érdekében; izgalmat, kihívást ígér, de 

nem ad biztonságot. Az együtt dolgozó csoportok szükség szerint gyorsabban átszervezhetők, átalakíthatók, így 
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jól tudnak reagálni a környezeti változásokra, rugalmasak, ami kedvező erős piaci verseny esetén. Nehéz az 

irányítás és az ellenőrzés, amit tulajdonképpen a legfelső vezetőség gyakorol a tervezés, az emberi és más 

erőforrások megfelelő allokációja révén. A vezető leginkább koordinátor, a csoportokat tereli a szervezet 

egészének célja felé, közvetít a külvilág és a szervezet között. Kitüntetett szerepe van még a tanácsadó és 

döntés-előkészítő csoportoknak, a termékmenedzselésnek, a fejlesztési feladatoknak. 

A környezeti feltételeket tekintve ott lehet megfelelő ilyen kultúra, ahol erős a piaci verseny, a termékek rövid 

élettartamúak, fontos a gyors reagálás és a kreativitás. Hátrány lehet, hogy a szaktudás kevéssé specializált, 

kevéssé elmélyült, mint például a szerepkultúrában. Akkor virágzik az ilyen kultúra, ha kellemes a légkör, 

mindenkinek rendelkezésére állnak a szükséges erőforrások, mindennél fontosabb a termék és a vevő, ilyenkor 

ténylegesen lehet lazítani a mindennapi ellenőrzésen. A figyelmet inkább az erőforrások elosztására, a 

kulcsemberek kiválasztására és megfelelő pozícióba helyezésére lehet fordítani. Baj lehet azonban, ha nincs 

elegendő erőforrás, nemjut mindenkinek, be kell osztani. Ez azt vonja maga után, hogy a felső vezetésnek nem 

elegendő az eredményeket ellenőriznie, hanem a módszereket is kell. Ezzel egy időben megindul a versengés a 

csoportok, részlegek között a szűkös erőforrások birtoklásáért, akár személyes befolyásuk latba vetésével is. 

Ennek az a veszélye, hogy lassan átalakulhat szerepvagy hatalomkultúrává. 

Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy középés alsó szinten a munkacsoportokban a vezetőnek feltétlenül a 

feladatkultúrát célszerű előnyben részesítenie, megvalósítania: a csoportra, a szaktudás elismerésére, az 

eredménycentrikusságra, az egyéni és csoportcélok egybeötvözésére helyezni a hangsúlyt. Erős piaci 

versenyben működő nagyobb vállalatok, szakmai szervezetek, kisebb oktatási intézmények, 

szolgáltatószervezetek képviselik általában ezt a típust. 

1.5.3.4. Személykultúra 

Pontok laza halmazával jellemezhető egy ilyen szervezet felépítése. A fókuszban az egyén áll, az egyéni 

célkitűzések dominálnak, a szervezet az egyének képességei, tehetsége köré épül, csak az egyéni 

kibontakozáshoz szükséges hátteret biztosítja. A Dionüszosz által képviselt szellemiséget véli Handy felfedezni 

ebben a szervezettípusban. Akkor alakul ki ilyen kultúra, ha magasan kvalifikált szakemberek kreatív, innovatív 

feladatok megoldására társulnak, hogy bizonyos erőforrásokat közösen használjanak (pl. tanácsadó irodák, 

alkotóközösségek, ügyvédi irodák, kutatócsoportok). Szervezetük kevéssé formalizált, a közös érdekek 

biztosítják a kohéziót. A tehetség a legfontosabb, ennek kibontakozását segíti elő a minimális szervezettség. 

Nem működhet irányító mechanizmus, főleg nem vezetői hierarchia, csak a közös megegyezés szabályozza a 

működést. Az ilyen típusú szervezet csak addig tud fennmaradni, amíg céljai megfogalmazatlanok, nem 

körvonalazottak. Amint kialakul a szervezet saját identitása, a közös cél az egyéni célok fölé helyeződhet, és 

megváltozik a kultúra. Ez gyakran nagyon gyorsan bekövetkezik. 

1.5.4. Quinn „versengő értékek"-modellje 

Quinn (1988) a hatékonyan működő szervezetekjellemzőiből alakította ki modelljét. Az elnevezés arra utal, 

hogy a szervezetek különféle értékekre koncentrálva törekszenek hatékonyságuk, eredményességük növelésére. 

Az, hogy az értékek versengők, nemjelenti azt, hogy együtt nem valósulhatnak meg a tényleges szervezeti 

működésben, mivel tényleges ellentmondás nincs közöttük. Quinn két tengely mentén (flexibilitás-kontrolláltság 

és belső-külső fókusz) helyezte el a négy szervezetikultúra-típust, amelyek típusonként két-két, összesen nyolc 

szervezeti folyamat működésében figyelhetők meg; továbbá leírta az egyes kultúratípusokban domináns és a 

hatékony működtetéshez szükséges vezetői szerepköröket is (14.7. ábra). A következőkben bemutatjuk a Quinn 

által kialakított szervezetikultúra-típusokat és a hozzájuk tartozó vezetői szerepkörök jellemzőit. 
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14.7. ábra. Quinn „versengő értékek"-modellje (Quinn, 1988 nyomán) (Álló betűvel a szervezettípusokat, 

szervezeti folyamatokat, dőlttel a vezetői szerepeket, stílusokat tüntettük fel) 

Ez a típus az egyik legrégebbi és legtartósabb szervezeti felépítésen alapszik, a Max Weber által leírt 

bürokratikus modellen, amely megfelel Handy szerepkultúrájának. Egy ilyen szervezet tagjainak biztonságés 

állandóságigényét tudja leginkább kielégíteni. Az egyéneknek jól definiált szerepeik vannak, a legfőbb elvárás, 

hogy kövessék a szabályokat, fontos a formális pozíciók tisztelete. Jól strukturált feladatok esetén funkcionál jól 

az ilyen szervezet, olyankor, amikor az időtényező nem lényeges. A befelé irányultság és a kontrollálás, 

ellenőrzés magas foka jellemzi, amely rendet, kiszámíthatóságot, stabilitást, egyensúlyt eredményez. 

Ehhez a szervezeti kultúrához két fontos folyamat tartozik: a dokumentálás és a stabilizálás. A hierarchiában a 

stabilitás, a folyamatosság megteremtésének eszköze a szabályozás, a dokumentálás, az információk 

megszervezése. A vezetők kételsődleges szerepe: a megfigyelés (monitorozás) és a koordinálás (összhang 

megteremtése). Monitorként a vezetőtől azt várják el, hogy tudja, mi történik a szervezetben, tudjon minden 

tényről, eseményről. Ő foglalkozik a papírmunkákkal, beszámolókkal, elemzésekkel, ellenőrzésekkel. A 

koordinátortól azt várják el, hogy fenntartsa a szervezet egészének struktúráját, és biztosítsa működését. 

Különféle módokon segíti elő a munkát: tervezéssel, ütemezéssel, szervezéssel; koordinálja a tagok munkáját, 

erőfeszítéseit; kezeli a kríziseket, technológiai, munkaszervezési kérdésekkel foglalkozik. 

1.5.4.1. Cég (célorientált) 

Ez az egyik legáltalánosabb szervezeti elképzelés, amely a szervezetet racionálisnak tekinti, elsősorban 

közgazdasági szempontból vizsgálja. Szervezetelméleti háttere: a racionális célkitűzés, a megegyezéses célokkal 

történő vezetés modelljei. A hangsúly a profiton, a produktivitáson, hatékonyságon van. A feladatok tisztázása, 

a célok kitűzése a legfontosabb ebben a szervezettípusban, amely a tagoknak elsősorban a teljesítményigényét 

tudja kielégíteni. A kontroll, az ellenőrzés magas foka és a kifelé irányultság jellemző, ami az eredmények 

maximalizálását, a kitűzött célok elérését, a minél jobb teljesítményt szolgálja. Meghatározó az 

eredményességre törekvés és az irányítás, utasítás. A tervezés és a célkitűzés a teljesítmény, az eredményesség 

és hatékonyság eszköze. 

Ebben a kultúrában a vezető két elsődleges szerepe: direktor (irányító, utasító) és producer (eredményességre 

törekvő). A direktor feladata az elvárások megfogalmazása, a tervezés és a racionális célkitűzés. Határozott 

kezdeményezőnek kell lennie a direktornak, aki definiálja a problémákat, választ a lehetőségek közül, 

megteremti a feltételeket, meghatározza a szerepeket és feladatokat; szabályokat, elveket alakít ki, értékeli a 

teljesítményt. A producertől azt várják, hogy a feladatra, a munkára összpontosítson, legyen érdeklődő, motivált, 

energikus, hogy a tagokat teljesítményük növelésére motiválja a kitűzött célok megvalósítása érdekében. 

Az utóbbi két-három évtizedben kristályosodott ki ez a szervezeti modell. Olyan fogalmakkal szokták leírni, 

mint organikus rendszer, „lapos szervezet", nyílt rendszer, mátrixszervezet. E kultúra legfőbb erőssége az 

alkalmazkodóképesség és a változni tudás; a hangsúly az innovativitáson, a kreativitáson és a 

kockázatvállaláson van. Az információ szabadon áramlik, a munka inkább teamekben folyik, a szervezetben 

állandó a tagok továbbképzése. A tagokat nem ellenőrzik, hanem lelkesítik, ösztönzik; így teljes 

elkötelezettséget, kihívást éreznek, nem kell külsőleg motiválni őket. Hasikerül az új célt megvalósítaniuk, 

akkor jelentős külső elismerést és újabb erőforrásokat nyernek. Akkor funkcionál jól ez a kultúra, amikor 
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nagyon kevéssé strukturált a feladat, és gyorsan kell megoldani. Az emberek fejlődés iránti szükségletét tudja 

leginkább kielégíteni, a kifelé irányulás és a rugalmasság jellemzi ezt a típust. Jellemző folyamatai az innováció 

és a külső támogatás, az erőforrások megszerzése. Az alkalmazkodóképesség, a nyitottság a fejlődés, az 

erőforrások és a külső támogatás megszerzésének az eszköze. 

A vezető két fő szerepe: innovátor és bróker. Az innovátortól azt várják, hogy felismerje, előmozdítsa a 

szükséges változásokat, a környezethez való adaptációt, legyen kreatív, építsen az ötletekre, intuitív 

meglátásokra. Fontos, hogy lássa, képzelje el előre a fejlesztéseket, majd ezeket úgy fogalmazza meg, hogy 

másokat is meggyőzzön szükségességükről és kívánatosságukról. A brókernek a külső legitimitás fenntartásával 

kell leginkább törődnie, meg kell szereznie a külső erőforrásokat; politikai kérdésekben ügyesnek, ravasznak 

kell lennie, meggyőzőnek, befolyásolónak, erőteljesnek. Fontos a megjelenés és a jó hírnév, hiszen a bróker 

tartja a kapcsolatot a környezettel, a szervezet szószólója. Például alkotóközösségek, kutató-fejlesztő teamek, 

műhelyek, lazább struktúrájú szervezetek lehetnek ehhez hasonló kultúrájúak. 

1.5.4.2. Team (támogató) 

Az emberi viszonyok tanán (Human Relations) alapuló szervezeti modell az egyetértés, az összetartás, a 

csapatmunka szerepét és fontosságát hangsúlyozza. Ebben a kultúrában az emberi erőforrásokon, az egyéni 

fejlődés lehetőségén és az elkötelezettségen van a hangsúly. Különösen fontos az információk megosztása (a 

kommunikáció döntően informális és szóbeli), a döntéshozatalban való részvétel (participatív döntéshozatal). Az 

összetartozás érzése hatja át a szervezetet, amely leginkább a tagok társulási szükségletét tudja kielégíteni; az 

egyének támogatják egymást, törődnek egymással. Ez a szervezeti kultúra a belső folyamatokra figyel, 

ugyanakkor rugalmas; a legfontosabb folyamatok az elköteleződés és a participáció. Az összetartozás, a morál 

megteremtése révén válnak értékessé az emberi erőforrások. 

A vezető két elsődleges szerepe: facilitátor és mentor. A facilitátortól azt várják, hogy segítse elő az együttes 

erőkifejtést, az összetartozás, a csapatmunka építését; segítsen elrendezni a személyes konfliktusokat, miközben 

a folyamatokra összpontosít; szervezze meg a részvételt a döntéshozatalban, segítse elő a csoportos 

problémamegoldást. A mentor vagy tanácsadó az emberek fejlesztésével foglalkozik, törődően, megértően 

fordul hozzájuk; segítőkész, empatikus, megközelíthető és nyitott, aki meghallgatja az embereket, támogatja a 

jogos kéréseket; elismerést, megbecsülést közvetít, megdicsér, jutalmaz. A mentor segíti a tagok képességeinek, 

készségeinek fejlesztését, tréninglehetőségeket biztosít, segít megtervezni az alkalmazottak egyéni fejlődését. 

Hangsúlyosak lehetnek ezen típus sajátosságai például a nonprofit, önálló, spontán kezdeményezés nyomán 

létrejött szakmai szervezetekben. 

1.5.5. A modellek összevetése 

A fenti modellek közvetlenül vagy közvetve véges számú értékdimenziót azonosítanak, amelyek mentén az 

egyes szervezeti kultúrák leírhatók és összehasonlíthatók. Ezek közül néhányat kiemelve több modell egyben 

tipológiát is tartalmaz. A különböző szerzők által legáltalánosabbnak vélt szervezeti típusok között vannak 

átfedések (a bürokrácia vagy a karizmatikus vezető által irányított szervezet jellegzetes kultúrája például 

többször megjelenik). Azt minden elmélet hangsúlyozza, hogy nem létezik ideális szervezetikultúra-típus, sőt a 

valóságban az azonosított kultúratípusok sem fordulnak elő tisztán. Ha egy konkrét szervezetre gondolunk, 

akkor inkább azt elemezhetjük, hogy mely értékek dominánsak, vagy mely típushoz áll a legközelebb. 

Függetlenül attól, hogy nyíltan vagy csak burkoltan fogalmazzák meg a modellek a szervezeti kultúra 

dimenzióit, az általuk kiemelt értékek között vannak hasonlóságok. Mivel a különböző szerzők nagyszámú 

empirikus kutatásra támaszkodnak, arra következtethetünk, hogy a szervezeti kultúra lényege viszonylag kevés 

dimenzió mentén megragadható. A szervezeti kultúrát átfogóan jellemezhetjük az alábbi tizenegy 

kulcskategóriával, amelyeknek összefoglalása a 14.8. ábrán látható (Bakacsi, 1996): 

1. Azonosulás: a szervezet tagjai a munkakörrel vagy a szervezet egészével azonosulnak. 

2. Egyénvagy csoportközpontúság: az egyéni vagy a csoportcélok a hangsúlyosabbak, illetve a munkavégzés 

egyénileg vagy csoportokba szervezve történik. 

3. Humánorientáció: feladatvagy kapcsolatorientált vezetés; a vezetés mennyire figyel a szervezeti feladatok 

megoldásának emberekre kifejtett hatásaira. 

4. Belső függés-függetlenség: a szervezeti egységek függetlensége, illetve a központi koordináció, centralizáció 

mértéke. 
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5. Erős vagy gyenge kontroll: mennyire erős a szervezeten belül az egyéni viselkedések feletti kontroll 

szabályok vagy közvetlen ellenőrzés útján. 

6. Kockázatvállalás-kockázatkerülés: mennyire elvárt vagy támogatott a kockázatkereső, innovatív magatartás, 

mennyire tűrik a bizonytalanságot. 

7. Teljesítményorientáció: a szervezet jutalmazási rendszere mennyire épít a teljesítményre, illetve milyen 

mértékig vesz figyelembe egyéb tényezőket (pl. végzettség, lojalitás). 

8. Konfliktustűrés: mennyire megengedett a szervezetben az egyet nem értés nyílt kifejezése, kommunikációja. 

9. Cél-eszköz orientáció: a szervezet inkább az eredményre vagy az eredményhez vezető folyamatokra helyezi a 

hangsúlyt. 

10 Nyílt-zárt rendszer: a szervezet és környezet viszonya; mennyire reagál a szervezet a külső környezeti 

változásokra, illetve mennyire csak a belső működésére koncentrál. 

11. Időorientáció: a szervezet milyen időhorizonton tervezi jövőjét, rövid vagy hosszú távra tekint előre. 

 

14.8. ábra. A szervezeti kultúrát meghatározó kulcskategóriák (Bakacsi, 1996, 227. alapján) 

A szervezeti kultúrát kognitív és viselkedéses jellemzők készletének tekintő megközelítésnél több olyan 

fogalmat felsoroltunk (attitűd, érték), amelyeknek a pszichológiában jól körülhatárolt jelentésük van. Az érték 

eszerint a jelentésszerveződés egy sajátos formája, a partikularitáson túlmutató, társadalmilag szabályozott, 

normatív jellegű általánosítás (Váriné, 1987). A szociálpszichológiai kutatások véges számú általános emberi 

értéket azonosítottak. Megkülönböztetnek célés eszközértékeket, vagyis elérendő értékeket és az elérés módjára 

vonatkozóakat. Ezek mindig valamely dimenzió egyik végpontját emelik ki – ilyen például a bölcsesség vagy a 

boldogság -, amelyek egyben (pozitív) értékelő mozzanatot is tartalmaznak. 

Egy létező szervezet kultúrájában végtelen számú értéket azonosíthatunk, amelyek számát csak az elméleti 

megközelítések redukálják. A szervezetikultúra-modellek dimenzióikban értékeléssemlegességre törekszenek, 

vagyis azok bármely pontja értékes lehet. Bizonyos helyzetekben például az erős kontroll, másokban a gyenge 

kontroll előnyös. A szervezetben attól lesz valamely érték pozitív töltésű, hogy adaptívnak bizonyul – a 

szervezeti kultúrába pedig éppen ezek épülnek be. 

Az értékekhez hasonlóan motiváló erejűek az attitűdök, amelyek konkrét tárgyra, személyre vagy eseményre 

irányuló beállítódások, értékelő viszonyulások. Feltételezzük, hogy az attitűdben értékek fejeződnek ki (pl. az 

erős kontroll), ami nyomon követhető az attitűd három komponensében is. Az érzelmi komponens fejezi ki a 

pozitív viszonyulásunkat (szeretjük, ha közvetlenül ellenőrzik munkavégzésünket), az ismereti összetevőben (az 
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erős kontroll jó, mert igazságos a teljesítményértékelés, vagy mert a szervezet hatékonysága szempontjából 

fontosnak tartom a közvetlen ellenőrzést) ragadható meg leginkább az érték, és a viselkedéses komponens 

(vezetőként gyakran ellenőrzöm a beosztottakat, és ugyanezt elvárom felettesemtől; pontosan szabályozom a 

kollégák munkáját) szabja meg, hogy milyen normákat teremt az adott érték. 

A hiedelmek olyan kognitív sémák, amelyek feltételezett oksági kapcsolatokra vonatkoznak, közvetett vagy 

közvetlen tapasztalaton alapulnak. A hiedelmek megadhatják az attitűdök érzelmi komponensét, meghatározzák 

azok irányulását (azért tartom jónak az erős kontrollt, mert úgy vélem, hogy csak szigorú ellenőrzés alatt 

dolgoznak jól az emberek). Mindezek az elemek egymásra épülve, egymást kiegészítve adják a szervezeti 

kultúrát. Ezek egymásra épülését fejtjük ki a következő, a kultúra megnyilvánulási szintjeiről szóló részben. 

1.6. A SZERVEZETI KULTÚRA SZINTJEI – KULTÚRAHORDOZÓ 
ELEMEK 

Ha a vizsgálandó értékek és dimenziók tekintetében nincs is teljes összhang a szerteágazó elméletek között, 

valamint a szóbajövő értékdimenziók száma is nagy, abban könnyebb konszenzust teremteni, hogy a szervezet 

melyjellemzői, tárgyai vagy viselkedéses mintái hordozzák a szervezeti kultúrát. Bár a (szervezeti) 

kultúrajellegénél fogva minden tárgyban, területen és tevékenységben megragadható, mégis célszerű kiemelni 

azokat az elemeket, amelyek az átlagosnál több információt hordoznak az adott közösség értékrendjére 

vonatkozóan. A szervezeti kultúrát viselkedéses és kognitívjellemzők készleteként felfogó Schein (1985) a 

kultúra hordozóelmeinek három szintjét különböztette meg aszerint, hogy azok mennyire tudatosak, 

hozzáférhetőek a szervezet tagjai számára (lásd 14.9. ábra). A következőkben bemutatjuk mindhárom szint azon 

elemeit, amelyeket leggyakrabban vizsgálnak egy-egy kultúra, értékvagy normarendszer feltárása során. 

1.6.1. Artefaktumok és teremtmények 

Artefaktumoknak tekintjük mindazokat az „anyagi és nem anyagi jellegű tárgyakat és mintázatokat, amelyek 

szándékosan vagy szándékolatlanul információt közvetítenek a szervezet technológiájáról, hiedelmeiről, 

értékeiről, feltevéseiről és az ügyintézés menetéről" (Ott, 1989, 24.). 

Minta 14.9. ábra is mutatja, a kultúra szintjei közül ezek a leginkább hozzáférhetők – még ha a szervezet tagjai 

számára nem is nyilvánvaló az általuk közvetített érték, vagy akár az sem, hogy ezek közvetítenek valamit. 

Schein ezeket tekinti a legtuda tosabb (és egyben legfelszínesebb) szintnek a szervezeti kultúrában. Az 

artefaktumokat számos alkategóriára lehet osztani. Bemutatásuk során lehetőség szerint példával is illusztráljuk 

őket. 
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14.9. ábra. A szervezeti kultúra szintjei és interakcióik (Schein, 1985, 14. alapján) 

1.6.1.1. Anyagi tárgyak 

Azok a tárgyak tartoznak ide, amelyek szándékolt kommunikációs céllal készültek (mint pl. egy szervezet 

logója), valamint azok is, amelyek csak közvetve árulkodnak a szervezeti kultúráról (mint a szervezet által 

termelt végtermék, a jelentések fizikai megjelenése). A szervezet tagjai által viselt (egyen-) ruha nem csupán 

kulturális szimbólum, hanem a csoporttagság, az identitás biztosításában, kialakításában, a tagok felismerésében 

is jelentős szerepet játszik. „Nem a ruha teszi az embert" – tartja a mondás. Ugyanakkor a ruhadarabok sokat 

elárulhatnak viselőjükről éppen úgy, mint szervezeti környezetéről. A szervezetben előírt öltözködési norma, 

vagyis a szervezet tagjai által viselt ruhák szintén a kultúra részét alkotják, ugyanakkor hordozói is annak. Az 

egyenruha uniformizáló hatását nem csupán egyes szervezetek ismerték fel – a szocialista rendszer 

iskolaköpenyének is az volt a funkciója, hogy a családok közötti, hivatalosan nem vagy csak alig létező anyagi 

különbségeket szó szerint eltakarják. 

Ugyanide sorolhatjuk a szervezet irodaházát (ha van), az irodák fizikai elrendezését és a részlegek egymáshoz 

viszonyított elhelyezkedését. Amennyiben például a személyzeti és oktatási részleg az alagsorban kapna helyet, 

arra következtethetnénk, hogy az „ember mint érték" nem játszik fontos szerepet az adott cég életében. Ha a 

különböző irodák szigorúan zárnák az ajtajaikat, s ráadásul ablakaik sem lennének, akkor másfajta 

következtetéseket vonhatnánk le, mint ha nyitva vannak az ajtók, vagy akár mindenki egy közös 

irodahelyiségben foglal helyet. Az ún. amerikai irodában mindenki egy légtérben dolgozik – a kollektivizmust 

hangsúlyozva. A főnök irodája is csak üvegfallal van elválasztva ugyanabból a légtérből – ezjelentheti a kis 

hatalmi távolságot ugyanúgy, mint a nagyon erős kontrollt, hiszen ilyenkor a vezetőnek közvetlen és folyamatos 

rálátása van minden beosztottjára. Mindezek a szervezet tagjai számára nem feltétlenül nyílt 

információhordozók, de a mindennapokban megélik az általuk reprezentált értékeket, normákat, valamint a 

szervezeti szocializáció során elsajátított normák is folyamatos megerősítést nyernek e jelek által. 

1.6.1.2. Technológia 

A szervezet által használt gyártási technológia, technikai eszközök, illetve hogy egyáltalán használnak-e 

bizonyos felszereléseket, szintén jelzés értékű lehet a kultúrára vonatkozóan. A modern technika vívmányainak 

alkalmazása vagy elutasítása szintén informatív tartalmú a szervezetben elfogadott nézőpontokat illetően. 

Hasonlóképpen a termelésben alkalmazott technológia is kommunikatív értékű – néha egészen nyílt üzenet. A 
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Rolls-Royce vagy akár az MG angol autógyárak által alkalmazott manufakturális termelési mód például nem a 

technikai haladás elutasításából származik, hanem a minőség mindenekfeletti fontosságát és az exkluzivitást 

hivatott szimbolizálni. 

1.6.1.3. Nyelv, mítoszok és legendák 

A nyelv (mint a személyközi kommunikáció elsődleges eszköze) jelentős hatást fejthet ki a gondolkodásra – 

elég, haOrwell 1984-beli „újbeszél"-jére gondolunk. A nyelv a kultúrának nem csupán egyik hordozója, hanem 

kifejezője is. Ugyanakkor a szervezeti kultúrában a nyelv, különösen pedig a zsargon elsajátítása 

elengedhetetlen feltétele annak is, hogy az egyéneknek sikerüljön beilleszkedniük a szervezetbe, illetve hogy a 

tagok „felismerjék" egymást. A zsargon nemcsak hatékonyabbá teszi a kommunikációt, hanem kizárja 

mindazokat, akik nem értik. A nyelv nemcsak egy eleme a szervezeti kultúrának, hanem más elemek hordozója 

is. A nyelven keresztül öltenek alakot a mítoszok, legendák és történetek, amelyek megoldási mintákat mutatnak 

számos, a szervezet életében gyakran felbukkanó helyzetre. Segítenek eligazodni a mindennapi helyzetekben, 

megkönnyítik a döntést azokban a helyzetekben, amelyeket elmondanak vagy leírnak – beteljesítve a korábban 

„kontrollrendszernek" nevezett funkciót. A mítoszok, legendák (bár hasonló feladatot is betölthetnek, minta 

forgatókönyvek) sokkal inkább szimbolikus jelentőségük miatt fontosak. A bennük ábrázolt hősök, események a 

szervezet szempontjából kiemelkedő értékeket képviselnek, segítik az azonosulást a szervezettel, valamint 

legitimitást adnak a szervezet tevékenységeinek. 

1.6.1.4. Ünnepségek 

A szervezetek életében kiemelt jelentőséggel bírnak az ünnepségek – a hétköznapokból kiemelt események. „Az 

ünnepségek azok a kultúra számára, mint ami a film a forgatókönyv számára, vagy a tánc azon értékek számára, 

amelyeket nehéz bármilyen más módon kifejezni." (Deal, Kennedy, 1982, 63. – id. Ott, 1989, 34.) A kiemelt 

értékek kapnak ilyenkor megerősítést vagy megnyilvánulási lehetőséget, valamint a szervezet tagjai számára 

maradandó élményként az odatartozást, az identitást erősíthetik meg. Az ünnepségek jellege, helyszíne, az ott 

zajló események mind-mind a kultúráról árulkodnak. Az évenként megrendezett szervezeti karácsonyi parti, 

amikor mindenki együtt ünnepel, más értékrendet szimbolizál, mint a felső vezetők számára tartott zárt körű 

évenkénti rendezvény. Az, hogy a szervezet vagy annak egy részlege odafigyel-e a munkatársak születésvagy 

névnapjára, azt fejezi ki, hogy mennyire választják szét a munkát és a magánéletet (lásd Trompenaarsnál a 

specifikus-diffúz megközelítés dimenziója). 

1.6.1.5. Viselkedéses normák 

Ezeket sokszor a korábban említett történetek közvetítik, közvetlen utasítás vagy tanítás formájában sajátíttatják 

el a csoporttagokkal, illetve a szervezeti szocializáció során teszik magukévá az egyének. A normák képviselik 

az értékeket, a kultúrából nőttek ki, ugyanakkor segítenek is azt fenntartani. Megmutatják, hogy mikor mit lehet 

és mit nem lehet tenni – akárcsak a forgatókönyvek. Egyben azt is kifejezik, hogy mely értékek a fontosak, és 

mit utasítanak el a szervezetben. Egyes szerzők szerint a normák – bár artefaktumok – komplexitásuk és 

jelentőségük miatt átmenetet képeznek az értékek és az artefaktumok között. 

1.6.2. Értékek 

A szervezeti kultúra tartalma kapcsán már részletesen foglalkoztunk az érték (szociálpszichológiai) fogalmával, 

illetve azzal, hogy felfogásunk szerint milyen szerepe és jelentősége van az értékeknek a kultúrában. A 

következőkben röviden megvizsgáljuk, hogy a kultúra különböző szintjein hogyan jelennek meg. Az értékek a 

tudatosság kontinuumának (lásd 14.9. ábra) közepe táján helyezkednek el, többnyire mégis tudatosnak tekintik 

őket a kultúrát kognitív és viselkedéses jellemzők készleteként értelmező kutatók. E megközelítés szerint olyan 

vágyakként és kívánságokként értelmezik az értékeket, amelyek „tudatosak és érzelmileg telítettek" (Ott, 1989, 

39.). 

Az értékek a hiedelmektől nehezen különböztethetők meg – legalábbis működésük tekintetében. Az értékek 

alapvetően arra vonatkoznak, hogy az adott kultúra mit tekintjónak és mit nem, míg a hiedelmek arra adnak 

választ, hogy mit tekintünk igaznak, és mit hamisnak. Mindemellett nehezen dönthető el, hogy az ügyfél-

orientáltság önmagában vett értéke miatt vált ki követő viselkedést, vagy pedig a miatt a hiedelmünk miatt, hogy 

az ügyfélorientált viselkedés jobb teljesítményhez vezet, és elősegíti a szervezet sikerességét. Az értékek 

határozzák meg a helyes viselkedés módjait, csak segítségükkel válnak az artefaktumok értelmezhetővé. Egyes 

megközelítések szerint (pl. Ott, 1989), bár nagy a kísértés, hogy a második, vagyis az értékek szintjét tartsuk a 

szervezeti kultúra lényegének, és többen így is járnak el, azonban a vallott és követett értékek közötti gyakori 

inkongruencia miatt nem feltétlen a tényleges szervezeti kultúráról alkotunk képet az értékek alapján. E 
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megközelítés szerint a szervezeti kultúra lényegének pontos megismeréséhez az alapvető előfeltevéseket kell 

vizsgálnunk és megértenünk. 

1.6.3. Alapvető előfeltevések 

Az alapvető előfeltevések azok, amelyek „ténylegesen meghatározzák, hogy a csoporttagok miként észlelnek, 

gondolkoznak és éreznek" (Schein, 1981, 3.). 

Az alapvető előfeltevések sémákat adnak arról, hogy hogyan működik a szervezet és annak környezete, 

milyenek az emberek, és miként viselkednek különböző helyzetekben. Ezeket az előfeltevéseket, ha a 

mindennapok gyakorlatában beválnak, egyre gyakrabban alkalmazzuk, majd előbb-utóbb – ha segítségükkel 

folyamatosan sikerrel küzdünk meg a külső és belső problémahelyzetekkel – automatikussá válnak, míg végül 

annyira magától értetődőek lesznek, hogy kiesnek a tudatosság szférájából. Éppen e jellegük miatt tárhatók fel 

nehezen: megkérdőjelezhetetlenek és komplexek abban az értelemben, hogy hiedelmeket, érzéseket és 

értelmezéseket (vagyis értékelést) is magukban foglalnak. Az alapvető előfeltevések öt kategóriáját különbözteti 

meg Schein, amelyek a világgal való érintkezés teljes spektrumát lefedik. 

1. Az ember viszonya a környezetéhez. Az arra vonatkozó előfeltevések tartoznak ide, amelyek meghatározzák 

a szervezet tagjainak viszonyulását a környezetükhöz: aktív vagy passzív magatartást tanúsítanak, magukénak 

érzik-e a külső tényezők feletti uralmat. Egyes szervezetek képesnek érzik magukat a környezet ellenőrzésére, 

mások harmonikus kapcsolatot alakítanak ki az őket körülvevő világgal, és vannak, amelyek fatalista 

szemlélettel és belenyugvással fogadják a külső erők hatásait. A szervezeti kultúra dimenziói közül idetartozik a 

függés-függetlenség vagy a külső-belső kontroll. 

2. A valóság és igazság természete. Egy szervezetet nagymértékben meghatároz, hogy miként definiálja a 

dolgok valósságát, illetve mit tekint igaznak és valósnak. Ez ajellemző hatással van az információszelekcióra és 

-feldolgozásra, ami közvetlenül is befolyásolja a személyek cselekedeteit. Schein ide sorolta az időről és a térről 

alkotott elképzeléseket is. A tér szabályozása (akárcsak a tér kihasználása és beosztása az artefaktumok 

szintjénél) és a szervezetben erre vonatkozóan kialakított normák is az alapvető előfeltevések közé tartoznak. Az 

időorientáció nemcsak nemzeti kultúrákra lehet jellemző, hanem szervezetekre is. A nemzeti kultúra ugyan 

jelentős befolyással van ebben a tekintetben is (mint minden másban, hiszen a tágabb környezet kultúrája az 

egyik legerősebb gyökere a szervezeti kultúrának), mégis lehetnek a szervezetnek egyedi jellegzetességei 

időorientációja tekintetében. Az időorientáció értékek háttere vagy akár megnyilvánulási formája is lehet – a 

múltra irányultság például erősíti a hagyománytiszteletet, és támogatja a konzervatív értékeket. 

3. Az emberi természet. Ez a dimenzió nem csupán az arra vonatkozó feltevéseket tartalmazza, hogy az emberek 

alapvetően jók vagy rosszak, hanem azokat is, amelyek az egyéneknek a csoporthoz való viszonyát jellemzik. 

Az emberi természetről kialakított kép hatással van a motiváció alkalmazott módjaira (pl. ha egy olyan embert 

tartanak lustának, akinek elsődleges célja az anyagi jólét, akkor pusztán pénzzel próbálják meg munkára fogni). 

Egy másféle emberkép viszont a kreativitást is értékké emelheti az adott szervezetben. Az egyénnek a 

csoporthoz fűződő viszonya a szervezeti kultúra egyik központi jellemzőjének, az individualizmus-

kollektivizmus értékdimenziójának az alapja. Az individualista kultúra az egyéni célokat hangsúlyozza, a 

csoportot nem tekinti a munkavégzés elsődleges vagy optimális formájának – itt egészen más értékek 

szabályozzák a viselkedést, mintegy kollektivista beállítottságú szervezetben. 

4. Az emberi tevékenység természete. A szervezetek jelentős mértékben különböznek aszerint is, hogy az 

embereket mennyire látják aktívnak vagy passzívnak. Schein a dimenzió két végpontját „tenni" (doing) és 

„lenni" (being) orientációnak nevezte. Az előbbi olyan értékeket hangsúlyoz, mint a hatékonyság, a fejlődés és a 

feladatorientáció, míg az utóbbi inkább fatalista szemléletű, a környezet feletti kontroll tagadása mellett egy 

általános elfogadó, belenyugvó megközelítést jelent. A tevékenységorientáció határozza meg a család és a 

munkahely prioritásának viszonyát, valamint a Hofstede által nőiesség-férfiasság dimenziónak nevezett 

jellemzőt is. Ez utóbbi nemcsak a nemi szerepek elkülönülésének mértékét mutatja, hanem például a 

rámenősség, illetve az agresszivitás elfogadásának mértékét is, amelyek egy értékesítéssel foglalkozó szervezet 

esetében irányító értékekké is válhatnak. 

5. Az emberi kapcsolatok természete. Az emberek egymáshoz való viszonyára vonatkozó előfeltevések egyrészt 

a már említett individualizmus-kollektivizmus skálán való elhelyezkedést határozzák meg, másrészt a vezetésre 

és a döntéshozatal módjára vonatkozólag is tartalmaznak „hiedelmeket". A hofstedei modell egy másik fő 

dimenziója, amely mentén a szervezetek – kultúrájuk összehasonlításakor – elkülöníthetők, a szervezeten belüli 

hatalmi távolság, vagyis hogy milyen mértékben tolerálják, illetve tartják természetesnek a hatalom egyenlőtlen 

eloszlását. 
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A szervezetikultúra-modellek és tartalmak kapcsán bemutatott dimenziók, kategóriák mindegyike minden 

megjelenési szinten képviseltetheti magát. Az értékek különböző formában való megjelenése a szervezeti 

kultúra vizsgálatánál más-más eszközöket igényel. Egyesekhez közvetlen hozzáférésünk van (mint pl. az 

artefaktumok), míg mások csak közvetetten tárhatók fel. 

Peters és Waterman (1986) a szervezeti eredményesség meghatározóinak kutatása során a McKinsey-féle 7S 

modellt alkalmazták, amely a szervezeti kérdések elemzésénél feltétlenül figyelembe veendő tényezőket foglalja 

össze. (A hét változót azonos kezdőbetűvel jelölték, innen a modell neve.) A rendszer egyben azt is megmutatja, 

hogy a közös értékeknek, azaz a kultúrának központi szerepe van a szervezet működésében; nemcsak a kisebb, 

jól körülhatárolt tevékenységeket, a tagok viselkedését, gondolkodásmódját befolyásolja, hanem a szervezet 

átfogó folyamatait is. Például a közös értékek hatással vannak arra, hogy egy változtatási, fejlesztési 

folyamatban a szervezet dinamikus, offenzív stratégiát alakít ki, vagy inkább csak lassabban, kis lépésekben 

kíván haladni. 

 

14.10. ábra. A szervezeti kultúra helye a szervezet egészében (Peters, Waterman, 1986) 

A modell szerint egy szervezet eredményes működésében az alábbi tényezőkjátszanak szerepet: 

• stratégia: a pozíciók javítására, erőforrások megszerzésére, célok teljesítésére irányuló akciók összefüggő 

sorozata; 

• struktúra: a munkamegosztás szervezeti sémája, hatáskörök és felelősségi körök rendszere; 

• rendszerek: a szervezeti folyamatokat összefogó rendszerek (pl. gyártási, beruházási, tervezési, információs 

rendszer); 

• stílus: a vezetés stílusa, viselkedésmódja; 

• munkaerő: az alkalmazottak összetétele és jellemzői; 

• szakértelem: a szervezet egészének és alkalmazottainak képessége a feladatok megoldására; 

közös értékek: a célkitűzések mögött meghúzódó, a szervezet tagjai által elfogadott, mélyebben gyökerező 

értékek. 

A struktúra, a stratégia, a rendszerekjól körülhatárolható és meghatározható, azaz ún. „kemény" tényezők, míg a 

vezetés stílusa, a munkaerő, a képességek és az értékek a nehezebben azonosítható, emberi tényezőkhöz kötődő, 

ún. „lágy" komponensek. Ez utóbbiakjátszanak szerepet a kultúra meghatározásában, ezekbe mélyen 

beágyazódva működnek a „kemény" tényezők, azaz a struktúra, a stratégia és a rendszerek (Barakonyi, Lorange, 

1991). 

Schein (1981) szerint a szervezeti kultúra formálódása során elsősorban két témakörben kell az értékek mentén 

konszenzusnak és széles körű támogatottságnak kialakulnia. A külső környezethez való alkalmazkodás 

problémái: hogyan észleljük, értelmezzük a külvilág történéseit, melyekről véljük úgy, hogy befolyásolják a 

működésünket, reagálnunk kell rájuk, mit értelmezünk problémahelyzetként, válságként, mi az, amit csak 

kihívásnak tekintünk. A kultúra azt is meghatározza, mit gondolunk arról, hogy mennyire tudjuk befolyásolni a 

környezet történéseit; mi a küldetésünk, célunk a világban, hogyan tudunk fennmaradni, fejlődni, milyen 
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eszközöket lehet alkalmazni a célok eléréséhez, hogyan mérhetjük ezen célok teljesítését, és végül, hogy milyen 

korrigáló mechanizmusokat működtetünk. A kultúra segíti a belső integráció kialakulását. A közös nyelv 

megteremtésével biztosítja a tagok közötti hatékony kommunikációt, a megértést. Segít eldönteni, hogy kik 

tartoznak a szervezetbe, és kik nem, kik viselkednek a normáknak megfelelően, és kik nem. Lehetővé teszi az 

egyetértést a hatalom és a pozíciók megosztásának elveiről, a társas kapcsolatok normáiról, arról, hogy hogyan 

segítsék egymást a munkatársak, menynyire legyenek nyitottak, hogyan kezeljék a személyes konfliktusokat. 

A szervezeti kultúra funkciója többek között kiterjed arra, hogy értelmezési keretet ad a külső és belső 

jelenségeknek; közvetlenül, illetve értékeken és motivációkon keresztül befolyásolja a viselkedést; identitást 

nyújt, miközben növeli a kohéziót, és biztosítja a folytonosságot. Az alábbiakban az egyes funkciók jellemzőit 

fejtjük ki részletesebben (Ott, 1989; Trice, Beyer, 1993; McKenna, 1994; Brown, 1995; Bakacsi, 1996): 

• A kultúra meghatározza, miként lássuk, halljuk és értelmezzük a dolgokat, hogyan érezzünk, minek örüljünk, 

min bánkódjunk, hogyan gondolkodjunk és cselekedjünk a szervezetben. Formálja a tagok percepcióját, 

kognícióját, érzéseit, érzelmeit. Meghatározza, hogy miként értelmezzék az őket körülvevő világot, kijelöli, 

hogy melyek a lényeges dolgok, mi válthat ki pozitív, és mi negatív érzelmi reakciókat. 

• A kultúra a viselkedésnek irányelveket ad. Segíti a helyzetek megoldását, a cselekvési alternatívák közötti 

választást – tudattalanul. Támpontot ad annak értelmezéséhez és értékeléséhez, hogy mi számít elismerésre 

méltó viselkedésnek, illetve mi elítélendőnek, miértjár dicséret, jutalom, és miért büntetés, szankció. Segíti 

annak értelmezését, hogy mit tekintsünk jutalomnak, és mit büntetésnek. 

• A szervezeti kultúra kontrollként működik, általa érzékelik az emberek, hogy mit vár el tőlük a szervezet, 

milyen értékeket, elveket kell viselkedésükben követniük, hogy elfogadásra találjanak. 

• A szervezet minden tagjának viselkedését befolyásolják a kultúrát alkotó közös normák és értékek, ezért 

kiszámíthatóbbak a reakciók, s így a szervezeti kultúra feszültségcsökkentő funkciót is betölt. 

• Az adott szervezethez tartozás, így az adott kultúrához való tartozás is része az egyének szociális 

identitásának. A kultúra – elsősorban a látható megnyilvánulásai révén – kijelöli a szervezet külső határait, segíti 

a más szervezetektől való megkülönböztetést. Az elköteleződés, az azonosulás kialakulásában különösen fontos, 

megerősítő szerepe van a rituáléknak, legendáknak, ceremóniáknak. 

• A szervezeti kultúra belső motivációs erőként is hat, különösen, ha segít megteremteni az egyéni és a kollektív 

célok közötti összhangot, rámutat az egyén feladatának fontosságára a közös cél elérésében. A szervezet 

teljesítménye is nagyobb, ha a tagok egyéni céljai összhangban vannak a szervezet céljaival. 

• A kultúra növeli a szervezeten belüli kohéziót, mint valami kötőanyag tartja össze az egyéneket, akik érzelmi 

kapcsolatokat, támogatást, megerősítést nyújtanak egymásnak. 

• A kultúra kölcsönhatásban van a szervezeti stratégia kialakításával és végrehajtásával is, előre jelezheti a 

vállalat hosszú távú viselkedését. 

• A szervezeti kultúrában megőrizzük a sikeresnek bizonyult problémamegoldási módokat, tapasztalatokat, ami 

segíti a felmerülő váratlan helyzetekhez, kihívásokhoz való alkalmazkodást. 

• A kultúra értékei prioritásokat is jelentenek, ami a döntések meghozatalánál szűkíti a figyelembe veendő 

alternatívákat. 

• A kultúra átörökítése a szervezet hosszú távú alkalmazkodóképességének egyik összetevője (a változtatáshoz 

szükséges rugalmasság mellett), biztosítja a kontinuitást a szervezetek életében. 

1.6.4. A kultúra funkciójának változása a szervezet életszakaszai során 

A funkciók és az általuk nyújtott előnyök változnak a szervezetek különböző életszakaszaiban. Egy fiatal, 

alakuló, bővülő, növekvő szervezetben a kultúra elsődleges funkciója, hogy kialakítsa és erősítse a tagokban a 

szervezet iránti elköteleződést, a szervezet céljaival való azonosulást, ezáltal is hozzájárulva a növekedéshez, 

fejlődéshez, a szervezet érvényesüléséhez. Ebben a szakaszban az egyének lelkesedése, az innováció, a 

kreativitás, a kockázatvállalás, az erőforrások megteremtésére való törekvés jellemzi a szervezeteket. A 

szervezet sikere a rugalmasságától, a környezethez való alkalmazkodásától, az erőforrások, a külső támogatás 

megszerzésétől függ; emellett fontos, hogy a tagok közötti kapcsolatok, az együttműködés, az összetartozás 

érzése is erősödjön. 
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A szervezetek életének delén a kultúra normatív funkciója a leghangsúlyosabb: csökkenti a bizonytalanságot, 

kiszámíthatóságot, stabilitást, viselkedéses irányelveket ad, kontrollként működik. Az alkalmazkodóképesség, a 

rugalmasság megőrzése érdekében fontos lehet a szervezeten belüli szubkultúrák kialakítása, a túlzott 

homogenizálódást korlátozó erők támogatása. 

Az érett, hanyatlásnak induló, öregedő szervezetekben fontos, hogy kiemelten figyeljenek a környezeti 

változásokra, igényekre. A kialakult „erős" és merev kultúra akadálya lehet a változásnak, fejlődésnek, 

innovációnak – ilyenkor szükséges a kultúraváltás (Schein, 1981; Quinn, Cameron, 1983; Quinn, 1988; Adizes, 

1992). 

1.6.5. Dinamikus szervezeti kultúra 

A kultúra társas tanulási folyamat eredménye, amely az alapítás pillanatában veszi kezdetét. A szervezeti tanulás 

során a külső és belső környezetből fakadó problémahelyzetekre és kihívásokra adott, sikeresnek bizonyuló 

eljárások, megoldási módok megerősödnek, többszöri alkalmazás után beépülnek a kultúrába. Minél 

gyakoribbak és sikeresebbek, annál inkább magától értetődő rutinként működnek a szervezet cselekvési 

rendszerében. A szervezeti kultúra nem egy statikus jellemzője a szervezetnek; éppen az előbb említett folyamat 

miatt folytonosan változik. A változó külső és belső körülmények miatt a felmerülő problémák természete és 

vele együtt a sikeres megküzdési módok is megváltoznak, új, más értékekre helyezik a hangsúlyt. A szervezeti 

kultúra nem csupán a mindennapok során változhat – mint azt a fejezet végén látni fogjuk, (egyesek szerint és 

bizonyos fenntartásokkal) van lehetőség a szervezeti kultúra tudatos változtatására, menedzselésére is. 

A szervezet megalakulásakor a kultúra formálásában három, egymással is kölcsönhatásban lévő fontos 

tényezőnek van szerepe: a nemzeti kultúrának, az üzleti környezetnek és az alapító(k) személyének, 

értékrendszerének. A nemzeti kultúra, a tágabb társadalmi környezet értékés normarendszerének fontosságát 

nem nehéz belátni: magától értetődő, hogy a szervezetet magában foglaló nagyobb közösség társadalmi értékei, 

normái, hiedelmei és életstílusmintái hatnak a szervezeti kultúrára (vö. Hofstede). Bár a nemzeti kultúra nem 

homogén, számos tényező, mint például a nyelv, a tömegkommunikáció, a politikai rendszer, az oktatás 

integrációs erőként működik. 

Két különböző üzleti területen működő szervezet kultúrája természetesen különböző lesz. Nem mindegy, hogy 

egy termelővállalatról vagy szolgáltatócégről van szó; a közszférában vagy a magánszférában működik; 

profitorientált vagy nonprofit alapon tevékenykedik. Például a főként állami tulajdonban lévő 

közszolgáltatóknál lassabban változik a szervezet környezete, így természetes, hogy ott a stabilitás, az 

integráció, a hagyományok tisztelete a hangsúlyosabb érték. Ezzel szemben a dinamikus piaci helyzetben lévő 

vállalatoknál, ahol erős a verseny, változékony a környezet, ott az ambiciózus célok, az innováció támogatása, 

az egyéni kezdeményezések lesznek fontosak a kultúrában. Deal és Kennedy (1982 – id. McKenna, 1994) az 

üzleti környezet számos tényezője közül a kockázat mértékét és a visszajelzés sebességét, azaz a tevékenység 

sikerességéről kapott értékelés gyorsaságát tartják a legfontosabbnak. A piaci környezete két dimenziója mentén 

négy típust különítettek el: 

• „Tough-guy Macho" kultúra (magas kockázat, gyors visszajelzés). Például: építőipari, kozmetikai szereket 

gyártó vállalatok, vezetői tanácsadó cégek, média. 

• „WorkHard, PlayHard" kultúra (alacsony kockázat, gyors visszajelzés). Például: számítástechnikai cégek, 

gépkocsi-forgalmazók, ingatlanügynökségek, tömegterméket gyártó cégek, kiskereskedők. 

• „Bet Your Company" kultúra (magas kockázat, lassú visszajelzés) Például: olajtársaságok, termelési 

eszközöket előállítók, bányászat. 

„Process" kultúra (alacsony kockázat, lassú visszajelzés). Például: bankok, •biztosítótársaságok, 

közszolgáltatások, gyógyszergyárak. 

Nagy szerepe van a kultúra kialakulásában az alapító(k)nak, az első, karizmatikus vezető(k)nek. Ök határozzák 

meg a szervezet küldetését, azt, hogy milyen termékkel vagy szolgáltatással lépnek a piacra; körvonalazzák a 

működési rendszereket, azok szabályait, eljárásait. Az alapító(k), az első vezető(k) értékés normarendszere, 

alapfeltevései mérvadóak. 

A három legfontosabb tényezőn túl a szervezeti kultúra további alakulásában, formálódásában más szereplők és 

tényezők is meghatározók. Ezek közül mutatunk be néhányat (Ott, 1989; Trice, Beyer, 1993; McKenna, 1994; 

Brown, 1995; Bakacsi, 1996): 
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• Jelentős kultúraformáló szerepe van mindazon személyeknek, akiknek érdeke a szervezet sikeressége, illetve 

bármilyen közvetett módon érintettek a szervezet működésében (ők az ún. stakeholderek). Napjainkban 

hangsúlyos a termék vagy szolgáltatás minősége és megbízhatósága, kialakulta minőségkultúrája, amelyben a 

vevők, a fogyasztók igényeinek való megfelelés a döntő. A politikai irányításnak is szerepe van a kultúra 

alakításában a gazdaság irányítása, a törvényi szabályozás révén. A közönség, a nyilvánosság értékeinek, 

véleményének változása is hat a szervezeti kultúrára: például az, hogy miként gondolkodnak a 

környezetvédelem fontosságáról, a nők és az etnikai kisebbségek helyzetéről. Meglepően kicsi azonban a 

részvényesek befolyása a szervezeti kultúrára, hacsak nem egyetlen ember vagy család tartja kezében a tulajdon 

nagy hányadát. 

• A szakmai közösségeknek is lehet hatásuk a szervezeti kultúrára. Azonosságok fedezhetők fel azon 

szervezetek kultúrája között, amelyeket egy-egy markáns szakmai csoport ural. Ha nem is teljesen homogének, 

de több hasonlóság van két egészségügyi intézmény, mint mondjuk egy egészségügyi és egy oktatási intézmény 

szervezeti kultúrája között. Ebben a szakma sajátosságainak, értékés normarendszerének is szerepe van. 

Hasonlóan általános befolyása lehet azoknak a szakmai szervezeteknek (pl. kamaráknak) is, amelyek például 

képzési, alkalmazási, etikai követelmények megfogalmazásával vannak hatással az értékrendre (még ha 

legtöbbször csak a vallott kultúrára is). 

• A megalakulás után is jelentős szerepe marad a vezetőknek a kultúra alakításában: értékés normarendszerük 

vezetői szerepeik, feladataik miatt, azaz tervező, célmeghatározó, irányító, kontrolláló, normatív, ellenőrző, 

értékelő, döntéshozó, kommunikációs tevékenységük, valamint visszajelző funkciójuk következtében. 

• A technológiának is fontos szerepe van a kultúra alakításában, formálásában: meghatározza, hogy milyen 

szervezeti struktúrát, munkamegosztást lehet kialakítani; lényeges, hogy mennyire változékony, sokrétű vagy 

kiszámítható problémákkal állunk szemben, tudjuk-e a megoldás módját vagy sem; egyéni feladatvégzésre épül, 

vagy emberek szoros együttműködésére. 

• A kultúrára hatással vannak a szervezet életének jelentős eseményei, történései: például a vezetőváltások, a 

termékváltás, a technológiaváltás, egy nagyobb szervezeti átalakítás (szétválás vagy fúzió), rekonstrukció, új 

piacokon való megjelenés. A jelentősebb sikerek és kudarcok tapasztalatai, a követendő és elkerülendő 

problémamegoldási stratégiák, eljárások beépülnek a szervezeti kultúrába. 

• A szervezet mérete is befolyásolja a kialakuló kultúrát. Egy nagyobb szervezet esetén szükséges az erősebb 

irányítás, kontroll, lényeges szerepe van a szabályok, eljárások formális előírásának, az írásbeli 

kommunikációnak, a pontos belső munkamegosztásnak: ez a szerepkultúra (Handy) vagy hierarchia típusú 

szervezet (Quinn) irányába alakítja a kultúrát. Egy családi vállalkozás azonban inkább a hatalomkultúra (Handy) 

jellemzőit viseli. 

• A szervezeti célok, stratégiák is befolyásolják a kultúrát. A mennyiségi változásokra, növekedésre vonatkozó 

célok esetén inkább a hatalom vagy a feladatkultúra (Handy) lehet gyakoribb; míg ha a termék vagy szolgáltatás 

minőségénekjavítása és biztosítása a cél, azaz a folyamatok szabályozására van nagy szükség, akkor a 

szerepkultúra (Handy), a hierarchiakultúra (Quinn) ajellemzőbb. 

A szervezeti kultúra funkcióiról szóló fejezetben már említettük, hogy a kultúra időben változik. Ezt nemcsak a 

szervezet belső fejlődése (életciklusok), hanem külső, környezeti tényezők is kiválthatják: például a gazdasági 

környezet megváltozása, új versenytársak megjelenése, a piac globalizálódása, az adott üzletág átalakulása, új 

technológia megjelenése, ajogi szabályozás változásai. Erre egy későbbi alrészben hozunk magyarországi 

példákat. Mindazok a tényezők, amelyek a szervezeti kultúra alakulásában szerepet játszanak, egy tervszerű 

változtatási folyamatban is megjelenhetnek. A szervezeti kultúra tudatos menedzselésévelés megváltoztatásával 

kapcsolatban megoszlik a szakemberek véleménye. Míg korábban sokan megkérdőjelezték, hogy egyáltalán 

lehetséges-e, ma már inkább az a kérdés, hogy mennyire nehéz, illetve hogy mely aspektusait (vagy melyeken 

keresztül) lehet megváltoztatni a szervezeti kultúrát. 

A szervezeti kultúra szintjeinek és hordozóinak ismeretében mindenkinek számos ötlet eszébe juthat arra 

vonatkozóan, hogy miként lehet az elfogadott értékeket a kívánt irányba befolyásolni vagy újakat bevezetni. 

Anélkül, hogy szisztematikusan áttekintenénk vagy összefoglalnánk ezeket, kiragadunk néhány egyszerűbb 

példát. Tárgyi szinten az egyik legnyilvánvalóbb üzenethordozó, a logo nem csupán külső kommunikációs 

célokat szolgál, hanem a szervezet tagjai felé is üzenetet közvetít. Egy új irodaépületbe költözés szintén tárgyi 

szinten történő változtatás, amely a kultúrára is kihathat. A szervezeti és működési szabályzat újraírása új 

viselkedési normákat vezethet be. A teljesítményértékelési rendszer más alapokra helyezése (pl. a hagyományos, 

végzettség és felelősség alapú értékelés helyett a kompetenciákra összpontosítva) szintén új értékek 



 III. RÉSZ│ SZERVEZETI 

MAGATARTAS 
 

 322  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

meghonosodását okozhatja. Ennél sokkal fontosabb azonban a vezetők viselkedése. A rájuk irányuló kiemelt 

figyelem miatt cselekedeteik nagyobb súlyt képviselnek, így amennyiben ők a kívánatos értékeknek megfelelő 

magatartásmintákat mutatnak, azzal a szervezet egészére hatást gyakorolnak. Természetesen számos más, talán 

hasznosabb vagy szemléletesebb példát is kiragadhattunk volna. Az eszközök és módszerek, amelyekkel egy 

szervezet kultúráját meg lehet változtatni, rendkívül sokfélék lehetnek. 

Trice és Beyer (1993) összegyűjtötték azokat az általános kritériumokat, amelyek közül ha bármelyik adott, 

akkor a szervezeti kultúra megváltoztatása előnyös lehet (1993, 373. alapján): 

• alacsony a szervezet teljesítménye vagy a hatékonysága, 

• a szervezet adott kultúrája nem jól illeszkedik a szervezet előtt álló feladatokhoz és a struktúrához, 

• a szervezet létező kultúrája nemjól illeszkedik a környezethez, 

• ajelenlegi kultúra nem illeszkedik a szervezeti stratégiához, 

• a felső vezetés jellemzői és a vezetők személyisége nem illeszkedik a szervezeti 

kultúrához. 

Míg az első feltétel elég bizonytalan, addig a további négynél nyíltan valamilyen illeszkedési nehézségről van 

szó. Ez utóbbiak megértéséhez és pontos meghatározásához ajelenlegi és a kívánatos helyzet megismerése 

szükséges. 

Kotter (1999) változáskezelési modelljében az első lépés a változás halaszthatatlanságának érzékeltetése. 

Mindenfajta változással szembenjelentős ellenállás várható, ha a változás alapvető értékeket és normákat érint. 

Ha ezek a változások a szervezeti működés teljes körére hatással vannak, akkor ez az ellenállás még 

fokozottabban jelentkezik. A status quo féltése, a megszokás, a biztonság mind az ellen dolgozik, hogy a 

szervezet fogékony legyen kultúrájának változtatására. Sikeres beavatkozásra akkor van esélyünk, ha ez az 

ellenállás kisebb, mint a változás nagyságának és a szervezeti kultúra erősségének a szorzata: 

ellenállás < változás nagysága x szervezeti kultúra erőssége. 

Továbbá, ha az ellenállás kisebb, mint az elégedetlenség és az elképzelt pozitív jövőkép vonzerejének szorzata: 

ellenállás < elégedetlenség x jövőkép vonzereje. 

A szorzásos viszony mindkét esetben arra utal, hogy bármelyik tényező hiánya a folyamat szükségszerű 

kudarcához vezet. 

A felsorolt illeszkedési nehézségek elégedetlenséget váltanak ki, amely ha elég széles körű és elég nagyfokú, 

akkor a szervezet készen áll(hat) a változásra. A változtatás irányának meghatározásához fel kell tárni a 

jelenlegi állapotot, vagyis meg kell ismerni a szervezet működését meghatározó értékeket. Ezzel párhuzamosan 

ki kell jelölni a kívánatos célállapotot, amelynek elég vonzónak kell lennie ahhoz, hogy a fenti képletbe 

behelyettesítve az ellenállásnál nagyobb „szorzatot" eredményezzen. 

A két kultúrakép ismeretében már azt is meg lehet mondani, hogy mely pontok vagy dimenziók okozzák az 

össze nem illést, vagyis hogy hol vannak a különbségek – és ezekre fókuszálva kell végrehajtani a változtatást. 

Ebben az esetben alkalmazhatjuk a korábban bemutatott eszközöket vagy számos egyéb módszert. Az adott 

szervezet emberierőforrás-menedzsereinek különösen nagy szerepük van a változási folyamatban; a legtöbb 

eszköz és rendszer, amelyen keresztül a szervezet tagjainak viselkedése közvetlenül is befolyásolható, az ő 

kezükben van. Kotter (1999) a változás végrehajtása kapcsán kiemeli annak fontosságát, hogy felelősséggel és 

hatáskörrel rendelkező személyek irányítsák a folyamatot. A szervezeti kultúra menedzselése kapcsán ez 

különösen fontos, hiszen tényleges eredményt a vezetők kiemeltjelentősége miatt csak az ő teljes bevonásuk és 

elköteleződésük mellett érhetünk el. 

Bár a változtatás sokkal bonyolultabb, mint az a leírásból kiderül, még mindig fennáll annak a veszélye, hogy a 

szervezet visszaáll a régi működési módra. A Lewin (1975/1948) által visszafagyasztásnak nevezett lépés a 

változások megszilárdítására koncentrál. Korábban azt mondtuk, hogy a szervezeti kultúra nem egy statikus 

jellemző, hanem dinamikus, a külső és belső környezethez folytonosan alkalmazkodó értékkészlet. Ez az 
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adaptáció meglehetősen lassú, így tovább nehezíti a változtatási folyamatokat, különösen azok eredményeinek 

tartós beágyazását. 

1.6.5.1. Szervezeti szocializáció 

A szervezeti kultúra fennmaradását és működését a szervezeti szocializáció folyamata biztosítja, amely során az 

egyének azonosulnak az értékek, normák, előfeltevések, jelentések közös rendszerével, amelyek később 

interiorizálódnak. A belépő új tagok és a régiek számára egyaránt fontos, hogy a kultúra normatív, 

viselkedésirányító funkcióval bír, elvárásokat közvetít, így támpontokat nyújt az egyének számára a helyzetekre 

való reagáláshoz, cselekvésekhez, az események értelmezéséhez. A kultúra már a kiválasztást is befolyásolja: a 

toborzás, majd a kiválasztás során a leendő tagokat aszerint is vizsgáljuk, hogy vajon hasonló értékeket 

vallanak-e magukénak, mint a szervezet, vajon rendelkeznek-e azokkal a tulajdonságokkal, amelyek biztosítják 

az adott kultúrába való beilleszkedésüket. 

Az újak – belépésük után – a szervezeti szocializáció mint társas tanulási folyamat során sajátítják el a kultúra 

elemeit, a közös jelentéseket, a pozícióhoz kötődő viselkedési normákat, szokásokat, értékeket. Aki ettől eltér, 

nem felel meg ennek, az elkerül(het) a szervezetből, ezáltal is tisztul, egyértelműbbé válik a közösjelentések 

rendszere. A kultúra befolyásolja a tagok viselkedését, amit a szervezetjutalmakkal és büntetésekkel, pozitív és 

negatív megerősítésekkel formál; ehhez alapot, igazolást is maga a közös értékés normarendszer ad. A 

szervezeti kommunikáció révén újra és újra kifejezésrejutnak az alapfeltevések, hiedelmek, meggyőződések, ez 

is biztosítja a fennmaradásukat (Ott, 1989; Bakacsi, 1996). 

1.6.5.2. A tervgazdaságból a piacgazdaság felé 

A szervezeti kultúra egyik meghatározó forrása az a szélesebb társadalmi környezet, amelyben az érintett 

szervezet tevékenykedik. A politikai és általános gazdasági légkörjelentősen befolyásolja a lehetőségeket és az 

értékeket. A mindenkori környezethez való alkalmazkodás vagy akár annak proaktív befolyásolási képessége a 

szervezet teljesítményére, sőt túlélésére is hatással van. 

Magyarországon a nyolcvanas évek végén olyan jelentős változások mentek végbe mind a társadalomban, mind 

a gazdaságban, amelyeknek alapvetően kellett befolyásolniuk nemzeti karakterünkre jellemző szervezeti 

kultúránkat – hiszen egy jelentősen átalakuló külső feltételrendszerben a korábban megszokott mintákkal már 

nem lehetett a piacon maradni. A tervgazdaság viszonyaitjól szemlélteti Varga Károly könyvének egyik 

lábjegyzete, amelyben megjegyzi, hogy ha „szigorúan vállalatvezetői vagy efölötti (például miniszterhelyettesi) 

szintről" (Varga, 1986, 196. – kiemelés a szerzőtől) származott volna a mintája, akkor egyes kérdésekben a 

nemzetközi eredményekhez hasonló adatokat kapott volna. Ennek a hipotézisnek az ellenőrzésére 

rendelkezésünkre állnak bizonyos kutatási eredmények, amelyek segítségével első közelítésben képet 

formálhatunk a bekövetkezett változásokról. Anélkül, hogy megpróbálnánk megmagyarázni vagy értelmezni az 

eredményeket, most csak röviden bemutatjuk azokat. 

A nyolcvanas évek szervezeti kultúrájának bemutatásakor a már ismertetett, Hofstede nevéhez kötődő 

nemzetközi értékvizsgálat magyarországi eredményeire támaszkodunk, amelyek Varga Károly (1986) 

kutatásából származnak. (Magyarország helyét lásd a 14.4. ábrán.) A több mint 1000 fős minta alapján 

Magyarország szervezeti kultúrájára erős bizonytalanságkerülés és kis hatalmi távolságjellemző. Ennek 

tükrében azt mondhatjuk, hogy a szocialista nagyvállalatra a demokratikus vezetés, kismértékű centralizáció és a 

státusszimbólumok csekélyjelentősége volt jellemző; a szervezet tagjai rosszul tűrték a feszültséget, erős volt a 

teljesítménykényszer, és elnyomták a kreativitást. Míg ajellemzés második felét nagyjából fenntartások nélkül 

elfogadhatjuk, addig az első fele már inkább magyarázatra szorul. 

A kilencvenes évek magyarországi szervezeti kultúráját a már szintén tárgyalt GLOBE-kutatás eredményei 

alapján elemezhetjük, amelyben mind a nemzeti, mind a szervezeti kultúrátvizsgálták, annak észlelt és elvárt 

állapotát egyaránt felmérve (Bakacsi, Takács, 1998). Az észlelt szervezeti kultúra szintjén a 

bizonytalanságkerülés valamivel a középérték feletti lett (bár kisebb, minta nemzeti kultúránál mért), 

ugyanakkor erősebb bizonytalanságkerülést tartanának a válaszadók kívánatosnak – vagyis stabilabb, 

kiszámíthatóbb vállalati működést preferálnának. A bizonytalanságkerülés nem változott a nyolcvanas évekhez 

képest, bár az elvárt közelebb van az akkor mért értékhez. A hét dimenzió közül a hatalmi távolság észlelt értéke 

lett a legmagasabb, ugyanakkor az elvárt hatalmi távolság volt a legalacsonyabb. Varga eredményeihez képest 

ittjelentős változást tapasztalhatunk. Az általa feltárt eredmény megfelel a Bakacsiéknál kapott elvárt értéknek, a 

jelenlegi észlelt állapot azonban sokkal erősebb hierarchikus tagolódást és függőségi viszonyokat, 

centralizáltabb döntéshozatalt mutat, mint a nyolcvanas évek nagyvállalatainál. 
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Mi a magyarázata annak, hogy a nyolcvanas évek kultúradimenzió-értékei a kilencvenes évek elvárt, normatív 

értékeihez olyan közel vannak? Érdemes elgondolkozni azon is, mi lehet annak az oka, hogy a szocialista ipar 

vállalatai demokratikusabbnak mutatkoztak, mint napjaink gazdasági szervezetei. A megváltozott politikai 

berendezkedés váltja ki a szervezet tagjaiból a még nagyobb autonómia iránti igényt? Esetleg a korábbi 

felmérések eredményei torzítottak volna? 

1.6.6. Vallott és követett értékek a szervezeti kultúrában 

A vezetők akarva-akaratlan formálják a szervezeti kultúrát. A felső vezetés által meghatározott vállalati 

filozófia, küldetés vagy stratégia, vagyis mindazok az értékek, amelyeket fontosnak nyilvánítanak, a vallott 

szervezeti kultúra elemévé válnak, hogy később akár a működő szervezeti kultúrába is beépüljenek (a 

változásmenedzselés kapcsán még visszatérünk ennek folyamatára). Először nézzük meg, mit is jelent a vallott 

és követett értékek megkülönböztetése. 

Ideális, „vallott" szervezeti kultúrának nevezzük azon értékek, normák és előfeltevések készletét, amelyeket egy 

szervezet a magáénak vall. Ettől szinte minden esetben eltér a működő, „követett" szervezeti kultúra – vagyis 

mindazon kultúraelemek, amelyek ténylegesen meghatározzák és irányítják a szervezet életét, a tagok 

viselkedését. A vallott és követett kultúra közötti ilyen megkülönböztetés gyökerei Argyris és Schön (1978) 

elméletéig nyúlnak vissza. A szerzőpáros szerint az emberek kétféle „cselekvési elmélettel" rendelkeznek. Az 

egyik az ún. támogatott vagy vallott elmélet (espoused theories); ez a normatív vagy kívánatos cselekvési 

módokat leíró elmélet. A személyes cselekvéseket azonban a használatban lévő elméletek (theories-in-use) 

vezérlik. (Schein funkcionális azonosságot feltételez az alapvető előfeltevések és az Argyris és Schön által 

feltételezett követett elméletek között – mindkettő a viselkedésszabályozásban tölt be meghatározó szerepet, 

legtöbbször tudattalanul befolyásolva a személyeket.) 

Ugyanilyen megkülönböztetés természetesen a szervezeti kultúra területén is adódik. Eszerint létezik egy 

normatívjellegű, ideálisnak tartott szervezeti kultúra, amelynek tartalma a vallott értékekkel írható le. Ezzel 

párhuzamosan létezik egy működő szervezeti kultúra, amelynek tartalmát a követett értékekjelentik – és ez a 

kettő nem feltétlenül azonos. A kettő közötti inkongruencia a szervezet tagjai számára nem tűnik 

ellentmondásosnak – vagy mert minimalizálják a különbségeket, vagy mert úgy vélik, hogy a vallott értékek 

inkább „marketingcéllal" bírnak, vagyis csak a külvilágnak szólnak. Ez utóbbi feltevésüket erősítheti meg az is, 

hogy a normatív-vallott szervezeti kultúra főként olyan értékhordozók révén jelenik meg, minta 

nyilvánosságnak szánt dokumentumok, évesjelentések, prospektusok, a felső vezetők hivatalos beszédei vagy a 

vállalati filozófia. Ezek mind olyan artefaktumok, amelyek a tudatosságnak viszonylag magas fokán állnak, és 

formális csatornákon kommunikálják őket. A vallott szervezeti kultúra tehát a szervezet minden tagja számára 

hozzáférhető. Sokszor explicit módon ki is mondják mindazokat az értékeket, amelyeket sikeres működése és 

megfelelő imázsa szempontjából fontosnak tart a szervezet. 

Ezzel szemben a működő szervezeti kultúra azokra az értékekre vonatkozik, amelyek ténylegesen befolyásolják, 

irányítják a személyek viselkedését, gondolkodását és érzéseit. A követett értékek közvetlenül megfigyelhetők, 

tetten érhetők a szervezet tagjainak viselkedésében. Ezeknek a tudatossági szintje változó, de rendszerint 

alacsonyabb, mint a vallott értékeké. A tanulás során a tudattalan inkompetenciától jutunk el a tudattalan 

kompetenciáig. A folyamatban először nem tudjuk, hogy nem tudunk – ezt nevezzük tudattalan 

inkompetenciának. A tudatos inkompetencia szintjén már felismerjük, hogy valamihez még nem értünk, valamit 

nem ismerünk. 

Következő lépésben a tanulás eredményeképpen tudatos kompetencia alakul ki – mint amikor kisgyerekként 

megtanultuk bekötni a cipőfűzőnket, de eleinte minden egyes alkalommal oda kellett figyelnünk mozdulatsorra. 

A tudattalan kompetencia szintjén már automatikusan hajtjuk végre ugyanazt a mozdulatsort vagy cselekszünk 

adott módon; ilyenkor már nem kell minden egyes pillanatban végiggondolnunk, hogyan fogjuk bekötni 

cipőnket vagy megtenni száz métert gyorsúszásban. 

A működő kultúra tartalma egyrészt a vallott értékek működésének automatikussá válásával alakul ki, másrészt 

a szervezet mindennapos működése során kialakult gyakorlat az, ami meghatározza a követett értékeket. A 

vallott értékek minden esetben tudatosak, míg a követett értékek már a tudattalan inkompetenciához tartoznak. 

A szervezetben legtöbb esetben nem gondoljuk végig, hogy egy adott helyzetben mit szabad tennünk, hogy is 

kell köszönnünk valakinek, vagy miként kell reagálnunk a felettesünk legújabb bejelentésére – válaszunk 

automatikus, és (jó esetben, vagyis ha az adott szervezetnek tagjai akarunk maradni) megfelel a szervezet által 

elvárt normáknak és értékeknek. 

1.6.7. Szubkultúrák a szervezetben 
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A szervezeti kultúrát eddig olyan értékkészletként mutattuk be, mint amelyet a szervezeti szocializáció során 

minden személy elsajátít és elfogad. Természetesen a szervezeti kultúra nem ilyen egységes. A legkisebb 

szervezet tagjai sem alkotnak homogén közösséget, legyen szó akár a vallott, akár a követett értékekről. A 

domináns szervezeti kultúra – vagyis a szervezet tagjainak többségére jellemző értékés normakészlet – mellett, 

azzal párhuzamosan kisebb-nagyobb csoportok értékközösséget formálva sajátos szubkultúrákat alakítanak ki. A 

következőkben ezek néhány típusáról és egyes funkcióiról lesz szó. 

Az egyes szubkultúrák jellemzőit nagymértékben meghatározhatja, hogy az abban osztozó csoport milyen 

alapon szerveződött, milyen közös élményekre és tapasztalatokra épít. A csoport közös jellemzője, amely 

megkülönbözteti a szervezet más tagjaitól, és amely a szubkultúra megkülönböztető jellegét biztosítja, 

származhat magából a szervezetből, de lehet külső eredetű is. A betöltött munkakör vagy szakterület az egyik 

legkézenfekvőbb oka a saját kultúra kialakításának. Amellett, hogy az azonos feladatot ellátó személyek 

többször találkoznak egymással, mint a más területen dolgozókkal, számos egyéb tényező is hozzájárul a 

szubkultúra kialakulásához. A hasonló munka hasonló tapasztalatokat, élményeket biztosít, a kívülállók számára 

érthetetlen szaknyelv vagy zsargon segít a csoport határait definiálni. Az azonos munkakört betöltők sokszor 

egy irodahelyiségben is dolgoznak, ami önmagában is olyan élményközösséget hozhat létre, amely rendelkezik 

a domináns kultúrától eltérő értékekkel. 

A hierarchiában elfoglalt pozíció alapján kialakult csoportok is rendelkeznek saját értékkészlettel. A vezetői 

szubkultúra határai átlépik a szervezet korlátait. Bár a vezetői pozíció a szervezethez kötődik, más vállalatok 

azonos beosztásban dolgozó személyei – például a hasonló tapasztalatok vagy szakmai közösségekben való 

közös tagság miatt – ugyanúgy tagjai a vezetői szubkultúrának. Teljes mértékben a szervezettől független 

tényező a személyek életkora – amely szintén alapja lehet egy szubkultúra kialakulásának. A 

pályakezdőkjellegzetesen azok, akik a szervezeti kultúrától részben eltérő értékeket vallanak és követnek. A 

szubkultúrák kialakulásában ugyanazok a tényezők játszanak szerepet, mint a szervezeti kultúra esetében. Az 

adott kisebb közösség referenciacsoport-választása, a velük szemben támasztott különleges követelmények, a 

szakmai zsargon által meghatározott saját nyelv, de akár az etnikai hovatartozás is szerepet játszhat a domináns 

kultúrától eltérő értékrend kialakításában. 

Siehl és Martin (1984) a szubkultúrák három típusát különítették el aszerint, hogy erősítik, kiegészítik vagy 

éppen támadják a domináns szervezeti kultúrát: 

• A megerősítő szubkultúrák a domináns szervezeti kultúra értékeiben osztoznak, de azokat még erőteljesebben 

képviselik. 

• A merőleges (ortogonális) szubkultúrák osztoznak ugyan a domináns szervezeti kultúra alapvető értékeiben, de 

azok mellett vannak csak az adott szubkultúrára jellemző értékeik is. Ilyen szubkultúrát képviselő csoportok 

jellemzően szakmai alapokon szerveződnek. 

• A harmadik típus, amelyet ellenkultúrának neveztek, a domináns kultúrával ellentétes tartalommal 

rendelkezik. Ilyen lehet egy bürokratikus szervezeten belül a fiatalokból szerveződő csoport, amely újítani, 

változtatni szeretne a rögzült szervezeti megoldási módokon. 

Szintén háromféle szubkultúrát tételezett fel Schein egy szervezeten belül (1996 – id. Bakacsi, 1998). Ez a 

csoportosítás a szakmai közösséghez, illetve hierarchiában betöltött pozícióhoz kötődik: 

• Melósok (operators): a szervezet tényleges termelőtevékenységét végző személyek (műszakvezetők, 

munkások). 

• Műszakiak (engineers): mindazon személyek, akik a termelő személyzet háttértámogatását végzik. Szakmai 

szubkultúra, amelybe a termelőfolyamatot szabályozó mérnök, ajogi és munkaügyi dolgozók vagy akár az 

emberierőforrás-szakemberek is beletartoznak. 

• Vezérek (executives): a legfelső vezetés, a végső felelősség birtokosai. Szubkultúrájuk kevésbé épül a 

szervezetre, és nagyobb hangsúllyal szerepelnek benne a külvilág által meghatározott tényezők. 

A szubkultúrák a szervezeti kultúra elkerülhetetlen és nélkülözhetetlen részei. A szervezet életétől, pillanatnyi 

helyzetétől függően bármelyik a szervezet hasznára lehet, vagy éppen károsan hathat annak működésére. 

(Például egy megmerevedett, erős szervezeti kultúrával rendelkező öreg szervezet esetében egy ortogonális 

szubkultúra segítheti a szervezetet abban, hogy alkalmazkodjon a megváltozott környezeti-piaci feltételekhez.) 

A szubkultúrák rövid tárgyalása során már számos utalást találhattunk arra, hogy a szervezetikultúra-elméletek 

általános megállapításai a mindennapok során kevésbé egyértelműen és egyöntetűen érhetők tetten. Az azonban 
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az eddig leírtakból is látható, hogy a kultúrának meghatározó szerepe van minden szervezet életében: 

befolyásolja a szervezet működését, napi rutinoktól a stratégia alkotásán át annak megvalósításáig. Ezért ha a 

szervezet hatékonyságáról, a vezetésről mint szakmáról, az emberi erőforrás menedzseléséről vagy szervezeti 

változtatási folyamatokról gondolkodunk, elkerülhetetlen a szervezeti kultúra figyelembevétele. 

1.7. SZERVEZETI KULTÚRA A GYAKORLATBAN 

1.7.1. A szervezeti kultúra vizsgálati módszerei 

Az, ahogyan a szervezeti kultúrát látjuk vagy definiáljuk, alapvetően meghatározza a kutatás, a vizsgálat 

lehetőségeit is. Ez is oka lehet annak, hogy a szervezeti kultúrát kognitív és viselkedésesjellemzők készletének 

tekintő irányzat vált a legjelentősebbé a szervezetelméletek közül. Míg a szervezeti kultúrának magával a 

szervezettel való azonosítása, illetve metaforaként való megközelítése nem ad lehetőséget kutatási paradigmák 

megfogalmazására, addig a viselkedéses és kognitívjellemzők jobban megragadhatóvá teszik a kultúra komplex 

jelenségvilágát. 

A szervezetelméletek történetét összefoglaló 14.2. ábrán is látható, hogy a szervezeti kultúra vizsgálati 

módszereit a kvalitatív megközelítés jellemzi. Mindaz, amit korábban a szervezeti kultúráról megismertünk, 

alátámasztja, hogy annak (tudattalan) természete inkább az indirekt jellegű, kvalitatív módszerek, mint egyéb 

kutatási eljárások alkalmazását kívánja meg. A szervezetikultúra-iskola gyökerei és a kultúrantropológia 

hagyománya is a részt vevő megfigyelést, valamint a strukturálatlan vagy félig strukturált interjút helyezi a 

szervezeti kultúra vizsgálati módszereinek középpontjába. 

A szervezeti kultúra tartalmának pontosabb meghatározása, a tipológiák és a nemzetközi összehasonlító 

vizsgálatok azonban szükségessé tették, hogy számszerűsíthető eredmények is a kutatók rendelkezésére álljanak. 

Ennek az igénynek felelnek meg a kvantitatív kutatási eszközök. A szervezetikultúra-elmélet népszerűvé 

válásával és a nemzetközi összehasonlító kutatások elterjedésével egyre több olyan vizsgálat készült, amelyben 

kérdőíves eljárással tárták fel a szervezetek értékés normarendszerét – a számszerűsített eredményekkel 

összehasonlíthatóvá téve a különböző típusú szervezetek vagy nemzeti kultúrák hatásait. Az ismertetett 

modellek nagy része kérdőíves vizsgálat eredményei alapján azonosította azokat az univerzális dimenziókat, 

amelyek minden szervezetre jellemzőek. 

Mindezek alapján elfogadható, hogy egy szervezet kultúrájának elemzésekor mind a kvantitatív, mind a 

kvalitatív eljárásoknak van létjogosultságuk. Ideális esetben többféle módszerrel és több oldalról is vizsgálják a 

kultúrát annak érdekében, hogy viszonylag elfogulatlan és teljes kép alakulhasson ki. 

Amikor a kutatás módszertanát akarjuk meghatározni, figyelembe kell vennünk még egy fontos szempontot. 

Egyes eljárások, mint például a résztvevő megfigyelés, nem avatkoznak be a szervezet életébe, míg mások, mint 

amilyen egy kérdőíves kikérdezés vagy interjú, közvetve azonnal hatást gyakorolhatnak a szervezetre. Ha 

közvetlenül rákérdezünk a szervezet tagjainál, hogy milyen a szervezeti kultúrájuk, gyakran hallhatjuk azt a 

választ, hogy „Nálunk nincs is olyan. Nekünk nincs szervezeti kultúránk." A követett értékek és normák nagy 

részében nem tudatosan igazodnak az emberek, sokszor nincsenek is velük tisztában. Ha azonban közvetlenül 

rákérdezünk, bevonjuk a szervezet tagjait, aktív közreműködésükre igényt tartunk, akkor pusztán azáltal, hogy 

ráirányítjuk a figyelmet, változásokat indíthatunk el a szervezet kultúrájában. 

1.7.1.1. Kvantitatív módszer – kérdőívek 

A kérdőíves eljárások során a szervezet tagjainak nagy számát bevonva átfogó képet alkothatunk a szervezeti 

kultúráról, illetve számszerű összehasonlításokat tehetünk országok, szervezettípusok és szubkultúrák között. A 

pontosan mért eredmény hozzájárulhat egy kultúra változásainak és a változás mértékének nyomon követéséhez 

is. Mint korábban utaltunk rá, számos nemzetközi összehasonlító vizsgálatot építettek már kizárólag kérdőíves 

felmérésre. A szervezetikultúra-elmélet legtöbb képviselője azonban nem tartja teljes egészében és mélységében 

feltárhatónak a szervezeti kultúra tartalmát ésjellemzőit ilyen módszerekkel (pl. Schein, 1985; Brown, 1995). 

A kérdőívek tételei viselkedéses normákra, szabályokra és szokásokra vonatkozó állításokat vagy kérdéseket, 

illetve helyzetleírásokat fogalmaznak meg, amelyek közvetett módon mérik akár a vallott, akár a követett 

szervezeti kultúra valamely dimenzióját. (Egy ilyen szervezeti kultúrátvizsgáló kérdőívet és értékelési sablont 

mutatunk be a fejezethez kapcsolódó függelékben, az 538-541. oldalon.) Számos olyan tényezőt azonban nem 

képes a kérdőív vizsgálni, amelyek mind a kultúra manifesztálódásában, mind formálásában szerepet kaphatnak. 

Ilyen például a szervezet fizikai környezete, de az artefaktumok jelentős részéről is inkább megfigyelés útján 

szerezhetünk információkat. A standardizált, alapos empíriával szerkesztett kérdőívek segítségével kizárható a 
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kvalitatív módszernél elkerülhetetlen kutatói szubjektivitás; azonban az előre meghatározott dimenziók kizárják 

annak a lehetőségét, hogy megvizsgáljunk olyan értékeket is, amelyeknek csak az adott szervezet szempontjából 

van kiemelt jelentőségük. 

1.7.1.2. Kvalitatív vizsgálati módszerek 

Van Maanen (1982) a szervezetekben zajló vizsgálatok fő módszerének a részt vevő megfigyelést tartotta, 

véleménye szerint csak a közvetlenül szerzett információk hitelesek. Érdeklődésének középpontjában a 

mindennapos, rutinjellegű cselekvések állnak, mert véleménye szerint ezek megfigyeléséből, illetve az így nyert 

adatokból kell induktív módon általánosítani. Külön hangsúlyozza a vizsgálat leíró jellegét: „A kvalitatív 

kutatás elsődleges célja, hogy leírja, mi történik adott helyen, adott időben." Schein (1985) ezzel szemben a 

feltárást és jellemzést csak az első lépésnek tekintette, amely lehetőséget teremt az oksági magyarázatokra és a 

predikcióra. 

A kvalitatív eszközök között számos olyan van, amelyik alkalmas lehet a szervezeti kultúra bizonyos szintjeinek 

vagy elemeinek a vizsgálatára. A (résztvevő) megfigyelés az artefaktumok szintjéről mindenképpen hasznos 

információkkal szolgálhatfőként a követett értékekről. A szervezeti tagok viselkedésének, illetve a munkahely 

fizikai környezetének megfigyelése, az informális kommunikációk „kihallgatása" mind-mind hozzájárulhat a 

szervezeti kultúra megértéséhez. 

Egy mélyinterjú vagy egy fókuszcsoportos beszélgetés pedig mind a működő, mind az ideális szervezeti 

kultúráról (lásd a Vallott és követett értékek című rész) kialakítandó képünk formálásához hozzájárulhat. A 

szervezet tagjaiból összeállított fókuszcsoportok nem csupán a beszélgetés tartalmával, hanem kommunikációs 

stílusukkal és nyelvezetükkel is hozzájárulnak a szervezeti kultúra megismeréséhez. Az alapvető előfeltevések 

pedig csakis ezen módszerekkel hozhatók felszínre, vagyis gondos kutatómunkával és megalapozott induktív 

eljárásokkal lehet reményünk a tudatos szférából kiszorult tartalmak megismerésére. 

A dokumentumés tartalomelemzés szintén hasznos információkkal szolgálhat a szervezeti kultúráról. A 

dokumentumelemzés során a formális szervezeti dokumentumok – Szervezeti és működési szabályzat, 

szabálykönyvek, éves jelentések vagy a Vállalati filozófia – mellett egyéb forrásokra is támaszkodhatunk. A 

munkatársak egymás számára írt feljegyzései, a vállalat belső újságja, mind-mind rengeteg információval 

szolgálhat a szervezeti kultúra elemzése számára. A módszer további előnye, hogy nem igényli a szervezet aktív 

részvételét, így a kutatás kezdeti fázisában anélkül tájékozódhatunk, hogy azzal változásokat indukálnánk. 

A kvalitatív vizsgálati módszereknek is megvannak a maguk korlátjai. Nem rendelkeznek a kérdőívek 

objektivitásával, és statisztikailag összehasonlítható eredményeket sem kaphatunk általuk. Ott (1989) szerint az 

alkalmazandó módszerek kiválasztásakor azt is figyelembe kell venni, hogy mennyi idő áll rendelkezésünkre. A 

kvalitatív vizsgálati eljárások alkalmazása rendkívül időés energiaigényes; a megfigyelés hónapokat, de az 

interjúk vagy fókuszcsoportos vizsgálatok is heteket vehetnek igénybe. 

Összességében nehéz lenne meghatározni, hogy mikor melyik módszerhez kell vagy érdemes fordulnunk. A 

kutatás célja, a rendelkezésre álló erőforrások és a szervezet fogadókészsége együttesen kell, hogy 

meghatározzák az alkalmazott eszközöket. Leíró vizsgálatnál, vagy ha például arra vagyunk kíváncsiak, hogy az 

adott szervezeti kultúra illeszkedik-e a szervezet stratégiájához, a nem beavatkozó eljárások előnyösebbek. Ha 

viszont egy új vállalati stratégia kapcsán a szervezeti kultúra változtatására van szükség, annak eredményességét 

a számszerűsíthető adatok tükrözik majd jobban. 

1.7.2. A szervezeti teljesítmény és a kultúra 

A szervezeti kultúra megváltoztatására irányuló programok mögött legtöbbször az a szándék húzódik meg, hogy 

hatékonyabbá tegyék az adott szervezetet, növeljék teljesítményét. Ehhez feltételeznünk kell, hogy a szervezeti 

kultúra összefüggésben áll a teljesítménnyel. 1980 és 1985 között a szervezeti kultúrával foglalkozó 

tanulmányok elsősorban a siker és a kultúra kapcsolatát elemezték. A kérdéskör alapproblémája nem csupán az, 

hogy a kultúrának a teljesítményre gyakorolt hatása nehezen igazolható, hanem az is, hogy miként határozzuk 

meg a teljesítményt. Gazdasági szervezeteknél ez viszonylag egyszerűnek tűnik – a teljesítményt leginkább a 

nyereségességgel szokás azonosítani. A nonprofit szervezeteknél vagy például az oktatási intézményeknél a 

teljesítmény már nehezebben definiálható és mérhető. Minden szervezet végső célja azonban a fennmaradás, a 

hosszú távú nyereségtermelő képesség megőrzése – aminek érdekében le kell mondani olyan működési 

módokról, amelyek nagyobb profitot eredményeznének ugyan, de a szervezet pusztulásához vezetnének. 
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A szervezeti kultúra és teljesítmény összefüggésében minden bizonnyal nem tudunk egyértelmű kapcsolatot 

kimutatni. Értelmetlen lenne, ha kijelentenénk, hogy az ilyen és ilyen kultúrával rendelkező szervezetekjobban 

teljesítenek – mint ahogy már nem állítják azt sem a szervezetelméletek, hogy létezik egyetlen legjobb modell, 

kultúratípus, amely minden szervezet számára az ideális struktúrát és működési feltételeket biztosítja. Már csak 

azért sem, mert a szervezet különböző életszakaszaiban más-más feladata van a kultúrának (Adizes, 1992). 

Mégis, mi az, ami általánosságban elmondható a szervezeti kultúra és teljesítmény kapcsolatáról? Peters és 

Waterman (1986) 75 jó hírű vállalatot vizsgálva – mélyinterjúval, dokumentumelemzéssel – azzal próbálkoztak, 

hogy megtalálják a sikeres szervezetek közös jellemzőit. Kutatásaik nyomán nyolc olyan jellegzetességet 

soroltak fel, amelyek leginkább megkülönböztetik a kiváló teljesítményű vállalatokat: 

• a cselekvés elsőbbsége; 

• szoros kapcsolat a vevőkkel; 

• önállóság és vállalkozó szellem; 

• az emberi tényezőre alapozott termelékenység; 

• élő értékrendszerek; 

• a „Maradj a kaptafánál!" elv, azaz olyan területen maradni, amelyhez értünk; 

• egyszerű struktúra, kis létszámú központi stáb; 

• szigorú vagy engedékeny vezetés. 

A vezetők nagy érdeklődéssel várták az eredményeket, azt remélték, recepteket kapnak arra, milyen kultúra 

biztosítja a sikert. Más kutatók módszertani aggályaikat fogalmazták meg a vizsgálattal kapcsolatban, amelynek 

eredményeit sajnos az élet sem igazolta: a vizsgáltjó hírű vállalatok egy része már néhány év múlva komoly 

problémákkal küszködött. 

Kotter és Heskett (1992) vizsgálati eredményeik alapján négy olyan tényezőt soroltak fel, amelyek ajól teljesítő 

szervezetek kultúráinak közös jellemzői: 

• erős kultúra, vagyis sok mindenki által elfogadott és közösen osztott értékés 

normarendszer működik a szervezetben; 

• rugalmas, vagyis képes alkalmazkodni a változásokhoz; 

• illeszkedik a szervezet stratégiájához; 

• figyelemmel van mind a stakeholderekre, mind a szervezet vezetőire. 

Denison (1990) – akinek elméletére Kotter és Heskett is épített – szintén nagy jelentőséget tulajdonított a 

szervezeti kultúra erősségének, amely véleménye szerint számos módon befolyásolja a sikerességet: 

• fokozza a szervezet céljaival való azonosulást; 

• motiváló erejű a szervezet tagjai számára; 

• hatékonyabban használja fel múltbeli tapasztalatait, vagyis fokozott tanulási 

kompetencia jellemzi; 

• a közösen osztott értékek segítenek mind a célmeghatározásban, mind a célelérés módjának kiválasztásában. 

Mindezek a sajátosságok csak általánosságok – vagyis nem adnak konkrét útmutatást ahhoz, hogy a szervezeti 

kultúra menedzselése során mely értékekre kell a hangsúlyt helyezni, a dimenziók melyik végpontja felé való 

elmozdulás jelenthet versenyelőnyt a szervezet számára. 
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Quinn (1988) „versengő értékek"-modelje értelmezésében a szervezetek eredményességéről való gondolkodás 

értékválasztás kérdése. Az egyes kultúratípusok ugyanis más-más értékeket emelnek ki a minőség fogalmából, 

azaz jellemezhetjük aszerint is a szervezeteket, hogy milyen mértékben ismerhetők fel ezek az értékek bennük, a 

működésükben. A teamkultúra a rugalmas működésre és a belső kapcsolatokra helyezi a hangsúlyt, az 

összetartás, a szervezet iránti elköteleződés, az emberi erőforrások számítanak értéknek. Az adhokrácia a 

rugalmasságot és a cselekvőkészséget hangsúlyozza, amely a növekedési, fejlődési célok elérésének eszköze. A 

cégkultúrában a magas termelékenység, a gazdaságos működés az érték, ezek elérésének eszközei a tervezés és 

a célok meghatározása – ebben a modellben az egyéni célokat is a szervezeti célok vezérlik. A 

hierarchiakultúrában a stabilitásnak és az ellenőrzésnek van nagy szerepe, ezt elsősorban a jól szervezett 

információs rendszer és a kommunikáció szolgálja. 

Quinn arra is utal modelljében, hogy ha tisztázatlanok vagy ellentmondásosak ezek az értékek a szervezeten 

belül, illetve szélsőségesen uralkodnak, akkor az negatívan befolyásolja a szervezet működését, hatékonyságát. 

A főbb értékeket tekintve a túlzott rugalmasság zűrzavart eredményezhet, a szélsőséges belső orientáltság 

apátiába, közönybe csaphat át, a túlzott kifelé irányultság ellenségeskedésbe, hadakozásba fordulhat, végül az 

erős kontrollálás merevséget eredményezhet. Szélsőséges esetben az innovációorientáltság viharos anarchiába 

torkollhat, az összetartozás, egymás támogatása felelőtlen klubjelleget alakíthat ki, a hierarchia befagyott 

bürokráciát eredményezhet, a célorientáltság, eredményességre törekvés pedig nyomasztó teherré válhat (Quinn, 

1988). 

1.7.3. Szervezeti kultúra és emberierőforrás-menedzsment 

A szervezeti kultúra figyelembevétele az emberierőforrás-menedzsment szinte minden területén fontos és 

releváns többletet adhat. A következőkben Handy és Quinn „versengő értékek"-modelje alapján mutatunk be 

néhány szempontot ehhez. 

Hasznos, ha a vezető, az emberierőforrás-menedzser tudatosabban megvizsgálja szervezete kulturális jellemzőit. 

Vegye szemügyre a látható jeleket, nézze meg, mit közvetít a fizikai környezet, az emblémák, ajelmondatok, a 

cég bemutatkozó anyagai, a terek, az öltözködés, a nyelv. Ezekkel ajelzésekkel találkozik a leendő alkalmazott, 

vezető is. Szemügyre veheti a viselkedésmintákat is: milyen szokások, rítusok működnek a szervezetben, milyen 

viselkedést várnak el az alkalmazottaktól. Ezutánjó, ha megpróbálja azonosítani a kevésbé látható értékeket, 

hiedelmeket is, például azzal, hogy rákérdezhet, mi miért történik úgy a szervezetben, ahogy; hogyan alakultak 

ki ezek a működési módok, eljárások. Az alapfeltevések tudatosítása ugyan nehéz, de esetleg mindeközben 

hipotézisei is kialakulhatnak róluk. 

Ez a vizsgálat képezheti a kiindulópontot például akkor, amikor egy új munkatársat, vezetőt keres a cég. A 

kiválasztást befolyásolják a kulturális sajátosságok is. Valószínűleg ezek már mint sémák is hatnak a 

személyészlelés, az első benyomás kialakítása során, majd kritériumként is megjelennek: vajon ajelentkező is 

hasonló értékeket vall-e magáénak, mint a szervezet, vajon rendelkezik-e azokkal a tulajdonságokkal, amelyek 

szükségesek a szervezetbe való beilleszkedéshez, vajon sikeres lesz-e a jelentkező munkahelyi-munkaköri 

szocializációja. A kiválasztás során nemcsak a teljes szervezet kultúráját, hanem az egyes részleg, osztály, 

munkacsoportszubkultúráját is érdemes figyelembevenni, mert ez némileg eltérhet az egésztől. Lehetnek 

sajátosságaik az egyes területeknek, például az értékesítéssel foglalkozó csoport nyilván másféle értékés 

normarendszert vall magáénak, minta pénzügyi részleg, ami megint csak erősen eltérhet például a vevők, 

kliensek igényeivel, problémáival foglalkozó munkacsoport, osztály viselkedési normáitól, szokásaitól, 

értékeitől és gondolkodásmódjától. A megfelelő emberek kiválasztásánál az alábbiakra kell figyelni: 

Milyen szervezeti kultúrába kell az egyénnek beilleszkednie, képessé teszik-e őt erre saját értékei, személyes 

tulajdonságai, képességei? Például: 

• Tud-e alkalmazkodni ajól szabályozott hierarchiakultúra működéséhez? 

• Elég önálló és magabiztos-e, hogy elviselje az innovációorientáltságot? 

• Eléggé nyitott, extravertált-e, hogyjól együtt tudjon működni egy támogató típusú szervezetben? 

• Kellően teljesítményorientált-e, hogyjól viselje az állandó célés eredményközpontúságot? 

A túlságosan nyitott, kétértelmű helyzeteket rosszul tűrő, biztonságra, kiszámíthatóságra vágyó emberek inkább 

a szerepkultúra körvonalazott szerepelőírásait kedvelik. Akinek fontos az önmegvalósítás a munkájában, az a 
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hatalomvagy feladatkultúrát kedveli jobban, mert itt hangsúlyosabb az egyének tehetsége, képessége, 

szakértelme, emiatt gondosabban is kell kiválasztani és értékelni az embereket. 

A kiválasztás során arra is figyelnünk kell, hogy az egyén személyes céljai, motivációi összhangban legyenek – 

vagy legalábbis megteremthető legyen ez az összhang – a szervezet céljaival. Nézzük meg, hogy szervezetünk 

milyen igények kielégítésében erősebb; illetve hogy mely részleg, csoport miben tud segíteni, mit tud támogatni 

(fejlődés, támogatás, biztonság, teljesítmény igénye)! 

Különleges feladat, ha vezetőt kell keresnünk. Ekkor kiindulópontunk az, hogy az új vezetőtől a meglévő 

kultúra erősítését, fenntartását vagy megváltoztatását, módosítását várjuk-e. Szemügyre kell vennünk azt is, 

hogy milyen funkciók betöltését várjuk el a vezetőtől. Ha a Quinn (1988) „versengő értékek"-modelje szerinti 

vezetői szerepeket vesszük alapul, akkor így érdemes kialakítanunk szempontjainkat a kiválasztáshoz: 

• A brókerszerepben a jó kommunikációs készségekkel rendelkező, meggyőző, másokat könnyen befolyásoló, jó 

megjelenésű, megnyerő egyéniségek hatékonyak. 

• Az innovátorszerepben egy kreatív, nyitott, bátor személy eredményes, aki jól képzett, intuitív, képes előre 

látni, előre átgondolni dolgokat, folyamatokat, jól látja a helyzeteket, képes gyorsan dönteni. 

• A mentorszerepben az empatikus, megértő, másokkal törődő, segítőkész, érzékeny, jó kapcsolatteremtő, 

nyitott, egyenes emberek működnek jól. 

• A facilitátorszerepben a csapatépítéshez, mások aktivizálásához értő, kapcsolatorientált, jó konfliktustűrő és 

konfliktuskezelő készséggel rendelkező személyek hatékonyak. 

• A monitorszerepben ajó elemzőkészséggel rendelkező, precíz, megbízható, hatalommotivált, határozott 

emberek tudnakjól működni. 

• A koordinátorszerepben ajó szervezőkészségű, a dolgokat, helyzeteket könnyen átlátó, logikus gondolkodásra 

képes, racionális, strukturáltságot szerető személyek eredményesek. 

• A direktorszerepben a határozott, teljesítménymotivált, jó célkitűző, tervezőés döntéshozó készségekkel 

rendelkező, kezdeményező, problémaérzékeny emberek hatékonyak. 

• A producerszerepben a teljesítménymotivált, másokat motiválni, lelkesíteni tudó, energikus személyek 

tudnakjól működni. 

Az is lehet, hogy szükségesnek véljük a kultúra átalakítását, áthangolását, ehhez keresünk megfelelő embert. 

Ebben az esetben azt érdemes mérlegelni, hogy milyen irányba szeretnénk eltolni a hangsúlyokat, milyen 

értékeket szeretnénk erősíteni, és ehhez kell keresnünk megfelelő belső értékekkel, képességekkel bíró embert. 

Például: 

• Határozott, rendszeres, pontos, racionális gondolkodásra képes embert, ha a stabilitást, szabályozottságot 

szeretnénk erősíteni. 

• Tervezésben, célkitűzésben, motiválásban erős embert, ha a célorientáltságot szeretnénk erősíteni. 

• Az emberekkel jól bánni tudó, együttműködést serkenteni képes, facilitáló, lelkesítő személyt, ha a 

teamjelleget szeretnénk erősíteni. 

• Innovatív, kreatív, rugalmas, bizonytalanságot, változékonyságot jól tűrő embereket, ha az 

innovációorientáltságot szeretnénk erősíteni a szervezetben. 

A vezetőnek és az emberierőforrás-menedzsernek jelentős kultúraalakító szerepük van azáltal, hogy hatnak a 

szervezet személyi összetételére. Ez bizonyos kultúratípusokban – ahol az egyéni képességeknek, 

szakértelemnek, a vezető alkalmasságának kiemelkedő szerepe van – még hangsúlyosabb, így például a Handy-

féle hatalom-, feladatvagy személykultúrában. Másfelől az emberierőforrás-menedzser támogatója is lehet a 

vezetőnek, átvállalhat vezetői feladatokat, szerepeket is. Így például egy team jellegű kultúrában fontos feladata 

lehet az egyének fejlődésének menedzselése, elősegítése. 

A munkaszervezéssel, a munkakörök alakításával a vezető, az emberierőforrás-menedzser egyben a szervezeti 

struktúrát is alakítja, amely szorosan összefügg a kultúrával. Ez történhet olyankor, amikor az éppen változó 
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kultúra miatt szükséges az átszervezés, vagy éppen azért, hogy az átalakítással módosítsák a kultúrát. A 

munkakörök tervezésénél, munkaköri leírások elkészítésénél óhatatlanul megfogalmazódnak viselkedési 

normák, elvárások is. Az emberierőforrás-menedzsernek nemcsak a kiválasztás, hanem a beilleszkedés 

támogatása is feladata. Hatékonyságát is növeli a kultúra, a kialakult szokások, értékek, normák ismerete és 

közvetíteni tudása. A sikeres munkahelyi szocializáció egyik feladata a szervezeti kultúra átvétele, 

interiorizálása, amelynek következményeként a személy gondolkodásmódjában, viselkedésében tükröződnek a 

közös normák, szokások, vélekedések. 

Belső képzések is célozhatják a kultúra alakítását, formálását, illetve erősítését. Ha megvizsgáljuk, hogy milyen 

értékek dominálnak a szervezetben, milyen változások a kívánatosak, akkor ez meghatározza a szükséges 

képzések célját, stratégiáját. Például: 

• csapatépítés, együttműködés fejlesztése; 

• innovativitás, kreativitás növelése, feltételeinek megteremtése; 

• szabályozottság, stabilitás kialakítása érdekében a szerepek és feladatok tisztázása, formalizálása; 

• célorientáltság érdekében a tervezés, célképzés fejlesztése. 

Találkozhat az emberierőforrás-menedzser olyan problémákkal, konfliktusokkal is, amelyek egyik kiváltó oka a 

kulturális különbözőség. Ezek megoldását, kezelését is segíti a kultúra sajátosságainak ismerete. 

1.8. ÖSSZEGZÉS 

A szervezeti kultúra elméleti modelljei szükségszerűen a komplex jelenség egyszerűsített reprezentációi: az 

összetett és részletes leírások közös pontjainak kiemelésével kívánják bejósolhatóvá és összehasonlíthatóvá 

tenni a szervezeti kultúrát jellemző viselkedéses és kognitív jelenségeket. A modellek összevetésekor azt 

mondtuk, hogy a szervezeti kultúra lényege viszonylag kevés dimenzió mentén megragadható. Más 

pszichológiai területen is találunk hasonló példát: a személyiség megismerésére alkalmazunk teszteket, amelyek 

véges számú személyiségvonás mentén jellemzik az egyént, majd az eredmények alapján próbáljuk bejósolni 

viselkedésüket bizonyos helyzetekben. A személyiségtesztek hátterében is modellek állnak, azonban tisztában 

vagyunk azzal, hogy nem kaphatunk teljes képet, mindig elveszítünk valamit az ember egyediségéből. Ugyanez 

igaz a szervezeti kultúrára is, a modellek alapján a véletlennél nagyobb bizonyossággal tudjuk előre jelezni az 

adott szervezet tagjainak különböző szituációkban tanúsított magatartását, illetve az azonosított értékek mentén 

összehasonlíthatunk különböző szervezeteket. 

A szervezeti kultúra elemzése ráirányíthatja a figyelmünket arra, hogy a szervezeti élet egyes történéseinek, 

aspektusainak mi a szimbolikus jelentése. Ez segít megérteni, miként is működik a szervezet a mindennapi 

gyakorlatban, megmutatja azt, hogy miként konstruáljuk folyamatosan újra szociális valóságunkat, és ebben 

milyen felelősségük van az egyéneknek. Cselekedeteinket nem csupán a formális szabályok, a munkaköri leírás 

határozza meg, hanem az is, ahogyan a történéseket megéljük, észleljük és értelmezzük. 

1.9. FÜGGELÉK 

1.9.1. Mark Alexander „Szervezeti normák" kérdőíve és annak értékelési 
sablonja (Pfeiffer, Jones, 1978) 

1.9.1.1. Kérdőív 

Instrukció: ez a kérdőív azzal a céllal készült, hogy segítsen Önnek meghatározni a szervezetében működő 

normákat. A kérdőívben arra kérjük, döntse el, vajon mi lenne az Ön vállalatánál az alkalmazottak többségének 

reakciója, ha egy másik személy egy bizonyos dolgot mondana, vagy adott módon viselkedne. Az első tétel 

például így szól: 

„Ha az Ön szervezetének egy tagja kritizálná a szervezetet és annak tagjait, a munkatársak zöme ...” 

A mondat befejezéséhez válasszon az alábbi öt válaszlehetőség közül! 

a) teljesen egyetértene vele vagy kifejezetten támogatná. 
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b) egyetértene vele vagy támogatná. 

c) nem tartaná fontosnak. 

d) nem értene vele egyet vagy ellenezné. 

e) egyáltalán nem értene vele egyet vagy kifejezetten ellenezné. 

Válassza azt az alternatívát, amelyikről úgy gondolja, hogy adott viselkedés eseténa munkatársak többségének 

reakcióját képviseli. A választott alternatíva betűjelét írja be a megfelelő állítás mellé. Hasonló módon adjon 

lehetőleg őszinte választ mind a 42 állítás esetében. 

Ha az Ön szervezetének egy tagja ... a munkatársak zöme ... 

1. kritizálná a szervezetet és annak tagjait, 

2. megpróbálna javítani a dolgokon, habár a szervezet gond nélkül működik, 

3. meghallgatna másokat, és kikérné mások véleményét, 

4. úgy gondolná, hogy egy feletteséhez fordul a problémájával, 

5. felelősnek érezné magát a költségek csökkentéséért, 

6. megpróbálná kihasználni egy kollégáját, 

7. megvárakoztatna egy ügyfelet, hogy utána tudjon nézni személyes jellegű dolgainak, 

8. új ötleteket vagy megközelítési módokat javasolna a dolgok elintézésére, 

9. aktívan keresne lehetőségeket tudásának gyarapítására, hogy jobban el tudja látni munkáját, 

10. szabadon és nyíltan beszélne a szervezetről és annak problémáiról, 

11. őszinte aggodalmat mutatna a szervezet előtt álló problémákkal kapcsolatban, és javaslatot tenne azok 

megoldására, 

12. aztjavasolná, hogy az alkalmazottak éppen csak annyit dolgozzanak, amennyi minimálisan szükséges, 

13. mindent megtenne, hogy munkacsoportja tagjainak segíthessen, 

14. a felettesét segítőjének és tanítójának tartaná, 

15. szándékosan visszaélne a technikai eszközökkel vagy előjogaival, 

16. aggodalmát fejezné ki a szervezet más tagjainak jóléte miatt, 

17. megpróbálna új ésjobb módszereket találni az ügyfelek kiszolgálására, 

18. megpróbálna kísérletezni, hogyjobban teljesíthessen, 

19. lelkesedne egy, a szervezet által támogatott tréning és fejlesztőprogram iránt, 

20. aztjavasolná, hogy szembesítse a főnökét egy hibával vagy valamivel a főnök stílusában, ami 

problémákat okoz, 

21. állását csupán egy nyolcórás elfoglaltságnak tekintené, amelyért a legnagyobb jutalom a havi fizetés, 

22. azt mondaná, hogy nem érdemes nagyobb erőfeszítéssel dolgozni, mivel senki más nem teszi ezt, 

23. szívesebben dogozik egyedül, mint hogy másokkal együtt dolgozva próbálja megoldani a dolgokat, 

24. úgy tekintene főnökére, mint akivel őszintén és nyíltan beszélhet, 
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25. a profit termelésére úgy tekintene, mint ami nem az ő gondja, 

26. erőfeszítéseket tenne annak érdekében, hogy megismerje munkatársait, 

27. néha tehernek tartaná az ügyfelet, aki csak hátráltatja munkája elvégzésében, 

28. kritizálná azt a munkatársát, aki megpróbál javítani a munkahelyi dolgokon, 

29. megemlítené, hogy egy nemrég meghirdetett szervezeti tréningen szándékozik részt venni, 

30. nyíltan beszélne a csoport előtt álló problémákról, beleértve személyiségi és személyek közötti 

problémákat is, 

31. elégedetten nyilatkozna munkájáról, 

32. nagyon magas személyes standardokat állítana fel teljesítményével kapcsolatban, 

33. problémák vagy kérdések kezelésekor megpróbálná elérni, hogy a munkacsoport inkább mint team 

működjön, 

34. úgy tekintene a felettesére, mint aki meghatározza a teljesítménykövetelményeket és a munkacsoport 

céljait, 

35. a kiadásokat az általuk a szervezet számára biztosított előnyök függvényében értékelné, 

36. az ügyfelet mindig megpróbálná a lehető legjobban kiszolgálni, 

37. ötletével vagy javaslatával a főnökéhez fordulna, 

38. a főnökéhez fordulna, hogy megbeszélje, milyen tréningre lenne szüksége ahhoz, hogyjobban el tudja 

végezni feladatát, 

39. teljesen őszintén válaszolna ennek a kérdőívnek a kérdéseire, 

40. keményebben dolgozna, mint amit normális tempónak tekintenének, 

41. előbb törődne magával, mint a munkacsoport többi tagjával, 

42. akkor is elvégezné feladatát, amikor a főnök nincs a közelben, 

1.9.1.2. Értékelési sablon 
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2. 15. A VEZETŐ ÉS A MENEDZSELÉS – Dornai Erika 

2.1. BEVEZETÉS: A SZERVEZET ÉS A VEZETÉS 

A vezetés szervesen hozzátartozik a szervezetek életéhez. A szervezet szinte elképzelhetetlen résztvevőinek 

koordinálása, kontrollálása, irányítása, azaz vezetés nélkül. A szervezetek túlélése, sikere a vezető személyével 

szorosan összefonódik, a vezető a szervezet megszemélyesítője a társadalom nyilvánossága előtt. Ugyanígy egy 

szervezet kudarca, csődje is leginkább a vezetőre hárul, nem bújhat ki a felelősség alól (Northcraft, Neale, 

1996). Nem csoda tehát, hogy a vezető, vezetés problematikája régóta foglalkoztatja az embereket. Magának a 

szervezetnek a definíciója is magában foglalja a tekintélyi hierarchia létét, amely szükséges a közreműködők 

erőfeszítéseinek összehangolásához, koordinálásához, a szervezet elé állított közös célok, tervek 

kimunkálásához és megvalósításához: „A szervezet több személy tevékenységének ésszerű koordinációja 

valamely közös, kinyilvánított szándék vagy cél megvalósítására a munkaés a tevékenységi körök megosztása, 

valamint a tekintélyés a felelősségi hierarchia alapján." (Schein, 1978, 18.)6 

A szervezetek iránti pszichológiai érdeklődés az egyes egyének vizsgálatával kezdődött (tagok toborzása, 

kiválasztása, hasznosítása, oktatása, motiválása, munkafeltételek biztosítása, alkalmassági vizsgálatok), majd a 

rendszerszemlélet irányába fejlődött tovább. Felismerték, hogy az egyén nem egyedülálló tagként járul hozzá a 

szervezet munkájához, hanem különféle csoportokba integrálódik, amelyeknek megvannak a maguk 

elképzelései, normái, céljai, és nagyban befolyásolják a tagok viselkedését, teljesítményét. A szervezet tehát 

komplex szociális rendszer, amelyet a maga teljességében kell megragadni, hogy megértsük működésének 

feltételeit, módozatait. E bonyolult szerveződés következtében a formális szervezeteken belül kialakulnak 

informális szervezetek, amelyek a résztvevők kapcsolatain alapulnak. 

A szervezet pontosan körülírt tevékenységeket, szerepeket vár el a tagjaitól, azonban az egyes egyének nemcsak 

ezeket az előírásokat teljesítik, hanem teljes személyiségükkel, szükségleteikkel, társas kapcsolataikkal együtt 

vannak jelen. Ennek megfelelően a szervezetben a legitim hatalommal felruházott formális vezetőkön kívül 

informális vezetők is fellépnek. A formális vezetők befolyása gyakran a feladatvégzés bizonyos dimenzióira 

terjed ki, míg az informális vezetők a vezetői funkciókban fellépő hiányosságokat, hangsúlyeltolódásokat 

kihasználva fejtik ki befolyásukat a csoport tagjaira. Azokat a csoporttagokat észlelik a többiek vezetőnek, akik 

1. szakértelmükkel, tudásukkal vagy nagy szakértelemmel rendelkező tagokra irányuló indirekt befolyásukkal 

kiemelkednek; 2. a csoport előtt álló feladatok eléréséhez önként nagy erőfeszítéseket tesznek, ragaszkodnak a 

csoportnormákhoz; és 3. látványos módon részt vesznek a csoportvitákban, problémamegoldó szituációkban. 

Sokszor az aktív hozzájárulás minőségétől függetlenül is befolyásos, vezető személyiségnek észlelik az ilyen 

embert a többiek (Northcraft, Neale, 1996). 

2.2. A VEZETŐ ÉS A VEZETÉS MEGHATÁROZÁSA 

2.2.1. A vezető és a menedzser 

Nem könnyű feladat elhatárolni egymástól a menedzser és a vezető szerepkörét, ugyanis a különböző 

nézőpontokból közelítő kutatók véleménye erősen eltér e tárgy tekintetében. Először tekintsük át a 

közgazdasági, illetve a pszichológiai szempontú megközelítéseket. 

2.2.1.1. Közgazdasági szempontú megközelítés 

Ebben az esetben a menedzser az átfogó fogalom, és a vezetői funkció munkájának egy részterületétjelöli. A 

menedzser munkáját Griffin (1996) nyomán úgy definiálhatjuk, mint a feladatoknak azt a körét (beleértve a 

tervezést, döntéshozást, vezetést és ellenőrzést), amely a szervezet forrásaira (beleértve a humán, anyagi, fizikai 

és információs forrásokat) irányul abból a célból, hogy a szervezet a céljait a legeredményesebb és 

leghatékonyabb módon tudja megvalósítani. A hatékonyság azt fejezi ki, hogy a szervezet a forrásokat bölcsen, 

a legkisebb anyagi ráfordítással tudja felhasználni. Az eredményesség pedig helyes döntéseket és azok sikeres 

véghezvitelét foglalja magában. Azaz olyan termékek, szolgáltatások nyújtását tűzik ki célul, amelyekre van 

kereslet. (Például lehet, hogy fekete-fehér tévét egészen kis ráfordítással képes egy cég előállítani, de a kereslet 

erre a termékre már nem biztosított.) 

A menedzsert terheli az elsődleges felelősség a fent jellemzett folyamat sikerességéért. Taylor (1903) 

egyszerűbben úgy írja le a menedzselés mibenlétét, mint annak pontos ismeretét, hogy mit akarunk az 

                                                           
6 A szervezetekkel részletesen a könyv 14. fejezete foglalkozik. (A szerk.) 
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emberekkel elvégeztetni, és azután figyelemmel kísérni, hogy ezt a feladatot a legjobb és legolcsóbb módon 

hajtsák végre. A vezetés a menedzselés folyamatában az a funkció, amely az emberek együttműködésének 

biztosítását és az adott cél irányába terelését jelenti. Griffin (1996) Mintzberg rendszerezésére támaszkodva a 

menedzser szerepét tíz pontban foglalja össze, amelyek három fő kategóriába rendezhetők (lásd 15.1. táblázat). 

Mint láthatjuk, az anyagi szempontok ebben a megközelítésben sokkal inkább előtérbe kerülnek, míg a vezetés 

(a humán erőforrások kezelése) a menedzselés folyamatának egyik (bár többek szerint a legfontosabb) lépése. 

3.1. táblázat - 15.1. táblázat. menedzseri szerepek griffin (1996) szrint 
 

Szerepcsoportok Szerepek Szerepleírások 

Interperszonális szerepek Reprezentáló 

Vezető 

Kapcsolatteremtő 

Képviseli a céget fogadásokon, 

felavatási rendezvényeken stb. 

Toborozza, kiképezi és motiválja az 

alkalmazottakat 

Koordinálja, illetve létrehozza a 

kapcsolatokat különböző emberek, 

csoportok vagy szervezetek között 

Információs szerepek Tájékozódó 

Propagáló 

Szóvivő 

Keresi az értékes információkat, 

tájékozódik a mindenkori 

lehetőségekről 

A releváns információkat továbbítja 

az alkalmazottak felé 

Kifelé képviseli a szervezetet 

Döntéshozói szerepkör Vállalkozó 

Zavarkezelő 

Elosztó 

Tárgyaló 

A változások, újítások 

kezdeményezője 

Kézben tartja az eseményeket 

kritikus helyzetekben (pl. sztrájkok, 

krízisek) 

A források felhasználásáról, 

elosztásáról gondoskodik 

Tárgyal más csoportok, szervezetek 

képviselőivel, mint a szervezet 

megbízott képviselője 

2.2.1.2. Pszichológiai szempontú megközelítés 

A pszichológiai szempontú megközelítés sokkal határozottabban igyekszik elkülöníteni a menedzser és a vezető 

fogalmát. Ebben az értelemben nem szükséges, hogy a menedzser a csoport formális vagy informális vezetője is 

legyen egyben. A menedzser feladatkörét a költségvetés területére szorítják vissza, míg a vezető szerepe az 

emberi oldal kezelésében döntő (Northcraft, Neale, 1996). Az újabb kutatások a vezetők két típusát különítik el: 

a tranzakcionális és az átalakító vezetőt. A tranzakcionális vezető a hagyományos vezetői felfogást tükrözi, 

felméri az alkalmazottak igényeit, elvárásait. Kilátásba helyezi, biztosítja ajutalmakat az alkalmazottak 

erőfeszítéseiért. Elsősorban a jutalmazó és kényszerítő hatalomból származó erőforrásokra támaszkodik. 

Közreműködik a pszichológiai egyezség megteremtésében. Mind az egyénnek, mind a szervezetnek vannak 

elvárásai a másikkal szemben, amelyek nemcsak a végzendő munkára és az érte kapott juttatásokra terjednek ki, 

hanem a jogokra, kiváltságokra, kötelezettségekre, személyes szükségletek, társas igények figyelembevételére is 

(Schein, 1978). 
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Az átalakító vezető letér a megszokott, kitaposott útról, cselekedeteit nem szabályok, rutinok alakítják, hanem 

képes új nézőpontból tekinteni a szervezet működésére, céljaira, a tágabb környezetébenjátszott szerepére. 

Továbbá ezt az új látásmódot képes mozgósítani, a gyakorlatba átültetni. Ezek az emberek gyakran személyes 

varázzsal bírnak, képesek követőiket egy emberként felsorakoztatni elképzeléseik mögé, új jelentést, értelmet 

adnak a szervezetnek a követőik számára. Elsősorban a szakértői hatalomra támaszkodnak. Napjainkban 

megnőtt az igény ezekre az új típusú vezetőkre, ugyanis az információrobbanás, a nemzetközi verseny, a 

technológiai fejlődés olyan kihívások elé állítja a szervezeteket, hogy állandó változások révén képesek csak 

alkalmazkodni a folyamatosan átalakuló környezetükhöz. A változás bevezetése során fellépnek a változást 

sürgető erők mellett erős negatív egyéni, illetve szervezeti ellenálló erők. Az átalakító vezető képes ezekkel 

megküzdeni, hogy a szervezet újjáélesztése megtörténhessen (Tichy, Ulrich, 1991/1984). 

Visszatérve a vezető és a menedzser közti különbség tárgyalásához, azt mondhatjuk, hogy a tranzakcionális 

vezető sokkal inkább menedzsernek tekinthető, igyekszik a feladatokat „jól", mindig újra és újra a megszokott 

módon elvégeztetni, míg az átalakító vezető általában véve inkább nevezhető vezetőnek. Main (1987) 

megállapítása szerint egyjó vezetőnek szükségképpen menedzsernek is kell lennie, viszont egy menedzser nem 

szükséges, hogy vezető is legyen egyben. A szervezetek alaphelyzetben nem veszik jó néven a változtatásokat. 

A szervezetek inkább konzervatívak, igyekeznek fenntartani a kialakított status quót. Igazi vezetőt csak akkor 

igényelnek, mikor a túléléshez radikális változtatásokra van szükség. 

David Berlew (1979) a vezetés három szintjét különbözteti meg. Az első szinten a vezetés ellenőrző, felügyelő 

szerepet tölt be. Igyekeznek biztosítani a megfelelő munkafeltételeket, kompenzálási lehetőségeket, juttatásokat. 

A második szint a menedzseri vezetés. Ezen a szinten a vezető odafigyel arra, hogy az alkalmazottakat inkább 

több kihívást tartalmazó, kevésbé rutinjellegű munkákkal lássa el, segíti a teammunka megvalósulását, nagyobb 

részvételi lehetőséget ad a beosztottaknak a döntések meghozatalában. A harmadik szint a karizmatikus vezetés. 

Az első két szint hozható kapcsolatba a hagyományos tranzakcionális vezetéssel vagy menedzserséggel, míg a 

harmadik szint az átalakító vezető jellemzőit mutatja. Kevés vezető sorolható tisztán a harmadik kategóriába. 

2.2.2. A vezetés definíciói 

A vezetés definíciójával kapcsolatban számos nehézséggel találjuk szembe magunkat. A vezetés rendkívül 

összetett, sokarcú jelenség, amelynek lényegét még nem sikerült a különböző kutatási irányzatoknak 

megnyugtatóan tisztázni. Így a vezetés meghatározása függ a különböző megközelítési módoktól, ki miben látja 

a vezetés lényegét, és ezáltal egyfajta történetiséget is tükröz. 

A vezető személye alapjánAz egyik lehetséges megközelítés a vezető személyéből indul ki. Azt az embert 

tekintik egy csoportban vezetőnek, aki szakértelme, tudása vagy más, a feladat elvégzése szempontjából fontos 

képességek, interperszonális kapcsolatok kezelésében valójártassága terén kiemelkedik a többiek közül. A 

csoport közlési struktúrájában centrális helyet foglal el, tőle indul és hozzá érkezik a legtöbb információ. Erős az 

elkötelezettsége a csoport és a normák tekintetében, és ez a csoport tagjai és céljai felé nagy felelősségtudattal is 

párosul (Cartwright, Zander, 1968). 

A tevékenység jellege alapján – A kutatások egy további vonulata a csoport szerepét emelte ki a vezetés 

meghatározásában. Ebből a szempontból a vezetés úgy írható le, mint a csoport számára fontos tevékenységek 

ellátása, azaz olyan funkciók gyakorlása, amelyek hozzájárulnak a csoportcélok kialakításához és 

megvalósításához. Eszerint a vezetést nem szükségképpen egy ember látja el, hanem a csoport tagjai közül 

többen is gyakorolhatják. Cattel (1951) szerint például a csoport valamely tagja olyan mértékben tekinthető 

vezetőnek, amilyen mértékben jelenléte megváltoztatja a csoportra általában jellemző vonásokat. 

A hatalom birtoklása alapján – A vezetés legkézenfekvőbb meghatározása mások befolyásolásának 

képességével, a hatalom, a tekintély birtoklásával áll kapcsolatban. Egy személy akkor képes hatékonyan ellátni 

a vezetési funkciókat egy csoporton belül, ha megfelelő hatalom áll rendelkezésére, hogy befolyást fejtsen ki a 

cél elérése érdekében. A hatalmi szempontból releváns viselkedés legfontosabb determinánsa, hogy a partner 

engedett-e a befolyásolási kísérletnek (Secord, Backman, 1972). 

2.2.2.1. A vezetéssel kapcsolatos kutatások rövid története 

A legkorábbi vizsgálatok a vezető személyiségvonásainak és demográfiai jellemzőinek a feltárására törekedtek. 

Azt keresték, hogy mi az, ami elkülöníti a vezetőket a vezetettektől, a hatékony vezetőket a sikertelenektől. Ezt 

követően a vezető viselkedése és a vezetési szituáció jellemzői kerültek be a kutatás érdeklődési körébe. A 

szituáció jellemzőibe beletartozik a szervezet mint egységes rendszer vizsgálata, a kultúra, a társadalom, 
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amelybe beleágyazódik, a célok feltérképezése, a szervezet előtt álló feladatok jellemzői, az alkalmazottak 

szükségleteinek, igényeinek, képzettségi szintjének, szakmai tudásának, érettségének a figyelembevétele. 

Jelenleg a vezetők és vezetettek közötti kölcsönös befolyás, reciprok hatások vizsgálata került előtérbe. A 

vezetés problematikája így az eddigieknél jóval komplexebb megközelítésben vizsgálható. A vezetési elméletek 

két dimenzió mentén helyezhetők el. Az első dimenzió a vezető vonásait és viselkedésétjellemzi, míg a második 

a befolyásolás formáját írja le: általános vagy szituációfüggő. A 15.2. táblázat a leglényegesebb vezetési 

elméleteket mutatja be az említett dimenziók figyelembevételével. 

3.2. táblázat - 15.2. táblázat. A vezetés fontosabb elméletei Northcraft és Neale (1996) 

nyomán 
 

A befolyás formája személyiségvonásai A vezető 

viselkedése 

Általános „Nagy ember"-hipotézis Feladatorientált és 

szocioemocionális vezető 

 
Átalakító vezető Menedzseri hálózat 

Szituációfüggő Fiedler kontingenciamodellje Út-cél elmélet 

2.3. A VEZETÉS „NAGY EMBER"-HIPOTÉZISE 

A vezetés iránt érdeklődő legkorábbi kutatások a vezető személyére helyezték a hangsúlyt. A vezetés „nagy 

ember"-elképzelése szerint a vezetés lényege az egyéni személyiségvonások területén fedezhető fel. Ez az 

elmélet abból a feltételezésből indult ki, hogy bizonyos személyek, mint például Churchill, Gandhi, Hitler, a 

körülményektől, idői tényezőktől függetlenül vezetőkké váltak volna. 

2.3.1. A vezetők eltérő vonásai 

Elkezdték keresni tehát azokat a vonásokat, amelyek megkülönböztetik a vezetőket a nem vezetőktől. 

Vizsgálatok ezrei kutatták a hatékony vezetők demográfiai jellemzőit (pl. testsúly, testmagasság, életkor), 

szociálisjellemzőit (képzettségi szint, szocioökonómiai háttér, megjelenés, népszerűség) és személyiségvonásait 

(pl. dominancia, intro-, extraverzió, kezdeményezőés együttműködési készség). Bird (1940) és Stodgill (1948) 

irodalmi áttekintése alapján elmondható, hogy nem sok eredménnyel szolgált ez a megközelítés. A legtöbb 

kutatás egymásnak ellentmondó adatokat kapott, a vonásoknak csupán 4%-a fordult elő négy vagy ennél több 

vizsgálatban. Mindössze annyit lehet elmondani, hogy műveltség, értelem, felelősségtudat, kezdeményezés, 

társadalmi-gazdasági státus tekintetében a jó vezetők általában felülmúlják a nem vezetőket. Felismerték, hogy 

érdemes lenne elkülöníteni azokat a vonásokat, amelyek a hatékony vezetőtjellemzik, azoktól, amelyek valakit 

vezetővé tesznek. Így előfordulhat, hogy nagyobb összhang bontakozna ki az eredményekből. 

Carterés munkatársai vizsgálataik alapján arra a következtetésre jutottak, hogy a vezető nélküli csoportokban a 

vezetői szerepre törő emberek nagyobb hatalmi szükséglettel jellemezhetők, viselkedésük agresszívabb, 

erőszakosabb, inkább uralkodó jellegű, szemben azokkal, akiket előzetesen kineveztek erre a posztra 

(Cartwright, Zander, 1968). A hatékony vezetőket ezzel szemben más vonások jellemzik. McClelland (1961) a 

motívumok három alapvető csoportjára hívta fel a figyelmet: ezek a teljesítmény, a hatalom és az affiliáció iránti 

igény (társas szükséglet). Ezek mindegyike hat az emberre, bár a szituációtól és az adott embertől függően más-

más mértékben lesznek jelen. Különböző foglalkozású embereket (tanítók, ügyvédek, vezetők) összehasonlítva 

arra a következtetésre jutott, hogy a vezetők esetében megdöbbentő módon a hatalmi motiváció kevésbé 

meghatározó, mint például a tanároknál, és ezzel szemben a teljesítménymotivációra kerül náluk nagyobb 

hangsúly, azaz elsősorban a feladatok sikeres véghezvitelében érdekeltek. 

Bár a szituáció és a feladatjellemzői nem hagyhatók figyelmen kívül, mégis vannak olyan jellemző 

sajátosságok, amelyek hiánya esetén a vezető sikeressége megkérdőjelezhető. Mint láttuk, ilyen jellemzők a 

döntések, a kivitelezés és a csoport fennmaradása iránt érzett erős felelősségtudat, a feladatteljesítése iránti 

igény, eredeti gondolkodásra való képesség, kezdeményezés, erős frusztrációs tolerancia, a késleltetés tűrése, 
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önbizalom, énerő, a szociális helyzetek kezelésében való jártasság, ügyesség. A felsorolt jellemvonások, ha 

megbízhatóan nem is jelezték előre a hatékonyságot, de azt igen, hogy kit észlelnek az emberek vezetőnek. Ezek 

a vonások tehát az emberekben élő naiv elméleteknek is részét alkotják (Northcraft, Neale, 1996). 

A sikeres vezetőre jellemző képességeket Katz (1974) klasszikus tanulmányában három fő csoportba rendezte: 

• Technikai képességek: magas szintű szakmai képzettség és a tapasztalatok által megszerzettjártasság a 

szervezet feladatai esetében. Különösen fontosak az első vonalbeli vezetőknél, akik idejük nagy részét 

beosztottaik között töltik, tanítják őket, válaszolnak a munkával kapcsolatban felmerülő kérdéseikre. 

• Interperszonális készségek: a vezető számára fontos, hogy megfelelően és hatékonyan tudjon kommunikálni 

beosztottaival, megértse problémáikat, igényeiket, képes legyen mind az egyéneket, mind a teljes csoportot 

motiválni. 

• Gondolkodási készség: az absztrakt gondolkodásra való képesség teszi lehetővé, hogy a vezető átlássa, 

megértse az egész szervezet munkáját, felépítését, kapcsolatrendszerét, sőt a tágabb környezetbe ágyazódását is. 

Mindehhez Griffin (1996) nyomán a készségeknek egy további fontos területét rendelhetjük: a diagnosztikus 

készséget. A sikeres vezető nyomon tudja követni a szervezet működését, és azonnal felismeri a problémákat, 

képes beazonosítani a problémák okait, és a megfelelő kezeléssel biztosítja a szervezet egészségét. A stressztűrő 

képesség, a stresszel való megbirkózás fontos, kívánatos jellemzője a vezetőnek, ha hosszabb ideig próbál 

vezetői pozícióban maradni. Hermann (1986) a vezető bukásának okát leginkább a stresszre való reagálási 

módjában véli felfedezni. 

Fenyegető helyzetekben egyes emberek merevebbé válnak, próbálják a múlt kategóriáiban látni a jelent, ezáltal 

gyors, elhamarkodott lépéseket tesznek, kevésbé gondolják át cselekedeteik következményeit. Igyekeznek 

megbízhatónak megismert legközelebbi munkatársaikra támaszkodni, és amennyire lehet, igyekeznek átvenni a 

döntéshozatali folyamat közvetlen irányítását. Minden erőforrást a problémára összpontosítanak, elsősorban 

saját pozíciójuk, vezetői irányvonaluk védelmét tartják szem előtt. A támogatás keresésére figyelnek ahelyett, 

hogy a probléma megoldásával törődnének. Ezáltal elzárják magukat sok fontos információtól, így csökken 

számukra az elérhető alternatívák száma. 

A vezető személyére összpontosító kutatás – ha figyelembe vesszük a szituáció és feladat követelményeit is – 

hasznosítható eredményekkel is szolgált. A II. világháború alatt fejlesztettek ki először olyan értékelő 

központokat (assessment center), amelyekben a vezetésre alkalmas embereket igyekeztek kiválasztani. Ma már 

a legtöbb nagy cég alkalmazza ezt az eljárást. A résztvevőkkel különböző pszichológiai teszteket töltetnek ki, 

szerepjátékokat, szimulált vezetői helyzeteket játszatnak el. Egy több mint négyszáz emberrel elvégzett 

vizsgálat során azt találták, hogy 78%-ban sikeresen állapították meg, kik azok, akik középszintű vezetői 

pozíciót töltenek be. A becslés 95%-os pontossággal jelezte előre, hogy ki nem lesz képes betölteni ilyen szintű 

vezetői állást tíz éven belül (Griffin, 1996). 

2.3.2. A vezető és a hatalom 

Az emberek azt észlelik vezetőnek, akinek a befolyása érvényesül, nem a pozíció számít elsősorban. Ezért okoz 

gondot sok formális szervezetben a felbukkanó informális vezető, aki jobban képes a csoport tagjait, így 

tevékenységeit is irányítani, befolyásolni, mint az erre kirendelt személy. Érdemes tehát röviden áttekinteni, mit 

sikerült eddig a hatalom alapjairól, működéseiről feltárni. 

2.3.2.1. A hatalom alapjai 

A szociális hatalom alapjait French és Raven (1959) öt fő forrásból eredezteti: jutalmazó, büntető, szakértői, 

legitim és referens hatalom. Max Weber (1970) szerint a tekintély három fő támasza: a hagyomány, a racionális 

és jogi elvek és a karizma. Webernél a tekintély legitimitását első helyen a társadalmi hagyomány jelenti (pl. 

uralkodói családokban a hatalom a legidősebb fiúgyermekre hagyományozódott). Ezt alátámasztotta a 

társadalomban élő, a monarchia eszméjét jogossá tevő hit is (pl. az uralkodó isteni származásába vagy az 

uralkodócsalád hatalmának isteni eredetébe vetett). 

A racionális és jogi elvek képezik a demokrácia alapeszméjét, amely szerint legális hatalom ésszerű alapokon 

adható az arra rátermett embereknek, törvényekben szabályozott feltételek mellett. Ez az ésszerű alap elsősorban 

a hozzáértésből származik. Olyan személy válhat vezetővé, akiről tehetsége és elért eredményei alapján 

feltételezhető, hogyjobb teljesítményre képes az adott területen, mint a többi ott dolgozó ember. A karizmán 

alapuló tekintély a leginkább nyilvánvaló a társadalomban. Az ilyen emberek nem maradnak rejve, 
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kiemelkednek a többiek közül, nevük és tetteik tömegek számára válnak ismertté. Rendkívüli adottságaikkal, 

személyiségük vonzerejével megnyerik követőik bizalmát, képesek egységbe tömöríteni az embereket, 

felsorakoztatni őket egy cél végrehajtására. 

2.3.2.2. A hatalom „strategikus kontingencia"-modellje 

Gerald Salancik és Jeffrey Pfeffer (1991/1977) kidolgozta a hatalom „strategikus kontingencia"-modeljét. Ennek 

alapján a hatalom azon kevés mechanizmusok egyike, amelyek segítenek a szervezetet összehangolni a 

környezetével. A szervezet minden egyes résztvevője – akár csoportok, akár egyének – olyan mértékben 

részesül a hatalomból, amilyen mértékben képes hozzájárulni a szervezetben fellépő kritikus problémák 

megoldásához. A hatalom megoszlik egy szervezetben, hiszen senki sem tud mindent ellenőrzése alatt tartani. 

Salancik és Pfeffer szerint a hatalom sokkal inkább cselekedetekhez, mint személyekhez kötődik, ezért egy 

személy vagy egy csoport hatalma sohasem abszolút, mindig az adott szituációtól függ. De nemcsak a 

cselekedetek határozzák meg a hatalmat, hanem az is, hogy van-e valaki vagy valami más, aki ugyanazt elvégzi, 

illetve azoktól is függ, akik meghatározzák a szervezetek céljait és azt, hogy mely cselekedetek döntőek az adott 

szervezetben. 

A legtöbb társadalomban a hatalom a szűkös és kritikus források körül szerveződik. Például az USA-ban nem 

lesz senkinek attól különösebb hatalma, hogy tud autót vezetni. Mexikóban azonban vannak olyan települések, 

ahol egy autóval rendelkező embernek rendkívül nagy szociális befolyása van, és kulcsszerepet tölt be a helyi 

közösségben. Még viszonylag bőséges és triviális források is válhatnak a hatalom alapjává, ha valaki meg tudja 

szervezni és ellenőrizni az elérhetőségüket, és képes meghatározni, hogy mi is a kritikus. A modern 

gazdaságban sok példát találhatunk erre is. Ajogászok például szervezetekbe tömörülnek, és megszabják a 

belépési feltételeket az újoncok számára. A munkásoknak kis befolyásuk van, amíg nem szerveződnek zárt, 

kontrollált szervezetekbe. A kritikus események a szervezetek számára abból a környezeti kontextusból erednek, 

amelyben működnek. Meghatározzák a szükséges forrásokat és a felmerülő problémákat. A hatalom pedig ezek 

körül az események körül szerveződik. Aki legjobban hozzá tud járulni a megoldáshoz, befolyáshozjut. Bár ez 

nyilvánvalónak tűnik, mégis elkerüli sok szakember figyelmét, akik a szervezeteket piramisként képzelik el, az 

egyes szinteken egyforma hatalommal. 

Amikor változnak a környezeti feltételek, azt várhatjuk, hogy az egyes személyek, egységek hatalma is változik. 

Ez a váltásjól megfigyelhető a nagy ipari cégek vezetésében az USA-ban. Az 1950-es évek elején azok kerültek 

vezető pozícióba, akik fel tudták lendíteni a termelést. Miután a termelés mechanikussá, rutinszerűvé vált, a 

piaci lehetőségeketjól kezelő emberek kerültek az élre. Az 1960-as években a pénzügyi szakemberek, míg a 70-

es években ajogi szakértők nyertek nagyobb teret. 

Ez természetesen egy ideális kép. Valójában a hatalomban megvan az a lehetőség, hogy jóval túlterjedjen 

azokon az eredeti alapokon, amelyek létrehozták és szükségessé tették. Másrészt a hatalom igyekszik 

intézményes kereteket létrehozni, hogy a hasznossága után is fenn tudjon maradni. Ez egy fontos ellentmondás, 

amit a szervezeti hatalommal kapcsolatban újra és újra megfigyelhetünk. Egyrészt a szervezet próbál 

alkalmazkodni a feltételekhez, másrészt a hatalom megpróbálja magát fenntartani, így az alkalmazkodási 

folyamat sohasem zökkenőmentes. 

2.3.2.3. A sztereotipizálás mint a kontroll eszköze 

A hatalomgyakorlás információs alapokra épülő másik megközelítése a sztereotipizálásra mint a kontroll 

eszközére hívja fel a figyelmet (Fiske, 1993). A sztereotipizálás kategorizáláson alapuló kognitív válasz egy 

másik személyre. Elkülöníthető az előítélettől, amelyben az érzelmi komponens az erőteljesebb, illetve a 

diszkriminációtól, ahol a viselkedés a hangsúlyos. A sztereotípiáknak két formáját különböztetjük meg. A leíró 

sztereotípia arról tudósít, hogy egy másik személy várhatóan hogyan viselkedik. Ezek a sztereotípiák puszta 

létükkel kontrollálják az embereket. Lehorgonyozzák a figyelmet, és már az első pillanatban meghatározzák, mit 

várhatunk egy másik embertől, illetve hogyan viszonyuljunk hozzá. Ha a sztereotípiával ellenkező módon 

viselkedik is valaki, időbe telik, míg erre felhívja a figyelmünket, és ezáltal leküzdi a sztereotípiáinkat. Az előíró 

sztereotípiák sokkal nyilvánvalóbban kontrollálnak. Azt írják elő, hogy hogyan kell vagy kellene valakinek 

viselkednie. Akár hízelgő, akár rossz irányú sztereotípiák is ezek, erős hatást fejtenek ki. Áthágásuk esetén a 

büntetés gyors és szigorú. Korlátozzák az egyén cselekvési szabadságát. 

Mivel a hatalom mások kontrollálásával jár, az emberek figyelnek azokra, akiknek hatalmuk van. Egyszerűen 

azért, mert ezeknek az embereknek van lehetőségük arra, hogy mások viselkedését kontrollálják, 

akárjutalmazzák, akár büntessék. A figyelem tehát a hatalomban levők felé irányul, így egy komplexebb, 

sztereotípiamentes kép alakulhat ki róluk. Ezzel szemben a hatalom birtokosai kevesebb figyelmet fordítanak a 
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hierarchiában alattuk levőkre, így könnyebben kerülnek a sztereotipizálás csapdájába. A vezetőkre ebben az 

esetben motivációik megváltoztatásával lehet hatni. Motiválhatók feletteseik vagy saját egyenrangú kollégáik 

által vagy énképük bevonásával. Amennyiben felhívják figyelmüket (pl. egy kérdőív kitöltésével) nagyra 

becsült értékekre (pl. humanitárius-egyenlőségi értékekre), felelősségtudatra vagy a helyzetben működő 

normákra, át tudnak váltani a sztereotipizálás helyett sokkal személyesebb bánásmódra (Fiske, 1993). 

2.3.3. A karizmatikus vezető 

Az eddigi áttekintésben többször előfordult a karizmatikus vezető fogalma. Ez az a jelenség, ami leginkább 

alátámasztja a „nagy ember"-hipotézist, viszont a kutatás számára a legkevésbé megragadható. Nem tudják 

előrejelezni, kiből lesz ilyen nagy hatású vezető, sem képzés során nem sikerül ilyet a kutatóknak „előállítani". 

Úgy tűnik, hogy ilyen ember vagy van, vagy nincs. Megjelenhet mind rossz, mind jó értelemben. Nagy hasznot 

(pl. Churchill) vagy nagy kárt (pl. Hitler) is képes okozni az emberiségnek. A tudomány, mai állása szerint, az 

ilyen kiemelkedő személyek életének retrospektív elemzésére tud támaszkodni. Megpróbálja feltérképezni 

élettörténetüket, motívumaikat, képességeiket, próbál következtetni ezek eredetére. De ahány „nagy ember", 

olyan sokszínű kép bontakozik ki előttünk. Kategorizálási, általánosítási törekvések azonban napvilágot láttak, 

mint ahogy ezt láthattuk az átalakító vezető tárgyalása során is. 

2.3.3.1. A vezetés mint jelentésadás 

A karizmatikus vezető személyiség képes új jelentést adni a szervezeti valóságnak, újradefiniálni a szerepeket, 

új nézőpontból láttatja a szervezet céljait. Smircich és Morgan (1991/1982) a vezetés lényegét a jelentésadási 

folyamatban határozták meg. Vizsgálataik szerintjól tetten érhető ez ajelenség strukturálatlan helyzetekben, 

vezető nélküli csoportokban. Azok a személyek emelkednek ki vezetőként, akik képesek közös értelmezési keret 

megteremtésére, és ezáltal a csoport világának jelentésteli megszervezésére. A vezetés lényegében a viszonyítási 

pont megadását jelenti. Ez történhet totalitárius módon – általában a karizmatikus vezetőknél -, de lehet 

interaktív is, ahol legalább két referenciapont létezik: a vezetőé, illetve a vezetetteké. 

A vezetésnek mint szociális folyamatnak alapvető természete, hogy szervezi, fenntartja és megváltoztatja a 

dolgokjelentését, tehát a megértés eszköze. Ebben a folyamatban a nyelvhasználat, rituálék, drámák, sztorik, 

mítoszok kialakítása, a szimbólumképzés fontos szerepetjátszik. A vezetésben ezeknek a szimbolikus akcióknak 

kiemelkedő szerepük van a vezetés hagyományos technikai eszközein túl, amilyen például a kontroll, az 

irányítás vagy a szervezés. Az intézményesedés következtében a formális szervezetekben a valóság leírásának 

egy beépített, elismert formája létezik. Ez határozza meg a szerepeket és a tekintélyviszonyokat. Megszabja, ki 

adhat jelentést a dolgoknak, és kik kötelesek azt elfogadni. Így a vezetettek tehetetlenségüket gyakran a 

bűnbakképzés mechanizmusával vezetik le (lásd később). 

2.3.3.2. Pszichoanalitikus megközelítés 

A pszichoanalitikus megközelítés szerint a karizmatikus vezető olyan tekintélyt gyakorol az emberek felett, 

amely megbénítja követői kritikai képességét, csodálattal és tisztelettel tölti el őket. Olyasféle érzéseket vált ki 

belőlük, mint az elbűvölés a hipnózisban (Freud, 1955/1921). Abse és Jessner (1952) szerint a személyes 

karizma lényege a vonzerő. Ez olyan viselkedésés attitűdmintaként határozható meg, amely szeretetet és a 

szeretet viszonzását ígéri. Az ilyen személy belső egyensúlya bizonytalan. Egyszerre engedelmes és csábító 

szeretne lenni, míg az uralkodásra való törekvés magával ragadja. Tehát kétarcú, egyszerre rendelkezik férfias 

és nőies jellemzőkkel. Ennek alapján elbűvölő ereje azon alapszik, hogy félelmet és szeretetet ugyanúgy 

sugároz, anyai és apai tulajdonságok egyaránt megtalálhatók benne. A karizmatikus vezető követői számára az 

elsődleges apát, ugyanakkor az elsődleges anyát is képviseli. Követőinek tudatos és nem tudatos szükségleteit is 

betölti. Hol a megnyugtató, bátorító anyát, hol a szigorú és követelő apát jeleníti meg, vagy ezek képét felváltva 

képviseli (Abse, Ulman, 1977). 

Ezáltal a csoport előtt utat nyit a közös regresszió számára. Az emberek tudatossági foka csökken, gondolataik, 

érzéseik egy irányba fókuszálódnak, a nem tudatos oldalak erősödnek. Ezt a folyamatot erősíti a közös ideológia 

megteremtése a vezető részéről, valamint az ezt terjesztő propagandagépezet beindulása. A karizmatikus 

vezetést fenntartó további folyamat a bűnbakképzés. A csoport a külső valóság kellemes oldalát vetíti a 

vezetőre, így a vezető a csoport számára a jót képviseli, a kellemetlen gondolati és érzelmi tartalmakat pedig egy 

másik személyre vagy csoportra, a bűnbakra hárítja. A közös ideálok elérésére irányuló törekvés a csoportban 

fellendíti az önértékelést, segíti a múlt sebeinek begyógyulását, főleg azokat, amelyek közösek az egész 

generációra nézve. Ez a közös regresszió mindkét fél, a vezető és a vezetettek számára is lehetővé teszi, hogy 

levezessék, illetve szublimálják primitív, egyébként potenciálisan destruktív törekvéseiket. 
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Az intellektuális képesség csökkenése és a tudattalan tényezők erősödése folytán ez a folyamat azonban 

bármikor átcsaphat pszichopatologikus formába, a tömegneurózis és -pszichózis folytán a tömeg narcisztikus 

dühben törhet ki, amely pusztításba torkollik (Abse, Ulman, 1977). A pszichoanalitikus megközelítésben is 

felismerhetünk olyan folyamatokat, amelyeket beazonosíthatunk a már ismert fogalmainkkal. Például az anyai 

vagy apai típusú vezető tükrözheti a feladatorientált vagy személyorientált vezetői funkciókat. Ajelentésadás 

mint vezetői funkció itt is elsődleges fontosságot kap az egyéb vezetői szerepek mellett. Mindazonáltal ez a 

megközelítés inkább nagy hatású politikusok és politikai mozgalmak leírására alkalmazható. A gazdasági 

szférában fellépő karizmatikus vezetőre elsősorban az intellektuális és interperszonális képességek együttesen 

megjelenő kiemelkedő szintje a jellemző. Hatása az őt követőkre is a megértés, belátás, együttműködés 

növekedésében, így jelentős eredmények (pl. megnövekedett termelékenység, haszon) formájában jelentkezik. 

A gazdaságban tehát a karizmatikus vezető fogalomkörét az átalakító vezető jeleníti meg. 

2.4. A VEZETÉS VISELKEDÉS-SZEMPONTÚ MEGKÖZELÍTÉSE 

Az 1940-es évek végétől a sikeres vezetők személyiségjegyeit és demográfiai jellegzetességeit feltáró kutatások 

mellett megkezdődött a vezetők viselkedés-szempontú vizsgálata. Vezetői viselkedésnek azok az aktusok 

tekinthetők, amelyek valamely cél elérése irányába mozdítják a csoportot, illetve a csoport fenntartására 

szolgálnak. Ilyen viselkedés bármely csoporttagtól származhat (Cartwright, Zander, 1968). A vezetői viselkedés 

kutatása lehetővé teszi a vezetési folyamatjobb feltérképezését, a vezetői funkciók azonosítását abban az esetben 

is, ha a formális vezetőn kívüli csoporttagoknáljelenik is meg. Továbbá a vezető és vezetettek közötti interakció 

figyelembevételére is jobb lehetőséget kínál. 

2.4.1. Vezetői funkciók és szerepek 

Tágabb értelemben csoportfunkcióknak nevezzük a csoport előtt álló célok megvalósításához hozzájáruló 

tevékenységeket. Ezeket bármely csoporttag gyakorolhatja bizonyos mértékben, a vezetés felelőssége – e 

megközelítés szerint -jobban megoszlik a résztvevők között. A vizsgálhatóság érdekében megpróbálták 

szűkíteni a funkciók körét, és elkülönítettek egyértelműen vezetési funkciókat, azaz nem minden, a cél elérését 

szolgáló csoportfunkció tekinthető vezetési funkciónak (Cartwright, Zander, 1968). A funkciók feltérképezése 

azonban még így sem végezhető el kimerítően, például Krech és Crutchfield (1948) 14 funkciót említ, Redl 

(1942) pedig pszichoanalitikus alapokról kiindulva ezektől lényegesen eltérőeket sorol fel. 

Mindenesetre ez a megközelítés már felhívja a figyelmet a funkciók megosztásának lehetőségére a csoporton 

belül. Másrészt lehetővé teszi a szituációból, például a feladat jellegéből adódó feltételek figyelembevételét. A 

helyzet megváltozásával egy bizonyos személy nem biztos, hogy továbbra is el tudja látni a vezetést. A 

csoportfunkciókat a csoportcéloknak megfelelően két alapvető csoportba sorolják: a cél elérése és a csoport 

fennmaradása. Attól függően, hogy a vezető melyikre helyez nagyobb hangsúlyt, beszélhetünk feladatorientált 

és személyorientált vezetésről. Egy személy is képes lehet ezeknek a funkcióknak a harmonizálására, ha 

azonban a hangsúly eltolódik egyik vagy másik irányba, a hiány betöltésére nagy valószínűséggel fellép egy 

másik személy. Halpin és Winer (1952), továbbá Fleishmann, Harris és Burtt (1955) nagyobb ipari 

szervezetekben végzett vizsgálataik során azt találták, hogy a viselkedés közös variációjának 83%-át ez a két 

faktor adja. 

Strukturálatlan csoportok működésének első időszakában megindul a szerepdifferenciálódás folyamata. Kialakul 

egy specializáció, stabilizálódik a csoporttagok részvételének aránya a csoport életében. Az az ember, aki 

legtöbbet beszél, illetve aki felé a legtöbb üzenet érkezik, kiválik a többiek közül, és elismerik vezetői funkcióját 

(Bales, Slater, 1955). A specializáció következő lépése a feladatspecialista és a szocioemocionális vezető 

elkülönülése. Kezdetben a feladat teljesítését előtérbe helyező aktív személy nagy népszerűségnek örvend, 

később azonban ez az egyoldalú megközelítés túlságosan költségessé válik a csoporttagok számára, és a 

rokonszenv átruházódik egy másik személyre, aki felvállalja a csoport fenntartásának, érzelmi életének 

kezelését. A két funkció között egyensúly alakul ki (Bales, Slater, 1955). 

A differenciációt az is támogatja, hogy a két szerep eltérő személyiségjellemzőkkel jár (Thibaut, Kelley, 1959). 

A szocioemocionális vezető minden ember felé egyforma vonzalmat fejez ki, nagy igénye van az emberek 

elfogadása iránt, míg a feladatot előtérbe állító vezető emocionálisan függetlenebb a csoporttagok felé irányuló 

érzelmeitől, és maga is nagyobb mértékben differenciálja a tagok felé irányuló rokonszenvét (Bales, Slater, 

1955). Különösen a laboratóriumi kísérleti helyzeteka kísérlet idejére szerveződő, ideiglenes, strukturálatlan 

csoportok, amelyek általában azonos státusú (életkor, végzettség stb. tekintetében) egyetemistákból állnak össze 

– kedveznek a szerepdifferenciálódásnak. Ezekben a csoportokban ugyanis a tagok általában rossz néven veszik 

valamelyik társuk vezetés iránti igényeit. Vezetési próbálkozásai, utasításai nagyobb ellenállásba ütköznek, mint 
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a valóságos életben hosszabb ideig fennmaradó, többek által hasznosnak elfogadott célokat követő csoportokban 

a legitim tekintéllyel bíró vezető intézkedései (Verba, 1961). Általában az olyan vezetők, akik elősegítik a 

felelősség megoszlását a tagok között, és igyekeznek bevonni őket a döntéshozatalba, számíthatnak arra, hogy 

nagy valószínűséggel mindkét szerepet egy személyben be tudják tölteni (Thibaut, Kelley, 1959). 

2.4.2. Csereelmélet és idioszinkratikus hitel 

A csereelmélet megközelítésében mind a vezetői, mind a vezetett szerep bizonyos költségekkel és 

nyereségekkel jellemezhető. A vezető számára a nyereséget egyrészt a megszerzett pozícióból következően a 

hatalmi és szocioemocionális szükségletek kielégülése jelenti. Másrészt a csoport sikeres vezetésekor ehhez 

hozzájárul a teljesítmény felett érzett öröm. A költségek is ezekhez a motívumokhoz kötődnek, például 

szorongás a kudarc lehetősége miatt, szégyen ennek bekövetkezése esetén, a tagok esetleges elutasításából 

fakadó státusveszteség. 

A tagok számára a nyereség a cél elérésének megnövekvő valószínűsége egy jó vezető közreműködésekor, a 

felelősség, kockázat alacsonyabb szintje, függőségi és más igények kielégülése a vezetővel való azonosulás 

révén. A legfontosabb költsége viszont ennek a szerepnek az alacsony státus és az ezzel járó következmények 

(pl. 

kevesebb irányítási lehetőség, a rutinjellegű munka nagyobb valószínűsége, kevesebb fizetés). Természetesen ez 

a felsorolás nem teljes, számos egyéb nyereségés költségtényező is figyelembe vehető. Jelen esetben azonban 

ezekből annak az elvnek a megfogalmazása lényeges, hogy a szerepek megoszlása a különböző egyének között 

a különböző helyzetekben az emberek által tapasztalt nyereség-költség egyenlegtől függ (Secord, Backman, 

1972). Természetesen ez a csereelméletre támaszkodó elv is elsősorban csoportok önszerveződésekor működik, 

formális szervezetekben kisebb mértékben hat. 

A hatalom, tekintély olyan eszköz vagy lehetőség egy-egy ember vagy csoport kezében, amelynek működését a 

többiek érdekében szabályozni kell, határok közé kell szorítani. Ennek a szabályozásnak egyik lehetőségét 

jelentik a normák, amelyek egy-egy szervezet működését meghatározzák. Egy másik lehetőség a már említett 

pszichológiai egyezség, amely a szervezet és a tag között létrejön a munkakapcsolat kezdetén. Egy vezető a 

tekintélyét úgy tudja legális úton elismertetni, ha a normák és a közös egyezség tekintetében konformitást mutat. 

Elkötelezi magát, illetve felelősséget vállal e célokért. Hollander (1970) ezt a folyamatot az idioszinkratikus 

hitel felhalmozásának nevezi. Az idioszinkratikus hitel mértékejelentősen meghatározza a vezető cselekvési 

lehetőségeit. 

Különösen jól elkülönül ennek mértéke választott és kinevezett vezetők között. A választott vezető jelentős 

mértékű idioszinkratikus hitellel bír, így akár a csoporttagok elképzelésével szembeni intézkedéseket is bátran 

életbe léptethet, függetlenebb a csoport nyomásától. Cselekedeteivel bátoríthatja a normáknak megfelelő 

viselkedéseket a cél elérése érdekében, illetve visszaszoríthatja az ezekkel ellentétes befolyásolási kísérleteket. 

Ezzel szemben a kinevezett vezetőnek meg kell küzdenie a csoport elismeréséért. Két választása van: vagy 

túlhangsúlyozza, kihasználja hatalmi helyzetéből adódó lehetőségeit, és így gyakorol befolyást a csoportra, vagy 

igyekszik a csoporttagok kedvében járni. Ez a viselkedés azonban végső soron oda vezet, hogy a tagok 

felismerik a vezető hatalmának hiányát, és így később sem lesz képes a hatalmat megszerezni. 

2.4.3. Vizsgálati és fejlesztési programok 

Kétjelentős kutatóközpont említhető meg a vezetés viselkedés-szempontú megközelítésében. Az Ohio 

Egyetemen folytatott kutatások a hatékony vezetői viselkedés elemeit próbálták felderíteni. 1800-féle vezetői 

viselkedésmintázatot azonosítottak. Statisztikai elemzések nyomán ebből 150 viselkedésleírást készítettek, 

amelyek szerintük a jó vezetőt jellemzik. Ezek alapján készítették el a vezetői viselkedést leíró kérdőívüket. A 

felhasznált jellemzők alapvetően a már jól ismert faktorokba sorolhatók: a feladatorientációt, illetve a 

személyorientációtjellemzik. Mindkét jellemző tekintetében a vezető kezdeményezőkészsége lehet alacsony 

vagy magas, így négyféle vezetői típust írtak le, de nem sikerült a hatékony vezetést ezek mentén konzisztensen 

jellemezni (Northcraft, Neale, 1996). 

A Michigani Egyetemen a vizsgálatok eredményeképpen a vezetés négyfaktoros elméletét alkották meg 

(Bowers, Seashore, 1966): 

• Támogatás: az idetartozó cselekedetek fokozzák a csoporttagok értékességés fontosságérzetét. 
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• Az interakciók bátorítása: ide azok a cselekedetek tartoznak, amelyek elősegítik a tagok szoros, kölcsönösen 

kielégítő kapcsolódásait. 

• A cél hangsúlyozása: olyan viselkedések, amelyek kiemelkedő teljesítmények elérésére ösztönzik az 

embereket. 

• Csoportfacilitálás: olyan intézkedések, amelyek közvetlenül a cél elérését segítik elő, például források 

(eszközök, szükséges képzés, szakértelem stb.) biztosítása. 

Hajobban megnézzük ezeket a faktorokat, fellelhetjük mögöttük a már tárgyalt fő funkciókat. Az első kettő a 

szocioemocionális vezetéstjellemzi, míg a második kettő a feladatorientáltságot. Az itt folyó kutatások sem 

tudtak egyértelmű leírást adni a hatékony vezetésről. 

Az a meggyőződés, hogy fel lehet tárni a hatékony vezetést jellemző viselkedésmintázatokat, sok 

tréningprogramot hívott életre. Kiemelkedik ezek közül a Blake és Mouton (1978) által kialakított 

menedzserhálózat elnevezésű program (managerial grid). A vezetés két jelentős dimenziójából indultak ki, és a 

vezetés öt típusát különítették el: 

• Country klub vezetési stílus: a szocioemocionális orientáció (a továbbiakban SZO) magas, míg a 

feladatorientáció (FO) alacsony foka jellemzi. A vezető a figyelmét ajó munkatársi kapcsolatokra koncentrálja, 

így barátságos légkör és kényelmes munkatempó alakul ki. 

• Elszegényedett vezetés: mind az SZO, mind az FO alacsony. A vezető mindkét irányban minimális erőfeszítést 

fejt ki, így a csoport hatékonysága mindkét tekintetben alacsony. 

• Tekintélyelvű vezetés: az SZO alacsony foka mellett az FO rendkívül magas. A tagok személyének, 

kapcsolatainak figyelembevétele nélkül kizárólag a teljesítményt helyezi a középpontba. 

• Az átlagos szervezeti vezető: mindkét irányban (SZO, FO) közepes erőfeszítéseket tesz. Egy nagyjából 

kielégítő kapcsolatrendszerre épülő, megfelelő teljesítményt biztosít. 

• Teammenedzselés: mindkét faktor (SZO, FO) magas értékben képviselt. A közös célok érdekében elkötelezett 

emberekre épít. A bizalom és elismerés légkörét alakítja ki magas teljesítmény mellett. 

Blake és Mouton szerint ez utóbbi az egyetlen olyan vezetési stílus, amely kiemelkedő teljesítményt 

eredményezhet (több mutató – így pl. a termelékenység növekedése, hiányzás vagy elvándorlás csökkenése – 

mentén), így ez az elv az irányadó fejlesztőés képzőprogramjaikban. 

2.5. A VEZETÉS ELMÉLETEI 

Az általános jellemvonások vagy viselkedésmintázatok helyett az utóbbi három évtizedben a figyelem a 

szituációs tényezőkre terelődött. Felismerték, hogy nem elegendő csak a vezetőt vizsgálni, fontos emellett 

feltérképezni az adott szituációjellemzőit is, amelyben a vezetés végbemegy. Meghatározó lehet többek között a 

csoport előtt álló feladat természete, a tagok személyiségjellemzői, a csoport létszáma, felépítése, helyzete és 

funkciója az adott szervezetben. 

2.5.1. Fiedler kontingenciaelmélete 

Fiedler (1980/1968) felismerte, hogy a vezetői magatartást nagymértékben meghatározza a vezető motivációs 

bázisa az emberek véleményétől, elismerésétől való függőség tekintetében. Kidolgozott egy skálát a vezetői 

attitűd ilyen szempontú mérésére, amely formáját tekintve az Osgood-féle szemantikus differenciállal rokon. A 

megkérdezetteknekjelzőpárok mentén nyolcfokú skálákon kell jellemezniük a legkevésbé kedvelt 

munkatársukat (LKM-skála). Ez a személy bárki lehet, akivel életük során együtt dolgoztak. Vannak olyanok, 

akik ezeket a személyeket is kedvező színben tüntetik fel, nem differenciálnak az emberek között. 

Önértékelésükhöz az szükséges, hogy mások magasra értékeljék őket, és mindenkivel válogatás nélkül jó 

kapcsolatokat tartsanak fenn. Ezzel szemben azoknak a személyeknek, akik ezen a skálán alacsony pontszámot 

érnek el, az jelenti szükségleteik kielégítését, hajól tudják elvégezni a feladatot, így képesek függetlenek 

maradni az emberek elfogadásától, véleményétől, energiáikat a feladat végzésére tudják összpontosítani, 

képesek elkerülni a kompromisszumokat. Ez a két típus a már ismerős személyorientált, illetve feladatorientált 

vezetői stílust jellemezheti Fiedler szerint, illetve az LKM-skála ennek a két típusnak a mérésére, elkülönítésére 

szolgál. 
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Fiedler a szituációs jellemzők vizsgálatát is bevonta. A hatékony vezetői stílust a csoport helyzete 

nagymértékben befolyásolja. A csoport teljesítménye elsősorban attól függ, mennyire helyesen reagál a vezető 

az adott szituációra. Helyesen ismeri-e fel, hogy az adott csoport melyik stílus túlsúlyát igényli. A vezető 

hatalmát, a befolyásgyakorlás lehetőségét három fontos tényező határozza meg. 

• A vezető és a tagok közti kapcsolatok: a kedvelt, vonzó, bizalmat gerjesztő vezető jelentős hatalommal 

rendelkezik, nem szorul rá a pozíció adta fölény hangsúlyozására. (Ez a dimenzió szociometriai mutatókkal, 

illetve a csoportlégkör mérésére szolgáló eszközökkel jellemezhető.) 

• A feladat struktúrája által nyújtott lehetőségek: a feladat végrehajtása aláés fölérendeltségi viszonyokat 

igényel. A strukturált feladatok kedveznek a vezető hatalmának, jól vezényelhetők, egyértelmű a megoldás 

menete. Ezzel szemben a strukturálatlan feladat kevesebb igazi hatalmat biztosít. Egy kreatív megoldást nehezen 

lehetne kényszerítéssel előmozdítani. 

• A pozícióból fakadó hatalom: a vezetői poszt eleve forrása bizonyos mértékű hatalomnak, a döntéshozatal, 

jutalmazás, büntetés stb. lehetőségeit jelenti. 

Ha e három szempontot mint három lehetséges dimenziót vesszük alapul, és végpontjaik szerint kettéosztjuk 

őket, akkor egy nyolc cellából álló kockával modellezhetjük egy-egy adott csoport helyzetét (lásd 15.1. ábra). 

 

15.1. ábra. A különböző feladathelyzetekben dolgozó csoportok osztályozási modellje (Fiedler, 1980/1968, 

622.) 

Ezt a háromdimenziós rendszert egyetlen dimenzió mentén elrendezve nyolc oktánst kapunk, amelyek a vezető 

számára leginkább kedvezőtől (a vezető-csoport kapcsolata jó, a feladat strukturált, a pozícióból fakadó hatalom 

erős) a leginkább kedvezőtlenig (a vezető-csoport kapcsolata rossz, a feladat strukturálatlan, a pozíció gyenge) 

jellemzik az egyes szituációkat. A legkülönbözőbb természetes élethelyzetekben kiválasztott csoportok (pl. 

kosárlabdacsapatok, pilóták, haditengerészet, üzletemberek stb.) vizsgálata alapján arra a megállapításra 

jutottak, hogy a leginkább kedvező (I., II., III. oktáns) és a leginkább kedvezőtlen (VIII. oktáns) helyzetekben a 

feladatorientált vezetés mellett a legeredményesebb egy csoport működése, míg a közepesen kedvező 

helyzetekben a személyorientált vezetés bizonyultjobbnak. Fiedler a vezetés hatékonyságának fokozása 

érdekében a szervezetmérnöki tevékenységet ajánlja, amelynek lényege, hogy a szituációt kell a vezető 

stílusához igazítani (Fiedler, 1980/1968). 

2.5.2. A vezetés út-cél elmélete 

Az út-cél elmélet (path-goal theory) a másik oldalról közelíti meg a problémát: nem a szituációt kell változtatni, 

hanem avezetőnek kell alkalmazkodnia a vezetési stílusával a szituáció követelményeihez. Ez a modell az 

elváráselméletre épül: milyen kapcsolatot észlelnek a beosztottak az erőfeszítés, a teljesítmény és ajutalmazás 

között. A hatékony vezetőnek meg kell erősítenie beosztottait abban, hogy a kívánt eredmények elérésekor a 

hatékony ésjó teljesítmény megfelelőjutalmat von maga után. Továbbá megtanítja az embereket a sikeres 

teljesítményhez vezető útra, befolyást gyakorol az elvárások alakulására, működésére, biztosítja a szükséges 

erőforrásokat (eszközöket, készségeket, tanítást), igyekszik mind az extrinzik, mind az intrinzik motivációs 
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erőforrások kiaknázására (House, Mitchell, 1974). Az elmélet négy vezetői stílust vonultat fel: direktív, 

támogató, teljesítményorientált, részt vevő (bevonja a beosztottakat a döntési folyamatba). 

A megfelelő stílus kiválasztásához mind a csoporttagok, mind a szituáció egyéb jellemzőire tekintettel kell 

lenni. A csoporttagok leginkább figyelembe veendő jellemzői között szerepel a tekintélyelvűség mértéke, a 

kontroll helye dimenzió (azaz hogy külső vagy belső kontrollos személyről van-e szó) és a képzettségi fok. 

Minél nagyobb a csoporttagok képzettsége és gyakorlata, annál kevésbé igénylik a direktív stílust. Ezzel 

szemben ajelentős mértékben tekintélyelvű tagok jobban elfogadják ezt a stílust. Az egyéb szituációs 

jellemzőket a feladat jellege, valamint a szervezet formális tekintélyi rendszere mentén írják le. Fiedlerrel 

szemben azt állítják, hogy minél strukturáltabb egy feladat, annál inkább a szupportív (támogató) stílus az 

eredményesebb a teljesítmény és a csoport elégedettsége tekintetében (House, Dessler, 1974). Annak ellenére, 

hogy ez az elmélet is számos tesztelhető hipotézist felvetett, a felmérések adatai csakjelentéktelen mértékben 

támasztották alá ezeket az elveket. Az emberek lényegesen eltérő szükségletekkel és motívumokkal 

rendelkeznek, ami nem illeszthető hozzá egy ilyen egyszerű modellhez. Ennek ellenére ezek az elméletek 

számos lényeges szempontra felhívták a figyelmet, ezzel is szélesítve a vezetéskutatás perspektíváit. 

2.5.3. A vezetés alternatív elméletei 

Az újabb kutatások a vezető és a vezetettek közötti interakcióra helyezik a hangsúlyt. Nemcsak a vezető hatását 

vonják be vizsgálódásaik körébe, hanem a vezetettek vezetőre gyakorolt befolyását is vizsgálják. A vezetés – az 

alternatív elméletek szerint – a valóság szociális konstruálásának egyféle módja, nem létezik a feladattól, 

szituációtól és munkakörnyezettől függetlenül. 

2.5.3.1. Az alá-fölé rendelt kapcsolatok diadikus modellje 

A vezetés korábban áttekintett viselkedés-szempontú elméletei abból indultak ki, hogy a vezető a csoporttal 

mint egésszel viselkedik ilyen vagy olyan módon. A valóságban azonban a vezető és a beosztottak között 

páronként más-más jellegű interakciók mennek végbe. A kétszemélyes kapcsolatok minősége, jellege 

meghatározza a beosztottak viselkedését (Graen, Dansereau, Minami, 1972). A vezető viszonyulása a 

beosztottakhoz a beosztottakat két nagyobb csoportra osztja: beltagokra (ingroup) és kültagokra (outgroup). Az 

előbbibe azok tartoznak, akikkel a vezető a legtöbbet kommunikál, akikkel egyetértésben van, érdeklődésük is 

átfedi egymást, és akiket a legtöbb támogatásban részesít. Ez a kapcsolat nagyfokú megértéssel és egymás iránti 

bizalommal jellemezhető. A kültagok ezen a szoros kapcsolati hálón kívülrekednek. A viszonyulásbeli 

különbség beindíthatja az önbeteljesítő próféciák működését. A vezető egy komolyabb, nagyobb szakértelmet 

követelő feladatot inkább a beltagokra bíz, a kültagokat leértékeli, az egyszerűbb, egysíkúbb feladatokat juttatja 

nekik, ezáltal viselkedésük és teljesítményük is ennek megfelelően alakul. Ez a különbségtétel természetesen 

ajutalmazásokban,juttatásokban is érvényesül, tovább erősítve a kört (Larwood, 1984). 

A legnagyobb hátránya a csoport megosztottságának olyan feladathelyzetekben bukkan felszínre, amelyek 

valamennyi csoporttag együttes közreműködését kívánják meg. Ha a vezető el akarja kerülni a csoportnak ezt a 

hasadását, érdemes gondosan megvizsgálnia, milyen módon osztja szét a feladatokat és ajutalmakat. A vezető 

percepciója, benyomása beosztottairól tehát lényeges mértékben meghatározza azok viselkedését, és 

teljesítményüket isjobban befolyásolhatja, mint akár saját képességeik és adottságaik. 

2.5.3.2. A vezetés attribúciós elmélete 

Az előbbi megközelítéssel rokonítható a vezetés attribúciós elmélete is. Abból indul ki, hogy hogyan észlelik, 

milyen okoknak tulajdonítják egy szituáció különböző résztvevői egymás viselkedését. Az attribúciós modell 

szerint a viselkedés három dimenziója esik számításba annak eldöntésénél, hogy a vezető, illetve a vezetettek 

külső (szituációból következő) vagy belső (személyiségben rejlő) oknak tulajdonítják a másik viselkedését: 

• Megkülönböztethetőség: az adott viselkedés csak egy bizonyos feladathelyzetben jelenik meg, vagy más 

esetben is. 

• Konszenzus: a viselkedés csak egy tagot jellemez, vagy másoknál is megjelenik a szervezetben. 

• Konzisztencia: a teljesítménynek folyamatosan ez a szintjejellemző az adott emberre, vagy vannak ebben 

eltérések. 

Az attribúciók jellege döntően meghatározza a vezetők és a vezetettek viszonyát (Mitchell, Green, Wood, 1981): 

• Befolyásolja ajutalmazás-büntetésjellegét. 
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• Megszabja, hogy a vezető változtatásra irányuló törekvései a személyt vagy a környezetet veszik-e célba. 

• Befolyásolja a kontroll mértékét. Ha például a vezető úgy észleli, hogy a fokozott ellenőrzés miatt nőtt a 

teljesítmény, akkor ezt a szintet igyekszik fenntartani. Ha viszont belső oknak, a beosztottak képességeinek, 

elkötelezettségének, erőfeszítéseinek, akkor nagyobb szabadságot biztosít a számukra. 

• A vezető attribúciója a teljesítmény tekintetében is nagy hatással bír. Ha egy kiemelkedő teljesítményt belső 

oknak tulajdonít, akkor ajövőben is ezt fogja várni beosztottjától, így inkább bátorítja, buzdítja, megbízik benne. 

Míg ha a szerencsének tudja be, akkor ezzel ellentétes módonjárel, és ez szintén beindíthatja az önmagát 

beteljesítő jóslat működését. 

• A vezetőkkel kapcsolatos attribúciók is lényegesek a szervezetek életében. A szervezet sikerét vagy kudarcát 

egy megfigyelő hajlamos automatikusan a vezetődnek tulajdonítani, függetlenül annak valódi okától. Az 

emberek attribúcióiban tehát a szervezet teljesítményének okai a vezetőkben kereshetők, a felelősség rájuk hárul 

(Larson, Lingle, Scerbo, 1984). 

2.5.4. A vezető előfeltevései és vezetési stílusa 

A vezető magatartásában, döntéseiben az alkalmazottakra vonatkozó percepciója, attribúciói mellett 

előfeltevései is lényeges szerepetjátszanak. Schein (1978) a vezetőben élő implicit elméletek négy fő csoportját 

említi meg. Ezek az előfeltevésekből kibontakozó elméletek egyrészt egyfajta történetiséget is hordoznak, 

ugyanakkor különböző, egymás mellett élő vezetési stratégiák hátteréül is szolgálnak.7 

1. A racionális gazdasági ember. Ez az elképzelés a hedonizmus filozófiájából táplálkozik, amely szerint az 

ember mindennapjai során állandóan önös érdekei szerint cselekszik. Ez a szervezetekre vonatkoztatva 

aztjelenti, hogy a dolgozókat csak gazdasági ösztönzőkkel lehet motiválni. A gazdasági ösztönzők változtatása 

által tudja a szervezet kifejteni hatását beosztottaira, akik ebben a tekintetben csak passzív ágensek. További 

összetevője ennek az emberképnek, hogy az ember érzelmei irracionálisak, s ezeket a szigorúan racionális adok-

kapok folyamatból, amennyire lehet, ki kell szorítani. Ebből az alapból nőtt ki a McGregor-féle (1960) X-

elmélet: 

• az ember alapvetően lusta, kívülről kell motiválni; 

• az ember céljai eredendően ellentétesek a szervezeti célokkal, így ezeket háttérbe kell szorítani; 

• irracionális érzelmek uralhatják el az embereket; 

• van azonban egy kis csoport, amely képes önfegyelemre, őket kell a vezetés feladatával megbízni. 

Az ebből az előfeltevés-rendszerből fakadó vezetési stratégia a feladatra koncentrál. A vezető tervez, szervez, 

motivál, ellenőriz, azaz a tradicionális vezető képét mutatja (Koontz, O'Donnell, 1964). A felelősség a feladat 

végrehajtásáért teljes mértékben a vezetőre hárul. 

2. A társas igényekkel jellemezhető ember. Mayo (1945) a Hawthorne-tanulmányok alapján az emberi 

természetről másmilyen képet dolgozott ki. Szerinte: 

• az ember számára alapvető fontosságúak a társas kapcsolatok, az azonosulás lehetősége; 

• a munka a technológiai fejlődés során kiüresedett, értelmét vesztette, fellépett az elidegenedésérzés az 

emberekben, ami szintén a társas kapcsolatok túlértékeléséhez vezetett; 

• az emberek így társaikkal nagymértékben összetartanak, szolidaritást vállalnak, ellenállnak az ezzel ellentétes 

befolyásolási kísérleteknek. 

Eszerint a vezetőnek többet kell törődnie a dolgozók társas igényeinek kielégítésével, érzelmeik gondozásával. 

Az egyes egyének motiválása helyett a csoportra mint egészre kell nagyobb figyelmet fordítania. A vezető így 

elsősorban közvetítői szerepet tölt be a felső vezetés és a beosztottak között. Igyekszik az embereket megérteni, 

méltányolja szükségleteiket, kívánságaikat. Megszabja a főbb célokat, de a részletek kidolgozásában nagyobb 

teret ad a csoport tagjainak. Ez a hozzáállás nagyobb elégedettséget, elkötelezettséget és a szervezet céljaival 

                                                           
7 Az itt bemutatott vezetési stílusokhoz kapcsolódó klasszikus menedzsmentelméletek történeti kialakulásával a könyv 14. fejezete 
foglalkozik részletesebben. (A szerk.) 
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való azonosulást munkálhat ki. Fontos feladat a csoportnormák és a szervezeti normák összebékítése, ez nagy 

motivációs és energiatartalékokat szabadíthat fel. 

3. Az önmegvalósító ember. Argyris (1964), Maslow (1954) és McGregor (1966a, b) is az emberközpontú 

vezetést hangsúlyozták, de a társas igényeken túlmenően az emberi képességek értelmes módon történő 

kibontakoztatásának igényét emelték ki. E szerint az emberkép szerint: 

• az ember igyekszik fejlődni, és képes is erre; ehhez bizonyos mértékű autonómiára, függetlenségre, valamint 

alkalmazkodóképességre van szüksége; 

• képes önmagát motiválni és kontrollálni; 

• az ember hajlandó a szervezet céljait beépíteni. 

A vezetésnek tehát biztosítania kell fejlesztő, kihívást jelentő, izgalmas feladatokat is, hogy az alkalmazottaknak 

legyen lehetőségük a fejlődésre, a tartalmas életre, így az önbecsülésre. A vezető tehát inkább megbízó, 

katalizátor, igyekszik a felelősséget megosztani a többiekkel is. Itt már inkább morális, mint számító emberrel 

állunk szemben. A vezető veszít valamelyest hagyományos előjogaiból. Leavitt (1963) ezt a folyamatot hatalmi 

kiegyenlítődésnek nevezte. 

4. A komplex ember. Az eddigi elméletek az emberről egy egyszerűsített képet igyekeztek kialakítani. 

Természetesen az adott megközelítésből kiindulva találtak mindezeket megerősítő eredményeket, de önmagában 

egyik elképzelés sem tekinthető kielégítőnek. Schein (1978) szerint ennek az az oka, hogy: 

• az ember összetett lény, különböző igényekkel, motívumokkal, amelyek azonban időről időre, helyzetről 

helyzetre változó képet mutathatnak; 

• az emberek egymástól isjelentős mértékben különböznek, ami az egyiknek fontos, az a másikat nem motiválja. 

Whyte (1955) például termelékeny és alacsony teljesítményű munkásokkal folytatott vizsgálatok alapján azt 

találta, hogy kb. 10%-ukat motiválta elsősorban a pénz, elutasították még a termelés korlátozására irányuló 

csoportnyomást is. A rekorderek többnyire individualisták, társas vonatkozásban nem igényesek. A 

csoportnormákhoz igazodók számára viszont rendkívül fontos, hogy társaikkal jóban legyenek. Ez a vizsgálat a 

beosztottak oldaláról ismerte fel a kis és nagy társas igényekkel rendelkező emberek elkülönülését, amit Fiedler 

a vezetők szintjén mutatott ki. A kép tehát egyre komplexebbé válik, ahogy a mozaikokat összeillesztjük. 

2.5.5. Helyettesíthető-e a vezetés? 

Már az eddig áttekintett vezetéssel kapcsolatos elméletek isjeleztek olyan helyzeteket, amikor nincs szükség 

erőteljes vezetésre. Ilyen helyzet áll elő, amikor például a feladat végrehajtásához vezető lépések és a cél is 

egyértelmű, világos. Fölösleges, hogy valaki a folyamatot szabályozza, irányítsa. Egyes szerzők ezen is túllépve 

azt állítják, hogy sok helyzetben a hierarchikus vezető-beosztott kapcsolatok egyszerűen irrelevánsak, ugyanis a 

szituáció bizonyos tényezői semlegesítik vagy helyettesítik a vezető szerepét, a vezető nem tudja fokozni a 

teljesítményt vagy a csoport elégedettségét. Nagyon standardizált, gépesített munkafolyamat esetén a vezetőnek 

kis hatása lehet a munka menetére, nem tud lényegi módon segíteni vagy változtatni, tehát szerepe közömbössé, 

semlegessé válhat. Más esetben, ha az emberek rendkívül elkötelezettek hivatásuk és a feladat teljesítése 

tekintetében, a hierarchikus beavatkozási kísérlet csak zavaró lehet, inkább horizontális kapcsolatokra van 

szükség. Gyakran a feladat maga olyan, hogy visszajelentést nyújt az elvégzett munka eredményességéről, ami 

erőteljes motiváló tényező a feladatvégző számára (Kerr, 1977). Ez az elképzelés egyrészt eléggé ideális 

emberképből indul ki, másrészt a vezető szerepkörét, feladatait igen redukálva kezeli. 

Nemzetközi összehasonlító vizsgálatokra is sor került annak érdekében, hogy megállapítsák, milyen mértékben 

élnek a szervezetek a vezetés helyettesítésének lehetőségeivel, illetve mennyire ragaszkodnak a hierachikus 

formákhoz. A vezetéshez való kétféle viszonyulást nem sikerült sem a kulturálisjellemzőkhöz kötni, sem a 

gazdasági sikeresség mértékéhez. Angliában, Spanyolországban, Izraelben inkább centralizált döntéshozatali 

folyamattal jellemezhetők a szervezetek, míg Franciaországban, Svédországban a csökkenő centralizálás a 

jellemző. Az Egyesült Államok, Németország és Hollandia közbülső helyet foglal el (Heller, Wilpert, 1981). 

2.6. ÖSSZEGZÉS 
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Az egyes elméletek a vizsgálhatóság érdekében igyekeztek leegyszerűsíteni a vezetés komplex jelenségkörét, és 

egy-egy részletet vettek nagyító alá. Ebből kifolyólag a bemutatott elméletek egyike sem áll meg olyan 

értelemben, hogy teljes választ tudna adni a vezetés jelenségére, a hatékony vezetés mibenlétére. Redukált 

jellegükből adódik az is, hogy bizonyos eredmények alátámasztották őket, míg más vizsgálatokban nem kapták 

meg a várt megerősítést. Teljes elvetésük viszont nem indokolt, mivel más-más oldalról közelítve, a vezetés 

lényeges aspektusait ragadják meg, egy-egy mozaikként járulnak hozzá a teljes képhez. A vezető „nagy ember"-

hipotézise is leír valamit a valóságból, hisz tagadhatatlanul léteznek nagyhatású vezető személyiségek. Hogy 

nem találtak olyan személyiségvonásokat vagy demográfiai jellemzőket, amelyek csak a vezetőket jellemeznék, 

ez nemjelenti azt, hogy a jó vezető ne rendelkezne valami plusszal akár a szakértelem, akár az emberi 

kapcsolatok kezelése terén, esetleg a másokban is fellelhető tulajdonságok olyan szerencsés kombinációjával, 

ami lehetővé teszi számára, hogy emberek hiteles „elöljárójaként" tevékenykedjen. 

A viselkedés-szempontú megközelítések is fontos szempontokra hívták fel a figyelmet. A vezető két alapvető 

feladata a cél elérésének biztosítása és a csoport védelme, összetartása. Természetesen a szituáció jellemzőitől, a 

feladat sajátosságaitól (strukturáltság, időtartam, a megoldás melyik szakaszáról van szó), a vezetettek 

jellemzőitől, tulajdonságaitól (nem, életkor, képzettség, képességek, személyiségjellemzők, szocioökonómiai 

státus, ideológia, jellem) egyaránt függ, mikor melyik funkciót kell inkább előtérbe helyezni. A legtöbb 

vizsgálat nem a kizárólagos, hanem a szituációtól függő kevert stratégiát találta célravezetőbbnek. Nem lehet 

figyelmen kívül hagyni az interakciók fontosságát. Kölcsönös egymásra hatás érvényesül a vezetők, vezetettek 

között, az ember és fizikai környezete között is. Más megközelítést igényelhet, ha a csoport mint egész kerül 

középpontba, és megint mást a személyes interakciók, kapcsolódások. 

Nehéz lenne receptként előírni, hogy ennek a komplexjelenségnek minden elemét figyelembe véve mit kellene 

egy adott helyzetben egy jó vezetőnek tennie. Ehhez szükséges a képzettség, a feltárt szempontok széles körű 

átlátása, integrálása és a terepen szerzett gyakorlat. Ugyanakkor egyfajta intuíció sem nélkülözhető, ami nem 

adható át ilyen egyszerűen. Ez az a képesség, amely az átalakító vezetők fontos tulajdonságának bizonyult a 

tranzakcionális vezetőkkel szemben, akik inkább a múlt sémáit igyekeznek követni. 

3. 16. KITEKINTÉS: KUTURKÖZI KUTATÁSOK ÉS 
NEMZETKÖZI MENEDZSMENT – Dudás Emese 

3.1. BEVEZETÉS 

A globalizáció folyamata, amely visszavezethető a technológiai újításokra, a tömegtájékoztatás fejlődésére, a 

kommunikációs technikai újdonságokra (internet) és a gazdasági aktivitás határokon átívelő növekedésére, a 

kultúrára nézve két lényegesen különböző következményre vezethet. Az egyik elképzelés szerint a tendencia az, 

hogy a globalizáció hatásaként egy bizonyos kultúra elterjedését várhatjuk azáltal, hogy heterogén kultúrák 

integrálódnak egy domináns kultúrába, amely az egész földön érvényes lesz. A másik elképzelés szerint a 

globalizáció hatását úgy lehet elképzelni, hogy az eddig elkülönült kultúrák egymáshoz nyomódnak, 

interakcióra kényszerülnek egymással, s ez ajelenség együttjár a kultúrák közötti fokozott átjárhatósággal és a 

komplexitás növekedésével. A fokozott interakció a kultúrák közötti különbözőség új szintjeire, új formáira 

hívja fel a figyelmet (Featherstone, 1995). 

Menedzsmentkoncepciók és -technikák alkalmazásának folyamatával multikulturális környezetben a 

nemzetközi menedzsment tudományág foglalkozik (Hodgetts, Luthans, 1991). A nemzetközi üzleti 

tevékenységek robbanásszerű terjedése következtében ez a szakterület fontos helyet foglal el nemcsak a 

menedzsmenttudományokon belül, de az üzleti főiskolák tantárgyai között is nagy hangsúlyt kap oktatása. A 

globalizációjelensége a kutatók figyelmét a kultúrközi elemzések felé irányította a nemzetközi menedzsment 

szakterületen belül is. Az ötvenes évek közepétől kezdve, amikor az ilyen irányú kutatások elkezdődtek, zajlott 

egy koncepcionális vita a kutatók között, amely a kultúrközi menedzsmentkutatások összefoglaló munkáinak 

egyik alapdilemmája. A két egymással ütköző koncepció – konvergenciaelmélet versus divergenciaelmélet – 

éppen a globalizáció hatásának elemzésével függ össze. 

A konvergenciaelméletet valló kutatók azt állítják, hogy az indusztrializáció és a globalizáció az üzleti élet 

közegét (a technológia és a struktúra szintjén) egyre hasonlóbbá teszi, homogén, globális kultúrákjönnek létre, 

így kifejleszthetők lesznek közös menedzsmenttechnikák, vezetési elvek. 

A divergenciaelmélet támogatói szerint a globalizáció divergáló, széthúzó erőként fog hatni, és a kultúráknak 

egyre nagyobb befolyásuk lesz az üzleti élet közegére (pl. a szervezetekre), így megnő az igény azokra a 



 III. RÉSZ│ SZERVEZETI 

MAGATARTAS 
 

 350  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

kutatásokra, amelyek azzal a kérdéssel foglalkoznak, hogy a kultúra hogyan befolyásolja a 

menedzsmenttechnikákat és a vezetési elveket. 

Ez a koncepcionális vita ugyan máig áthatja a kultúrközi menedzsmentkutatásokkal foglalkozókat, 

megfigyelhető azonban egy olyan tendencia, amely szerint a divergenciaelmélet támogatói kerülnek túlsúlyba a 

kutatók között a nyolcvanas-kilencvenes években (Cieri, Dowling, 1995). Sonja A. Sackmann és munkatársai 

öszszefoglaló elemzést végeztek a nemzetközi kultúrközi menedzsment szakirodalmának történetéről (1997). 

Vizsgálatuk során három fő kutatási irányt különítettek el, amelyek három különböző kultúrakonstruktumot 

alkalmaznak: 

• a nemzetek közötti összehasonlító vizsgálatok, 

•a kultúrközi interakciók vizsgálatai, 

• a multikulturalizmusjelenségének vizsgálatai. 

3.2. NEMZETEK KÖZÖTTI ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATOK 

A nemzetek közötti összehasonlító vizsgálatok története három korszakra bontható. A kezdetek az 1950-es évek 

végéig és az 1960-as évek közepéig nyúlnak vissza, amikor az Egyesült Államokban Harbison és Myers 

(1997/1959), Farmer és Richman (1997/1965), valamint Haire, Ghiselli és Porter (1997/1966) publikálták 

tanulmányaikat. E korai kutatásokban a kultúrát nemzet alapú koncepcióként határozták meg, és független 

változóként kezelték. A nemzetközi üzleti életben jelen lévő és fejlődő multinacionális cégek növekvő 

fontossága, valamint az a tény, hogy e cégeknek esetenként igen eltérő gazdasági és politikai környezetben kell 

működniük, teremtette meg azt az igényt, hogy megismerjék és megértsék a különböző nemzeti adottságokat és 

e különbségek hatását a szervezetek vezetésére. Így érthetővé válik, hogy a kutatók a nemzetállamokat 

tekintették elemzésük tárgyának, és gyakorlati okokkal magyarázható, hogy miért kezelték a kultúra és a 

nemzetállam fogalmát szinonimaként (Sackman, 1997). Harbison és Myers (1997/1959), valamint Farmer és 

Richman (1997/1965) kutatásai egyaránt a globalizáció konvergenciahipotézisén alapultak. A Haire és 

munkatársai (1997/1966) által vezetett nemzetközi vizsgálat fontossága abban rejlik, hogy rámutattak arra a 

rejtett összefüggésre, ami a kulturális értékek, valamint a menedzseri attitűdök és viselkedés között áll fenn. 

Céljuk az volt, hogy meghatározzák, vajon a menedzserek bárhol a világon hasonló attitűdökkel rendelkeznek-e, 

és hogy léteznek-e országklaszterek. Az övék volt az első széles körű empirikus kultúrközi kutatás a nemzetközi 

menedzsment szakterületén. Eredményeik tükrözik a kultúrközi kutatások hatvanas évekre jellemző legfőbb 

feltételezéseit: 

• a kulturális határok egybeesnek a nemzetállamok határaival, 

• a nemzeti és kulturális identitás egy adott, állandó jellemzője az egyénnek. 

A legfontosabb kritikák Haire-ék (1997/1966) vizsgálatával kapcsolatban: 

• az elemzésük tárgyát képező függő változónak a menedzseri attitűdöket tekintették, és nem a kultúrát – 

valójában a kultúrát nem a priori definiálták; 

• a kultúrát független változóként kezelték; 

• ha szignifikáns eltéréseket találtak a nemzetek között, miközben más faktorokat állandónak tekintettek, akkor 

ezeket kulturális különbségeknek tekintették, bár a kultúrát önmagában nem mérték. (Sackman, 1997, 18.) 

3.2.1. Hofstede modellje 

A nemzetek közötti összehasonlító vizsgálatok második nagy korszakának középponti alakja Geert Hofstede, 

aki A kultúra következményei című művében (Hofstede, 1980a) négy dimenziót alakított ki, amelyek mentén 

társadalmi (makro-) szinten a különböző kultúrák összehasonlíthatókká váltak. Hofstede kutatásai során a 

divergenciaelmélet koncepciójából indult ki, kulcsfontosságúnak tartotta a nemzeti kultúrák különbségeinek 

hatását a multinacionális vállalatok menedzsmentjére. Definíciója szerint a kultúra „az elme kollektív 

programozása, amely megkülönbözteti az emberek csoportjait egymástól" (Hofstede, 1980a). Legfontosabb 

jellemzője, hogy tanult, nem pedig öröklött. Hofstede szerint a kulturális különbségek megjelenési formái 

többfélék lehetnek, a kultúrának négy összetevőjét különbözteti meg: szimbólumok, hősök, rituálék, értékek. 
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Az értékek fejezik ki legmélyebben, legáltalánosabban az adott kultúra lényegét, míg a szimbólumok a 

„legfelszínesebb" megjelenési formák. A szimbólumokat, hősöket, rituálékat együttesen a kultúra tapasztalható, 

látható, specifikus megjelenési formáinak (practices) nevezi, megkülönböztetve őket a kultúra lényegét adó 

értékektől, amelyeket nehéz felés megismerni, nem jelennek meg közvetlenül. Az egyed fejlődése során az 

értékeket a szocializáció folyamatának igen korai szakaszában sajátítja el. Az alapvető értékek interiorizációja 

legnagyobbrészt befejeződik a tizedik életév körül. A belsővé vált értékek legfontosabb jellemzője, hogy nagyon 

nehezen változtathatók az egyén élete folyamán. 

Hofstede 1967 és 1978 között végezte kutatásait a nemzeti kultúrák szintjén azzal a céllal, hogy jól 

körülhatárolt, empirikusan alátámasztott terminológiát dolgozzon ki a kultúrákjellemzéséhez, 

összehasonlításához. A kutatáshoz szükséges adatokra (amelyeket több mint 116 ezer kérdőívből nyert) az IBM-

nél alkalmazott pszichológusként tett szert: a multinacionális cégnél attitűdés értékvizsgálatokat végzett az 

alkalmazottak körében. A kutatás szempontjából igazán értékessé az tette az adatokat, hogy negyven olyan 

országból érkeztek (a későbbi vizsgálatok során az országok száma több mint ötvenre emelkedett), ahol az IBM-

nek leányvállalatai voltak. Ez azt jelentette, hogy egy olyan, számítógéppel feldolgozott adatbázishoz jutott, 

ahol a vizsgált személyek azonos szervezeti kultúrához kötődtek, a különbség közöttük az volt, hogy más-más 

országból származtak. Vagyis, ha a vizsgálati anyagban különbségek tapasztalhatók, azok csak a nemzeti 

eltérésekhez köthetők. A különbségek az értékvizsgálatoknál jelentek meg, és stabil eltéréseket mutattak 

országonként, amiből arra a következtetésre jutott, hogy nem az attitűdök, hanem az értékek tükrözik az adott 

kultúrára jellemző „kollektív mentális programozást". A kidolgozott terminológia négy különböző, egymástól 

független dimenzióból áll: hatalmi távolság, individualizmus-kollektivizmus, nőiesség-férfiasság, 

bizonytalanságkerülés. 

A további kutatások egy ötödik dimenziót adtak a már meglévő négyhez. Kiderült, hogy a kutatók maguk sem 

mentesek a kulturális meghatározottságtól. Az IBM-kérdőívek a „nyugati" kultúrának megfelelő kérdéseket 

tartalmaztak. A „keleti" kulturális értékek nem tükröződtek a kérdőívekben, így az adatok alapján az annak 

megfelelő dimenzió sem alakulhatott ki. M. Bond „Kínai értékek összefoglaló mérésének" (Chinese Value 

Survay) (Hofstede, Bond, 1988) eredményeit összevetve a már ismert négy dimenzióval született meg az ötödik 

dimenzió, amely a keleti kultúrák nyugati kultúráktól eltérő értékeit jellemzi: a konfuciusi dinamizmus. 

Hofstede a vizsgált országok mindegyikéhez hozzárendelt egy indexértéket is 0-100 között, mind a négy 

dimenzió mentén. Az indexértékek alapján az országok elhelyezhetők a négy dimenzió alkotta mátrixokban. A 

számok nem abszolút, hanem relatív értékeket jelölnek, csak a különbségek kimutatására alkalmasak. A 16.1. 

táblázatban olvashatók az egyes dimenziók meghatározásai, valamint a dimenziók szélsőértékeire jellemző 

egyes tulajdonságok. Az országok többsége természetesen valahol a skálák két végpontja között helyezkedik el, 

és ennek megfelelően nem tiszta formában mutatja a felsorolt tulajdonságokat (Hofstede, 1991). 



 III. RÉSZ│ SZERVEZETI 

MAGATARTAS 
 

 352  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 



 III. RÉSZ│ SZERVEZETI 

MAGATARTAS 
 

 353  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

16.1. táblázat. Hofstede (1991) kultúradimenziói és a dimenziók végpontjaihoz tartozó tulajdonságok 

A Hofstede által kidolgozott dimenziók segítségével megvilágíthatók a menedzsmentelmélet alapkoncepcióinak 

(pl. személyes vezetés, szervezet, motiváció) kultúrafüggősége. A személyes vezetés szempontjából releváns 

dimenziók az individualizmus-kollektivizmus és a hatalmitávolság-index. Az individualizmusindexen magas 

pontszámot elért országok esetében (pl. USA) a vezetéselméletek az egyének vezetését írják le, egyéni 

szükségletekre támaszkodva. A vezetés a kollektivista társadalmakban csoportjelenség. A vezetők 

munkacsoportokban gondolkodnak, ahol hasonló jellegzetességek figyelhetők meg, mint a saját csoportoknál 

(pl. a lojalitás kérdésében). A hatalmitávolság-indexen való elhelyezkedés befolyásolja, hogy például a 

részvételi vezetési stílus mennyire alkalmazható egy kultúrában. Az a vezetési stílus, amely mellett a 

beosztottak beleszólhatnak a vezetői döntési folyamatba, de a döntés a vezetőjoga és kötelessége, a 

hatalmitávolság-indexen középen elhelyezkedő kultúrákban figyelhető meg, például az USA-ban. Ezen az 

indexen magas pontszámot elérő kultúrákban a beosztottak nem akarnak részt venni a döntésekben, elvárják, 

hogy a vezetők döntsenek. A hatalmitávolság-indexen nagyon alacsony pontszámmal rendelkező országoknál 

(pl. Dánia, Svédország vagy Izrael) egyének vagy csoportok is kezdeményezhetnek döntéseket, és a vezető 

bármilyen döntését megkérdőjelezhetik a beosztottak (Hofstede, 1980b). 

A szervezetekről az IBM-adatokon alapuló modell segítségével empirikusan alátámasztható az a feltételezés, 

hogy összefüggés van egy ország HTI-BKI mátrixbeli elhelyezkedése és ajellemző szervezeti modellek között. 

Ez alapján négy szervezeti modell különböztethető meg: piac (HTI -, BKI -),jól olajozott gépezet (HTI -, BKI 

+), család (HTI +, BKI -), piramis (HTI +, BKI +). Az IBM-adatokon alapuló modell nem alkalmas a szervezeti 

kultúrák szervezeti (mezo-) szinten történő összehasonlítására. A szervezeti kultúrák közötti különbségeket 

feltáró dimenziókat, amelyek jelentősen eltérnek az ismertetett öt dimenziótól, egy Dániában és Hollandiában 

végzett kutatás eredményeire alapozva dolgozták ki (Hofstede, 1991). 

3.2.2. Trompenaars modellje 

Geert Hofstede mellett honfitársa, Fons Trompenaars tanulmányozta a kultúra hatását az üzleti életre. 

Trompenaars – csakúgy, mint Hofstede – olyan modellt állított fel, amelyben a kultúrákat a nemzetek szintjén 

hasonlította össze. Modelljében ő is különböző dimenziókat határoz meg, amelyek mentén a kultúrák 

megkülönböztethetők. Elmélete szerint az emberi létezésnek vannak olyan egyetemes kérdései vagy problémái, 

amelyekre valamilyen formában minden kultúra válaszol. E kérdések három fő csoportját különíti el: 

• az emberek egymáshoz fűződő viszonya, 

• az időhöz való viszonyulás, 

• az ember és természeti környezete közötti viszony. 

Definíciója szerint a kultúra nem más, mint az a mód, ahogyan emberek egy csoportja a felmerülő problémákat 

megoldja, azokra választ ad. Az alapján, ahogyan a különböző kultúrák specifikus választ adnak az egyetemes 

kérdésekre, a kultúra hét alapvető dimenzióját különbözteti meg. Az első kérdéscsoporthoz öt dimenziót 

kapcsol, az utolsó kettőhöz egyet-egyet. Az első öt dimenzió az emberek egymáshoz fűződő viszonyát jellemzi. 

• Univerzalizmus-partikularizmus (szabályok-emberi kapcsolatok): az univerzalisztikus kultúrákban a 

szabálykövető viselkedés jellemző az emberekre, míg a dimenzió másik szélső pontján a viselkedést az emberi 

kapcsolatok irányítják. 

• Individualizmus-kollektivizmus (csoport-egyén): e dimenzió az egyén és a csoport viszonyát írja le, vagyis 

hogy az emberek elsősorban individuumként határozzák-e meg önmagukat, vagy egy csoport részeként. 

• Semleges-emocionális megközelítés (a kifejezett érzelmek skálája): egy kultúrában az emberek közötti 

interakciókra elsősorban az objektivitás jellemző, vagy megengedett és elvárt az érzelmek nyílt kifejezése. 

• Specifikus-diffúz megközelítés (a bevonódás mértéke): szorosan kapcsolódik az előző dimenzióhoz, vagyis 

hogy az egyén a másik személyt életének csak bizonyos (specifikus) területeibe engedi bekapcsolódni, tehát 

milyen mértékben választja el életének különböző aspektusait (pl. munka-magánélet), vagy életének minden 

vonatkozása, egész személyisége nyitott a másik irányában (diffúz), és a különböző életterületek nem 

választhatók szét egymástól, szervesen egymásra épülnek. 

• Szerzett státus-öröklött státus: egy személy megítélése az egyéni teljesítményén alapul, vagy az elismert státus 

öröklődése, illetve kapcsolatok útján is megszerezhető. 
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• Szekvenciális-szinkronikus időorientáció: egy kultúra időhöz való viszonyát tükrözi. Az idő lehet események 

egymás utáni sorozata (szekvenciális felfogás), vagy lehet szinkronikus, ahol a múlt, a jelen és a jövő egymással 

szoros kapcsolatban áll, és mind ajövőről alkotott elképzelések, mind a múltban megtörtént események 

befolyásolják ajelenben bekövetkező történéseket. 

• Belső-külső kontroll: azokban a kultúrákban, ahol az emberek elsősorban belülről irányítottak (belső kontroll), 

a természethez fűződő viszonyukat a kontroll jellemzi. A kívülről irányított orientációjú kultúrákban az ember a 

természet részének tekinti magát, igyekszik azzal összhangban élni. 

3.2.3. Hofstede és Trompenaars vitája 

A következő oldalakon a Hofstede és Trompenaars között lezajlott tudományos vita részletei olvashatók. A vita 

érdekessége, hogy egy nagyon alaposan dokumentált, empirikus kutatásokkal alátámasztott modell megalkotója 

csap össze egy alapvetően konceptuális kategóriákra építő modell szerzőjével, akinek saját bevallása szerint is a 

modelljében „az empirikus eredmények csak illusztrációk az elmélet kifejtéséhez" (Trompenaars, 1993, 2.). 

Geert Hofstede: Az üzlet hullámain: A nemzeti kultúrák különbségei Trompenaars-féle „modelljének" tesztje 

(1996) 

„(...) Világosan látható, hogy Trompenaars összekeveri a »konceptuális kategóriád fogalmát a »dimenziókkal«. 

Konceptuális kategóriák vannak egy tudós elméjében, amikor a kutatás felépítését tervezi. Ezek a koncepciók a 

megalkotó személy kultúrájához kötődnek – Trompenaars esetében ezek a személyek amerikai szociológusok és 

antropológusok az 1950-es és 1960-as évekből. 

(...) A tudományos kutatás célja, hogy a prekoncepciókat empirikus eredményekkel támassza alá. A kutatás 

során alkalmazott módszerek kiválasztását természetesen mindig befolyásolja a már létező elméleti háttérés a 

prekoncepciók. A kiválasztott módszerrel összegyűjtött adatok azt a célt szolgálják, hogy a prekoncepciókat 

felülvizsgáljuk, és analízisük során megalkossuk elméletünket. (...) [munkájában] Trompenaars végighalad 

ezeken a folyamatokon. Sajnos azonban az általa felhasznált minta kicsi, és nem megfelelően kezeli, emellett 

kilenc ország vizsgálata statisztikailag nem elégséges egy multidimenzionális modell kifejlesztéséhez. 

(...) Trompenaars az üzleti szemlélet hullámait lovagolja meg: üzenetét ahhoz alkalmazkodva fogalmazza meg, 

amit a fogyasztó hallani szeretne. A parsonsi funkcionalista sémáknak megfelelően (ami Trompenaars 

modelljének fő forrása) nincs lehetősége diszfunkcionális vagy destruktív elemek vizsgálatára. Így Trompenaars 

kérdőívében és tanulmányában meg sem említ olyan kulturális konfliktusokhoz kapcsolódó központi jelentőségű 

kérdéseket, mint a hatalmi harcok, a korrupció, az agresszív megnyilvánulások, a szorongás és a férfiasság-

nőiesség eltérő koncepciói. Az eredmény a kulturális kommunikáció és a kulturális különbségek »fast food« 

megközelítése." 

Charles Hampden-Turner – Fons Trompenaars: Válasz Geert Hofstede-nek (1997) 

„(...) Alapvető különbségek vannak Geert Hofstede és a mi megközelítésünk között, mint ahogy a világban 

létező kultúrák között is. Hisszük, hogy a társadalomtudományi módszertanok nem »kultúrafüggetlenek«. Nem 

létezik egy semleges, kultúra »fölötti« nézőpont, ahonnan az univerzumot objektíven vizsgálni lehet. Ebből 

következik, hogy teljesen legitim a kultúrát többféle perspektívából vizsgálni. Mi sokat tanultunk Hofstede 

szemléletmódjából. Úgy tűnik, neki nehézségei támadtak a mi nézőpontunk adoptálásával és megértésével. 

(...) A következő táblázatban foglaljuk össze Hofstede szemlélete és a mi szemléletünk közötti alapvető 

különbségeket. 

Hofstede elképzelése 

A kultúrák statikus pontok egy kettős tengelyű térképen. 

Egy kulturális kategória kizárja az ellentétét. 

A bevett statisztikai módszerek kultúrasemlegesek és értékmentesek. 

Hofstede induktív gondolkodás segítségével származtatta kategóriáit az IBM-adatokból és fejlesztette ki saját 

skáláját. 

Trompenaars elképzelése 
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A kultúrák »táncolnak« az egyik végponttól a másikig és vissza. 

Egy kulturális kategória menedzseli az ellentétét. 

A bevett statisztikai módszerek kultúraés értékfüggőek. 

Hofstede induktív gondolkodással újra feltalálta a skálákat, amelyekből az IBM plagizálta a kérdőívben szereplő 

kérdéseit. 

Geert Hofstede: A hullámokon lovagolva: viszonválasz (1997) 

„Charles Hampden-Turner sietett Fons Trompenaars segítségére, hogy kimentse kritikám fogságából. Közös 

válaszuk azonban nem azokkal a kérdésekkel foglalkozik, amelyeket megemlítettem. Kritikám lényege az volt, 

hogy Trompenaars felhasznált adatbázisa nem támasztotta alá kellőképpen modelljét; hogy a hét kritérium, amit 

megkülönböztet, csak az ő mint kutató elméjében létező koncepcionális kategóriák, azonban a megkérdezettek 

tudatában válaszaik alapján nem ugyanazok a megkülönböztetések vannak. Megjegyeztem azt is, hogy a 

megkérdezettek válaszait nem foglalta pontértékekbe az országokra vonatkozóan a hét »dimenzió« mentén, így 

nem világos az egyes országok elhelyezkedése. Végezetül kísérletet sem tett arra, hogy összehasonlítsa 

következtetéseit más tanulmányokkal, akár országindikátorokkal (mint GNP/fő) vagy átfogó vizsgálatok 

eredményeivel (mint pl. az Eurobarometer). 

Hampden-Turner és Trompenaars azzal érvelnek, hogy Trompenaars műve jó, csak más, mint az enyém. Ezt 

alátámasztandó, állításokat fogalmaznak meg az én általuk feltételezett elképzeléseimről, ami elgondolkodtatja 

az embert, hogy valójában mennyire olvasták a munkáimat. Összegyúrnak egy elnagyolt bábut, hogy 

megégessék. Munkáim egyik fő vonulata a gondolkodásmód és a tudományos elméletek kulturális relativitása. 

Én lennék az utolsó ember, aki azt állítja, hogy a társadalomtudományi módszertanok »kultúrafüggetlenek«. 

Sehol nem állítottam, hogy az olyan kategóriák, mint az individualizmus és a kollektivizmus az individuum 

szintjén egymást kizáró tényezők. Pusztán azt mutattam ki, hogy empirikus adatok alapján az országok szintjén, 

ha az adott ország a dimenzió egyik végpontjához közelebb áll, akkor a másik végponthoz kapcsolódó 

jelenségek kevésbé jellemzőek (...)." 

3.2.4. „Kulturális klaszter"-modell 

Az eddig tárgyalt kutatásokhoz szorosan kapcsolódva alakult ki egy kulturális klasztereket (cultural clusters) 

alkalmazó elmélet (Ronen, Shenkar, 1985). Ez az elképzelés továbblépett a nemzetállamokat az elemzés 

alapegységeként kezelő elméleteken, és empirikus bizonyítékokkal igazolta, hogy vannak hasonlóságok az 

országok között az angol, germán, északi, latin-európai, távol-keleti, arab, közel-keleti klasztereken belül is 

(lásd 16.1. ábra). E tanulmánynak a nemzetközi menedzsment szakirodalmában gyakorlati szempontból 

tulajdonítottak nagyon nagyjelentőséget. A regionális egységek létének bizonyítása és azok leírása lehetővé tette 

a vezetői technikák, vezetési elméletek és a szervezeti politika zökkenőmentes átültetését az egyes régiók 

között. Ronen és Shenkar (1985) kutatása lényegében az előző tizenöt év országklasztereket (country cluster) 

feldolgozó irodalmának nagyon alapos áttekintése és szintézise volt. A tizenöt év alatt nyolc nagyszabású 

klaszterkutatást végeztek, és ezek a tanulmányok négy kategóriában vizsgáltak változókat: 

• a munkacélok fontossága; 

• szükséglethiány, szükségletkielégítés és a munkával való elégedettség; 

• vezetői és szervezeti változók; 

• munkahelyi szerepek és személyközi orientáció. 
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16.1. ábra. Országklaszterek szervezetikultúra-vizsgálatok alapján 

A szintézis eredményeként nyolc országklasztert definiáltak, emellett találtak négy olyan országot, amelyek 

függetlenként egyikbe sem sorolhatók be, ezek: Brazília, Japán, India, Izrael. E tanulmányt a 

konvergenciahipotézis igazolásaként is emlegetik. Ugyanis, ha a körben elhelyezett országokat nézzük, „a kör 

közepe felé haladva, az országok GNP-je egyre nő. A hasonló nagyságrendű GNP-vel rendelkező országok 

ugyan nem feltétlenül mutatnak hasonlóságot a különböző klaszterekben, azonban (olyan mértékben, ahogy a 

GNP befolyással van egy ország értékeire és kultúrájára) ezen országoknak kulturális értékrendszere 

konvergens." (Hodgetts, Luthans, 1991, 57.) Mint a konvergenciaelmélet támogatói, Hodgetts és Luthans azt 

állítják, hogy az előbb ismertetett kutatás bizonyítja, hogy bár a kulturális különbségek felismerése és 

tanulmányozása még mindig lényeges kérdés, valójában a nemzetközi menedzserek egy közös, nemzetközi 

kultúrának részesei, és ajövőben a divergencia helyett a konvergencia lesz valószínű. 

3.3. KULTURKÖZI INTERAKCIÓK VIZSGÁLATA 

A szervezeti keretek között a különböző nemzeti kulturális háttérrel rendelkező egyének közötti interakciók 

megfigyelése és vizsgálata vezetett egy új, kultúrközi kutatási trend kialakulásához. Megfogalmazódott az a 

felismerés, hogy valójában az interakció, és nem a formális összehasonlítás a menedzseri aktivitás lényege. 

Befolyásolta az új trend megerősödését a hetvenes-nyolcvanas években három olyan, egymással is szoros 
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kapcsolatban álló globalizációsjelenség, amely a kutatók figyelmét a nemzeti összehasonlító vizsgálatok mellett 

az interakciók folyamatára és a befogadó közegre, a szervezetre irányította. 

• A világgazdasági hatalmi egyensúlyban bekövetkező változás. Az Egyesült Államok gazdasági dominanciáját 

kikezdte Japán és a gyorsan fejlődő ázsiai országok. Az éles versenyhelyzet kialakulása ráirányította a kutatók 

figyelmét ajapán kultúra üzleti sikerekre tett befolyásának vizsgálatára. Ajapán-amerikai vegyes vállalatok 

megjelenésével és elterjedésével a hangsúly a két kultúra kölcsönhatásának vizsgálatára helyeződött át. 

• A közvetlen külföldi befektetések ugrásszerű növekedése vegyes vállatok, leányvállalatok és multinacionális 

vállalatok formájában. 

• A munkaerő tömeges szabad áramlása az országok között, aminek eredményeképpen megjelentek a 

multikulturális munkacsoportok a munkahelyeken. 

Az interakciós kutatásokkal egy időben jelenik meg a szervezeti kultúra kutatásában az az elképzelés, hogy a 

szervezetekben sokféle kultúra van jelen, és ezek közül a nemzeti kultúra csak egy. Hasonlóképpen az 

interakciós vizsgálatokhoz, a szervezetikultúra-vizsgálatoknak is egyik központi kérdése lett a kultúrák 

szervezeten belüli dinamikus kölcsönhatása (Sackman, 1997). 

A „kulturális szinergia"-modell az interakciós kutatások egyik iránya. A modell szerint a sikeres kultúrközi 

kommunikációnak és ennek következményeképpen a feladatok sikeres végrehajtásának feltétele a szervezeten 

belüli különbségekés hasonlóságok tudatos kezelése. A kulturális szinergia fogalma alapvetően a kulturális 

tudatosság és megértés kialakítására épül a munkacsoportokon belül és szervezeti szinten is. NancyJ. Adler 

(1986) jellemzi a multikulturális szervezeti környezetben felmerülő lehetséges problémákat és a kulturális 

diverzitás adta előnyöket. A kulturális különbségek szervezeteken belül elsősorban konvergens folyamatok 

esetében okoznak zavart, amikor arra van szükség, hogy az alkalmazottak hasonló módon cselekedjenek vagy 

gondolkodjanak. A legtöbb problémát a kommunikáció (amikor hasonló értelmezésre van szükség) és az 

integráció (amikor a cselekvésnek kell azonos kimenetelűnek lennie) okozza. A különböző kultúrákból 

származó emberek félreértik egymást, nem ugyanolyan munkamódszerrel dolgoznak, nem ugyanolyan 

munkatempóban. A legnagyobb félreértésekés a kétértelmű helyzetek akkor alakulnak ki, amikor a feladat 

megoldása konvergens gondolkodást és egyértelmű megoldást igényel. A kulturális különbségek akkor is 

zavarokhoz vezetnek, amikor más országokban használt eljárásokat és technikákat adaptálás nélkül 

alkalmaznak. Jó példa az ilyen típusú hibára, amikor komplett marketingkampányokat vesznek át a 

legkülönbözőbb országokban (Adler, 1986, 79.): 

Egy multinacionális cég Afrikában próbált meg bevezetni egy bébiételterméket a megszokott 

termékcsomagolást és feliratot használva. A csomagoláson egy csecsemő képe volt látható, és a bébiétel 

megnevezése. A cég legnagyobb meglepetésére a helyi lakosság a címkére pillantva azt úgy értelmezte, hogy 

konzervbabákat (!) tartalmaz a termék. Az eladási mutató természetesen elmaradt a várakozástól. 

Míg a kulturális különbségek konvergens folyamatoknál vagy konvergens gondolkodást igénylő feladatoknál 

problémát okoznak, divergens folyamatoknál megfigyelhetők az előnyei. A kulturális különbségek akkor 

fordíthatók leginkább egy szervezet előnyére, amikor az a terjeszkedés, növekedés fázisában van – 

elképzeléseit, megközelítési módjait törekszik bővíteni, termékszerkezetét tágítani, marketingstratégiáját 

fejleszteni. Adler (1986) eredményei szerint a kulturális különbségek hatásait a szervezetek többféleképpen 

érzékelhetik, és azokra többféleképpen reagálhatnak. A 16.2. táblázat mutatja a lehetséges változatokat. 
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16.2. táblázat. A kulturális különbségek hatásai egyes szervezettípusokra 

Azok a szervezetek, amelyekre a kulturális szinergia szemlélete ajellemző, felismerik mind a hasonlóságokat, 

mind a különbségeket a kultúrák között, és tudatosan felhasználják azokat a szervezet fejlesztéséhez. A 

kulturális szinergiát kialakító szervezetekben a vezetők a diverzitást a szervezeti problémák megoldására 

használják. A problémamegoldás folyamata három fázisra bontható: 

• Helyzetleírás. Milyen problémával néz szembe a szervezet? Első lépésként képesnek kell lenni a 

konfliktushelyzet felismerésére. A szervezet tagjainak ezt el kell fogadniuk, még ha a probléma az ő kulturális 

nézőpontjukból nem is létezik. Az összetett problémák megoldásának legkritikusabb pontja, amikor a szervezet 

különböző kulturális hátterű tagjai a saját nézőpontjukból írják le a felmerült kérdést. 

• Elemzés más-más kulturális nézőpontból. A kulturális elemzés során a különböző kultúrákhoz tartozók 

próbálják megérteni és megmagyarázni a probléma vagy viselkedés mögöttes tartalmát. A folyamat közben a 

csoport tagjai ráébrednek a saját kultúrájuk és a másik kultúra közötti hasonlóságokra és különbségekre, 

felismerik az adott kultúrában érvényesülő értékrendet kifejező normákat, szabályokat, szokásokat. 

Egy amerikai mérnök perzsa alkalmazottakat tanított egy munkagép használatára. Elégedetlen volt az 

előmenetelükkel a tanulásban, ezért rossz értékelést adott róluk. Az egyik perzsa alkalmazott odament hozzá, és 

azt mondta: „De én azt hittem, a barátom vagy. Miért nem írsz rólam jobb értékelést?" Az amerikai nagyon 

dühös lett erre a kérdésre. A helyzet elemzésekor kiderült, hogy a perzsák számára a barátság fontosabb a 

feladatteljesítésnél, míg az amerikaiak szemében a feladatértékelésnél elsősorban a kompetencia számít, nem a 

barátság. Mindkét kultúra értékrendjében megtalálható a „barátság" és a „teljesítmény", de különböző 

helyzetekben különböző fontossággal bírnak. 

• Kulturális kreativitás. A szervezetek olyan megoldásokat keresnek a felmerülő problémákra, amelyek teljesen 

újak, figyelembe veszik a kulturális értékrend eltéréseit, és az alapvető értékrendet nem veszélyeztető 

kompromisszumra próbálnakjutni. A kulturális szinergia megteremtésekor a cél a különbségek kezelése, és nem 

megszüntetése lesz. 

3.4. MULTIKULTURÁLIS VIZSGÁLATOK 

A multikulturalizmus vizsgálatára a nemzetközi üzleti életben megfigyelhető újjelenségek adtak okot. A vegyes 

vállalatok és stratégiai szövetségek létrejötte és gyors elterjedése a kisebb nemzetek kisebb vállalatainak is 



 III. RÉSZ│ SZERVEZETI 

MAGATARTAS 
 

 359  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

lehetővé tette, hogy versenyképesek maradjanak, és hogy forrásigényes, hosszú távú programokba is 

bekapcsolódjanak. Az ennek eredményeképpen kialakult munkaerőbázis nagyon különböző hátterű, 

képzettségű, nemzeti hovatartozású, érdeklődésű még egy cégen és egy földrajzi ponton belül is. Például az 

Asea Brown Boveri cégnél, amely egy svájci-svéd vegyes vállalat, nem ritka, hogy egy osztály (vagy más néven 

„profitcenter") 125 alkalmazottjának 25 különböző útlevele van (Sackman, 1997). 

Az eddig tárgyalt három fő kultúrakutatási irányba tartozó vizsgálatok egyik közösjellemzője, hogy a 

makro(nemzeti kultúra) és a mezoszintre (szervezetek) koncentrálnak (Erez, Earley, 1993, 233.). Mikroszinten 

az elemzések tárgya az egyén. A mikroszintű megközelítést a kultúrközi kutatások terén erős kritikák érik 

(Cieri, Dowling, 1995). A kritikusok szerint a mikroszintű megközelítés hibalehetőségeket rejt, mert nem képes 

megkülönböztetni az émikus (emic) és az étikus (etic) módszertani vizsgálatokhoz tartozó kérdéseket. 

A kultúrközi menedzsmentkutatás egyik meghatározó módszertani kérdése az émikus-étikus megkülönböztetés 

(Cieri, Dowling, 1995, 131.). Az émikus megközelítés egy bizonyos kultúrát kísérel meg leírni, 

kultúraspecifikus nézőpontból vizsgálva a viselkedést és a nézeteket, amelyek történelmi, társadalmi fejlődés 

eredményeként jöttek létre és fejlődtek. Ezzel szemben az étikus megközelítés olyan változókat vizsgál, 

amelyek kultúrafüggetlenek, általános érvényűek, és amelyekkel társadalmi jelenségeket vizsgálhatnak 

egyetemes fogalmakban gondolkodva (lásd 16.3. táblázat). 

3.3. táblázat - 16.3. táblázat. Az émikus és az étikus megközelítés a kultúrközi 

kutatásokban 
 

Émikus Étikus 

A viselkedést rendszeren belülről vizsgálja A viselkedést egy rendszeren kívüli pozícióból 

vizsgálja 

Csak egy kultúrát vizsgál Több kultúrát vizsgál, összehasonlítja őket 

A struktúrát a kutató fedezi fel A struktúrát a kutató alkotja meg 

Belső kritériumok A kritériumok abszolútak vagy egyetemlegesek 

A multikulturális kutatások középpontjában a szervezetek és az egyének állnak a kultúra hordozóiként. A 

kritikusok által felismert hibalehetőség kiküszöbölhető a kultúra és az egyén közötti kapcsolat újragondolásával, 

új megközelítések bevezetésével. Az individuum mint a kultúra hordozója koncepciója új kutatási horizontot 

nyitott. A koncepció szerint az egyének egyszerre többféle kulturális identitás hordozói is lehetnek. A kutatások 

célja e szempontból az lehet, hogy egy adott pillanatban melyik kulturális identitás válik meghatározóvá és 

befolyásolja az egyén viselkedését. HubertJ. M. Hermans és H. J. G. Kempen (1993, 1998) „komplex self '-

elméletüket összekapcsolták a kultúrák interakciós hatásának és a multikulturalizmus jelenségének 

vizsgálatával. Elgondolásuk szerint a self összetett természetű, sokoldalú jelenség, különböző énpozíciókból áll, 

amelyek egymással dinamikus, dialogikus kapcsolatban állnak. Elméletük összefügg a self posztmodern 

felfogásával, amely elképzelés kimondja, hogy nem beszélhetünk egy központi referenciapontról a self esetében, 

mivel az decentralizált, és társadalmi, pszichológiai hatások eredményeképpen jön létre (Csabai, Erős, 2000). A 

hagyományos kultúrközi pszichológiai kutatások elsősorban kultúrák leírására, azok összehasonlítására 

koncentrálnak. Hermans és Kempen aztjavasoják, hogy a kutatások fókuszába a kultúrák érintkezése kerüljön. 

Azokra a kontaktzónákra kell a kutatóknak figyelmüket irányítaniuk, ahol több kultúra találkozik össze. 

A nemzetközi menedzsment vizsgálatának szempontjából ilyen kontaktzóna például a multinacionális cégek 

szervezete, ahol a külföldi, kiküldött felső vezetők az anyaországból vagy igen gyakran egy harmadik országból 

érkeznek, és a befogadó ország középvezetőivel és munkavállalóival dolgoznak együtt. A multinacionális cégek 

elemi érdeke, hogy sikeres, eredményt, profitot produkáló munkát végezzenek, hiszen egy-egy kiküldött felső 

vezető esetében az egyénbe befektetett összeg kezdetben a befogadó országban létrehozott leányvállalat éves 

forgalmának akár 10%-át is elérheti. A kiküldött felső vezetők sikere nagymértékben függ attól, hogy mennyire 

képesek alkalmazkodni a befogadó ország kultúrájához (Caligiuri, 1997). Felső vezetőként és külföldiként 

többszörösen is nehéz helyzetben vannak. A magányosság, az elszigeteltség érzése a hierarchia csúcsán, az 

objektív visszacsatolás hiánya a beosztottak felől növeli annak az esélyét, hogy a beilleszkedés a kultúrába 

egyáltalán nem vagy súlyos problémákkal terhelten történjék meg. Ajelenség vizsgálata az elmélet és a 
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gyakorlat szoros együttműködését feltételezi. Akár a kiválasztási folyamatot, akár a továbbképzéseket, 

tréningeket vagy vezetői tanácsadói munkát nézzük, az elméleti kutatási eredmények nélkülözhetetlenek a 

gyakorlatban. 

3.5. ÖSSZEGZÉS 

Ebben a fejezetben a kultúra hatását többféle szempontból (nemzetek közötti összehasonlítások, kultúrközi 

interakciók, multikulturalizmus jelenségének vizsgálatai) és különböző szinteken is (makro-, mezo-, mikro) 

elemeztük a nemzetközi menedzsment tudományágán belül. A vizsgálatok szerteágazóak, sokrétűek, és 

általános tendencia, hogy a kultúrközi kutatások egyre hangsúlyosabbakká válnak, és mindenütt önálló, külön 

kutatási irányokká fejlődnek. Egy másik tendencia az, hogy egyre erősebb kölcsönhatás figyelhető meg az 

elméleti kutatások és az alkalmazott, gyakorlati felhasználás között. A vezető világcégek felismerték, 

hogyjelentős stratégiai előnyhöz juthatnak, ha támogatják a kutatásokat, és azok legújabb eredményeit beépítik 

mindennapi gyakorlatukba. Ez a kölcsönös egymásrautaltság nemcsak egy tudományágon belül hat ösztönzőleg 

az alkalmazott kutatásokra, hanem interdiszciplináris együttműködéseket is elősegít, és így sok új, kreatív 

problémafelvetést, vizsgálatot eredményez. 

4. 17. A TÁRGYALÁS –Kulikné Láng Zsuzsanna 

4.1. BEVEZETÉS 

A következőkben a tárgyalás témakörét szeretnénk bemutatni, de nemcsak egyszerűen az összegyűjtött adatokat 

és elméleteket, hanem olyan eseteket és kísérleteket is, amelyek megvilágítják a tárgyalás különböző 

felfogásmódjait, ezek létjogosultságát, és egy kis ízelítőt adnak gyakorlati alkalmazhatóságukból. 

A tárgyalás szó hallatán különböző helyzetek, események idéződhetnek fel, amelyek a fogalommal kapcsolatban 

állnak. A szűken értelmezett üzleti vagy bírói tárgyalásoktól egészen a közés magánéleti megbeszélésekig 

időben, formai kötöttségekben, lefolyásában, hangulatában meglehetősen eltérő helyzeteket tekinthetünk 

tárgyalásnak. Ez természetesen nem minden kultúrában van így, de a mi társadalmunkban feltétlenül jogos a 

tárgyalási helyzetek kiterjesztett értelmezése. 

A továbbiakban elsősorban az üzleti tárgyalás sajátosságait mutatjuk be, hiszen a gazdasági szférában ez a 

releváns, az ettől eltérő jegyekre külön utalunk. A különböző „egyezkedési" helyzetekre nem lehet 

következetesen kidolgozott, általánosan érvényes szabályrendszert alkalmazni. Ennek oka azonban nemcsak a 

szituációk sokfélesége, hanem az is, hogy a tárgyalás végső kimenetelére számos helyzeti jellemző is hatással 

van (pl. a tárgyalók személyisége, a helyszín és az időpont). Felállítható egy általános modell, de azt szem előtt 

kell tartani, hogy a tárgyalás általában kreatív folyamat, ezért mindig az adott helyzethez kell igazítani a 

megoldási módszert. 

A tárgyalási szituáció minden esetben stratégiai helyzet is, amely különbözően értelmezhető, mint például: 

közvetlen kommunikációs helyzet, döntési helyzet vagy konfliktuskezelési mód. Az eltérő értelmezések a 

megközelítések különbözőségéből erednek, mindegyik a tárgyalási helyzet más-más aspektusait emeli ki. Végül 

a tárgyalás folyamatként is leírható, ezért a folyamatszabályozás törvényszerűségeit figyelembe véve tudjuk 

irányítani. A tárgyalás folyamatának szakaszait ismertetve néhány gyakorlatban is felhasználható eredményt 

mutatunk be, és az információs technológia felhasználási lehetőségeit vázoljuk fel. Emellett az olvasó választ 

kaphat arra a kérdésre is, hogy mire számíthat, ha a tárgyalás összes ismeretével felvértezett tárgyalópartnerrel 

kerül szembe. 

4.2. A TÁRGYALÁS SZEREPE ÉS HELYE 

4.2.1. A tárgyalás szerepe a társadalomban 

A tárgyalás korszakában élünk, a társadalmi szabályrendszerek nagy része (pl. a törvények) tárgyalás útján 

alakul ki. Nincs egyetlen, mindenekfelett álló eszme vagy érvrendszer, amelyet mindenki elfogad, csak 

tárgyalások során kimunkált törvények és szabályok léteznek. Ez nálunk társadalmi és személyes szinten is 

helytálló, de kultúrafüggő jelenség. Ha a „tárgyaló" társadalom kialakulásának okait keressük, érdekes 

magyarázatot kaphatunk a humánetológiától. Az emberi viselkedés komplex vizsgálatánál szembetűnő, hogy a 

saját csoport kiemelkedő szerepet kap (csoporton az elsődleges csoportot értjük, amivel a szocializáció 

folyamán az egyén teljesen azonosul). Az embert nemcsak egyéni, de csoportszelekciós hatások is formálják, 
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így kialakul az ún. szuperorganizmus, olyan lény, aki számára a csoport érdekei fontosabbak a saját céljainál, 

csoportjához hűséges, érte önfeláldozásra is képes. Az ilyen közösségekben nagyon erős a csoportszerveződés, a 

tagok közti kommunikáció, és az agresszív viselkedésformák a csoporton belül visszaszorulnak, de a különböző 

csoportok között felerősödhetnek. 

A csoporton belüli és a csoportok közötti interakcióbanjellemző viselkedésminták, stratégiák eltérőek. A csoport 

hatékony működését szolgálja, ha: 

• az egyén elfogadja a csoport globális eszmerendszerét, 

• az egyén képes magasrendű kooperációra a csoportjához tartozókkal, 

• a globális eszmék egyedi ellenőrzés alatt állnak és visszatáplálódnak a globális 

szintre, 

• az egyén képes önfeláldozásra. 

Mindez a csoport mint új szerveződési szint létrejöttét és fennmaradását lehetővé teszi (Csányi, 2000). 

A csoportok létrejötte szükségessé tette a csoportok közötti egyezkedési mechanizmusok kialakulását. Az 

ütköző érdekek összeegyeztetésére az agresszív viselkedés alternatívájaként megjelent a tárgyalás. A csoportok 

közötti egyezkedésben két autonóm rendszer lép kölcsönhatásba, ami különböző szerveződési módok, eltérő 

normák, értékek kölcsönhatását jelenti. A csoportok közötti kapcsolatban a viselkedésminták jelentősen eltérnek 

a csoporton belüliektől. Az egyezkedési mechanizmusok jellemzői (Csányi, 2000): 

• erőegyensúly és időleges egyezségek, 

• a moralitás érdekfüggővé válik, 

• a racionális analízis és gondolkodás kerül előtérbe, 

• kölcsönös kompromisszumok, 

• a csoport autonómiájának és érdekeinek előtérbe helyezése. 

Az egyezkedési mechanizmusok jelentősen csökkentik a csoportok közötti agressziót, hiszen ez az egyik fő 

funkciójuk, így lehetővé vált hatalmas méretű, sokféle csoportból álló társadalmak kialakulása. Ez az új 

szerveződési szint pedig az ideák versengésének, az ideák evolúciójának színterévé vált (Csányi, 2000). 

A modern társadalom lerombolta a kultúrákat elválasztó határokat, megszüntette az elszigetelt kis csoportokat. 

Megszűnt az univerzális eszmerendszer egyeduralma, helyette válogathatunk a különböző világnézetekben, ami 

a csoportok méretének radikális csökkenését hozta, megjelent az egytagú csoport (Csányi, 1999). Az egyén a 

szocializáció folyamán megtanulja a csoportok közötti egyezkedés mechanizmusait, vagyis a tárgyalást, így az 

elszigetelt egyénekből felépül a „tárgyaló" társadalom. E gondolatmenetet akár elfogadjuk, akár kissé 

radikálisnak tekintjük, azzal mindenképpen egyet kell értenünk, hogy kultúránkban feltétlenül szükség van az 

egyezkedési mechanizmusok ismeretére. Egyéni szinten valóban rendelkezünk ezzel az ismerettel, igaz, nem 

egyforma mértékben és hatékonysággal használjuk e stratégiát, hiszen ezek többségükben tanulható készségek. 

A tárgyaló társadalom kialakulásának leírásából is látható, hogy a kommunikációs helyzetek nem azonosak a 

tárgyalási helyzetekkel. A különbség bemutatására lássuk a tárgyalási helyzet fogalmának néhány definícióját: 

„Tárgyalással van dolgunk minden olyan esetben, amikor az emberek véleményeket és nézeteket cserélnek azzal 

a céllal, hogy befolyásolják a magatartást (...) egyszerre vannak közös és ütköző érdekeik." (Karras, 1998.) 

„A tárgyalás kétirányú kommunikáció, amelynek az a rendeltetése, hogy egyezségre jussunk másokkal azonos 

és eltérő érdekeinket illetően." (Fisher, Ury, 1997.)„A tárgyalás a menedzserek életformája." (Lax, Sebenius, 

1986.) 

„Üzleti tárgyalásról akkor beszélünk, ha a tárgyaló felek között a hatalmi különbözőségek már nem 

meghatározók, a különböző csoportoknak egymástól eltérő érdekeik vannak, és kölcsönös függőség köti össze 

őket." (Mastenbroek, 1991.) 
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A felsoroltakon kívül számos definíció létezik, amelyekkel szűkebb és tágabb értelemben meghatározható a 

tárgyalás, de már ennyiből is látható, hogy a tárgyalás egy olyan kétirányú kommunikációs folyamat, amelyben 

a részt vevő feleknek egymástól eltérő érdekei vannak, és kölcsönös függőségben állnak egymással. Ez a 

meghatározás egyben a konfliktus fogalmának definíciója is lehetne. 

A konfliktusok főbbjellemzői a következők: 

• „A konfliktusban álló felek egymástól kölcsönösen függő kapcsolatban állnak. 

Az egyik cselekedete befolyásolja a másik helyzetét, és fordítva. 

• A felek úgy vélik, hogy egymást kölcsönösen kizáró célokat szeretnének megvalósítani." (Faragó, Vári, 1988, 

7.) 

Ennek figyelembevételével mondhatjuk, hogy a tárgyalás a konfliktus feloldásának hatékony eszköze, és egy 

olyan stratégiai helyzet, ahol megválasztható a követendő taktika. Emellett a döntések sorozata magában 

foglalja többek között a stílust, a helyzet lehetséges kimeneteleit, a helyszínt, az időpontot, a személyes 

kapcsolatot stb. Így értelmezve bátran állíthatjuk, hogy a tárgyalás folyamata valóbanjelen van a mindennapi 

életben, és a legkülönbözőbb helyzetekben használhatjuk, sőt használnunk kell érdekeink elérésére, céljaink 

megvalósítására. 

4.2.2. A tárgyalási helyzetek csoportosítása 

A tárgyalási helyzeteket többféle szempont szerint kategorizálhatjuk. A tárgyalás típusa szerint 

megkülönböztetünk: üzleti, társadalmi egyeztető, diplomáciai, bírósági tárgyalást. Az így besorolható egyes 

tételek jelentősen különbözhetnek célkitűzés, stratégiaválasztás, formalizáltság tekintetében is. Egy tárgyaláson 

belül különböző szintek léteznek: a téma, a kapcsolatok és a folyamat szintjei. Ez a három szint folyamatosan 

jelen van, és egymással kölcsönhatásban alakítják a tárgyalást (Külkereskedelmi Főiskola belső anyaga). A 

tárgyalás témaszintje az az aktuális ügy vagy probléma, amelynek megvitatására a felek találkoztak. Ez mindig 

explicit megjelenik, akkor is, ha adott esetben a megbeszélés más, az egyik vagy mindkét résztvevő számára 

fontosabb célkitűzéssel bír az adott tárgyalandó témánál. Leggyakrabban diplomáciai tárgyaláson fordul elő, 

hogy a téma megválasztása csak ürügyként szolgál a találkozó létrejöttéhez. 

A kapcsolati szint a tárgyaló felek személyes viszonyát mutatja, vagyis az egymás iránt táplált érzéseiket, 

vélekedésüket, benyomásaikat, feltételezéseiket. Ezen a szinten is megfogalmazódnak szándékok és célok, 

melyek kölcsönhatásban vannak a témaszint célkitűzéseivel. A folyamat szintje a tárgyalás időbeli tagoltságát 

foglalja magába. A tárgyalás mint egész további szakaszokra osztható, melyek egymás utáni sorrendje az időben 

állandó, és tartamuk a tárgyalás teljes időintervallumának ismeretében előre megadható. A tárgyalás lefolyása 

nem feltétlenül lineáris, egyes szakaszok kimaradhatnak vagy újra ismétlődhetnek, és csak később lépnek 

tovább a felek. Bonyolult, sok témát vagy sok feltételt tartalmazó tárgyalások esetében az egész egyezkedési 

folyamat többszörösen visszatérő hurkot alkot. A folyamat szabályozása ehhez a hipotetikus mintához való 

optimális közelítést jelenti. 

Mivel a tárgyalás személyes kommunikációs helyzet, ezért indokolt megkülönböztetni kétszemélyes és 

többszemélyes tárgyalást. A többszemélyes helyzet tovább osztályozható delegációs tárgyalásra, illetve 

többoldalú tárgyalásra, amikor három vagy több tárgyaló fél van jelen, illetve ha a kétoldalú tárgyalások 

közvetítő jelenlétében folynak. A tárgyalópartnerrel való kapcsolat időperspektíváját tekintve 

megkülönböztetünk hosszú távú, rövid távú és egyszeri kapcsolatot. Ennek döntő jelentősége lehet a stratégia 

megválasztásában és a célok kijelölésében. A megoldási módok alapján megkülönböztethetünk 

problémamegoldó tárgyalást, amelyben a felek úgy növelik együttes elégedettségüket, hogy mindketten 

nyernek, és osztozkodó tárgyalást, amelyben a felek egymástól nyernek (Külkereskedelmi Főiskola belső 

anyaga). 

A tárgyalás mindig stratégiai helyzet, mert megadhatom a prioritásokat, tehát hogy a felmerülő kérdések a 

számomra mennyire fontosak, és ennek az elvnek vagy elveknek az alapján többféle döntési lehetőség közül 

választhatok. Ugyanakkor ez igaz a partneremre is, és mivel a helyzetünk egymástól kölcsönösen függ, az ő 

várható döntéseit szintén figyelembe kell vennem. A stratégia mindig hosszú távú munkamódszertjelent, az 

egyes aktuális helyzetekben a különböző választható lépéseket pedig taktikának nevezzük. A taktika rövid távú 

tervezést igényel, de a kis lépések mindig a nagyobb stratégiai tervezésnek vannak alárendelve, ugyanakkor 

szintén figyelembe kell vennem a partnerem viselkedését. 
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4.3. A TÁRGYALÁS ELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉSEI 

4.3.1. A tárgyalás mint racionális döntés 

A tárgyalásnak, különösen az üzleti tárgyalásnak a racionális döntésekre való visszavezetése kézenfekvő, és az 

esetek többségében jól használható.8 A következőkben csak közvetlenül a tárgyaláshoz kapcsolódó elemeket 

emeljük ki. Külön is hangsúlyozni szeretnénk, hogy bár a tárgyalás nem szűkíthető le egyetlen döntésre, de ha a 

döntés meghozatalának folyamatát elemezzük, kétségkívül az egyezkedés legérdekesebb szakaszát vizsgáljuk. 

A racionális döntések megközelítése szerint a tárgyalás során a saját érdekeinknek leginkább megfelelő döntést 

hozzuk meg, kiszámítható az is, hogy meddig érdemes még megegyezni, és hol az a pont, ahol már nemjelent 

előnyt az egyezség. A saját megegyezési tartomány kialakításakor a tárgyaláson felmerülő összes szempontot 

sorra meg kell vizsgálni a saját és a partnerem nézőpontjából. Üzleti tárgyalás estében az ártartomány 

meghatározása nagyon fontos, bár ezt jelentősen befolyásolhatják az egyéb feltételek. Az árképzési stratégiát 

befolyásoló tényezők a következők (Kotler, 1992/1988): 

• az árpolitikai célok kiválasztása, 

• a kereslet meghatározása, 

• a költségek becslése, 

• a versenytársak ajánlatainak és árainak elemzése, 

• az árképzés módszerének kiválasztása, 

• végül a végső ár kiválasztása. 

Ha csak az ártartomány meghatározását tekintjük, és csak a közvetlenül befolyásoló faktorokat vesszük 

figyelembe, akkor is kiemelkedően fontos a tárgyalási célok meghatározása, hiszen az árnak is igazodnia kell a 

célkitűzésekhez. Vegyünk példának egy vállalatot, amely új terméket készül piacra bocsátani, és most tárgyal a 

forgalmazó partnerekkel. Ha a vállalat a kemény piaci verseny vagy a fogyasztói szokások változékonysága 

miatti nehéz helyzetéből így akar kitörni, akkor a nyereségesség szempontja háttérbe szorulhat. Például nem 

tudja az árban rövid távon érvényesíteni a fejlesztési költségeket, de képes fennmaradni és túlélni a válságot. A 

költségeihez képest ugyan alacsonyabb áron értékesít, de mozgatható tőkéhezjut, és hosszabb távon a 

nyereségesség is előtérbe kerülhet. 

Egészen más a helyzet, ha a vállalat célkitűzése a forgalomnövekedés maximalizálása. Ebben az esetben szintén 

nagyon alacsony az árképzés az egységárat tekintve, de a magas eladási szám pótolja az egyes termékek csekély 

árrése által okozott kiesést. Főleg a szélsőségesen árérzékeny piacokon (a magyar piac nagy része is ilyen) 

alkalmazható ez az eljárás, természetesen csak akkor, ha biztosítható a nagy volumenű eladás. Ha a kiemelkedő 

termékminőséget tűzi ki célul a vállalat, akkor az előzőektől eltérően magas árat szab, amelyhez kiváló 

minőséget társít. A minőség segítségével szeretné megőrizni vezető szerepét, így az eladások száma helyett az 

egy termékre jutó magas ár kell, hogy a költségeket fedezze, és a vállalat fennmaradását lehetővé tegye. 

A fenti példákból is látható, hogy a vállalati célokjelentős befolyást gyakorolnak az árképzési stratégia 

kialakítására. A hosszú távon fenntartható árképzés fő szempontjai szerint az ártartomány alsó határát a 

termelési, előállítási vagy beszerzési költség adja, mert ennél alacsonyabb ár esetében veszteség képződik. A 

tartomány középső részében a versenytársak vagy helyettesítő termékek árai helyezkednek el, természetesen a 

megfelelő haszonkulccsal, mely termékenként és üzletenként nagyon változó lehet. A felső részben pedig az 

általunk kínált termék egyedi jellemzője, termékelőnye, amely megemelheti az árat. A tartomány felső határát a 

kereslet drámai csökkenése határozza meg. Ennél magasabb áron nem lehet értékesíteni a terméket (Kotler, 

1992/1988). 

Ha ezen a gondolatmeneten indulunk el, akkor az üzlet létrejöttéhez elengedhetetlen a megegyezési tartomány 

vizsgálata. Ez az első lépés. Vegyünk egy hipotetikus helyzetet, a vevő és eladó közötti alku folyamatát. 

Mindkét fél számára adott az az ártartomány, amelyen belül az üzlet megkötésére hajlandó. Az ártartomány alsó 

és felső határát a piaci helyzet, a saját bekerülési költség, a partneremre vonatkozó elvárások és egyes esetekben 

törvényi előírások határozzák meg. Ha a vevő által megadott legmagasabb ár alacsonyabb, mint az eladó 

                                                           
8 A racionális viselkedés elméleti hátterét a könyv 2. fejezete mutatja be. (A szerk.) 
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számára elfogadható legalacsonyabb ár, akkor nincs megegyezési tartomány, nemjön létre az üzlet. Ha a két 

tartomány részben vagy egészen egybeesik, akkor van esély az egyezségre, amely a tartomány bármely pontján 

létrejöhet, de ezen kívül a nem megegyezés ajobb alternatíva. Az esetek többségében a megegyezéses ár a közös 

megállapodási tartomány középső részére esik, de az alkufolyamat során ajánlatok a megegyezési tartományon 

kívül is lehetségesek (Raiffa, 1982). 

Az osztozkodó egyezség elméleti modelljében (17.1. ábra) szimmetrikus viszonyokat feltételezünk, és az 

üzletfelek mindegyikénél tudatosan kialakított ártartományt. A valóságban az ártartományok, azoknak is az 

egyik szélső pontja a tárgyaláson az első ajánlat megtételekor derül ki, vagyis a még megindokolható 

legmagasabb vagy legalacsonyabb ár (a vevő vagy az eladó nézőpontjából) kijelöli a tartomány kezdőpontját 

(Scott, 1988). Az egyezkedő felek közötti szimmetrikus viszonyt könnyű felborítani, ami egyúttal a 

megegyezéses árat is elmozdítja, vagy meghiúsítja magát az egyezséget. Laboratóriumi körülmények között a 

kísérleti személyeket párokba osztották, majd a pároknak 2 dolláron kellet megosztozniuk. Csak sikeres 

megállapodás esetén tarthatták meg a pénzt. Szimmetrikus estben hamarosan megegyeztek 1-1 dollárban. 

Voltak olyan párok, ahol az egyik tagot megkérték, hogy ragaszkodjon az 1 dollár 20 cent részesedéshez, így 

partnerének csak 80 cent jutott. Ebben az esetben a megállapodás nem jött létre (Zeckhauser – id. Raiffa, 1982). 

 

17.1. ábra. Az osztozkodó egyezség modellje 

Az alku során az üzletfelek a megállapodási tartományon belül fokozatosan közelítik meg a végső árat. Több 

szempont figyelembevétele esetén az alku egy ideig kölcsönös előnyökön alapulhat, de mindig elérnek egy 

olyan pontot, ahol már csak egymás rovására jutnak előnyhöz, ekkor a tárgyalás osztozkodó jellegűvé válik 

(Külkereskedelmi Főiskola belső anyaga). Az egyezség megkötése során az elégedettség fontos kritérium, 

hiánya megakadályozhatja az üzlet létrejöttét (ahogy a fent leírt kísérletben, ahol a felek tudták, hogy mekkora 

összegen kell osztozkodniuk, és csak a fele-fele arányú osztozással lettek volna elégedettek), az elégedettség 

szintje azonban folyamatosan változik a tárgyalás során, és sokszor jövőbeli események is befolyásolhatják a 

megítélését (Karras, 1998). Lássunk egy példát az alkufolyamat és a megelégedettség kapcsolatára! 

Egy kis mexikói falu élelmiszerboltjába egy amerikai turista érkezik. A polcon a kedvenc borsókonzervéből öt 

darab porosodik. Mind az ötöt meg szeretné venni, ha kedvező árat kérnek érte. A fizetendő ár alsó határának az 

otthon szokásos bolti árat tartja (40 cent), de mivel itt a beszerzés komplikáltabb, 1,1 dollárt is megadna 

darabjáért. Ennél magasabb ár esetén inkább eláll az üzlettől, mert becsapva érezné magát. Az eladó 

ártartományának alsó határa 50 cent, mert ő ennél olcsóbban nem jut hozzá, és veszteséggel nem akarja eladni 

az áruját, a felső határ pedig 1,25 dollár, ennyiért még van esély eladni. A boltos szívesen túladna mind az öt 

konzerven, mert már régóta állnak az üzletben. A mindkét fél számára elfogadható ártartomány fedésben van, a 

megegyezés alapfeltételei adottak, ha a végső ár 50 cent és 1,10 dollár között van, mindketten elégedettek 

lesznek. Az alku fázisait a 17.1. táblázat mutatja (a nyereséget a nyitó ajánlathoz viszonyítjuk). 

3.4. táblázat - 17.1. táblázat. Az alku fázisai 
 

Ajánlat Darab Ár (dollár) Egységár Eladó profitja Vevő vagy Eladó nyeresége 
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(cent) 
(cent) 

A 1 0,75 75 25 - - 

B 2 2,25 75 75 - Nyereség 

C 3 2,75 55 25 Nyereség - 

D 4 1,40 70 40 Nyereség Nyereség 

E 5 3,25 63 65 Nyereség Nyereség 

Forrás: Karras, 1998. 

A megkötött üzletben mind az öt konzervet elviszi a turista, darabját 63 centért. Az első ajánlathoz viszonyítva, 

a vevő számára a darabár kedvezőbb, az eladó pedig túl tudott adni mindegyik konzerven, és a teljes nyeresége 

ebben az esetben a legmagasabb. Az alku ajánlatait vizsgálva az első négy lépésben mód van az előnyöket 

kölcsönösen növelni, pusztán azáltal is, hogy a vásárolandó darabszámot változtatják, de elérkezik az a pont az 

utolsó ajánlatnál, ahol már csak egymás vesztesége árán lehet előnyökhöz jutni. 

Az elégedettség szintjének alakulását az alkufolyamatban a 17.2. ábra mutatja. A megelégedettséget 

természetesen nem tudjuk objektíven mérni, nem lehet megmondani, hogy mikor lesz mindkét fél számára 

elfogadható (mert ténylegesen egyenlő valószínűleg nem lehet), de mivel a megegyezési tartományon belül az 

elégedettségi szintek ellentétesen mozognak, így valószínűleg a tartomány középső részén jön létre a 

megállapodás. A példában a kialakult egyezség mindkét fél számára közepesen kielégítő, azonban ez csak elvárt 

elégedettség, amelyet az üzlet megkötésének pillanatában remélnek, ugyanis eztjövőbeli események 

átértékelhetik. Az eladó elégedettségét csökkenti, ha aznap vagy másnap szintén keresik ezeket a konzerveket, 

és a vevő elégedettségét csökkenti, ha az étel nem váltja be a hozzá fűzött reményeket (pl. romlott). Így ajövőre 

vonatkozó elvárásaink is a tárgyalási folyamat részévé válnak. 

A racionális döntéssel foglalkozó kutatásokból jól látható, hogy hasonló helyzetekben (pl. ajövőre vonatkozó 

vélekedések) nem a racionálisan elvárhatónak megfelelően döntünk, hanem következetes torzításokat követünk 

el. Ezeket a következetes torzításokat vagy döntésleegyszerűsítő lépéseket nevezzük heurisztikáknak. A 

heurisztikák változatosak, és egyes kultúrákban eltérőek lehetnek. Például, ha valami sikerült, csináljuk így 

tovább, vagy éppen ellenkezőleg, ha eddig így sikerült, változtassunk (Tversky – id. Neale, Bazerman, 1983). 

Adott helyzetben a probléma megfogalmazása, a keretezés, vagyis az, hogy a nyereséget vagy a veszteséget 

hangsúlyozzuk-e, meghatározza a kockázatvállalás szintjét (Tversky, Kahneman – id. Neale, Bazerman, 1983). 

Ha a veszteségekre koncentrálunk, szívesebben kockáztatunk, míg ha a nyereségeket emeljük ki, inkább 

kerüljük a kockázatot (lásd bizonytalansági döntések). Eladó-vevő általánosított helyzetben, ha az egyezségben 

szereplő dolog (termék) árát tekintjük, akkor az eladó inkább kockázatkerülő viselkedést fog tanúsítani, mert ő 

pénzt kap a folyamat során, míg a vevő inkább kockázatvállaló helyzetben van, hiszen ő kiadja a pénzt (veszít). 

Ebből következik, hogy az alaphelyzet sémája eleve kicsit aszimmetrikus, a vevők inkább nyerő pozícióban 

vannak, mint az eladók. Ezért kiegyensúlyozott piaci viszonyok mellett az eladók különböző árengedményekkel 

és akciókkal tudják megtartani vagy vásárlásra ösztönözni vevőiket (Bazerman, Neale, 1992). 
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17.2. ábra. Az elégedettség alakulása az alku során (Karras, 1998) 

A tárgyalás során a nyereségek és veszteségek megítélése sem abszolút értékben történik, hanem bizonyos 

vonatkoztatási pontokhoz (horgonypontokhoz) viszonyítva, egy belső értékelési folyamaton keresztül 

határozzuk meg értéküket. Ha éppen egy órát szeretnénk vásárolni, melyet előre kinéztünk egyjó üzletben, az 

ára 4000 forint, de a bolt előtt találkozunk egy ismerősünkkel, aki ugyanezt az órát egy közeli boltban fele áron 

látta, mert abban az üzletláncban leértékelés van, akkor szinte biztos, hogy átmegyünk a másik üzletbe. Így 2000 

forintot nyertünk. Azonban, ha legközelebb ismét vásárolni megyünk, most televíziót szeretnénk, amit szintén jó 

előre kinéztünk, az ára 100 ezer forint. Mint az előző helyzetben, most is találkozunk az ismerősünkkel, aki a 

közeli üzletben 98 ezer forintért látta ugyanezt a televíziót, így is pont 2000 forint nyereségünk van, ha 

átmegyünk. De vajon most átmegyünk-e a másik üzletbe (Bazerman, Neale, 1992)? Ebben a két esetben a 

nyereség számszerűleg azonos, a megítélése azonban más, mert a teljes árhoz viszonyítva az óra vásárlásánál 

jelentős a kedvezmény, míg a televíziónál elenyésző. Tehát, a példában a vonatkoztatási pont a termék teljes ára, 

nem pedig az objektív nyereség összege. 

A hibás vonatkoztatási pontok, amelyeket a tárgyalás során az irreálisan megadott nyitó ajánlat is kialakíthat, 

hibás következtetésekhez vezethetnek: ezért a horgonypontokat érdemes folyamatosan felülvizsgálni. A 

tárgyalás előkészítésekor sokféle adatot kell figyelembe vennie a tárgyalónak, amelyeket sokszor szakértők 

készítenek: leírásokat, előrejelzéseket adnak a piac várható alakulásáról. Az ítéletalkotáskor azonban a témáról 

készült leírás milyensége jobban befolyásolhat, mint az előrejelezhetőség. Például ha valaki egy vállalatról szóló 

leírást kap kézhez, és arra kérik, hogy készítsen előrejelzést a vállalat várható nyereségéről, akkor a leírás 

kedvező volta kedvezőbb profitjóslást eredményez, a közepes leírás közepes profitot, a gyenge pedig alacsony 

eredményességet. A megítélésre nincs hatással a leírás megbízhatósága, vagy az, hogy a felsorolt információk 

lehetővé teszik-e a nyereség jóslását. A tények megbízhatóságára és az előrejelzés várható pontosságára nem 

vagyunk tekintettel (Tversky, Kahneman, 1991a/1974). 

A döntések gyakran nem függetlenek, hanem sorozatot alkotnak, és ekkor az egyes döntések befolyást 

gyakorolnak egymásra. Ez a sorozathatás lehet valóságos, de sokszor az egymástól független döntések, pusztán 

az időbeli közelségük miatt, a tárgyalásban részt vevő számára összekapcsolódnak. A döntések összekapcsolása 

a kockázatvállalás szempontjából is befolyásolhatja a kimenetet, hiszen kérdéses, hogy egy kockázatosabb 

döntés után tovább növeljük-e a kockázatot, vagy inkább a biztonsági megfontolások kerülnek előtérbe. 

Vegyünk egy klasszikus példát, a szerencsejátékost, aki rulettezik, és vizsgájuk meg a hibás gondolatmenetét. 

Ajátékosunk pirosra vagy feketére tesz. Ha hosszú sorozat piros után kell választania, ahogy a legtöbb ember, ő 

is a feketére tesz, mert tévesen úgy feltételezi, hogyannak kell következnie. A tévedés alapja az, hogy úgy 

gondoljuk, hogy a véletlen által meghatározott események sorozatát a rövid szakasz is reprezentálni fogja, 

vagyis a 0,5-es valószínűség a rövid sorozatokban is egyértelműen megmutatkozik. A szerencsejátékos tévesen 

feltételezi, hogy a véletlen események önmagukat korrigálják, a hosszabb piros sorozat után az egyensúly 

visszaállítása érdekében a fekete következik, pedig a véletlen folyamatban csupán tompulnak a hatások 

(Tversky, Kahneman, 1991a). 
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További nehézségetjelent, hogy a tárgyalás során különböző megoldási lehetőségeket dolgozunk ki, és ha ezek 

között kell döntenünk, felmerül az egyes alternatívák összemérhetőségének problémája. Különösen az összetett, 

komplex ajánlatok esetében nehéz az összehasonlítás, de a racionális döntés elméletében is felvetődik az 

összemérhetetlenség fogalma. Ilyenkor nehéz vagy egyenesen lehetetlen az optimális döntés (a racionalitás 

szempontjából), és más, esetleg valójában elhanyagolható jelentőségű szempontok kerülnek előtérbe. A 

racionális tárgyalás aztjelenti, hogy saját érdekeink érvényesítése érdekében a legjobb döntést hozzuk meg, tehát 

az ettől való bármilyen eltérés hátrányos a számunkra. Az optimális döntést a fent leírt tényezők mindegyike 

akadályozhatja, ezért ezeket mint kerülendő döntési hibákat említhetjük az elmélet keretein belül. 

4.3.2. Érzelmi hatások szerepe a tárgyalásban 

Ha a racionális döntést mint logikusan végiggondolt döntést értelmezzük, akkor (ellenpólusként) azonnal 

felmerül, hogy vajon milyen szerepet játszanak az érzelmek a döntési folyamatban. Az üzleti életben 

természetesen törekszenek az objektivitásra, az érzelmek háttérbe szorítására, az érzelmeket kiiktatni azonban 

lehetetlen, a tárgyalás folyamatában pedig egyértelműen tetten érhető a hatásuk. Az érzelmeket kutató 

laboratóriumi kísérletek szerint a pozitív hangulatú tárgyaló felek inkább együttműködő stratégiákat 

választanak, és a kölcsönös előnyöket hangsúlyozzák (Forgas, 1998). A negatív érzelmi állapotú (pl. dühös) 

tárgyaló felek kevésbé nyitottak a partner álláspontjára, önmagukra koncentrálnak (Allred – id. Bazerman, 

1998). Alacsonyabb közös nyereségre törekszenek, és hamarabb adnak ultimátumot a másik félnek. Az erős 

érzelmek erős belső konfliktust teremtenek aközött, amit racionálisan tenni kellene, és amit valójában 

megteszünk (Bazerman, 1998), vagyis különválik a kognitívan és emocionálisan vezérelt cselekvés. Az 

érzelmeket tekinthetjük funkcionálisnak is, sőt tárgyalási stratégiaként is felhasználhatók (Barry és Thompson – 

id. Bazerman 1998). 

A gondolkodásban kétfajta hangulati hatást különböztethetünk meg: az információ befogadására és a 

gondolkodás folyamatára tett hatást (Forgas, Bower, 

1. . Az érzelmi állapotok a kognitív folyamatok széles skáláját befolyásolják: a figyelmet, az emlékezetet, a 

tanulást, az asszociációs folyamatokat. A tárgyalás során tehát már az első pillanatban, az információk 

befogadása során működésbe lép az emocionális hatás, amelyjellegzetes torzításokat okozhat. Ezek közé 

tartozik a gyakorisági torzítás, amelynek hatására azok az információk, amelyekkel gyakran találkozunk, 

ismerősek lesznek, feltűnőbbek, hitelesebbek és nagyobb hatásúak. (A reklámok többek között ezt aknázzák 

ki.) A hangulata feladatok teljesítésére is befolyást gyakorol: a jókedvű személyek a kreatív, 

problémamegoldó feladatokban jobban teljesítenek, rugalmasabbak és segítőkészebbek (Forgas, 1998). 

A tárgyalási helyzetre alkalmazva ezeket az eredményeket azt várhatjuk, hogy a célkitűzésekben és a 

stratégiaválasztásban is eltérőek lesznek a különböző érzelmi állapotú tárgyalók reakciói. A tárgyaló felek 

elvárásai, az egyezséget előkészítő tervek és célok, a stratégiák megválasztása az emóciókkal összhangban 

történik. Pozitív hangulatú személyeknek kedvezőbbek az elvárásaik, együttműködő stratégiákat használnak; ez 

a hatás a szituációtól független, általában megjelenik formális és informális helyzetekben, valamint 

kétszemélyes és csoportközi tárgyalások során egyaránt (Forgas, 1998). Ajókedvű személyek nagyobb 

valószínűséggel készítenek terveket, valamint kedvező elvárást alakítanak ki a bekövetkező tárgyalással 

kapcsolatosan. A tárgyalópartner hangulatának is hatása van a stratégiaválasztásra, még a különböző hangulati 

állapotban lévő feleknél is kimutatható a pozitív érzelmi állapot kedvező hatása a versengés csökkentésére és az 

együttműködő stratégiák előnyben részesítésére. A tárgyaló felek különböző hangulatát és a stratégiaválasztást a 

17.3. ábra mutatja. 

Az emocionális hatást a kérések teljesítésének szempontjából is vizsgálták (Forgas, 1999). Ez a tárgyalás 

esetében megfeleltethető a javaslatok elfogadásának és engedmények tételének. A 17.4. ábrán jól látható, hogy a 

pozitív hangulatú személyek szívesebben teljesítik a kéréseket (akár udvariasak azok, akár nem), mint a negatív 

hangulatúak. A kérés maga jobban befolyásolja, hogy teljesítik-e, mint a hangulat, de a szokatlan vagy 

udvariatlan kéréseknek a pozitív emocionális állapotú személyek hajlamosabbak eleget tenni, függetlenül a 

kérés nagyságától. Az eredmények a kontextus hatását emelik ki, amit az érzelmi állapot mégoly fontoshatása 

sem írhat felül. A tárgyalás során a kedvező hangulatú felek hajlamosak kisebb engedményekre, de a 

meghatározó döntésekben a stratégiaválasztás, vagyis a kooperáció jelent kedvező lehetőségeket. 
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17.3. ábra. A tárgyaló felek hangulata és a választható négy stratégia kapcsolata (Forgás, 1998) 

 

17.4. ábra. A hangulatnak, a kérés udvariassági fokának és a kért szívesség nagyságának hatása a kérés 

teljesítésére (Forgács, 2000) 

4.3.3. A tárgyalás mint stratégiai helyzet 

A tárgyalási helyzeteket stratégiai szituációknak tekinthetjük, vagyis stratégiai döntésekként kezelhetők (Elster, 

1991/1986), mert a feleket kölcsönös függőség köti össze, és minden lépésükben számításba kell venni a partner 

lehetséges reakcióit is, vagyis egy olyan anticipációs folyamatot kell működtetniük, amelytől a saját döntésük 

eredménye függ. A továbbiakban magára az egyezkedési helyzetre koncentrálunk, ennek a sajátosságait 

vizsgáljuk. A tárgyalási helyzetek racionális megoldásátjól modellezi a játékelmélet, amelyben a szituációkra 

vonatkozó információkat értékelik, majd ez alapján állítják fel a különböző alternatívákat és határozzák meg a 

követendő optimális stratégiát. Ez az elmélet eredeti formájában a kétszemélyes, véges számú lépésből álló, 
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teljes információs játékokat modellezte, ami a zéró összegű játékok esetében még a játékosok közötti egyensúlyi 

helyzet kiszámítását is lehetővé tette. 

A szituáció sajátosságainak ismerete, a választási lehetőségek leírása és a partner helyzetének és döntésének 

előreláthatósága a tárgyalás szempontjából fontos eredményeket adott, számos kiszámíthatatlannak tűnő, 

irracionális viselkedés visszavezethetővé vált racionális, előre bejósolható hatásokra. A játékelmélet 

legismertebb alaphelyzete a „fogolydilemma", amely az egyéni és a közös nyereség tekintetében ellentmondásos 

szituáció: az egyéni és a kollektív racionalitás kerül benne szembe egymással (Lax, Sebenius, 1986). A 

kétszemélyes, kétváltozós, szimmetrikusjátékban a 17.5. ábrán látható négy csapdahelyzet adódik, vagyis olyan 

szituáció, amikor a résztvevők számára nem egyértelmű, hogy melyik stratégiát érdemes választani.9 

 

17.5. ábra. Csapdahelyzetek. A számok a lehetséges kimenetelek kedvezőségi sorrendjét adják meg (Mérő, 

1996) 

A csapdahelyzetekben a kooperáció és versengés, valamint az értékrend problémája vetődik fel. A 

fogolydilemmában a kooperáció szükségessége kerül előtérbe. A fegyverkezési verseny klasszikus példája a 

sorozatos fogolydilemma-helyzet által jól modellezett szituációknak. A hidegháború időszakában a Szovjetunió 

és az USA folyamatosan a versengő magatartást választották, egyre több és újabb fegyvert állítottak hadrendbe, 

akár saját gazdaságuk teljesítőképességének rovására is. Végül megjelentek a kooperatív megoldások, először 

különböző korlátozó egyezmények formájában, majd egyes fegyvernemek kölcsönös leszerelésében. A tovább 

folytatott versengés ugyanis ajáték logikája következtében biztos katasztrófához vezetett volna (a 

következetesség túl nagy árat követelne), így az értékrend változása lassan ugyan, de szükségszerűen 

bekövetkezett. 

A „gyáva nyúl"-helyzet (más néven „csirkedilemma") logikája szerint kialakult szituáció tipikus esete a kubai 

rakétaválság. A Szovjetunió Kubába akart föld-levegő rakétákat telepíteni, ezzel hatalmas előnyhözjutni a 

háborús fenyegetés terén, mivel a közelség miatt könnyen sakkban tarthatta volna az USA-t, aki pedig ennek 

minden áron való megakadályozásában volt érdekelt. Ebben ajátékban a szabályok szerint az nyer, aki el tudja 

hitetni a partnerével, hogy ő a végsőkig kitart. Itt az amerikai vezetésnek kellett elhitetnie a Szovjetunióval, 

hogy még az atomcsapástól sem riad vissza saját álláspontja érvényesítése érdekében. Így a szovjeteknek nem 

maradt más választásuk, mint engedni az amerikai nyomásnak, és lemondani a rakétatelepítésről (Mérő, 1996). 

Léteznek azonban olyan helyzetek, ahol a megoldás még nehezebb. Az USA történelménél maradva a vietnami 

háborút említhetjük, amely minél tovább tartott, annál nagyobb veszteségetjelentett. Alaphelyzete a 

„dollárárverés"-játék (UNIDO, 1990 alapján). A tréner árverésre hívja a csoportot, a tét 1000 forint, amelynek 

kikiáltási ára 100 forint. Licitálni 100 forintonként lehet, ajátéba a csoport minden tagja bekapcsolódhat. Az 

1000 forint azé lesz, aki a legtöbbet adja érte, de aki közvetlenül előtte licitált, az is köteles a saját licitösszegét 

befizetni. Ajáték hamar beindul, és az esetek többségében mindenféle racionális határt figyelmen kívül hagyva 

folytatódik. A játékosok az összeg többszörösét is hajlandók megfizetni az árverésre bocsátott ezresért. Sokszor 

menet közben ajáték célja is átalakul: kezdetben a nyereség a döntő, a licitálás előrehaladtával a győzelem lesz a 

tét, így ajátékosok elkerülhetetlenül versengő pozícióba kényszerülnek. Itt is létezik olyan kooperatív megoldás, 

amellyel el lehet nyerni a kikiáltótól a pénzösszeget, de ehhez a csoport együttműködése szükséges, vagyis hogy 

minden alkalommal csak egyetlen ajánlatot tegyenek, ez ugyanis biztosítja, hogy a kedvező első ajánlat ne 

maradjon kihasználatlanul, de bármilyen második ajánlat már a licitálási spirál beindítását eredményezi. A 

klasszikus alaphelyzetben, ahol a kommunikációt korlátozzák, az ilyen együttműködés szinte lehetetlen. 

                                                           
9 A fogolydilemma-helyzetek gazdaságpszicholögiai szerepét és alkalmazását a könyv 2. fejezete fejti ki részletesebben. (A szerk.) 
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A tárgyalási helyzetben is létezik ez a fajta eszkaláció, amelyet az elkötelezettség irracionális kiterjesztése néven 

említenek (Bazerman, Neale, 1992). Az ilyen csapdahelyzeteket elkerülhetjük, ha a másik fél szempontjait is 

gondosan megvizsgáljuk, és nem hozzuk működésbe a folyamatot, vagy ha ajáték már elkezdődött, az első tét 

után azonnal kiszállunk, mert így minimalizálható a veszteségünk. 

Ha az egyezség megkötése során nem szembesülünk az eszkalációval és az ismertetett csapdahelyzetekkel, 

akkor is segíthet ajátékelméleti megközelítés, hogy az egyik leggyakrabban előforduló téves alapfeltevést 

elkerüljük. Ez „fix torta" néven vált ismertté (Fisher, Ury, 1997). Az elmélet terminológiája szerint ez egy zéró 

összegűjáték, ahol ajátékosok egymástól, a másik kárára nyernek. Sok tárgyaló ezzel az alapfeltevéssel kezd az 

egyezkedésbe, pedig a feltételek átformálására az egyértelműnek tűnő helyzetekben is van lehetőség. Jó példa 

erre az 1978-ban megkötött egyiptomi-izraeli békemegállapodás. A korábban Egyiptomhoz tartozó Sínai-

félszigetet Izrael 1967-ben megszállta. A béketárgyalások kezdetén Egyiptom ragaszkodott a korábbi határok 

visszaállításához, míg Izrael a megszállt terület megtartására törekedett. A pozíciók szintjén valóban csak 

osztozkodó tárgyalás képzelhető el, azonban ha az érdekek felől közelítünk, a helyzet nem ezt a képet mutatja. 

Egyiptom az ország integritásához és szuverenitásához ragaszkodott, hiszen a gyarmatosítás után nemrégen 

nyerte vissza függetlenségét, míg Izrael a katonai fenyegetés elkerülése érdekében szállta meg az adott területet, 

számára a biztonság volt elsődleges. Az érdekek szempontjából integratív tárgyalás keretében jött létre a 

megállapodás. A Sínai-félsziget visszakerült egyiptomi fennhatóság alá, és demilitarizált övezetet hoztak létre 

az Izraellel határos területeken (Raiffa, 1982) Ajáték természetének ismerete hozzásegíthet, hogy a pozíciók 

szempontjából osztozkodó helyzetet integratív tárgyalássá lehessen átalakítani; ehhez olykor elég az érdekek 

tisztázása vagy a preferenciák és értékek megfogalmazása. 

Ajátékelmélet által modellezett helyzetekben a résztvevők különböző stratégiákat választhatnak, ami lehet 

„tiszta", ha csak egyetlen elv érvényesül, és az adottjátékban ugyanazt a lépést alkalmazzuk, lehet „kevert", ha 

ajáték folyamán változtatjuk a viselkedésünket, mégpedig előre meghatározott valószínűség alapján. Mivel a 

kétjátékos lépései döntő hatást gyakorolhatnak egymásra, fontos, hogy ne legyünk kiismerhetők, hiszen ezzel 

hátrányos helyzetbe hozzuk magunkat. A kiismerhetetlenség egyik eszköze a blöff. A blöff olyan félrevezető 

viselkedés, amikor nem hangzik el valótlan állítás, csak éppen azt használjuk ki, hogy a partnerünk a 

viselkedésünk alapján helytelen következtetésre jut. Hosszú távú stratégia, amelyben a lelepleződés csak 

fokozza a kiszámíthatatlanságot, nélküle az optimális kevert stratégiák tartósan nem működhetnének (Mérő, 

1996). A blöff hétköznapjaink része, az üzleti élet elképzelhetetlen nélküle (gondoljunk csak az imázs 

szerepére), viszont ezek a helyzetek sokkal komplexebbek, mint amit ajátékelmélet kezelni képes, hiszen a 

bonyolult döntéseket a modellben egyszerű lépések helyettesítik. A tárgyalás esetében pedig a közvetlen 

kommunikáció hatását feltétlenül figyelembe kell venni. 

Természetesen a blöff egyszerű esete leírható ajátékelmélet segítségével, de nem lehetséges matematikai alapon 

elkülöníteni a többi hasonló helyzettől. A tárgyaláson az információ egyenlőtlen megoszlása miatt szintén 

előállhat az a helyzet, hogy a blöfföt nem lehet elkülöníteni, éppen ebben rejlik az ereje. Például a munkaadó és 

a szakszervezet képviselője között kialakuló bérvitában a sztrájkfenyegetés minden előkészület hiányában, 

vagyis blöffként is olyan hatásos lehet, mintha a szakszervezet felkészült volna. Minél inkább lehetséges a 

sztrájk bekövetkezése, annál valószínűbb, hogy a puszta említése elegendő, így a blöff hatására a szakszervezet 

pozíciójajelentősen erősödhet, bár mindig megvan a lelepleződés lehetősége is (Kremenyuk, 1991). Ismerős 

partnerrel való egyezkedésben a partner személye meghatározóbb lehet a szituációnál, ezenkívül a közlések 

hitelessége vagy a csoport-hovatartozás is döntő lehet az adott helyzetben. 

A tárgyalás definiálásánál láttuk, hogy az egyezkedési helyzetek és a konfliktusok meghatározása igen közel áll 

egymáshoz. Ahogy a tárgyalás, úgy a konfliktushelyzetek is mindennapi életünk részei, és a kiküszöbölésük 

nem feltétlenül előnyös. „A konfliktusok ellentétek, eltérő igények és motívumok összetalálkozásával 

keletkeznek." (Neges, Neges, 1998.) Ebben az értelemben a változások fő hajtóerejévé válhat, tehát pozitív 

jelenség. Léteznek azonban destruktív konfliktusok is, amelyekből a résztvevők csak veszteségek árán kerülnek 

ki (Faragó, Vári, 1988). „A konfliktus a létező különbségek, eltérések következménye, és mint ilyen feltétlenül 

kezelésre szorul." (Barlai, 1983.) A konfliktuskezelés eszközeit akkor is használnunk kell, ha a konfliktus 

megoldása a háttérben álló kibékíthetetlen ellentét miatt lehetetlen. A konfliktus szereplőinek egyaránt vannak 

azonos és ütköző érdekeik, és a szembenállás mellett kölcsönös függés jellemzi viszonyukat (Nyerges, 1983), 

tehát a tárgyalási helyzetek valóban hasonlítanak a konfliktushelyzetekhez. 

A konfliktusokkal való szembesüléskor háromféle reakció lehetséges: az elfojtás, az eszkaláció és a kezelés 

(Barlai, 1983). Az első esetben tagadjuk vagy lebecsüljük a konfliktust, igyekszünk magunktól távol tartani, fő 

motívum az elkerülés, a probléma elrejtése. Ha a tárgyalást választottuk megoldási módnak, akkor a hasonló 

viselkedés katasztrofális eredményhez vezet. Másik eshetőség az eszkaláció, amikor az érintettek két ellentétes 

pólusra helyezkednek, gyakorivá válik a versengő viselkedés, a támadás, az ultimátum, erős a késztetés a 
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kapcsolat megszakítására. A helyzet spontán változása vagy közvetítő bevonása nélkül a probléma nem 

orvosolható. A harmadik esetben, a konfliktus kezelésénél a résztvevők felismerik a konfliktust, és törekednek 

annak valamilyen szintű megoldására, az álláspontok, ha kezdetben szélsőségesek is, de közelednek egymáshoz. 

A szemben álló felek kapcsolata nagymértékben meghatározhatja, hogy kezelhető-e az adott konfliktus. Ez 

meghatározóbb szempont lehet, mint a témaszint. A tárgyalásos rendezés esetén ajó személyes kapcsolat 

kritikus és nem kritikus téma esetén is megkönnyíti a megállapodás megkötését. Ha a felekjó kapcsolatban 

vannak, kritikus téma esetében a tények az elsődlegesek, nem a pozíciók, a problémamegoldó tárgyalásmód 

ajellemző (nyerő-nyerő helyzet), a partnerek elfogadják és megértik a célok és érdekek különbözőségét. A 

személyes viszonyra is hatást gyakorolhat a probléma, megerősödhet vagy megszakadhat a kapcsolat. Nem 

kritikus probléma eseténjó személyes kapcsolat mellett nem feltétlenül érdemes tárgyalásba bocsátkozni, már 

pusztán az eltérő álláspontok egyeztetése is megoldáshoz vezethet. A rossz kapcsolat hatására a nem kritikus 

téma kisebb érdekkülönbségei is problémákat okozhatnak, a könnyen megoldhatónak látszó kérdések is 

eszkalálódhatnak az álláspontok megmerevedése miatt. Ha problematikus a személyes szint, hiányzik például a 

bizalom, a különbségek áthidalhatatlannak tűnnek, a felek gyakran szélsőséges pozícióba sodródnak, és ott 

megrekednek. Az eddig is zavarokat okozó kapcsolat tovább romolhat vagy fel is bomolhat. 

A konfliktusok megoldásához különböző módon közelíthetünk, amiben meghatározó a stratégiaválasztás és a 

mód, ahogyan ezt megjelenítjük. Thomas és Killman konfliktuskezelési modellje (UNIDO, 1990) jól 

használható a tárgyalási szituáció leírására is. Két dimenzió mentén vizsgáljuk a tárgyalókat: a kooperáció 

szintjét és saját érdekeik érvényesítésének szintjét kombináljuk. Így öt cella jön létre (lásd a 17.6. ábrát), ami öt 

tárgyalási stílust határoz meg. 

 

17.6.. ábra. Thomas és Killman konfliktuskezelési modellje (UNIDO, 1990) 

Az alacsony kooperáció alacsony önérvényesítés mellett elkerülő típusú tárgyalási stratégiát eredményez. Az 

ilyen tárgyaló fél nem ad önálló javaslatokat, passzívan viselkedik, a partnere ajánlatait igyekszik elhárítani. 

Létrejöhet így is az egyezség, különösen, ha a megállapodási tartományokjelentős fedésben vannak, de a helyzet 

összes előnyéhez nemjutnak hozzá a tárgyalók. (A pozitív konfliktus segítő hatása nem érvényesül.) Alacsony 

önérvényesítés és magas kooperáció mellett alkalmazkodó tárgyalás alakul ki. A saját céljaink alárendelődnek a 

kooperációnak, ami hosszú távú üzleti kapcsolat esetében megengedhető a személyes szint erősítése érdekében, 

viszont ez esetben fennáll a veszély, hogy a téma szintjén nem érjük el a kölcsönösen legelőnyösebb 

megállapodást. Alacsony kooperáció és magas önérvényesítés esetén versengő tárgyalásról beszélünk. Rövid 
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távú üzleti kapcsolatban sokszor megtérül ez a módszer, mert a személyes szintbe nem érdemes túl sokat 

befektetni, azonban a versengő tárgyalás kemény alkukat eredményez, és osztozkodó helyzetbe kerülünk, vagyis 

a nyitó ajánlatnál jobb eredményt nem érhetünk el, vagy lehetetlenné válik a megállapodás. 

A magas önérvényesítés magas kooperációval társulva problémamegoldó tárgyalást jelent. Itt az egyezkedési 

folyamat egy kreatív szakasszal egészül ki, amely integratív tárgyalást eredményez, vagyis a felek olyan 

szituációt teremtve próbálnak megállapodni, amelyben legkisebb a szembenállás, a saját célok megvalósítása 

éppen olyan fontos, mint a partneré, és a célokat nem egymást kizáró módon próbálják kezelni. Sokszor az 

együttműködő tárgyalás esetén is van olyan pont, ahol már osztozkodó jellegűvé válik a folyamat, de az 

előzetesen elért eredmények mellett a saját cél még ekkor is magas szinten valósul meg. A közepes 

önérvényesítés és közepes kooperáció kompromisszumos tárgyalásra vezet. A tárgyalók összevetik saját eredeti 

ajánlatukat és a partnerjavaslatait. A saját érdekek csak a másik fél érdekeinek korlátozásával érvényesíthetők, 

de ő is engedményekre kényszerül a számunkra fontos kérdésekben. Kölcsönösen kielégítő egyezségek köthetők 

így, a megállapodás azonban nem teszi lehetővé a legoptimálisabb eredmények elérését. (A fenti elemzésben az 

egyszerűség kedvéért a tárgyaló felek azonos beállítódását feltételeztük, ez azonban változó lehet.) 

A játékelmélet megfontolásait alkalmazva a modellre nem mondhatjuk, hogy bármelyik stratégia preferálása 

önmagában biztosítja a megfelelő eredményt. Azonban a problémamegoldó tárgyalás (ha erre van mód) a 

kölcsönös bizalom és a tárgyalási szempontok variabilitása miatt sokszor előnyös lehet, de csak hasonló 

beállítottságú partner esetében. A tárgyalási stratégia meghatározásakor fontos szempont az üzleti kapcsolat 

tervezett időtartama. A fenti modellben megadott lehetőségek választásánál is szerepet játszik, hogy milyen távú 

kapcsolatra törekszünk a partnerrel. A kooperatív stratégiák kerülnek előtérbe, ha hosszabb időtartamra 

számítunk, mely nemcsak a partnerem szempontjából, hanem számunkra is előnyt jelent. 

Ha példakén megnézzük, hogy egy cég számára a költségek szempontjából mit jelent egy meglévő ügyfél 

megtartása vagy egy új ügyfél megszerzése, akkor a számítások szerint a mobiltelefon-piacon ötszörös a 

költségráfordítás egy új vevő megnyerésekor. A Rover Car például a hűséges vásárlóiról készített számítások 

által vált újra sikeressé. A cégnél a tipikus vevő minden harmadik évben cserélte ki az autóját, az elsőt 

harmincévesen vette, és az utolsót hatvanéves korában, a cserére átlagosan 10 ezer fontot fordított. A tulajdonos 

a szervizelésre 3 ezer fontot költött. Ha egy ügyfelet már az első kocsijának megvétele után elveszítenek, az 

elmaradt haszon 90 ezer font az eladásban és 2700 font a szervizelési bevételben. Nagy-Britanniában a Rovernél 

a hűséges vevők aránya 56% körül alakul, így az elpártoló vevők 9000 millió font körüli elmaradt bevételt 

okoznak. A márkahűség 1%-os növelése 200 millió fontos forgalomnövekedést okozott. A rendszeres vásárlók 

nemcsak közvetlen hasznot jelentenek a cég számára, hanem lehetővé teszik a gyártóknak (szállítóknak), hogy a 

vevők egyéni igényeit, preferenciáit megismerjék, és ez a termékfejlesztésben, a hosszú távú stratégia 

kialakításában nyújt segítséget. (Quirke, 1995.) 

A fenti példa az eladás szempontjából ecseteli a hosszú távú kapcsolatok előnyeit, de ez más területen is 

hasonlóan alakulhat. A tárgyalás felkészülésében, lefolyásában, időtartamában, a ráfordított munkában 

egyszerűsödhet, rövidülhet ismerős partner, régi üzletfél esetén, és a preferenciák, igények alaposabb ismerete 

által kölcsönösen kedvező megállapodásokat eredményezhet. A számszerűsítés sokkal nehezebb, adott esetben 

nem is lehetséges. A személyes jellemzők is szerepet játszanak a tárgyalási folyamat alakulásában, a stratégiák 

megválasztásában (Barry, Friedman, 1998). 

4.4. A TÁRGYALÁSI FOLYAMAT ÉS KÖRÜLMÉNYEI 

4.4.1. A tárgyalási folyamat szakaszai 

A tárgyalási szakaszok modelljei kiemelik a tárgyalás folyamatjellegét. Több osztályozás is ismert: egyes 

kutatók csak a tárgyalóteremben lezajló eseményekre koncentrálnak, mások a felkészülést és a megállapodás 

megkötése utáni helyzetet is a folyamat szerves részének tekintik. Mastenbroek négy fázist különböztet meg: 

előkészítés, kezdeti pozíciók megválasztása, kutatási fázis, zsákutcák és megoldások. Scott öt szakaszra bontja a 

tárgyalást: felderítés, ajánlattétel, alku, megállapodás, ratifikálás. Barlai nyolc fázist különböztet meg: tervezés, 

ráhangolás, légkörteremtés, szükségletfelmérés, aktív ráhatás, elfogadás, lezárás, értékelés. Akár megjelenik a 

folyamatmodellben, akár nem, a tárgyalásra való felkészülés fontosságát minden szerző egyaránt hangsúlyozza. 

A következőkben az ún. nyolcfázisú tárgyalási modell (Barlai, 1992) alapján elemezzük az egyezkedési 

folyamatot: 

• Előkészület: 

1. tervezés, átgondolás, 
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2. ráhangolódás. 

• Interakció: 

3. légkörteremtés, 

4. bizalomkeltés, szükségletfelmérés, 

5. aktív ráhatás, motiválás, 

6. elfogadás (döntés, megegyezés), 

7. lezárás, befejezés. 

• Utógondozás: 

8. értékelés, státuselemzés. 

4.4.1.1. Előkészület 

A tárgyalás előkészítését a tárgyalás szakirodalmával foglalkozó szerzők egységesen nagyon fontosnak ítélik, 

akár belefoglalják a folyamatmodellbe, akár azon kívül elemzik. Kiemelkedő szerepe a tárgyalás stratégiai 

helyzetéből is fakad, és ahogy a fejezet korábbi részeiben bemutattuk, az előkészület során meghozott döntések, 

célkitűzések alapvetően befolyásolják a későbbi egyezkedési folyamatot. Az előkészületi szakaszt két részre 

oszthatjuk: a tervezés és átgondolás, illetve a ráhangolódás fázisára. 

 

A tárgyalás előkészítésében sokféle információ gyűjtése szükséges. A tárgyalónak ismernie kell a piaci 

viszonyokat, az árakat, a hitellehetőségeket, a megfelelő kamatviszonyokat, az adott tárgyalási területre 

vonatkozó szabályokat, a kereskedelmi rendelkezéseket, az alapvető jogi kérdéseket. Amennyiben lehetséges, 

információkat kell gyűjteni a partnerről, a cégéről és magáról a tárgyaló félről. Az összes kapcsolódó terület 

lényeges információinak birtokában lehet csak megfelelően tárgyalni. Az előkészítés során sokszor szükséges 

szakértők bevonása. A tárgyalás pontos témájának meghatározása után az információk elrendezése következik, 

ami lehetővé teszi a tárgyalási célok megfogalmazását, a megállapodás maximálisan elérhető és minimálisan 

szükséges kereteit hozva létre. Arra az esetre, ha a megállapodás nem köthető meg ezen a kereten belül, az 

üzletből való kilépés útját is célszerű előre végiggondolni. Létre kell hozni a tárgyalás legjobb alternatíváját 

(Ury, 1993), vagyis olyan megoldást kell találni, amely a tárgyaláson elért eredményt helyettesítheti. 

A tárgyalási folyamat megtervezésére is ebben a fázisban kerül sor. A formális tervezésen túl, amely a 

tárgyalandó napirendi pontokat, témát tartalmazza, szükséges a tények feltárása, a támogató adatok gyűjtése. A 

probléma körüljárásakor a feltételezhető vitapontok is körvonalazódnak, amelyeket fő és mellékes vitákra 

bonthatunk. A saját álláspontunkat támogató adatok rendszerezése, az érvek kidolgozása, a különböző 

megoldási módok kialakítása révén megszilárdíthatjuk a pozíciónkat. Az „Elképzelt helyzetek" módszerével 

(Oakwood, 1991) dolgozunk, vagyis a tárgyalás során bekövetkező helyzeteket előre modelláljuk. Ha ezt egy 

oppozíciós eljárással kombináljuk, vagyis a modellált helyzetek minden részét egy ellenérdekű fél 

szempontjából is megvizsgáljuk, akkor szilárd érvrendszereket tudunk kidolgozni, melyben a saját 
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álláspontunkat támogatva, az azt gyengítő gondolatmeneteket cáfolva készülünk fel, és így az új vélemények, 

érdekek, érvek megjelenésének lehetőségét szűkítve, a váratlan helyzetek felmerülését minimalizálhatjuk. 

Pozíciónk kialakításakor meg kell határoznunk az egyes napirendi pontok, saját javaslataink egymáshoz 

viszonyított relatív fontosságát. Saját igényeink és szükségleteink megfogalmazása hozzásegít a prioritások 

megfelelő felállításához. Ennek segítségével kialakíthatjuk a tárgyalási stratégiánkat. Ugyanezt a tervezési 

feladatot a tárgyalópartnerünk általunk feltételezett szempontjai szerint is szükséges elvégeznünk, hiszen az ő 

nézőpontja befolyásolja a mi rendszerünket. A stratégia birtokában újra felülvizsgáljuk a tervezés egyes lépéseit, 

vagyis a folyamat körkörösen ismétlődik. Ez a folyamatos átgondolás a tárgyaláson is folytatódik, főleg az 

integratív beállítottságú megegyezési folyamat kedvez a változtatásoknak. A tervezés alatt szükséges 

előkészíteni a megfelelő demonstrációs eszközöket is. 

 

A tervezési fázis megfeszített tempója után szükséges, hogy lazítási periódust iktassunk be. Rá kell 

hangolódnunk egy másfajta munkára: míg eddig a munkatársaink segítségével támogató légkörben végezhettük 

a feladatunkat, a tárgyalás során ellenérdekű féllel szemben kell érvényesíteni az érdekeinket. A lazításnak 

különböző technikáit sajátíthatjuk el, a gyakorlott tárgyalók kialakítják a számukra leginkább megfelelőt. A 

pozitív beállítódás hangulatra vonatkozó kedvező hatásait az érzelmekről szóló részben tárgyaltuk, de más téren 

is hat a kedvező beállítódás. Az önértékelés magas szintjét eredményezi, amely a tárgyalási helyzet 

teljesítményaspektusát kiemelve magasabb személyes elvárásokhoz és nagyobb eredményekhez vezet. Továbbá 

határozott, magabiztos fellépést idéz elő, amely a partnerben kialakulójó benyomás által válik kedvezővé 

(Cohen, 1992). A koncentrálással elősegítjük, hogy a téma és a hozzá kapcsolódó ismeretek a memóriánkban 

előhívható állapotba kerüljenek. A tudatosan irányított gondolatok és logikus működésmód uralkodása 

gondolkodásunkon megkönnyíti a racionális tárgyalást, ugyanakkora kreatív folyamatok elősegítésére 

szükséges, hogy ne a tétre koncentráljunk, hanem a különböző megoldási lehetőségekre. Egyfajta 

racionalizációs folyamatra is szükségünk van, amely bizonyos távolságtartást eredményez, és segít a megfelelő 

döntés meghozatalában. 

Az üzleti tárgyalás előtt, az előkészítés szakaszában szükséges a kapcsolat felvétele, ami többféle módon 

lehetséges, az elektronikus eszközök igénybevétele mellett személyes találkozóra is sor kerülhet. Az előkészítés 

során szükséges, hogy a személyi feltételekben is eligazodjunk, vagyis a tárgyalásra felhatalmazott, abban 

illetékes, a kapcsolattartással megbízott személyt kell megtalálnunk. A látogatás alkalmával mód nyílik a 

helyszín felmérésére és a partner megismerésére, meglévő kapcsolat esetében annak ápolására van alkalom, az 

előzőekben kialakított pozitív hatást vihetjük tovább. Az előkészítés befejező lépéseként az előzetesen 

rendelkezésünkre álló információkat, benyomásokat értékeljük. Ha új szempont merült fel, azt a tervezési 

modell keretében felhasználhatjuk. A benyomásaink segítségével teljesebb képet alakíthatunk ki a bekövetkező 

tárgyalás várható lefolyásáról, hangulatáról, az elérhető eredményekről. 

4.4.1.2. Interakció 

Az interakciószakasz maga a valódi tárgyalási helyzet. Létrejön a személyes találkozás, és az előkészületek után 

megkezdődik a hipotézisek tesztelése. A tárgyalás során fontos szerepe van a figyelmi szintnek, amely azonban 

erősen ingadozik. A találkozó kezdetén meredeken emelkedik, és rövid ideig ugyan, de magas szinten marad. 

Később folyamatosan csökken, de a tárgyalás befejezéséhez közeledve újra magas szintet ér el, és végig ezen a 

szinten marad. A figyelmi szint változása a megbeszélés idejétől függetlenül ugyanazt a görbét írja le, amelyet 

csekély mértékben befolyásolhatunk ugyan, de alapjában alkalmazkodni kell hozzá. 

Az interakció szakasza a légkörteremtéssel kezdődik. A személyes találkozáskor kialakulnak az első 

benyomásaink a partnerről, a tárgyalási stílusáról, a környezetről. A tárgyalásnak ez az első része nagyon 
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formalizált, a köszönés, bemutatkozás, a vendég fogadása, mind meghatározott forgatókönyv szerint zajlik, az 

illemszabályok vezetik a viselkedésünket. A tárgyalási légkör hamar kialakul, erre a fázisra a megbeszélés teljes 

idejének 5%-át szokás fordítani, mégis fontos, mert a tempó és a stílus már ekkor egyértelműen tapasztalható, és 

az itt kialakult „szokások" a tárgyalás egész folyamatát végigkísérik (Scott, 1988). A beszélgetés semleges 

témáról folyik, még nem kezdődött el az igazi munkaszakasz, a kapcsolat alakítására és a partner felmérésére 

fordítunk időt. 

 

A kommunikációs egymásra hangolódás időszaka ez, a metakommunikációs jelzések szerepejobban előtérbe 

kerül, mint a tárgyalás későbbi szakaszában. A kapcsolati szintet ilyenkor alapozzuk meg vagy mélyítjük el, az 

ismeretség mértékének függvényében. A konfliktuskezelési részben leírtak alapján is érthető, hogy a gyakorlott 

tárgyalók hangsúlyt fektetnek a jó légkör kialakítására, mert a későbbi – esetleg problémás – egyezkedési 

részben elkerülhetik az álláspontok szélsőségessé válását, a tárgyalás megszakítását. A légkörteremtéshez 

hasonlóan a tárgyalás befejezésekor is formalizált a lezárás, keretet adva magának a megbeszélésnek. Az 

egymásra hangolódás különösen fontos eltérő kultúrájú partnerek esetében, ahol a kommunikációs zavaró 

tényezőkön kívül számítanunk kell a felfogások és elvárások szintjén mutatkozó különbségekre, amelyek az 

egyezséget hátrányosan befolyásolhatják (Bazerman et al., 2000). 

A kapcsolati szintjelenléte végigkíséri az egész tárgyalási folyamatot. A bizalomkeltés fázisában a 

légkörteremtés alatt létrejött pozitív benyomásokat a bizalom kialakítására használjuk fel. Így a bizalom először 

a saját személyünk felé nyilvánul meg. Meg kell jegyezni, hogy a diplomáciai tárgyalásnál a hatalmi tényezők 

szerepe jóval meghatározóbb, mint az üzletkötés során, így ott a bizalom fordított irányú is lehet, vagy teljesen 

elhanyagolhatóvá válik a befolyásosság hatására. 

Az irántunk, a cégünk iránt és a termék iránt megnyilvánuló bizalom összefonódva jelentkezik általában, és erős 

befolyást gyakorolnak egymásra. 

Vegyünk például egy férfiing gyártásával és forgalmazásával foglalkozó céget. Hosszabb ideje szállítottak 

Olaszországba ingeket, a vevő legteljesebb megelégedésére. A termék minősége kifogástalan volt, a szállítási 

határidőket betartotta a cég, a megfelelő méreteloszlással sem volt probléma. Az üzletet megkötő és fenntartó 

személyzet sem változott, ajó munkakapcsolat lehetőségei adottak voltak, mégis a megrendelések egy idő után 

elmaradtak, ugyanis a cég nevét folyamatosan változtatták. Ennek hátterében a privatizációs folyamat állt, 

amelynek keretében a vállalatok elaprózódása különböző elnevezésekhez vezetett, és a névhasználati 

jogosultságok lassú tisztázása révén előállt az a helyzet, hogy többszörös névváltásra kényszerült a szóban forgó 

cég. A külföldi partner bizalma megrendült magában a cégben, ugyanis azt gondolták, hogy az adó elkerülése 

miatt kerül sor a sok névcserére. Ilyen partnerrel pedig nem akartak hosszú távú kapcsolatot kialakítani vagy 

fenntartani. Tehát maga a cég imázsa hiúsította meg az üzletet. 

A cég, a termék és saját imázsunk, ha megfelelően egymásra épülő módon alakítottuk ki, erősítik egymás 

hatását, és így, együttesen hatékonyan működnek a partner ellenállásának felszámolásában. Ha sikerült 

kialakítanunk a megfelelő bizalmat, akkor a szükségletek részletes feltérképezése következik. Amennyire csak 

lehetséges, pontos képet kell kapnunk a másik fél céljairól és a célok fontossági súlyáról. Az ajánlat 

kialakításáhozjól kell felmérnünk a partner szükségleteit. Igen fontos a reális kereslet kiszámítása is. Ebben az 
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előzetes költségszámítás segíthet, különböző költségvetések készítése lehetséges, és a nagyságrendi határok 

ismeretében tudjuk a megfelelő ajánlatot tenni. 

Például egy lakás vagy ház elkészítésekor a leendő tulajdonos felveszi a kapcsolatot az építésszel, aki a terveket 

elkészíti. Mielőtt azonban a tervező hozzákezdene a rajzoláshoz, pontos képet kell kialakítania a megrendelő 

családjáról, életmódjáról, szokásairól, hogy az igényeit ki tudja elégíteni. Sokszor előfordul, hogy maga a 

megrendelő sincs tisztában a saját szükségleteivel, ekkor fokozott figyelmet kell fordítani a kikérdezésre, 

ellenkező esetben a megbízás elmaradhat. Ha nem megfelelő az igény felmérése, nem lehet jő, testreszabott 

ajánlatot készíteni, a megrendelő pedig az építész hibájaként értelmezi a számára nem kielégítő alaprajzot. A 

reális kereslet kiszámítása kapcsán pedig fel kell mérni, mekkora házat képes felépíteni a megrendelő. 

 

A bizalomkeltés fázisában a kérdezéstechnika és a figyelem kap fontos szerepet. A szükségletek 

kitapasztalásához pontosan meg kell értenem, hogy a partnerem mit akar, ehhez segít hozzá a „figyelmes 

figyelés". A fogalom aktív figyelmet takar, vagyis folyamatos visszajelzést, összefoglalást adunk a partnernek, 

hogy ő is biztos lehessen abban, hogy ugyanúgy értjük a kijelentéseit. A kérdezéstechnikával befolyásolhatjuk a 

tárgyalás menetét, a partnerünk beállítódását, nyílt szembenállás helyett is alkalmazhatunk kérdéseket, és sok 

információhozjuthatunk általuk. 

Az aktív ráhatás, motiválás fázisában érünk a tárgyalás legizgalmasabb részéhez. Az erőfelmérés, a szükségletek 

tisztázása és a bizalomkeltés után megkezdődik az alku. Ha eddig jól építettük fel a tárgyalást, és a partnerünk is 

megfelelő módon (együttműködően) viselkedik, akkor lehetőség nyílik az integratív típusú tárgyalásra. Az aktív 

ráhatás szakaszában adódik lehetőség a közös kreatív folyamatra, arra, hogy megtaláljuk a saját érdekeink 

érvényesítését úgy, hogy a partner szükségleteit kielégítve a sajátunk se szenvedjen csorbát. 

 

Ha a szükségletek felmérésénél sikerült megteremteni a bizalmat, akkor a partner meggyőződhetett róla, hogy 

létezik közös érdekünk, nem csak ellentétes. A közös érdekek minél jobb megvalósításával növelhető a 

kölcsönös nyereség is, hogy ezt pontosan miként alakítjuk, abban az érvek kidolgozásának van nagy szerepe. A 

megfelelően kidolgozott érvek megtalálásához használhatjuk a „Tulajdonság, előny, haszon" módszert 

(Külkereskedelmi Főiskola belső anyaga). Már a tárgyalás előkészítése során elkészíthetjük a táblázatot, 

amelyet a szükségletek feltárása után tovább finomítunk. Először a termék tulajdonságait vesszük sorra, felírva 

az összes termékjellemzőt. Minden egyes termékjellemző mellett, a következő oszlopban megnevezzük, hogy 

ennek milyen előnye lehet, végül mellé írjuk, hogy az egyes tételeknek a vevő szempontjából mi a haszna. 
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Ha a terméknek egy hajszárítót választunk, akkor a tulajdonságai között szerepel: a hajszárító anyaga, színe, 

mérete, súlya, teljesítménye, ára, csomagolása, tartozékai, csatlakozója, fokozatkapcsolási lehetősége, várható 

élettartama, garanciája, alkatrész-utánpótlása, hangereje, érintésvédelme stb. 

A sorrendet tartva felírható az egyes tulajdonságokhoz tartozó előny: anyaga meghatározhatja a tartósságát, a 

kinézetét, a színe a megjelenését, a mérete a helyigényét, a súlya a kényelmes tartást, a teljesítménye a szárítás 

idejét, az ára a fogyasztók körét, csomagolása a raktározhatóságot vagy a szállíthatóságot stb. Most a vásárló 

szempontjából kell az előnyöket mérlegelni. 

Ha egy viszonteladó a vevőnk, akkor számára a sok terméktulajdonság és előny közül csak az ő szempontjából 

hasznos a lényeges, vagyis hogy tartós és mutatós-e a csomagolás, hogy kelendőbb legyen az áru az üzletben. A 

szállíthatóságra és raktározásra vonatkozó előnyök, valamint a garancia beváltása, a hibás termékek 

visszavétele. Ha fodrászoknak szeretnénk értékesíteni, akkor egészen más terméktulajdonságokat kell 

hangsúlyoznunk, például a szárító súlyát, teljesítményét. A könnyű hajszárítót hosszú ideig jól tudja mozgatni, 

nem fárad el a csuklója, előnye, hogy szebb frizurát tud készíteni. A nagyobb teljesítményű pedig rövidebb idő 

alatt szárít, tehát több frizurát képes naponta elkészíteni, növekszik a hatékonysága és a forgalma. 

A tárgyaláson általában a haszonalapú érvelést használjuk, de a táblázat részletes információi lehetővé tesznek 

előnyvagy tulajdonságalapút is. Az aktív ráhatás szakaszának végén létrejönnek a kölcsönös ajánlatok, és 

felvázoljuk a lehetséges egyezség körvonalait. 

A tárgyalás előző fázisaiban körvonalazódott a megállapodási tartomány, felmérhetővé váltak a prioritások, és 

amennyire lehetséges volt, közeledtek az álláspontok. A döntés fázisában a végső ajánlatot adjuk meg, és 

megszületik az egyezség. 

 

A tárgyalás előző szakaszaiban számos adat, állítás, érv hangzik el, így sokszor nem lehetünk biztosak abban, 

hogy ezek közül mi került elfogadásra. Az összefoglalás számvetés gyanánt is szükséges, de nemcsak magunk, 

hanem partnerünk számára is. Össze kell foglalnunk a megállapodás szerteágazó feltételeit, hogy a végső 

egyezségbe minden az elhangzottaknak megfelelően kerüljön be. A döntést szintén ebben a szakaszban hozzuk 

meg, és partnerünknél is elősegíthetjük a folyamatot. Az összegzés maga döntéskésztetést idézhet elő, de 

fellazításképpen új érvet, valamilyen választási lehetőséget, esetleg újabb feltételt adhatunk. 

Például ipari szabászolló forgalmazásánál az alkatrészellátás problémát jelenthet, mert a vágóélet gyakran kell 

cserélni a pontos méretre szabás érdekében. Ha az eladó már vállalt három év garanciát, a vevő akkor is 

aggódhat, hiszen a gép kopása miatt pontatlan lehet, de valódi meghibásodásról még nincs szó. Ha a döntés 

meghozatala előtt az eladó felajánl egy olyan konstrukciót, hogy a harmadik év végén a gépeket kész újakra 

cserélni úgy, hogy a vételárba a régi ollókat 40%-on beszámítja, ezzel olyan új feltételt szab, amely a kedvező 

gyors döntés irányába viszi a vevőt. A megállapodás ezen része előnyös mindkettőjük számára. A vevő 

biztosítja, hogy a gépei fejlett technológiai színvonalonjó minőségű terméket állítsanak elő, az üzleten csak 

nyer, mert a három év alatt bekövetkezett amortizáció 60%. Az eladó számára szintén előnyös az ajánlat, mert a 

vevőkörét megtartva, folyamatos beruházásra ösztönzi, tehát a termékeinek ajövőben is piacot biztosít, 

ugyanakkor a visszavásárolt gépeket – esetleg felújítás után – haszonnal adhatja el újra, és elkerüli a költséges 

és problémás szervizelést. 

A megegyezés létrejötte után a megállapodás írásos elkészítése következik, amely néha éppolyan nehézségeket 

tartogat, mint a szóbeli eredeti kimunkálása. 
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A lezárás fázisa a személyes találkozó utolsó szakasza. A felek viselkedése formalizálttá válik, a 

légkörteremtéshez hasonlóan, de a beszélgetés és a metakommunikációsjelzések fokozottabbá válhatnak. A 

feszültségi szint csökken, és többnyire a figyelmi is. 

A kapcsolati szint ismét előtérbe kerül, kedvező benyomással, jó hangulatban akarunk elbúcsúzni. A témaszint 

lezárása után semleges vagy személyes témák kerülnek szóba. A barátságos hangulat fenntartása még mindig 

fontos. Érzékeltetnünk kell, hogy a búcsúzással nem szűnik meg a kapcsolat. 

4.4.1.3. Utógondozás 

A személyes találkozás végeztével a tárgyalás nem tekinthető befejezettnek. A megállapodással a birtokunkban 

annak megvalósítására is gondot kell fordítanunk. A zökkenőmentes megvalósítás érdekében a vállalt 

kötelezettségeinkről és a partnerünk ígéreteiről tájékoztatnunk kell saját cégünket. 

Az értékelés, státuselemzés fázisában számos dokumentumot készíthetünk. Nagyobb vállalatok esetében 

nélkülözhetetlen a tárgyaláson szerzett adatok írásos rögzítése, hiszen több tárgyalónak is szüksége lehet az 

általunk tapasztaltakra. A tárgyalás folyamatának elemzése rámutathat az esetlegesen elkövetett hibákra vagy az 

elmulasztott lehetőségekre. Az eredmények elemzése lehetőséget ad arra, hogy megvizsgáljuk, köthettünk 

volna-e még előnyösebb szerződést, illetve összevethető az előzetes várakozásokkal, a kitűzött célokkal. A 

megkötött megállapodás bizonyos piaci szegmenstjelöl ki számunkra, újra foglalkozni kell a stratégiákkal, 

vagyis azzal, hogy cégünk piaci helyzete, pozíciója és a kitűzött vállalati célok megfelelnek-e a tárgyaláson elért 

eredményeknek. A stratégiák és a célok elemzése átvezet minket a felkészülés szakaszába, vagyis az újabb 

tárgyalás előkészítésébe. 

 

A fent leírt folyamatmodell egyike a legrészletesebbeknek. Megpróbál a sokféle tárgyalási helyzetre általánosan 

használható sémát nyújtani. A modell a leírás alapján lineárisnak tűnik, azonban ez koránt sincs így. A tárgyalás 

során két fő módon haladhatunk: laterális és vertikális rendszerben (Scott, 1988). Laterális megközelítésben a 

téma egészét tárgyaljuk, minden vonatkozását, és egyrejobban belemegyünk a részletekbe. Vertikális 

megközelítésben a tárgyalást több résztémára bontjuk, egyenként mélyítjük el, és ha valamilyen eredményt 

elértünk, áttérünk a következőre. Tehát a modell egésze vagy egyes részei ciklusosan ismétlődnek. A 

folyamatmodellek fő előnye – gyakorlati alkalmazhatóságuk mellett-, hogy a tárgyalásra kifejlesztett, döntést 

segítő programok alapjául szolgálnak. 

4.4.2. A tárgyalást támogató információs technológiák 
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A tárgyalási folyamat részletes elemzésekor több olyan pontot is találhatunk, ahol az információs technológia 

alkalmazása jelentősen segíti a tárgyalókat. Az első fázisban, az előkészület során az információk 

megszerzésében és feldolgozásábanjelentős szerepet kaphatnak a számítógépes rendszerek. A stratégia 

kialakításának első lépéseként a célok helyes megválasztására van szükség, melyben a szakértői rendszerek, 

elsősorban a (csoportos) döntéstámogató rendszer, valamint a tárgyalást támogató rendszer (Negotiation Support 

System) felhasználása nyújthat segítséget. Ezek a programok szimulációra is lehetőséget adnak, amely lehetővé 

teszi a számunkra kedvező stratégia kidolgozását, előzetes tesztelését. Használható tanulási céllal a tárgyalási 

helyzetek gyakorlására, kipróbálására, a kutatóknak pedig segítséget nyújthat a tárgyalási folyamatjobb 

megismerésében. A támogató rendszerek másik előnye, hogy meg tudják adni a tárgyalási folyamatban részt 

vevő minden fél számára a lehető legkedvezőbb megállapodási feltételeket, de az egyéni versengésen kívül a 

kölcsönösen legelőnyösebb megoldást is kiszámítják, tehát a megegyezést egy globális optimum felé 

mozdíthatják el. Ez ugyan csak egyes tárgyalásokra vonatkozik, de ezen keresztül az egész gazdaságra hatást 

gyakorolhat. Az információs technológia a demonstrációs anyagok tervezésében, összeállításában és 

kivitelezésében is segítséget jelent (Külkereskedelmi Főiskola belső anyaga). 

A számítógépes hálózatok lehetővé teszik, hogy a tárgyalás színtere a komputer legyen, tehát személyes 

találkozásra nincsen szükség, akár az ajánlatok cseréjével, akár on-line módon folytathatunk tárgyalást a gépek 

segítségével, áthidalva a földrajzi távolságokat és az időzónák okozta nehézségeket. Ebben az esetben a 

kommunikációt segítik az informatikai rendszerek. Az interakció szakaszában szintén előnyt jelenthet a 

tárgyalást támogató programok használata, mert az előzetesen kidolgozott ajánlatok, stratégiák módosíthatók, 

elsősorban a megadott preferenciákon keresztül, és a program az összes szempont figyelembevételével képes a 

legkedvezőbb megoldás kiválasztására. A saját szempontunkból legelőnyösebb, illetve a közösen legjobb 

megállapodást folyamatosan kidolgozza számunkra a rendszer, amit természetesen bármikor felülbírálhatunk, 

hiszen ez csak egy megoldási javaslat, döntenie mindig a tárgyalónak kell. Az utógondozás szakaszában az 

elemzések, stratégiák megvalósítása, az elért eredmények értékelése szempontjából jelent segítséget a tárgyalást 

támogató rendszer. 

Vegyünk egy egyszerű példát a tárgyalást támogató rendszerek működésének bemutatására. Két cég 

képviseletében egy-egy személy tárgyal repülőgépek eladásáról, illetve megvételéről. Kovács úr kínálja eladásra 

a repülőgépeket Horváth úrnak. A leegyszerűsített helyzetben csak a vételár és a garancia kérdését vizsgáljuk. A 

lehetőségek a következők: a megegyezési tartomány 500 ezer és 530 ezer dollár között van, a garanciára fél év, 

egy év és kétéves lehetőség adódik, ha egyáltalán van garanciavállalás. Az előkészítés szakaszában mindkét 

félnek meg kell adnia a preferencia-sorrendet, tehát azt, hogy számára mennyire fontosak az egyes feltételek. 

Kovács úr számára az ár és a garancia egyformán fontos, míg Horváth úrnak, vevő lévén, az ár 70%-ban, a 

garancia 30%-ban számít. Mindkét félnek értékelnie kell az ár és a garancia feltételeit, azt, hogy számára 

mennyire kedvező az egyes feltételek bekövetkezése. Kovács úr a legmagasabb árat szeretné elérni, ezért az 500 

ezer dollárhoz 0, az 515 ezerhez 45, az 530 ezerhez 70 pontot rendel. A garancia tekintetében feltételezi, hogy a 

gép az első félév során nem hibásodik meg, így az, hogy nem vállal garanciát, vagy hogy 6 hónapot ígér, 

egyenlő lehetőségnek számít, mindkettőhöz 30-30 pontot rendel. Az egy évhez 10-et, a két évhez, lévén ez a 

legkedvezőtlenebb, 0 pontot. A tárgyalást segítő rendszer ez alapján ajánlati csomagokat állít össze, és megadja 

a hozzájuk tartozó hasznossági fokot (100 pontig). 530 ezer dollár garanciavállalás nélkül Kovács úr számára a 

legkedvezőbb lehetőség: 100 pont, 530 ezer dollár egy év garanciával 80 pont, 515 ezer dollár fél év garanciával 

75 pont, 530 ezer kétéves garanciával 70 pont. A felhasználó ebben a szakaszban módosíthatja a hasznossági 

értékeket, de később erre nincs módja, mert a rendszer meghatározza a hasznossági függvényt, amellyel az 

ajánlatokat minősíti. 

A fenti előkészítést természetesen a tárgyaló felek külön-külön készítik el, és titkosan kezelik. A tárgyalás 

fázisában az első ajánlatot Horváth úr teszi: 500 ezer dolláros vételárat és egyéves garanciát kínál. Kovács úr 

ellenajánlattal él: 530 ezer dollár, féléves garancia. A következő ajánlat 515 ezer dollár és féléves garancia, ezt 

mindkét fél elfogadhatónak tartja, így ez megegyezéshez vezet. Ekkor a rendszer utókiegyenlítést végez, vagyis 

olyan optimális egyezségcsomagot keres, amely kedvezőbb mindkét fél számára ajelenleginél. Ha kedvezőbbet 

talál, továbbtárgyalási javaslatot tesz. Most az új ajánlat: 540 ezer dollár és egyéves garancia. Ez 

mindkettőjüknek kedvezőbb, mert Kovács úr az ár maximalizálására törekszik, de a garancia ilyen növelése 

nemjelent nagy kockázatemelést, Horváth úr számára azár növekszik ugyan, de nem olyan mértékben, mint 

amennyit nyer a garancia kiterjesztésével. Megtörténik a megegyezés. (Külkereskedelmi Főiskola belső 

anyaga.) 

A fenti példából is látszik, hogy az ilyen tárgyalást támogató számítógépes rendszerek, az előzőleg felsorolt 

előnyeik mellett, főleg a sok paramétert tartalmazó, bonyolultegyezkedési helyzetekben jelenthetnek segítséget, 

ha pontosan meg tudtuk adni a preferenciaértékeket, melyek gondos előkészítést igényelnek, hiszen ezekből 

készít hasznossági számításokat a program. Ajövőben a hálózat alapú rendszerek, a mesterséges intelligencia 
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fejlődésétől függetlenül is, nagyszerepet kapnak. A kutatás szempontjából a rendszer használatával sok 

egyezségi folyamatba nyerhetünk betekintést, mivel a program teljes anonimitást tud biztosítani, így az eddig 

leginkább titkosan kezelt terület jól tanulmányozhatóvá válik. 

4.4.3. A tárgyalás sikere vagy kudarca 

A különböző megközelítések és vizsgálatok sok szempontból járták körül a tárgyalás témakörét, azonban a 

gyakorlati sikerességgel kevés kutatás foglalkozik. Karras (1998) tett kísérletet arra, hogy gyakorlott, a köznapi 

életben is tárgyalással foglalkozó, de egymást nem ismerő embereket tárgyalási szituáció megoldására kért fel. 

Számszerűsített adatokkal dolgozott, ami lehetőséget teremt az eredményesség összehasonlítására. A vizsgált 

személyekről előzetesen értékelést töltetett ki a közvetlen főnökeikkel, amiből tárgyalóképességeikről és 

gyakorlottságukról kapott információkat. Arra keresett választ, hogy a gyakorlottság, az aspirációs szint 

mennyiben befolyásolja a tárgyalók sikerességét, kompromisszumkötését. Magát a tárgyalási helyzetet is 

változtatta, ezen belül a tárgyalók pozícióját, azonos vagy eltérő tárgyalóerővel ruházta fel a résztvevőket. 

A magas aspirációs szinttel rendelkező tárgyalókjobb eredményeket értek el, de ajártas tárgyalók gyenge 

tárgyalási pozícióban eleve jelentősen csökkentették aspirációs szintjüket. A magas induló követelések és a 

lassan, kis lépésekben adott engedmények növelik a siker esélyét. A gyakorlott tárgyalók még az idő sürgető 

hatása alatt is képesek a lassú engedmények feszültségnövelő hatásait viselni, míg ilyen esetben a járatlan 

résztvevők hirtelen hatalmas engedményeket tesznek a tárgyalás sikeressége érdekében. A makacs tárgyalók, 

akik nehezen adnak engedményeket, ugyan ritkán kerülnek vesztes pozícióba, de sokszorjuttatják holtpontra a 

tárgyalást. A kirívóan magas aspirációs szinttel rendelkezők, különösen, ha a partner is magas aspirációs szinttel 

rendelkezett, gyakran jutottak holtpontra a megegyezés helyett. A gyakorlottság egyértelműen előnyös a 

tárgyalás sikeressége szempontjából, de az erős tárgyalási pozícióból eredő fölényt nem pótolhatja. A 

megállapodással való megelégedettségben viszont nem volt különbség ajó és a hátrányos megegyezés között, a 

felek egyformán elégedettek a végeredménnyel akkor is, ha a külső megfigyelő jelentős különbségeket észlel. 

4.5. ÖSSZEGZÉS 

Ebben a fejezetben a kétszemélyes és általában egy vagy néhány vitapontra korlátozódó tárgyalási helyzetekkel 

foglalkozó kísérleteket és megközelítéseket tekintettük át. A tárgyalás bonyolult kreatív folyamat, így sok 

aspektusból vizsgálható. A racionális döntések elmélete szempontjából a tárgyalást egy döntésre redukáljuk, és 

ahogy rámutattunk, ennek a döntésnek a meghozatala korántsem csak racionális alapon történik. A hasznossági 

elv helyett a tárgyalók megelégedettségi szintjejobb megközelítést kínál, ugyanis a hasznosság alapján 

megfelelőnek látszó megállapodás mégsemjöhet létre megelégedettség hiányában. 

Ajátékelmélet keretében értelmezett tárgyalás a helyzeti sajátosságokra koncentrál. A stratégiák világosan 

értelmezhetővé válnak, így a helyzet által meghatározott mozgástér pontosan kirajzolódik, adott esetben a maga 

ellentmondásosságaival együtt. Pusztán a helyzet ismeretében – a partneremtől függetlenül – kialakíthatok 

optimális stratégiát, amely kiszámíthatóvá teszi számomra ajáték menetét. Az egyezkedés során a tárgyaló 

feleknek is hatásuk van a folyamatra, a hangulatuk befolyásolja a választott stratégiákat, a helyzettel kapcsolatos 

elvárásaikat. A tárgyalók gyakorlottsága és az aspirációs szintjük is változtathat a tárgyalás kimenetelén. 

A tárgyalást értelmezhetjük konfliktushelyzetként is, amelyet ilyen módon kezelni tudunk, hiszen legalább két 

szemben álló, ellenérdekű fél van, köztük kell valamilyen szintű megegyezési lehetőséget teremteni. Ebben az 

értelmezésben szintén megadhatók különböző stratégiák, de itt már a helyzeti meghatározottságon kívül a 

tárgyalás többi szintje (a személyes, a folyamatés a témaszint) is megjelenik mint befolyásoló tényező. A modell 

alkalmas a személyes, érzelmi és stratégiai befolyásoló tényezők integrációjára. 

A folyamatmodellek a tárgyalás idői lefolyása szerint mutatják be az egyes fázisokat. Szintén alkalmasak a 

különböző befolyást gyakorló hatások integrációjára, de megközelítésmódjukban a leginkább gyakorlatiasak. 

Felépítésüknél és az alkalmazhatóság hangsúlyozásánál fogva integrációs keretet nyújtanak más elméletek 

eredményeinek beépítéséhez, és segítik az információs technológiák felhasználását. 

5. 18. A DOLGOZÓ ÉS A MUNKA – Kiss B. Gyöngyi 

5.1. A MUNKA 

5.1.1. Mi a munka? 
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Azt, hogy mi a munka, hétköznapi értelemben mindenki pontosan tudja, tudományos meghatározást azonban 

nehezebb megfogalmazni, hiszen a definíció vagy túl egyszerű, vagy túl bonyolult lesz. A munkát, 

vizsgálódásunk tárgyát sok nézőpontból meg lehet közelíteni, jelen fejezetben leginkább a pszichológia, a 

gazdaságpszichológia oldaláról tesszük. Általános meghatározás szerint: „A munka az a tevékenység, amellyel a 

termelést folytató ember beavatkozik a termesztés folyamatába." (Garai, 1997, 116.) Vagy „A munka olyan 

tevékenység, amely értéket állít elő mások és önmagunk számára." (Benedek, 1993, 8.) 

Gazdasági szempontból a munkát olyan tevékenységnek tekintik, amiért a dolgozók pénzt kapnak, hogy érte 

árukat és szolgáltatásokat tudjanak venni. Ilyen értelemben a munka a háztartások és a vállalatok közti 

pénzkörforgásnak az egyik felét alkotja. Pszichológiai nézőpontból a munka az ember olyan instrumentális 

aktivitása, amely gazdasági viselkedése szempontjából központi jelentőségű (Lea, Tarpy, Webley, 1987). A 

munkát meghatározhatjuk úgy is, mint adott feladat elvégzésére irányuló céltudatos viselkedést. A korabeli 

szovjet pszichológia a viselkedés átfogó kategóriája helyett a tevékenység terminustjavasolta, amelyen olyan 

emberi cselekedetet értettek, amely szükségletek betöltésére irányul, tárgyhoz kapcsolódik, és a társas 

viszonyoktól nem választható el (Leontyev, 1979). Ilyen értelemben a munka nem más, mint tevékenység. 

Minden tevékenység azonban nem tekinthető munkának, hiszen nem feltétlenül szolgálja szükségletek betöltését 

(lásd pl. a hobbitevékenységeket). 

Napjainkban az emberek – leginkább a sikeresek – a munkát önmegvalósításnak, érvényesülésük eszközének 

tekintik, amely nagy érték, ha valaki érdeklődésének, tehetségének megfelelő állást talál. Magyarországon, 

főként a rendszerváltás óta, szinte divattá vált az, hogy valaki sokat dolgozik, és munkája fontos szerepet tölt be 

az életében. Sikeres emberektől gyakran hallhatjuk, hogy a munkájuk egyben a hobbijuk. Élvezet forrása 

számukra munkájuk eredménye, munkatársaikkal való kapcsolatuk és munkakörülményeik. A munka azonban 

nem volt mindig a büszkeség forrása. Az ókori görögök átoknak, terhesnek tartották, ezért a mechanisztikus 

munkát rabszolgákra bízták, míg a szabad polgárok kulturális elfoglaltságokkal, filozofikus szemlélődéssel 

töltötték idejüket. A rómaiak a pénzforgalom és a kereskedelem kivételével alantasnak tartották, a zsidók pedig 

a bűnbeesés következményének tekintették a munkát. A középkori kereszténység vezeklést látott benne, a 

szerzetesek lenézték, felemelőbbnek tartották az imádkozást. Ebben a szemléletben változást a reformáció 

hozott: munkával lehet Istent szolgálni, a semmittevés és lustaság pedig bűn. Weber szerint a protestánsok ezzel 

a munkaetikával vetették meg a kapitalizmus alapját (Benedek, 1993). 

5.1.2. A munkaerő 

A munkaerő a piacképes, produktív emberi erőforrások mértékét jelenti, a népesség gazdaságilag aktív részét 

képviseli. A makrogazdasági szakemberek úgy tekintik a munkaerőt, mint az össztermelés egy inputját, amely 

az alkalmazásban állókból és a munkanélküliekből tevődik össze, vagyis azokból, akiknek van állásuk, és 

azokból, akik aktívan munkát keresnek. Azok a személyek, akik nem tartoznak az elhelyezkedettek vagy a 

munkanélküliek közé, nem tekinthetők a munkaerő részének. 

A gazdasági tervezésben fontos tényező a munkaerő mérete és összetétele. Mérésére leggyakrabban a korral, 

nemmel, képzettséggel, részvételi aránnyal kapcsolatos adatokat szokták felhasználni. Az aktív dolgozók aránya 

jellegzetes mintát követ: fejletlenebb országokban például főként a fiatalabb férfikorosztály dolgozik, a nőkre 

pedig az otthoni feladatok ellátása és a gyermeknevelés hárul. A fejlett országokban a II. világháborút követően 

a nők növekvő arányban váltak a munkaerő részévé. A munkahelyek a technikai fejlődés következtében 

megújultak, megváltozott az is, ahogyan az emberek az idejüket felhasználják. Ez az átstrukturálódás már 

nemcsak a munkát, hanem a családokat is érintette: a kétkeresős családok inkább normává váltak, mint kivétellé 

(Horvath, Bregger, 1994). Napjainkban ismét változásokat élünk át ezen a területen. A számítógépek 

elterjedésével és a kommunikációs lehetőségek kiszélesedésével (fax, internet, mobiltelefon stb.) szaporodnak a 

részmunkaidős foglalkoztatások és a rugalmas időbeosztású munkahelyek, valamint kiszélesedett az otthon 

végezhető munkák köre is. Ezek a változások hatással vannak a hagyományos munkaadó-alkalmazott viszonyra 

és a fizetési rendszerre is. 

Kirchler és munkatársai (1996) azt vizsgálták, hogy milyen elvek működnek a munkaerőpiacon. A 

hagyományos, standard gazdasági elmélet szerint a munkaadók és az alkalmazottak racionális, egoista egyének, 

akiknek az a célja, hogy maximalizálják saját profitjukat. A munkaadók felajánlják azt a legalacsonyabb fizetést, 

amit a dolgozók elfogadnak, ennek fejében az alkalmazottak a minimális követelményeknek tesznek eleget. Az 

ajándék-csere elmélet szerint (Akerlof, Yellen, 1990), ha a munkásokat az optimális munkabérhez képest 

alulfizetik, akkor kevesebbet fognak dolgozni, ha azonban túlfizetik őket nem dolgoznakjobban. Ezért a 

cégeknek az az érdekük, hogy alkalmazottaiknak méltányos fizetést adjanak. 
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A szociális csere elve szerint a munkaadók és az alkalmazottak közötti béralkut nemcsak az egoista 

profitnövelés határozza meg, hanem a szociális normák is. A felek a kölcsönösség normájához igazodnak. A 

munkaadók bíznak a viszonosságban, ezért a kikötöttnél magasabb bért ajánlanak fel, ennek alapján elvárják, 

hogy válaszként a dolgozók isjobb munkát végezzenek. Így mindketten jobban járnak. Kirchlerék vizsgálatai ez 

utóbbi működését támasztották alá. Azt tapasztalták, hogy a kölcsönösség légkörében inkábbjellemző a 

kooperáció, mint a racionális gazdasági elv működésekor. Az azonban, hogy melyik elv mikor lép működésbe, 

függ a szituációtól, valamint a tárgyalópartnerek személyiségjellemzőitől és motívumaitól. 

5.1.3. A munkavállalás okai 

A munka alapvető fontosságú, életünk negyed részét töltjük el vele. Miért is dolgozunk egyáltalán? Tudnánk-e 

munka nélkül élni? Ha a munka csak instrumentális aktivitás, amellyel pénzt keresünk, illetve magunk számára 

hasznos eredményt érünk el, akkor miért kapta Morse és Weiss (1955) egy híres vizsgálatukban azt az 

eredményt, miszerint a megkérdezettek 80%-a tovább dolgozna akkor is, ha váratlanul akkora összeghez jutna, 

amelyből élete végéig kényelmesen megélne? Nem csupán a fizetés az, amiért dolgozunk? A tanulmány 

tanúsága szerint azok közül, akik folytatnák a munkát, arra a kérdésre, hogy „Miért?", az emberek 32%-a 

válaszolta azt, hogy megtartsák az elfoglaltságukat, 36%-a negatív okotjelölt meg: „hogy elkerüljék az unalmat 

és az egyedüllétet", 14%-a azt mondta, hogy munka nélkül elveszettnek érezné magát, és csak 9%-a válaszolta 

azt, hogy élvezi, amit csinál. 

Jahoda (1981b, 188) az emberi viselkedés és alkalmazkodás központi aspektusának tekinti a munkát, amelynek 

a következő latens hatásait írja le: 

„Először is a foglalkoztatottság a hétköznapokon egy időstrukturálást követel; másodszor a foglalkoztatottság 

magában foglal rendszeresen megosztott tapasztalatokat és a nukleáris családon kívüli emberekkel való 

érintkezéseket; harmadszor a foglalkoztatottság az egyént olyan célokhoz és tervekhez köti, amelyek önmagát 

felülmúlják; negyedszer a foglalkoztatottság személyes státusbeli és identitásaspektusokat határoz meg; végül a 

foglalkoztatottság aktivitásra kényszerít." 

A munkavállalás okait négy kategóriába lehet sorolni. Ezek az okok egymással kombinálódhatnak is (Lea, 

Tarpy, Webley, 1987). 

1. Instrumentális vagy extrinzik okok. Annak, hogy dolgozunk, egyik legnyilvánvalóbb oka az, hogy valami 

hasznosat hozzunk létre, pénzt keressünk, biztosítsuk a megélhetésünkhöz, szükségleteink kielégítéséhez 

szükséges feltételeket. 

2. Belső okok, avagy a munka öröme. Az instrumentalitás elvével szemben a munka ebben a kategóriában úgy 

tekinthető, mint olyan tevékenység, amely önmagában örömet, kielégülést eredményez. Futbaljátékosok, 

színészek, állatkerti dolgozók nem elsősorban a fizetésért választják foglalkozásukat. Egy magyarországi 

felmérés szerint az emberek 83%-a nyilatkozta azt, hogy örömét leli munkájában (Garai, 1997,116.). Ez az adat 

azonban ellentmond annak, amit Morse és Weiss (1955) tapasztalt (az ő adataik szerint csak 9% nyilatkozott 

úgy, hogy élvezi azt, amit csinál). Ezzel kapcsolatosan két pszichológiai jelenséget kell megjegyeznünk. Az 

egyik a kognitív disszonancia jelensége (Festinger, 2000/1957), amelyből az következik, hogy az emberek azért 

mondják azt, hogy élvezik a munkájukat, mert az, hogy nem élvezik, inkonzisztens lenne azzal a ténnyel, hogy 

mégis csinálják. A másik elv szerint a szórakoztató tevékenység fizetség hatására munkává válik, s ekkor a 

személy már kevésbé tudja ugyanazt a dolgot élvezni, kevésbé hajlandó fizetség nélkül is végezni (Garai, 1997). 

3. A munka mint önbeteljesítés. Az emberek általában olyan munkát keresnek maguknak, amely leginkább 

igénybe veszi képességeiket, és egybeesik érdeklődésükkel. A munkaadók érdeke is az, hogy olyan 

alkalmazottakat vegyenek fel, akiknél az önbeteljesítés fontos motívum, mert így nagyobb hatékonyságot 

tudnak elérni. A munkamotivációval kapcsolatos elméletek közül a szükségletelméletek (lásd később, pl. 

Maslow, Herzberg) az önbeteljesítést alapvető motívumnak tekintik. 

4. A munka társas vonatkozása. A munkahelyen a munkatársak csoportja a családon kívüli elsődleges társas 

környezetnek tekinthető, ezen keresztül integrálódik az egyén a társadalomba. Az ember foglalkozása fontos 

szerepet tölt be a személyes identitás meghatározásában is. Ha megkérjük az embereket, hogy jellemezzék 

magukat aszerint, hogy „Ki vagyok én?", a foglalkozásukat gyakran az első helyen említik. Az emberek 

pontosan meg tudják határozni a munkakörök szociális státusát, presztízsét. Más a társadalmi presztízse a bolti 

eladónak, az asztalosnak vagya politikusnak. Másként értékelik a munkát társadalmi osztályonként. A 

középosztálybeliek inkább az érdeklődésükre hivatkoznak és arra, hogy munkájuk céljaikhoz kapcsolódik. A 

munkások ezzel szemben inkább a pénzkeresést említik, ha foglalkozásukról beszélnek (Argyle, 1995b). 



 III. RÉSZ│ SZERVEZETI 

MAGATARTAS 
 

 383  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

5.1.4. A munkanélküliség 

A hivatalos meghatározás szerint azok a személyek tekinthetők munkanélkülinek, akik nem állnak 

alkalmazásban, de munkavégzésre alkalmasak, és aktív erőfeszítéseket tesznek azért, hogy munkát találjanak 

(Haugen, Bregger, 1994). Az ipari forradalom előtt nem létezett munkanélküliség, legfeljebb a mezőgazdasági 

munkák miatt télen, vagy a háborúk és a járványok miatt kényszerültek az aktív munkások munkaszünetre. Az 

ipari forradalmat követően azonban a gépek elterjedésével sok munkaerő vált feleslegessé, és a túltermelési 

válságok idején a munkanélküliség a városokban tömeges problémává vált, amely megoldást követelt. Nagy-

Britanniában már 1911-ben megalakult a munkanélküliek biztosítórendszere.10 

Milyen hatással van az emberre állása elveszítése? A pszichológusok egyetértenek abban, hogy az 

állásnélküliség testi és lelki problémákhoz vezethet. Kessler és munkatársai (1988) a munkanélkülieknél az 

állással rendelkezőkkel szemben magasabb szorongási szintet, depressziót, szomatizációt, fizikai betegségeket 

találtak. Liem és Liem (1988) úgyszintén erősebb szorongást és stresszt állapított meg, és azt tapasztalta, hogy a 

munkanélküliségben töltött idővel arányosan a negatív tünetek erősödnek. 4-5 hónapnál hosszabb időt töltve 

munka nélkül, a személyek újraalkalmazásuk után csak egy év múltán térnek vissza szorongásés stressz-szintjük 

eredeti állapotába. Feather és Bond (1983) ezzel összhangban azt találta, hogy a foglalkoztatottság a munkanap 

időstrukturálására kényszerít, az egyént célokhoz, szándékokhoz köti, és aktivitást követel (vö. Jahoda, 1981b). 

Azok között, akik elveszítették állásukat, a célok és az időbeosztás elvesztése okozta leginkább a depressziót, a 

kedvtelenséget. A célok megvédenek a parttalan álmodozásoktól, gyógyító hatásúak, értelmes időtöltésre 

vezetnek. 

Seligman (1975) szerint az olyan negatív események, mint például a munkanélküliség, a tehetetlenség érzését 

keltik az egyénben. Az állását elvesztett személy alapélménye az, hogy jelen ésjövőbeli állapota saját döntésétől 

függetlenül alakul. Ez a negatív élmény kognitív hatása mellett (a szükséges információhoz az emlékezeti 

hozzáférés romlik, gátolja a tanulást, új készségek elsajátítását) érzelmi zavarokhoz (félelem), hosszú távon 

pedig depresszióhoz vezet. A tanult tehetetlenség ezáltal negatívan hat a munkateljesítményre. 

Az, hogy az egyén korábban milyen sokáig volt munkanélküli, hatással van elhelyezkedése utáni állapotára. Az 

állás elveszítése után idővel csökken a motiváció, a kognitív teljesítmény, a pozitív emocionális állapot, 

fokozódik viszont a tehetetlenség és a bizonytalanság érzése. Minél tovább tart ez az állapot, annál 

pesszimistábbá válnak az emberek abban a tekintetben, hogy munkát találnak. Rothbaum (1982) szerint az 

emberek megpróbálják kontrollálni az eseményeket (primer kontroll), ha ez nem lehetséges, akkor 

alkalmazkodnak hozzájuk (másodlagos kontroll). Az ilyen alkalmazkodás egy formája, hogy elfojtják a negatív 

eseményt, igyekeznek nem gondolni kellemetlen állapotukra. Ez még inkább hozzájárul ahhoz, hogy halogassák 

a munkakeresést. Warr és Jackson (1988) azt találták, hogy a munkanélküliek mentális egészsége annál jobban 

megromlik, minél erősebb volt munkájukhoz fűződő elkötelezettségük. Az erősen elkötelezettek azonban sokkal 

nagyobb valószínűséggel tudtak újra elhelyezkedni (Goldsmith, Darity, 1992). 

A rendszerváltás óta Magyarországon társadalmi probléma a munkanélküliség, amelynek hatásai különböző 

szintekenjelentkeznek. László és munkatársai (1998) olyan fiatalokkal végeztek vizsgálatot, akik az iskola 

elvégzése után rögtön munkanélkülivé váltak. A vizsgálati személyek egy kérdőívben a munkahely 

elvesztésével, a sikeres és sikertelen elhelyezkedéssel kapcsolatosan fejezték ki véleményüket, majd a szüleik 

munkájával kapcsolatos élményükről írtak történetet. A vizsgálatban három munkanélküli-csoport szerepelt: 1. 

tartós munkanélküliek: az iskola befejezése óta folyamatosan (több mint egy éve) munkanélküliek; 2. 

elhelyezkedettek: az iskola elvégeztével munkanélküliek lettek, de egy éven belül sikeresen elhelyezkedtek; 3. 

friss munkanélküliek: az iskola befejezése óta, csak néhány hónapja munkanélküliek. 

A vizsgálati eredmények szerint a friss munkanélkülieknél a munkanélküliség negatív hatásai nem vagy csak 

elenyésző mértékben tapasztalhatóak, még nem veszítették el abba vetett bizalmukat, hogy helyzetüket 

befolyásolni, irányítani tudják. A munkahely elvesztését csak átmenetinek vélik, a sikeres elhelyezkedést pedig 

belső, kontrollálható okokkal magyarázzák. Az elhelyezkedettek csoportjánál a munkanélküliség negatív 

élményének nyomai megtalálhatók annak ellenére, hogy találtak munkát, helyzetüket illetően bizonytalanabbak. 

A tartós munkanélküliek csoportjánál észlelhetők a munkanélküliség negatív hatásai: azt, hogy nem találnak 

munkát, külső, stabil okoknak tulajdonítják, amely azt jelzi, hogy állapotukban a jövőben sem várnak változást, 

sőt a problémát távolítják maguktól. A munkával kapcsolatos történeteik az attribúcióikkal együttesen arra 

utalnak, hogy ez a csoport passzív csodavárásba menekült, az elhelyezkedésért érzett felelősséget pedig 

elhárítják maguktól. 

                                                           
10 A munkanélküliség pszichológiai hatásmechanizmusáról a könyv 19. fejezete szól. (A szerk.) 
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5.1.5. A munkaérték humán vonatkozásai 

A közgazdaságtanban a munkának az anyagi értékét igyekeznek meghatározni. A humán tudományok azonban 

az ember számára a munkának az anyagi vonzatán túli értékeit kutatták. Munkaértékeknekazokat az értékeket 

nevezzük, amelyek az egyén számára a munkatevékenység, a foglalkozás fontosságát, értelmét hordozzák. Van, 

akinek foglalkozása egyben hivatása is, mások a megélhetésük és egyéb anyagi céljaik elérése érdekében 

dolgoznak. A munkavégzéshez kapcsolódó értékek kölcsönhatásban állnak életfelfogással, világnézettel, 

célokkal, általánosabb személyi sajátságokhoz kapcsolódó értékekkel. Olyan általános értékek, nézetek 

kapcsolódnak a munkaértékekhez, miszerint a „munka nemesít", a férfiasság szimbóluma, a függetlenség 

biztosítéka. A munkára való motiváltság magyarázatakor is gyakran hivatkoznak a munkaértékekre, amelyek a 

pályaszocializációra is hatnak (Perczel, 1990). 

A munkaértékeket és a munkához kapcsolódó nézeteket azért is kezdték vizsgálni, mert feltételezték, hogy 

bizonyos mértékben előre tudjákjelezni a gazdasági és a munkával kapcsolatos viselkedést. Buchholz (1978) az 

Egyesült Államokban vizsgálta, hogy a munkaértékek miként viszonyulnak különféle demográfiai jellemzőkhöz 

(nem, életkor, szocioökonómiai státus). Ötdimenziós mérőeszköze a következőket tartalmazta: 

• Munkaetika – azt hangsúlyozta, hogy a munka önmagában jó, méltóságot ad az egyénnek, és a siker a 

személyes erőfeszítéstől függ. 

• A munkahelyi szervezettel kapcsolatos vélemények – a csapatmunka szerepét emelte ki, és azt, hogy a 

munkának akkor van értelme, ha pozitívan hat az egyén társas pozíciójára. 

• Marxista nézetek – a munka az emberi élet szempontjából alapvető jelentőségű, de az adott viszonyok között a 

kizsákmányolás és az elidegenedés forrása. 

• Humanista nézetek – a munkával való belső megelégedettséget jelentette, azt hangsúlyozta, hogy a munkában 

való fejlődés sokszor fontosabb, mint maga az eredmény. 

• Szabadidő-etika – a megnövekedett szabadidő előnyeire kérdezett rá, a munkát úgy tekintette, mint ami 

biztosítja azt, hogy a személy a szabadidejét számára vonzóan tölthesse el. 

Buchholz azt találta, hogy a humanista munkaértékek nem mutatnak különbséget a különböző hátterű emberek 

körében. Ellenben a marxista értékekkel egyetértők között több volt a fiatal, a nő, az alacsonyan iskolázott, a 

fekete. A munkaetika főként a korhoz kapcsolódott, és érdekes módon a fiatalok inkább vallottak ehhez 

kapcsolódó nézeteket, mint az idősebbek. A szabadidő-etika a foglalkozással függött össze, főként a felső 

vezetés nyilatkozta azt, hogy ők annyira szeretik elfoglaltságukat, hogy nem helyettesítenék szabadidős 

tevékenységgel. 

Egy brit tanulmányban Furnham (1984b) a Buchholz-féle dimenziókat más munkával kapcsolatos nézetekkel 

vetette össze, és azt találta, hogy a munkahelyi szervezettel kapcsolatos nézetek a marxista és a humanista 

értékekkel voltak összefüggésben, a marxista nézetek pedig erős negatív viszonyban voltak a munkaetikával. Az 

idősebb megkérdezetteknél erősebb csapatmunkához való elköteleződést találtak, de ők kevésbé vallottak 

humanista nézeteket. A politikai nézetek erősen korreláltak a munkaértékekkel. Ajobboldali nézeteket vallók 

helyeslik a szervezettel kapcsolatos értékeket (pl. a csapatmunkát), kevésbé értenek egyet a marxista, humanista 

és a szabadidős értékekkel. 

Egy későbbi vizsgálatában Furnham (1997) a gazdasági és a munkaértékek mögött rejlő nézeteket kutatta. Nyolc 

alskálából álló kérdőívet állított össze, amelynek segítségével négy mögöttes faktort szűrt ki. Az első faktort 

beavatkozónak (interventionist) nevezte el, amely szocialista, marxista filozófiához kapcsolódó nézeteket 

tartalmazott: a fennálló rend igazságtalanságát, elidegenítő jellegét, az állam szabályozó, beavatkozó szerepének 

fontosságát hangsúlyozta. A második, a szabad vállalkozás faktora a kapitalista szervezeti és piaci viszonyok 

előnyeit emelte ki, úgy tekintette a szabad vállalkozás rendszerét, mint ami a verseny által biztosítja a legjobb 

minőséget és a legolcsóbb árakat. A harmadik faktor, a paternalizmus nézete szerint az állam és a szervezetek 

vezetőinek kötelessége, hogy gondoskodjanak a dolgozókjólétéről és megelégedettségéről. Munkában való 

involváltságnak nevezte a negyedik faktort, amely olyan munkával kapcsolatos jellemzőket tartalmazott, mint a 

munkaetika, szabadidő-etika, munkakörben való elkötelezettség. 

Furnham azt találta, hogy a gazdasági és a munkaértékek legjobb előrejelzői az egyén politikai nézetei voltak. A 

baloldali politikai nézeteket vallók a beavatkozás és a paternalizmus nézeteivel értettek egyet, és ellenezték a 

szabad vállalkozással kapcsolatos véleményeket. A szociális összehasonlítás szintén előrejelző értékű volt a 
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munkaértékekkel kapcsolatosan. Azok, akik az átlagosnál jobb helyzetűnek ítélték magukat, a munkában való 

involváltság fontosságával értettek egyet, és ellenezték a beavatkozási nézeteket. A magasabb iskolai végzettség 

és a vallásosság is negatív viszonyban volt a beavatkozással. A vizsgálat tanulsága volt még az, hogy a nyugati 

liberális gazdasági rendszerben az erősen baloldali nézeteket vallóknak koherensebb, jobban strukturált 

gazdasági nézeteik vannak, mint ajobboldali politikai nézeteket vallóknak. 

B. Vörös (1981) Magyarországon fiatal szakmunkások értékrendszerét vizsgálva azt találta, hogy különválik 

bennük az ún. kisvilág (személyes életük) és nagyvilág (társadalom) értékrendje, amelyek között a hazához és a 

munkához kapcsolódó értékek képeznek hidat. Hankiss és munkatársai (1982) a munkával kapcsolatos 

értékítéleteket öt csoportra osztotta, ezek a következők: munkavégzéssel, keresettel, közvetlen és a felsőbb 

vezetéssel, munkaszervezéssel, munkahellyel (közösség, megbecsülés, biztonság, alkotási lehetőség) 

kapcsolatos értékek. 

Super szerint az egyén munkával és élettel való megelégedettsége attól függ, milyen mértékben talál lehetőséget 

arra, hogy érdeklődését, személyiségjellemzőit és értékítéleteit hasznosítsa. Az értékek és a munka kapcsolatát 

feltáró kérdőívét Csepeli és Somlai adaptálták Magyarországon. A kérdőív magyar változata 15 értékkörben 

vizsgálja a munkához kapcsolódó értékstruktúrát: 

• szellemi ösztönzés (a dolgok működésének megismerése, független gondolkodás), 

• munkateljesítmény (feladatorientáltság, a munka látható eredménye), 

• önérvényesítés (szabad életforma-választás), 

• fizetés (pénzben megszerezhetőjavakhoz való hozzáférés), 

• altruizmus (másokjavának keresése, segítés), 

• kreativitás (új ötletek, alkotás), 

• társas kapcsolatok (munkatársakhoz fűződő szociális kötelékek), 

• presztízs (a munkából származó rang, tekintély, tisztelet), 

• irányítás (mások által végzett munka megtervezése), 

• változatosság (a munkatevékenységhez kapcsolódó élvezet, öröm), 

• esztétikum (a munkában és annak tárgyában rejlő fizikai szépség), 

• függetlenség (saját módszerrel történő munkavégzés, autonómia), 

• felügyeleti viszonyok (az elvégzett munka igazságos megítélése), 

• játékosság (a munkában megnyilvánuló játék, öröm lehetősége), 

• humán értékek (társadalmi biztonság, igazságosság). 

A felsorolt tartalmaknak a munkaérték mellett személyiségspecifikus vetülete is van (Szilágyi, 1987). 

5.2. A MUNKAVÉGZÉS MOTIVÁCIÓS HÁTTERE 

Mi készteti az embereket arra, hogy dolgozzanak? A munkamotiváció alapjában véve nem különbözik más 

motivációktól, ezért legtöbb munkamotivációval kapcsolatos elmélet az általános humán motiváció területéről 

származik. A munkára való motiváltság mértéke azt mutatja meg, hogy a dolgozó milyen intenzíven és 

minőségben végzi feladatát. A munkamotivációval kapcsolatos elméleteket folyamatés tartalomelméletekre 

lehet felosztani. A folyamattal kapcsolatos teóriák a viselkedés lefolyásával foglalkoznak: azokat a kérdéseket 

érintik, hogy hogyan indul be, hogyan marad fenn, mi irányítja és állítja le. Ide sorolható például a Porter-

Lawlerés a Locke-modell. A tartalomelméletek a viselkedés forrásával, az egyénen belül azokkal a speciális 

feltételekkel foglalkoznak, amelyek kezdeményezik, fenntartják, irányítják és leállítják az akciót. Az utóbbihoz 

tartozik például Maslow szükségletés Herzberg kétfaktoros elmélete (Landy, 1985). 
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5.2.1. Szükségletelméletek 

5.2.1.1. Maslow: a szükségletek hierarchiaelmélete 

A szükségletelméletek közül a legismertebb Maslow szükséglethierarchiája (részletes leírását lásd pl. Atkinson 

etal., 1994). Maslow korábban már bemutatott (lásd 14. fejezet) elméletével kapcsolatban több probléma is 

felmerül. A leggyengébb pontja éppen a szükséglet fogalma. Nem világos, hogy a szükséglet pszichológiai 

és/vagy fiziológiai fogalom-e, csak akkor áll-e fenn, ha nincs kielégítve, vagy akkor is létezik, ha kielégült. 

Megfoghatatlan az is, hogy hogyan lehet azonosítani, elkülöníteni vagy mérni a szükségleteket. Egy másik 

problémás pontja a hierarchia: miért kell a szükségleteknek alá-fölé rendelt viszonyba rendeződni? Változik-e a 

hierarchia idővel, személyenként és élethelyzetenként. Felmerül az a kérdés is, hogy a magát megvalósító ember 

többé már nem lenne motivált? Kísérletek ezzel szemben azt bizonyítják, hogy egy szükséglet minél inkább 

kielégül, annál fontosabbá válik. Maslow teóriájának inkább történelmi, mint funkcionális értéke van, sokkal 

szélesebb és megfoghatatlanabb annál, mint ami a megszokott pszichológiai kísérletezés keretei közé 

beszorítható. 

5.2.1.2. Teljesítményszükséglet-elméletek 

A teljesítményre való törekvést a motivált viselkedés egyik alapjának tekintik. Murray (1938) elsők között írta 

le ezt a jelenséget mint arra szolgáló vágyat, hogy akadályokat győzzünk le, hogy kipróbáljuk az erőnket, és 

valami nehéz dolgot hajtsunk végre. McClelland motivációs elméletét (1955) nagyrészt a teljesítmény iránti 

szükségletre alapozva dolgozta ki. Szerinte a környezetben vannak bizonyos ingerek, amelyek motivációs 

sajátságokkal bírnak annak alapján, hogy a személy életében a sikerhez vagy a kudarchoz kötődtek. Ha az egyén 

a múltban sikert ért el egy bizonyos szituációban, akkor ajövőben hasonló helyzetben és körülmények között 

igyekszik még inkább teljesíteni. Steers (1975) azt találta, hogy a teljesítmény iránti szükséglet hat a 

teljesítményre és a megelégedettségre. A magas teljesítményszükséglettel jellemezhető egyének számára egy 

feladat elvégzése önmagában hordozza a jutalmat. Ebből az következik, hogy ha az emberek számára az állást 

változatosabbá, jelentéstelibbé, érdekesebbé formálják, vagyis megnövelik az állás általános motiváló erejét, az 

pozitívan hat a teljesítményükre (Landy, 1985). 

5.2.1.3. A kétfaktoros elmélet 

Herberg (1966) motivátor-higiénia vagy kétfaktoros elmélete azért tartozik a szükségletelméletekhez, mert az 

alapfeltevésük közös: minden ember bizonyos szükségletekkel születik, amelyek kielégítésre szorulnak. 

Tartalmi értelemben Herzberg két alapvető szükségletet különböztet meg. Amit higiéniaszükségleteknek nevez, 

azok alapvetően az önfenntartáshoz kötődnek. A munkával kapcsolatosan ezek a fizetést, a biztonságot, az 

általános munkafeltételeket, a munkatársakatjelentik, melyek Maslow alacsonyabb szintű szükségleteire 

(fiziológiai, biztonság, szeretet) emlékeztetnek. A motivátorszükségletek magasabb szintűek, növekedési, 

gyarapodási igényt jelölnek. Kapcsolódnak az egyén bizonyos veleszületett jellemzőihez, a benne rejlő 

potenciálhoz (vö. Maslownál a tisztelet és az önmegvalósítás szükségletei). A motivátorszükségleteket 

közvetlenül a munkát érintő tényezőkkel lehet kielégíteni, mint például a felelősség, szabadság vagy egy nehéz 

feladat teljesítéséért járó elismerés. Az elmélet továbbá azt állítja, hogy ha a higiéniaszükségletek nem elégülnek 

ki, akkor a dolgozó elégedetlen, ha kielégülnek, akkor többé már nem elégedetlen, de nem is elégedett. Ezzel 

szemben a motivátorigények, ha nincsenek betöltve, az alkalmazott nem elégedetlen, ha kielégülnek, akkor 

viszont elégedett (lásd a 18.1. ábrát). 
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18.1. ábra. A motivátorés a higiéniafaktorok hatása a munkával való megelégedettségre (Landy, 1985, 383.) 

Herzberg és munkatársai (1959) több mint kétszáz könyvelőt és mérnököt kértek meg egy interjú során arra, 

hogy írjanak le egy olyan esetet, amikor a munkájukkal kapcsolatosan nagyonjól vagy nagyon rosszul érezték 

magukat. A válaszok azt mutatták, hogy a foglalkozással kapcsolatosjó érzések a teljesítményhez és annak 

elismeréséhez, magához a munka természetéhez, a felelősséghez, az előrejutáshoz és a fizetéshez kapcsolódtak. 

A negatív érzések az adminisztráció, az ellenőrzés, a fizetés, a munkafeltételek és a felettessel való személyes 

viszony összefüggésében merültek fel. Azt találták még, hogy a pozitív érzések a kiváltó esemény vagy helyzet 

megszűnésével nem tűnnek el, hanem tovább tartanak. A rossz érzések ezzel szemben hamarabb megszűnnek, 

és nem hatnak olyan hátrányosan a teljesítményre, mint amennyire ajó élmények előnyösen. 

A kétfaktoros teória később támadások kereszttüzébe került, Herzberg maga is többször módosította elméletét. 

A kutatók figyelmét azonban felkeltette az az állítása, hogy ha az embereket sikerül a higiéniakeresésről a 

motivációkeresés szintjére elmozdítani, akkor a dolgozók maguktól motiváltak lesznek a munkára, és a vezetők 

problémája megszűnik. Vizsgálatok sorozata indult el abba az irányba, hogy hogyan lehet a munkaköröket 

gazdagabbá, érdekesebbé, jelentéstelibbé tenni. 

5.2.2. Hasznossági (instrumentális) elméletek 

Mielőtt belekezdünk bármilyen munkába, mérlegelni szoktuk, hogy mit kell befektetnünk, és mi a hasznunk 

abból. A tevékenyég hasznosságával kapcsolatos hipotézisek VIE-elméletekként ismertek a szakirodalomban, 

amely rövidítés a Valence (érték), Instrumentality (hasznosság) és Expectancy (elvárás) fogalmak kezdőbetűiből 

áll össze. A VIE-elméletek a szükségletelméletektől leginkább a kogníció hangsúlyozásában különböznek. 

Az érték egy olyan komponens, amely megmutatja a pszichológiai objektum vonzó vagy taszító jellegét. Például 

a pénz pozitív érték lehet, a veszélyes munkakörülmények pedig negatív értékelés alá esnek. A hasznossági 

komponens arra utal, hogy a személy hogyan értékeli az általa várt eredményt más lehetséges kimenetelekhez 

viszonyítva. Megfontolja, hogy mit miért tesz, van-e haszna az adott tevékenységből. Az elvárás pedig a munka 

és annak eredménye közti valószínűségi becslésre vonatkozik. A személy átgondolja, hogy mi a valószínűsége 

annak, hogy befektetett energiái a kívánt eredményt érik el. Az elmélet értelmében tehát az egyének a 

következőképpen mérlegelnek: a tevékenység nagy valószínűséggel a feltételezett eredményhez vezet-e 

(elvárás); ennek az eredménynek más kimenetele is lehet (hasznosság); ezeknek az eredményeknek számomra 

van-e tényleges értéke (érték). 

A hasznossági elméletek közül a legismertebb a Porter-Lawler-modell, amely hangsúlyozza a jövőbeni esemény 

(erőfeszítés és várható haszon) anticipációját és azt, hogy a megelégedettség a személy nézeteitől is függ (18.2. 

ábra). A modell komponenseinek meghatározása: 
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1. Ajutalom értéke. Ez a komponens a kimenetel értékét mutatja meg az egyén számára. A modell nem 

részletezi, hogy a végkimenet honnan nyeri az értékét, csak ajutalom értékéhez visszacsatoló hurok (feedback) 

utal ajutalom forrására (megelégedettség). 

2. Erőfeszítés-jutalom észlelt valószínűsége. Ez a komponens az elvárásra utal. Az egyén úgy éli meg, hogy ha 

növeli erőfeszítését, nő ajutalom (vagyis a haszon) megszerzésének valószínűsége. 

3. Erőfeszítés. Megmutatja a különbséget az erőfeszítés és a teljesítmény között: azt fejezi ki, hogy a személy 

mennyire keményen dolgozik, nem pedig azt, hogy milyen hatékonyan. 

4. Képességek és vonások. Az egyén olyan, viszonylag stabil jellemzőire utal, mint az intelligencia, 

pszichomotoros adottságok, személyiségvonások. Ezek a teljesítmény feltételeinek tekinthetők. 

5. Szereppercepció. Az egyénnek van egy elképzelése arról, hogy milyen viselkedés vezet sikeres 

teljesítményhez. Ha ez az elképzelés nem felel meg a tényleges követelményeknek, az erőfeszítés nem tud 

átfordulni valódi teljesítménybe. 

6. Teljesítmény. Arra a munkára utal, amit az egyén ténylegesen elvégzett. A költség, a szereppercepció, 

valamint a képességek és a vonások összesített hatásának eredménye. 

7. Jutalmak. A tevékenységből származó hasznot jelentik. Porter és Lawler különbséget tettek belső (7A) és 

külső (7B) jutalmak között. A belső jutalmak magasabb szintű szükségleteket elégítenek ki maslowi értelemben, 

és abból az örömből fakadnak, amelyet a személy a tevékenység végzése közben és azt követően átél. Az ábrán 

a hullámos vonal azt jelenti, hogy a teljesítmény és a belső jutalmak között csak akkor van közvetlen viszony, 

ha az elvégzendő feladat olyan, hogy a tevékenység önmagábanjutalmazó értékű. A külsőjutalmak külső 

forrásból, például a felettestől származnak. Ez a vonal azért hullámos, mert a teljesítmény és a külső jutalmak 

közti kapcsolat nem lineáris, hiszen nem mindig akkor kapunkjutalmat, amikor egy feladatot sikeresen 

teljesítettünk. 

8. A jutalmak méltányosságának észlelése. A jutalomnak az a mértéke, amit a személy megfelelőnek érez az 

elvégzett munkáért. Annak a függvényeként alakul, hogy miként észleli a dolgozó, hogy teljesítménye 

megfelelt-e a követelményeknek. 

9. Megelégedettség. A megelégedettség attól függ, hogy az eredeti elváráshoz képest a haszon (jutalom) milyen 

tényleges értéket jelent az egyén számára. 

 

18.2. ábra. Porter és Lawler elméleti modellje (Porter, Lawler, 1968 – id. Landy, 1985, 329.) 

Vizsgálatok azt mutatták, hogy az instrumentális attitűddel végzett munka leggyakrabban fizikai dolgozók 

körében fordul elő. Azok az iparban dolgozó (21 és 46 év közötti) férfiak, akik már megtapasztalták a 

szegénységet, és családot tartanak el, elsődlegesen a pénzért, megélhetésért dolgoznak (Argyle, 1995b). A 

külsőjutalmak számukra nagyjelentőségűek a megelégedettség átélésében. 
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5.2.3. A cél általi szabályozás elméletei 

A szándék olyan motiváló erő, amely céltudatos tevékenységekhez, így a munkához is köthető. Olyan 

elhatározásból fakadó, belső feszültségben jelentkező késztetés, amely a kitűzött cél elérésére sarkallja az 

embert. Belső feszültséget hordozó jellege miatt Lewin nyomán „mintha-szükségletnek" is szokták nevezni, 

mivel a szükségletekhez hasonlóan a szándék nyomán keletkező belső feszültség mindaddig fennáll, míg a 

viselkedés nem éri el a célját, azután megszűnik. Ha a cselekedetünket a cél megvalósítása előtt bármi 

megszakítja, ingerültséget érzünk, s megpróbálunk ellenállni a zavaró hatásoknak. 

Locke (1970) laboratóriumi kísérletek sorában mutatta be a célvezéreltség és az egyéni teljesítmény kapcsolatát, 

és hangsúlyozta a kognitív folyamatok szerepét. Vizsgálatai nyomán a következő megállapításokra jutott. 

• Minél nehezebb a kitűzött cél, annál magasabb a teljesítmény (ha az egyén elfogadja a célokat). 

• Acél úgy hat a teljesítményre, hogy irányítja a figyelmet és a cselekvést, a szükséges időn keresztül fenntartja 

az erőfeszítést, motiválja az egyént, hogy olyan stratégiát fejlesszen ki, amely hozzásegít a cél eléréséhez. 

• A személyeknek rendelkezniük kell a megfelelő képességekkel ahhoz, hogy a kitűzött teljesítményt elérjék. A 

cél és a képességek együtt hatnak az elért eredményre. 

• A cél elérése közben fontos a visszajelzés, a részeredményekről való tudás. 

• A konkrétjutalmak (pl. a pénz) erősítik az elfogadott célhoz való még szorosabb elköteleződést. 

Locke egy modellben demonstrálta a célok hatását a teljesítményre (18.3. ábra). A modell kiindulópontja az, 

hogy az egyén elfogadja a célokat, és elkötelezi magát a teljesítmény mellett. Ez változást eredményez a 

viselkedés irányában, intenzitásában, a kitartásban és a strategikus gondolkodásban. A beindult viselkedés 

folyamatosan módosul (a cél, a képességek, a részeredményről való visszajelzés hatására), mígnem a kívánt 

eredményt eléri, s akkor leáll. A célt nem mindig az egyén tűzi ki, hanem gyakran mások határozzák meg. 

Ekkora cél iránti elkötelezettséget megerősítheti pénz vagy más konkrétjutalom. 

5.2.4. Méltányossági elméletek 

A motivációs elméletek egy csoportja szerint a viselkedést alapvetően az befolyásolja, hogy az egyén igyekszik 

megőrizni egy optimális egyensúlyi állapotot. Közülük a munkával kapcsolatos elméletek nagy része Festinger 

(2000/1957) kognitívdisszonancia-elméletén alapul, mely azt állítja, hogy 1. az egymásnak ellentmondó 

kogníciók a személyben feszültséget hoznak létre, 2. a feszültség kellemetlen, 3. az egyén igyekszik ezt a 

feszültséget viselkedésének vagy véleményének megváltoztatásával csökkenteni. 

 

18.3. ábra. Locke cél-elmélet modellje (Landy, 1985, 339.) 
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A munkamotiváció területén az egyensúlyelméletek között a legismertebb az egyenlöségi vagy méltányossági 

elmélet, amely azt állítja, hogy az egyén összeveti, egymáshoz viszonyítja a munkába fektetett erőfeszítését és 

annak eredményét. A bemenet (input) lehet intellektuális képesség, pszichomotoros készség, 

személyiségvonások, tapasztalat. A kimenet (output) pedig minden olyan tényező, amit az ember személyes 

értéknek észlel. Megnézi a hozzájárulása és a kimenet közti arányt, és összehasonlítja az általa referenciának 

tartott személyeknél tapasztalt aránnyal. Ha ez egyezik, akkor a helyzetet méltányosnak tekinti, feszültség nem 

marad. Ha azonban a kimenet nem áll arányban a bemenettel, akkor az egyenlőtlenség vagy méltánytalanság 

állapota áll fenn, ami feszültséget eredményez. Mivel ez a feszültség kellemetlen, az egyén különböző 

stratégiákkal igyekszik csökkenteni (lásd Festinger kognitívdisszonancia-elméletét): megváltoztatja a 

viselkedését, és legközelebb elkerüli az ehhez hasonló helyzeteket, vagy megváltoztatja véleményét (pl. úgy 

gondolkodik, hogy az ö hozzájárulása nem volt túlságosan nagy, vagy a kimenetértékét nagyítja fel, vagy nem 

hiszi el, hogy mások kevesebb befektetéssel érték el ugyanazt az eredményt, amit ö). 

Az elmélettel kapcsolatos vizsgálatok nagy részét laboratóriumban végezték, és az eredmények alátámasztották 

a méltányossági teória előrejelzéseit (és mindennapos tapasztalatunkat) akkor, ha a kísérleti helyzet az volt, 

hogy a személy eredmény-erőfeszítés aránya másokéhoz képest rosszabb volt (alulfizetés). Ebben az esetben 

csalódottságot éltek át a vizsgálati személyek, és a csalódottságból fakadó feszültséget csökkenteni igyekeztek. 

Ellenkező esetben azonban, amikor a vizsgálati személyek méltányossági aránya a többiekéhez képest jobb volt 

(túlfizetés), az előrejelzések nem igazolódtak be. Nem keletkezett kellemetlen feszültség, elégedettek maradtak. 

Birnbaum (1983) a méltányosságot a fizetésemelés területén vizsgálta, és három változatot talált ajogosság 

megítélésében. A relatív méltányosság esetében kétdolgozó egyenlő érdemét fizetésük azonos százalékban 

történő emelésével ismerik el (ha jelenlegi fizetésük eltér, akkor ugyanazért az érdemért ténylegesen eltérő 

mennyiségű pénzt fognak kapni). Az abszolút méltányosság esetén ugyanazért a teljesítményért abszolút 

értékben ugyanannyi fizetésemelés jár (pl. mindkettőnek 10 ezer Ft). A kiegyenlítő méltányosság pedig az 

ugyanúgy teljesítő dolgozók fizetését abszolút értékben közelíti egymáshoz (tehát akinek eddig alacsonyabb volt 

a fizetése, az most nagyobb emelést kap). Birnbaum azt találta, hogy az emberek ez utóbbi kategóriát tartották a 

legigazságosabbnak. 

A megerősítésnek vagy jutalomnak (a munka területén a fizetésnek, elismerésnek) nagy szerepe van a 

munkamotiváció és a teljesítmény befolyásolásában. Az általános lélektanban a skinneri tanuláselmélet (operáns 

kondicionálás) foglalkozik a megerősítés viselkedésre vonatkozó hatásával. Skinner állatokkal végzett kísérletei 

érdekes adatokkal szolgáltak arról, hogy hogyan kell jutalmazni ahhoz, hogy az állat megtanulja a viselkedést. 

Azt a meglepő eredményt találta, hogy a folyamatos jutalmazásnál hatékonyabb a váltakozó (intermittens) 

megerősítés. 

Ezt az elvet ipari körülmények között is megvizsgálták. A kérdés az volt, hogy hogyan érdemesjutalmazni a 

teljesítményt, mi a legoptimálisabbjutalmazási rend. Kéttípusú fizetési rendet szoktak alkalmazni: a feltételest és 

az idői rend szerintit. A feltételes jutalmazás azt jelenti, hogy a munkáltató és a dolgozó megállapodnak abban, 

hogy bizonyos teljesítmény esetén pontosan mennyi fizetés jár (vö. teljesítménybér). A feltételesjutalmazás 

lehet folyamatos (minden korrekt válasz, munkadarab stb. után azonnal), fix arányú (bizonyos számú jó válasz 

esetén), változó arányú (eltérő számú pl. egyszer 5, aztán 10 helyes válasz esetén) vagy változó összegű (pl. első 

helyes válasz esetén 50, következő helyes válasz esetén pl. 100 Ft ajutalom). A nem feltételes vagy idői rend 

szerinti jutalmazás esetén a dolgozó megállapodott időközönként, teljesítményétől függetlenül adott fizetést kap 

(vö. órabér rendszere). 

Különféle munkakörülmények között végzett vizsgálatok eredményei azt mutatják, hogy az állatkísérletek 

tanulságai az emberi teljesítmény és jutalmazás viszonyában nem általánosíthatók. Pritchard és munkatársai 

(1976, 1980) vizsgálataik során azt tapasztalták, hogy a feltételes megerősítés (teljesítménybér) mindig 

magasabb teljesítményt eredményezett, de a különböző feltételes (fix és változó arányú) megerősítési formák 

között nem volt különbség a teljesítményre való hatásukban. A folyamatos megerősítéssel kapcsolatban viszont 

azt tapasztalták, hogy ha a megerősítés folyamatossága elmarad, a teljesítmény az eredeti szint alá süllyed. 

Miért nem alkalmazhatók az állatkísérletek tanulságai a munka területén? Ennek sok oka lehet. Laboratóriumi 

körülmények között a kísérleti (független) változókon kívüli hatásokat a minimálisra csökkentik, így nem 

számolnak olyan tényezőkkel, amelyek a jutalmon kívül is motiválják az embereket arra, hogy dolgozzanak. A 

korábban ismertetett elméletek mindegyike kiragad egy szempontot (szükségletek, célok, hasznosság), és arra 

építi fel munkamotivációs modelljét. A munkavállalást és a teljesítményt azonban befolyásolják a munkával 

kapcsolatos nézetek, erkölcsi felfogás, a személy adott élethelyzete, tervei, képességei, képesítése. A szociális 

hatásoknak, a munkatársaknak is fontos szerepük lehet mind az elhelyezkedésben, mind a teljesítményben. 
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5.3. AZ EGYÉN ÉS A MUNKA 

5.3.1. Egyéni különbségek 

Az emberek között nagy egyéni különbségek léteznek munkájuk iránti attitűdjeikben, elkötelezettségükben, 

teljesítményükben. A munkában tanúsított viselkedés szempontjából a személyiségnek azokat az oldalait 

kezdték vizsgálni, amelyek összefüggnek a teljesítménnyel. A különböző munkakörökben elvégzendő feladatok 

különböznek egymástól abban, hogy milyen szellemi kapacitást, speciális képességeket és 

személyiségjellemzőket igényelnek. 

5.3.1.1. Képességek 

Intelligencia és kreativitás • Az értelmi képességek a legkülönbözőbb módokon nyilvánulhatnak meg, mégis úgy 

tűnik, hogy létezik egy olyan általános intellektuális jellemző (Spearman általános vagy g-faktornak nevezte), 

amellyel mindenki különböző mértékben rendelkezik. „Az intelligencia az egyénnek az az összesített vagy 

globális képessége, amely lehetővé teszi, hogy célszerűen cselekedjék, hogy racionálisan gondolkodjék, és 

eredményesen bánjék környezetével." (Wechsler, 1939 – id. Kun, Szegedi, 1983,12.) Binet és Simon ezt ajózan 

ész képességének, gyakorlati érzéknek nevezte, amely magában foglalja a kezdeményezőkészséget és a 

körülményekhez való alkalmazkodást. Az általános faktor mellett mindenkire jellemzőek azok a speciális 

részképességek, amelyeket az intelligenciatesztekben különböző feladattípusok mérnek (ilyenek pl. a számtani, 

térbeli tájékozódási vagy verbális készségeket igénylő feladatok, Spearman ezeket speciális vagy s-faktoroknak 

nevezte). Az egyéni különbségeket az intelligenciatesztekkel (pl. MAWI, Raven) mérik. Az intelligencia, 

valamint a foglalkozási siker és teljesítmény között azonban csak nagyon gyenge együttjárás tapasztalható. 

Az intelligencia mellett másik fontos jellemző az újításra, felfedezésre való képesség, a kreativitás, amely abban 

nyilvánul meg, hogy egy személynek egy problémára több eredeti megoldása,javaslata van, divergens módon, 

egyszerre több nézőpontból gondolkodik (Guilford, 1983). Az állások különböznek abban a tekintetben, hogy az 

általános intelligencia, a részképességek és kreativitás milyen mértékét igénylik (pl. építészmérnök – szövőnő). 

Részképességek • A téri képességek teszik lehetővé, hogy kétdimenziós rajz alapján három dimenzióban tudunk 

gondolkodni, bizonyos tárgyakat tudunk mentálisan manipulálni, elforgatni, a nem látszó részeket el tudjuk 

képzelni. Ez olyan képesség, amely a tervezés, ruhaszerkesztés, építészet, képzőművészet, dekorációval 

kapcsolatos foglalkozásokban szükséges. Az észlelési pontosság sok foglalkozásban, így a műszerészek, a 

számítógépes szakemberek, a nyomdai dolgozók, az adminisztrátorok, a gépkocsivezetők munkájában kap 

fontos szerepet. Ezt a képességet úgy vizsgálják, hogy a személynek bemutatnak egy standard ingert, majd meg 

kell mondania, hogy a tesztinger azonos vele, vagy különbözik tőle. Apszichomotoros képességek az 

izommozgások pontosságát, összerendezettségét, kontrollját foglalják magukban. Mérhetők bonyolult műszerek 

segítségével, de olyan egyszerű feladatokkal is, mint például gombostű összeszedése csipesszel. Főként a 

végtagok koordinációját szokták vizsgálni (Landy, 1985), amely szükséges például az órások, darukezelők, 

sebészek, fogorvosok munkájában. (A képességvizsgálatok részletes leírását adja pl. Klein, 1980, 151-219.) 

5.3.1.2. Személyiség 

Brandstatter (1993) a Journal of Economic Psychologyban megjelent cikkében igennel felel arra a kérdésre, 

hogy „Tekintetbe vegye-e a gazdaságpszichológia a személyiségstruktúrát?" A munkával kapcsolatos viselkedés 

megértésekor fontos figyelembe venni a karakterjellemzőket, hiszen bizonyos feladatok ellátása nemcsak 

különböző képességeket, hanem eltérő típusú személyiséget is igényel. Más temperamentumú embert kíván az 

ügynöki és a számítógépes tervezői munka. 

Az extraés introverzió • A személyiség-lélektani tipológia egyik alapkategóriája az extraverzió és introverzió, 

amely a személyiség kifelé, illetve befelé irányultságát jelenti. A kifejezéseket először C. G. Jung alkalmazta, de 

Eysenck nyomán terjedt el. Az extravertált egyént a külvilág, a külső ingerek felé való fordulás, az introvertáltat 

a szubjektív történések, a belső élmények iránti érzékenység jellemzi. Felmerül a kérdés, hogy az extravertáltak 

inkább magas fokú szociabilitást igénylő foglalkozásokat választanak-e, vagy a sok emberrel való érintkezés 

teszi-e őket extravertáltabbakká. Vizsgálatok azt mutatják, hogy nagyobb fokú extraverzió jellemzi azokat az 

embereket, akik olyan munkakörökben dolgoznak, amelyekben sokat kell emberekkel foglalkozni. Heady és 

Wearing (1991) azt találták, hogy a barátok társaságában eltöltött munkaidő pozitív élményekhez vezetett, és ez 

még inkább növelte a személy kifelé forduló viselkedését. 

Az emberi kapcsolatok iránti igény köthető az extraverzióhoz. Természetesen sok emberi érintkezést magában 

foglaló munkakörökben az emberek sok szociális készséget is elsajátítanak. A szolgáltatásban dolgozókat, 
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eladókat, egészségügyben dolgozókat, tanárokat, ügynököket, vezetőket, színészeket, titkárnőket az átlagnál 

magasabb fokú extraverzió jellemzi. Azt is megfigyelték, hogy az extravertáltak magas fokú szociabilitást 

igénylő munkaköröket választanak (mint pl. az eladói, alkalmazotti munka), de kívánatosnak tartják a 

hagyományosan magas presztízsű foglalkozásokat is. Az introvertáltak inkább a technikai, feladatorientált 

foglalkozásokat (mint pl. tudományos vagy mérnöki munka) kedvelik. Az introvertáltak között több a tudós, 

mérnök, építész, műszerész, háztartási alkalmazott (Morris, 1979). 

Brandstatter (1993) naplómódszerrel végzett vizsgálatában különbségeket talált abban, hogy a személyiség 

függvényében miként alakul a szubjektív közérzet a munkavégzés és a szabadidő eltöltése során (18.4. ábra). Az 

érzelmileg bizonytalan egyének mind a munkában, mind a szabadidejükben rosszabbul érezték magukat, mint a 

stabil személyek. Az extravertáltak és introvertáltak között azonbanjelentős különbség mutatkozott az 

örömérzésben a szabadidő eltöltése során: az extravertáltakjobban élvezték a szabadidőt, mint az introvertáltak. 

Ez a különbség a stabil egyének között is megmaradt, bár nem volt olyan mértékben szignifikáns. A szubjektív 

közérzetben legminimálisabb különbség a munka és a szabadidő között a bizonytalan introvertáltaknál, a 

legnagyobb különbség a stabil extravertáltaknál mutatkozott. Ugyancsak naplómódszeres megfigyelésekben a 

munka és a szabadidő közötti pozitív közérzetben különbséget találtak az átélt szabadságérzés fokának 

függvényében is (Kiss, Dornai, Brandstatter, 2001). Azoknak a személyeknek, akik munkájuk során magas 

belső szabadságot éltek át, jobb volt a hangulatuk munkájuk során, mint szabadidejükben. Vagyis a 

szabadságérzéstől függően nem mindig a szabadidő a legkívánatosabb időtöltés. A belső szabadság élménye 

hozzájárul ahhoz, hogy a munka öröm forrásává, és ne kényszerré váljon. 

 

18.4. ábra. Öröm/szomorúság arány a személyiségstruktúra és a viselkedés függvényében 

A„kontroll helye" dimenzió • Egy másik fontos személyiségjellemző, amelynek két szélsőséges attitűdje a belső 

kontroll és a külső kontroll attitűd (Rotter, 1966); arra utal, hogy a személyek cselekedeteik eredményességét, 

sorsuk alakulását maguknak vagy rajtuk kívül álló tényezőknek tulajdonítják-e. Belső kontrollos az az egyén, 

aki világhoz való viszonyát úgy éli meg, hogy hatalma van körülményeit aktívan alakítani, a vele kapcsolatos 

eseményeket befolyásolni, ennek következtében bátran megküzd a nehézségekkel, képes kitartó erőfeszítésre. A 

külső kontrollos személy úgy gondolkodik, hogy az események nem rajta múlnak, körülményeire nem képes 

hatni, ezért kevésbé kezdeményező, aktivitása és kitartása változó, esetleges. 

Kohn és Schooler (1973) szerint az önirányítás a munkával kapcsolatos tapasztalatok eredményeképpen alakul. 

Erős belső kontrollt találtak a vezetőknél, akiknek utasításait az alkalmazottak követik, azoknál a férfiaknál, 

akiknek munkája komplex volt, nem tartalmazott rutinjellegű, ismétlődő elemeket, és munkájukat nem 

ellenőrizték közvetlenül. Inkább külső kontroll jellemezte azokat (főként nőket), akik rutinjellegű kézi vagy 

adminisztratív munkát folyamatos felügyelet mellett végeztek. Nemcsak a személyiségjellemzők befolyásolják 

azt, hogy milyen munkát választunk, hanem a végzett munka természete és a munkahierarchiában elfoglalt 

pozíció is hatással van a személyiségre. Azokban, akik a hierarchia magas szintjén helyezkednek el, az 

önirányítás és a belső kontroll magas szintje fejlődik ki, és ezt átviszik az otthonukba, meglátszik a 

gyermeknevelési stílusukon is. 
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Az A és B típusú viselkedés • Friedman és Rosenman (1974) két különböző mintájú viselkedéstípust írt le 

egymás ellentéteként. Az A típusú viselkedés azoknál a személyeknél volt regisztrálható, akiket erős 

teljesítmény iránti törekvés, a szakmához való túlzott elköteleződés, versengés, ellenségeskedés, türelmetlenség, 

az idő sürgetésének érzése, hirtelen mozdulatok és beszéd, valamint mértéktelenség jellemez. Ezzel szemben a 

B típusú egyének kevésbé voltak ellenségeskedők, izgatottak, a dolgokat könnyebben vették, nem csináltak két 

dolgot egyszerre. E két típusú viselkedést munkakörülményeket felidéző feltételek között is vizsgálták. 

Problémamegoldó csoportot alkottak A és B típusú személyekből, és azt találták, hogy az A típusúak 

leggyakrabban vezetőkként tűntek fel, akik segítőkészek voltak a probléma megoldásában, az ő megoldásaikat 

azonban gyengébbnek értékelték, mint a B típusúak megoldásait. Az A típusúak erős szükséget éreztek arra, 

hogy környezetüket kontrollálják, rosszul viselték az inaktivitást. 

A vállalkozók • Brandstatter (1997) olyan személyek csoportjait hasonlította össze személyiségjellemzőik 

alapján, akik vállalkozást alapítottak vagy örököltek, érdekelte őket a vállalkozás alapítása, vezető pozícióban 

lévő alkalmazottak voltak. A vállalkozást alapítók érzelmileg stabilabbnak, függetlenebbnek és kevésbé 

racionálisnak (imaginatív, új tapasztalatokra nyitott) mutatkoztak, mint azok, akikörökölték a vállalkozásukat. A 

vállalkozók arra a kérdésre válaszolva, hogy miért alapítottak üzletet, gyakran hivatkoznak a függetlenségre 

mint autonómiára való igényre és a hatalmi motivációik kielégülésére. Ök a vállalkozói szerepben is jobban 

érezték magukat. Mind sikereiket, mind kudarcaikat inkább belső okoknak tulajdonították, mint az általános 

gazdasági helyzetnek. Az üzletet öröklők és az alkalmazott vezetők személyisége inkább hasonlított egymásra, 

hasonló volt a vállalkozást alapítók és az alapításban érdekeltek személyiségstruktúrája is. Ezért feltételezi 

Brandstatter, hogy az olyan személyiségjellemzők, mint az érzelmi stabilitás és a függetlenség, nemcsak egy 

üzlet elindításának, hanem a vállalkozás sikerének is okai, és kevésbé igaz az a feltételezés, hogy egy üzlet 

vezetése változtatja meg a személyiséget, hiszen mind a vállalkozást indítók, mind az örökösök, mind a vezetők 

mint cégalkalmazottak hasonló szituációban dolgoztak. 

5.3.1.3. Alkalmasságvizsgálatok 

Az alkalmasságvizsgálatok arra szakosodtak, hogy az egyes munkakörök betöltéséhez a lehetőségekhez mérten 

legrátermettebb embert válasszák ki. Mind a munkaadóknak, mind a munkavállalóknak az az érdeke, hogy a 

kijelölt munkára azok kerüjenek, akiknek képességei a munka igényeinek megfelelnek, maga a munka pedig 

optimálisan igénybe is vegye képességeiket, adottságaikat. Az alkalmasságvizsgálatokban a hangsúly korábban 

főként a fizikai dolgozók kiválasztásán volt. Napjainkban a szellemi munkát végzők és a vezetők 

kiválasztásában is fontos szerepjut a különböző pszichológiai vizsgálatoknak. Az alkalmazottak pszichológiai 

megfelelésének igénye az ipari forradalom, a munkamegosztás specializációja óta merült fel. A vizsgálatok első 

kidolgozója egy Wundt-tanítvány, Hugo Münsterberg volt, aki 1912-ben a bostoni villamosvezetők 

kiválasztására állított össze tesztet, mellyel utat nyitott a pszichológiai ismeretek ipari alkalmazásának. 

A két világháború időszakában ismét felmerült az igény a képességvizsgálatok kidolgozására. Az amerikai 

hadsereg sorozásán bevezették a nagy létszámban felvehető képesség-, intelligenciaés személyiségteszteket, 

hogy a katonai alkalmasság mellett a haditechnikai eszközök kezelésére a legmegfelelőbb embert válasszák ki. 

A második világháborúban az amerikai repülőiskolákon a pszichológusok közreműködésével igyekeztek a 

repülésre legrátermettebbeket kiválasztani. Ez a kiképzési költségeket 100 pilótánként 1 millió dollárral 

csökkentette, a lemorzsolódás pedig 75%-ról 36%-ra csökkent (Klein, 1980, 360.). A hatvanas évektől azonban 

változtak a módszerek, nem a képességek megállapítására, hanem a munkaszituáció egészleges megragadására 

alkalmas eljárások születtek. Míg a hatvanas, nyolcvanas években hazánkban is a gyárak, vállalatok részét 

képezték a munkalélektani laboratóriumok (pl. a Csepel Műveknél, a Taurus Gumiipari Vállalatnál), addig 

ezeket napjainkra jórészt felszámolták, illetve beépítették a vállalatok humánerőforrás-menedzsmentjébe (pl. 

MOL Rt., MALÉV). Emellett megjelentek a kiválasztásra szakosodott személyzeti tanácsadó cégek (lásd 

fejvadászat). 

Az alkalmasságvizsgálatok általában a következő menetet követik. 

• A munkatevékenység elemzése. Az elemzés a hivatalos munkaköri leírás, kérdőívek, interjúk, megfigyelés 

alapján és szakértők bevonásával történik. Tartalmazza a munkafeladatot, az ehhez igényelt szaktudás és 

személyiségjellemzők leírását, a munkakör pozícióját és a hozzá tartozó szerepet. Ezt a leírást hívják 

munkatükörnek, foglalkozási vagy pályaprofilnak, attól függően, hogy az elemzés egy konkrét munkakörre, 

beosztásra vagy foglalkozásra, pályára vonatkozik. (A foglalkozás tartalmi jellemzőinek részletes leírását lásd 

Csirszka, 1989, 422.) 

• Kritériumok kiválasztása. A feladatkör azon kritériumait kell kiválasztani, amelyek alapján az egyén 

sikeressége az adott munkában megítélhető. Az alapvető kritérium azokat a feltételeket tartalmazza, amelyeknek 



 III. RÉSZ│ SZERVEZETI 

MAGATARTAS 
 

 394  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

a jelentkezőnek meg kell felelnie ahhoz, hogy munkáját el tudja látni. Az a feltevés áll emögött, hogy a sikeres 

teljesítmény hátterében viszonylag stabil, meghatározható és mérhető képességek, tulajdonságok vannak. 

• Prediktorok keresése. A prediktorok előre jelzik ajelentkező majdani beválását. A hatékony teljesítmény 

mögött feltételezik a dolgozó fizikai és pszichológiai képességeit, érdeklődését, motivációját és személyiségét. 

Ebben a fázisban a munkatevékenység pszichológiai előfeltételeit adják meg, amelyek megléte a sikeres 

teljesítményt valószínűsíti. Egy munkakör betöltéséhez szükséges feltételként szóbajönnek a fizikumra 

vonatkozó, érzékszervi, mozgásos, tudásbeli és értelmi képességek, személyiségjegyek iránti követelmények 

(Csirszka, 1989). 

• Az előzőleg kialakított előrejelzők mérése. Hangsúlyt kap a pszichomotoros, a szenzoros, a mentális 

képességek feltárása, a teljesítménymotivációs vizsgálatok, valamint a személyiségtesztek, a szituációs 

gyakorlatok, az életrajzi események feltárása. 

• A munkateljesítmény mérése a korábban meghatározott kritériumok alapján. 

• A munkateljesítmény és a pszichológiai mutatók összehasonlítása. Eldönthető, hogy a kritériumok és az 

előrejelzők megfelelnek-e egymásnak, vagyjavítani kell az előrejelzőkön. 

• Javaslat készítése. A prediktorok alapján a jelentkezőről nyert pszichológiai ismeretek alapján véleményt kell 

készíteni, amelyben szerepel ajelentkező felvételével vagy elutasításával kapcsolatos javaslat (Kovács, 1996). 

5.3.2. Pályaszocializáció 

A pályaszocializáció fontos összetevője az egyéni szocializációnak, része annak az öndefiníciós folyamatnak, 

amely az életúttal párhuzamosan és attól függően alakul. A pálya konkrét tartalmat kínál a személyes identitás 

tartalmának megfogalmazásához. A pályaidentifikáció problémái gyakran egy-egy életkori szakaszhoz 

kötődnek. A pályatervek megfogalmazása visszahat az öndefinícióra. A kialakult pályacél nagy ösztönzést ad a 

képességek fejlődésének, az energia összpontosításának, serkenti a teljesítményt, az önfejlesztést és az 

önkontrollt (Ritoókné, 1989). 

5.3.2.1. Pályaválasztás 

Mindannyian más-más módon választunk hivatást. A pályaválasztásunkat különböző tényezők befolyásolják, 

úgymint a képességek, az intelligencia, a személyiség; az, hogy férfinak vagy nőnek születtünk; a családunk 

elképzelései, a hagyományok, szüleink munkájával kapcsolatos élményeink és az, hogy milyen társadalmi 

osztályhoz tartozunk. A hivatástudat a pályaidentifikáció, a társadalmi elkötelezettség és az életcélok találkozási 

pontján jön létre. 

Marcia: a pályaidentitás kialakulásának szakaszai • Általános iskolás korban tanulják meg a gyerekek a 

különbséget ajáték és a munka között, és azt, hogy a teljesítménynek értéke van, de csak az általános iskola 

befejeztével kerülnek először pályaválasztás elé. Marcia (1989) a krízist és az elkötelezettséget tekinti a 

pályaválasztás szempontjából az identitásfejlettség megállapítási kritériumának. A krízis arra a munkavállalási 

szakaszra utal, amikor a fiatal különféle lehetőségekből választ. Az elkötelezettség pedig a választott 

foglalkozást tekintve a személyes „befektetés" mértékét mutatja. A pályaidentitás alakulása szempontjából négy 

szakaszt különített el: 

1. Aki kialakította foglalkozási identitását, az átesett a krízisen, és elkötelezettséget vállalt valamely hivatás 

mellett. 

2. Identitásdiffúzió jellemzi ezzel szemben azt az egyént, aki sem a krízist nem élte át, sem elkötelezettséget 

nem vállalt, még csak nem is törődik vele. Az ilyen személy, ha kérdezik, megemlít néhány preferált 

foglalkozást, de sok ismerettel nem rendelkezik róluk, és választását könnyen feladja, ha kedvezőbb lehetőség 

van kilátásban. E két véglet között Marcia elkülöníti a pályaválasztás szempontjából a korai zárókat és a 

halogatókat. 

3. A korai zárás periódusában levő személy még nem élte át a krízist, mégis elkötelezte magát valamely 

foglalkozás mellett. Ez az elkötelezettség azonban bizonytalan, inkább szülei elképzeléseit, mint saját 

választását tükrözi. Rigiditás jellemzi az ilyen egyént, ahol a szülői értékek nem funkcionálnak, ott 

fenyegetettnek érzi magát. 
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4. A halogatók éppen a krízis szakaszában vannak, küzdenek azért, hogy megtalálják azt a pályát, ami mellett 

elkötelezhetik magukat. Keresik a kompromisszumot a szülők kívánsága, a társadalmi elvárások és saját 

képességeik között. 

Ginzberg karrierszakaszai • Ginzberg (1972) a pályaválasztást olyan folyamatnak tekintette, amelynek során az 

egyén igyekszik megtalálni az ideális összhangot személyes céljai, valamint a munka kínálta karrier realitásai 

között. Szerinte a munkatapasztalatok, a munkaerőpiac természete, a tanulmányi lehetőségek állandóan 

ösztönzik az egyént, hogy a személyes életfelfogása, életcéljai és szakmai lehetőségei közti megfelelést 

megteremtse. A felnőttkor előtti karrierfejlődésben három egymást követő lépcsőt ír le. 

1. A fantázia periódusa kb. 6 és 12 év körül jelenik meg. A pályaválasztásról a gyerekeknek még nincsenek 

reális fogalmaik ebben az időszakban, nem különül el a lehetséges a lehetetlentől. Ez az a korszak, amikor a 

gyerekek pilóták, híres feltalálók, tűzoltók vagy cowboyok akarnak lenni. 

2. A tentatívperiódusban (11-16 éves kor környékén) a serdülők kezdenek tisztában lenni a különböző 

foglalkozások követelményeivel és saját személyes képességeikkel, érdeklődésükkel. Kezdenek tudatában lenni 

annak, hogy a foglalkozások más-más értékekhez és jutalmakhoz kötődnek. Igyekeznek kapcsolatot keresni a 

pályalehetőségek, valamint saját adottságaik között. 

3. A realisztikus időszak kb. 17 éves kortól pályaválasztásig tart. Bár a végső döntések későbbre tolódhatnak, ha 

a felsőfokú tanulmányok még a munkába lépés előtt szükségesek, így egy darabig még tentatív marad ez a 

periódus. 

A realisztikus szakaszon belül Ginzberg három alszakaszt különít el. Az első az exploráció, amely a lehetőségek 

aktív kutatását tartalmazza. Aztán a kikristályosodás alszakaszban egy pályához való szilárd elköteleződés 

alakul ki, végül a specifikáció során betölti azokat a követelményeket, amelyeket a pálya kíván. Ha azonban a 

karrier nem nyújtja azt, amit vártak tőle, a dolgozó elégedetlen lesz, akkor újabb pályaválasztásra kerülhet sor. 

Szocioökonómiai státus • A család társadalmi hovatartozása erős befolyással bír a fiatal pályaválasztására, 

munkavállalására. Amellett ugyanis, hogy a szülők anyagi háttere teszi lehetővé a magasabb szintű iskoláztatást 

vagy a pálya indításához szükséges tőke előteremtését, a család a legfőbb kultúraközvetítő a gyermek számára. 

Werts (1968) 76 ezer főiskolást kérdezett meg pályaválasztásáról. Erős tendenciát talált arra, hogy a fiúk az 

apjukéval azonos vagy az apjukéhoz tartalomban és karrierben nagyon hasonló pályát választottak. A 

társadalomban általános megegyezés alakult ki a különféle foglalkozások presztízséről. A fiatal 

pályaválasztáskor társadalmi referenciacsoportjától elfogadott, annak megfelelő presztízsű foglalkozások közül 

saját érdeklődésének és képességeinek megfelelően választ. 

Egy másik fontos tényező, amely a megfelelő presztízsű munka választásában szerepetjátszik, a szociális 

mobilitás, amely kulturális hagyományokhoz kötött. A fiatalok szeretnének többet keresni, jobban élni, mint 

szüleik, törekednek magasabb státusok elérésére. Ez főként az alsóbb szocioökonómai csoportból származó 

fiúkra jellemző (Ausubel et al., 1989). Társadalmi különbségek nemcsak a pályaválasztásban mutatkoznak meg, 

hanem a munkához való viszonyban és a munkamotivációban is (Argyle, 1995b). A középosztályban erősebben 

él a protestáns munkaetika, amely egyben a felfelé irányuló szociális mobilitás hajtóereje lehet. A 

munkásosztálybeli egyének számára ezzel szemben fontosabb a keresetük, a munkahelyük biztonsága, a 

munkához kötődő társas kapcsolataik, mint a felsőbb vezetőknek, akiket erősebben motivál az önmegvalósítás. 

A középosztálybeli serdülők főként karrierben, a munkásosztálybeliek pedig olyan munkahelyben 

gondolkodnak, amely jó fizetést, esetleg megelégedettséget nyújt. Előbbrejutást legfeljebb a munkahelyükön 

belül képzelnek el. A középosztálybeli fiatalok pályacéljai az otthoni, illetve az iskolai normákat tükrözik. 

Számukra a munka nagyjelentősséggel bír, meghatározza élettevékenységüket, identitást ad számukra. 

Vállalatok vezetői erősen elköteleződnek munkájuk iránt, azon igyekeznek, hogy munkahelyük számára 

sikereket szerezzenek. A hierarchiában alacsonyabb szinten dolgozók csak addig törődnek a vállalat érdekeivel, 

amíg az sajátjukkal egybeesik, elkötelezettségük kevésbé erős. 

Férfi-nő • A nemi szerepekről való hagyományos gondolkodás a második világháború után nagy változáson 

ment át világszerte. Magyarországon a nagy állami vállalatok igényelték a képzetlen női munkaerőt, viszont a 

nőknek is nagyobb lehetőségük nyílt a magasabb képzettség elérésére. Mindehhezjárult a kommunista, 

egyenlőségi ideológia, miszerint a nők a férfiakkal egyenlőek, a munka nemcsak joguk, hanem kötelességük is, 

a gyermeknevelés gondját pedig az állam vállalta át. Így nem volt szokatlan, hogy a nők traktorosként, 

kőművesként vagy darukezelőként dolgoztak. Egy a hetvenes években Amerikában, egyetemisták körében 

végzett vizsgálat szerint (Komarovsky – id. Ausubel et al., 1989, 160.) a férfi hallgatók 55%-a elvárja 
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feleségétől, hogy össze tudja egyeztetni a hivatásával és a családjával járó teendőket, 40%-uk pedig úgy 

nyilatkozott, hogy nem kívánja feleségétől, hogy a háztartás vezetésén kívül más elfoglaltsága is legyen. 

A nők főként az ápolás, a tanítás és a szolgáltatások területén helyezkednek el, és kevesebbet keresnek, mint a 

férfiak. A mérnöki, építészi, pénzügyi foglalkozási ágak továbbra is férfias pályák maradtak. A statisztikák 

szerint a nők a munkaerő 40%-át teszik ki, vezetői beosztásban mégis csupán 2-5%-uk foglal helyet (Powell, 

1. . Gold (1990) egy vizsgálata szerint már a személypercepció szintjén hatnak az előítéletek, amikor egy férfi 

vagy női vezetővel kerülünk kapcsolatba. Míg a férfi vezetőt dinamikusnak, addig a nőit agresszívnak, a férfi 

vezetőt pontosnak, a nőit szőrszálhasogatónak, a férfit tekintélyesnek, a nőt pedig tekintélyelvűnek észleljük. 

A kilencvenes években Magyarországon a gazdasági-társadalmi változások felgyorsulásával a nemek társadalmi 

munkamegosztásával kapcsolatos normák, elvárások is változtak, nagy lett a keveredés. A férfiszerep nem sokat 

változott, a férfi továbbra is a család első számú pénzkeresője maradt, viszont egyre nagyobb számban mutatnak 

a nők érdeklődést a liberális pályaszerepek felé. Sok nő vállalkozásba kezd (pl. könyvelés, ruhaüzletek, 

ingatlanközvetítés), de egyre több az igény a reprezentatív megjelenésű, idegen nyelveket beszélő fiatal nők 

munkájára a cégek imázsának megteremtésében. Meg kell azonban említenünk a „sikertől való félelem" 

szindrómáját is, amelyet a nőknél 60%-ban, a férfiaknál csupán 10%-ban tapasztaltak. Sok nő számára a 

sikeresség olyan férfias karaktervonás, amely nem egyeztethető össze női szerepükkel (Ausubel et al., 1989, 

160-161.). 

Életkor • A munkához való viszony változik az életkor előrehaladtával, a tapasztalatokkal, a szerepek 

megváltozásával. Vizsgálatok tanúsága szerint az évek múlásával a munkával való elégedettség és a munkához 

való elköteleződés nő. A 21 éves kor alattiak 75%-a, a 20 és 30 év közöttiek 84%-a és a 30 évnél idősebbek 

90%-a elégedett munkájával (LeFrancois, 1987, 519.). Mi lehet a magyarázata ennek a meglepő adatnak? Azok, 

akik foglalkozásukkal nagyon elégedetlenek, még fiatalon változtatnak. Az is lehetséges, hogy egyre inkább 

elfogadjuk, megszeretjük azt a pályát, ami kezdetben nem tetszett. Minél többet foglalkozunk valamivel, annál 

érdekesebb lesz. Korunk előrehaladtával hajlunk arra, hogy módosítsuk eredeti álmainkat, miután felismerjük és 

eldöntjük, hogy mi az, amit ki tudunk és ki akarunk hozni önmagunkból. Ekkor már kevesebbel is elégedettek 

leszünk. 

A foglalkozási karrierben a 40 éves kor, a késő felnőttkor ideje fontos szakasz. A 40 év körüli vezetők addigi 

teljesítményük alapján vagy az előrelépési kilátásokkal vannak elfoglalva, vagy kritikus periódusba kerülnek, 

mert bele kell törődniük korlátozott lehetőségeikbe. A munkahely idősebb, magasabb rangú dolgozói egyre 

inkább elkötelezetté válnak, és azon dolgoznak, hogy sikereket hozzanak munkahelyük számára. Ez az 

elkötelezettség azok számára a legnagyobb, akik márjó ideje a szervezet alkalmazottai, részt szoktak venni a 

döntésekben, és akiket meg is szoktak jutalmazni. Az alacsonyabb szinten dolgozóknál azonban a szorosabb 

elköteleződés helyett az elidegenedés jelei mutatkozhatnak (Argyle, 1995b). 

Korman (1980 – id. Landy, 1985, 413-415.) tapasztalatai szerint sok középkorú vezető egyszerre él át szakmai 

sikereket és személyes kudarcokat. Addigi életük során a siker létráján gyorsan felfelé jutottak, jó fizetést 

kaptak, általános tiszteletnek örvendtek, döntéseikben szabadságot élveztek, mégis erősen depresszív 

érzelmekről számoltak be. Korman ezt a jelenséget azzal magyarázza, hogy sok emberre rosszul hat a siker, 

nincsenek ugyanis tisztában negatív következményeivel. Irreális hiedelmeik vannak arról, hogy a karrierjük 

hozzásegíti őket az élet más területein meglévő céljaik eléréséhez. Miközben a sikerért családi életüket, baráti 

kapcsolataikat feláldozták, a csúcson nagyot csalódnak. 

5.4. A MUNKA ÉS A MUNKAHELY 

5.4.1. A munka mint stresszforrás 

A munka nagyon sok ember életében fáradságos erőfeszítés, olyan elfoglaltság, amelyet azért végez, hogy meg 

tudjon élni. A munkakörülményeket és a munkatevékenységet sok oldalról vizsgálták mint stresszforrást, 

amelynek tényezői különbözőképpen hatnak az alkalmazottakra személyiségük, élethelyzetük függvényében. 

5.4.1.1. Objektív munkakörnyezet 

A munka fizikai körülményei egészen különbözőek lehetnek. A kohászok, a bányászok egészen más 

körülmények között dolgoznak, mint a műtőorvosok vagy a vállalatigazgatók. A munka fizikai feltételei 

pozitívan vagy negatívan hathatnak a dolgozók közérzetére. Elsősorban az erős ingerek hatását vizsgálták a 

figyelemre, a teljesítményre, az alkalmazottak egymás közti kommunikációjára. Például a zaj és az extrém 
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magas hőmérséklet teljesítményre való hatásában nagy egyéni különbségeket találtak. A zajhoz való 

alkalmazkodásban a dolgozók egészen egyedi stratégiákat fejlesztettek ki, akik azonban folyton arról beszéltek, 

hogy mennyire zavarja őket, azok teljesítményére sokkal negatívabban hatott. A magas hőmérséklet szűkíti a 

figyelmi kapacitást, csökkenti a személy arra való képességét, hogy csak a feladattal kapcsolatos információkra 

figyeljen. Azoknál viszont, akik az adott pillanatban jól alkalmazkodtak az extrém körülményekhez, később, a 

munkahelyen kívül megjelent a stresszor elhúzódó negatív hatása (Landy, 1985). 

5.4.1.2. Egyéni sérülékenység 

Életesemények • A privát élet eseményei is hatnak a munkateljesítményre. Az életesemény (lifeevents) fogalmát 

használják azokra a történésekre vagy körülményekre, amelyek olyan erős hatással bírnak az egyénre, hogy 

megváltozik mentális vagy fizikai állapota, és az új szituációhoz alkalmazkodnia kell. Holmes és Rahe (1967) 

felmérték, hogy a környezeti események milyen mértékű stresszértékkel bírnak. Ezek egy perióduson belül 

összegződnek. Minél több negatív életesemény (válás, betegség, munkanélküliség stb.) éri a személyt, annál 

nagyobb a valószínűsége annak, hogy munkahelyi teljesítménye romlik. A társas stressz (pl. a főnökkel való 

feszült viszony) gátolja az intellektuális képességek és tapasztalatok felhasználását. Egy másik forrásból, 

például a munkatársaktól vagy a házastársaktól jövő társas támogatás azonban ellensúlyozhatja ennek hatását 

(Fiedler, Leister, 1977). 

Weiss és munkatársai (1982) megfigyelték a környezetbeli változások hatását az emberi tevékenységre. A 

stressz egy kereső viselkedést indított be, amely arra irányult, hogy a feszültséget csökkentse, intenzitása pedig 

arányos volt a stressz mértékével. Ha a feszültség a munkahelyi történésekkel volt kapcsolatos, akkor a keresés 

a munkával vagy a munkahelyi viszonyokkal kapcsolatosan indult be. Ha azonban a stressz nem munkával 

kapcsolatos eseményből származott, akkor a kereső viselkedés sokkal általánosabb és radikálisabb változtatások 

irányába indult be. Weiss és munkatársai a stressz pozitív hatását abban látták, hogy kiragad a bejáratott 

szokásrendből, az élet bizonyos területének újragondolására és új ingerek, lehetőségek keresésére sarkall. 

Személy-környezet megfelelés • A személy-környezet megfelelés (person-environment fit) modellje (French, 

Caplan, Van Harrison, 1982) a személy és a környezet jellemzőinek összeillését helyezi a középpontba. Nem 

tekinti a környezeti eseményeket univerzális stresszoroknak, hanem azt hangsúlyozza, hogy az események 

feszültségkeltő hatása a személy értékelésétől függ, aki a történést saját képességei és megküzdési 

motivációjának függvényében látja. A modell azt is állítja, hogy a stresszel szemben védelmet jelentenek az 

énvédő mechanizmusok (pl. elfojtás, tagadás, projekció) és a társas támogatás. Ha egyik sem működik, akkor a 

feszültség megmarad, és csökkent teljesítményt, elégedetlenséget, pszichoszomatikus panaszokat okozhat. 

5.4.2. A munkával való megelégedettség 

A megelégedettséggel kapcsolatos kutatások általában abból a rejtett feltevésből indultak ki, hogy az elégedett, 

jó kedvű munkás jól teljesít. Később azonban megfordult az állítás két oldala, és azt feltételezték, hogy a jól 

teljesítő munkás lehet elégedett. Orpen (1978) azt tapasztalta, hogy a munkával való megelégedettség 

befolyásolja az élet más területein való megelégedettséget, fordítva azonban kevésbé van így. Schmitt és Mellon 

(1980) azonban fordított viszonyt találtak: az élettel való elégedettség vezet a foglalkozással való 

megelégedéshez. Ezek az eredmények nem mondanak egymásnak feltétlenül ellent, függnek ugyanis attól, hogy 

a vizsgálati személyek milyen nézeteket, értékeket vallanak magukénak, számukra az élet mely területén 

fontosabb a siker. A nők számára például fontosabb lehet a családi élet, mint a munkájuk területén elért 

eredmények. 

5.4.2.1. Klasszikus vizsgálatok 

Taylor módszere • A század elején születtek meg a klasszikus szervezetelméletek, valamint a munkahelyi 

vezetéssel kapcsolatos elméletek. Taylor 1911-ben jelentette meg tudományos vezetéselmélettel foglalkozó 

könyvét, amelynek témája az volt, hogy hogyan lehet a termelést hatékonyabbá tenni. Kidolgozásában azzal a 

feltevéssel élt, hogy a dolgozók gazdasági ösztönzőkkel motiválhatók, vagyis ha megfizetik őket, akkor 

keményen fognak dolgozni. A teljes munkát apró fix munkakörökre osztották, hogy megteremtsék a rendet, és a 

feladatokat ellenőrizni tudják. A felelősséget a vezetés egy hierarchikus tekintélyelvű rendszerben osztotta meg, 

az egyház és a hadsereg felépítésének mintájára. A század első felében a kutatások azzal foglalkoztak, hogy 

általános hatékony rendszert dolgozzanak ki. Az állások specifikumait és a dolgozók szempontjait (az egyéni 

különbségeket, a munkával való elégedettséget) elhanyagolták. 

Hawthorne-tanulmányok • Az első kutatássorozat, amely szakított ezekkel a rideg nézetekkel, Hawthorne-

tanulmányok néven vált ismertté. A vizsgálatokat tizenkét éven át Amerikában a Nyugati Elektromos Művek 
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hawthorne-i gyárában végezték. A kutatást a következő egyszerű kérdéssel kezdték: Milyen hatása van a 

megvilágításnak a teljesítményre? Kísérleti és kontrollcsoportot különítettek el, és a kiinduló teljesítmény 

változását figyelték. A kísérleti csoportnál a megvilágítást szisztematikusan változtatták, a kontrollnál a 

megvilágítás változatlan maradt. Azt a meglepő eredményt kapták, hogy mindkét csoportnál egyforma arányban 

nőtt a teljesítmény. Amikor a kísérletvezető kicserélte ugyan a villanykörtét, de ugyanolyan fényintenzitásút tett 

vissza, a dolgozók kifejezték ajobb megvilágítás felett érzett örömüket, és tovább növelték teljesítményüket. 

Amikor pedig a megvilágítás erősségét 70%-kal csökkentették, a teljesítmény akkor sem esett a kiindulási szint 

alá. Arra a megállapításra jutottak, hogy a történtek észlelése legalább olyan fontos volt, mint az, ami valóban 

történt. Az a tény, hogy a dolgozókat megkérdezték, véleményüket figyelembe vették, pozitívan hatott 

közérzetükre, ezáltal teljesítményükre. 

Ezt követően olyan tényezőkkel is foglalkoztak, mint a kifáradás. Rövid szüneteket iktattak be a munkanapba, 

csökkentették a napi és a heti munkaidőt. A várakozásnak megfelelően mindez pozitívan hatott a teljesítményre. 

Meglepő volt azonban az az eredmény, hogy amikor visszaállították az eredeti napi és heti munkaidőt, a 

teljesítmény tovább nőtt. A naplómódszerrel történő követésből kiderült, hogy a felügyelők és a munkatársak 

iránti attitűdök hatnak az eredményekre. Interjúkat készítettek a dolgozókkal, amelyekből kiderült, hogy az 

alkalmazottak véleménye a fizetésről, a munkafeltételekről és saját elégedettségükről személyes 

élettörténetükből és a munkatársaikkal való viszonyukból származott. 

Későbbi vizsgálatok megmutatták, hogy a csoport teljesítményére hatással voltak a szervezet céljai, a felügyelő 

magatartása és a munkatársakkal való informális kapcsolatok. Az interjúk alapján egy tanácsadó programot 

indítottak el a szervezeten belüli kommunikációjavítására. A vizsgálatok és a tanácsadó program 

befejeződésével az volt az általános érzés, hogy a személyes kapcsolatok a gyárbanjavultak. A Hawthorne-

tanulmányok a korábbi nézetekkel és gyakorlattal ellentétben fölhívták a figyelmet arra, hogy 

• a dolgozóknak van véleményük, és vannak érzelmeik, amelyek hatnak a munkával kapcsolatos viselkedésükre; 

• a dolgozók valóságról való percepciója fontosabb lehet, mint maguk a tények; 

• a fizikai környezet mellett hangsúlyt kell fektetni az alkalmazottak szociális 

környezetére, fontosak a személyes viszonyok; 

• tekintetbe kell venni az egyéni különbségeket. 

A Hoppock-tanulmány • Hoppock 1935-ben a munkával való megelégedettséget tanulmányozta egy 

pennsylvaniai munkaközösségben. Két egyszerű kérdést tett fel: 1. Elégedettek-e a dolgozók? 2. Bizonyos 

foglalkozásokban elégedettebbek-e, mint másokban? A válasz mindkét kérdésére igen volt. A munkásoknak 

csupán 12%-át találta elégedetlennek. (Későbbi vizsgálatok többször megerősítették azt, hogy az elégedetlenek 

kisebbségben vannak.) Nem meglepő a másik eredménye sem: a különböző szinten lévő foglalkozásokban 

dolgozók elégedettsége eltért. A magasabb szintű munkakörökben nagyobb elégedettséget tapasztaltak, és több 

szakképzetlen fizikai munkás számolt be elégedetlenségről, mint a szakemberek. (Ezt később számtalan 

vizsgálat megerősítette.) 

A Schaffer-féle megközelítés • Hoppockkal ellentétben, aki a munkával való elégedettséget külső változók 

hatásában kereste, Schaffer (1953) a személyen belüli feltételeket hangsúlyozta. Úgy gondolta, hogy ha a 

személynek bizonyos szükségletei nincsenek kielégítve, akkor feszültég keletkezik benne, melynek mértéke 

arányos a szükséglet erősségével. A munkakör objektívjellemzőinekcsak egy része járul hozzá a 

megelégedettséghez, a dolgozók saját elégedettségüket „szükségleteik által színezett szemüvegen" keresztül 

látják. A Schaffer-féle megközelítést később továbbgondolták. Brayfield és Crockett a megjelent irodalmak 

alapján azt a következtetést vonta le, hogy nincs is kapcsolat a munkával való megelégedettség és a teljesítmény 

között. Ezzel szemben Herzberg szerint az együttjárás pozitív (Landy, 1985). 

5.4.2.2. Herzberg és Locke elméletei 

A megelégedettséggel kapcsolatos későbbi vizsgálatok szorosan összefüggtek a motivációval és a 

munkaértékekkel kapcsolatos vizsgálatokkal. Közös céljuk az volt, hogy feltárják azokat a feltételeket, 

melyekben a dolgozókjobban teljesítenek. Herzberg kétfaktoros elmélete (lásd a fejezet második részében) 

összekapcsolta a szükségletek (mint motivátorok) munkában való kielégülését a megelégedettséggel. Az elmélet 

gyakorlati következményeként olyan kutatások indultak el, amelyek célja az volt, hogy a munkaköröket úgy 

alakítsák ki, hogy a dolgozók elköteleződjenek feladatuk iránt, így maguktól legyenek motiváltak a 

teljesítményre. Ettől pedig azt várták, hogy munkájukkal elégedettek lesznek. 
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Locke (1979) megkülönbözteti a szükségletet az értéktől. A szükségleteket úgy tekinti, mint amelyek az egyén 

túlélésének elemei, főként biológiai értelemben, és az egyén vágyaitól függetlenül, objektíve léteznek. Az 

értékek ezzel szemben szubjektívek, tükrözik a személy tudatos vagy tudattalan vágyait. A munkával való 

megelégedettség szerinte inkább az értékekkel függ össze, s természetesen nem ellentétes a szükségletek 

kielégítésével. Locke elmélete összecseng Herzberg kétfaktoros modelljével, amely szerint a 

motivátorszükségletek (ezek nem fedhetők le teljesen a locke-i értékfogalommal) vezetnek megelégedettséghez. 

A higiéniai szükségletek kielégülése (ez a fogalom közelebb áll a locke-i szükségletekhez) csak az 

elégedetlenség megszűnéséhez vezet. Locke definíciója a következőképpen hangzik 

„A munkával való megelégedettség olyan örömteli emocionális állapot, amely abból származik, hogy az egyén 

úgy látja saját munkakörét, mint amely az általa fontosnak tartott munkaértékeket hordozza ... és ezek az értékek 

az egyén szükségleteivel is egyeznek." (Locke, 1979, 1342.) 

Locke szerint tekintetbe kell vennünk a munkakör egyes aspektusainak a személy számára való fontosságát, 

jelentőségét is, mert ezek hatnak érzelmi állapotára. Ha a munkakör valamely eleme fontos az egyén számára, 

akkor annak az optimális mértéktől való kis eltérése is erősen hat a megelégedettségre. Például egy sebész 

számára fontos eleme lehet munkakörének a műtét. Ha valamilyen oknál fogva ezentúl kevesebbet műthet, vagy 

éppen többet kell műtenie, ami már túlságosan fárasztó számára, ez a munkájával való megelégedettségben 

negatív irányú változást eredményez (18.5. ábra). Locke teóriája inkább elméleti maradt, empirikus adatok nem 

bizonyítják ezt a feltételezést. A munkával való elégedettséggel kapcsolatos vizsgálatok a pszichológiai 

kutatásoknak egy fontos területe, amelyek eredményeit a gyakorlatban folyamatosan alkalmazzák, kipróbálják. 

A vállalatok humánerőforrásmenedzsmentje folyamatosan azon dolgozik, hogy megtartsák magasan kvalifikált, 

megbízható dolgozóikat. 

 

18.5. ábra. A munka fontosságának összefüggése a megelégedettséggel (Locke, 1976, 1305. – id. Landy, 1985, 

389.) 

5.4.3. Az elmélettől a gyakorlatig 

5.4.3.1. Kontroll helyett elköteleződés 

A munka vezetését és a szervezet felépítését illetően két különböző stratégia működik a gyakorlatban. A 

hagyományos kontrollstratégia, amely a már említett Taylorféle vezetéselmélethez kapcsolódik, az 

alkalmazottak alacsony szintű elkötelezettségét feltételezi, a magas szintű döntésektől várja a sikereket. A 

dolgozók felelősek saját fix állásukért. A felettesek, akik felügyelnek a teljesítményre, nem várnak el mást, mint 

engedelmességet, és azt, hogy az előírt minimumot teljesítsék. Az alkalmazottaknak magas a hiányzási arányuk, 

alacsony a munkamoráljuk, nem bíznak a vezetőségben. Az 1970-es évektől a vállalatok egy teljesen új 

munkaerő-stratégiával kísérleteztek (ebben úttörő volt például a General Motors és a Procter & Gamble). 
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Felmerült, hogy meg kell keresni a közös érdekeket, ki kell építeni a bizalmat, és javítani kell a munkával töltött 

élet minőségét (quality of work-life, QWL). 

Ebben az új, elkötelezettségen alapuló megközelítésben kiterjesztik a munkaköröket, összekapcsolják a tervezést 

és a végrehajtást, és a termelés egységeinek a teameket, és nem az egyéneket tekintik. A 10-15 fős csoportok 

kollektíven felelősek a rájuk kiszabott feladatokért. A csoportok biztosítékot kapnak a vezetéstől, hogy 

gazdasági hanyatlás esetén is alkalmazásban maradnak. A vezetési hierarchia nem piramisszerű, a 

státuskülönbségek minimálisak. Az ellenőrzés és a laterális koordináció a céloktól függ, inkább a szaktudásnak 

van befolyása, mint a formális pozíciónak. A teljesítményelvárások magasak, és tükrözik a piaci igényeket. 

Változások vannak abban is, hogy az alkalmazottaknak egyfajta biztosítékot nyújtanak, oktatási lehetőségeket 

ajánlanak fel nekik. Az elköteleződés filozófiájának lényege, hogy az alkalmazott elkötelezésével magasabb 

teljesítményt várhatnak tőle. Az elkötelezettségi stratégiával vezetett gyár a tapasztalatok szerint magas szintű 

teljesítményt képes elérni, és alkalmazottai elégedettsége is magas. 

Az elköteleződésnek azonban költségei is vannak. A vezetők nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a dolgozók 

képességei fejlődjenek, önértékelésük növekedjék (lásd tanulószervezetek). A vezetőknek extra erőfeszítéseket 

kell tenniük, hogy az emberi kapcsolatok fejlődjenek, a munkásoknak pedig a bizonytalanság magasabb fokával 

kell megküzdeniük, több felelősség is hárul rájuk, több az önállóan megoldandó probléma, s ez 

hibalehetőségeket hordoz. Az elköteleződési stratégia nem a hagyományos ellenőröket igényli, hanem 

olyanokat, akik bátorítók, és segítenek a munkásoknak abban, hogy minél önállóbbá váljanak. Ez magas fokú 

szociabilitást is igényel tőlük. Sok helyen nem is felügyelőknek, hanem csoportkonzultánsoknak, tanácsadóknak 

nevezik őket. Tanácsadókból viszont kevesebb szükséges, mint felügyelőkből (Walton, 1991). 

Állásgazdagítás 

Az állásgazdagítás (job enrichment) Herzberg kifejezése egy olyan technika megnevezésére, amely a munkakört 

ingergazdagabbá, érdekesebbé,jelentéstelibbé formálja. Ez azért szükséges, hogy a dolgozók önmaguktól 

legyenek motiváltak a munka elvégzésére azáltal, hogy a tevékenység, amit végeznek, nemcsak a higiéniai, 

hanem a motivátorszükségleteiket is kielégíti. Az állásgazdagítás erősen kapcsolódik az elköteleződésen alapuló 

szervezeti stratégiához. Minden munkakörrejellemző az általános motiváló erő (motivating potential score, 

MPS). Ez egy mennyiségi mutató, amely azt jelzi, hogy milyen mértékben hív elő belső feladatmotivációt. 

Adott dimenziók alapján lehet lemérni és megváltoztatni a feladatköröket motiváló erejük tekintetében. Ilyenek 

a munka jelentéstelisége, a tevékenységben való jártasság, a feladattal való azonosulás, a feladat fontossága, a 

személyes felelősség, az eredmények ismerete. Az állásgazdagító technológiának két oldala van: egy 

diagnosztikus eszköztár, amellyel felmérhető a változtatandó állás; és a végrehajtási koncepció, amely azt 

célozza, hogyjavuljanak a munkával kapcsolatos élmények és a produktivitás. 

A diagnosztikus eszköztár elemei: a munkakör objektív jellemzője, a motiváló erő (MPS-index); az 

alkalmazottak motivációja és megelégedettsége addigi állásukkal; a dolgozók „növekedés iránti szükséglete 

erősségének" szintje. A végrehajtási koncepció a következő lépésekből áll: természetes munkaegységek 

kialakítása, a feladatok kombinálása, kapcsolat megteremtése a klienssel, visszajelzés biztosítása, vertikális 

terhelés megvizsgálása. Tapasztalatok szerint az állásgazdagító technikákkal sikerülhet úgy megváltoztatni a 

munkaköröket, hogy azoknak pozitív hatásuk legyen a dolgozók elégedettségére, közérzetére, teljesítményük 

javul, a hiányzások csökkennek, a feladatuk iránti attitűdjük javul (Hackman et al., 1991). 

5.5. ÖSSZEGZÉS HELYETT 

Az olyan kérdésekre, hogy mit jelent számunkra a munka, milyen hozzá a viszonyunk, miért dolgozunk, 

napjainkban egészen más válaszok születnek, mint néhány száz vagy akár harminc-negyven évvel ezelőtt. 

Korábban az emberek jórészt létfenntartásukért dolgoztak, ez a helyzet azonban az ipari forradalom óta a gépek, 

napjainkban pedig a mikroelektronika elterjedésével alapvetően megváltozott. Nemcsak a nehéz fizikai 

munkában (mezőgazdasági munkák, építkezés) segítenek a gépek az embereknek, hanem a számítógéppel 

végzett tervezés (CAD-rendszerek) és gyártás feltételei is átalakultak. A kereskedelemben, a banki és a 

kulturális élet területén a számítógépes hálózatok alkalmazásával a munkakörülmények módosultak. 

A kötelező munkaidő csökkenésével, a munkanélküliség elterjedésével a munka és a szabadidő értéke is 

megváltozott. Nyugaton az individualista ideológia előretörésével az emberek önmegvalósítási törekvései 

kaptak hangsúlyt. Az egyéni képességek, tehetségek realizálására némelyek munkájukban, mások szabadidős 

tevékenységek során törekednek. A közlekedési és a kommunikációs eszközök fejlődésével, az idegenforgalmi 

iparág nagymértékű térhódításával új munkakörök születtek, amelyek a megszokottól eltérő életmódot és 
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képességeket követelnek (pl. légikisasszonyok vagy idegenvezetők munkája). A gazdaság eme fejlődésével és 

emberekre gyakorolt hatásával a gazdaságpszichológiának is folyamatosan lépést kell tartania. 

6. 19. A MUNKANÉLKÜLISÉG LÉLEKTANA –Székely 
Vince 

6.1. BEVEZETÉS 

A gazdasági folyamatok egyéni, lélektani következményei a munkanélküliség esetében a legszembetűnőbbek. A 

munka elvesztése és a tartós munkanélküliség olyan élethelyzet, amely hatással van az érintettek érzelmi 

állapotára, gondolkodásmódjára és magatartására. Súlyosabb esetben az állástalanság az egyén lelki és testi 

egészségét fenyegeti, és visszafordíthatatlan lélektani változásokhoz vezet. A munkáját vesztett ember 

feleslegesnek és értéktelennek kezdi érezni önmagát, egyre kevésbé bízik abban, hogy képes lesz visszatérni a 

munka világába, csökken a munkaképessége. Növekszik az esélye a komolyabb lelki és testi diszfunkciók, 

betegségek kialakulásának. A munkanélküliség lerontja a társas kapcsolatokat, gyakoribbá válnak a családi 

konfliktusok, ami a válások számának növekedéséhez vezet. A hosszabb idejű munkanélküliségnek tehát ára 

van. Ezt az árat elsősorban a munkanélkülivé vált egyének és családjuk, a munkanélküliség által sújtott 

közösségek fizetik meg, de a nagyobb arányú munkanélküliség az egész társadalomra nézve kedvezőtlen hatású. 

E fejezet első része a kutatási eredmények alapján mutatja be, hogy milyen hatást gyakorol a munka elvesztése 

és a munka nélküli lét az egyén lelkiállapotára, illetve mely egyéni és környezeti tényezők erősítik vagy 

tompítják az állásvesztés személyes következményeit. A következő rész betekintést nyújt a munkanélküliség 

pszichoszociális következményeinek magyarázatára vállalkozó elméletek körébe. A fejezet záró része az 

álláskeresési magatartáshoz kötődő elméleti megközelítéseket ismerteti. Az állásvesztés lélektanát számos 

nemzetközi kutatás vizsgálta. Ez azonban nem jelenti azt, hogy egyértelmű képet lehetne alkotni a 

munkanélküliség egyéni következményeiről. Vannak olyan hatások, jelenségek, amelyeket a legtöbb vizsgálat 

megerősített, míg más következmények kapcsán egymásnak teljesen ellentmondó eredményekkel 

találkozhatunk. Ennél is nagyobb vitát vált ki a téma kutatói körében, hogy minek tudhatók be a 

munkanélküliség megélése terén tapasztalható jelentős egyéni különbségek, azaz mely tényezők játszhatnak 

szerepet a munkanélküliség egyéni hatásainak tompításában vagy felerősítésében. 

6.2. A MUNKANÉLKÜLISÉG KÖVETKEZMÉNYEI 

A munkanélküliség következményeinek jelen áttekintése (19.1. táblázat) elsősorban a harmincas és a 

nyolcvanas évek idején, általában angolszász nyelvterületen (előbb Nagy-Britannia, USA, Ausztrália, később 

Ausztria, Nagy-Britannia) végzett kutatások eredményeit tartalmazza, kiegészítve egy hazánkban a kilencvenes 

évek végén a regisztrált munkanélküliek körében végzett kutatás tapasztalataival. 

Gazdasági, materiális hatások • A munkanélküliség legáltalánosabb kísérőjelensége a rossz anyagi helyzet, 

amely sok esetben a szegénységetjelenti. A munkanélküliek körében végzett vizsgálatok a jövedelem sokszor 

igen jelentős csökkenését állapították meg (Aiken et al., 1968). Ajövedelemkiesés anyagi kényszerhelyzethez 

vezethet (Kessler et al., 1988; Liem, Liem, 1988). 

Életmódbeli hatások • Az életmód, a napi aktivitás megváltozása a gazdasági hatások mellett talán a 

legszembetűnőbb következménye a munkanélküliségnek. Az állásukat elvesztettek számára sokszor problémát 

okoz, mivel töltsék felszabadult idejüket. Hosszabb idő elteltével csökken az aktivitási szint, a munkanélküli 

paszszívvá válik. A munkanélküliek megélik életterük beszűkülését is. Fagin és Little (1984) alacsony aktivitási 

szintet talált a munkanélküliek körében, kimutatva, hogy a pszichés egészség megőrzésének legfontosabb 

moderátora lehet a napi aktivitás szintje. 

Érzelmi hatások • Az érzelmi reakciók között a reményvesztettséget, kiábrándultságot, apátiát, levertség érzését 

írják le a kutatások. Ezek az érzelmi állapotok a munkanélküliség ideje alatt dinamikusan változnak. A 

munkájukat elvesztett emberek egyaránt megélhetik az öröm, a felszabadultság és a szomorúság, frusztráció 

érzését. Érzelmi hullámzás figyelhető meg náluk. A kutatások által leírt legfontosabb változások: az élettel való 

elégedettség érzésének csökkenése és romló pszichológiai közérzet; reménytelenség ajövővel szemben; 

rezignáltság, apátia. 

Az énre gyakorolt hatás • A munkanélküliség olyan élethelyzet, amelyjelentős hatást gyakorol a munkáját 

elvesztett egyén önmagával kapcsolatos gondolataira és érzéseire. A munkanélkülivé váltaknak romlik az 
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önbecsülése, kevesebb lesz az önbizalmuk, negatívabban ítélik meg önmagukat (Leventman, 1981; Feather, 

1982b; Branthwaite, Garcia, 1985). Cobbés Kasl (1977), valamint Hartley (1980) azonban vitatja, hogy a munka 

elvesztése hatással lenne az önértékelésre. Valamelyest tisztázhatja a képet Warr, Jackson és Banks (1982) 

eredménye, akik kimutatták, hogy a pozitív önértékelés-skálával szemben a negatív önértékelési skálára nincs 

hatással a munkanélküliség. Az önbecsülés mellett megfigyelhető az önkép és az identitás változása is (Kelvin, 

Jarrett, 1985). Az anyagi biztonság elvesztése mellett a munkanélküliség legmélyebb lélektani 

következményének azt tekintik, hogy az állását elvesztett személy másnak látja magát, mint korábban, illetve a 

környezete is másként viszonyul hozzá. Az önmagáról korábban kialakított kép és a munkanélküliség során 

létrejött önkép közötti eltérés mértéke jelentősen befolyásolja a munkanélküliség érzelmi következményeit. 

Amundson (1993) szerint a munka elvesztése megkérdőjelezi az egyén identitását. Kutatásai során azt 

tapasztalta, hogy még a sikeres, erős identitástudattal rendelkezők számára is nehézséget okoz identitásuk 

fenntartása. A munkanélküliséggel történő megküzdés előfeltétele az identitás újratárgyalása. 

3.5. táblázat - 19. 1. táblázat. A munkanélküliség feltételezett közvetlen és közvetett 

hatásainak áttekintése a jelentősebb életdimenziók alapján 
 

  

 
Jövedelem csökkenése (Aiken et al., 1968) Pénzügyi 

kényszerhelyzet (Kessler et al., 1988; Liem, Liem, 

1988) 

 
Fizikai mozgástér beszűkül, több idő a lakáson belül 

 
Az élettel való elégedettség érzésének csökkenése 

(Warr, 1987) 

Reménytelenség ajövőt illetően (Israeli, 1935) 

Depresszió, szorongás növekedése (Jahoda et al., 

1999/1933; Winefield, Tiggeman, 1990; Hamilton 

etal., 1993) 

Rezignáltság, apátia érzése (Jahoda et al., 1999/1933; 

Jahoda, 1987) 

Unalom érzése (Jahoda et al., 1999/1933; Jahoda, 

1987) 

Önértékelés csökkenése (Leventman, 1981; Feather, 

1982b) 

Kisebbrendűség érzése (Branthwaite, Garcia, 1985) 

Érzelmi trauma átélése (Foltman, 1968) 

Romló pszichológiai közérzet (Brenner, Bartell, 1983; 

Jackson, Warr, 1984 Kinicki, 1985) 

Az önkép és az identitás változása, szociális stigma 

(Kelvin, 1984) 

Az álláskeresési aktivitás növekedése (Baik, Hosseini, 

Priemeyer, 1989) 

A kitartás csökkenése (Baum, Fleming, Reddy, 1986) 

Az idő szétfolyása, időbeni dezintegráció (Jahoda et 

al., 1999/1933; Jahoda, 1987) 
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Alacsony aktivitási szint, passzivitás (Fagin, Little, 

1984) 

 
Alkoholfogyasztás nő (Catalano et al., 1993) 

Dohányzás erősödik (Lee etal., 1991) 

Növekvő drogfogyasztás fiatal munkanélküli férfiaknál 

(Winefield, Tiggeman, 1989) 

 
Szomatikus egészség romlása (Stokes, Cochrane, 

1984; Kessler et al., 1988; Arnetz etal., 1991) 

a stressz (magas szorongás) fiziológiai manifesztációja 

(Marsh, 1938) 

Magas vérnyomás (Brenner, 1971; Cobb, Kasl, 1977) 

Fizikai megbetegedések (Slote, 1969; Cobb, Kasl, 

1977; Jackson, Warr, 1984) Mentális egészség 

hanyatlása (Furnham, 1983b) 

Öngyilkosságok száma nő (Platt, Kreitman, 1984; 

1985; 1990) 

 
Csökkenő társas aktivitás és szűkülő kapcsolatok, 

szociális izoláció (Jahoda et al.,1999/1933; Payne, 

Hartley, 1987; Warr, Jackson, 1987;) 

Családi konfliktusok és a válások számának 

gyarapodása (Liem, Liem, 1988) 

A munkahelyen maradók elkötelezettsége csökken 

(Davy, Kinicki, Scheck, 1991) 

 
A közéleti és politikai aktivitás csökkenése (Jahoda et 

al., 1999/1933) 

Stresszreakciók súlyosbodása, lelki egészség hanyatlása, öngyilkossági kísérletek, függőségi állapot • A 

munkanélküliek egyes kutatások szerint akár hatszorta roszszabb lelki állapotban vannak, minta munkában állók 

(Hepworth, 1980), de a visszafogottabb eredményekrejutó kutatások is legalább kétszeresére teszik a stressz 

tüneteinek gyakoriságát a dolgozókhoz képest. Számos kutatás próbálta feltárni az öngyilkosság és a nem 

szándékos állásvesztés közötti összefüggést. Brenner (1973) pozitív együttjárást talált egy adott időszak (1910-

1967) munkanélküliség-rátája és az öngyilkosságok számának alakulása között. Más eredmények nem 

támasztják alá ezt a feltételezést, és hangsúlyozzák, hogy a munkanélküliség és az öngyilkosság kapcsolata 

komplex és nehezen bizonyítható. Catalano és munkatársai (1993b) az alkoholfogyasztás mértékének 

növekedéséről adnak számot vizsgálataikban. Ugyanakkor Laybourn és McPherson (1987) például azt mutatta 

ki, hogy nincs összefüggés az alkoholfogyasztás és a munkanélküliség között. A drogfogyasztás esetében 

viszont Winefield és munkatársai (1989) növekedést találtak munkanélküli fiatal férfiak 

marihuánafogyasztásában. 

A bűnözésre, erőszakos cselekedetekre való hajlam erősödése • Catalano és munkatársai (1993a) arról 

számolnak be, hogy a munka nélkül lévők majd hatszorta hajlamosabbak voltak erőszakos cselekedetekre, mint 

munkában álló társaik. Más kutatások a bűnözésre való hajlam növekedésének ellenkezőjét állítják: a 

munkanélküliek nem mint elkövetők, hanem mint a bűnesetek áldozatai szerepelnek gyakrabban (Winefield, 

1995). 

A közösségi és politikai aktivitás csökkenése • A munkanélküliséggel jelentősen sújtott területen határozottan 

csökkent a helyi politikai szervezetek taglétszáma (Jahoda etal., 1999/1933). 
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A testi egészségre gyakorolt hatás • A felmérések ellentmondásos képet mutatnak a munkanélküliség egészségi 

állapotra gyakorolt hatásáról. Brenner (1971, 1973, 1979), Catalano és Dooley (1983), Kessler, Turner és House 

(1988), Arnetz és munkatársai (1991) nyilvánvaló összefüggést találtak a munkanélküliség és a halandóság 

növekedése között. Más kutatások szerint ugyan a munkanélküliek többszörjelennek meg az orvosi 

rendeléseken, azonban a diagnosztizált betegségek száma, súlyossága nem nő. Ennek ellentmondani látszanak 

Cobb és Kasl (1977) eredményei, akik munkanélküliek körében a magas vérnyomás és általában a fizikai 

megbetegedések gyakoribb megjelenését rögzítették. Hasonló eredményekrejutott Jackson és Warr (1984) is. 

Kessler, Turner és House (1988) vizsgálatuk során a depresszió, a szorongás, a szomatizáció és a testi 

betegségek számának – önbevalláson alapuló – növekedését regisztrálták a munkanélküliként eltöltött idővel 

összefüggésben. A magas szorongási szint fiziológiai manifesztációját egyébiránt már a harmincas években 

kimutatta Marsh (1938). Más szerzők (Kagan, 1987; Smith, 1991a) azonban ellenkező véleményen vannak, és 

vitatják, hogy a munka elvesztésének törvényszerű velejárója lenne a testi egészség romlása. 

Csökkenő társas aktivitás, szociális izoláció • Számos kutatás számol be a társas kapcsolatok beszűküléséről, a 

szociális aktivitás csökkenéséről (Jahoda et al., 1999/1933; Payne, Hartley, 1987; Warr, Jackson, 1987). 

Elmaradnak az ismerősök, a munkanélküli maga is ritkábban megy társaságba. A legnagyobb veszteség, hogy 

megszakad a kapcsolat a volt munkatársakkal. 

A családi kapcsolatok romlása • Liem és Liem (1988) a munkanélküliek feleségei esetében a lelki tünetek 

(szorongás, érzékenység, ellenségesség, depresszió) gyarapodásáról számolt be a munka elvesztését követő négy 

hónap múltán. Ezek a tünetek szignifikánsan gyakoribbak voltak, mint a munkaviszonnyal rendelkezők 

feleségeinél, de ritkábbak a munkanélküli férjek tüneteinél. A szerzők által elemzett – véletlenszerűen 

kiválasztott – minta esetében a válások száma három és félszerese volt a munkanélküli családoknál a 

munkaviszonnyal rendelkező családokhoz képest. Mindez arra utal, hogy a munkanélküliség hatására jelentősen 

megváltozik a családi légkör és a házastársi kapcsolatok minősége. 

A munkahelyen maradók elkötelezettségének csökkenése • A „túlélési szindróma" jelenségének leírói szerint az 

elbocsátások negatív hatást gyakorolnak a munkahelyen maradó dolgozókra is. A pszichológiai reakciókat 

jelentősen meghatározza, hogy a maradók milyen mértékben tekintik a társak elbocsátásátjogosnak, valamint az, 

hogy mennyire fontos számukra a biztos munkahely. Ezek a tényezők jelentősen befolyásolják a dolgozók 

munkahely iránti elköteleződését, ami viszont meghatározza a kilépési szándékot (Davy, Kinicki, Scheck, 

1991). 

6.2.1. A munkanélküliség hatásainak összegezése 

Áttekintve a munkanélküliség hatásait, megállapíthatjuk, hogy a munkájukat elvesztett emberek érzelmi 

állapotát a lehangoltság, reményvesztettség, apátia, félelem és szorongásjellemzi. Az átélt frusztráció, stressz 

hatására felerősödnek a szomatikus tünetek. A munkanélküli napi aktivitási szintje csökken, ideje szétfolyik. A 

munkanélküliség jelentősen csökkenti az önértékelést, megkérdőjelezi az egyén identitását. A vizsgálatok 

legtöbbjének közös eleme a munkanélküliséghez kötődő társadalmi megbélyegzettség érzése. A másik 

leggyakoribb eredménye ezeknek a felméréseknek a napi (idő-) struktúra hiánya (Kelvin, Jarrett, 1985). Az 

életminőség nagymérvű romlása miatt több munkanélküli úgy tekint vissza erre az időszakra, mint életének egy 

sikertelen, negatív időszakára. A munkanélküliség néhány hatása számos szerző szerint visszafordíthatatlan. 

Különösen a magasabban képzett, vezetői, szakértői munkát végzőkben tovább él a bizonytalanság érzése és az 

új feladatok ellátásával szembeni magas szorongás, míg a fiatalok és a nem kvalifikált, „kékgalléros" dolgozók 

esetében az (újbóli) elhelyezkedés eredményeként lényegében megszűnnek a negatív következmények 

(Winefield, Tiggeman, 1990). 

Megjegyzendő, hogy néhány kutatás talált „sikeres" munkanélkülieket is (Fryer, Payne, 1984), akik számára az 

állás elvesztése inkább pozitív változásként jelent meg. Bár a munka elvesztése nem volt szándékos, olyan 

cselekvési formának nyitott utat, amelyet az egyénekjóval kielégítőbbnek találtak, mint a korábbi munkájukat. 

Tény ugyanakkor, hogy igen kevés munkanélküli esetében (menedzsereknél, magasan kvalifikált dolgozóknál) 

fordult elő ez a kedvező jelenség (Fineman, 1983). 

Magyarországon a kilencvenes évek végén tartósan munka nélkül lévők körében végzett vizsgálat (Székely, 

2000) eredményei lényegében megerősítették a korábbi, külföldi felmérések által leírt hatásokat. A 

legáltalánosabb negatív következményként az anyagi, pénzügyi helyzet romlása fogalmazódott meg. Érzelmi 

állapotukat tekintve a kilátástalanság és reményvesztettség volt a legmeghatározóbb a válaszadók körében. 

Súlyosan érintette a tartós állástalanság az egyének önbecsülését és személyes hatékonyságukkal kapcsolatos 

felfogását is: fölöslegesnek és értéktelennek ítélték meg magukat, akikre a társadalomnak már nincs szüksége. 

Úgy érezték, hogy ebből a helyzetből önerejükből nem képesek kikerülni,jövőjüket kilátástalannak vélték. A 
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hazai munkanélküliek körében is megfogalmazódott a társas kapcsolatok romlása, a barátok elmaradása és – 

elsősorban a férfi munkanélküliek esetében – a családi kapcsolatok rosszabbodása. A prolongált 

munkanélküliség hatására csökkent a mások iránti bizalom, a megkérdezett állástalanok egyre kevésbé vélték 

úgy, hogy a környezetükben lévő emberekjóindulatában, segítő szándékában megbízhatnak. Ez a kutatási 

eredmény a nemzetközi szakirodalomban eddig nem kapott figyelmet. 

A magyar vizsgálat is feltárt kedvező hatásokat. Ez elsősorban az idővel való szabadabb gazdálkodásra volt 

visszavezethető, amely révén a munka nélkül lévők többet foglalkozhattak családjukkal, önmagukkal. A 

kedvező hatások másik köre a megtapasztalt pozitív személyes változásokra utalt. A munkanélküliek új 

képességekre és személyes tulajdonságokra találtak rá önmagukban, illetve fontos értékeket fedeztek föl 

életükben. 

6.2.2. A MUNKANÉLKÜLISÉG HATÁSAIT MÓDOSÍTÓ SZEMÉLYES ÉS 
KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK 

A munkanélküliség hatásait feltáró eredmények sok esetben ellentmondásosak, amelyek a kutatási 

megközelítések és módszerek közötti eltérések mellett arra utalnak, hogy a munkanélküliségre adott reakciók 

nem azonosak mindenkinél, minden időben és helyen. A munkanélküliség pszichoszociális hatásainak 

feltárásakor számos módosító körülmény szerepét vizsgálták a kutatók. Hangsúlyozni kell, hogy ezek a 

tényezők nem önállóan, egymástól függetlenül, hanem egymással szoros interakcióban, egymásra is hatva fejtik 

ki hatásukat. A következményeket befolyásoló hatóerők kapcsán sem beszélhetünk egységes álláspontról a 

szakirodalom alapján. A korábban már idézett hazai felmérés eredményei arra utalnak, hogy a lélektani hatások 

súlyosságábanjelentős szerepetjátszik az anyagi helyzet romlásának mértéke, ugyanakkor kizárólag a 

pénztelenséggel egyetlen következmény sem magyarázható. Fontos tényezőnek bizonyulta munkanélküli egyén 

neme, életkora, foglalkozási presztízse és a munkanélküliség időtartama is. Ezenkívül a kutatási eredmények 

felhívták a figyelmet az egyén aktuális céljainak és pszichoszociális életfeladatainak szerepére is. Mélyebben 

érinti a munka elvesztése azokat az egyéneket, akiket az állástalanság megakadályoz céljaik elérésében és 

életfeladatuk megvalósításában. 

A lélektani reakciókra hatást gyakorló tényezőket három nagy csoportra oszthatjuk: 

• a munkanélkülivé válás módjához, gazdasági jellegéhez, hátteréhez kötődő 

szempontokra; 

• a munkanélküli egyén megküzdését segítő környezeti; illetve 

személyes, lélektani tényezők csoportjaira. 

6.2.3. A munkanélkülivé válás módja 

Bár a munkanélküliség az érintettek döntő részénél negatív életesemény, bizonyos esetekben kifejezetten pozitív 

fordulatként jelenhet meg. Több kutatás (Warr, Jackson, 1985; Burchell, 1992) is beszámol arról, hogy az 

elbocsátást követően a munkanélküliek egy kisebb részénél javult a testi és lelki egészségi állapot. Ez ajelenség 

hasonlatos volt ahhoz, mintha valaki egy számára sokkal kielégítőbb állást talált volna a korábbi rossz álláshoz 

képest. Föltételezhetően egy „rossz" állás után „jó" munkanélküli-pozícióba történő átmenet 

megkönnyebbüléssel jár az egyén számára. 

A neoklasszikus közgazdaságtani megközelítés a munkanélküliséget a munkaerő-piaci kereslet és kínálat 

átmeneti egyensúlytalanságaként kezeli, s mint ilyet természetes jelenségnek tekinti (Bánfalvy, 1997). Az 

egyensúly megbomlása visszavezethető strukturális okokra, amelyek akkor jelennek meg, ha a piaci igények 

változása miatt a termelési szerkezet megváltozik. A szerkezetváltás során szükségtelenné válnak azok a 

dolgozók, akik a már elavult termeléshez kötődő szakmával, képzettséggel rendelkeznek. A keresleti és kínálati 

viszonyok visszavezethetőek a munkaerő-áramlás normális menetére is. Ebben az esetben frikcionális vagy 

súrlódásos munkanélküliségről beszélünk: a régi munkahely elhagyása és egy új elfoglalása között óhatatlanul 

eltelik bizonyos idő, amely az optimális munkahely és munkaerő megtalálásának „áraként" tekinthető. E 

közgazdasági megközelítés tehát a munkanélküliség bizonyos szintjét elfogadhatónak, sőt kívánatosnak is tartja. 

Gazdasági szempontból a munkanélküliség harmadik formája a recessziós munkanélküliség. Az egész 

gazdaságot érintő visszaesés miatt csökken a termelés és a munkaerőigény, számos dolgozó veszíti el hosszabb-

rövidebb időre állását. Míg az előbbi két esetben a munkaerőpiac normális állapotáról volt szó (állítják a 
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neoklasszikus felfogást valló közgazdászok), az utóbbi – főként tömeges és tartósjellege miatt – mindenképpen 

káros és kiküszöbölendő jelenség. A munkanélküliség gazdasági formája az egyén számára gyakran mint az 

állásvesztés „felelőse" fogalmazódik meg. Lélektanilag megalapozottnak tűnik az a feltételezés, hogy azok a 

munkanélküliek, akik önmagukat érzik felelősnek az elbocsátásukért, nehezebben élik át a munkanélküliséget 

azokhoz képest, akik külső, kézzelfogható ok, így például a gyár bezárása miatt kerülnek tömegesen utcára. A 

kutatások eredményei ugyanakkor nem támasztják alá ezt a feltételezést. Kessler, Turner és House (1987), 

valamint Winefield és munkatársai (1992) vizsgálatai során nem találtak összefüggést az állás elvesztésének oka 

és az átélt stressz mértéke között. 

Addison és Portugal (1987) kutatásai alátámasztották, hogy nagyobb valószínűséggel válnak tartósan 

munkanélkülivé azok, akiket váratlanul, előzetes bejelentés nélkül építenek le, mint azok, akiket várható 

elbocsátásukra előre figyelmeztetnek. A „gondoskodó" leépítéssel próbálkozó vállalatok igyekeznek 

elhelyezkedést segítő (outplacement) programokkal támogatni azállásukat elveszítő alkalmazottakat és átmeneti 

idő biztosításával, szakképzett szakemberek bevonásával lehetővé tenni az újbóli elhelyezkedést vagy a 

munkanélküliség túlélésére történő felkészülést. 

6.2.4. Környezeti tényezők 

Szociális támogatás • A munkanélküliség hatásainak enyhítésében, illetve az újbóli elhelyezkedés 

elősegítésében a családtagoktól, barátoktól és másoktól kapott szociális támogatás megléte vagy hiánya döntő 

fontosságú. Nem beszélhetünk ugyanakkor direkt összefüggésről, hisz a kapott támogatás minősége 

fontosabbnak tűnik, mint a mértéke. Így például Caplan és Vinokur (1987) a szociális támogatás hatását kutatva 

azt találta, hogy csak a specifikus, konkrétan az álláskeresésre vonatkozó, azt erősítő társas támogatás gyakorol 

kedvező hatást a mentális egészségre. Az általános érzelmi biztatás e szempontból hatástalannak bizonyul. A 

munkanélküliség ugyanakkor csökkenti a szociális támogatás elérésének az esélyét. Az anyagi helyzet romlása, 

a munkanélküli szociális státusának hanyatlása miatt elmaradnak az ismerősök és a barátok. A szociális 

támogatás igénybevétele terén is mutatkoznak nemi különbségek: Frydenberg és Lewis (1991) kimutatta, hogy a 

munkanélküliséggel történő megküzdés során a nők nagyobb valószínűséggel veszik igénybe társas kapcsolataik 

segítségét. 

Munkaerőpiaci lehetőségek • A munkaerőpiacot a munkaerő-kínálat és -kereslet földrajzilag és/vagy szakmailag 

behatárolt területeként határozhatjuk meg. Burchell (1992) felhívja a figyelmet arra, hogy nem érthetjük meg a 

munkanélküliség lelki reakcióit, ha nem vesszük figyelembe a munkaerőpiacot mint befolyásoló tényezőt. 

Jackson és Warr (1987) a magasabb munkanélküliséggel jellemezhető munkaerő-piaci környezetben lévő 

munkanélküliek körében rosszabb lelki-egészségi állapotot talált, mint a jobb munkaerő-piaci környezetben 

lévőknél. A rossz elhelyezkedési esélyek nemcsak a munkanélküliség ideje alatt fokozzák a szorongást, a 

stresszt, hanem a munkanélküliséget megelőző elbocsátási időszakban, sőt az újbóli elhelyezkedést követően is. 

Azt, hogy az újbóli elhelyezkedés iránt motivált, tartósan munka nélkül lévők negatív érzelmi állapotának 

(depresszió, reményvesztettség) kialakulásáért elsősorban a sikertelen álláskeresés során tapasztalt nyílt vagy 

burkolt visszautasítás a felelős, számos kutatás bizonyítja (Borgen, Amundson, 1984; Vinokur, Caplan, 1987). 

Államilag támogatott programokban történő részvétel • Branthwaite és Garcia 

1. azt találta, hogy a munkanélküliség káros lélektani következményeitjelentősen csökkentette az államilag 

támogatott foglalkoztatási programokban (pl. közhasznú munkavégzés) történő részvétel is. Borgen és 

Amundson (1984) a munkanélküliség hatásait tompító tényezők vizsgálata során az újbóli elhelyezkedést 

segítő (pályakorrekcióval, álláskereséssel foglalkozó) csoportos tanácsadási programok jótékony hatását is 

kimutatta. Nem ennyire egyértelmű az állami segítség szerepe, ha figyelembe vesszük a munkaügyi 

kirendeltségekkel kapcsolatos kutatások eredményeit. Borgen és Amundson idézett vizsgálatában harmadik 

helyet kapott a negatív érzéseket fokozó tényezők sorában a munkaügyi hivatalokban tapasztalt személytelen 

bánásmód. Beelitz és Wilpert (1993) német munkanélküliek álláskeresési viselkedését vizsgálva arra a 

következtetésre jutott, hogy azok, akik aktívan keresnek állás, nem keresnek kapcsolatot az állami 

munkaügyi kirendeltséggel. 

Kulturális jellemzők • Az emberi viselkedés jelentős része kultúrafüggő: ami megfellebbezhetetlen 

törvényszerűségnek bizonyul az egyik kultúrában, az esetleg téves következtetésnek a másikban. A kultúra 

lélektani összetevői között olyan tényezőket hangsúlyoznak az eddigi kutatások, mint az alkalmazkodás, 

problémamegoldás, tanulás, szokások elsajátítása (Berryetal., 1992). Indokoltnak tűnik feltenni a kérdést, 

milyen módon hat a kultúra a munkanélküliség élményeire és a munkanélküliséggel kapcsolatos viselkedésre, 

alkalmazkodásra. Furnham (1982a) bebizonyította, hogyjelentős összefüggés van az egyének munkával 

kapcsolatos hiedelemrendszere és a munkanélküliséggel kapcsolatos attribúciója között. Nevezetesen azok, akik 
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a protestáns munkaerkölcs mellett kötelezték el magukat, a munkanélküliség negatív belső okát hangsúlyozták, 

ezáltal egyértelműen magát a munkanélkülit téve felelőssé a problémáiért. 

A munkanélküliség kulturális különbségeinek meghatározása szempontjából ígéretesnek tűnnek a Meaning of 

Working International Research Team (MOW, 1987) kutatásainak eredményei is. A MOW-kutatás által 

alkalmazott elméleti modell központi elemét a társadalmi normák adták, amelyek terén a legjelentősebb 

kulturális különbségek figyelhetőek meg. A munkával kapcsolatosan a társadalmi normákat két jellegzetes 

típusba sorolták. Az első típusban a munka mint lehetőség (az egyénnek joga van a jelentéssel bíró, értelmes és 

érdekes munkavégzésre), a másodikban mint kötelezettség (az egyénnek munkájával hozzá kell járulnia a 

társadalmi jóléthez) jelent meg. Hollandiában, Belgiumban és Németországban a munkára elsősorban mint 

lehetőségre tekintettek a megkérdezettek, míg az Egyesült Államokban a munka kötelezettség oldala dominált. 

Egyelőre keveset tudunk arról mondani, hogy miért alakultak így az eredmények. A kutatócsoport szerint a 

vitathatatlanul jelen lévő kulturális hatóerők mellett feltétlenül figyelembe kell vennünk a gazdasági, társadalmi 

és politikai tényezőket is. Így például a fejlett, iparosodott országokban magasabban képzett a munkaerő, jobb a 

szociális ellátórendszer, a munkájukat elvesztett emberekjobban bizakodhatnak abban, hogy munkát találnak, 

emiatt a munkanélküliség kisebb lélektani következményekkel járhat, mint a kevésbé fejlett országokban. 

6.2.5. Személyes szociodemográfiai tényezők 

A munkanélküliség egyéni hatásainak kialakulásáért felelős személyes tényezőket két nagy csoportra oszthatjuk. 

Az első csoportba a könnyebben meghatározható demográfiai jellemzők tartoznak. A második csoportba a 

direkt módon nehezebben megfigyelhető lélektani erőforrásokat sorolhatjuk. 

Életkor • Az érzelmi reakciók, a stressz átélése kapcsán megállapítható, hogy a középső korosztály sokkal 

nehezebben viseli a munkanélküliséget, mint a fiatalok vagy a nyugdíjhoz közel állók. Feltehetőleg a 

fokozottabb anyagi felelősség, a családfenntartás nagyobb terhet ró a középkorúakra, illetve a nyugdíjba vonulás 

mint megoldási lehetőség csökkenti a stressz mértékét. A fiatalok esetében a családi támogató háttér tölthet be 

védő szerepet. 

Nemi különbségek • Bizonytalan, hogy a nemi különbségek befolyásolják-e a munkanélküliségre adott 

reakciókat. Egyes kutatások szerint a nők nagyobb mértékben szenvednek a munkanélküliség okozta stressztől, 

más kutatások ennek pont az ellenkezőjét állítják. Ismét más kutatások nem találtak eltérést a nemek szerint. 

Borgen és Amundson (1984) az önálló, családfenntartói szerepet betöltő nők esetében nagy hasonlóságot látnak 

a szintén családfenntartó férfiak érzelmi reakcióival. Leana és Feldmann (1991) ugyan nem találtak eltérést a 

stressz tünetei között, azonban a munkanélküliséggel való megküzdés terén jellegzetes férfi(problémaközpontú) 

és női (tünetfókuszú) stratégiákat határoztak meg. 

Iskolai végzettség és foglalkozási presztízs • Az iskolai végzettség – mint az a munkanélküliek képzettségi szint 

szerinti összetételét elemző statisztikai adatokból kitűnikpozitív erőforrás lehet az állás megtartása, illetve az 

újbóli elhelyezkedés során. A munkanélküliség megélése szempontjából azonban, főként, ha a magasabb iskolai 

végzettség vezető beosztással vagy szakértői pozícióval is együtt járt, mindenképpen súlyosbító faktor lehet. A 

„fehérgalléros" munkanélküliek jelentősebb különbséget, diszkrepanciát élnek át a munkahelyi és a 

munkanélküli-státus között. A munka, a hivatásjelentősebb szerepet tölt be identitásukban, jobban kötődnek a 

munkához. A foglalkozási presztízs fontosságát aláhúzzák a munkanélküliség hatásainak reverzibilitását 

vizsgáló kutatások is. A szakértői, vezetői munkakört betöltő dolgozókjobban szoronganak az új 

munkahelyükön, jobban aggódnak azért, hogy megfeleljenek a kihívásoknak. Ez ajelenség a kékgalléros 

dolgozóknál nem figyelhető meg (Fineman, 1983). 

Pénz, anyagi helyzet • A munka elvesztésének gazdasági hatása azoknál a rétegeknél a leginkább szembetűnő, 

akik semmiféle tartalékkal nem rendelkeznek, és a pénzhez jutás más forrásai (feketemunka, szociális ellátás) 

nem elérhetőek vagy nem képesek fedezni a megélhetés korábbi szintjét. A munkanélküliség lélektani 

következményeiért számos szakember kizárólag az elszegényedést teszi felelőssé (Fryer, 1992). Lazarsfeld 

(1935) egy korai vizsgálatában párhuzamot talált az érzelmi állapot romlása és az anyagi helyzet alakulása 

között. Hollandiában, ahol viszonylag magasa munkanélkülieknek nyújtott segély összege, Schaufeli és Van 

Yperen (1992) nem találta olyan súlyosnak a lélektani reakciókat. Ezzel ellentétben egy Svédországban végzett 

felmérés (Kieselbach, Svensson, 1988) jelentős mentális következményeket mutatott ki annak ellenére, hogy az 

akkori ellátási rendszerben csak 10%-os jövedelemcsökkenéstjelentett az állás elvesztése. A „segélyezettnek 

lenni" olyan társadalmi stigma, amely az egyén önbecsülését fenyegeti. Más vizsgálatok alátámasztották, hogy 

az anyagi biztonság hiányajelentősen megnöveli a neurotikus tünetek előfordulási arányát a munkanélküli 

férfiak esetében (Rodgers, 1991). 
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Egészségi állapot • A megváltozott munkaképességgel és a sérülékenyebb egészségi állapottal rendelkezők 

elhelyezkedési esélyei rosszabbak, illetve ez a csoportjobban ki van téve a munkanélküliség okozta stressz 

egészségkárosító hatásának. 

Származás • Kevés kutatás foglalkozott azzal, befolyásolja-e a munkanélküli származása a munkanélküliség 

megélését. Warr, Banks és Ullah (1985) fekete munkanélküli fiatalok esetében alacsonyabb mérvű 

stresszállapotot talált, mint a fehér pályakezdő munkanélkülieknél. Ha létezik is faji, etnikai alapú különbség a 

munkanélküliség megélésében, az a munkaerőpiac egyik legellentmondásosabb jelenségén, a származás szerinti 

diszkrimináción alapulhat. 

6.2.6. Személyes lélektani tényezők 

A munkanélküliség egyéni, lélektani szintjét vizsgálva felvetődik a kérdés: léteznek-e olyan 

személyiségjellemzők, amelyek hozzásegítenek a munkanélküliség sikeresebb kezeléséhez, vagy, ellenkezőleg, 

sérülékenyebbé tesznek az állásvesztés következményeivel szemben. E kérdéskört a stresszhelyzetekkel történő 

sikeres megküzdést magyarázó elméletek (Latack, Kinicki, Prussia, 1995) és kutatások részletesen elemzik, 

leírva azokat a személyes erőforrásokat, illetve a megküzdést segítő stratégiákat, amelyek révén az egyének 

bizonyos csoportjai hatékonyan képesek alkalmazkodni azokhoz az élethelyzetekhez, amelyek más csoportok 

esetében a lelki és testi egészség visszafordíthatatlan leromlását okozzák. A kutatások ezen a téren sem 

mentesek az ellentmondásoktól. Az azonban általánosan elfogadott, hogy a személyiségjellemzők jelentősen 

befolyásolják a munkanélküliségre adott lelki reakciókat, valamint az újbóli elhelyezkedés esélyét. Schaufeli 

(1988) úgy véli, hogy a munkanélküliség során elszenvedett lelki bántalmak kétharmad részéért a munkanélküli 

stabil személyiségjellemzői, az általa „sérülékenységi komponenseknek" nevezett tényezők a felelősek. 

Óvatosnak kell lennünk azonban a munkanélküliség lélektani hatásainak ilyen jellegű megközelítéseivel, 

individualizálásával. A munkanélküliség egyoldalúan pszichológiai vagy orvosi szemlélete elvezethet oda, hogy 

egyedül a munkanélküli egyént tekintik felelősnek azért, mert nem tud elhelyezkedni, s rehabilitációs 

foglalkozásokon vagy tréningeken próbálják megváltoztatni magatartásukat, attitűdjeiket. A munkanélküliség 

problémája minden esetben a személyes és a környezeti (társadalmi, gazdasági) tényezők kölcsönhatásában 

kezelhető. 

Az egyén céljai, elköteleződései és életfeladatai • Kézenfekvőnek tűnik, hogy az egyén aktuális céljai és tervei, 

valamint törekvéseit hosszabb távon meghatározó elköteleződései és életfeladatai meghatározóan befolyásolják 

a munkanélküliség megélését. Fryer és Payne (1984) vizsgálati eredményei szerint kedvezőnek értékelték az 

állástalanságot azok, akiknek a munkanélküliség nem gátolta személyes törekvéseik (pl. régi karrierálmuk) 

megvalósulását. 

A munkavállalás iránti elköteleződés • A munka iránti elköteleződést több tényező határozza meg (pl. az 

aktuális anyagi helyzet, a személyes értékrend, a munkával kapcsolatos attitűdök), emiatt nem teljesen 

egyértelmű, hogy mit mérnek azok a vizsgálatok, amelyek a negatív érzelmi állapot és a munkába állás iránti 

elköteleződés kapcsolatát próbálják kimutatni. Shamir (1986) például szoros összefüggést talált a protestáns 

munkaetika és az átélt stressz között. Warr és Jackson (1987) kutatásai pedig azt bizonyították, hogy a munkával 

kapcsolatos attitűdök megváltoztatása révén enyhíthetőek a munkanélküliség során átélt negatív érzelmi 

reakciók. Banks és Henry (1993) vitatja, hogy a munkavállalás iránti elkötelezettség stabil személyiségjellemző 

lenne. Gallie és Vogler (1992) kutatásai során semmiféle összefüggést nem talált a munkanélküli személy 

munkavállalás iránti attitűdje és a tényleges elhelyezkedés bekövetkezte között. 

A jövővel kapcsolatos várakozások • Borgen és Amundson (1984) az egyénekjövővel kapcsolatos túlzott 

várakozásainak negatív érzelmi következményeit írta le munkanélküliek esetében. Az egyének gyakran úgy élik 

meg, hogy állásuk elvesztése egyfajta támadás jövőbeni céljaikkal szemben. 

Önbecsülés • A munkanélküliség lelki jelenségeit leíró kutatások általában arra a következtetésre jutnak, hogy 

az állásukat vesztettek önbecsülése csökken. A személy önértékelését ugyanakkor a legújabb kutatások az egyén 

alkalmazási státusától független tényezőként kezelik, s mint ilyennek, jelentős moderáló hatást tulajdonítanak a 

munkanélküliséggel történő sikeres megküzdés terén. Schaufeli (1992) és mások is azt mutatták ki, hogy a 

pozitívabb önértékeléssel bíró személyekjobban viselik a munkanélküliség lélektani terheit. Ennek bizonyos 

szempontból ellentmond az a vizsgálat, amely szerint a negatív önértékelésű álláskeresőkjóval rugalmasabbnak 

mutatkoznak a munkaalkalmak elfogadásában, ezáltal nagyobb eséllyel helyezkednek el, minta magas 

önbecsüléssel jellemezhető társaik (Shamir, 1986). 
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A személyes hatékonyság hiedelme • A munkanélküliséget sokkal negatívabban élték meg azok, akik úgy 

vélték, hogy nem lesznek képesek végrehajtani olyan cselekedeteket, amelyek a munkanélküliséggel történő 

sikeres megküzdéshez vezetnek (DeFranck, Ivancevich, 1986). 

A kontroll helye • A belső kontroll általában jobb alkalmazkodási képességre utal. A munkanélküliség lélektani 

következményeinek kutatásaiban – az önértékeléshez hasonlóan – mind függő, mind független tényezőként 

megjelenik a kontroll helye. Föltehetőleg a munkanélküliként eltöltött idő függvényében változik, hogy az 

egyén mennyire érzi önmagát saját sorsa irányítójának, és ellenkezőleg, mennyire éli meg, hogy külső tényezők 

irányítják életét. A tartósan munkanélküliek „passzívakká" válnak, helyzetük megoldását a környezetüktől 

várják. Ugyanakkor a külső kontroll az érzelmi megküzdés szempontjából pozitív hatású lehet, hisz megóv az 

önvádolásból eredő depresszív reakcióktól. A kutatások csak részben erősítik meg ezeket a feltételezéseket. 

Furnham (1982a) a munkanélküliséggel kapcsolatos hiedelmek terén kimutatta, hogy minél régebben 

munkanélküli valaki, annál inkább a társadalmat, illetve a sorsot, a balszerencsét okolja a munkanélküliségért. 

Schaufeli (1987) nem talált semmiféle összefüggést a kontroll helye és a munkanélküliséggel való megküzdés 

sikeressége között. 

Az egyéni képességek hiánya • A munkanélküliség érzelmi terheivel történő megküzdés, de különösen az újbóli 

elhelyezkedés számos „önmenedzselési" készséget igényel az állástalanoktól. Azok, akik hatékonyan és 

konstruktívan képesek idejüket megszervezni, jobban viselik a munkanélküliség negatív hatásait (Feather, 

1989). A munkanélküliek segítésére létrehozott programok olyan alkalmazkodási technikákat oktatnak a 

munkanélkülieknek, amelyek révén hatékonyabban küzdhetnek meg a munkanélküliség napi gondjaival, illetve 

magával az álláskereséssel. 

Lelki edzettség és A típusú viselkedés • A munkanélküliséggel szemben sérülékenyebbnek bizonyultak azok a 

személyek, akik alacsonyabb lelki edzettséggel voltak jellemezhetőek, illetve akik hajlamosabbak voltak az A 

típusú (versengő, agresszívabb) viselkedésre (DeFranck, Ivancevich, 1986). 

Neuroticizmus és introverzió • Payne (1988) tartósan munkanélküliek longitudinális vizsgálata során erős 

korrelációt talált a neuroticizmus mint személyiségvonás és az átélt stresszre adott reakciók között. Elsősorban a 

szorongásra való hajlam erősítette fel e reakciókat. Schaufeli (1992) pályakezdő munkanélkülieknél szintén 

kimutatta a neuroticizmus moderáló hatását. Kirchler (1985) kutatási eredményei szerint a neuroticizmusés az 

introverzióskálákon magasabb értéket elérők nehezebben viselik a munkanélküliség hatásait. 

Az elhárító mechanizmusok fejlettsége • Vaillant (1995/1977) a Harward Egyetem egy végzős évfolyamának 

sorsát több mint ötven éven át nyomon követő kutatási program értékelése alapján azt találta, hogy az egyének 

magánéleti boldogulását és karrier-előmenetelét nem elsősorban a külső tényezők, hanem az ego védekező 

mechanizmusainak érettsége határozta meg. A vizsgálat során megkülönböztettek első szintű vagy pszichotikus, 

második szintű vagy éretlen, harmadik szintű, más néven neurotikus, illetve negyedik szintű, azaz érett elhárító 

mechanizmusokat. Vaillant egyébként sokat vitatott, de kétségtelenül nagy hatású elemzése alapján kimutatta, 

hogy a vizsgált periódus során a legkevésbé érett, sok esetben pszichotikus elhárító mechanizmussal rendelkező 

csoportba tartozók 47%-a volt hosszabb vagy rövidebb időre munkanélküli. Az érett elhárító mechanizmussal 

jellemezhetők körében ez az arány 3%-ot tett ki. 

6.3. A MUNKANÉLKÜLISÉG LÉLEKTANI KÖVETKEZMÉNYEIT 
MAGYARÁZÓ ELMÉLETEK 

Számos elméleti modell született a munkanélküliség lélektani következményeinek indoklására (19.2. táblázat). 

Ezek az elméletek arra keresik a választ, miért okoz lélektani változásokat az állásvesztés és a tartós 

munkanélküliség. Valójában azt a közvetítő tényezőt próbálják meghatározni, amely felelős az egyéni 

következményekért. A legátfogóbb és legtöbbet idézett modell (Jahoda, 1981b) a munka mint társadalmi 

intézmény lélektani, szociális funkcióira helyezi a hangsúlyt. Más megközelítés (Fryer, 1986) viszont 

egyszerűen a materiális deprivációnak, az elszegényedésnek a szerepét emeli ki. A munkanélküli egyének 

megértése szempontjából nagyon biztatóak az identitás szerepét vizsgáló kutatások. Végezetül az elméletek egy 

negyedik köre nem az ok-okozati összefüggések leírására, hanem a munkanélküliség érzelmi dinamikájának, 

szakaszainak meghatározására tett kísérletet. 

3.6. táblázat - 19.2. táblázat. A munkanélküliség lélektani következményeit magyarázó 

elméletek 
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Specifikus elméletek Általános elméletek 

Deprivációs elméletek Várakozás-értékesség elmélet (Feather, 1959) 

Funkcionális elmélet (Jahoda, 1981) Személyes hatékonyság elmélete (Bandura, 1989) 

Vitaminmodell (Warr, 1987) Attribúciós elmélet módosítása (Weiner, 1985) 

Cselekvési esélytelenség elmélete(Fryer, 1986) Tanult tehetetlenség elmélete (Seligman, 1975) 

Szakaszelméletek (Bakke, 1933; Eisenberg, 

Lazarsfeld, 1938; Borgen, Amundson, 1984) 
Szociális identitás elmélete (Breakwell, 1984) 

 
Stressz és megküzdési modellek (Lazarus, Folkmann, 

1984; Latack, Kinicki, Prussia, 1995) 

 
Élethosszig tartó fejlődés elmélete (Erikson, 1959) 

6.3.1. Deprivációs elméletek 

6.3.1.1. Jahoda funkcionális elmélete 

A munkanélküliség pszichoszociális elméletei közül Marie Jahoda felfogása gyakorolt talán a legjelentősebb 

hatást a témával foglalkozó szakemberekre. Jahoda aktív részese volt a harmincas évek elején a Bécstől néhány 

kilométer távolságra lévő kis osztrák faluban, Marienthalban végzett kutatásnak. A vizsgálat eredményeit 1933-

ban Lipcsében publikálták (Jahoda et al., 1999/1933). Ez a mű, amelynek angol fordítása 1972-ben, míg magyar 

fordítása 1999-ben jelent meg, talán a legtöbbet idézett munka a munkanélküliség lélektani következményeivel 

és a mentális egészséggel foglalkozó pszichológiai és szociológiai művek sorában (Fryer, 1992). 

Az egyén mentális egészségének a fenntartásához megfelelő szociális környezetre van szükség. Jahoda 

megközelítésében a szociális környezet fontos eleme a munka, a foglalkoztatás is. A munkának mint szociális 

intézménynek kézzelfogható eredménye, hogy megélhetést, jövedelmet biztosít a dolgozó számára. Ugyanakkor 

a munka ezen manifeszt funkciója mellett legalább ennyire fontos latens szerepet is betölt az egyén életében. 

Érzelmileg kevésbé telített szociális kontaktusokat biztosít, mások számára is fontos célokat, aktivitást, 

időstruktúrát, ellenőrzést „kényszerít rá" a dolgozókra. Jahoda szavaival: 

„Először is, megszabja az adott nap időstruktúráját; másodszor, rendszeres társas kontaktusokat biztosít a 

nukleáris családon kívüli személyekkel; harmadszor, olyan célokat követel meg az egyéntől, amelyek 

túlmutatnak az individuális törekvéseken; negyedszer, meghatározza a státust és az identitást; és végezetül, 

aktivitásra késztet." (Jahoda, 1981b, 188.) 

Az elmélet mélyebb megértéséhez tekintsük át röviden, mit is ért pontosan Jahoda a munka latens funkcióin: 

• A munka strukturálja az időt. A munka strukturálja a napot, a hetet, de akár az évet is. E struktúra elvesztése az 

időben történő tájékozódás zavarához vezet, elvész az élet ritmusa. Featherés Bond (1983) összehasonlította, 

hogyan alakul a munkanélküli és a munkában álló egyetemet végzettek céltudatos tevékenysége. A 

munkanélküliek kevésbé használták ki az idejüket, nem voltak annyira szervezettek, céltudatosak, s a szerzők 

feltételezése szerint ennek következménye volt, hogy a körükben gyakoribbak voltak a depresszió tünetei is. 

• A munka közös élményekre és ezek megosztására ad lehetőséget. A munka biztosítja a nukleáris család tagjain 

kívüli kapcsolatok, társas érintkezés lehetőségét. A társas érintkezés az ember alapvető szükséglete. A szociális 

kapcsolatok fontos szerepet töltenek be a nehéz élethelyzetekkel történő megküzdésben is. A szociális izoláció 

ugyanakkor felerősíti a lelki problémákat. 

• A munka az alkotás örömét, a hozzáértés, a kreativitás élményét nyújtja. Még a kevéssé kielégítő munka is 

lehetőséget nyújthat a teljesítmény sikerélményének átélésére. Az egyén azt érezheti, hogy neki is szerepe van 

egy termék létrehozásban vagy egy szolgáltatás megvalósításában. 
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• A munka a személyes identitás és státus forrása. Az iparilag fejlett társadalmakban a munka a státus és az 

identitás fontos indikátora. A munka nemcsak magának a dolgozónak, hanem a családjának a státusát isjelzi, 

hatást gyakorolva például a gyermekek iskolában elfoglalt helyére és ezen keresztül az önképére is. A 

munkanélküli személy a foglalkozási státusának elvesztésével elveszítheti az identitását. Az önértékelés jelentős 

csökkenése nem véletlen tehát a munkanélküliek körében. 

• A munka az aktivitás forrása. Minden munka bizonyos mértékű mentális és fizikai aktivitást igényel a 

dolgozótól. 

A munkanélküliség destruktív pszichológiai következményeit az okozza, hogy megszűnnek a mentális egészség 

fenntartásához szükséges latens tényezők. Jahoda a munka által biztosított latens funkciók komplementer 

lélektani szükségleteit tételezi föl. Az egyén lélektani egészségének biztosításához szüksége van az idő 

strukturálására, külső célokra, társadalmilag értékes státusra, arra, hogy kollektív erőfeszítésekben vegyen részt, 

hogy aktív legyen. Ezeknek a szükségleteknek a kielégítése válik lehetetlenné a munka elvesztésének 

következtében. A munkanélküli egyén kívül reked abból a társadalmi intézményből, amely alapvető 

pszichológiai szükségleteit kielégíthetné. Jahoda állítása szerint még a legrosszabb foglalkoztatás isjobb, mint a 

munkanélküliség, hisz valamilyen mértékben lehetőséget biztosít a szükségletek kielégítésére. A 

munkanélküliek azon szűk köre, akik nem szenvednek a munkanélküliségtől, képes volt olyan szociális 

intézményt találni önmaga számára, amely pótolja a foglalkoztatást. 

Jahoda elméletének kritikájaként legfőképpen a pénz, az anyagiak szerepének relatív elhanyagolását róják fel. A 

munkanélküliség lelki következményeit ő kizárólag a latens tényezők hiányával hozza összefüggésbe. 

Konstatálja ugyan az anyagi kényszerhelyzetet, de nem integrálja ezt elméletébe. A deprivációs elmélet ezen 

túlmenően azt sem veszi figyelembe, hogy a munkanélküliség negatív hatásai változnak az életkorral (a fiatalok 

és az idősebbek kevésbé intenzíven, míg a felnőttkor derekán lévők sokkal súlyosabban élik meg a 

munkanélküliséget). 

A legtöbb kritika azonban azért éri Jahodát, mert feltételezi, hogy még a legrosszabb munka isjobb, minta 

munkanélküliség. Winefield és munkatársai (1993) tízéves longitudinális kutatást végeztek pályakezdő fiatalok 

körében. Eredményeik arra utalnak, hogy azok, akik elégedetlenek voltak a munkájukkal, nem érezték 

magukatjobban, mint azok, akik munkanélküliek voltak. Ez alapján a szerzők vitatják Jahoda álláspontját. 

O'Brien és Feather (1990) azt találta, hogy a munkával való elégedettség legfontosabb feltétele a képességek 

használatának lehetősége, amely tényező kimaradta latens tényezők köréből. Végezetül faktoranalitikus 

vizsgálatok (Schaufeli, VanYperen, 1992) kevés bizonyítékot találnak arra, hogy a foglalkoztatás többet is 

jelentene, mint a manifeszt tényezőt: az anyagi biztonságot. 

Warr vitaminmodellje 

Míg Jahoda elméletének megalkotásakor szociológiai analógiát használt (Merton funkcionális modelljéből 

indult ki), Warr számára egy orvosi modell, a vitaminok feltételezett hatásmechanizmusa adta az alapmintát. 

Warr (1987) vitaminmodellje a funkcionális modellhez hasonlóan szintén a lelki egészség megőrzéséhez 

szükséges környezeti tényezőket veszi számba. Ezek közé olyanokat sorol, mint a pénz, a fizikai biztonság, az 

értékes társadalmi pozíció, a kívülről kitűzött célok, a változatosság, a környezet bejósolhatósága, a kontroll, a 

képességek felhasználása és végezetül a társas kapcsolatok. 

Bizonyos környezeti tényezők oly módon viselkednek, mint az Aés a D-vitamin: szükség van belőlük bizonyos 

mennyiségre, azonban túl sok ártalmas a szervezet számára. Ebbe a körbe tartoznak a külsőleg meghatározott 

célok, a változatosság, a bejósolhatóság, az ellenőrzés, a képességek használata és a társas kapcsolatok. A lelki 

egészség szempontjából például igen fontos, hogy az egyén munkája ne legyen túl monoton, állandóan 

kiszámítható, amely nemjelent semmiféle változatosságot. Legalább ennyire káros azonban a túlzott 

változatosság, amely állandó stresszhelyzetet okoz, ahol a dolgozó elveszít mindenféle kontrollt. Más tényezők 

esetében azonban egyértelműen érvényesülhet a „minél több, annál jobb" elv. Warr a Cés az E-vitamin (constant 

effects) hatásmechanizmusához hasonlítja ezeket a tényezőket: a pénzt, a fizikai biztonságot és az értékes 

szociális pozíciót. (Napjaink kutatási eredményei szerint ugyan ezekből a vitaminokból is ártalmas lehet a 

túlzott dózis.) 

Warr elméletejelentősen egybevág Jahoda latens funkciókkal kapcsolatos elképzelésével. Igaz, Warr az 

időstrukturálást, a „kollektív célok részesének lenni" és a „kívülről irányított célok jelenlétét" egy tényezőbe, a 

„külsőleg kitűzött célok" tényezőjébe sűríti. Új elem a képességek használatának és a kontroll lehetőségének 

beillesztése a környezeti tényezők közé, illetve ezen tényezők eltérő hatásmechanizmusának megvilágítása. 

Jahoda később maga is elismerte, hogy a kontroll lehetőségének kihagyása az ő megközelítésének gyengesége 
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volt. Ezekkel a változtatásokkal Warr elmélete képes magyarázatot adni arra, hogy miért nincs különbség a 

„rossz foglalkoztatás" és a munkanélküliség között. Az elmélet nem húz éles határt a munka és a 

munkanélküliség közé. 

A vitaminmodell megmagyarázhatja, miért változik a munkanélküliség időtartamának függvényében a lelki 

egészségre gyakorolt hatás, miért van az például, hogy az elbocsátástól számított kb. 3-6 hónapon belül a 

negatív hatások egyfajta platóra jutnak, ezt valamiféle javulás követi, majd az idő előrehaladtával ismét 

hanyatlás következik. A vitaminmodell értelmében a vitaminmegvonás káros következményei azonnal követik a 

tényezők csökkenését (pénz, külső célok, feladatok hiánya, képességek használatának lehetősége, értékes 

szociális pozíció stb.). Az idő előrehaladtával a munkanélkülinek lehetősége van valamilyen módon pótolni a 

külső tényezőket. Célokat dolgoz ki, csökken a kezdeti bizonytalansága, alkalmazkodik az új élethelyzethez. 

Kialakít valamiféle napirendet, és megszervezi idejének eltöltését. 

Warr szerint ez a modell megmagyarázza a nők, a férfiak, a fiatalok és az idősek munkanélküliséggel 

kapcsolatos élményei közötti eltéréseket is. Az például, hogy a középkorú férfiak a leginkább érintettek a 

munkanélküliség során, azzal indokolható, hogy őketjobban érinti a pénz csökkenése, hisz a családfenntartói 

szerep miatt nagyobb szükségük van rá. Számukrajelentősebb problémátjelent társadalmi pozíciójuk elvesztése, 

és a már kiépült karrierjük derékba törése is nagyobb bizonytalanságot jelent a jövővel kapcsolatosan. Egy fiatal 

esetében nincs jelentős különbség a jövedelem terén, ráadásul ők nem is rendelkeznek olyan nagy pénzügyi 

kötelezettségekkel. Warr elmélete az egyik legjobban kidolgozott modell, és a leginkább képes figyelembe 

venni az időtartam, a különböző életkori csoportok különbségeit. 

6.3.1.2. A cselekvési esélytelenség elmélete 

Fryer (1992) olyan alternatívát állít Jahoda értelmezésével szembe, amely pontosan az ellenkező okokkal 

magyarázza a munka elvesztésének lelki és viselkedésbeli következményeit. Míg Jahoda elméletének sarkköve a 

munka latens tényezőinek kiemelése, Fryer a manifeszt tényezőkre helyezi a hangsúlyt. A munkanélküliségnek 

a mentális egészségre gyakorolt kedvezőtlen hatását szerinte nem a pszichológiai, hanem az anyagi depriváció 

okozza: a negatív következmények nem magával a munka elvesztésével, hanem a szegénységgel függnek össze. 

Fryer az egyént aktívnak, kezdeményezőnek, jövőorientáltnak, önmaga sorsának alakulásáért tevékenykedőnek 

látja. A pénztelenség azért jelentős csapás az egyén számára, mert meggátolja a cselekvésben, nem biztosít 

számára eszközöket, elbátortalanít, alkalmatlanná tesz, megfoszt a jövő tervezésének és megvalósításának 

lehetőségétől. 

6.3.1.3. A szociális identitás elmélete 

A munkanélküliek körében gyakran tapasztalható, hogy helyzetüket igyekeznek környezetük előtt titokban 

tartani. Ezt akár olyan áron is megteszik, hogy ezáltal nem részesülhetnek mások segítségében. Több szerző is 

utal arra, hogy azért nem kér segítséget a munkanélküliekjelentős része, mert a segítség igénybevételét 

megbélyegzőnek érzi (Liem, Liem, 1988; Kieselbach, 1990). Mi lehet e magatartás hátterében? E jelenség 

magyarázatára vállalkoznak azok a megközelítések, amelyek a szociális identitás elméletére épülnek. Ezek 

közül a munkanélküliség kutatása terén Tajfel (1982a) elméletének alkalmazhatóságát Breakwell (1984) 

tesztelte. 

Tajfel kutatásai a szociális konfliktusok és a diszkrimináció terén három megállapításhoz vezettek: 

• A társadalom szociális csoportokból épül fel, és ezek szerint kategorizálható. Ezek a szociális csoportok 

egymástól elkülönülnek. 

• A szociális csoportok kijelölése sohasem abszolút, mindig valamilyen más csoporttal történő összevetés 

terméke. A csoport tagjai összehasonlítják magukat a releváns csoport tagjaival. 

• Ennek az összehasonlításnak a célja a pozitív szociális identitás elérése. A pozitív szociális identitás keresése 

fogja meghatározni, mely csoporttagságunkra helyezzük a hangsúlyt az összehasonlítás során. Azokat a 

csoporttagságainkat, amelyek nem kecsegtetnek pozitív szociális identitással, figyelmen kívül hagyjuk. 

Ugyancsak a pozitivitásra törekvés határozza meg azt, hogy mely csoportot tekintünk relevánsnak az 

összehasonlításkor, bár ezt a környezeti tényezők isjelentősen befolyásolják. 

Tajfel elképzelése a szociális identitásról arra utal, hogy azok a személyek, akiknek az identitása csoport-

hovatartozásuk miatt fenyegetett, megpróbálnak új keretet találni identitásuknak. Ezt számos módon érhetik el. 

Az egyik lehetőség, hogy egy új csoport tagjaival hasonlítják össze magukat, akiket leértékelnek, ezáltal 

megerősítik saját státusukat. A másik mód az lehet, hogy minimalizálják a saját és a sikeresebb szociális csoport 
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közötti különbséget. Breakwell és munkatársai (1984) kutatásaik során ez utóbbi folyamatra találtak 

bizonyságot. Munkanélküli fiataloknak kellett megítélniük a dolgozó, a munkanélküli és a pályakezdők 

elhelyezkedését segítő állami program révén foglalkoztatott fiatalokjellemzőit, és ezen csoportok velük 

kapcsolatos értékelését is elővételezniük. A munkanélküliek úgy vélték, hogy a többiek lenézik és alulértékelik 

őket. Jóval alacsonyabbnak gondolták a várható értékelést, mint amit valójában kaptak. Ez ajelenség az identitás 

fenyegetettségének érzésére utal. Ugyanakkor a saját értékelésük során önmaguk és a dolgozó fiatalok közötti 

különbséget minimalizálták, bizonyos tekintetben felülértékelve magukat. Érdekes módon a munkanélküliként 

eltöltött idővel nem volt összefüggésben ez a tendencia, amely a kutatók szerint alátámasztja, hogy a háttérben a 

kategorizáció mechanizmusa húzódhat meg. 

Egy másfajta identitáskezelési stratégiát alkalmaztak azok a fiatalok, akik a kutatási interjú során egyszerűen 

lényegtelen szempontnak tartották a munkát és a foglalkozást egy személy megítélése szempontjából (Ullah, 

1987). Sokkal meghatározóbb értékelési dimenzió volt számukra, hogy ki mivel foglalkozik szabadidejében, 

hogyan öltözködik, milyen személyiségjegyekkel bír. Branthwaite és Trueman 

1. szerint azért kell odafigyelnünk a szociális identitás és a munkanélküliség hatásai közötti összefüggésre, mert 

a pozitív szociális identitás fenntartása iránti igény miatt a munkanélküliek körében fölerősödhet a 

diszkrimináció, ezáltal fokozódhatnak a társadalmi konfliktusok. 

6.3.1.4. A munkanélküliség szakaszelméletei 

A szakaszelméletek közös kiindulópontja az a feltevés, hogy a munkanélküliség lélektani élménye egymástól jól 

elkülöníthető, sajátos minta alapján jellemezhető szakaszokra osztható. A szakaszok meghatározása (lásd 19.3. 

táblázat) a legtöbb szerzőnél a munkanélküliség és a veszteség neopszichoanalitikus felfogása (Bowlby, 1980), 

illetve a munkanélküliség és a biológiai stresszreakció (Selye, 1956) párhuzamba állításán alapult. 

3.7. táblázat - 19.3. táblázat. A munkanélküliség lehetséges érzelmi szakaszai 
 

Hopson és 

Adams (1976) 
Harrison 

(1976) 

Hill (1977) Briar (id. Hayes, 

Nutman, 1981) 
Hayes és Nutman 

(1981) 
Borgen és 

Amundson 

(1984) 

Immobilizáció Sokk Trauma, Sokk Sokk és immo- I. Gyász 

Minimalizáció Optimizmus tagadás Optimizmus bilizáció Tagadás 

Depresszió Pesszimizmus Depresszió Önvádlás Depresszió és Düh 

Elfogadás 

Új lehetőségek 

felkutatása 

Elhelyezkedés 

Értelem 

keresés 

Internalizáció 

Fatalizmus Adaptáció Depresszió 

Tehetetlenség 

visszahúzódás 

Dezorganizáció 

és krízis 

Alkudozás 

Depresszió 

Elfogadás II. 

Álláskeresés 

Lelkesedés 

Stagnáció 

Frusztráció 

Apátia 

A szakaszelméletek összegzéseként Hayes és Nutman (1981, 18-19.) a következő megállapításra jutott: 

„Úgy tűnik, hogy az átmenet három nagy szakaszként kezelendő. Ezek közül az első a sokk és immobilizáció 

kezdeti fázisa, amelyet a megújult reménnyel, optimizmussal és annak a minimalizálásával vagy tagadásával 

jellemezhető szakasz követ, hogy bármi is változott volna. A második széles szakasz, úgy tűnik, magában 

foglalja a »végén minden jóra fordul« elképzelés megkérdőjeleződését, és az egyén identitása nyomás alá kerül. 

Ez a szakasz gyakran asszociálódik depresszióval és visszahúzódással. E szakasz kezdete gyakran azzal jár 
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együtt, hogy az egyén elfogadja a változás tényét, »elengedi« a múltat. Ez alatt a második szakasz alatt elkezdi 

keresni és fokozatosan kipróbálni az én és a környezet közötti új viszonylatokat. Ha a munkanélküliség 

időtartama megnyúlik, és ha sikertelenné válik az elvesztett állás visszaszerzése, az egyénnek egy új identitást 

kell megtalálnia és internalizálnia. Ez az újraalkalmazkodási folyamatjelenik meg a harmadik, utolsó széles 

szakaszban, függetlenül attól, hogy az egyén sikeresen visszakapcsolódik a munka világába, egy új 

munkaszerepbe, vagy folytatódik a munkanélküliség állapota. 

Ez tehát a dezorganizáció és krízis periódusa, amely felolvasztja mind az egyént, mind a családját, segítséget 

nyújtva számukra ajelenhezjobban illeszkedő értékek és standardok keresésében és megtalálásában." 

A szakaszelméletek közül a munkanélküliség „érzelmi hullámvasút"-modelje (Borgen, Amundson, 1984) a 

legkidolgozottabb és empirikusan is alátámasztott elmélet. A szerzők kiinduló modeljükben a munkanélküliség 

során átélt élmények és érzések változását egy hullámvasút pályájához hasonlítják. Ez az érzelmi ciklus a 

Kübler-Ross (1988) által leírt, a gyászolás érzelmi állapotát reprezentáló szakasszal kezdődik. A munka az 

egyén életében meghatározó szükségleteket elégít ki, így annak elvesztése jelentős érzelmi veszteséggel jár. Az 

elbocsátást követő érzelmi reakciók a gyászmunka modelljét alkalmazva a tagadás, a düh, az alkudozás, a 

depresszió és az elfogadás. Borgen és Amundson hipotézise szerint, amikor lezárul a veszteség feldolgozásának 

ezen szakasza, a munkanélküli egyén elfogadja, hogy a korábbi állása visszafordíthatatlanul elveszett, s ezzel 

együtt felismeri egy új állás megszerzésének szükségességét. 

Az ezt követő álláskeresési periódust egy nehezen kontrollálható, sok kudarccal járó aktivitásnak tekintik, és a 

stresszirodalomban alkalmazott munkahelyi kiégés (Edelwich, Brodsky, 1980) modelljének segítségével írják le. 

A kiégés (burnout) fázisai magukban foglalják a lelkesedés, a stagnáció, a frusztráció és az apátia érzelmi 

periódusát. Ha a munkaerő-piaci realitásokat a munkanélküli úgy ítéli meg, hogy nincs értelme állást keresni, 

abban az esetben az aktív álláskeresés fázisa helyett a reménytelenség és stagnáció érzelmi állapota fogja 

jellemezni, ami egyébként a burnout végső állomása is. 

Borgen és Amundson az állításaik empirikus bizonyítása érdekében végzett kutatásaikban az általuk 

meginterjúvolt munkanélküliek 52%-ánál találták hasonlónak az érzelmi reakciók változását az idő 

függvényében. Az is egyértelművé vált az eredmények feldolgozása során, hogy a munkanélküliek különböző 

csoportjai másként élik át a munka elvesztését és az álláskeresést. Három jellegzetes csoportot lehetett 

szignifikánsan elkülöníteni a munkanélküliség élménye alapján. 

Az első csoportba a 25 évesnél idősebb férfiak és azok a 25 évesnél idősebb nők tartoztak, akik családfenntartó 

szereppel bírtak, azaz jövedelmük a család elsődleges jövedelemforrásátjelentette. Ugyancsak e csoportba 

sorolták be azokat a bevándorlókat, akik eltérő kulturális háttérrel rendelkeztek. E csoport érzelmi reakcióinak 

mintázata lényegében megegyezett a gyászmunkán és a kiégésen alapuló kiinduló modellel. Jól elkülöníthető 

volt a gyász és az álláskeresés periódusa, azzal a különbséggel, hogy a gyászolás szakaszai rövidebb időt tettek 

ki, mint az álláskeresés szakaszai. A munkanélküliek átélték ezeket az érzelmi stációkat, de nem merültek el 

sokáig bennük. Az első érzés, amit megtapasztaltak, a gyász érzése, ez az első reakció az állás elvesztésére. 

Aztán lelkesedéssel kezdtek hozzá az álláskereséshez, és amikor nem sikerült elhelyezkedniük, egyre jobban 

elbizonytalanodtak. 

A kezdeti modellhez képest további eltérést jelentett az úgynevezett „jojóeffektus" megjelenése az álláskeresési 

periódus érzelmi reakciói között. Az álláskeresés során átélt visszautasítások az emberekben az értéktelenség, az 

izoláció, a levertség negatív érzését váltották ki. A közvetlen visszautasítást követően bizonyos időnek kellett 

eltelnie, amíg a munkanélküli a családi támogatást és személyes erőforrásait igénybe véve összeszedte magát, és 

visszajutott arra az érzelmi szintre, amely a további álláskereséshez szükséges volt. A folytatódó 

visszautasítások miatt azonban a visszaszerzett érzelmi egyensúly egyre mélyebb szinten volt, a csökkenő 

álláskeresési aktivitáshoz és értéktelenség érzéséhez juttatva el az egyént. Borgen és Amundson (1987, 182.) 

megfogalmazásában: 

„Az álláskeresési aktivitás csökkenésének ezen periódusa során, amelyet a reménytelenség és kiábrándultság 

érzelmi állapota jellemzett, az egyén eljutott abba a fázisba, hogy újragondolja önmaga értékeit, és hogy újra 

figyelembe vegye karrierje megváltoztatásának lehetőségeit". 

A második csoportba azok a férfiak és nők tartoztak, akik anticipálták az állásuk elvesztését, így egyfajta 

gyászmunkán már azelőtt átmentek, hogy ténylegesen megtörtént volna az elbocsátás. Esetükben az elbocsátást 

követően egyfajta megkönnyebbülés volt tapasztalható. Ezt követte egy „vakációhoz", szabadsághoz kapcsolódó 

állapot, majd az álláskeresés szakasza. Az álláskeresés során átéltek megegyeztek az előző csoport 

eredményeivel. 
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A harmadik csoportba azok a nők tartoztak, akik nem mint elsődleges családfenntartók dolgoztak. Őket sokkal 

kevésbé súlyosan érintette munkájuk megszűnése, mint az első két csoportba tartozókat. Szomorúak voltak, és 

megélték státusuk elvesztését. Az ő esetükben is eltelt bizonyos idő, mielőtt hozzákezdtek volna az 

álláskereséshez. 

A szakaszelméletekkel szemben megfogalmazódó kritikák szerint ezek az elméletek inkább leíró, mintsem 

magyarázó jellegűek. Nem egyértelmű, milyen tényezők határozzák meg az egyik szakaszból a másikba történő 

átlépést vagy éppen a fixálódást. A szakaszelméletek általában lineáris modellek, ezért nem képesek kezelni a 

munkanélküliség tényleges jelenségét, amely progresszív és regresszív folyamatokat egyaránt magában 

foglalhat. Végezetül, minél több szakaszt ír le egy elmélet, annál sérülékenyebbnek bizonyul, annál nehezebben 

igazolható empirikusan. 

6.4. AZ ÁLLÁSKERESÉSI MAGATARTÁST MAGYARÁZÓ 
ELMÉLETEK 

A gazdaság más területeihez hasonlóan a munkanélküliség esetében is van létjogosultsága az egyéni reakciók és 

cselekvésformák gazdasági folyamatokat befolyásoló hatásáról beszélni. A munkanélküliség kapcsán ez az 

egyének álláskeresési magatartásához kötődik, amely a gyakorlatban csak korlátozott mértékben követi a 

racionális törvényszerűségeket. A sikeres elhelyezkedés a munkaerő-piaci lehetőségek, a szakmai és 

álláskeresési képességek megléte mellett sajátos pszichológiai állapotot követel meg. A munkanélküliség 

jelentős mértékben hat az egyén munkakész állapotára és az álláskeresési aktivitásra. Ez utóbbi magatartás 

komplex, kognitív, motivációs hátterébe nyújtunk néhány elmélet segítségével rövid betekintést. 

6.4.1. A várakozás-értékesség és a személyes hatékonyság elmélete 

A várakozás-értékesség elméletet az álláskeresési viselkedés magyarázatára alkalmazta Feather és O'Brien dél-

ausztráliai, munkanélküli fiatalok körében végzett kutatásaik során. Feather két, a nyolcvanas évek elején igen 

népszerű elméleti modellre alapozta vizsgálatát. Az attribúciós és a tanult tehetetlenség elméletére. Mindkét 

elmélet az érzelmek és a viselkedés kognitív összetevőjére helyezi a hangsúlyt. A várakozás-értékesség elmélet 

lényege, hogy egy személy akkor tesz erőfeszítést egy cselekedet végrehajtására, ha igennel tud válaszolni a 

következő három kérdésre: 1. A cselekedet végrehajtható-e egy elvárt szintnek megfelelően? 2. A cselekedet 

végrehajtása biztosítja-e a sikeres kimenetelt? 3. Az elért eredmény, output elég értékes-e az egyén számára? 

Egy álláskereső várakozását a cselekvés sikeres kivitelezésével kapcsolatosan alapvetően az egyén azon 

hiedelme határozza meg, hogy van-e az ő képességeinek, adottságainak megfelelő munkakör. Ehhezjárulnak a 

korábbi munkaerő-felvételek során szerzett kedvező és kedvezőtlen tapasztalatok. A megszerzendő állás 

szubjektív értékességét, valenciáját az állás észlelt jellemzői és a személy szükségletei és értékei szabják meg. 

Egy állás tűnhet vonzónak, mert minden „vitamint" biztosít, vagy azért, mert a személy erős 

teljesítményszükséglettel rendelkezik, vagy elkötelezetten szeretne másoknak segítséget nyújtani. A személy a 

várakozás és az értékesség, vonzóság együttes mérlegelése alapján alakítja erőfeszítéseit. Lehet, hogy egy állás 

nagyon vonzó, de kicsi a valószínűsége a megszerzésének, míg egy kevésbé vonzó állás, amely elérhetőbbnek 

tűnik, nagyobb erőfeszítésre sarkallja az álláskeresőt. Ez persze fordítva is igaz: lehet egy állás könnyen 

elérhető, azonban ha negatív valenciával bír, az egyén nem tesz erőfeszítést a megszerzésére. 

A várakozás-értékesség elméletetjól kiegészíti Bandura elmélete (1989) a személyes hatékonyságról. Bandura 

szerint minden egyén rendelkezik egy belső várakozással azzal kapcsolatosan, hogy képes-e végrehajtani egy 

cselekedetet vagy sem. Ez az önmagára vonatkozó érzés aztán meghatározza a viselkedés kimenetét. Minél 

kedvezőbb a cselekvés eredményességével kapcsolatos hiedelem, annál nagyobb eséllyel jár sikerrel az egyén. 

A munkaerő-felvétel terén végzett kutatások (Herriot, 

1. újabb adalékkal járulnak hozzá e jelenség megértéséhez. A munkaadóknak kevés közvetlen tapasztalatuk 

lehet arra vonatkozóan, hogy egy pályázó képes lesz-e eleget tenni az állás követelményeinek vagy sem. 

Ugyanakkor közvetlen megfigyeléseket tehetnek azzal kapcsolatosan, hogy maga az álláskereső hogyan 

vélekedik erről. Adöntés során ezt az információt-amely mögött lényegében a pályázónak az adott állással 

kapcsolatos személyes hatékonyságérzése húzódik meg – nagyobb mértékben veszi figyelembe a munkaadó, 

minta korábbi munkatörténetre vonatkozó adatokat. 

6.4.2. A tanult tehetetlenség elmélete 
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A tanult tehetetlenség elmélete eredetileg állatokkal végzett kutatások eredményein nyugszik. Seligman (1975) 

felfedezte, hogy a nem kontrollálható, averzív ingereknek, így például a kiszámíthatatlan időközökben adott 

elektrosokknak kitett kutyák fokozatosan „tehetetlenné" válnak, s még akkor sem mutatnak elkerülő viselkedést, 

ha erre nyilvánvaló lehetőségük lenne. Seligman szerint azoknál az embereknél, akik általuk nem 

befolyásolható, kedvezőtlen hatásoknak vannak kitéve, hasonló jelenséget figyelhetünk meg. A 

munkanélküliség nem kontrollálható esemény. Az egyén azt éli meg, hogy bármit tesz, nem képes befolyásolni 

azt, hogyelbocsátják-e vagy sem. Kezdetben az álláskeresés tűnhet irányítható tevékenységnek, azonban a 

gyakori visszautasítás és a visszajelzések hiánya miatt a munkanélküli egyén számára ez is kontrollálhatatlan, 

averzív eseménnyé válhat. 

Az, hogy az egyének akkor sem próbálnak megküzdeni az őket érő negatív hatásokkal, amikor erre egyébként 

lehetőségük lenne, többféleképpen magyarázható: motivációs deficittel, azaz csökken az egyének motivációja a 

kimenet kontrollálására; kognitív deficittel, azaz az egyéneknek az a hiedelmük, hogy nem képesek kontrollálni 

a kimenetet; és végezetül – amennyiben a kimenet averzív-emocionális deficittel, azaz az egyének szorongást és 

depressziót élnek át. A tehetetlenséggel jellemezhető munkanélküliek körében csökken az álláskeresési 

aktivitás, az új készségek és ismeretek megszerzése iránti törekvés (motivációs deficit), önmagukat okolják a 

munkanélküliségért (kognitív deficit), és szorongás, depresszív érzelmi állapot jellemzi őket (emocionális 

deficit). 

Az elmélet újrafogalmazásakor Seligman és Abramson (Abramson et al., 1978) a tanult tehetetlenséget 

kapcsolatba hozta az attribúcióval, vagy ahogyan ezt legújabban a szerzők nevezik: az egyén magyarázó 

stílusával. Véleményük szerint a tanult tehetetlenséggel jellemezhető egyének jellegzetes módon magyarázzák 

az őket érő negatív eseményeket. Ennek lényege, hogy belső, globális és állandó okoknak tulajdonítják ezeket a 

kedvezőtlen eseményeket. Az ilyen jellegű oktulajdonítás következménye az önvádolás, az ehhez társuló 

önértékelés-csökkenés és a depresszív érzelmi állapot. 

A munkanélküliség lélektani következményeit magyarázó irodalomban számos szerző alkalmazta a tanult 

tehetetlenség elméletét (Winefield, 1995). Izgalmas kutatási eredményekről számolt be Baum, Fleming és 

Reddy (1986), akik laboratóriumi kísérlet során azt kutatták, hogy hogyan alakul a munkanélküliek kitartása. 

Eredményeik szerint azok a kísérleti személyek, akik már több mint három hónapja voltak munka nélkül, 

csökkenő kitartással és ugyancsak csökkenő adrenalinés noradrenalinszinttel reagáltak a nem kontrollálható 

feladatok elvégzésére olyan visszajelzés mellett, amely nem volt összefüggésben a cselekvés tényleges 

kimenetével. Ezzel szemben azok, akik munkában álltak, illetve három hétnél rövidebb ideje voltak munka 

nélkül, növekvő kitartással és növekvő adrenalin-, valamint noradrenalinszinttel („reaktanciával") reagáltak 

ugyanarra a feladathelyzetre ugyanazon visszajelzés mellett. 

Baum és munkatársai idézett kutatásának eredményei egybevágnak a kontroll elvesztése által kiváltott lélektani 

jelenségről a tudományterületen korábban kialakultdiskurzus következtetéseivel. Brehm (1966) kezdetben 

vitatta, hogya kontroll elvesztése a tehetetlenségjelenségéhez vezetne. Véleménye szerint pont ellenkezőleg, az 

egyén reakciója épp a kontroll megszerzésére tett nagyobb erőfeszítés formájában nyilvánul meg: az egyén 

kitartóan és elszántan próbálja visszanyerni a kontrollt. A későbbiek során azonban Brehm (Wortman, Brehm, 

1975) módosította véleményét. Eszerint a reaktancia az esemény feletti kontroll elvesztését közvetlenül követő 

időszakbanjelenik meg, míg az idő előrehaladtával a tanult tehetetlenség kap szerepet. 

Darity és Goldsmith (1993) a tanult tehetetlenség teóriája és a közgazdászok által „munkanélküliségi 

hisztériaként" emlegetett jelenség közötti jelentős párhuzamra hívja fel a figyelmet. Ez a megközelítés aztjelzi, 

hogy a munkanélküliek álláskeresési magatartása visszahat a munkaerő-piaci folyamatokra. A munkanélküliségi 

ráta alakulását elemző közgazdászok felfigyeltek arra, hogy az aktuális munkanélküliségi ráta és a 

munkanélküliség megszokott szintje között összefüggés van. Ha az aktuális munkanélküliségi ráta meghaladja a 

gazdaságban szokásos szintet, az további növekedést gerjeszt, viszont ha alatta marad ennek a szintnek, az 

további csökkenéssel jár, függetlenül a tényleges munkaerő-kereslet alakulásától. A szerzők szerinte tendencia 

mögötta korábbi munkanélküliség idején kialakult és a foglalkoztatás által teljesen meg nem szűnt tanult 

tehetetlenségből fakadó pesszimizmus áll. 

Mint a munkanélküliség hatásainak reverzibilitása kapcsán már volt róla szó, számos kutatásjelezte, hogy a 

munkanélküliek egy részénél a munkanélküliség társadalmi és lélektani traumája nem múlik el nyomtalanul. 

Liem és Liem (1988) eredményei szerint, ha valaki 4-7 hónapig volt munkanélküli, akkor legalább 5-8 hónapot 

vehet igénybe, amíg kiheveri az átélt érzelmi traumát. Ez az idő még hosszabb is lehet, ha az új állás nem 

megfelelő a számára, például nem használhatja ki a képességeit, „gyengébb" adottságokkal is betölthető lenne 

az adott munkakör. A munkanélküliség maradványhatásai csökkentik a munkanélküli sikeres beilleszkedésének 

valószínűségét, ezáltal növelik annak az esélyét, hogy aki egyszer már volt munkanélküli, ismét azzá váljon. A 
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munkanélküliségi hisztéria végeredményben egy negatív spirál eredménye. Minél többen válnak önhibájukon 

kívül munkanélkülivé, s minél több munkanélküli esetében alakul ki a tanult tehetetlenség állapota, annál 

nagyobb számban találunk a munkakeresés terén elbátortalanodott és a munka világából visszavonult egyéneket. 

A munkanélküliség tehát munkanélküliséget szül, és e folyamat hátterében a tanult tehetetlenség kialakulása áll. 

Mind az elvárás-értékesség, mind a tanult tehetetlenség elmélete aztjelzi, hogy a korábbi tapasztalatok tehetők 

felelőssé a munkakeresés feladásáért, ami a tartós munkanélküliség kialakulásához vezet. Megjegyzendő 

ugyanakkor, hogy az aktív álláskereséstől történő elfordulás nem minden esetben maladaptív reakció. Hamilton, 

Hoffman, Bromanés Rauma (1993) egy gyár bezárásakor követték nyomon a dolgozók reakcióit. Az üzem 

bezárása egyértelműen sorsszerű esemény volt, amely felett a dolgozóknak nem volt kontrollja. A kutatás 

eredményei azt bizonyították, hogy a problémaközpontú megküzdés csak abban az esetben optimális a mentális 

egészség szempontjából, amennyiben tényleges elhelyezkedéssel jár. Rossz munkaerő-piaci körülmények 

között, ahol nincsenek elérhető állások, adaptívabbnak bizonyult az elkerülő, passzív stratégia. 

6.5. ÖSSZEGZÉS HELYETT 

A munkanélküliség lélektanát vizsgáló kutatások eredményei, valamint az elméleti modellek összegzéseként 

érdemes föltenni a kérdést, milyen haszonnal járhat a munkanélküliség pszichoszociális dimenziójának 

kutatása? A munkanélküliség lélektani reakcióinak megismerése és e reakciók törvényszerűségeinek megértése 

elengedhetetlenül fontos a munkanélküliek szakszerű segítéséhez. A munkanélküliség pontos ábrázolása révén 

az elbocsátás előtt állók, illetve állásukat frissen elvesztettek számára lehetővé teszi, hogy felkészüljenek a 

várható csapásokra. Ez csökkenti az átélt stressz mértékét, és az egyének erőforrásaikat a problémák 

megoldására fordíthatják. 

A munkanélküliség következményeit enyhítő és erősítő faktorok pontos leírása ugyancsak az egyéni 

megküzdési stratégiák kialakításáhozjárulhat hozzá. Ezen túl azonban az államilag támogatott programok 

hatékonyságát fokozhatja, hisz a munkanélkülivé váltak körében már előzetesen meghatározhatóvá válik a 

leginkább veszélyeztetettek csoportja. A tapasztalatok azt jelzik, hogy amikor már tartósan munkanélkülivé vált 

valaki, sokkal nehezebb és több erőfeszítést igénylő feladat a munkaerőpiacra történő visszatérés, mint ha ezt 

egy korábbi időszakban, preventív módon tudjuk megtenni. 
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4. fejezet - IV. RÉSZ │ GAZDASÁG ÉS 
AZ EMBERI VISZONYOK 

A könyv negyedik, utolsó része az emberek egymás közti és egymáshoz való viszonyát állítja középpontba. A 

gazdasági szereplők mindegyikét: a termelést vagy szolgáltatást végző vállalkozót, a munkaerejét adó 

munkavállalót, a pénzét vagy eszközeit befektető tulajdonost, de a végső felhasználó fogyasztót is folyamatosan 

befolyásolja döntéseiben mind a partnerbe vetett bizalom, mind az etika normatív szempontjai. Míg a bizalom 

funkciója elsősorban azegyüttműködésekjavításában, a gazdasági tevékenységek tranzakciós költségeinek 

csökkentésében mutatkozik meg, addig a morális attitűd a társadalom súlyos gondjainak kezelésében juthat 

szerephez. 

A bizalom is és az erkölcsi elvek is rejtenek számottevő kockázatot. Ha az egyik ember alkalmazza, míg a másik 

nem, úgy hátrányosabb helyzetbe kerülhet a gyanútlanabb és a saját érdekét háttérbe szorító fél. Ha egyikük sem 

számít és számíthat a másikjóindulatára, úgy a gazdasági folyamatok költségeijelentősen megnövekednek. 

Viszont ha kölcsönös a lehető legnagyobb bizalom, s ha a gazdasági szereplők etikusak és a sajátjukon kívül a 

közvetlen társas környezetük, sőt esetenként az egész társadalom érdekeit is szem előtt tartják, akkor komoly 

esély keletkezik a gazdaság hatékonyabb és igazságosabb működésére és a legveszélyesebb társadalmi és 

környezeti problémákkal való sikeres megküzdésre. 

A bizalom szerepe a gazdasági kapcsolatokban című fejezetben Tarnai Márta az utóbbi évtizedek gazdagodó 

szakirodalmi eredményeit összegzi. Az egyre szövevényesebb emberi kapcsolatokkal átmeg átszőtt társadalom 

tagjai között úgy isjelentkezhet bizalom, mint az elvárások összegző, értékelő dimenziója. Felfogható a másik 

felé irányuló egyéni elvárásnak, hiedelemnek, egy együttműködést megkönnyítő kapcsolatijellemzőnek, a 

gazdasági folyamatok költségét csökkentő tényezőnek vagy a társas-társadalmi viszonyok írott-íratlan 

szabályrendszere, kultúrája részének is. A bizalom kapcsolati kockázatvállalásként is értelmezhető, s 

elkülöníthető fogalmilag. A kognitív elemeken túl a bizalom érzelmi töltetű, s tartalmaz a másik iránti 

attitűdöket és hangulati elemeket is. 

A bizalmat egyaránt vizsgájákjátékelméleti, szervezeti, döntéselméleti, közgazdasági nézőpontokból. 

Kialakulását leírják pusztán kognitív alapon, mint a másik félről szóló információk feldolgozásának 

folyományát. Ezt az értelmezést kiegészíti a társadalmi normák és a kultúra rációról, hatalomról és 

kockázatokról alkotott képe, de a bizalom fakadhat az értékrendi közösségből, és az egybecsengő érzelmek és 

értelmezési keretek is elvezethetnek hozzá. Az egyénre, csoportjára vagy a kultúrárajellemző általános bizalmi 

szint kiindulópontja lehet a két személy közötti változó és változtatható bizalomnak. 

A fejezet második fele a gazdasági kapcsolatokban megjelenő bizalom jellemzőit taglalja. A szervezeten belüli 

bizalom növeli az együttműködési készséget, hatékonyabbá teszi a munkát, és javítja a munkavállalók általános 

közérzetét. Döntően a vezetők befolyásolóképességén, jóindulatán és szabálykövető integritásán múlik, és a 

szervezeti célok előnyösségébe és elérhetőségébe vetett hitben mutatkozik meg. A szervezet iránti bizalom 

egyaránt függ a kommunikációs folyamatoktól, a vezetői magatartástól, az alkalmazottak döntéshozatalba való 

bevonásától vagy a munkavégzés csapatjellegétől. S ugyanezekre pozitívan, ösztönzően hat vissza a szervezeten 

belüli magas bizalmi szint, a koordinált és nyílt cselekvés. 

A fejezet utolsó része az általában ellenérdekeltnek tartott piaci szereplők között kimutatható bizalom szerepével 

és jellemzőivel foglalkozik. A bizalom hiánya nyilvánvaló működésképtelenséget idézne elő a bonyolult 

kapcsolatrendszerre épülő társadalomban és gazdaságban. A gazdasági szférában akár számszerűsíthető is, hogy 

e „társadalmi tőke" a gazdasági ügyletek költségeit mennyiben csökkenti. A bizalom előnyei itt a gyorsabb 

megállapodásban, a mindenre kiterjedő írásbeliség mellőzésében és a partnercserék többletköltségeinek 

elmaradásában jelentkezhetnek. Hosszabb távú együttműködés is kiaknázhatja ezeket a pozitívumokat, ha a 

felek egyike sem az azonnali nyereségben érdekelt, vagyis több évre előre gondolkodva, „saját jövőjükbe 

fektetnek be", amikor bizalommal alkalmazkodnak egymáshoz. Végül a bizalom a vevő-eladó viszonylatban is 

egyre nagyobbjelentőségű, ami annak tulajdonítható, hogy az eladás növelésében központi szerepű marketing 

hangsúlyozza a termékhez fűződő utólagos szolgáltatásokat, a fogyasztóval való folyamatos kapcsolattartást és 

így a márkahűség kialakítását. 

Az Etikai kérdések a gazdaságpszichológiában című fejezetben Faragó Klára a gazdasági magatartás etikai 

aspektusait és értelmezéseit veszi szemügyre. A fejezet első része a klasszikus közgazdaságtan racionális és 

haszonmaximalizáló emberképét teszi kritika tárgyává. A hasznosság mindenkori növelésének ellentmond a 
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gyakori önfeláldozó (altruista) magatartás, s a racionalitásnak gátat szab az információfeldolgozás korlátossága. 

A cselekvés eredményének előtérbe helyezése, a közgazdaságtant máig jellemző célracionalitás a nyugati 

kultúra terméke, emellett azonban ugyanezen kultúrában már a szocializáció kezdeti szakaszain megjelennek az 

erkölcsi normák. Ezek követését akár irracionálisnak is lehet mondani, de tény hogy a normakövetés az 

együttműködésjóvoltából – például a közjavak esetében – egyértelműen nagyobb gazdasági hatékonyságot is 

eredményezhet. 

A fejezet második része az erkölcsi szempontok érvényesülését és lehetőségeit tárgyalja a gazdasági 

viselkedésben. Bár a gazdaságelméletben elfogadott emberképet a racionalitáson túl a mohóság és az önzés is 

jellemzi, a szélsőséges birtoklásvágy azonban többnyire csak szenvedélyes szerencsejátékosoknál, impulzív 

fogyasztóknál, alkoholés drogbetegeknél mutatható ki, s az önzés univerzalitására számos gazdasági ellenpélda 

hozható fel. Ez utóbbiak közé tartoznak az adakozás, az ajándékozás egyes formái, vagy akár a véradás és a 

katasztrófahelyzetekben tapasztalható fokozott szolidaritás, a gazdasági szükséghelyzet maximális 

kihasználásának elmaradása. Az egyoldalú önfeláldozáson túl a morális indítékok vezethetnek csoportos 

együttműködésre is, mind laboratóriumi, például fogolydilemmahelyzetekben, mind a való életben, például az 

adófizetés választásakor az adócsalás ellenében. 

A gazdasági szférában a legtöbb etikai kérdés az egyenlőség és igazságosság gondolatkörében merül fel. Az 

elosztási elvek, az alkalmazott eljárások igazságossága, a szegénység-gazdagság észlelése és magyarázatai, 

illetve a szervezeten belüli méltányosság felfogása egyfelől társadalmi normákból fakad, másfelől erősen 

szubjektív. Az énközpontú torzítások, a saját csoport kedvező megkülönböztetése vagy az egyenlőség 

különböző szempontú megítélései ellenére a méltányosság elve és gyakorlata általánosan elterjedt. Az üzleti 

életben sűrűn lehet ellenpéldákat találni és felmutatni, de egyes, például munkavállalókat védőjogszabályok és 

önkéntes etikai vállalások ténylegesen leszűkíthetik a kizárólag nyereségérdekelt magatartás mozgásterét. 

A fejezet végén az emberi élet és a környezet, a fenntarthatóság értéke kerül górcső alá. Az élet, legyen bár 

morális szempontból egyedülállóan értékes, a biztosítás, az egészségügy vagy a veszélyes munkakörök 

fenntartója nézőpontjából pénzben erősen korlátozott értékű, s ezért is ellentmondásosak az e körben hozott 

döntések. Még problematikusabb az időben távoli következmények számbavétele, akár a megtakarítás hasznáról 

és szükségességéről, akár a környezet tönkretételéről, az erőforrások kimerítéséről vagy az ipari-gazdasági 

tevékenység környezeti-emberi veszélyeiről legyen szó. Valamennyi esetben a rövid távú haszonszerzés és a 

hosszú távú gondoskodás, ajövőbeni generációk sorsáért való aggodalom állnak egymással szemben. A 

természet megóvása és az élhető környezet fenntartása önálló etikai alapelvnek is tekinthetők, amelyek nemcsak 

az egyének viselkedését, de a társadalom döntéshozatali mechanizmusait is befolyásolhatják. A részvételi 

demokrácia így egyszerre szolgálhatja az igazságosságot és méltányosságot, a fenntarthatóságot és az utódok 

iránt érzett felelősségvállalást. 

Az etikus fogyasztásról szóló fejezetben Székely Mózes a gazdaság, az etika és a pszichológia határterületén 

keresi a morális fogyasztói magatartás kutatásának lehetőségeit. A fejezet első része az emberi tevékenységek 

következményeként kialakuló, így etikai konfliktushelyzetként is értelmezhető globális problémák közül mutat 

be néhányat. Az élettelen környezet embertől eredő gondjainak sorát a meg nem újuló, véges erőforrások 

korlátozás nélküli elhasználása nyitja meg. Idetartozik a még ennél is gyorsabb ütemben növekvő 

hulladéktermelés, ami kiegészül a környező levegő, víz és föld szennyezésével és pusztításával. A légkör és a 

Föld felelőtlen „megzavarása" áll a káros sugárzástól védő ózonréteg elvékonyodása mögött, míg ennél 

isjelentősebb és kiszámíthatatlanabb következményekkel járhat a globális felmelegedés mára már jól ismert 

jelensége. Az élőlények problémái közül itt említhető a termőtalajok globális méretű csökkenése, az esőerdők 

kiirtása, az élőhelyek ebből is fakadó beszűkülése, a fajok gyorsuló ütemű kihalása. Az állatokat közvetlenül is 

fenyegető veszélyek között szerepel a nagyüzemi állattartás és kereskedelem érzéketlensége, míg az emberekkel 

való kíméletlen bánásmód a világ szegényebb népei sorsáért viselt felelősség kérdését veti fel. 

A problémakörök áttekintése után az erkölcs és az etika néhány alapvonása, kiindulópontjai, típusai villannak 

fel a szövegben. Ezt követően az etika és a gazdaságtan, majd az etika és a pszichológia fontosabb kapcsolódási 

pontjai, szórványosan művelt területei kerülnek terítékre, az erkölcsi fejlődésnek szentelt kiemelt figyelemmel. 

A fejezet utolsó része az etika lehetséges alkalmazási területeire teszjavaslatot, a fogyasztói magatartást 

elemezve a következményetika fogalmi keretében. A globális problémák kialakulására vezető emberi 

magatartás és a fogyasztói viselkedés alternatíváit keresve az etika, „az emberségesség filozófiája" kiterjeszthető 

ajelenkor emberén túl ajövő generációkra, az élőlényekre és tovább, a „Földanya" egészének védelmére. 

A gazdaságpszichológia útkereséséről szóló záró fejezetben Hunyady György régóta nélkülözött rendszert 

teremt, amikor tipizálja azokat a szakmai törekvéseket, amelyek a közgazdaságtan és a pszichológia közötti 
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kapcsolatot az elmúlt kilencven évben képviselték és alakították. A szerző három kapcsolati stratégiát tárgyal, 

melyeket a különállás, a kötés és az együttműködés címszavakkal jelöl. 

A különállás stratégiájának lényege, hogy az érintett diszciplínák képviselői elegendőnek vélik saját 

tudományáguk szemléletét és eszközeit a társadalom gazdasági szférájának, az emberek gazdasági 

magatartásának teljes értékű tanulmányozásához. Ennek a stratégiának az autarchikus formája eltekint a 

társtudomány feladataitól és eredményeitől. Ez jellemzi a közgazdaságtan nagy elméleteit Adam Smithtől 

kezdődően, s ez alól a névleg pszichológiainak mondott osztrák iskola sem kivétel. A pszichológia oldalán 

ennek tükörképe a pszichológia alkalmazásának az a (már a nagy alapító atyához, Münsterberghez 

visszavezethető) felfogása, miszerint a pszichológiai fogalmak és eszközök a gazdasági magatartást éppúgy 

elérik és megragadják, leírják és magyarázzák, mint bármely más tevékenységterület megnyilvánulásait. 

Eszerint nemhogy a pszichológia műveléséhez nemjárul hozzá a közgazdaságtan, de elvben és gyakorlatban 

mellőzhető még a gazdasági magatartás értelmezésekor is. A különállás stratégiájának egy másik, konstruáló 

formája, amikor az adott diszciplína logikáját követve és szükségleteit kielégítve – a társtudomány helyén és 

helyett –, létrehoznak egy sajátos, saját ismeretrendszert. A közgazdaságtan területén aktuális példa erre Hámori 

BalázsÉrzelemgazdaságtana, amely a gazdasági tevékenység érzelmi kontextusának leírására konstruál egy 

(szociálpszichológiát. A pszichológiában ugyanezen látásmód nevezetes példája McClelland 

tejesítménymotiváció-kutatása, amely e motivációnak a gazdasági beágyazottságát és következményeit a szerző 

saját közgazdasági felfogása és mutatói segítségével írja le. 

A kötés stratégiája az, amikor a diszciplína képviselője nemcsak tudomásul veszi a társtudomány létét, hanem 

fontosnak is ítéli azt a maga nézőpontjából és saját szellemi érdekeitől vezettetve. Ennek a stratégiának offenzív 

formája az, amikor az adott diszciplína az erejét és fölényét a társtudomány területén kívánja demonstrálni. A 

közgazdaságtannak ez az offenzív álláspontja jelenik meg abban a – többek közt Beckerhez köthető – tételben, 

hogy épp az ő logikája alkalmas a pszichológia alapfeladatának eredményes megoldására (mármint az emberi 

magatartás megértésére és bejóslására), s e szemlélet tulajdonképpen a közgazdaságtannak a legfőbb erőssége és 

primátusának alapja az emberrel és társadalommal foglalkozó tudományok között. A pszichológia offenzív 

képviselete volt George Katona kiterjedt és folyamatos empirikus munkája, amellyel a makrogazdaságtant 

kívánta új alapra helyezni, bevezetve a pszichológiai gazdaságtan megjelölést is. E stratégia receptív formája, 

amikor a diszciplína saját szellemi építkezésébe vonják be és aknázzák ki a társtudomány megragadható 

eredményeit és előrevivő logikáját. Ennek példája a közgazdaságtanban, ahogy Scitovsky méltányolja és 

hasznosítja a motiváció pszichológiáját. S erre példa a szociálpszichológia azon törekvése, hogy a csere fogalma 

és racionális értelmezése köré rendezze a társas kapcsolatok tanulmányozását. 

Az együttműködés stratégiája a társtudomány szempontjainak és eredményeinek elismerésén és megismerésén 

alapul, s a két diszciplína határainak lebontásával visz közelebb közös szakmai célok valóra váltásához. 

Egyikjellegzetes formája e stratégiának az osztozás a megszerzett ismereteken. Ez a sajátos szellemi ozmózis 

figyelhető meg például a közgazdaságtanhoz tartozó marketing és a fogyasztás pszichológiájának empirikus 

vizsgálata között. Az egyik inkább gyakorlat közeli, s a befolyásolás technikájára ügyel, a másik inkább 

módszeresen leíró jellegű, és több hivatkozás esik benne az elvont szakirodalomra, de tárgyuk és nyelvük 

lényegében közös. E stratégiának másik formája – amit a szerző „tárgycentrikusnak" nevez – arra vezet, hogy a 

két diszciplína képviselői a kutatási tárgy felderítésének és a gondolatrendszer felépítésének sodrában közös 

szakmai identitásra tesznek szert. A dolog természeténél fogva itt már csak némi önkénnyel dönthető el, hogy az 

eredmény melyik tudomány része. A szerző arra hajlik, hogy a döntéskutatás – amelyben ez a szellemi 

összefonódás megvalósul – végső soron a közgazdaságtanhoz áll közelebb, míg a gazdaságpszichológia tudatos 

kimunkálására, didaktikus rendszerezésére tett kísérletek végső soron a lélektan tudomány-rendszertani 

kereteibe sorolhatók. A közgazdaságtan és a pszichológia e szerves kapcsolatának lényege azonban épp a 

szakmai egymásrautaltság tudatosítása és a diszciplináris különállást felfüggesztő együttműködés szakmai 

esélyeinek a kiaknázása. 

1. 20. A BIZALOM SZEREPE A GAZDASÁGI 
KAPCSOLATOKBAN – Tarnai Márta 

1.1. BEVEZETÉS 

A bizalom olyan fogalom, amelynek vizsgálata korántsem csak a pszichológia érdeklődési körébe tartozik. A 

bizalom jelenségével, meghatározóival, következményeivel, előzményeivel a társadalomtudományok minden 

területe foglalkozik, a politikatudománytól kezdve a szociológián keresztül a közgazdaság-tudományig és a 

pszichológiáig, de bizonyos vonatkozásaiban ajogtudomány is érdekelt lehet. 
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Az érdeklődés a kilencvenes évek második felétől kimondottan felélénkült, a témát tárgyaló publikációk évi 

száma 1994 és 1999 között a duplájára nőtt.1 Ennek oka valószínűleg a bizalom mintjelenség széles körű és 

társadalmi-gazdasági tekintetben is megragadható következményeiben keresendő. A személyek és a szervezetek 

a kölcsönös függés bonyolult hálózataiban léteznek és működnek szerte a világban, szükségük van egymásra, 

így valamilyen módon biztosítaniuk kell azt, hogy számíthassanak partnereikre, amikora helyzet úgy kívánja. 

Egy bizalom nélkül működő rendszerben mindez kizárólag erőteljes kontrollal, szerződésekkel, a döntéshozatal, 

a belső folyamatok és struktúrák merev szabályozásával lehetséges, ami rendkívül költségigényes és nem is 

mindig hatékony eljárás. Emellett – szintén az egész világra jellemzően – növekszik a változatosság és 

összetettség, például olyan területeken, mint az egyén által megismert, vele kapcsolatba kerülő személyek 

kulturális, etnikai háttere. Egymástól nagyon különböző emberekkel, csoportokkal, szervezetekkel kerülünk 

viszonylag szoros kapcsolatba. E különbözőség miatt a hasonlóság, közös háttér, értékek, normák megteremtette 

kvázi automatikus kölcsönös vonzódás és kooperatív orientáció csökkenhet, amit az egymás iránti bizalom 

fokozásával ugyanakkor ki lehet egyensúlyozni (Mayer, Davis, Schoorman, 1995). 

A bizalom ugyanis – hogy csak a kimondottan gazdasági vonatkozásokat emeljük ki – megkönnyíti a 

kooperációt, csökkenti a gazdaságban a tranzakciós költségeket, a gazdasági folyamatokat és cseréket 

hatékonnyá és gördülékennyé teszi, nem utolsósorban pedig javítja a szervezetek alkalmazkodóképességét a 

változékony és összetett körülményekhez (Wicks, Berman, Jones, 1999). 

Az alábbiakban a gazdasági kapcsolatokban megnyilvánuló bizalom jellemzőit foglaljuk össze. Szó esik majd a 

bizalomról a gazdasági viselkedés terepéül szolgáló szervezetek belső viszonyai és a szervezetek közötti 

kapcsolatok vonatkozásában. Mindenekelőtt azonban a bizalom fogalmának tisztázására, valamely 

„munkadefinícióra" van szükség, hogy tudjuk, mire is gondoljunk, amikor használjuk. 

1.2. A BIZALOM FOGALMA 

A bizalom témakörének vizsgálatához tehát először is tisztáznunk kell, mit is nevezünk voltaképpen 

bizalomnak. A fogalom elsődleges jelentése a személyközi kapcsolatok világában keresendő. Egy személy 

viszonyulását mutatja egy másik személyhez, ami azon a hiedelmen és elváráson alapul, hogy a másik nem fog 

tenni semmi olyat (vagy adott helyzetben nem fog megtenni valami konkrét dolgot), ami a benne megbízó 

személynek hátrányára válna. 

Egységes definíció, de még egységes jelentés sem igazán található a társadalomtudomány bizalomról is szót ejtő 

publikációiban. A bizalom, ezen belül a gazdasági-szervezeti bizalom fogalmának legalább négy megközelítése, 

szintje különíthető el (Hosmer, 1995): 

• Felfoghatjuk a bizalmat egyfajta egyéni elvárásnak, várakozásnak, egy esemény szerencsés, kívánatos 

kimenetelébe vetett hitnek. Ez az elvárás (bár túlnyomórészt kognitív-racionálisjellegű) nem kizárólag racionális 

alapon jön létre, emocionális elemeket is tartalmaz. 

• A bizalom másrészről felfogható interperszonális kapcsolatnak, kapcsolati típusnak is. Ebben a 

megközelítésben a sebezhetőség (vulnerabilitás) kölcsönös elfogadása áll a középpontban, ami aztjelenti, hogy 

az egyén hajlandó kitenni magát annak, hogy sebezhetővé válik egy olyan személlyel való viszonyában, akinek 

tetteit nem kontrollálhatja. E szempontból a bizalomnak a másik személytől függő meghatározói az érdekesek, 

például az olyan személyes tulajdonságok megléte vagy hiánya, mint az integritás, kompetencia, konzisztens 

viselkedés, lojalitás vagy nyitottság. 

• A (gazdasági) bizalmat minta gazdasági tranzakciós költségeket befolyásoló tényezőt is tekinthetjük. A 

Williamson (1975) által kialakított, tranzakciós költségek elemzésén alapuló gazdaságelmélet megközelítésében 

a bizalom mint e költségek csökkentésére alkalmas tényező jelenik meg. Ebben az értelemben azt az elvárást 

jelenti, hogy a másik személy (illetve csoport vagy szervezet) explicit és implicit kötelezettségeinek 

megfelelően fog viselkedni, az alkudozásban és tárgyalásokban becsületes lesz, és akkor sem fogja kihasználni 

partnereit, ha például alkalma nyílik a tárgyalásokat valamilyen új körülmény folytán újraindítani, a feltételeket 

egyoldalúan megváltoztatni. (Erről a megközelítésről a vállalatközi kapcsolatokkal foglalkozó részben lesz 

részletesebben szó.) 

• A bizalmat végül társas struktúrák által alkotott jelenségként is leírhatjuk, aminek célja a szavahihető, 

megbízható viselkedés biztosítása. E struktúrák lehetnek külsőleg kényszerítő jellegűek (mint a törvények, 

                                                           
1 A PsychInfo adatai szerint 1994-ben, 1995-ben és 1996-ban körülbelül évi 40, míg 1997-ben már közel 50,1998-ban és 1999-ben pedig 
körülbelül évente 70 bizalom témájú publikáció található az általuk nyilvántartott folyóiratokban. 
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ajogrend) vagy egyfajta generalizált moralitás struktúrái, amit az adott kultúra tagjai a szocializáció során 

sajátítanak el. 

A bizalommal foglalkozó kutatók rendszerint e négy szint valamelyikének keretei között maradva vizsgálják a 

bizalom őket foglalkoztató aspektusát, többé-kevésbé elhanyagolva az egyéb lehetséges értelmezési kereteket. 

A bizalom egy sokat idézett, jól használható definíciója Mayer, Davis és Schoorman 1995-ös tanulmányában 

olvasható. Meghatározásuk szerint a bizalom egy kapcsolatban az egyik fél hajlandósága arra, hogy a másik fél 

tettei általi sebezhetőséget (vulnerabilitást) vállalja, aminek az alapja az az elvárás, hogy a másik fél az első 

számára jelentőséggel bíró valamely viselkedést fogja követni, függetlenül attól, hogy mennyire követhető 

(monitorozható) vagy kontrollálható ez a tevékenység. 

A bizalmat racionális döntési folyamatnak tekintve úgy határozhatjuk meg, mint egy kognitív alapokon nyugvó 

döntést arról, hogy a rendelkezésre álló közvetlen vagy közvetett információk tükrében mennyire valószínű, 

hogy a másik személy számára előnyös, illetve hátrányos módon fog cselekedni, és hogy ennek alapján az 

egyika kockázat egy adott szintjét vállalva – a bizalomteli vagy a bizalmatlan viselkedés melletti 

elkötelezettséget vállalja. Ebben az értelemben a bizalmat olyan tényezők határozzák meg, mint a másik fél 

viselkedését kontrolláló külső tényezők, lehetséges szankciók, intézményes garanciák, a másik fél személyes 

érdekeinek értékelése, illetve jellemző tulajdonságai közül szavahihetősége vagy a benne megbízó személy 

iránti jóindulata. 

A bizalmat pusztán racionális mérlegelésen alapuló döntésnek tekintő megközelítések hátránya, hogy a 

definícióban a bizalom meghatározása összemosódik olyan, hasonló referenciájú fogalmakkal, mint a 

kockázatvállalás, a kooperáció vagy a predikció. A döntéselméleti iskola egyes képviselői a játékelmélet 

keretében értelmezik a bizalmat, és egyenesen azonosítják a kooperatív viselkedéssel (Axelrod, 1984 – id. 

Lewicki et al., 1998). Természetesen sok szerző komoly erőfeszítéseket tesz, hogy elhatárolja a fogalmakat. Az 

alábbiakban ezekre a definíciós törekvésekre láthatunk példákat. 

1.2.1. Kockázatvállalás 

A bizalom pszichológiai állapotához szükséges feltétel, hogy a másikban megbízó személyviselkedésének 

potenciálisan negatív következményei is legyenek. A bizalom értelmezhetőkalkulatív viselkedésnek is, és ez az 

a pont, ahol szükségessé válik a bizalom és a kockázatvállalás elkülönítése. Vannak ugyanis tagadhatatlan 

hasonlóságok a két fogalom kulcsfontosságú meghatározói között. A kockázattal, kockázatos döntésekkel a 

döntéselmélet foglalkozik elsősorban, mint a döntések egy speciális típusával, amely magán viseli a döntések 

általános ismérveit is: több alternatíva vagy cselekvésváltozat között kell választani, többféle lehetséges 

következménnyel számolva, amelyek ráadásul bizonytalanok. A következményeket a személyek szubjektíven, 

egy pozitív-negatív skálán értékelik több szempontból. A kockázat mértéke attól függ, hogy a potenciális 

veszteség milyen mértékű és milyen valószínűségű. A kockázatvállalás abban áll, hogy a személy valamely 

potenciálisan bekövetkező negatív következmény ellenére vállalja, választja azt a viselkedést, aminek 

elkerülésével az említett negatív következmény is elkerülhető lenne. 

Ahogy a fentiekből is kiderül, a bizalom meghatározása sok szempontból egyezik a kockázat, a kockázatvállalás 

meghatározásával: mindkét esetben egyfajta döntésről van szó, mindkettő elemezhető a rendelkezésre álló 

alternatívák hasznossági és valószínűségi analízise segítségével, mindkettő tartalmaz bizonytalansági tényezőt, 

sőt szűkebb értelemben is hasonlóak: a potenciális negatív következmények felé tolódik a hangsúly. Hogyan 

lehetséges elhatárolni a két fogalmat? A bizalom esetében a kifejezetten társas, ezen belül sokszor 

interperszonális jelleg a kiemelkedő, míg a kockázat ennél általánosabb érvényű fogalom. Ebben az értelemben 

a bizalom a kockázatvállalás egy speciális alfajának tekinthető. 

Deutsch (1973) elemzése szerint azonban strukturális különbségek is megfigyelhetők a két szituációtípus között: 

a bizalmat involváló helyzeteknél a potenciális negatív következmények mértéke (negatív hasznosságának 

abszolút értéke) nagyobb, mint a potenciális pozitív kimenetelek hasznossága, bár a kettő azonos nagyságrendű. 

Ilyenkor a fenti módon „kétesélyes" alternatíva választása nem tekinthető racionálisnak. Kockázatvállalásról 

ezzel szemben akkor beszélhetünk, ha a lehetséges pozitív kimenetel vonzóbb, mint amennyire taszító a 

lehetséges negatív kimenetel. Ennek alapján Deutsch értelmezésében a bizalom esetében a szubjektív 

valószínűség jut kiemelkedően fontos szerephez, hiszen a szubjektív hasznosságok mellett ez a döntések másik 

kulcsfontosságú meghatározója. A szubjektív valószínűségeket befolyásoló tényezők: a korábbi tapasztalatok, a 

mások tapasztalataira alapozott ismeretek, a tekintélyszemélyek véleménye, a döntést hozó személy általános 

vélekedése a világjó-, illetve rosszindulatú voltáról, illetve a hite az események befolyásolhatóságában. Emellett 

az sem közömbös, hogy várhatóan mikor kell szembenéznie döntése következményeivel: a 
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döntéspszichológiában közhelyszámba menő felismerés, hogy minél távolabbi jövőben várható egy esetleges 

negatív hatás, annál kisebb súllyal vesszük számításba. 

Mayer, Davis és Schoorman (1995) modelljében (bár ők nem kimondottan a racionális döntés pártján álló 

elemzők) a bizalom és a kockázat viszonyának meghatározása alapvető fontosságú a bizalom fogalmának 

elhatárolásában. A bizalom az ő elméletükben a sebezhetőség (vulnerabilitás) vállalására való hajlandóság, ami 

önmagában még nem kockázatvállalás. Ami valóban kockázatosnak tekinthető, az a bizalom gyakorlati 

következménye, a bizalomteli viselkedés. A bizalom tehát egyfajta hajlam a kockázatot rejtő viselkedésre, de 

még nem kockázatvállalás. Maga a kockázatvállalás már szituációfüggő, a bizalom állapotának 

következményeként alakul ki, és az elemzők mint kapcsolati kockázatvállalásról beszélnek róla. 

1.2.2. Kooperáció, megbízás, bejósolhatóság 

Az imént említett kutatók (Mayer, Davis, Schoorman, 1995) a bizalmat a kooperációtól a kockázatvállalás 

dimenziója mentén különítik el. A kooperáció ugyanis nem feltétlenül növeli a kockázatvállalási hajlamot, míg a 

bizalom, mint láttuk, igen. Ehhez hasonlóan a valakiben való megbízás (confidence) is egy kockázatvállalással 

kapcsolatos aspektusában különbözik a bizalomtól. Bizalom esetében a létező kockázatot felismerve és 

tudatosan vállalva köteleződünk el egy személy mellett, míg a megbízásnál ez a momentum hiányzik. Az egyén 

a valakiben való megbízás esetében nem számol a lehetséges negatív következményekkel, mivel a partner 

tulajdonságai alapján nem tart ezek bekövetkezésétől. A bejósolhatóság/bejóslás és a bizalom annyiban 

tekinthetők rokon fogalmaknak, hogy mindkettő a bizonytalanság csökkentését célozza, de a bizalom az 

egyszerű bejóslásnál (vagy ennek megkísérlésénél) többet jelent. A két jelenség egymásra hatása azonos irányú 

vagy egymást gyengítő is lehet, gondoljunk csak egy nagyon is kiszámítható főnökre, aki mindig alaposan 

lehordja a rossz hír hozóját: iránta a bizalom nem igazán lesz magas, hiába kiszámítható. 

A bizalom definiálásának fő irányára visszatérve lássuk, hogy a racionális elemzőfolyamatként történő 

meghatározásán kívül milyen más lehetőségek merültek fel a szakirodalomban! Számos szerző hangsúlyozza a 

bizalom érzelmi, „kötődési" vonatkozásait. Ha két személy kölcsönösen bizalmat érez egymás iránt, a 

hétköznapi logika számára is teljesen természetes, hogy pozitív érzelmi kapcsolatot feltételezünk közöttük. 

Ebből a megközelítésből a stratégiai-racionális bizalomfelfogás túlzottan leegyszerűsítőnek – bár valószínűleg 

jobban vizsgálhatónak – tűnhet. Az érzelmi kapcsolat fontosságát kiemelő szerzők nem állítják azt, hogy a 

kognitív értékelésnek ne lenne szerepe a bizalom megalapozásában, de a folyamatra ható tényezők némelyikéről 

feltételezik, hogy elsősorban emocionális természetűek. 

McAllister (1995) a bizalom fogalmán belül elkülöníti az érzelmi, illetve kognitív alapú bizalmat. Ez az 

elkülönítés elsősorban a bizalom elsődleges forrása alapján történik, de a fogalom meghatározásával 

kapcsolatban is lényeges lehet. A gazdasági szervezetekben érzelmi alapon kialakuló bizalom hátterében 

McAllister hipotézise szerint olyan tényezők állnak, mint az interakciók gyakorisága vagy a nem a szorosan vett 

szervezeti szerephez tartozó segítő viselkedések. A kognitív alapú bizalom ezzel szemben (elméletileg) a 

megbízható szerepviselkedésen, a kulturális-etnikai hasonlóságon vagy a szakértelmen, szakmai hozzáértésen 

alapulhat. Empirikusan a két típusú bizalom előzményei tekintetében csak az érzelmi alapú bizalomról 

mondottak nyertek alátámasztást. A két bizalomfajta természetesen nem maradhat független egymástól: az 

érzelmi alapú bizalom kialakulásához bizonyos kognitív megalapozásra isszükség van. Ez utóbbi elképzelést 

McAllister empirikus vizsgálatai is alátámasztották. 

Wicks, Berman és Jones (1999) a bizalom emocionális és morális komponenseinek integrálását kísérli meg, 

szemben a szakirodalomban nagyobb hangsúllyal szereplő kalkulatív-prediktív elemekkel, illetve ezekkel 

párhuzamosan. Definíciójuk szerint a bizalom nem más, mint olyan érzelmi alapú előrejelzés, amely a bizalom 

tárgyának morális tulajdonságaira vonatkozó hiedelemre épül. A predikciós, érzelmi és moralitással kapcsolatos 

elemek tehát együtt alakítják ki a bizalmat. 

Jones és George (1998) a bizalmat olyan pszichológiai állapotnak, élménynek írják le, amely az ember értékei, 

attitűdjei, hangulatai és érzelmei interakciójából jön létre. A kutatókat elsősorban az foglalkoztatja, hogy az 

emberek hogyan élik meg a bizalom pszichológiai állapotát. A bizalom – a szakirodalomban kissé túlságosan 

kiemelt kalkulatív, prediktív szemlélettel szemben – nehezebben megragadható, érzelmekkel, érzésekkel 

kapcsolatos aspektusait vizsgálják, az értékek és attitűdök fogalmain keresztül azonban vissza is csatolnak a 

kognícióhoz. 

Az értékek olyan általános jellegű standardok vagy elvek, amelyek létrejötte vagy megvalósulása önmagában 

kívánatos. Az értékek – amelyek nem függetlenül, hanem egyfajta szervezett rendszert alkotva, szubjektív 

fontosságuk szerint is strukturálódnak – meghatározzák, hogy egy ember milyen viselkedéseket, helyzeteket 
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vagy eseményeket fog kívánatosnak, illetve nemkívánatosnak tekinteni. A lojalitás, megbízhatóság, 

kiszámíthatóság, becsület, következetesség és társaik mind olyan értékek, amelyek megítélése hatással lesz az 

adott személy másokhoz való viszonyulására, így az irántuk érzett bizalomra is. A szavahihető emberek (akik 

számára ez a tulajdonság kiemelten fontos érték) hajlamosak lesznek másokat is szavahihetőbbnek tartani, így a 

(generalizált) bizalom magasabb foka lesz jellemző rájuk. 

Míg az értékeken keresztül a bizalom általános formában tapasztalható meg, az attitűdök, hatásukat tekintve, 

sokkal konkrétabb, specifikusabb és közvetlenebb formában hatnak. Az attitűdökben összegződik egy 

attitűdtárggyal (amely természetesen személy is lehet) kapcsolatos minden ismeretünk, vélekedésünk és 

érzésünk. Egy másik ember iránti attitűd kialakításában fontos szerepetjátszik a szavahihetőségének, 

megbízhatóságának megítélése, ami a konkrét személlyel kapcsolatos előzetes tapasztalatok, ismeretek és 

interakciók eredményeképpen alakul ki. Különösen lényeges ez a szempont a munkahelyi-szervezeti 

környezetben, ahol viszonylag magas bizonytalansági szint mellett kerülnek kölcsönösen függő helyzetbe a 

résztvevők. 

Az érzelmek (intenzív affektív állapotok, amelyek konkrét eseményekhez köthetők, és az aktuális kognitív 

folyamatokat megszakítják), valamint a hangulatok és érzések (általános jellegű, kevésbé intenzív és 

eseményhez kötött érzelmi állapotok), bár kevésbé szembeötlő, de szintén jelentős hatással vannak a bizalomra, 

mégpedig három szempontból: 

• Az emberek gyakran érzések, érzelmek alapján döntik el egy másik személyről, hogy megbíznak-e benne vagy 

sem. Ha valakit nem kedvelünk, akkor nem bízunk benne, és fordítva – ráadásul érzelmeink kommunikálása 

révén hatékonyan tudjuk ezt a vélekedést másokkal is közölni, sokszor minden racionális ok nélkül. 

• Az érzelmi állapotok minden kognitív folyamatra, döntésre, így tehát a bizalommal kapcsolatos döntéseinkre is 

hatással vannak. A pozitív érzések „rózsaszín szemüvege" optimistává teszi az embert, ezzel szemben rossz 

hangulatban, negatív érzelmeket átélve pedig az egész világ fenyegetőnek, megbízhatatlannak tűnik. 

• A bizalom részben érzelmi alapú elvárásokon nyugszik, így ha várakozásaink beigazolódnak, vagy ha 

csalódunk bennük, érzelmeink egyértelműen jeleznek. Elvárásaink így a bizalom és változásainak aktuális 

élményéhez járulnak hozzá. 

A bizalom komplex, multidimenzionális jellegű pszichológiai élménye (Jones, George, 1998) tehát kognitív és 

emocionális elemeket is tartalmazó általános ítéletek, személyhez kötődő attitűdök és érzelmi-hangulati elemek 

interakciójából alakul ki. 

A bemutatott különféle meghatározások alapján – igyekezve minél kevésbé ellentmondani bármelyiküknek is – 

az általános definíció a következő lehet: 

A bizalom egy komplex, multidimenzionális (kognitív, érzelmi és viselkedéses elemeket is tartalmazó) 

pszichológiai állapot, amely akkoralakul ki, ha 

• egy személy (nevezzük „A"-nak) olyan helyzetbe kerül, hogy egy másik személy, csoport vagy szervezet 

(nevezzük „B"-nek) viselkedésétől (is) függ, hogy „A" számára a helyzet a továbbiakbanjól vagy rosszul alakul, 

és 

• ebben a helyzetben „A" viselkedése (ennek hátterében pedig gondolatai, racionális és/vagy emocionális alapon 

szerveződő hiedelmei és elvárásai) azt tükrözi, hogy „B" részéről a számára („A" számára) kedvező viselkedésre 

számít. 

A bizalom definíciójával kapcsolatban érdemes még egy területet áttekinteni: a bizalom és a bizalmatlanság 

viszonyát. Minden attitűdjellegű konstruktum vizsgálatánál központi kérdés, hogy amikor a kutató a maga vagy 

a vizsgálati személyek számára definiálja a fogalmat, akkor az adott viszonyulást milyen dimenzión helyezi el. 

Olyanon, amelynek egyik végpontja az adott vélekedés szélsőségesen pozitív megnyilvánulása, a másik pedig a 

szélsőségesen negatív (példa erre a gyönyörű-nagyon csúnya dimenzió), vagy inkább a pozitív változat és egy 

semleges álláspont közötti skálát alkalmaz (szép-nem szép). Bizonyos konstruktumok vizsgálatánál – és ezek 

közé tartozik a bizalom is – ez a megkülönböztetés nemcsak a mérési eljárást befolyásolja, hanem a fogalom 

tartalmát is. 

Ha úgy tekintjük a bizalmat, mint a bizalom-bizalmatlanság dimenzió egyik végpontját, ezzel implikáljuk azt, 

hogy a bizalom és bizalmatlanság egyszerre semmiképpen nem lehetnekjelen egy másik személlyel (csoporttal 

vagy intézménnyel) kapcsolatban. A kutatók többsége – bár általában kimondatlanul – ezt a felfogást fogadja el, 
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de vannak, akik a bizalom és bizalmatlanság állapotait két, egymástól elkülönülő dimenzión helyezik el 

(Lewicki et al., 1998). A bizalmat ők a másik személy viselkedésére vonatkozó pozitív elvárásoknak tekintik, 

míg a bizalmatlanságot a másik személy viselkedésével kapcsolatos negatív elvárásokként ragadják meg. 

A bizalom magas szintjén a másikkal való viszonyt olyan érzések és gondolatok jellemzik, mint a remény, 

hűség, megbízás a másikban, bizonyosságérzés, viselkedéses szinten pedig a kezdeményezés. Alacsony 

bizalomszint esetén a felsorolt pozitív viszonyulások helyét a reménytelenség, a hűség hiánya, a másikban való 

megbízás hiánya, passzivitás és bizonytalanság veszi át. A másik dimenzión a bizalmatlanság alacsony szintjét a 

félelem, a szkepticizmus és a cinizmus hiánya, az alacsony monitorozás, valamint az éberség hiánya jelenti, ami 

arra utal, hogy a személy a másik féltől nem vár olyan viselkedést, ami neki kárt okozna. Aki azonban nagyon 

bizalmatlan a partnerével szemben, azt félelem, szkepticizmus és cinizmus, viselkedését pedig a másik állandó 

szemmel tartása és elővigyázatosság jellemzi majd. 

A „tradicionálisan" magas bizalom állapotának tekintett helyzet ebben a felfogásban a magas bizalom-alacsony 

bizalmatlanság lenne, amikor is a két fél – például kölcsönös függőségük miatt – a másik részéről a pozitív 

akciókat kimondottan elvárja, negatívakra viszont egyáltalán nem számít. A magas bizalom-magas 

bizalmatlanság kombináció azokat a szituációkat írja lejól, amikor a két fél között bizonyos tekintetben 

kölcsönös függés áll fenn, ezért e területeket illetően pozitív akciókat várnak egymástól, de vannak ellentétes 

érdekeik is, amelyek az előzőektől elkülönülő területet alkotnak, így ezek kapcsán az óvatosság kifejezetten 

indokolt. Ebben az esetben tehát ambivalens viszonyulást látunk, ami – a szerzők szerint – összetett 

helyzetekben természetes jelenség. Felhívják a figyelmet arra is, hogy a bizalommal kapcsolatos ambivalencia 

kezelésére való képesség kritikus fontosságú a szervezetekben: a hatékony működéshez nem a feltétel nélküli és 

minden területre érvényes bizalomra van szükség, hanem arra, hogy differenciáltan kezeljük a bizalmat és 

bizalmatlanságot igénylő helyzeteket. Tárgyunk ezen a ponton az optimális bizalom témájához kapcsolódik, 

amiről a későbbiekben szó esik majd. Előbb azonban foglaljuk össze a bizalom vizsgálatának főbb 

megközelítési módjait, illetve a bizalom kialakulásának folyamatát, valamint következményeit! 

1.3. A BIZALOM ELMÉLETEI 

1.3.1. A bizalom vizsgálatában alkalmazott fontosabb elméleti megközelítések 

Bigleyés Pearce (1998) összefoglalója széles szakirodalmi bázisra támaszkodva az alábbi fontosabb 

megközelítési módokat különíti el: 

• A generalizált bizalom vizsgálata. Középpontba állítja az egyének között a bizalomra való hajlam tekintetében 

megnyilvánuló különbségeket. Egyéncentrikus, a személy általános bizalomszintjének előzményei, hatásai, 

következményei érdeklik. Fontosabb képviselői: Rotter és Hardin. 

• Játékelméleti megközelítés. A bizalommal kapcsolatos szituációs faktorok elemzésére fókuszál. Maga 

ajátékelmélet Neumann János nevéhez köthető, matematikai alapokra épül, a racionalitás és a racionális 

döntések elemzésében széles körben alkalmazható. Részben laboratóriumban, mesterséges körülmények között 

vizsgálható döntési szituációk – amelyek közül az egyik legismertebb a fogolydilemma-helyzet – 

alkalmazásával jellemezhető diszciplína, szemléletével ugyanakkor sikerrel elemezhetők komplex gazdasági 

jelenségek is. A vizsgálatokban a kooperatív, illetve versengő viselkedésformák megjelenéséhez vezető 

tényezők, szituációs faktorok állnak a középpontban. (Magyar nyelven Mérő László [1996] könyve segítségével 

részletesen, olvasmányos formában ismerkedhet meg az elmélettel az érdeklődő olvasó.) Fontosabb képviselői 

(a bizalommal kapcsolatban): Axelrod és Deutsch. 

• Szervezeti és intézményi struktúrák elemzése. Ajátékelméleti megközelítéshez hasonlóan a szituációs faktorok 

szerepét hangsúlyozzák és vizsgálják, de konkrét szervezeti vagy intézményi keretek között. Az irányzat 

képviselőit elsősorban az foglalkoztatja, hogy milyen szervezeti és intézményes struktúrák vezetnek az emberek 

között magasabb bizalomszinthez, és hogyan érik el ezt. Fontosabb képviselői: Shapiro és Zucker. 

• A racionális döntések elméletének megközelítése. A személyek (vagy csoportok) közötti bizalmat egy 

kalkulatív döntési folyamat eredményeként írják le. Véleményük szerint a „megbízom benne – nem bízom 

benne" döntés egy kockázatot is involváló, alapvetően racionális döntéshozással jellemezhető folyamat 

eredménye. Álláspontjuk sokban hasonlít a játékelmélet szemléletére, de mivel nem annyira modellezni, mint 

inkább leírni akarják ajelenségeket, a személyes tulajdonságok, a kapcsolatból származó információk jellege itt 

nagyobb hangsúlyt kap. Fontosabb képviselői: Gambetta és Coleman. 
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• Érzelmi kapcsolatot hangsúlyozó megközelítések. A bizalom e felfogás szerint személyek közötti érzelmek 

eredményeként, de mindenképpen érzelmek, érzések által befolyásoltan fejlődik ki. A bizalmat mint 

kapcsolattípust és pszichológiai állapotot vizsgálják. Fontosabb képviselői: McAllister, Holmes és Mayer. 

• A bizalom mint a gazdasági tranzakciókat befolyásoló tényező vizsgálata. Williamson tranzakciósköltség-

elemzésen alapuló gazdaságelméletéből kiindulva értelmezik a bizalom szerepét, összefüggéseit 

másjelenségekkel és hatásait a gazdasági életre. Fontosabb képviselői Williamson mellett például Bromiley, 

Cummings, és Nooteboom. 

1.3.2. A bizalom kialakulása 

Logikus feltételezés lenne egy új interperszonális vagy ember-szervezet kapcsolat kezdeti fázisában alacsony 

bizalmi szintet keresni. Ilyenkor ugyanis még nincs annyi információ a partnerről, amennyi elegendő lenne 

kalkulatív-racionális döntéshez, és az emocionális elemek sem hathatnak igazán releváns módon. Az empirikus 

vizsgálatok azonban azt mutatják, hogy az ilyen új kapcsolatokra sokkal inkább eleve viszonylag magas 

bizalomszintjellemző. Mi állhat a jelenség hátterében? 

A kognitív, stratégiai, racionális szemléletű elemzőknél a külső információforrások felhasználása, a helyzeti 

jellemzők értékelése, a másik fél szempontjainak feldolgozása jelenti a bizalom kialakulásának folyamatát. 

Érvek és ellenérvek állnak itt szemben egymással, kockázatelemzés, a lehetséges előnyök és hátrányok 

összevetésejárul hozzá a végső döntéshez: bizalommal viszonyuljon-e a személy a másik félhez. Egy ilyen, 

kognitív hangsúlyú megközelítés McKnight, Cummings és Chervany (1998) elképzelése, akik a kérdésre adott 

választ több, a bizalomra ható tényező interakciójában keresik. Ez a szemlélet azért is nagyon érdekes, mert a 

bizalom különféle megközelítéseinek és vizsgálati irányzatainak egyfajta integrációját jelenti. A modell a 

kapcsolat kezdetén jellemző magas bizalomszint értelmezése mellett arra is választ próbál adni, mi okozza azt a 

(szintén) paradox jelenséget, hogy a bizalom bizonyos esetekben nagyon törékeny és könnyen elvész, máskor 

pedig indokolatlanul sokáig fennmarad, még a bizalmat megkérdőjelező bizonyítékok láttán is. 

McKnight és munkatársai szerint a bizalom kezdeti szintjére ható tényezők a következők: 

• A személyes diszpozíció a bizalomra, amit a „generalizált bizalommal" azonosíthatunk. Ennek összetevői az 

általános fogékonyság a bizalomra és az „emberiségbe vetett hit”. 

• Szervezeti tényezőkön alapuló bizalom, amelynek elemei strukturális biztosítékokba (normák, biztosítékok, 

jogi szabályozottság) vetett hit és a szituáció „normalitásának” feltételezése, vagyis hogy a személy mennyire 

tartja az adott helyzetet természetesnek és hétköznapinak (azaz normálisnak). Mindkét tényező elősegíti annak 

az érzésnek a kialakulását, hogy a szituáció egésze bizalomra ad okot. 

• Kognitív folyamatok, ezen belül is a kategorizáció és a kontroll illúziója. A kategorizáció növelheti a kezdeti 

bizalmat, ha a személy a partnert önmagával azonos kategóriába helyezi, ami közös értékek és célok 

feltételezése mellett tulajdonságok széles skáláján pozitívabb megítéléshez vezet. Ugyanezen irányba hathat a jó 

hírnév alapján történő kategorizáció is, amikor egy harmadik fél véleménye alapján ítélik bizalomra méltónak a 

személyt. Végül sztereotípiák alkalmazása, amelyek például a nem, az etnikum, a foglalkozási kategória alapján 

teszik lehetővé következtetések levonását. A kontroll illúziója alapulhat kisebb jelentőségű kezdeti 

benyomásokon; például amikor a személy valamely jelentéktelen momentummal kapcsolatban befolyásolni 

próbálja a partnert (mondjuk elérni azt, hogy elmosolyodjon), és ha ebben sikeres volt, irreálisan pozitív lesz a 

vélekedése arról, hogy milyen mértékben képes ő kontrollálni a helyzetet, illetve annak alakulását. 

A fenti tényezők azáltal hatnak, hogy javítják a partner (a bizalom tárgya) pozitív megítélését olyan 

dimenziókon, mint a jóindulat, a kompetencia, a becsületesség vagy a kiszámíthatóság, amelyek mindegyike 

hozzájárul a bizalom kialakulásához. A bizalom akkor lesz törékeny, labilis, ha 

• az előbb felsorolt tényezők közül csak egy vagy néhány alapján alakul ki (tehát nem túl megalapozott az 

attitűd); 

• valamilyen nyilvánvaló, kézzelfogható és konkrét cáfoló információ jelentkezik, ami sokkal erősebb hatású, 

mint a közvetett – inkább a bizalom jogosságát cáfoló információk hiányán alapuló – kezdeti megítélés; 

• nagyon magas a partnerbe vetett bizalom kockázata. 

Ennek megfelelően a kezdeti bizalom ellenállóbb, ha 
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• több közvetett megalapozó tényező alapján születik az ítélet; 

• az előzetes hiedelmek megerősítése irányába ható kognitív folyamatok túlsúlyba kerülnek (személyiségbeli 

vagy szituációs tényezők, például csoporton belüli interakció miatt); 

• a személy és a partner személyes interakcióba kerülnek egymással, mivel ebben az esetben lehetőségük adódik 

arra, hogy mélyebb ismereteket szerezzenek egymásról, kooperatívan viselkedjenek. 

A személyközi interakció a szituáció normalitásának érzetére is visszahatnak, tekintve, hogy ezek az interakciók 

általában megfelelnek azoknak a szabályoknak, amelyek alapján „normálisnak" tekinthetjük őket. 

A bizalom megadását vagy megtagadását (kognitív szempontból nézve) rendszerint megelőzi egyfajta belső 

elemzés a partner képességeiről és szándékairól a bizalmat igénylő viselkedéssel kapcsolatban. Ehhez az kell, 

hogy a bizalom (jövendő) tárgyáról valamilyen, többé-kevésbé körvonalazott kép alakuljon ki. Doney és 

Cannon (1997) elemzése szerint az üzleti kapcsolatok esetében az ilyen kép kialakulása az alább felsorolt, 

különféle feldolgozási folyamatokon keresztül történik, amelyek relatív fontossága, relevanciája alkalmanként 

eltér: 

• Kalkulatív folyamat: nyereségek és költségek elemzése a partner szemszögéből, vagyis annak megállapítása, 

hogy mennyire éri meg neki csalni. Ezt olyan tényezők befolyásolják, mint a partnercég jó hírneve, mérete, 

alkalmazkodási hajlandósága, információközlésének nyíltsága, a két cég közötti, illetve a kapcsolattartó 

személyekkel való kapcsolat időtartama. 

• Előrejelzési folyamat: a korábbi viselkedések, interakciók tapasztalatai alapján a jövőbeli viselkedés 

megbecsülése. A befolyásoló tényezők itt a két cég kapcsolatának időtartama, a kapcsolattartók személyes 

tulajdonságai (kedveltség, hasonlóság), a velük való együttműködéshez kötődő és munkán kívüli kapcsolatok és 

a kapcsolat hossza. 

• Képességek értékelése: megvannak-e a szükséges képességei az adott ígéret beváltásához. A befolyásoló 

tényezők a kapcsolattartó személyek tapasztaltsága, hatalma és hatóképessége. 

• Intencionalitás értékelése: a másik fél motívumainak értelmezése és értékelése. Amire itt támaszkodni lehet, az 

a partnercég alkalmazkodási hajlandósága, az információmegosztás nyíltsága, a kapcsolattartó személyek 

személyes tulajdonságai (kedveltség, hasonlóság), illetve a velük való munkán kívüli kapcsolatok. 

• Áttételes értékelés: külső információforrás felhasználása, vagyis egy független féltől szerzett értesülések, 

amelyeket az befolyásol, hogy a harmadik félben mennyire bízik a döntéshozó. Ebben az értékelésben a 

partnercég reputációja, mérete, valamint a cégbe vetett és alkalmazottai iránti bizalom játszik szerepet. 

A fenti értékelő, attribúciósjellegű folyamatok azonban nem légüres térben zajlanak. A kultúra és az ebben 

gyökerező normák, értékek és vélekedések adják a hátterét a bizalom kialakítására való képességnek, illetve 

annak, hogy az adott személy a fenti kognitív mechanizmusok közül melyiket használja inkább. Doney és 

munkatársai (1998) a kultúra hatalomhoz, selfhez és kockázathoz való viszonyának hatásairól alakítottak ki egy 

modellt. A Hofstede kutatásaiból ismert, a kultúrákjellemzésére szolgáló dimenziókat vették alapul ehhez a 

hármas csoportosításhoz: 

• a selfhez való viszony: individualizmus-kollektivizmus, illetve férfiasság-nőiesség; 

• a hatalomhoz való viszony: nagy versus kis hatalmi távolság; 

• a kockázathoz való viszony: erős versus gyenge bizonytalanságkerülés. 

A 20.1. táblázatban összefoglaljuk, hogy az egyes dimenziókon belül jellemző normatív és értékbeli 

különbségek a szerzők szerint melyik értékelési típusnak kedveznek. 

4.1. táblázat - 20.1. táblázat. A bizalom kialakulását befolyásoló értékelési típusok a 

kultúra selfhez, hatalomhoz és kockázathoz való viszonya függvényében 
 

A bizalom 
  

A kultúra viszonya a 
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A bizalom társadalmi szinten megfigyelhető mértékével Fukuyama (1997) foglalkozott kimondottan gazdasági 

szempontból, aki a társadalomban jellemző bizalomszint és -struktúra gazdasági hatásairól írt. Részletesen 

elemezte az egyes kultúrákban általánosan elterjedt gazdasági szerveződési forma és a bizalom 

jellegzetességeinek összefüggését, mégpedig James Coleman „társadalmi tőke"-fogalmának segítségével. A 

társadalmi tőke Colemannél az embercsoportok azon képessége, hogy a közös célok elérése érdekében 

csoportokban, szervezetekben tevékenykednek. Az emberi tudás és szakértelem már önmagában is tőke és 

erőforrás: a társadalmi tőke, amely tehát a szervezett cselekvésre való képességből ered, ehhez adódik hozzá. 

A bizalom megléte, hiánya, illetve annak a körnek a határa, amelyre egy adott kultúra tagjai kiterjesztik 

bizalmukat (a szűkebb család, a rokonság, a nemzetség vagy ennél is szélesebb kör), alapvető fontosságú az 

adott kultúrában kialakuló gazdaság szempontjából, hiszen a bizalom határozza meg, hogy a társadalmi tőke 

mint lehetőség milyen mértékben aknázható ki – mondja Fukuyama. A gazdaság ebben az értelemben nem 

választható el a kultúrától, amelyben kialakult és működik: a kultúrára jellemző, mindenütt más és más bizalmi 

szint és struktúra óhatatlanul rányomja bélyegét a gazdaságra is, a bizalmi struktúra eltérő gazdasági 

szerveződésekhez vezet. A bizalom Fukuyama felfogásában a kultúra egyik aspektusa: ha a társadalomban 

magas a bizalom általános szintje, akkor a gazdaság rugalmasan alkalmazkodó és „önműködő" lesz, ha 

alacsony, akkor az optimális teljesítményhez valamiféle külső és közvetlen, például állami beavatkozásra van 

szükség. A magas bizalmi szint tehát a társadalmi tőke lehetőségeinek jobb kihasználásáhozjárul hozzá. 

A bizalom kialakulásának egyik érzelemés értékközpontúnak nevezhető megközelítése Jones és George (1998) 

nevéhez fűződik, akik értelmezésében a bizalom kialakulása attól függ, hogy a két fél milyen mértékben képes 

egy adott (társas) helyzetről hasonló, egymáséval egybecsengő definíciót, értelmezési keretet kialakítani. A 

kölcsönösen elfogadható értelmezési keret létrejöttét meghatározza, hogy a résztvevők értékrendszere, attitűdjei 

és érzelmi állapotai milyen mértékben hasonlítanak egymásra, és ezt a hasonlóságot mennyire észlelik 

kölcsönösen. 

A kapcsolat kezdetén, mikor kevés információ áll még csak rendelkezésre, előnyösebb (mert egyszerűbb) azt 

feltételezni, hogy a partner hasonló értelmezési keretben gondolkodik, és így bizalomteli viszonyulással indítani 

az interakciót. Ha később felismerjük, hogy az értékrendszerünk nem kozisztens, még mindig korrigálható az 

esetlegesen téves döntés. Ha viszont a megelőlegezett bizalom megerősítést nyer, kölcsönösen pozitív attitűdök 

alakulnak ki, és a hasonló értelmezési keret abban is segít, hogy a felek ugyanazokat a pontokat érezzék a 

kapcsolat vagy közös tevékenység szempontjából kitüntetettjelentőségűnek, fontosnak (például a kitűzött célok 

szempontjából), így a pozitív érzések és érzelmek is egyszerrejelentkeznek a két félnél. A pozitív érzések azután 

hatékonyan megszilárdítják a kölcsönösen bizalomteli viszonyt, és a bizalom megelőlegezése átvált a kölcsönös 

bizalom iránti határozottvágyakozásba. A bizalom kialakulása szempontjából kitüntetettjelentőségű, hogy a 

felek kölcsönösen megbíznak egymás értékrendszerében és szavahihetőségében; pozitív attitűdökkel 

viszonyulnak egymáshoz; és a kapcsolat kontextusában pozitív érzelmeket és érzéseket élnek át. 

1.3.3. A bizalom funkciói és következményei 
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A bizalomnak nagyon fontos szerepe van a közösségek, így természetesen a gazdasági szervezetek életében is. 

Először is növeli a szociabilitást, vagyis a közösség más tagjaival való változatos együtt-cselekvések iránti 

vonzódást és képességet. Növeli tehát az interakciók számát és mélységét, a szociális hálózatot sűrűbbé és 

gazdagabbá teszi. Második funkciója az információáramlásjavítása, ami megelőzi például az 

információhiányból, a kommunikáció elégtelenségéből fakadó passzivitást, vagyis azokat a helyzeteket, amikor 

egy közösségből mindenki ugyanazt akarná, mégsem cselekszik senki, mert azt hiszik, egyedül vannak a 

véleményükkel. A bizalom emellett növeli a toleranciát, az idegen, ismeretlen személyek és vélemények elés 

befogadására való hajlandóságot. Szintén jótékony hatással van az egyén közösséghez való 

kötődésénekjavítására, a közösségi identitás és szolidaritás kialakulására, ami azutánjavítja a kooperáció, 

kölcsönös segítség és a közös cél érdekében történő áldozathozatal és lemondás esélyeit (Sztompka, 1999). 

Az általános társadalmi szintről a konkrétra térve: amennyiben a különféle információforrások, értékelések, 

érzelmi-attitüdinális viszonyulás és értékkongruencia alapján kialakult egy magas fokú bizalommal jellemezhető 

kapcsolat, a bizalom több tényező közvetítésével is hatással lesz a két fél kapcsolatára. Csökken a kapcsolatba 

való befektetések kockázatosnak észlelése; megerősödik az a vélekedés, hogy az aktuális ingadozások ellenére 

hosszú távon kedvező mérleg alakul majd ki; és végül csökkennek a williamsoni értelemben vett tranzakciós 

költségek. A hosszú távú szerződések Williamson szerint nagyon költségesek, mégpedig a külső körülmények 

változékonysága miatt. A tranzakciós költségek csökkentésének módja szerinte (azokon a piaci területeken, ahol 

a külső körülmények az egyszeri tranzakciókkal való hosszú távú operálást nem teszik lehetővé – lásd Perrow, 

1997) a vertikális integráció, vagyis termelői-szolgáltatói láncok beolvasztása egy nagy szervezetbe, és ezáltal a 

közöttük lévő piaci kapcsolatok átalakítása belső, szervezeti kapcsolattá. Egy másik út lehet azonban a bizalmi 

kapcsolaton alapuló, hosszú távú szerződés megkötése is, amelynek feltételeiről a későbbiekben részletesebben 

is szó lesz majd (Ganesan, 1998). 

Holmes (id. Bigley, Pearce, 1998) nézete szerint a kialakult bizalom a partner megítélését, értékelését határozza 

meg, és a kalkulatív, racionális elemzést gátolja. Ebben az esetben tehát hiányzik a partner folyamatos, aktív 

értékelése, helyette egy érzelmileg színezett viszonyulás, a bizalom pszichológiai állapota határozza meg a 

viszonyt. Más szerzők (Jones, George, 1998) a bizalom dimenziójában három lehetséges álláspontot 

különböztetnek meg: bizalmatlanság, feltételes bizalom és feltétel nélküli bizalom. A bizalmatlanság ebben az 

értelemben a bizalom hiányát, a feltételes bizalom a kognitív-kalkulatív hátterű bizalom meglétét jelenti, amikor 

is a személy mindaddig megbízik a másik félben, amíg az „megfelelően", azaz számára elfogadhatóan 

viselkedik. A feltétel nélküli bizalom esetén nincs szükség a folyamatos megerősítésre és visszajelzésre, 

ilyenkor a másik fél viselkedésének kognitív ellenőrzése csökken, és legtöbbször mély, érzelmi elemekkel is 

színezett, kölcsönös azonosulás alakul ki a két fél között. Amikor a bizalom eléri ezt a mértéket, akkor a 

bizalmat megkérdőjelező, de rövid távon jelentkező magatartásokat hajlamosak a felek elnézni egymásnak, 

hiszen biztosak abban, hogy – elsősorban a közös értékrendszer bázisán – valamilyen átmeneti 

„rendellenességről" van szó. A bizalmat érő negatív hatások azonban erőteljes érzelmeket váltanak ki (amelyek 

észlelhetőek is), és ígyjelzik a bizalommal valósan vagy látszólag visszaélő fél számára, hogy viselkedése 

milyen hatással van a kapcsolatra. 

Egy gazdasági kapcsolatban a bizalom kialakulását és fennmaradását a közvetlenül ható tényezők négy típusa 

befolyásolhatja: 

• a partnercég tulajdonságai, 

• a vele való kapcsolat története, 

• az alkalmazottak tulajdonságai, 

• végül a velük való (személyes) kapcsolatok. 

Ez a megállapítás egy további érdekes kérdést vet fel: vajon pontosan kire is vonatkozik a bizalom egy üzleti 

kapcsolatban? 

1.3.4. A bizalom tárgya 

A bizalom „tárgya" alapesetben egy másik személy, a bizalomról beszélve elsősorban személyek közötti 

kapcsolatra gondolunk, azonban gyakran emlegetünk intézményekbe, szervezetekbe vagy társadalmi rendbe 

vetett bizalmat is. Minden emberre jellemző az általánosított, generalizált bizalom bizonyos szintje. Ez a 

generalizált bizalom – amely egyfajta általános érvényű elvárás az emberi megbízhatóságról – a 

személyiségfejlődés korai szakaszában, az anya-gyerek kapcsolatban alapozódik meg. Ez az elvárás képezi a 
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konkrét, szituációs bizalom alapját (Stack, 1994). A generalizált bizalom határozza meg, hogy a személy 

mennyire fog megbízni másokban azelőtt, hogy konkrét információkkal rendelkezne arról, mennyire megbízható 

az adott személy (Mayer, Davis, Schoorman, 1995). Az élet folyamán szerzett tapasztalatok természetesen 

valamilyen mértékben módosíthatják ezt a nagyon mélyen gyökerező, alapvető viszonyulást, de ezt inkább 

konkrét, mint általános érvényességgel teszik. Konkrét személyekkel vagy dolgokkal való kapcsolatunk tehát 

maga is kialakítja az adott kapcsolatra jellemző bizalmi szintet, ami ugyanakkor nem feltétlenül befolyásolja a 

személyiségre jellemző generalizált bizalmi szintet. 

A bizalom legkonkrétabb formája a mindennapi életben az ismert személyekhez kötődik, két ember 

kapcsolatában alakul ki és változik. Az említett két, idioszinkratikusjellegű bizalomformán (az általános 

érvényességű, generalizált bizalmon és a személyhez kötődő, meglehetősen konkrét bizalmon) kívül léteznek a 

bizalomnak társas közvetítéssel létrejövő típusai is. Ezek közé tartozik a kölcsönös bizalom elfogadottsága a 

személy környezetében (kultúra, nemzet, etnikai csoport, referenciacsoport), valamint a kategórián és szerepen 

alapuló, deperszonalizált bizalom változatai, amelyek nem igényelnek közvetlen tapasztalatot vagy információt 

az adott személyről. Az ilyenjellegű bizalom alapja a kategóriáról vagy a szerepről, annak feltételeiről való 

előzetes tudás (amely lehet valamilyen általános, társadalmi norma vagy elvárás, illetve egy szűkebb közösség 

által kialakított és közvetített normarendszer), ilyen értelemben ez a szerepnek megfelelő viselkedést biztosító 

rendszernek szóló bizalom. Hasonló módon alakul ki a szabályokon alapuló bizalom is, amely szintén 

deperszonalizált jellegű. E bizalomtípus hátterében a szervezetet működtető szabályok állnak, amelyeket 

szükségképpen minden szervezeti szereplőnek el kell fogadnia, így e szabályok keretei között a tagok 

egymásban megbízhatnak (Kramer, 1999). 

A bizalmat csoportosíthatjuk aszerint is, hogy milyen kapcsolatban van a személy a bizalma tárgyával. Bizalom 

először is megjelenhet ismeretlen személyek között. Ezt a kört olyan fogalmak és elméleti keretek 

alkalmazásával ragadhatjuk meg, mint a generalizált bizalom, a döntéselmélet és játékelmélet vagy a szituációs 

faktorok elemzése. Egy másik bizalomtípusban a személyek többé-kevésbéjól ismerik egymást, valamilyen 

mélységű tudással, információkkal rendelkeznek egymásról, és sokszor érzelmi kötődés is kialakult már 

közöttük. Ilyen helyzetek elemzésénél az egyik lehetséges megközelítési mód a kognitív alapok keresése, a 

racionális döntésként történő elemzés. Más megközelítések szerint az érzelmek szerepe sem elhanyagolható. Az 

egymás számára ismerős vagy ismeretlen emberek között kialakuló bizalom mellett a bizalom nagyobb 

rendszerekben (a gazdaságban vagy az egész társadalomban) való megnyilvánulásai megint mást helyeznek a 

fókuszba. A bizalom tárgya itt is lehet ismerős (mint egy régi üzleti partner, amelyről sok és sokféle információ 

áll rendelkezésre) vagy ismeretlen (például a gazdasági élet valamely új szereplője). Ezekben az esetekben 

többnyire nem egyetlen személy, hanem egy csoport vagy szervezet lesz a bizalom vagy bizalmatlanság tárgya, 

és a bizalom jelenségét a tranzakciós költségek elemzésén vagy a társadalom általános bizalomszintjének 

elemzésén keresztül közelíthetjük meg (Bigley, Pearce, 1998). 

A való élet konkrét eseményeiben a bizalom különböző szintje, tehát a személyre és kultúrára jellemző 

generalizált bizalom, a társas normákon, szerepeken, közösségi szabályokon alapuló bizalom és az adott 

interperszonális kapcsolat történetében gyökerező bizalom szálai nem különíthetők el. Ahogy előbb láthattuk, a 

cégek közötti bizalmat (amely a cégek dolgozóinak egymásra és a cégekre vonatkozó bizalmi ítéleteiből, 

viszonyulásából adódik össze) mind a cég tulajdonságai és a cégközi kapcsolatok, mind az alkalmazottak 

tulajdonságai és a velük való tapasztalatok meghatározzák. Ebben az esetben is megfigyelhetjük, hogy nem 

könnyű egyértelműen meghatározni, hogy ki vagy mi a bizalom tárgya, inkább egy adott tranzakcióra vagy 

tranzakció-sorozatra vonatkozó, dinamikusan változó bizalmi viszonyulásról beszélhetünk. Fontos kiemelni, 

hogy a cég alkalmazottairól kialakuló benyomás nagyon erősen minősíti a céget mind a vevők, mind a 

partnercégek szemében, tehát az interperszonális kapcsolatokban kialakult bizalom vagy bizalmatlanságjelentős 

hatással van az intézmények, szervezetek iránti „elvontabb"jellegű, nem személyhez köthető bizalomra. 

Egy szervezet iránt annak tagjai részéről megnyilvánuló bizalomról leginkább a nagy létszámú, többtagú 

szervezetek esetében van értelme beszélni. A kisebb szervezeteknél a mindenkit érintő döntések vagy 

cselekvések még könnyen köthetők néhány személyhez vagy egy kisebb csoporthoz, így a szervezet iránti 

bizalom lényegében az irántuk – mint egyének vagy csoport iránt – érzett bizalommal lesz azonos. Egy nagyobb 

szervezetben, ahol a döntésekés tettek kiindulópontjai általában már nem vagy nehezebben azonosíthatók, maga 

a szervezet – mint önálló entitás – is a bizalom tárgya lehet, és a szervezet egésze iránti bizalom, ha nem is 

teljesen, de elszakadhat a vezetés (a szervezet életét legerősebben befolyásoló csoport) iránti bizalomtól (Mayer, 

Davis, 1999). 

A későbbiekben több konkrét példával illusztráljuk a bizalom tárgyának releváns tulajdonságait. Elöljáróban a 

szakirodalomban leggyakrabban említett három ilyen tulajdonságot ismertetjük röviden. Mayer, Davis és 
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Schoorman (1995) a szavahihetőség/megbízhatóság fogalmában összesítik a bizalom tárgyára jellemző, a 

bizalmat befolyásoló hatásokat, aminek a legfontosabb komponensei a képességek, a jóindulat és az integritás. 

A képességek fogalmában benne foglaltatnak mindazok a készségek, kompetenciák és tulajdonságok, amelyek 

az illetőt alkalmassá teszik arra, hogy az adott területen valamilyen befolyással bírjon. A jóindulat arra utal, 

hogy a bizalom tárgya képes és törekszik önérdekű motivációin felülemelkedve a benne megbízó személy 

érdekében cselekedni. Az integritás azt a bizonyosságot jelenti, hogy bizalmának tárgya a benne megbízó 

számára is elfogadható szabálykészletnek megfelelően viselkedik. A szabályok vonatkozásában meghatározó, 

hogy a másikban megbízó személy számára elfogadhatóak legyenek, a bizalom tárgya pedig következetes 

legyen e tekintetben. A három komponens természetesen nem feltétlenül hat egyforma erővel egy-egy konkrét 

esetben. Abszolút és relatív erejüket meghatározza a szituáció jellege és a másik félben megbízó személy 

tulajdonságai. A különböző helyzetek más és más mértékben igénylik vagy éppen emelik ki a bizalomra ható 

egyes jellemzőket, és az emberek is (akiknek bízniuk kell vagy lehet a másikban) különböznek abban, hogy a 

bizalom tárgyának melyik tulajdonsága mennyire fontos a számukra. 

1.3.5. Optimális mértékű bizalom 

Deutsch (1973) szerint az egészséges bizalom-gyanakvás egyensúly legfőbbjellemzője a rugalmasság és az 

alkalmazkodókészség. Csakúgy, mint az egészséges személyiségjellemzőinél, itt is az a fontos, hogy a személy 

a bizalom tárgyához az aktuális helyzetnek megfelelően, vagyis ne egy rigid, változatlan és változtathatatlan 

módon tudjon viszonyulni. A fogolydilemma-helyzettel folytatott kísérletek tanulságai is arra világítanak rá, 

hogy az „optimális" bizalom nem egyenlő a feltétlen bizalommal. A Robert Axelrod által 1979-ben kiírt, 

többmenetes fogolydilemma-stratégiai verseny (ismerteti Mérő, 1996) győzteseinek elemzése a hatékony 

stratégiák öt lényegi tulajdonságát mutatta ki: 

• barátságosság (amit megelőlegezett bizalomnak is tekinthetünk: a kezdő lépés 

mindig kooperatív), 

• megbocsátás (vagyis rugalmasság, ha az ellenfél „jó útra tér"), 

• provokálhatóság (vagyis alkalmazkodóképesség, ha az ellenfél versengő), 

• reakcióképesség (vagyis alkalmazkodás az ellenfél stratégiájához), 

• kiismerhetőség (vagyis a reakciók kiszámíthatósága). 

E kísérlet is a szituációhoz illeszkedő bizalmi szint fontosságát erősíti meg. Wicks, Berman és Jones (1999) az 

optimális bizalomról írott tanulmányukban leszögezik: bár előnyös, ha az egyén (a csoport vagy a szervezet) 

következetesen és folyamatosan elkötelezett bizalomteli kapcsolatok kialakítására, de konkrét esetekben a 

bizalom odaítélésében a realitásnak megfelelően, sőt elővigyázatosan kell eljárni. Az optimális bizalomszint 

mindig egy adott kontextusra érvényes, nem lehet általánosan adekvát bizalomszintről beszélni. Az adott 

esetben optimális bizalom tehát lehet alacsony és lehet magas is, attól függően, hogy kire vagy mire és milyen 

helyzetre vonatkozóan alkalmazzuk. 

A kölcsönös függés mértéke határozza meg a bizalom optimális szintjét. Ha a kölcsönösfüggés és a bizalom 

közötti kapcsolat harmonikus, a teljesítmény (gazdasági kontextusban) növekedni fog, ha nem, akkor csökkenni. 

A bizalom optimális szintje a kölcsönös függés mértékével egyenes arányban változik. Erős kölcsönös 

függésnél nagyobb kölcsönös bizalom a kívánatos, mivel így csökkennek a tranzakciós költségek, javul az 

alkalmazkodás, a kooperáció és az elköteleződés, bár egyes költségek (pl. az alternatívák számának 

csökkenéséből adódóak) növekednek. A potenciális kockázatok (pl. a másik kihasználása vagy a kapcsolat 

felbontása) kevésbé valószínűek a kölcsönös függés miatt. Ha nem áll fenn kölcsönös függés, akkor stratégiailag 

hatékonyabb kevésbé bízni a partnerben, hiszen itt nagyobb a cserbenhagyás veszélye, ráadásul a bizalom 

magas szintje miatt csökken az alternatívák nagy számából fakadó előny. 

A patologikus bizalom lehetséges okai Deutsch (1973) szerint: 

• a túlzott hit abban, hogy elérjük, amit akarunk; 

• a negatív következmények alábecsülése; 

• dependensen túlzottan optimista hit a partner jóindulatában és hatalmában; 
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• omnipotens-túloptimista bizalom, amely a saját hatalom és gyakorolt kontroll túlbecsülésében áll; 

• impulzív vagy hanyag bizalom, ami a realitásérzék torzulása miatt minden óvatosságot mellőz. 

Bár Deutsch ezeket mint egyéni jellemzőket ismerteti, az adekvát szervezeti jelenségeket sem nehéz felfedezni. 

1.4. SZERVEZETEN BELÜLI BIZALOM 

A gazdaság szereplőinek többsége nemcsak egyénként, hanem egy szervezet tagjaként is részt vesz a gazdaság 

működésében. A szervezetek mint gazdasági szereplők sikerét nagyban meghatározza, hogy mennyire képesek 

koordinált akciókra, azaz hogy a szervezetet felépítő egyének mennyire képesek egyéni céljaikat a szervezeti 

célokkal összhangban elérni. Ezt az összehangoltságot nem lehet kizárólag külső szabályozással megteremteni, 

sokkal inkább helyesen megtervezett emberierőforrás-gazdálkodással, amely a kiválasztástól kezdve a 

kompenzációs rendszer kialakításán keresztül a karriertervezésig és a legkülönfélébb képzésekig és 

fejlesztésekig végigkíséri az egyéni munkavállalót és tevékenységét a szervezetben. 

Az alkalmazottak attitűdjei, a szervezethez való érzelmi viszonyulásuk, kötődésük olyan tényezőkből adódik, 

mint a szervezeti bizalom, munkakörrel való elégedettség vagy a szervezeti elköteleződés. Az attitűdök kedvező 

alakulása stratégiailag fontos, de nehezen befolyásolható. Különösen érvényes mindez a bizalom kialakítására, 

hiszen a bizalom egyik meghatározó jellegzetessége, hogy – bár kezdetben, mint láttuk, viszonylag magas 

értékeket érhet el – hosszú távú stabilitása többnyire csak lassú, fokozatos fejlődéssel lehetséges, de akár egy 

pillanat alatt is romba dőlhet. Ennek oka Slovic (1993 – id. Kramer, 1999) szerint az, hogy a bizalmat leromboló 

események sokkal feltűnőbbek, könnyebben észlelhetőek, így az ítéletben nagyobb súlyt kapnak. Sőt a bizalmat 

csökkentő információ forrását az emberek megbízhatóbbnak tartják, mint az ellenkező információt terjesztőt. 

Az egyénnek (optimális esetben) bizalommal teli viszonyulást kell kialakítania nemcsak munkatársaihoz és 

vezetőihez, hanem az egész szervezet. A szervezet iránti bizalom az egyén elvárása azzal kapcsolatban, hogy a 

munkáltató szavahihető, nyílt és elkötelezett viselkedést tanúsít majd vele szemben (Gilbert, Li-Ping, 1998). A 

fogalom szorosan kapcsolódik az elköteleződés-elkötelezettség fogalmaihoz, ez utóbbiak azonban inkább a 

szervezeti célok elfogadását, az ezekkel való azonosulástjelentik, míg a bizalom a szervezeti cél elérésébe és a 

vezetésbe vetett hitre utal, valamint arra a vélekedésre, hogy a szervezet céljai és eredményes tevékenysége az 

egyén számára is kedvező. 

1.4.1. Bizalom és kommunikáció 

Mishra és Morrissey (1990id. Gilbert, Li-Ping, 1998) a szervezeti bizalom négy fő forrását, támaszát írták le: 

• a nyílt kommunikáció, 

• bevonás a döntéshozatalba, 

• kritikai információk megosztása 

• érzések és észrevételek őszinte kinyilvánítása. 

Az alappillérek közül három a kommunikációval, az információközléssel, illetve az őszinteséggel áll 

kapcsolatban. A kommunikáció és a bizalom egymással szorosan összefügg, egymást kölcsönösen erősítik a 

szervezetben. A nyílt és őszinte kommunikáció bizalmat kelt, de feltételezi is a bizalom valamilyen alapszintjét. 

Bizalom hiányában a beosztottak információkat tarthatnak vissza a vezetők elől, akik emiatt nem tudnak reális 

képet alkotni a helyzetről. Az információ-visszatartás oka lehet az is, hogy a beosztottjobb színben akarja magát 

feltüntetni (Miner, 1988). 

A szervezeti kommunikáció intézményes formáinak egyik típusa a rendszeres visszajelzés, a 

teljesítményértékelés. A dolgozók egyjól működő teljesítményértékelő rendszertől azt várhatják, hogy 

érzékenyen reagál például megnövelt befektetéseikre, erőfeszítéseikre, és ennek megfelelően alakulnak majd 

anyagi juttatásaik is. Amennyiben ez a visszacsatolás hiányzik, értelemszerűen csökkenni fog a bizalom a 

teljesítményértékelésért felelős személyek, vagyis a vezetés iránt. Ilyen értelemben tehát a teljesítményértékelő 

rendszer alkalmazottak által észlelt pontossága éppen olyan fontos meghatározója a vezetés iránti bizalomnak, 

mint az értékelés és a juttatások rendszerének megfelelő ötvözete. A vezetés iránti bizalmat a 

teljesítményértékelő rendszer a bizalom tárgyának mindhárom fontos jellemzőjén (képességek, jóindulat, 

integritás) keresztül befolyásolhatja. 
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A képességek észlelésére kedvezően hat, hiszen elősegíti, hogy az egyén pozitívan ítélje meg a vezetők 

képességeit. De ugyanígy igazolja a feltételezettjóindulatot, mivel az alkalmazottak számára érezhető, hogy a 

vezetés törődik személyes érdekeikkel. Ajó teljesítményértékelő rendszer hatással van az integritás érzékelésére 

is, hiszen a vezetés nemcsak szóban köteleződik el egy olyan rendszer mellett, amely a nagyobb 

tejesítménytjutalmazza, hanem valóban elveinek megfelelőenjár el. Mayer és Davis 1999-es vizsgálata e 

hipotézist igyekezett bizonyítani, részleges sikerrel. A vezetés iránti bizalmat eredményeik szerint valóban 

növeli egy új, pontosabb és ajuttatásokra visszaható (instrumentálisabb) teljesítményértékelő rendszer 

bevezetése, mégpedig éppen a vezetők releváns tulajdonságainak (képességek, jóindulat, integritás) pozitívabb 

megítélése által. Az új rendszernek azonban inkább az instrumentalitása hatott, mint az észlelt pontossága. Ez az 

eredmény a bizalmat befolyásoló faktorok idioszinkratikus és kontextusfüggő jellegét (a bizalom tárgyáról szóló 

részben is említett megállapításokat) támasztja alá. 

A munkahelyi kommunikáció tartalmi elemei különböző mértékben segítik elő a bizalom kialakulását. Butler és 

Cantrell (1994) öt kommunikációs területet vizsgáltak elkülönítve: a teljesítménnyel, a feladattal, a karrierrel 

kapcsolatos és a személyes jellegű kommunikációt, valamint a kommunikációs válaszkészséget. Eredményeik 

szerint az öt faktorból a bizalmat csak a feladattal, karrierrel kapcsolatos kommunikáció és a kommunikációs 

válaszkészség határozza meg, a teljesítménynyel kapcsolatos vagy a személyes jellegű kommunikáció kevésbé 

fontos. Ezek szerint tehát elegendő, ha a vezető optimálisan teljesít a feladatés karriervonatkozású 

kommunikációban, valamint a válaszkészségben ahhoz, hogy a bizalom kommunikációval elérhető javulását 

maximalizálja. 

A szervezeteken belül az információáramlás biztosítására a formális csatornák mellett (amelyek például az 

értekezletek, a belső számítógépes hálózaton továbbított üzenetek vagy hírlevelek) informális csatornák is 

rendelkezésre állnak. Bár az informális csatornák – természetüknél fogva – nem közvetlenül befolyásolhatók, 

jelentőségüket mégsem, sőt éppen ezért nem lehet túlbecsülni. A szervezeti bizalom szempontjából fontos lehet 

a „mentor" és védence közötti kapcsolat (amely azonkívül, hogy a fiatalabb személy karrierjének sikeresélyeit 

növeli, információkhoz is juttatja őt); az informális hálóban betöltött szerep centralitása, amivel gyakoribb 

kommunikáció és így több információ is jár; végül a csoportkohézió ereje. Gilbert és Li-Ping (1998) a szervezeti 

bizalomra fókuszáló vizsgálatukban a fenti három informális tényező közül a bizalmat leginkább támogatónak a 

csoportkohéziót találták. 

A kommunikáció nemcsak két vagy több személy közötti közvetlen formájában hat a szervezeti bizalom 

kialakulására, hanem a „harmadik", kívülálló személy által terjesztett hírek, pletykák formájában is (Burt, Knez, 

1995 – id. Kramer, 1999). Ezek a külső információforrások azonban általában torzítanak, mivel az emberek a 

közölt – önmagukban is töredékes – híreket többnyire az aktuális hallgató vélt elvárásainak megfelelően 

„kozmetikázzák". A bizalmat erősítő és gyengítő információk terjedése nem szimmetrikus módon zajlik. A 

kellemetlen pletykák gyorsabban terjednek, és hatásuk is nagyobb. 

1.4.2. Bizalom és vezetés 

A szervezeti bizalom egyik eleme a vezető iránti bizalom is. A dolgozók számára nagyon sok esetben a vezető 

közvetít, kapcsolatot teremt a szervezet általános, stratégiai céljai irányában. Ezért a vezetővel kialakított 

kapcsolat és kölcsönös kommunikáció kiemelt fontosságú a szervezeti bizalom alakulásában is. Más 

szempontból a participatívabb, vagyis a beosztottak, illetve beosztottak csoportjai (team, csapat) számára 

nagyobb önállóságot és felelősséget adó vezetési stílusok iránti igény növekedése is a bizalom kérdésére 

irányítja a figyelmet. A folyamatos irányítás és ellenőrzés helyett bizalmi alapú vezetői módszerekre van 

szükség (Mayer, Davis, Schoorman, 1995). 

Az elmúlt évtizedekben a vezetés kutatásának két markánsan elkülönülő irányzata a vezetést meghatározó 

tényezők két különböző csoportjára helyezi a hangsúlyt (Podsakoff, Bommer, 1996). A vezető „ 

transzformációs" viselkedéseit hangsúlyozó irányzat (pl. Bass, 1985-id. Podsakoff, Bommer, 1996) a vezetőnek 

a vezetettek értékrendszerére, céljaira, szükségleteire gyakorolt hatását vizsgálja. Az általuk személyében is 

fontosnak tekintett, karizmatikus vezető által kifejtett hatás alapja az iránta érzett bizalom és tisztelet, aminek 

háttere a vezető által közvetített szervezetijövőkép, az ennek megfelelő viselkedési modell, a csoportcélok 

elfogadásának képviselete, a személyre szabott támogatás. Az eredmény a vezetettek mély bevonódása és az 

elvárások túlteljesítése, ami megnyilvánul abban is, hogy a szűken vett munkaköri szerepelvárásokon túl más, a 

szervezettel kapcsolatos tevékenységekben, viselkedésformákban is aktívak lesznek (pl. különféle altruista 

megnyilvánulások vagy az udvariasság és a barátságosság). Ebben a modellben a vezető iránti bizalom a 

szervezet iránti bizalom záloga. A vezetőnek a vezetettekkel kialakított speciális, személyes, tiszteleten és 

bizalmon alapuló kapcsolata a külső körülményektől függetlenül eredményes tevékenységet tesz lehetővé. 
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Az ezzel az elképzeléssel szemben megfogalmazódó másik elméleti keret a szituációs változókkal foglalkozik. 

E modell (Kerr, Jermier, 1978 – id. Podsakoff, Bommer, 1996) szerint a vezető viselkedésének pozitív hatásait a 

különféle szituációs faktorok pótolhatják, semlegesíthetik vagy támogathatják. A számításba vehető tényezők 

körébe a beosztottak tulajdonságai, a szervezeti jellemzők és a feladat jellemzői tartoznak. E felfogás képviselői 

szerint a hatékony vezetés kulcsa, hogy a megfelelő vezetői viselkedéseket helyettesíteni képes szituációs 

faktorokat feltérképezzük, és segítségükkel optimalizáljuk a konkrét helyzeteket. Eszerint tehát nincs feltétlen 

szükség a vezető iránti bizalomra, illetve általában a vezető befolyásoló, „emberformáló” szerepére, hiszen 

statisztikailag is kimutatható, hogy e kapcsolat előnyös hatásait milyen helyettesítő eszközökkel lehet kiváltani 

vagy egyes kívánatos hatásokat felerősíteni. 

Bár Podsakoff és Bommer (1996) a két elképzelés integrálására tett kísérlete az általuk várt erőteljes 

interakciókat nem igazán mutatta ki, témánk, a bizalom szempontjából érdekes eredményekre jutottak. A vezető 

iránti bizalomra a „transzformációs” vezetői viselkedések közül a megfelelőmodellnyújtás és a személyre 

szabott támogatás volt a legerősebb hatással, de a csoportcélok elfogadtatása is pozitívan hatott a bizalom 

alakulására. A szituációs változók közül a csoportkohézió (más vizsgálatok által is megerősített – Gilbert, Li-

Ping, 1998) hatása mellett a visszajelzés és a készség-képesség-gyakorlat szintje is a bizalom kialakulását-

megerősödését segítette, míg ajutalmazással szembeni közömbösség és a szervezet formalizáltsága ellenkező 

hatással volt a vezető iránti bizalomra. 

A két elképzelés összekapcsolásának egyik eleme az egyes „transzformációs” vezetői viselkedések kiváltására 

képes szervezeti tényezők azonosítása. Milyen szervezeti jellemzők lehetnek tehát azok, amelyek a bizalommal 

összefüggő vezetői viselkedéseket megfelelően helyettesíteni képesek? A feladatról kapott visszajelzés például, 

úgy tűnik, a megfelelő modellnyújtás helyettesítője lehet a vezetővel kapcsolatos bizalom alakulásában, és 

ehhez hasonlóan, a rutinfeladatok végzése helyettesítő hatású volt a csoportcélok elfogadtatásában. Ez aztjelenti, 

hogy (amennyiben megerősítést nyernek ezek az eredmények) a megfelelő visszajelzés esetében a 

modellnyújtás jelentősége csökkenhet a vezető iránti bizalom csökkenése nélkül, és hasonlóképpen, a 

rutinmunkát végzőknél a csoportcélok elfogadása nélkül is változatlan maradhat a vezető iránti bizalom. 

A szervezeti struktúra egyes elemeinek a szervezeti bizalomra gyakorolt negatív hatására hívja fel a figyelmet 

Furnham (id. Organ, Bateman, 1991). A nagyobb szervezetekben egyre általánosabbá válnak ugyanis a felső 

vezetői szint és az alacsonyabb szervezeti szintek közötti óriási jövedelmi különbségek. Az Egyesült 

Államokban nem ritka a százszoros nagyságrendű különbség sem, Európában átlagosan körülbelül a 

tizenötszörösét keresi egy felső vezető egy munkás átlagos fizetésének. Ezek a szélsőséges különbségek 

pszichológiai szempontból rendkívül negatív hatásúak, a szerző „bizalmi szakadéknak" nevezi az emiatt 

kialakuló helyzetet. A szervezet többségét alkotó, a hierarchia alsóbb szintjein dolgozó munkatársak ilyen 

körülmények között ugyanis hamar elkezdenek kételkedni a vezetőség motivációiban és intencióiban, súlyosabb 

esetben még a képességeikben is. Ajövedelmi szintekről a legtöbb esetben természetesen nincsenek pontos 

információik, elképzeléseik annál inkább, s a helyzeten a kirívó különbségeket elfedni próbáló ködösítés csak 

rontani tud. Az igazi konfliktus akkor robban ki, ha a vállalat nem annyira sikeres, a megoldás ilyen esetekben 

általában a kooperatív problémamegoldás és az egalitarianizmus, amit kedvezően befolyásolhat a felső vezetés 

aktív, személyes részvétele a reformok bevezetésében. 

A vezető iránti bizalom a szervezeti igazságosság észlelésének is lényeges összetevője (Mező, Kovács, 1999). 

Az erőforrások elosztásának igazságosságát két alapvető szempontból lehet vizsgálni-értékelni. A disztributív 

igazságosság felől közelítve az elosztás eredménye alapján ítéljük meg annak igazságos vagy igazságtalan 

mivoltát. A procedurális igazságosság ezzel szemben nem az elosztás eredménye, hanem az elosztás mint 

döntési folyamat szempontjából ítéli meg folyamatot. E két igazságosságfelfogás természetesen nemcsak a 

szervezeti igazságosság vizsgálatában használatos, de a szervezeti szereplők lehetséges szempontjait is 

megfelelően írja le. 

A vezető iránti bizalom a procedurális igazságosság észlelésével kapcsolatban merül fel. A vezető 

igazságosságát ugyanis többek között annak alapján ítéljük, ítélhetjük meg, hogy szándékait, intencióit mennyire 

érezzük nyíltnak, mennyire látszik hihetőnek, hogy valóban a beosztottakkal szembeni elfogulatlanság, érdekeik 

megfelelő képviselete motiválja a vezetőt. Ezen a bizalmon kívül fontos még a neutralitás, a semlegesség is, 

vagyis egy korrekt, becsületes, objektív tényeken alapuló és torzításmentes döntéshozatal. A harmadik 

kulcsfontosságú dimenzió, hogy a vezető tiszteletben tartja beosztottjait, elismeri jogaikat, státusukat, és 

tekintettel van erre. A döntési folyamat megítélésében mindhárom dimenzió, tehát a bizalom, a neutralitás és a 

státus tiszteletben tartása is meghatározó jelentőségű (Mező, Kovács, 1999). A bizalom szerepe különösen akkor 

fontos, amikor egy adott döntési folyamatban nemcsak a két érdekelt fél vesz részt, hanem egy harmadik, 

közvetítő felet is bevonnak a döntésbe (a mediációról a későbbiekben is lesz még szó). Szervezeteken belül az 
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ilyen stratégiák alkalmazása főként a nagyobb hatalmi távolsággal jellemezhető kultúrákban, tagoltabb 

hierarchiával rendelkező szervezeteknél gyakori, így ezeknél a bizalom szerepe értelemszerűen szintén nagyobb. 

A kommunikáció kiemelt fontosságát többször említettük már. Ezzel kapcsolatban érdemes kitérni a vezető és 

beosztottja közötti kommunikáció hangvételére, stílusára, amelynek alakítása a legtöbb esetben a vezetőn múlik. 

A kommunikáció irányító-kontrolláló jellege a kölcsönös bizalom kialakulását megnehezíti, mivel a 

beosztottnak nem ad igazi esélyt a megszólalásra. Ennek ellenére természetesen szükség van az ilyen típusú 

kommunikációra is, csak nem minden esetben eredményes. A megértő, facilitáló, közvetlen kommunikációs 

stílus a kezdetektől fejleszti a bizalmat, mivel serkenti az információáramlást. A vezető pozíciót betöltő 

személyek különböznek abban, hogy melyik típusú kommunikáció áll közelebb hozzájuk, de mindenképp 

érdemes tisztában lenniük a következményekkel (Miner, 1988). 

1.4.3. Bizalom és participáció 

Az alkalmazottak bevonása a döntéshozatalba a szervezetekről és szervezeti szereplőkről alkotott szemléletmód 

változásával fokozatosan egyre nagyobb szerepet kapott az elmúlt évtizedek során. A szervezeti szereplőket 

leíró nagy hatású elképzelés volt a McGregor (1960) által létrehozott Xés Y-elmélet. A tradicionális, erősen 

hierarchizált, bürokratikus szervezeti rendszer képviselői a szervezetben tevékenykedő egyént passzív, a munkát 

és kihívásokat kerülni igyekvő, csupán kívülről jövő motivátorokkal munkára fogható lénynek fogják fel, és 

ehhez igazodva a vezetés legfontosabb feladatait is az alkalmazottak irányításában, motiválásában, 

kontrollálásában látják (X-elmélet). McGregor Y-elmélet elnevezéssel a lehetséges másik vezetői szemléletet 

ismerteti, amely szerint a szervezetben dolgozó ember maga is aktívan, belülről motivált az értelmes 

cselekvésre, célokat állít magának, és külső nyomás nélkül is hajlandó dolgozni, sőt, ha ilyen irányú 

szükségletei nem elégülnek ki, az ugyanolyan kellemetlen pszichológiai állapotot eredményez, mint ha a 

Maslow-piramisból ismert alacsonyabb szintű szükségletekben szenvedne hiányt.2 Ezeket a tulajdonságokat nem 

szabad elsorvasztani azzal, hogy még létüket is tagadják (ami McGregor szerint olyannyirajellemző, hogy az 

emberek a szervezetekről szerzett tapasztalataik miatt sokszor ténylegesen passzívvá válnak), hanem érdemes 

kihasználnia a szervezetnek, ezen belül a vezetőnek, hiszen az egyén és a szervezet céljai alapvetően 

összeegyeztethetőek. 

Miles (id. Miner, 1988) az emberkép időbeli változásait a tradicionális, az előbb bemutatottX típusú felfogástól 

a HumanRelations irányzatának köztes modelljén keresztül a Human Resources megközelítésének Y típusú 

emberképéig fejlődve képzeli el. Az emberkép a szervezeti bizalom szempontjából azért fontos, mert a 

kölcsönös bizalom és az egyénre ruházott felelősség és önállóság mértéke kölcsönösen befolyásolják egymást. 

Létezik tehát egy általános elképzelés a szervezetben, szervezetekben arról, hogy mekkora felelősséget lehet és 

kell egy átlagos beosztottra ruházni. Ezt a nézetet mint a bizalom és kontroll dilemmáját is megfogalmazhatjuk 

(Handy, 1985). A bizalom ebben az értelemben a beosztott vélekedése arról, hogy a vezető hogyan ítéli meg őt. 

A kontroll pedig az, amit a vezető gyakorol (vagy nem gyakorol). A beosztottra ruházott felelősség mértéke 

meghatározza, hogy mennyire érzi úgy, hogy van beleszólása saját munkájának szervezésébe, ami viszont 

erősen hatni fog a szervezet iránti bizalomra, elköteleződésre. Handy (1985) szerint a bizalom és a kontroll 

„összege" minden esetben konstans, ami aztjelenti, hogy ha valamelyiket növeljük, a másik szükségképpen 

csökkenni fog. Ez azt isjelenti, hogy a bizalom növeléséhez a kontroll csökkentésén átvezet az út. Előbb bízni 

kell, a bizalom előnyei csak később élvezhetők. 

Számos szervezeten belüli tényező összeadódó hatása szabja meg azt, hogy a beosztottak milyen mértékben 

érzékelik a feléjük megnyilvánuló bizalmat, amire aztán bizalommal válaszolhatnak. Ebben a folyamatban a 

vezető viselkedése a legfontosabb közvetítő, integráló tényező. További befolyásoló háttértényezők: 

• A szervezet egészének jellemzői: a szervezeti felépítés és kultúra, illetve a személyzeti politika jellemzői. 

• A vezető és a beosztottak kapcsolatának jellemzői: a kezdeti interakciók, az ekkor szerzett benyomások 

alapján kialakuló elvárások a beosztott képességeiről, szakmai tudásáról és a bizalom viszonzására való 

hajlandóságáról, illetve a lehetséges negatív kimenetelek súlya. 

• Egyéni jellemzők: a vezető bizalomra való általános hajlama, illetve az a képessége, hogy viselkedésével ki 

tudja-e fejezni a bizalmat. 

                                                           
2 Lásd pl. Carver, Scheier, 1998. 
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A vezető bizalmat megelőlegező viselkedéseinek a következetessége és az integritása, továbbá a kontrollt 

megosztó és delegáló, a kommunikációs, a jóindulatra és a beosztottakkal való törődésre utaló elemei hatnak 

erőteljesen a beosztottak bizalompercepciójának alakulására (Whitener et al., 1998). 

A megelőlegezett bizalom tehát kockázatvállalást igényel, ami nem minden vezető számára fogadható el 

könnyen. Mi szükséges ahhoz, hogy mégis vállalja? Elsősorban az a hit, hogy a beosztott képes az adott feladat 

önálló elvégzésére. Ebben a mondatban kulcsszó az „adott". A bizalom megfelelő szintje ugyanis tipikusan 

szituációfüggő. Figyelembe kell venni a kockázat mértékét, a beosztott képességeit és tapasztalatait, de a vezető 

önbizalma és az esetleges felülről ható nyomás sem közömbös tényezők. A bizalom mint „munkamódszer" 

kialakítása könnyebb, ha a vezető maga választhatja ki munkatársait, ha a beosztottak felelősségi köre 

meghatározott (e határokon belül viszont a beosztott kezében van az ellenőrzés), és ha a vezető kontrollja csak 

az eredményekre, a végkifejletre korlátozódik. 

Likert (id. Miner, 1988) a vezetés participativitásának mértékét kapcsolja össze a bizalom különböző szintjeivel. 

A kizsákmányoló-autoriter vezető és beosztottja között mindennemű kölcsönös bizalom hiányzik. Ajóindulatú 

autoriter, valamint a konzultatív vezető egyre szélesebb bizalmi bázisra építhet, míg a teljes kölcsönös bizalom a 

participatív vezetésnél tapasztalható. Ajellemző különbségek megfigyelhetők a motivációs erők, az interakciók, 

a befolyásolás, a célkialakítás, a kommunikáció, a döntés és a kontroll területein is. 

1.4.4. Csapatmunka, csoportos feladatmegoldás 

A modern szervezeti struktúrák egyik vezérelve, hogy a feladatmegoldás nem egymástól elszigetelt, hanem 

egymással együttműködő személyek csoportjainak (team) felelőssége. A csapat tagjai ideális esetben céljaikat és 

tevékenységeiket koordinálva dolgoznak, és magasabb szinten a teamek munkája a divízió, majd az egész 

vállalat szintjén integrálódik. A csapaton belül természetesen van munkaés felelősségmegosztás, de a hangsúly 

mégis a közös tevékenységre, az összehangolt cselekvésre helyeződik. 

A csapatmunkának, csoportos problémamegoldásnak számos feltételezett előnyt tulajdonítanak az elvégzett 

munka mennyiségi és minőségi jellemzőit illetően. Ahhoz azonban, hogy optimálisan kihasználhatóak legyenek 

ezek az előnyök, bizonyos feltételeknek teljesülniük kell. A csapaton belüli kölcsönös bizalom az egyik 

legfontosabb ilyen feltétel. A bizalom – annak is a feltétel nélküli, vagyis nem amásik fél viszonylag folyamatos 

monitorozásán alapuló, hanem éppen az ettől való tartózkodásban, valamint kölcsönös identifikációban 

kifejeződő formája – több ok miatt is jótékony hatással van a csapatmunkára és kooperációra (Jones, George, 

1998). Amennyiben a csapaton belül a feltétel nélküli bizalom szintje magas, akkor a csapat tagjai 

• csoportbeli szerepüket tágabban, rugalmasabban értelmezik, elsősorban a közös célok elérése szempontjából; 

• viselkedésüket egyfajta közösségi orientáció jellemzi, vagyis nem adok-kapok alapon segítenek egymásnak, a 

kölcsönös segítség egyensúlyát szem előtt tartva, hanem kötelességüknek érzik, sőt természetesnek tekintik, 

hogy minél inkább támogassák a többieket; 

• megbíznak a csoport többi tagjában, hiszen biztosak benne, hogy azonos célokért küzdenek; 

• nem félnek attól, hogy segítséget kérjenek, nem gondolják, hogy ettől inkompetensnek tűnnek, vagy túlzottan 

függő helyzetbe kerülnek; 

• tudásukat és információikat szabadon, korlátozás nélkül megosztják egymással, nem tartanak attól, hogy mire 

fogják a többiek felhasználni, vagy hogyan értelmezik (félre) azt; 

• személyes szükségleteiket, de akár énjüket is alárendelik a közös céloknak és érdekeknek; 

• a közös cselekvésekbe való mély bevonódás jellemzi őket. 

Mindez azt eredményezi, hogy a csoport igazán összehangoltan, zökkenőmentesen tud kooperatív 

cselekvésekben részt venni, és nagyon hatékonyan oldja meg a rábízott feladatokat. 

Simons és Peterson (2000) a csoportmunka egyik jellemző részegységét, a feladatmegoldás során felmerülő 

döntési szituációkat elemezte. A csoportos döntések során a csoporttagok között konfliktusok alakulnak ki. Jehn 

nyomán a szerzők e konfliktusok két alaptípusát különböztetik meg: feladattal kapcsolatos vagy kognitív 

konfliktusnak nevezik a megoldandó problémára vonatkozó álláspontok és vélemények különbözőségének 

észlelését, míg kapcsolati vagy emocionális konfliktusnak a személyközi összeférhetetlenség feszültségteli 

érzetét. A két konfliktustípus különféleképpen befolyásolja a csoport teljesítményét. A magas, de nem extrém 
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magas szintű kognitív konfliktus általábanjobb csoportos döntéshez vezet, mivel a különböző nézőpontok 

megismerése segítségével a csoporttagok a probléma jobb, alaposabb megértéséhez jutnak el. Ezenkívül a 

relatíve magas feladatkonfliktussal jellemezhető csoportok a végső csoportdöntést érzelmileg sokkal inkább 

elfogadják, aminek oka valószínűleg abban rejlik, hogy az intenzív vita során a csoporttagoknak alkalmuk volt 

saját véleményüknek is hangot adni. A kapcsolati konfliktusok ezzel szemben inkább hátráltatják a csoportos 

munkát, mivel negatív hatással vannak a csoport iránti elköteleződésre és a csoporttal való elégedettségre, 

valamint a csoportmunka minőségére. Ez utóbbi jelenség oka az, hogy a csoporttagok a problémamegoldás 

helyett a személyközi konfliktusok okozta feszültségekre koncentrálnak, így a feladattal kapcsolatos 

információfeldolgozási aktivitás csökken. 

Emellett az emocionális konfliktusok a stressz és a szorongás növekedése, valamint a más csoporttagoknak 

tulajdonított ellenséges motivációk folyományaképpen kialakuló önbeteljesítő folyamatok (kölcsönös 

ellenségeskedés, eszkalálódó konfliktus) miatt is visszavetik a teljesítményt. 

A két konfliktustípus egymástól jól megkülönböztethető, más-más okok és következmények jellemzik 

mindkettőt, megjelenésük mégis erősen kötődik egymáshoz. A magas feladatkonfliktussal jellemezhető 

csoportok esetében sokszor kapcsolati konfliktus is észlelhető, és fordítva. Simons és Peterson ejelenség hátterét 

vizsgálják. Eredményeik szerint a feladatkonfliktus váltja ki a kapcsolati konfliktust,3 egy téves attribúciós 

folyamat által, amelyben a feladattal kapcsolatos véleménykülönbséget interperszonális feszültségként, 

támadásként értelmezik a csoporttagok. E folyamat szempontjából a tagok közötti bizalom kulcsfontosságú. A 

csoporton belüli bizalommal együttjáró jóindulat és becsületesség feltételezése a téves attribúció esélyeit 

csökkenti. Ha hiányzik ez a közös bizalmi bázis, akkor a nem egyértelmű viselkedéseket, amilyen a 

véleménykülönbség is, hajlamosabbak lesznek a csoporttagok a lehető legellenségesebben értelmezni. Ha ez a 

feltételezés igaz, akkor minél magasabb a bizalom szintje a csoportban, annál kevésbé fog összekapcsolódni a 

két konfliktustípus. Az idézett szerzők vizsgálatukban pontosan erre az eredményre jutottak, rámutatva ezzel a 

csoporttagok közötti bizalom egy jól megragadható pozitív következményére. A feladatkonfliktus ugyanis – 

ahogy láttuk -javítja a csoport teljesítményét az alternatív nézőpontok megismerésével, a jobb kognitív 

feldolgozás serkentésével, csökkentve ezzel például az olyan nemkívánatos jelenségek bekövetkezésének 

esélyét, mint a csoportgondolkodás. Megfelelő csoporton belüli bizalmi szint megteremtésével ezt a pozitív 

hatást úgy lehet elérni, hogy a kapcsolati konfliktusok okozta negatív hatásokat eközben mégis el tudja kerülni a 

csoport. 

A csoporton belüli bizalom a valóban releváns területükre szűkíti le a kognitív konfliktusokat, befolyásolva azok 

értelmezését. Ez a bizalom hatásának egyik útja. Van-e emellett más olyan közvetlen vagy közvetett hatása, 

amelyjobb csoportteljesítményhez vezet? Dirks (1999) ezt a kérdést vizsgálva a bizalom feltételezett direkt, 

illetve más tényezőkön keresztül ható moderáló szerepét vetette össze. Általánosan elfogadott, tapasztalatilag 

alátámasztott tény, hogy ha egy csoporton belül a bizalom szintje nő, akkor ez a csoportfolyamatok magasabb 

szintjéhez ésjavuló teljesítményhez vezet. Kérdéses azonban, hogy a bizalom ezekre a helyzetekre közvetlen 

formában vagy moderáló tényezőként hat-e. Vagyis, a bizalom növekedése és ennek következményei 

egyértelműen és önmagukbanjavítják-e a teljesítményt, vagy a bizalom nélküli helyzetekben is meglévő 

csoportfolyamatokra gyakorolt szabályozó, moderáló hatásuk okozza a különbségeket. A bizalom olyan 

következményei, amelyekről tudjuk, hogy növekedésüknek megfelelően maguk is változni kezdenek, és 

feltételezhető, hogy hatással vannak a teljesítmény alakulására: a kooperáció, a döntéshozatali folyamatok és az 

erőfeszítés. A kooperáció két összetevőjét, a tevékenységek koordinációját és a kölcsönös segítséget a bizalom 

valóban javítja. A bizalom döntéshozatali folyamatokra gyakorolt hatásáról az imént már esett szó, és 

megállapítottuk, hogy a hatás kedvező. Támogatja többek között az elemző-értékelő tevékenységeket, növeli a 

nézetek kifejtésének valószínűségét, és erősíti a döntés melletti elköteleződést. A bizalom elősegíti, hogy a 

tagok több energiát fektessenek a tevékenységbe, mivel a csoporttagok akkor hajlandóak komoly erőfeszítésre, 

ha úgy érzik, hogy a többiek is részt vesznek a közös munkában, így az egyéni teljesítmény nem megy 

veszendőbe. Ebben a modellben a bizalom magasabb színvonalú, jobb, másmilyen csoportfolyamatokat vált ki, 

és ezáltal fokozza a teljesítményt. 

Amennyiben a bizalom nem ilyen közvetlen, hanem csak moderáló hatású, akkor olyan folyamatokban kell 

gondolkodnunk, amelyek már létező csoportfolyamatokat befolyásolnak kedvező irányban, például a 

személyközi és érzelmi akadályok leküzdése által, amivel a csoportfolyamatok és csoportteljesítmény más 

meghatározóit támogatják. A motiváció és egyéni, illetve közösségi célokra irányultsága éppen ilyen 

jelenségkör. Ebben az esetben a magasabb bizalmi szinttel jellemezhető csoportok csoportfolyamatai, de még 

teljesítménye sem lesz feltétlenül jobb, mint az alacsonyabb bizalmi szintű csoportoké, csak az előbbiek 

                                                           
3 Ők tehát elvetik azt a lehetséges másik magyarázatot, amely szerint a kapcsolati konfliktus következménye lenne a feladatkonfliktus, 
vagyis a csoporttagok keresnék az alkalmat, hogy ellentmondjanak nem kedvelt csoporttársaiknak. 
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esetében a motiváció a közös erőfeszítésekre késztet, míg az utóbbiaknál az egyéni erőfeszítések lesznek 

hangsúlyosabbak. Dirks (1999) vizsgálatában a bizalom utóbbi, moderáló szerepét igazolta. A magasabb bizalmi 

szinttel rendelkező csoportokban tehát a csoportfolyamatok, de sokszor még a teljesítmény is hasonlóan alakult, 

mint az alacsony kölcsönös bizalomszintű csoportokban, de míg az előbbiekben a motiváció a kölcsönös 

erőfeszítésekre irányult (ami egyes esetekben magasabb teljesítményhez is vezetett), az utóbbiakban inkább az 

egyéni hozzájárulások voltak jellemzőek. 

1.4.5. Tárgyalás, alku 

A bizalom meghatározó jelentőségű a szervezeten belüli és szervezetek közötti tárgyalási és 

konfliktusmegoldási szituációkban is. A tárgyalási folyamat kezdete valamely konfliktus vagy az érdekek 

ütközése, végpontja a megegyezés. A tárgyalás folyamatának elemei például a kommunikáció, a meggyőzés 

vagy a hatalom. A bizalom a kölcsönös függéssel együtt a tartalmi tényezők közé tartozik. Bizalom nélkül nem 

valószínű, hogy mindkét (vagy minden) fél számára kielégítő megoldás születik (Miner, 1988). 

Bár egy hagyományos tárgyalás általában két vagy több érdekelt fél között zajlik, amennyiben valamilyen 

konfliktus adódik, nem ritka egy kívülálló, semleges fél bevonása sem. Az ő szerepe a közvetítés, a mediáció. A 

mediátornak többféle lehetséges kommunikációs stratégia áll rendelkezésére, ezek közül mindig a lényeges 

szituációs változók ismeretében lehet kiválasztani az optimálisat (Ross, Wieland, 1996). A mediációs 

kommunikáció tehát hangsúlyozhatja a közvetítővel való kapcsolatépítést, a mediátorra való hagyatkozást; az 

érdekek integrálását, a kölcsönös megértést; a kompenzálást; nyomást gyakorolhat a felekre, hogy 

megegyezzenek; de lehetséges egy passzívabb, a két vitázó felet magára hagyó orientáció is. Az egyes stratégiák 

a tárgyalás során természetesen nemcsak tisztán, hanem a változásokhoz dinamikusan alkalmazkodva 

használhatók, a tárgyalást meghatározó alapváltozók azonban, mint a kölcsönös bizalom szintje vagy az 

esetleges időkényszer, általános hatást tesznek rájuk. A két fél közötti bizalom viselkedéses következményeit és 

jeleit Pruitt (1981 – id. Ross, Wieland, 1996) foglalta össze: 

• amennyiben a felek megbíznak egymásban, akkor ezt többnyire verbalizáják is; 

• csökkennek a kompetitív megnyilvánulások, és a másik féltől is elvárják ezt; 

• az információkat megosztják egymással; 

• egyoldalú engedményeket tesznek, amelyekhez tartják is magukat, és ugyanezt 

el is várják; 

• akkor is hajlandóak engedményekre, ha emiatt gyengébbnek látszanak. 

A mediátornak tehát számos viselkedéses információ a rendelkezésére áll annak eldöntésére, mennyire bíznak 

egymásban a tárgyalópartnerek. Amikor a mediátor azt tapasztalja, hogy a felek kölcsönösen nem bíznak 

egymásban, úgy érzékeli, hogy a konfliktus ellenséges, ha viszont megbíznak egymásban, az megerősíti azt a 

kialakuló vélekedést, hogy van megfelelő alap a tárgyaláshoz. Ugyanakkor magas bizalomszint mellett eleve 

kisebb a valószínűsége, hogy a felek egy közvetítő személyt hívnak segítségül, ha mégis így tesznek, a közvetítő 

hajlamosabb lesz a feleket magukra hagyni, inaktív stratégiát alkalmazni. Ezzel szemben alacsony bizalmi 

szinten a mediátorjellemzően kapcsolatépítő (tehát saját személyének elfogadtatását célzó) stratégiát alkalmaz. 

A nyomásgyakorló stratégiák erős időkényszer esetén kerülnek előtérbe. 

1.5. BIZALOM A GAZDASÁG FÜGGETLEN SZEREPLŐI KÖZÖTT 

Az előző részben a szervezeten belüli bizalom meghatározóit, jellemzőit és előzményeit mutattuk be. Egyazon 

szervezethez tartozó személyek esetében talán elemzés nélkül is evidensnek tűnik, miért fontos a bizalom, 

hiszen érdekeik (sok tekintetben) azonosak, egy meghatározott közös cél elérésére szövetkeztek, így a 

koordinált, nyílt cselekvés a hatékonyságot nyilvánvalóan növeli. A gazdasági élet teljes színpadára 

koncentrálva, ahol egymással (látszólag) ütköző érdekű szereplők tevékenykednek, már nem biztos, hogy ilyen 

magától értetődőek a bizalom előnyei. Aki ugyanis válogatás nélkül megbízik másokban, könnyen áldozatául 

eshet naivitásának, elővigyázatlanságának egy olyan világban, ahol a közvélemény szerint is farkastörvények 

uralkodnak. 

1.5.1. A bizalom hiányának következményei 
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Mielőtt a bizalomteli gazdasági kapcsolatok elemzésére rátérnénk, tekintsük át röviden, mi történne akkor, ha 

mindenki makacsul tartaná magát ahhoz a nézethez, hogy megbízni márpedig senkiben nem szabad. Fukuyama 

(1997) a bizalom gazdasági funkcióit kutatva a bizalom nélküli világ jellemzőiként a végtelenül hosszú és 

komplikált szerződéseket, a kooperativitás teljes hiányát, az innovatív gondolatok elvetését vagy ki sem 

mondását, az ügyek jogi útra terelésének elburjánzását és a gazdaság ebből fakadó lassulását, akadályoztatását 

említi. 

A bizalom hiányának kérdését vizsgálhatjuk abból a szempontból is, hogy vajon mivel lehetne helyettesíteni a 

bizalmat az emberi közösségekben. Kiindulásként fontos leszögezni, hogy a bizalom teljes hiányát feltételező 

alapállás eleve kezelhetetlen mennyiségű problémával állítja szembe az embereket, amiből az következik, hogy 

a bizalommal funkcionálisan egyenértékű komplexitáscsökkentő stratégiákat kell kialakítani. Ezek a stratégiák 

persze nemcsak az egyes emberre lehetnek jellemzőek, hanem széles körben elterjedhetnek, és tipikussá 

válhatnak egy embercsoportban vagy az egész társadalomban is, és végül a normatív szabályok közé is 

beépülhetnek. Sztompka (1999) ejelenségeket mint a szélesebb társadalmi szinten megjelenő pótlékokat 

ismerteti, de megfelelőik szűkebb közösségekben is felbukkanhatnak. 

• Az egyik lehetséges viszonyulás a „gondviselésre" hagyatkozás, a sors elfogadása, vagyis az egész 

problémakör elutasítása és az ezzel járó passzivitás és stagnálás. 

• A bizalom egyes funkcióit, így a kiszámíthatóságot és bejósolhatóságot helyettesíteni képes stratégia a 

korrupció egyéni vagy társadalmi szinten. Az eredmény így a kölcsönös manipuláció és kihasználás 

meglehetősen cinikus rendszere lesz. 

• Egy harmadik stratégia az állandó készenlét, mások folyamatos ellenőrzése, megfigyelése. 

• Szintén a bizalom hiányát ellensúlyozandó, az emberek szerződések, külső garanciák, tanúk és biztosítékok 

halmozásával élhetnek a legkisebb bizalmat igénylő szituációban is. 

• A csoportos elszigetelődés, a gettósodás is a bizalom egyfajta pótlékává válhat. Ilyenkor a csoport szinte 

átjárhatatlan határokkal veszi körül magát az ellenségesnek észlelt külső világ elleni védekezésképpen. 

• A paternalizációnak nevezettjelenség azáltal pótolja a hiányzó bizalmat, hogy egy szimbolikus apafigurának 

tulajdonítják az emberek a mindenható igazságosztó hatalmat, a törvényes rend és kiszámíthatóság biztosítására 

való képességet. A karizmatikus vezetők extenzív térhódítása emiatt általában a társadalmi intézményekbe vetett 

bizalom felbomlása és a hatalom legitimitásának elvesztése idején jellemző. 

• A bizalom hiányának végül az is (látszólagos) orvossága lehet, ha a közösségen belül hiányzó bizalmat 

valamely külső közösségre vagy intézményre visszük át, onnan várva megoldást a felmerülő problémákra. 

1.5.2. A bizalom mint a gazdasági tranzakciókat befolyásoló tényező 

A szervezetközi bizalom vizsgálatának egyik sikerrel alkalmazható elmélete a Williamson által az 1970-es 

években kialakított „tranzakciós költségek közgazdaságtana” (Perrow, 1997). Az elmélet főbb fogalmai jól 

strukturálják a felvetődő kérdéseket, és a szakirodalomban minduntalan felbukkannak, sokszor kifejtett 

magyarázat nélkül. Williamson elmélete a hetvenes évek időszakában megszaporodott óriásszervezetek 

kialakulásának okait vizsgálja, és a magyarázatot abban véli megtalálni, hogy bizonyos speciális szempontokból 

ezek a szervezetek (olyan piaci környezetben, ahol a hosszú távú szerződések jellemzőek) hatékonyabban 

működnek kisebb társaiknál. 

A gazdaságot Williamson olyan terepként írja le, ahol a szereplők a korlátozott racionalitás keretei között 

mozognak, egy bizonytalan, vagyis előre nem felmérhető, de legalábbis nem kontrollálható elemeket tartalmazó 

környezetben, amelyre nem érvényesek a klasszikus tanok a piacról, vagyis egyáltalán nem igaz az, hogy a 

termékekkel és árakkal kapcsolatban a szabad verseny lenne jellemző. Ehelyett a szerződéseket a kevés számú 

alku jellemzi, tehát egy egyszer már megkötött szerződés (pl. munkaadó és munkavállaló vagy beszállító és 

vásárló között) a későbbiekben a valósan szóba jövő alternatívák körét leszűkíti, mivel a felek többnyire az erre 

a kapcsolatra jellemző specifikus befektetéseik miatt óhatatlanul csak veszteségekkel tudnának átlépni egy 

másikba. Az egyik fél specifikus befektetései lehetőséget adnak a másiknak arra, hogy „zsarolással" éljen: a 

partner hozzá való kötöttségével visszaélvejobb feltételeket csikarjon ki, vagyis (a williamsoni fogalmat 

alkalmazva) opportunista legyen. Opportunizmusnak nevezhető minden egyéb olyan viselkedés is, amely a 

szerződés létrejötte után történteket, esetleges változásokat, új körülményeket és lehetőségeket kihasználva a 

szerződés feltételeinek egyoldalú módosítását célozza. A megaszervezetek képesek az ilyen opportunista 
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viselkedést kivédeni a vertikális integráció révén, vagyis (pl. egy termelőcég esetében a beszállítóés a 

disztribútor cég felvásárlásával) a vállalat saját szervezetébe olvasztja a korábbi szerződéses partnereket, és így 

korlátozza azok lehetőségét az opportunista magatartásra. 

Az opportunizmus megelőzésének egy másik módja lehet a bonyolult, minden részletre kiterjedő szerződések 

kötése, amelyek különféle garanciákat, biztosítékokat tartalmaznak. Belátható azonban, hogy minél 

bonyolultabb egy ilyen szerződés, minél több alpontot, záradékot és kitételt tartalmaz, annál nehezebb, 

időigényesebb a kivitelezése, annál több szellemi-anyagi befektetést igényel pusztán az, hogy a közös munka 

megkezdődhessen, vagyis annál költségesebb a megegyezés. A Business Week egy 1986-os felmérése szerint 

például a felső vezetők munkaidejükjelentős részét, mintegy negyedét szövetségek, vállalatközi megegyezések 

tervezésével töltik, egyötödét pedigjogi dokumentumok összeállításával. 

A bizalom ezen a ponton kerül látókörünkbe. Ha ugyanis a kultúra, a szokások, az adott gazdasági-társadalmi 

közösség, valamint a szerződő partnerek kapcsolata, személyes és szervezeti jellemzői lehetővé teszik, hogy 

megbízzanak egymásban, akkor megengedhetik maguknak, hogy nem minden részletre kiterjedő, így kevésbé 

költséges megállapodást kössenek. De még ha az írásbeli szerződés ugyanolyan bonyolult is, a tárgyalási 

folyamat akkor is teljesen más légkörben zajlik magas szintű bizalom esetén. Ha a partnerek bíznak egymásban, 

sokkal kooperatívabb az attitűdjük, nem „taktikáznak", és kevésbé gyanakvóak. A bizalomnak tehát ebben az 

esetben közvetlenül érzékelhető a gazdasági haszna. Van persze kockázata is a bizalmon alapuló szövetségnek, 

ezért fontos, hogy a bizalom, illetve bizalmatlanság kognitív alapokra épüljön, vagyis a bevezető részben 

megismert kalkulatívstratégiai döntési folyamatokat alkalmazzák. Mindez nem jelenti azt, hogy a bizalom 

szubjektív érzése, amely egy kapcsolat – akár üzleti kapcsolat – története során kibontakozik, ne lenne hasznos 

kulcs, információ arról, hogy milyen mértékű bizalmat érdemel a partner. 

Az opportunista magatartás annál fenyegetőbb a partnerek számára, minél specifikusabb beruházásokat 

teljesítettek az adott kapcsolat miatt. Nem mindegy tehát, hogy egy csokoládégyár egy egész gyártósort alakított 

ki egyik partnere igényei szerint, és ezt másra nem igazán tudja használni, vagy csak több tejet ad ahhoz a 

termékhez, amit az adott partnernek gyárt a szokásos gyártósoron. Minél speciálisabbak a befektetések, annál 

több biztosítékot igénylenek a felek a partnertől. 

A specifikus befektetések és a bizalom mellett a biztosítékok megkövetelését befolyásolja még a kockázathoz 

való viszonyulás is. Ez utóbbit szituációs (pl. a probléma keretezése, referenciapontok, az elköteleződés 

eszkalációja) és állandó tényezők (személyiségvonások, szervezeti jellemzők és kulturális hatások) határozzák 

meg. A kockázatkezelés szempontjából egy szervezet lehet kockázatkerülő, semleges vagy kimondottan 

kockázatkereső. Semleges álláspont esetében kizárólag a racionálisan, számszerűen kimutatható haszon és 

valószínűség alapján döntenek a kockázat vállalásáról vagy elutasításáról. A felek „biztonságos" szerződéses 

kapcsolat kialakítására tett erőfeszítéseit és befektetéseit tehát meghatározza a befektetések specialitása, az 

egymás iránti bizalom (minél magasabb a bizalom, annál kevésbé kérnek biztosítékokat) és végül a vállalat 

kockázatorientációja (Chiles, McMackin, 1996). 

A fogalmi háttér tisztázása után most lássunk egy konkrét példát a tranzakciósköltség-elemzés alkalmazására! 

Ezen elmélet nagy előnye, hogy kiválóan illeszkedik a különböző megközelítési módok jellemző fogalmaihoz. 

A fogyasztói igények optimális kiszolgálásának egy lehetséges módja, hogy a szolgáltató cég egy másikkal 

kooperálva vállalkozik a feladatra. Egy ilyen együttműködésben rendkívül fontos, hogy a szövetkezett partnerek 

kapcsolata minél gördülékenyebben működjön, hogy őszintén kooperatívak legyenek, hogy bízzanak 

egymásban. Smith és Barclay (1997) az ilyen típusú kooperatív kapcsolatokat vizsgálta. Elméleti modelljük a 

kapcsolatokat befolyásoló tényezők egymásra épülő szintjeiről a 20.1. ábrán látható. 
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20.1. ábra. A szervezetek közötti kapcsolatokat befolyásoló tényezők (Smith, Barclay, 1997) 

Önbeszámolós kérdőívekkel gyűjtöttek adatokat az ilyen diadikus kapcsolatokban résztvevőktől. A 

feltételezésekkel összhangban a kölcsönös elégedettség fontos meghatározójának bizonyult a partner 

teljesítményének és megbízhatóságának észlelése, mégpedig két módon: közvetlen formában hatva a bizalomra, 

és a kölcsönös bizalmi viselkedések kiváltásán keresztül befolyásolva. Az, hogy a vizsgálatban az észlelt 

viselkedés vált meghatározóvá, egyfelől logikus és természetes, másfelől arra hívja fel a figyelmet, hogy egy 

ilyen típusú kapcsolatban talán nem is annyira a valós tettek számítanak, hanem inkább a megbízhatóság 

észlelése, vagyis látszata. Nagyon fontos tehát, hogy a partnerek megfigyelhessék egymás viselkedését, hiteles 

információkhoz jutva. A cégek mérete is befolyásolja a kapcsolati bizalom jelentőségét: kis cégeknél, 

valószínűleg a nagyobb kiszolgáltatottság miatt, ha a partner nem mutatott opportunista (vagyis a lehetőséget 

megragadva a másikat kihasználó) magatartást, ez nagyon erősen befolyásolta az észlelt teljesítményt és a 

kölcsönös elégedettséget. A bizalomra utaló viselkedések közül a legfontosabbak a kapcsolatba való 

befektetések (amivel sok esetben a nyílt kommunikáció is együtt járt) és az opportunizmus elkerülése. 

1.5.3. A hosszabb távú üzleti kapcsolatok jellemzői, a kooperáció háttere 

A hosszú távú, de szervezeti integráció nélküli kapcsolatokat a tranzakciós költségek közgazdaságtana vitatott 

hasznosságúnak, sőt a részt vevő cégek szempontjából inkább kockázatosnak tekinti. Bizonyos feltételek 

teljesülése esetében azonban a hosszú távú szerződések mégis versenyelőnyhözjuttathatják az ilyen 

kapcsolatokat kiépítő cégeket és egyéneket, mégpedig akkor, ha az együttműködésben a kooperáció előnyeit 

élvezve nem kell annak hátrányaitól tartaniuk, röviden: ha megbízhatnak egymásban. A mindkét fél számára 

előnyös hosszabb távú kapcsolatok egyik fontos jellemzője, hogy a partnerek nem azonnal akarják a hasznot 

maximalizálni, hanem egyjövőbeli jobb megtérülés reményében rugalmasabban és engedékenyebben 

viszonyulnak egymáshoz. A kapcsolat elején tehát hajlandóak a partnerek a lehetőségek szűküléséből fakadó 

többletköltségeket vállalni, sőt engedményeket is tenni. 

Fontos megjegyezni, hogy ez nem altruizmus, csupán egy más perspektíva: a többletnyereségeket a partnerek 

éppen a hosszú távú kooperációtól várják, és ennek érdekében hajlandóak ajelenbeli maximálisan elérhető 

nyereségnél kevesebbel beérni, befektetésként értelmezve a szerződést. Ganesan (1998) elemzése szerint egy 

hosszú távra tervezett kapcsolat szorosságát vagy stabilitását jobban jellemzi az időorientáció, mint a kapcsolat 

múltbeli hossza. Befolyásolja továbbá a partnerek közötti kölcsönös függőség és a kölcsönös bizalom. E két 

jellemzőt olyan körülmények befolyásolják, mint az üzleti környezet változékonysága és változatossága, maguk 

és a partner tranzakcióspecifikus befektetései, a partner jó hírneve, valamint a korábbi tapasztalatok és az eddigi 

kapcsolattal való elégedettség. 

Ganesan beszerzők és a velük kapcsolatban álló beszállító cégek értékesítőivel végzett vizsgálataiban e modell 

érvényességét ellenőrizte, és az nagy vonalakban elfogadhatónak bizonyult. A hosszú távú orientációt az 

összetevők közül az objektív megbízhatóság határozta meg elsősorban, míg a másik fél motivációinak 

értékelésétjelentőjóindulat megítélése a vizsgálat eredményei szerint nemjátszott szerepet. A megbízhatóság 

megítélése mindkét fél esetében függött a partner specifikus befektetéseitől. A (többnyire nagy nevű) 

beszállítócégek megbízhatóságának megítélését a partner részéről ezenkívül ajó hírnév, míg a (többnyire kisebb) 

kereskedőcégek esetében a korábbi kapcsolatokkal való elégedettség határozta meg. 
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A kölcsönös függőség hatásai aszimmetrikusnak mutatkoztak, nagyban függtek az adott piaci 

szereplőjelentőségétől, piaci szerepétől. A nagy piaci részesedésű beszállítók hosszú távú orientációira nem volt 

hatása annak, hogy mennyire tartották a másiktól függőnek saját cégüket, míg a kereskedőcégeknél ez tűnt a 

meghatározó motívumnak. Ganesan (1998) eredményei arra utalnak, hogy a bizalom – előzményei közül pedig 

kiemelten a megbízhatóság, vagyis a bizalom objektív feltételeinek megléte – a hosszú távú vállalati 

együttműködés által igényelt szemlélet lényeges meghatározója. 

Szervezeti integráció nélkül is kialakulhatnak tehát stabil és hosszú távú kapcsolatok anélkül, hogy a felek a 

hatékonyságukból veszítenének, ehhez azonban arra van szükség, hogy a kölcsönös függés felismerése mellett 

kölcsönösen bízzanak is egymásban. Ha a kölcsönös bizalomról beszélünk, mindig érdemes az adott kontextus 

releváns elemeit szemügyre véve tisztázni, mi is voltaképpen a bizalom forrása, háttere a konkrét esetben, mert 

ez sokszor más, mint amire számítanánk. A vállalatközi bizalom háttere körüli viták egyik jellegzetes példája 

ajapán cégek státusa a bizalommal foglalkozó szakirodalomban. Japánt számos elméletalkotó általában magas 

bizalomszinttel jellemezhető társadalomnak és a cégek közötti kölcsönös bizalmon alapuló kooperáció egyik 

kiemelkedő példájának tekinti (lásd pl. Fukuyama, 1997). 

Mások viszont, mint például Yamagishi és Yamagishi (1994 – id. Kramer, 1999) Japánban, kimondottan 

alacsony, még a sokszor a viszonylag bizalmatlannak aposztrofált egyesült államokbelinél is alacsonyabb 

bizalomszintet regisztráltak. Szerintük a bizalom ajapán társadalomban, ezen belül is a gazdasági 

kapcsolatokban, csupán látszólagos, és inkább a kapcsolatok kiszámíthatóságából, alacsony bizonytalanságából 

fakad. Nem igazi bizalomról, hanem erős prognosztizálhatóságról van szó, amit kiegészít az is, hogy egy adott 

csoporton belül a tagok bizonyosan számíthatnak arra, hogy megkülönböztetett bánásmódban részesülnek a 

csoporton kívüliekhez képest. Ezen túlmenően az egész japán társadalomra jellemző kölcsönös kontroll és 

szankcionálás is abban az irányban hat, hogy a kooperatív magatartást mindenki előnyben részesítse – egészen 

addig, míg a külső „felügyelet" jelen van. Mindezt azonban nem feltétlenül nevezhetjük bizalomnak. 

Hagen és Soonkyoo (1998) kimondottan a gazdaság kontextusában, ezen belül is cégközi viszonylatban 

vizsgálta a bizalmat Japánban, és ők szintén kétséges eredményekre jutottak. Nem a szervezetek közötti 

kooperáció magas fokát kérdőjelezik meg, hiszen ez valós tény, hanem azt, hogy ejelenség hátterében igazi, 

klasszikus értelemben vett bizalom állna. Álláspontjuk szerint ajapán gazdaságban számos olyan, részben 

intézményesült, részben szociális alapon működő, vagyis társas-társadalmi jellegű szankcionálási lehetőség van, 

amelyek bizalom nélkül is elegendőek ahhoz, hogy a kooperatív viselkedést kiváltsák. A kooperációt biztosító 

intézményesült megoldások közé tartozik például (termelő-beszállító viszonylatban) a beszállítók 

teljesítményének állandó értékelése, illetve a viszonylag rövid időtartamra szóló szerződések (amit a másik fél 

nemkívánatos viselkedése esetén nem hosszabbítanak meg). 

Bár a termelőcégek szívesen támogatják beszállítóikat a minőségjavítása érdekében, és a fejlesztésben is sokszor 

együttműködnek, az említett értékelés minőségétől függően döntenek arról, hogy hosszabb vagy rövidebb időre 

szóló megállapodásokat kötnek-e, ráadásul mindig legalább két beszállítóval vannak kapcsolatban (ami 

alkalmas a beszállító által javasolt ár vagy fejlesztési költség ellenőrzésére). Tehát nincsenek híján ezek a 

kapcsolatok a kooperativitásnak, de a rendszer működésébe hatékony szankcionálási mechanizmusok vannak 

beépítve, amelyekkel a termelőcéget kihasználni próbáló beszállító sakkban tartható, így aztán – a termelő 

részéről legalábbis – bizalomra csak látszólag van szükség. 

Az intézményes berendezkedésen kívül, ezek hatását megerősítve is léteznek olyan mechanizmusok, amelyek a 

kooperatív viselkedéseket hatékonyan fenntartják. Ezek többnyire a nagyobb termelőcégek számára is 

lehetetlenné teszik a partnerek kijátszását, valamint a beszállítók – a minőség és/vagy ár manipulálásán kívüli – 

nem kooperatív viselkedésétől is megvédik a rendszert: attól, hogy a termelőcéggel való együttműködés során 

felhalmozott tudást és tapasztalatokat más termelő szolgálatába állítsák. A Yamagishi és Yamagishi szerzőpáros 

által személyközi szinten tapasztalt erős kölcsönös monitorozás és szankcionálás ugyanis szervezetközi szinten 

is megfigyelhető a japán társadalomban. 

Olyanjellemzők állnak ejelenség hátterében, mint az erősen kollektivista kultúra (vagyis a személyes identitás 

erősen kötődik a csoporttagsághoz), a nagy hatalmi távolság (ami például a kapcsolatok eléggé merev 

hierarchikusságában nyilvánul meg) vagy a 17-19. századi törvényekből szokássá vált büntetés a kiközösítéssel. 

Egy olyan társadalomban ugyanis, ahol a csoporttagság és annak rendje kiemelten fontos az emberek számára, a 

jó hírnév elvesztésével járó társas elszigetelődés rendkívül hatékony büntetése lehet bármilyen rossz döntésnek. 

Az egymással kooperatív kapcsolatban álló vállalathálózatok tagjai így akkor sem szoktak partnereiktől egy 

másik hasonló hálózathoz átpártolni, sem a nagy cégek a beszállítóikat kijátszani, ha az intézményes keretek ezt 

lehetővé tennék. A szociális kontrollnak ezek a lehetőségei biztosítják, hogy akár egyoldalú 
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tranzakcióspecifikus befektetések ellenére is védettek legyenek a felek partnereik (tranzakciós költségek 

közgazdaságtana szerint értelmezett) opportunista viselkedésétől. 

1.5.4. A bizalom szerepe az értékesítésben 

A bizalom fogalmánakjelentőségére a gazdaságtudomány alkalmazott területein is az elmúlt években terelődött 

az érdeklődés. A marketing, amelynek célja, hogy a termékek és szolgáltatások a legalkalmasabb piacra 

kerüljenek, a nyolcvanas évek második felétől egyre jelentősebb szemléletváltozáson megy keresztül. Az 

éleződő versenyhelyzet miatt a cégek rugalmassága, alkalmazkodókészsége mind nagyobb szerephezjut. Az 

alkalmazkodás egy formája lehet a fogyasztókkal és partnerekkel való kapcsolattartás jellemzőinek változtatása. 

Mivel a gazdaság világa alapvetően nem zéró összegű játékként működik (vagyis két fél közül az egyik 

nemcsak azt nyerheti meg, amit a másik elveszít, hanem optimális koordináció esetében mindketten 

nyereségesek lehetnek anélkül, hogy ezt bárkitől elvennék), a kooperatívkollaboratív kapcsolatkialakítás 

előnyös stratégia lehet. Az ilyen kapcsolatok magas bizalmi szintet igényelnek, és a tranzakciós költségek 

csökkenéséből, ezáltal a versenyképesség fokozódásából fakadó előnyeik hosszabb távon jelentkeznek. 

A vevő és a terméket vagy szolgáltatást adó szervezet kapcsolata durva közelítésben kétféle lehet: vagy rövid 

távú szemlélet jellemzi, vagyis egy egyszeri gazdasági tranzakció feltételeinek optimalizálására törekszenek, 

vagy hosszabb távú orientációjú, vagyis gazdasági tranzakciók sorozatában gondolkodnak. A vevő-

szolgáltató/eladó kapcsolat is elhelyezhető a tranzakcionálisjellegűtől a kapcsolati (relációs) jellegűig terjedő 

kontinuumon (Jackson – id. Garbarino, Johnson, 1999). A teljes egészében tranzakcionális jellegű kapcsolat 

valamilyen áru vagy szolgáltatás egyszeri, elkülönültjellegű cseréjétjelenti, ajövőbeli kapcsolat anticipálása 

nélkül, míg a relációs hangsúlyú kapcsolat kooperatív akciók sorátjelenti, kölcsönös alkalmazkodással, az 

előnyök megosztásával és jövőbeli cserék tervezésével. Egy-egy konkrét gazdasági kapcsolat természetesen 

soha nem írható le tisztán valamely végpont jellemzőivel, inkább vegyesen tartalmazza azokat. A kapcsolat 

jellegének észlelése és ennek megfelelő alakítása a kapcsolatban résztvevő mindkét fél feladata. Dwyerés 

munkatársai szerint (id. Garbarino, Johnson, 1999) a két kapcsolattípust elhatároló legfontosabb differentia 

specifica nem más, mint a bizalom és az elköteleződés foka. 

A kapcsolatorientált marketing az 1970-es évek óta egyre elterjedtebbé válik, Európában főként Skandinávia és 

az északi országok járnak élen ebben a fejlődésben (Grönroos, 1999). Az irányzat alapgondolata, hogy egy 

gazdasági kapcsolat létrehozásán kívül annak megtartására, gondozására is figyelmet kell fordítani. Ehhez 

azonban, mint Grönroos rámutat, szervezeti szinten is alkalmazkodni kell a kihívásokhoz, hogy a cég egésze 

ébresszen bizalmat maga és szolgáltatásai iránt, vagyis a bizalom ne egyetlen termékre vagy termékcsoportra, 

hanem magára a szervezetre, a vele való kapcsolatra vonatkozzon. A marketing kulcsszavai: a marketingmix, a 

termékmenedzselés, a piacszegmentálás és a piaci részesedések fogalmai helyett az új feladatoknak inkább 

megfelelő struktúrát és fogalomkészletet kell kialakítani. A marketingnek ugyanis egyre kevésbé a termékre, 

sokkal inkább a termék, a technológia, az ember, a know-how és az idő együttes menedzselésére kell 

vállalkoznia. Ebben a folyamatban egyre inkább az egyéni fogyasztói igények alapján kell működni, a 

fogyasztóval való folyamatos kapcsolattartás során szerzett információk alapján. A marketing különféle 

funkcióit és szemléletét valójában az egész szervezetnek kell átvennie, és nem is feltétlenül szükséges, hogy a 

marketing önálló szervezeti egységként működjön. A bizalom alapú, hosszú távú együttműködést célzó 

marketingtechnikák tehát a szervezetek részéről a változás elfogadását igénylik, akár még a szervezeti felépítés 

tekintetében is. 

Hosszabb távon is stabil gazdasági kapcsolatok – akár tranzakciós, akár relációs orientációjú a cég stratégiája – 

akkor tudnak kialakulni, ha a fenntartásukhoz szükséges bizalom, elköteleződés és elégedettség megfelelő 

szintetér el. Az ehhez vezető folyamat egyik meghatározó tényezője a partnerek közötti kommunikációjellege. A 

tárgyalások során alkalmazott kényszerítő, illetve nem kényszerítő befolyásolási technikák aránya hatással van 

mind a bizalom, mind az elköteleződés és elégedettség alakulására. A kényszerítő befolyásolási technikák közé 

olyan kommunikatív aktusok tartoznak, mint a nyílt vagy burkolt fenyegetés vagy a szerződéses kötelezettségek 

minduntalan felemlegetése. Nem kényszerítő technika lehet az elvárt viselkedés pozitív következményeinek 

ecsetelése vagy a segítő szándék hangsúlyozása. Ha a nem kényszerítő jellegű kommunikáció kerül túlsúlyba, az 

empirikus vizsgálatok szerint magas bizalomszint alakul ki, az elégedettség növekszik és elköteleződést vált ki, 

míg több kényszerítő befolyásolási technika alkalmazásánál ellenkező a helyzet. A kapcsolat relációs 

orientációjának erősödésével bármilyen befolyásolási törekvés (tehát a kényszerítő és a nem kényszerítő is) a 

bizalom és elégedettség dimenzióin inkább romlást okoz, bár az elköteleződés fokára nincs hatása. Ejelenségek 

közül főként a nem kényszerítő technikák használatának bizalomra és elégedettségre gyakorolt negatív hatása 

érdemel figyelmet. Ajelenség oka valószínűleg az, hogy a relációs orientációjú kapcsolatokban a tevékenységek 

magas fokon koordináltak, kialakulnak bizonyos, a kapcsolatokat szabályozó normák, és emiatt a befolyásolás 

bármilyen módja diszfunkcionális, és rombolja a kialakult kapcsolatot (Simpson, Mayo, 1997). 
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A gazdasági siker szempontjából – bármennyi bizonyíték sorakozzon is fel valamely elmélet mögött – 

mégiscsak az lesz a kulcsfontosságú, hogy amikor az adott gazdasági szereplő áruba bocsát valamit, akkor 

megveszi-e tőle azt a kiszemelt vásárló. A bizalom kimondottan értékesítési kontextusban történő vizsgálata 

tehát feltétlenül figyelmet érdemel. Swan és munkatársai (1998) a vásárlók értékesítők iránti bizalmának 

hatásait vizsgáló, a hetvenes évek óta halmozódó szakirodalom áttekintésére vállalkoztak. Az értékesítőkkel 

kapcsolatos bizalmat a szerzők kétkomponensűnek tekintik, amely érzelmi és kognitív elemeket tartalmaz. Az 

érzelmi oldal a bizalom szubjektív érzésére utal, a kognitív pedig annak értékelésére, hogy az adott értékesítő 

rendelkezik-e a bizalmat alátámasztó készségekkel és motivációval. Az értékesítő személyes tulajdonságai közül 

a bizalomra közepes hatással van az értékesítő észlelt jóindulata és kompetenciája, kevésbé fontos a vásárló által 

észlelt kedveltsége és hasonlósága. Ez utóbbi befolyásoló tényezőket a szerzők indirekt kulcsoknak hívják, 

szemben a bizalom komponenseivel (észlelt kompetencia és jóindulat). Hipotézisük szerint az indirekt kulcsok 

elsősorban a kapcsolat kezdeti szakaszában játszanak jelentős szerepet. Szintén gyenge hatása van annak, hogy a 

vásárló hogyan értékeli a szolgáltatócéget. Az eredményeket összesítve arrajutnak aszerzők, hogy az értékesítő 

iránt kialakuló bizalmat két tényezőcsoport: az értékesítő személyes tulajdonságainak gyenge és a cég 

tulajdonságainak közepes hatásai határozzák meg. Az értékesítő iránti bizalom három szintje: 

1. viselkedés (megtartja, amit ígért), 

2. tulajdonságok (mint pl. megbízhatóság), 

3. az általános bizalmat jelentő kognitív-affektív viszonyulás. 

Az általukjavasolt modell: 

Bizalmat keltő viselkedések észlelése → tulajdonságok → általános bizalom → elégedettség → vásárlási 

szándék → választás, vásárlás. 

A szerzők szerint a kockázat (vagyis a lehetséges negatív következmények) növekedésével a bizalom 

elégedettségre, vásárlási intenciókra és viselkedésre gyakorolt hatása növekszik. 

Garbarino és Johnson (1999) a különféle kapcsolattípusokat a vásárló oldaláról, a jellemző attitűdstruktúrákat 

elemezve vizsgálta. Hipotézisük szerint a tranzakciós versus relációs kapcsolati kontinuum különböző részein 

elhelyezkedő fogyasztók a termék vagy szolgáltatás értékelésében, attitűdstruktúrájukban különbözni fognak 

egymástól, mivel a bizalom és a cég (a szolgáltató) iránti elköteleződésük középponti szerephez jut az attitűd 

alakításánál. A bizalom hatásait a Swan és munkatársai által vizsgálttól eltérő kontextusban, személy szerint 

azonosítható értékesítő nélküli helyzetben mérték fel. Modelljük tehát más tényezőkre, a termék/szolgáltatás 

jellemzőire helyezi a hangsúlyt, és a bizalom hatását a különböző vásárlói csoportokat megkülönböztetve írja le. 

A fogyasztói döntéseket olyan magas szintű mentális konstruktumok irányítják, mint a fogyasztói elégedettség, 

a szolgáltatás észlelt minősége, az észlelt érték, a bizalom és az elköteleződés. A szerzők szerint az általános 

fogyasztói elégedettség (amely sokáig a legfontosabb változó volt) mellett a bizalom és az elköteleződés mérése 

is lényeges a fogyasztói döntések megértésében. A legfőbb gyakorlati jellegű kérdés az, hogy melyik 

konstruktum képes a tényleges viselkedést, ajövőbeli fogyasztói döntést a legjobban előrejelezni. A szerzők két 

alternatív modellt állítanak fel, amelyekben a szolgáltatás egyesjellemzői és a fogyasztói döntés között közvetítő 

tényezők más és más struktúráját feltételezik. Mindkét vásárlói csoportra vonatkozó modell sarkalatos pontja az 

általános elégedettség, amely a részelemekkel való elégedettségből alakul ki kumulatív módon. Ezek a 

részelemek természetesen a bizalom és elköteleződés konstruktumaira is hatnak, különböző súlyozással. 

Garbarino és Johnson vizsgálatában a bizalom és az elkötelezettség feltételezett magas fokával jellemezhető 

„rendszeres" fogyasztók és a tranzakciós szemléletűnek tekintett „alkalmi" fogyasztók csoportjai között 

szignifikáns különbségek mutatkoztak az attitűdök struktúrájában, így a szolgáltatás egyes részelemeivel való 

elégedettségben, az általános elégedettségben, a bizalomban, az elköteleződésben és ajövőbeli fogyasztásra 

vonatkozó intenciók tekintetében (lásd 20.2. ábra). Az eredmények szerint a két modell közül az első inkább a 

rendszeres, a második az alkalmi fogyasztók mentális struktúraira jellemző. Érdekes eredmény (és a bizalom 

fogalmának meghatározásához is fontos adalék), hogy a tranzakcionális attitűdnél a szolgáltatást nyújtó 

személlyel való elégedettség a globális elégedettség legfontosabb meghatározója, míg a relációs jellegű 

kapcsolatokban ugyanez a bizalom legpontosabb előrejelzője. A marketing szempontjából a kutatás tanulsága, 

hogy – mivel a fogyasztók két egymástól attitűdjeik tekintetében jól megkülönböztethető csoportjáról van szó – 

az alkalmazott marketingtechnikáknak is érdemes ejellemzőket figyelembe venniük. 
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20.2. ábra. A relációs és a tranzakcionális fogyasztók attitűdstruktúrái (Garbarino, Johnson, 1999) 

A Doney és Cannon (1997) szerzőpáros egy másik értékesítési kontextusban, cégekés beszállítóik kapcsolatáról 

adatokat gyűjtve vizsgálták a bizalommal jellemezhető üzleti kapcsolatokat befolyásoló tényezőket. Nem 

meglepő módon ők is a kapcsolat többirányú meghatározottságát mutatták ki a beszállítócég, a vele való üzleti 

kapcsolatok, a cégképviselők és a velük való személyes kapcsolat dimenzióiban. A bizalom az üzleti kapcsolatra 

már kiválasztott beszállítócégek esetében szignifikánsan magasabb, mint a többieknél, de egyes kontrollváltozók 

(beszállító teljesítménye, korábbi üzletkötések száma az adott beszállítóval, aktuális üzleti kapcsolat) 

figyelembevételével a bizalom aktuális választásokra gyakorolt hatása nem szignifikáns. Ennek alapján azt 

mondhatjuk, hogy a bizalom megfelelő szintje szükséges, de nem elégséges feltétele az üzleti kapcsolatba 

lépésnek. A bizalom eredményeik szerint elsősorban ajövőbeli üzleti kapcsolatok tervezését, nem annyira az 

aktuális választásokat határozza meg, így ez a kutatás is megerősíti azt a korábban említett megfigyelést, hogy a 

bizalmon alapuló kooperatív kapcsolatok többnyire nem rövid távú előnyöket, hanem hosszú távú 

eredményoptimalizálást tesznek lehetővé. 

1.6. ÖSSZEGZÉS 

A bizalom egyike azoknak a témáknak, amelyeket csak az utóbbi egy-két évtizedben kezdtek intenzíven 

vizsgálni a társadalomtudományokban, ezen belül a szociálpszichológiában. Az azóta felhalmozódott sokféle 

elmélet és nagy mennyiségű empirikus anyag segítségével egyre többet tudunk ennek a nehezen értelmezhető és 

vizsgálható jelenségnek a gazdaságbanjátszott szerepéről. A bizalom komplex pszichológiai állapotból és 
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stratégiai-kalkulatív elemekből összetevődő jelensége – ahogy a fenti összefoglalóban is láttatni igyekeztünk-

rendkívül sok helyen és szinten fejti ki hatását, a személyközi kapcsolatoktól kezdve a csoporton belüli és 

csoportközi viszonyokon keresztül a komplex szervezetek és ezek interakcióinak befolyásolásáig. 

Bár mindezeken a szinteken vizsgálták már a bizalom témáját, természetesen sok még a nyitott kérdés. Hiányzik 

egy átfogó, a különféle megközelítéseket integráló egységes elméleti keret. És sokszor ennél isjobban hiányzik a 

visszacsatolás a gyakorlathoz, vagyis annak tisztázása, hogy a leírt, megértett folyamatok alapján hogyan 

növelhetnénk a bizalmat, ahol ez szükséges. A legtöbb vizsgálatban felmerül ugyan a stratégiai és szervezeti 

változások szükségessége a bizalom növelése érdekében, de ezek többnyire elméleti tapogatózások formáját 

öltik. A jövőbeli kutatásnak tehát véleményünk szerint egy átfogó elméleti keret megalkotásán kívül elsősorban 

a bizalom „növelésével" kapcsolatosan kellene több konkrétjavaslatot megfogalmaznia. 

2. 21. ETIKAI KÉRDÉSEK A 
GAZDASÁGPSZICHOLÓGIÁBAN –Faragó Klára 

2.1. BEVEZETÉS 

Más társadalomtudományokkal szemben (filozófia, szociológia, pszichológia), amelyek az etikai szempontokat 

nélkülözhetetlennek tartják a társadalmi folyamatok elemzésében, a közgazdaságtanban makacsul tartotta – és 

némiképpen még mindig tartja – magát az a felfogás, hogy az egyén önző és racionális lényként lép fel a 

gazdaság színpadán, gazdasági viselkedésében csakis saját hasznosságának maximalizálására törekszik. Ha 

karikatúraszerűen próbáljuk felrajzolni ennek az egyénnek a vonásait, akkor úgyjellemezhetjük a gazdaság 

szereplőjét, mint aki szükségképpen önző, mohó és rövidlátó – ez a motiváció biztosítja mind a gazdaság 

célszerű működését, mind az egyén érvényesülését a gazdasági élet kíméletlenül versengő közegében. Az önző, 

mohó és rövidlátó egyén félresöpri mások érdekeit, nem átall előnyre szert tenni mások hátrányára, nem próbál 

egyenlőséget teremteni a társadalom különböző szereplői között. Csak akkor ad, ha abból neki valamilyen 

előnye származik, csak akkor fizet, ha kényszer szorítja, nem gondolva ajövő generációra, kihasználja 

környezetét. Ahhoz, hogy érdekeit jól tudja képviselni, korlátlan belátási képességgel és 

információmennyiséggel rendelkezik. 

E nézet továbbá önszabályozó rendszernek képzeli a gazdaság működését, amelyben a szereplők által teremtett 

viszonyok automatikusan szabályozzák és korlátozzák, valamint össze is hangolják az egyéni cselekedeteket, 

egy „láthatatlan kéz" pedig gondoskodik arról, hogy az egyéni irracionalitás hatásai kiegyenlítődjenek (Smith, 

1959/1776). Ha tehát az egyének nem is érvényesítik tökéletesen a racionalitás által diktált szabályokat, ennek 

hatását elfedi az imént említett „láthatatlan kéz" kiegyenlítő, normalizáló hatása. Az egyén gazdasági 

viselkedésének ilyen felfogása feleslegessé teszi a pszichológiai szempontok bevezetését a gazdasági 

folyamatok megértéséhez. 

Adam Smith nézete a láthatatlan kéz jótékony szabályozásáról, valamint az egyén viselkedésének a gazdaság 

egészében betöltöttjelentéktelenségéről azonban erősen megkérdőjeleződött az utóbbi évtizedekben. Kérdésessé 

vált, hogy e szabályozás valóban működőképes-e, hogy az ember kognitívan képes-e, illetve akar-e (kellően 

motivált) a racionalitás szabályai szerint cselekedni, hogy kizárólagosan csak a hasznosság maximalizálásának 

motívuma vezeti-e. Az idő perspektívája nem kínál-e számára a közvetlen hasznosságot meghaladó szempontot? 

Jelen fejezet két fő részből áll: az elsőben a közgazdasági paradigmát és emberképet fogjuk elméleti vizsgálatés 

kritika tárgyává tenni, a másodikban pedig bemutatjuk a gazdaságpszichológiai kutatások azon kérdésfeltevéseit 

és eredményeit, amelyek arra vonatkoznak, hogy érvényesülnek-e, és hogyan érvényesülnek etikai szempontok 

az egyének és szervezetek gazdasági viselkedésében. A bemutatott elméleti kritikák és kutatási eredmények 

amellett próbálnak érvelni, hogy az etikai szempontok nem kerülhetők meg sem az egyén gazdasági 

viselkedésének, sem magának a gazdaság működésének a vizsgálatánál. 

Mielőtt rátérnénk a feltett kérdések részletesebb vizsgálatára, két dolgot szeretnénk előrebocsátani. Egyrészt 

szabadkoznunk kell amiatt, hogy az etika és erkölcs (morál) fogalmakat felváltva használjuk. Bár a morál 

általános elveket, az etika pedig inkább viselkedési szabályokat jelent, a következetes megkülönböztetés túl sok 

felesleges akadályt gördítene a mondanivaló megfogalmazása elé, összemosásuk pedig nem félrevezető az itt 

kijelölt kontextusban. Másrészt fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy a gazdasági viselkedést igen nehéz 

körülhatárolni. Minden olyan interakciót gazdasági viselkedésnek lehet tekinteni, amely összefügg javak 

cseréjével. Ajavakat azonban széles körben szokták értelmezni (lásd pl. Homans csereelméletét, 1969), konkrét 

anyagi tárgyak cseréje mellett idetartoznak olyan befektetések is, mint az erőfeszítés, a figyelem, sőt a más 
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alternatívákról való lemondás is, továbbá gazdasági viselkedésnek szokták tekinteni a szervezetekben történő 

anyagi vagy interakciós folyamatokat is. 

2.2. A KÖZGAZDASÁGI FELTEVÉSEK BÍRÁLATA 

2.2.1. A racionalitás fogalmának kritikája 

A homo oeconomicus racionális, ami azt jelenti, hogy önérdeke által vezérelt, és saját hasznosságának 

maximalizálására törekszik. Ez a felfogás két problémát vet fel. Az egyik arra vonatkozik, hogy valóban ez 

lenne-e az egyén egyetlen motívuma, a másik, hogy vajon az egyén képes-e a teljes racionalitásra. A 

következőkben a racionalitás fogalmának ellentmondásait vesszük szemügyre, hogy megállapíthassuk, az 

ellentmondások felvetnek-e olyan kérdéseket, amelyeket az etika szempontjának a bevezetésével lehet 

megválaszolni. 

2.2.1.1. A hasznosság maximalizálásának motívuma 

Az első probléma magával a hasznosság fogalmával kapcsolatban jelentkezik. Mit jelent vajon a közgazdasági 

felfogás, azt, hogy mindenki nagyon hasonlóan választ, vagy hogy „ízlések és pofonok különbözőek"? Mire 

bizonyíték az, ha valaki önzetlen és önfeláldozó? (Ilyen viselkedés kétségtelenül előfordul a gazdasági 

viselkedések területén.) Arra, hogy az illető ilyenkor irracionális (és nem a hasznosságát maximalizálja), vagy 

arra, hogy számára éppen az önfeláldozás a hasznos? Hogyan értelmezik ezt a racionalitás hívei? 

Már a 19. század társadalomfilozófusai (Bentham, 1977) felvetik azt a kérdést, hogy vajon a hasznosság a 

dolgok belső, objektív tulajdonsága (mindenkinek ugyanúgy hasznos egy adott dolog), vagy az okozott 

élvezettel azonos (azaz a hasznosság egy egyénenként változó, szubjektív minőség). Ez a megkülönböztetés 

azért lényeges, mert az első meghatározás értelmében mindenkire ugyanaz az elv vonatkozik (pl. 

profitmaximalizálás), tehát egy külső szemlélő számára egyértelműen megítélhető a cselekvő racionalitása. A 

szubjektív hasznosság fogalma sokkal valószerűbb és pszichológiailag használhatóbb, ugyanakkor körbeforgó 

gondolkodást eredményez (eszerint ugyanis az ember akkor is saját élvezetét próbálja maximalizálni, ha 

önsorsrontó módon viselkedik, hiszen az ízlések szubjektívek, neki az önsorsrontás okozott élvezetet). Az első 

definícióval az a probléma, hogy azonos preferenciákat feltételez, így valószerűtlen. A második pedig – hiába 

soroljuk az ember önzetlenségét igazoló tényeket – nem teszi lehetővé azt, hogy az emberi racionalitásra 

vonatkozó tézist megcáfoljuk. 

A klasszikus közgazdaságtan hívei az objektív felfogás, az ún. szubsztantív racionalitás mellett érvelnek, és az 

egyének, illetve vállalatok motívumait a profitmaximalizálással azonosítják. Szerintük az önfeláldozás és a 

közjóért való olyan cselekedet, amely az egyén számára nem hasznos, irracionális. A döntéselmélet a 

szubsztantív racionalitás mellett megkülönbözteti az ún. procedurális racionalitást. Ez a racionalitásfelfogás – 

elfogadva a preferenciák szubjektív természetét – a racionális gondolkodás folyamatait, logikáját, koherenciáját 

vizsgálja, és azt tekinti racionálisnak, ha a személy saját céljait a lehető leghatékonyabban tudja elérni. A 

közgazdasági gondolkodás azonban nem képes ellentmondásmentesen kezelni a racionalitás problémáját, és 

minduntalan szembekerül olyan viselkedésekkel, amelyek kielégítő magyarázatához etikai szempontok 

bevezetése szükséges. 

2.2.1.2. A racionalitásra való képesség kérdése 

A racionális gondolkodás képessége feltételezi, hogy az ember rendelkezik a döntéséhez szükséges 

információkkal, egyértelmű és jól rendezett, következetes, valamint árnyalt megkülönböztetéseket tartalmazó 

preferenciákkal bír, a valószínűségek kezelésében verzátus. Herbert Simon (1982a/1979) és a munkássága 

nyomán kibontakozó kognitív döntéspszichológia kimutatta, hogy ez az idealizált gazdasági döntéshozó nem 

létezik. Számos bizonyítékot sorakoztatott fel azzal kapcsolatban, hogy az ember csak korlátozott racionalitással 

bír, és így megkérdőjeleződött az a feltételezés, hogy a racionalitás automatikusan vezérelné és magyarázná a 

gazdasági viselkedést. A valószínűségi ítéletalkotásban érvényesített heurisztikák arra is rámutattak, hogy ezek a 

következetlenségek nem kivételek, hanem inkább szabályai az emberi gondolkodásnak. E heurisztikák között – 

mint később látni fogjuk – szerepelnek olyanok is, amelyek etikai, erkölcsi elvek automatikus 

alkalmazásátjelentik. 

2.2.2. A kultúra hatása 

Max Weber kétféle, egymástól eltérő racionalitást különböztet meg: az értékés a célracionalitást. Az 

értékracionalitás azt jelenti, hogy az ember cselekedetét – annak következményeitől függetlenül – eszmék, 
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értékek (kötelesség, hősiesség, lelkiismeret, önfeláldozás stb.) irányítják. A célracionalitás követésekor a 

cselekvőt viszont nem elvek, hanem viselkedésének végeredménye vezérli, arra törekszik, hogy céljait meg 

tudja valósítani. A célracionális gondolkodó szemében irracionális az, ha valaki érdekeit feláldozza az eszmék 

oltárán. Nyilvánvaló, hogy a közgazdaságtan a célracionalitás talaján áll. Moreh (id. Kindler, 1991) Max Weber 

elgondolásait döntéselméleti modellbe helyezi, megkülönböztet alacsonyabb rendű és magasabb rendűjóléti 

függvényeket. A magasabb rendűjóléti függvények ajavak hasznossága mellett morális értékeket is figyelembe 

vesznek. 

Az értékek mellett – amelyek kultúrától erősen függő elvek – más, a kultúrához szintén kötődő tényezők is 

befolyásolják a gazdasági viselkedést. Kindler (1991) Georgescu és Roegen eredményeire hivatkozva idézi 

azoknak a közgazdászoknak a példáját, akik gazdasági tanácsadóként tevékenykedtek fejlődő országokban. E 

közgazdászok az ottani lakosság gazdasági viselkedését irracionálisnak minősítették, mivel azok ahelyett, hogy 

a hasznosság elvét követték volna, az áru értéke mellett olyan más tényezőket is figyelembe vettek, mint az 

áruhoz való hozzájutás módja (pl. eleget alkudtak-e). Tulajdonképpen magát a racionalitást is a nyugati kultúra 

termékének lehet tekinteni. Mint Magyari-Beck (1989) rámutat, a racionalitás a felvilágosodás szülötte, s ezt az 

eszmét vette át és alkalmazza a közgazdaságtan. Úgy is fogalmazhatunk tehát, hogy a modern gazdaságot nem 

univerzális elvek, hanem sajátos, időhöz és helyhez kötött értékek mozgatják, és az így kialakított gazdaság 

önbeteljesítő jóslatként tartja fenn önmagát, saját működését. 

2.2.3. Az emberi természetre vonatkozó közgazdasági feltevések pszichológiai 
bírálata 

Meg kell jegyeznünk, hogy a társadalomtudományok többsége – a közgazdaságtannal szemben – evidenciának 

tekinti azt, hogy erkölcsi elvek vannakjelen és működnek a kultúrában. A filozófia területén Kant kategorikus 

imperatívuszát tekintik a morális elvek legletisztultabb megfogalmazásának: úgy cselekedj, hogy a szabály, 

amely szerint cselekedtél, általános erkölcsi törvény alapjául szolgálhasson. Ez a követelmény feltételezi, hogy 

az ember a morális viselkedés szükségességét és univerzalitását felismerve interiorizálja az erkölcsi elveket, 

amelyek ezután a helyzettől függetlenül mindig érvényesek maradnak, és befolyásolják a cselekedeteket. A 

morál tehát belső, viselkedést vezérlő elvvé válik. 

De hogyan is megy végbe az a folyamat, amely az erkölcs megjelenését biztosítja? A pszichológia feltételezi, 

hogy a szocializáció egyik fontos mozzanata a morális értékek átadása a következő generációnak. Ezeknek az 

értékeknek az elsajátítása fokozatosan történik. Először az engedelmesség, később a másokkal való azonosulás 

miatt fogadják el ezeket az elveket a gyerekek, és csak fokozatosan jutnak el odáig, hogy azok belső iránytűvé 

váljanak. Kohlberg (1970) ennek megfelelően három fő fázist különböztet meg a fejlődésben: 

• a prekonvencionális szakaszt, amikor a moralitást még az önérdekkel keverik össze (büntetés elkerülése); 

• a konvencionális szakaszt, amikor a szerepelvárások vagy a törvény előírásai miatt kell igazodni; 

• a posztkonvencionális szakaszban pedig valamely morális és univerzális filozófia alapján a személy maga 

alakítja ki, hogy adott helyzetben mi a helyes viselkedés. 

A fejlődés imént felvázolt menete távolról semjelenti azt, hogy egy felnőtt minden esetben posztkonvencionális 

szinten cselekszik. 

Hare (1981) kritikai és intuitív morális gondolkodási módot különböztet meg. Kritikai gondolkodás esetén a 

morális elveket tudatosan próbáljuk alkalmazni az adott szituációra. A kritikai gondolkodás (hasonlóan a 

Kohlberg-féle posztkonvencionális szakasz logikájához) általános elvekből indul ki, megvizsgálva, hogy az 

adott szituációban érvényesnek látszó szabályok megfelelnek-e az általános elveknek. Ez a kritikus gondolkodás 

nagyfokú mentális kapacitást igényel, de hozzájárul saját viselkedésünk igazolásához, és segíthet a morális 

konfliktusok feloldásában. E költséges eljárás helyett azonban az emberek leggyakrabban sokkal egyszerűbben 

és célravezetőbben, a kultúra által sugallt egyszerűbb szabályok révén, intuitív módon hozzák meg morális 

döntéseiket. E szabályok követése ilyenkor nem a meggondoláson, hanem a nem-követés okozta bűntudaton 

alapszik. Intuitív morálunk is segíthet bizonyos morális dilemmák megoldásában (pl. semmilyen körülmények 

között sem ölök embert) és bizonyos cselekedetek melletti feltétlen elköteleződésben (pl. bosszút állok a 

családomat ért inzultusért). 

A morális fejlődéssel és a morális meggondolásokat kívánó helyzetek megoldásával kapcsolatos okfejtésünknek 

témánk szempontjából az a mondanivalója, hogy az ember a mindennapi életben leggyakrabban nem racionális 

meggondolások alapján tartja be a társadalmi és morális szabályokat, hanem a szocializáció során elsajátított 
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normák intuitívan működnek, az érzelmek közvetítésével szinte automatikusan hatnak, ilyen módon töltve be 

társadalmi funkciójukat. 

2.2.4. Az altruizmus kérdése – evolúciós magyarázat 

Nemcsak azért foglalkoztatja a közgazdászokat az altruizmus kérdése, mert „irracionális" altruista viselkedés 

tagadhatatlanul igen gyakran előfordul a társadalom mindennapos gyakorlatában, hanem azért is, mert az 

altruista egyedek együttműködése nagyobb haszon elérésére is lehetőséget teremt. A társadalom szempontjából 

tehát hosszú távon hasznos az altruizmus, ugyanakkor az egyén számára nem az, mert – lényegéből következően 

– feltételezi, hogy az altruista egyén másokjavára lemond saját hasznáról. Ha viszonzást vagy későbbi jutalmat 

remél, még menthető a racionális érvelés, de sok esetben a viszonzás vagy ajutalom nem biztosított. Ezért a 

morál bázisán történő önfeláldozás jobban garantálja a társadalom érdekét. 

E kérdés megvilágításához jó szolgálatot tehet a szociobiológiai vagy evolúciós magyarázat. A gazdasági 

viselkedés magyarázatára azért használják fel ezt a modellt, mert segítségével jellemezni lehet magát a piaci 

viselkedést: az optimális (racionális) döntések túlélési esélytjelentenek a piaci környezetben, s ezért ez a 

viselkedés válik dominánssá a fejlődés során. Ugyanakkor funkcionális magyarázatot kínál a szociobiológiai 

érvelés az altruizmusra is, mely szerint az segíti a faj (csoport) túlélését, s ezért a természetes kiválasztódásban 

az altruizmus mint tulajdonság értéke folytán továbbadódik. A játékelméletben kidolgozott evolúciós-populációs 

modellek hozzájárulnak tehát az altruista viselkedés fennmaradásának, „túlélésének" magyarázatához. 

Számos szerző (pl. Dawkins, 1986/1976; Colman, 1982; Mérő, 1987) foglalkozik az altruizmus evolúciós 

modelljének kérdésével. Az általánosan elfogadott populációgenetikus modell abból indul ki, hogy a 

funkcionálisnak bizonyult gének maradnak fenn és terjednek el. Feltételezhetjük, hogy vannak önző (racionális) 

gének és altruista gének. A kiválasztódásban az önző génekjelentenek előnyt, mivel biztosítják az egyén 

maximális hasznát, és lehetővé teszik azt is, hogy az önző génekkel rendelkező egyedek az önzetlen génekkel 

rendelkezőket kihasználják. Ugyanakkor viszont az altruista, kooperáló egyének a kooperáció révén nagyobb 

haszonra tehetnek szert. Túlélésüknek az a feltétele, hogy más altruistákkal találkozzanak, akik viszonozzák 

altruizmusukat, így az ő rátermettségük nagyobb lesz, mint az egymással interakcióban álló önzőké. E 

feltevésekből több következtetés levonható: 

• a feltétlen altruizmus (kategorikus imperatívusz) egyenesen kártékony, mert megsemmisíti az altruista géneket 

az önzők felülkerekedése miatt; 

• csak viszonzott, ún. reciprok altruizmus maradhat fenn; 

• a populációban egyensúly alakul ki az önző és önzetlen egyedek számát illetően, ugyanis ha elég kooperáló 

egyén van, akkor előnyük kompenzálja a potyautas önzők alkalmi felülkerekedését. 

Ajól ismert fogolydilemma-helyzet jól illusztrálja, hogy a kooperáló dilemmája a bizalom, vagyis annak 

bejóslása, hogy vajon kooperáló vagy önző partnerrel áll-e valaki szemben. 

A kooperáló partner felismerésének fontossága és a feltétlen altruizmus életképtelensége mellett az összes 

szerző hangsúlyozza a kooperáció előnyeit. Többen hozzáteszik a kérdéshez azt is, hogy az emberi 

kooperációban a géneknél jelentősebb szerepet kapnak a kommunikáció során átadott kulturális üzenetek. 

Dawkins ezeket a kulturális üzeneteket mémeknek (meme) nevezi, amelyek az emlékezet és az utánzás 

segítségével terjednek. Szerinte a mémek is a génekhez hasonlóan küzdenek a túlélésért, ami funkcionális 

megfelelésüktől függ. Ilyen kulturális üzenetek a morális elvek, amelyek csak akkor maradhatnak fenn, ha 

funkcionálisak. Ebben az értelemben a kategorikus imperatívusszerű morális elkötelezettségen alapuló 

viselkedésnek nincs sok esélye a túlélésre. 

Frank (1992) továbbmegy ezen az úton, és arra a következtetésre jut, hogy a társadalmi (és gazdasági) 

viselkedés megértéséhez nem elégséges sem a reciprok altruizmusra hivatkozni, sem a láthatatlan kézre hagyni 

az egyéni irracionalitások racionális összegzésének feladatát. Fel kell tételezni azt, hogy egy „intuitív morál" 

hasznosságától függetlenül működik és szabályozza a társas kölcsönviszonyokat. Frank (1992) rámutat arra, 

hogy számos esetben semmiféle funkció, azaz semmiféle járulékos haszon reménye nem magyarázza az 

önfeláldozó viselkedést. Így haszontalannak tűnhet a névtelen adakozás, de a bosszú is, vagy amikor lemondunk 

egy hasznos üzletről, mert méltánytalan, vagy ha nem csalunk, pedig megtehetnénk. Van-e előnyük ezeknek a 

feltétlen moralitást tükröző viselkedésmódoknak? Az ilyen, közvetlenül inkább veszteséggel, mintsem 

nyereséggel járó cselekvést a megerősítés nem segíti, csak az, ha az illető elköteleződik a morális megoldás 

mellett. Ez az eltökéltség, következetes megoldást eredményezve, végeredményben segíti a kooperatív partnerek 
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egymásra találását, felismerését és a velük való együttműködést, sőt lehetővé teszi azt is, hogy az önző 

egyedeket kizárják a kooperatív interakciókból (lásd bosszú a csaló elrettentésére). Az eltökéltség tartós 

működéséhez Frank az érzelmek közvetítését feltételezi, azt, hogy a morális jóérzés önmagában jutalomértékkel 

bír az azt átérző egyének számára. Az érzelmi bázis azt is biztosítja, hogy a csalók lelepleződjenek: ajó 

szándékot csak mímelő egyedek – a kooperatívok vámszedői – az érzelmek fiziológiásjegyeit nehezen tudják 

imitálni. 

Ez az elköteleződéselmélet lehetőséget teremt arra, hogy a hagyományos racionalitásfelfogáson túl 

megmagyarázhassuk a morális viselkedés funkcióját és fennmaradását, azt, hogy a becsületes és elkötelezett 

személy a saját morális elveinek megfelelően viselkedik akkor is, ha ezért nemjár közvetlenjutalom, hanem 

maga a befektetés a fizetség. Mivel a vele stabil módon társas interakcióban lévő partnerei ismerik 

elkötelezettségét, bíznak benne, és tudják, hogy valóban következetesen fog viselkedni. Az érzelmileg vezérelt 

viselkedésválasztás tehát megváltoztatja az önérdeken alapuló modellt, szerephez juttatva az önérdek mellett 

olyan motívumoknak is, mint a szégyen, a düh, a büszkeség, a szeretet; emellett megmagyarázza azokat a 

becsületen alapuló interakciókat is, amikor borravalót adunk a pincérnek, pedig nem szándékozunk visszatérni 

az étterembe, és senki sem látja, hogy mit teszünk. Választ ad továbbá azokra az estekre is, amikor a 

méltányosság még a haszonnál is nagyobb hangsúlyt kap, így olyan, a közvetlen érdekekkel össze nem 

egyeztethető gazdasági jelenséget is értelmezni tud, mint például az árak visszafogott emelkedése, a 

méltányosság szerepe stb. (lásd később tranzakciós hasznosság, üzleti etika). 

A morális viselkedés az elköteleződési modell szerint karaktervonássá válik, jutalma abban áll, hogy a személy 

erkölcsi elveinek megfelelő viselkedésével megerősíti saját beállítódását, a becsületesség prediszpozícióját. 

Viselkedés és karakter kölcsönösen alakítják egymást. A reciprok altruizmus vagy a belátás mellett tehát az 

erkölcsi elvek interiorizációján alapuló viselkedés is beilleszthető az evoluciósfunkcionalista modellbe. 

2.2.5. A társadalmi kooperáció szükségessége 

Az előzőekben egyedek interakcióiról, altruizmusáról és kooperációjáról beszéltünk. Lépjünk ki most a 

társadalom színpadára! Régen felismerték, hogy a társadalom működéséhez elengedhetetlen, hogy a dzsungel 

farkastörvényei helyett az egyéni érdekérvényesítés szelídebb formái irányítsák a viselkedést. A gazdasági 

folyamatok és a társadalom cementjét képező kooperáció szabályozott körülményeket kíván, az egyén pedig 

akkor tudja betölteni szerepét a munkamegosztáson alapuló társadalmi szerveződésben, ha a létért folyó harc 

nyers közegét a társadalom szabályozza. Rousseau elképzelése a társadalmi szerződésről jól kifejezi a szabad és 

természetes ember társadalmasításának igényét. Az egyéni érdeket képviselő egyéni akaratok nem biztosítanák a 

társadalom működéséhez szükséges kooperációt, ezért végső soron az egyén érdekét is rosszul szolgálnák. Az 

emberek ezért társadalmi szerződést kötnek, azaz elfogadják azt, hogy aki megszegi a szabályokat, azt 

megbüntetik. Kényszerrel érvényesítik tehát a közös akaratot, a kényszer biztosítja a mindenki számára 

közösjót. 

A kooperáció biztosításához az is szükséges, hogy az együttesen előállítottjavakat vagy a kooperáció során 

keletkezett károkat megosszák a társadalom tagjai között. Ennek a problémának a közgazdaságtani megoldására 

több kísérlet született. A közgazdasági nézetek továbbra is a hasznosság maximalizálásából indulnak ki, a 

különböző morális rendszereket pedig különféle elosztási elvekként írják le (hátterükben természetesen a 

társadalom kívánatos működésére vonatkozó ideológiák állnak), amelyeket Baron (1988) két csoportba sorol: az 

egyik az utilitarianizmuson, a másik pedig az emberi jogok alapelvén nyugszik. 

Az utilitarianizmus (Mill, 1963; Bentham, 1977) szerint a társadalom célja az, hogy tagjai számára a lehető 

legnagyobb „összhasznosságot" biztosítsa. E pragmatikus és a következményekkel számoló etika szerint, ha egy 

cselekedet összhasznossága nagyobb, mint az abból származó összveszteség, akkor a cselekedet morálisan 

helyes. Ennek a felfogásnak két sebezhető pontja van. Edgeworth (1967) szerint a hasznosság nem mindenkinél 

ugyanazt jelenti (egy gazdagabb embernek lehet kifinomultabb az ízlése, mint a szegénynek – például a gazdag 

csak a leghíresebb előadóművész hangversenyét tudja élvezni, míg a szegénynek az amatőr is tetszik-, ezért több 

pénzre lehet szüksége ugyanannak az élvezetnek az elérésére). A másik probléma az elv kompenzatorikus 

természete, vagyis az a ki nem mondott feltételezés, hogy egyes emberek nagyobb nyeresége kompenzálhatja 

mások veszteségét. Ez a felfogás nem számol a természetes emberi jogokkal (élethez, szabadsághoz való jog), 

hiszen az összhasznosság szempontjából egy egyéni veszteség nem számít, ha ezzel egy időben más jól jár. 

Kérdés, hogy morálisan elfogadhatónak, igazságosnak nevezhető-e egy ilyen rendszer. 

Az emberi jogokból kiinduló elvek sérthetetlennek tekintik az egyén autonómiáját, ugyanakkor az elosztás 

igazságossága szempontjából különböző nézeteket vallanak képviselői. Rawls (1971) egalitariánus felfogása 

szerint – aki azonos egyéni hasznosságokból indul ki – egy társadalomjóléte a legrosszabb helyzetben élő 
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tagjának a jólétével egyenlő. Ezért a társadalomnak a különbségek kiegyenlítésére kell törekednie. A moralitás 

implicit megegyezés, amely a társadalmi lét miatt szükséges (lásd Rousseau), és ez a megegyezés nem teszi 

lehetővé, hogy bárkinek is sérüljenek a jogai. Ezzel szemben az elitista felfogás a társadalom jólétének mutatóját 

a legjobb helyzetben lévő egyénjólétével azonosítja, nem szükséges tehát a javak újraelosztása. Az olyan elitista 

érvelés, amely az érdemek szerinti jutalmazást hangsúlyozza (a legtöbbet produkáló egyéneket kell a legjobban 

jutalmazni, a tőkések biztosítják a munkát a többiek számára), ezt a szellemet tükrözi. A liberális elvek közé 

tartozik az ún. klasszikus Pareto-elv, amely azt mondja ki, hogy ha fellelhető egy olyan megoldás, amely 

legalább egy embert jobb helyzetbe hoz, ugyanakkor senkit sem érint hátrányosan, akkor azt kell választani. 

Nozick (1974) szerint akkor etikus egy cselekedet, ha másokat nem sért. Az egyének kezdeti társadalmi 

helyzetét nem kell szerinte megváltoztatni, és az egyénnek nem is kell – még ideiglenesen sem – feláldoznia 

nyereségeiből a kooperáció oltárán. 

Az összhasznosság maximalizálásából kiinduló fenti elvek lehetőséget teremtenek arra, hogy az egyén 

racionálisan felismerje, hogy a kooperáció hasznos számára, és elfogadja ajavaknak az összhasznosság 

maximalizálását biztosító elosztását. Megoldást jelent-e ez a racionális felismerés az összes társadalmi 

problémára, biztosítja-e automatikusan a közösjót, az egyének aktív szerepvállalását és elégedettségét? 

Működik-e ilyen esetekben jótékony módon a „láthatatlan kéz"? 

Kindler (1991) az önérdek problematikusságának bemutatásakor Olson és Downs nyomán felhívja a figyelmet a 

társadalmi közös érdek, az ún. közjavak esetére. Bármilyen fontosnak is tartsa minden egyén a tiszta levegőt 

vagy a demokráciát, saját hozzájárulásának lehetősége ezek megvalósulásához olyan kicsi, hogy számára nem 

racionális bármilyen erőfeszítést tenni ennek érdekében. Ha egyvalaki a tömegközlekedést választja az autó 

helyett, az nem befolyásolja a levegő tisztaságát. Egy szavazat a választásokon jelentéktelen a végeredmény 

szempontjából. Ezért az egyén joggal vélheti, hogy a közjavakhoz való hozzájárulásának egyéni költségei 

(fáradság, idő, pénz) nem állnak arányban a haszonnal. Annak ellenére, hogy a közjavak a társadalom minden 

egyes tagja számára igen értékesek, az egyén szempontjából irracionális az ezekhez való hozzájárulás – nem is 

beszélve a potyautasokról, akik kihasználhatják mások befektetéseit. Az ilyen esetekben csak az egyéni 

felelősségvállalás (a morális viselkedés melletti elköteleződés) késztetheti az egyént a közjavakhoz való 

hozzájárulásra. 

Hasonló probléma a Hankiss (1979) által tárgyalt társadalmi csapdák kérdése. A társadalmi csapda a közismert 

fogolydilemma-helyzeten alapul. A társadalmi csapda azonban már nem egyedi dilemmahelyzet, hanem egy 

olyan működésbe lépett automatizmus, amelyet a társadalom már nem tud kontrollálni, és amely a döntéshozók 

szándékaival ellentétes eredményre vezet. Karinthy Frigyes Barrabás című novellája jól illusztrálja ezt a 

helyzetet. Pilátus kérdésére, hogy kit bocsásson el, Krisztust vagy Barrabást, a következő választ kapja (1917, 

12-13.): 

„És ekkor zúgás támadt, s mint a mennydörgés zengett fel a sokaság. És a sokaság ezt kiáltotta: Barrabást! És 

rémülten néztek egymásra, mert külön-külön 

mindegyik ezt kiáltotta: A názáretit!" 

A végeredmény tehát ellentétes az egyének szándékával, ahelyett hogy hozzájutnának a kívántjavakhoz, 

elvesztik azokat. Az egyéni szintből nem lehet egyenesen következtetni a társadalmi szintre. 

„...az önérdeküket hajszoló egyének kíméletlen versenye nem áldást hozó láthatatlan kéz, hanem sokkal inkább 

^láthatatlan ököl, amely lesújt a közjóra«." 

(Hankiss – id. Kindler, 1991) 

A kölcsönös függőséget feltételező helyzetekben kooperáló vagy versengő viselkedés alternatívái között lehet 

választani. Az egyéni racionalitás a versengést írja elő (ezzel lehet nagyobb haszonra szert tenni), de ha 

mindenki verseng, akkor mindenki veszít. A kooperáció, ha kölcsönös, mindenki számára szerény, de tartós 

nyereséget biztosít, a kooperálót azonban ki lehet használni (lásd szociobiológiai elemzés). A dilemma 

megoldásához, azaz a kooperációhoz az szükséges, hogy mások nyeresége is értékes legyen az egyén számára, 

és hogy bizalommal legyen a másik iránt. A társadalmi csapdák megoldásához hozzásegíthet a kooperáció 

előnyeinek praktikus felismerése is, de az etikai elveken alapuló viselkedés biztosabb eredményre vezet, mert a 

saját viselkedés jelentéktelenségének felismerése és mások versengő viselkedése nem gátolja meg az egyén 

kooperációját, és így kisebb a csapdahelyzet kialakulásának esélye. 

2.3. ETIKA A GAZDASÁGI VISELKEDÉSBEN 
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A fejezet második részében a gazdaságpszichológia etikai kérdések szempontjából releváns eredményeit és 

megállapításait foglaljuk össze, illusztrálva a legfontosabb empirikus adatokkal. A témát hat kérdéskör köré 

csoportosítjuk. 

Először az önzés és mohóság axiómáját tesszük vizsgálat tárgyává, kitérve a birtoklás vágyának és az addiktív 

fogyasztásnak a kérdéskörére. Bemutatjuk az önérdeket túllépő altruista viselkedés, az adakozás feltételeit (a 

feltétlen altruizmus lehetőségét). 

A második témakör az önérdek versus közérdek kérdéseit vizsgálja. A reciprok altruizmus, valamint a 

kooperáció és versengés érvényesülését elemezzük a kölcsönös függőséget feltételező fogolydilemma típusú 

helyzetekben. Itt térünk ki az interperszonális gazdasági interakciókban szükséges bizalom kérdéskörére. Egy 

konkrétgazdasági viselkedés, az adófizetési hajlandóság gazdaságpszichológiai vizsgálatának eredményeit is itt 

foglaljuk össze. 

Harmadikként az igazságosság és az egyenlőség kérdését boncolgatjuk. Itt először az igazságosság és az 

egyenlőség relatív mivoltát, annak szubjektív megítélését mutatjuk be, majd rátérünk a szegénység és a 

gazdagság percepciójára. Ezután azt vizsgáljuk meg, hogy a munkaadók és a munkavállalók hogyan értelmezik 

az igazságosság és egyenlőség eszméjét a szervezetekben, amikor a bérekről vagy a szervezeti döntések 

folyamatairól alkudoznak. Végül – általánosabb szinten – az esélyek egyenlőségével foglalkozunk. 

Negyedikként az üzleti etika kérdéskörét tárgyaljuk, elsősorban az üzleti életben forgó emberek 

megbízhatóságának és becsületességének a kérdését. Ez a problémakör magában foglalja a csalás, a 

megvesztegetés értékelését, de fontosabb a fogyasztókkal szembeni megbízhatóság, a reklámok félrevezető 

üzeneteinek kérdése, az üzleti politika csalafintaságai és a fogyasztók megtévesztése a minőséggel, az árral, a 

termékek használhatóságával és biztonságosságával kapcsolatban. 

Ötödik témánk annak az etikai problémának a társadalmi döntésekben megmutatkozó megoldási módjai és 

megoldási kísérletei, hogy milyen értéket tulajdonítunk az emberi életnek. Ahogy az etika diktálná, valóban 

végtelen-e az emberi élet értéke? Konkrétan a szűkös erőforrások allokációjáról fogunk szólni a biztosítás, a 

veszélyes munkakörök és az orvosi döntések esetében. 

Végül a hatodik kérdés az idő dimenziójába helyezi a gazdasági viselkedés etikai problematikáját. Hajlamos-e 

az egyén az azonnali jutalmat, élvezetet, hasznot feladni későbbi jutalmak vagy későbbi veszélyek elkerülése 

érdekében? Hajlandó-e a társadalom úgy szabályozni a gazdasági folyamatokat, hogy figyelembe vegyen 

későbbi hatásokat vagy ajövő generációt. Ez a kérdés a fenntartható fejlődésjelenkori dilemmájához vezet el. 

2.3.1. Egoizmus versus altruizmus – birtoklás, adakozás 

A közgazdaságtanban alapul vett egyén racionális, mohó és önző. Racionális, mert meg tudja határozni céljait, 

és ki tudja választani a megvalósításhoz szükséges megfelelő eszközöket. Önző, mert közben egyéb szempontok 

(pl. a másokkal való együttérzés, a lelkiismeret) nem vonják el figyelmét érdekei megvalósításáról. Mohósága 

azt diktálja, hogy a többjobb. 

2.3.1.1. Mohóság 

Scitovsky (1990/1976) Az örömtelen gazdaság című úttörő könyve azt a kérdést feszegeti, hogy – szemben a 

közgazdaságtan hasznosságról alkotott felfogásával – a fokozódójólét miért nem teremt nagyobb boldogságot. 

Több gazdaságpszichológiai elemzés is rámutatott arra, hogy a mohóság állandó elégedetlenséggel jár, mivel 

mindig újabb szükségletek merülnek fel, így az egyén sohasem elégedett, mindig tovább és tovább fokozhatja 

szükségleteit és fogyasztását. A kielégíthetetlen szükségletek keltette elégedetlenség érzéséhez hozzájárul a 

fogyasztói társadalomnak az a sajátossága is, hogy a birtokolt javak részét képezik az ember társadalmi 

megítélésének. Helga Dittmar (1992) egész könyvet szentel annak elemzésére (The socialpsychology of 

materialposessions), hogy hogyan szakad el a fogyasztás a szorosan vett szükségletektől. 

Ajavaknak van instrumentális, szubjektív és szimbolikus értékük is. A társadalomban élő egyének az anyagi 

javak birtoklását olyan jelentéssel ruházzák fel, ami túlmutat ajavak közvetlen instrumentális értékén. Az anyagi 

javak eme szimbolikus dimenziója fontos szerepetjátszik a birtokló személy identitásában, amit éppen javai 

révén határoz meg. Az anyagi javak kifejezik és megerősítik a társadalmi hierarchiát. A mai nyugati individuális 

és fogyasztói társadalmak, amelyek a fogyasztást mind szélesebb rétegeknek tették lehetővé, tovább erősítették 

azt a hiedelmet, hogy az identitásnak lényegét képezik a birtokoltjavak (to have is to be). Az identitás 
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meghatározásában szerepetjátszó társadalmi összehasonlítás tovább erősíti a fogyasztás és a birtoklás vágyát. A 

birtokvágy elemzése szemléletessé teszi és megerősíti a mohó ember képét. 

2.3.1.2. Addiktív fogyasztás 

A birtoklásvágy szélsőséges formája kóros magatartás. Idesoroljuk a szenvedélyes szerencsejátékost, az 

impulzív fogyasztót vagy az alkohol, drog rabjait. Ezeknél a személyeknél egyedül ajelen pillanatnyi impulzusai 

határozzák meg a viselkedést. Nemcsak a normák megszegésével irritálják a környezetüket, de önsorsrontó 

viselkedésük miatt társadalmi gondoskodásra szorulnak. Az ilyen viselkedést morálisan elítéli a környezet. Az 

alábbiakban csak a szerencsejátékkal kapcsolatos kérdésekre szorítkozunk. 

A szerencsejáték, e munka nélkül szerzettjövedelem kontrollált formáját etikailag is megkérdőjelezik, több 

országban törvény tiltja az ilyen játékokat. Egyesek szerint a szerencsejátékok elterjedése egyenesen a kultúra 

elsorvadásához, anyagi és morális degenerációhoz vezet. Ezt a szigorú megítélést azonban semmilyen 

bizonyíték sem támasztja alá, sem a válások számával, sem a munkaerkölcs hanyatlásával, sem a kölcsönfelvétel 

mértékével nem függ össze a szerencsejátékokban való részvétel. Ha azonban a szerencsejátékokat nagyon 

ritkán vagy sohasem játszó személyeket összehasonlítjuk a rendszeresenjátszókkal, akkor az utóbbiak 

szegényebbek, alacsonyabb státusúak, kevésbé szeretik a munkájukat, problematikusnak tartott gazdasági 

helyzetük megoldását inkább a nyerésben, és nem a probléma megoldását ígérő aktivitásban keresik. 

Természetesen a kaszinók vagy a szerencsejátékok propagandája is befolyásolja az emberek fogadási 

hajlandóságát, ezek a fogadást racionálisnak, jó szórakozásnak, a presztízsszerzés és a könnyen kiélhető 

agresszió lehetőségének mutatják be. A nagy kaszinók (pl. Las Vegas) légkondicionált termekkel és rendkívül 

olcsó árakkal csábítják a forróságban szédelgő turistákat, akik a „nyerőgépekkel" szegélyezett folyosón állnak 

sorba az „all you can eat" éttermekhez. 

Az átlagos és a szenvedélyesjátékosok között azonban nagyobb a különbség. A szenvedélyes játékos (a lakosság 

kevesebb mint 1%-a) minden fogadási alkalmat kihasznál (heti 15-30 órát tölt ezzel a tevékenységgel), zárásig 

marad a fogadóhelyen, többet költ, mint amennyit tervezett, adósságokat halmoz fel a fogadás miatt, minden 

nála lévő pénzét eljátssza. Munkája, magánélete is megsínyli szenvedélyét. Viselkedése kényszeres vonásokat 

mutat (akárcsak az impulzív vásárlóké), ha nemjátszhat, elvonási tünetektől szenved (fejfájás, remegés, 

rémálmok) (Wray, Dickerson, 1981). Az okok elemzésekor az analitikus szerzők (Freud nyomán Bergler, 1958) 

többsége az anális karakter megnyilvánulásának tartja a szerencsejátékot is (akárcsak a spórolást), amelyben az 

alapvető motívum az önbüntetés, az önsorsrontás; ajáték egyfajta lázadás a szülők morális 

követelményrendszere ellen. 

A játékosra jellemző személyiségvonások vizsgálata nem bizonyult túlságosan eredményesnek. Megállapították, 

hogy az exhibícióra, dominanciára és agresszivitásra hajlamos személyek kockázatosabban választanak 

fogadásoknál, az autonóm és kitartó karakter azonban a konzervatívabb, kisebb nyereménnyel kecsegtető, de 

biztosabb fogadásokat választja (Cameron, Myers, 1966). Atkinson (1991/1957) elmélete, amely szerint a 

magas teljesítménymotivációjú személyek a közepesen kockázatos helyzeteket szeretik (sikerorientáltak), míg 

az alacsony tejesítménymotivációjúak a túl kockázatos vagy túl biztos helyzeteket részesítik előnyben 

(kudarckerülők), a különböző fogadásokra lehetőséget adó teszthelyzetekben is igazolást nyert. A fogadási 

hajlandóság az élménykereső személyiség egyik megnyilvánulása. 

2.3.1.3. Adakozás, jótékonykodás 

A mohóság közgazdasági axiómájában megjelenített egyén nem gonosz, de másjóléte nem izgatja, tehát nem 

lehet altruista a szónak abban az értelmében, hogy más jóléte önmagában is motiváló legyen számára. 

Tagadhatatlanul létezik olyan gazdasági tranzakció, amelyet „adakozás" néven tartunk számon. A 

gazdaságpszichológia összefoglaló munkái (pl. Lea, Tarpy, Webley, 1987) idézik a szociálpszichológia 

altruizmusra vonatkozó eredményeit, ezeket itt csak felsorolásjelleggel foglalom össze: a segítségnyújtást olyan 

tényezők befolyásolják, mint a segítséget adó költségei, elfoglaltsága vagy hangulata, percepciója a helyzetről, a 

jelenlévők száma, a környezet, a társadalmi normák stb. Nem véletlen, hogy az altruizmus szociálpszichológiája 

felbukkan a gazdaságpszichológiai könyvekben, hiszen annak megállapításai mélyen érintik a gazdasági ember 

modelljét. Most a gazdasági tranzakciókra fordítjuk figyelmünket, és elsősorban az adakozás és jótékonykodás 

jelenségére koncentrálunk. 

A gazdaságpszichológia az adakozást olyan gazdasági viselkedésként definiálja, amikor valaki az anyagi javakat 

önkéntesen másnak engedi át. A hivatkozott összefoglaló háromféleképpen interpretálja az adakozás 

motivációját: az egyén azért adakozik, mert 
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1. abból gazdasági haszna származik, 

2. pszichológiai haszna származik, 

3. más jóléte önmagában motiváló (ezt nevezik valódi altruizmusnak). 

A 2. nézet képviselői megint csak vitatják a valódi altruizmus létezését, hiszen a pszichológiai hasznot még az 

önmagukat felgyújtó politikai fanatikusok viselkedésének hátterében is ki lehet mutatni. Véleményünk szerint 

ilyen tág értelmezésben a pszichológiai haszon nemjelent mást, mint hogy a viselkedés motivált. Ez a nézet 

inkább összezavarja, semmint megvilágítja a viselkedés lehetséges értelmezését. 

Érdemes azonban megkülönböztetni az ajándékozásnak olyan formáit, amelyet anyagi haszon érdekében vagy 

anyagi áldozatvállalásával tesznek. Az első kategóriába tartoznak az olyan ajándékok, amelyeket fizetség 

gyanánt adnak bizonyos szolgáltatásokért (borravaló), az olyanok, amelyek rituális formában kifejezik az adó és 

kapó hatalmi kapcsolatát (vallási, áldozati ajándék), vagy az olyanok, amelyek a felek közötti üzleti kapcsolatot 

képezik le szimbolikus formában (reprezentáció). 

Átmenetet képeznek a személyes ajándékok. Ilyenkor nem a közvetlen haszon motiválja az adakozást, de e 

tranzakcióknál implikáltanjelen van a viszonzás szabálya (pl. ha valaki ajándékot adott születésnapomra, akkor 

nekem is ajándékot illik adni az ő születésnapjára, kivéve, ha gyerek vagyok, vagy ha feudálisjellegű 

hierarchikus kapcsolatban állunk). Az ajándék tehát egyfajta adósságként jelentkezik, amíg nem viszonozzák. 

Az elfogadás (akár segítségről, akár viszonozhatatlan ajándékról legyen szó) gyengeséget, kiszolgáltatottságot, 

adósságot implikál, és veszélyeztetheti az elfogadó önértékelését. Altruisztikus viszonyokban is fontos tehát a 

kölcsönösség. Az ajándék része a kulturális kommunikációnak, megjeleníti az ajándékozó szándékán 

(elkötelezettségén és jóindulatán, esetleg szeretetén) kívül annak hatalmát és gazdagságát is, valamint 

véleményét a megajándékozott szükségleteiről. Az ajándékozás kulturális meghatározottságát és a 

társadalomban betöltött szerepét mutatja az a kifinomult normarendszer, amely az ajándékozás alkalmaités 

tárgyát szabályozza. Az ajándékozás szimbolikus funkciójára már Levi-Strauss is rámutatott (id. Lea, Tarpy, 

Webley, 1987): 

A javak nem csupán gazdasági természetűek, hanem más célokat is szolgálnak: megjelenítik a befolyást, a 

hatalmat, a szimpátiát és a státust, továbbá érzelmeket közvetítenek. Az ajándékok cseréjének rafinált játszmája 

manőverek sokaságából áll, amelyek tudatosan vagy tudattalanul biztonságot nyújtanak a szövetségi vagy a 

rivalizálásra alapuló kapcsolatokban rejlő kockázatokkal szemben. 

E szimbolikus szerepet töltik be a vallási rituálékban szereplő áldozatok is, amelyek egyrészt a hit és az 

önfeláldozás kifejezői, ugyanakkor az áldozati imádságokban közvetített kívánságlistákban nyíltan 

megfogalmazódik a viszonzás reménye is. A viszonosság már említett szabálya miatt az ajándékok 

nemjelentenek anyagi előnyt az elfogadó számára, de nem is követelnek anyagi áldozatot az ajándékozó 

részéről, hiszen viszonozni fogják majd a befektetést. A normák általában azt is előírják, hogy az ajándék 

nagyságának hasonlónak kell lennie. Ezért a szegényebb barátomnak nem illik drága ajándékot venni, mert 

ezzel vagy rákényszerítem őt a számára túlzott költekezésre, vagy egyenlőtlen viszonyt teremtek, amelyben 

adósomnak érezheti magát. A kölcsönösségnek ezek a kifinomult szabályai túlmutatnak a profit maximalizálását 

középpontba állító feltételezéseken azáltal, hogy a kölcsönösség normáját előbbre valónak tartják a 

haszonszerzésnél. 

Az ajándék tehát szimbolikus természete révén fontos társadalmi funkciót tölt be, és egyik meghatározó eleme 

az individuumok közötti kapcsolatoknak. Úgy tűnik, az egyéni és társadalmi interakciókban központi szerepe 

van annak, hogy a hatalmi viszonyokat szabályozottá és stabillá tegyék, ezért a hatalmi viszonyokat teremtő és 

kifejező adakozásnak is szabályozott formában kell végbemennie, ami nem enged teret a spontaneitást 

feltételező altruizmusnak. Önmagában tehát az ajándékozás nem feltétlenül etikus (altruista) cselekedet, nem 

mindig az egyenlőség és méltányosság megteremtésének vágya vezérli, és nem is vált ki feltétlenül pozitív 

érzelmet a megajándékozottban. 

Igazi altruizmusnak tekinthető viszont a jótékonykodás, hiszen ebben az esetben az adakozó nem várhat 

semmiféle viszonzást, legtöbbször egy szervezet vagy egy személy a megajándékozott, akivel nincs tartós 

interakcióban az ajándékozó. Persze az adakozók egy része az adakozást is saját hasznára fordítja: leírja az 

adójából, reklámcélokra használja, társadalmi presztízsét növeli vele, stb. A Lea, Tarpy és Webley (1987) által 

idézett eset az altruizmus gazdasági viselkedésben betöltött szerepét illusztrálja. Az angol kormány felszólított 

egy szakszervezetet, hogy az infláció növekedésének megállítása érdekében álljon el a tervezett sztrájktól. Ez a 
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felszólítás önmagában nem volt hatásos, csak akkor, ha olyan altruista szempontokra is hivatkoztak, mint 

például a nyugdíjasok vagy a szegények helyzetének ajavítása. 

Az ingyenes véradás olyan példának tűnhet, ahol semmiféle manipuláció nem lehetséges. Az adakozás tárgya 

nem pénz, az aktus a saját test egy részének feláldozása, az adakozás fájdalommal jár. Mégis vitatják azt, hogy 

hasznos-e a társadalomban az ilyen altruizmus. Azért érdekes számunkra ez a vita, mertjól tükrözi, hogy a 

vitában elfoglalt álláspont nem elsősorban tényeken alapul, hanem az érvelő altruizmussal kapcsolatos 

filozófiájának, hiedelmeinek, előzetes beállítódásának a függvénye. Titmuss (1970) azt hangsúlyozza, hogy ha 

az önkéntes, lelkiismeret által vezérelt véradás (ami igazi altruizmus, mert nem kötelező, nem implikál hatalmi 

viszonyt, nem formális szerződés eredménye, nem bűntudat motiválja, nem várható viszonzás stb.) helyett 

fizetnek az adott vérért, akkor radikálisan csökken a véradók száma, sőt gyerekek, szegények vagy betegek 

válnak véradókká. 

Továbbá, az önkéntesség megszüntetése más önzetlen tevékenységet, azaz az önzetlenség általános motivációját 

is aláássa a társadalomban azáltal, hogy egy belső motivációt külső jutalommal helyettesít. Szerinte tehát az 

altruizmus fontos és társadalmilag hasznos. Johnson (1982) azonban az adakozás és elfogadás keltette 

egyenlőtlen viszonyra hivatkozva azt hangsúlyozza, hogy a prototipikusan altruista cselekedetnek számító 

véradás ugyanolyan szolgáltatás, mint a többi. Mint más szolgáltatásnál, itt is meg kell fizetni a szolgáltatást adó 

idejét és egyéb költségeit. Ráadásul, ha megfizetik a szolgáltatást, akkor a pénz valamiféle egyenlőséget teremt 

adó és kapó között, s ez etikusabb annál, mint ha csak az egyik részesül előnyben. Johnson szerint az altruista 

motívumokjelenléte még a véradásnál is megkérdőjelezhető, hiszen a véradást egyéb indítékokra is vissza lehet 

vezetni (pl. a véradó lóghat a munkahelyéről, vagy gyakran csupán szociális nyomásnak engedve cselekszik). 

Az adakozó viselkedést befolyásoló tényezők empirikus vizsgálata az altruizmust befolyásoló tényezők 

feltárásán fáradozik. Először is megállapítható, hogy az emberekjelentősen különböznek adakozási 

hajlandóságukban. Sawyer (1965) altruizmusskálája az altruizmus mint stabil személyiségjegy mérése mellett 

arra is fényt derít, hogy megállapítsa, mennyire függ az altruizmus a célszemélytől, attól, hogy kivel 

kapcsolatban nyilvánul meg. A skálán szereplő kérdések arra vonatkoznak, hogy az egyén a saját vagy a közös 

nyereséget részesíti-e előnyben. A skála szerint a nők altruistábbaknak bizonyultak, mint a férfiak; a 

segítőfoglalkozásúak (pl. a szociális munkások) altruistábbak más csoportok tagjainál; ugyanakkor az üzleti 

életre készülők versengőbbek a többi diáknál. A segítőfoglalkozásúak kivételével az összes többi vizsgált 

csoport tagjai élesen különbséget tettek saját altruista hajlandóságuk tekintetében barátaik, az idegenek és 

ellenségeik között (természetesen barátaikjavára). 

A hagyományos közgazdasági hipotézis az altruizmus csökkenését jósolja katasztrófahelyzetekben, mivel 

ajavak megszerzésének a lehetősége ilyenkor csökken. Douty (1972) megfigyelései azonban ennek épp az 

ellenkezőjét mutatják, ilyen helyzetben inkább megnő a szolidaritás, a társadalom kooperatív alapon szervezi 

meg önmagát, a vállalatok pedigjóindulatúan eltekintenek a pánik miatt értékesebbé váló termékek árának 

emelésétől. Az adakozási hajlandóságot és az adomány mennyiségét, értékét vizsgálva Collard (1978) 

elsősorban ajövedelem alapján és a kedvezményezett szükségletének figyelembevételével próbálta megjósolni 

az adakozás várható mértékét. A képlet formájában is kifejezett összefüggésjól jelezte előre ajótékony 

viselkedést, egyenes arányú összefüggést tapasztaltak ugyanis a gazdagság és a jótékonykodás gyakorisága és 

mértéke között. (Érdekes, hogy a magyar sajtóban megjelent írásokból az tűnik ki, hogy Magyarországon a 

középkeresetűeknél a legnagyobb az adakozási hajlandóság. Mintha ez a réteg saját sorsának egy lehetséges 

fordulatát látná az elesettek helyzetében, míg a gazdagok a szegénységet inkább az egyén hibájának tartva, nem 

éreznek empátiát irántuk, és nem próbálnak segíteni.) 

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy – bár az egyén nagy fontosságot tulajdonít a javak birtoklásának, sokszor 

mohó és telhetetlen – a bemutatott eredmények nem bizonyítják a mohóság univerzális érvényesülését. Mint 

láthattuk, az altruizmus (ha nem is mindenkinél egyformán, ha nem is minden helyzetben) még olyankor is 

megnyilvánul (akár társadalmi szinten is), amikor az egyén szükségletei veszélyben vannak. A közgazdaságtan 

emberképe nem képes kielégítően magyarázni a gazdasági viselkedések e sajátos szektorát. Ez indokolja, hogy 

az adakozással mint a gazdasági viselkedés egyik formájával a gazdaságpszichológia foglalkozzék. 

2.3.2. Önérdek versus közérdek – a fogolydilemma típusú helyzetek 
megoldása, az adófizetés 

Az egyoldalú altruista önfeláldozás mellett sok olyan helyzet létezik, amelyben a részt vevő személyek 

egymással kölcsönös függésben állnak. Ilyenkor „nyereményük", azaz céljaik elérése nem független a másik 

viselkedésétől. Mondhatnánk úgy is, hogy a társas-társadalmi életben ez a tipikus helyzet, hiszen a társadalom 

az egyének közötti kooperáción alapul, egy szervezet tagjai például közösen tevékenykednek a mindenki 
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számára kedvező nagyobb profit elérése érdekében. Az ilyen helyzetekben mindenképpen számításba kell venni 

a többi résztvevő érdekeit és várható viselkedését is. A társadalmi dilemmák viszont olyan speciális helyzetek, 

amelyekben az egyéni érdek összeütközik a tágabb csoportérdekekkel. Tipikus példája a szűkös erőforrások 

felosztása vagy a közös javakhoz való hozzájárulás. Az önző egyén arra motivált, hogy a szűkös erőforrásokból 

minél többet használjon ő maga, illetve minél kevesebbeljárujon hozzá a közösjavakhoz (locsolás aszály idején, 

adócsalás, megvesztegetés, környezetszennyezés). Ezek a kérdések nemcsak gyakorlati szempontból fontosak 

(ha mindenki kihasználja az erőforrást, az tönkremegy), hanem morális problémát is magukban foglalnak: vajon 

szükséges-e kényszer alkalmazása ahhoz, hogy mindenki a közérdekre tekintettel cselekedjen; vagy bízhatunk 

az emberek bölcs belátásában, erkölcsi elkötelezettségében ilyen esetekben. 

2.3.2.1. A kooperáció és a versengés laboratóriumi vizsgálatai 

A társadalmi dilemmákat az ún. nem zéró összegű játékok modellálják. Ajátékelméletben a nem zéró összeg azt 

hivatott kifejezni, hogy a résztvevők egymásnak nem természetes ellenfelei, nyereségük nem egyszerűen a 

másik veszteségével azonos (mint pl. a pénzben játszott kártyajátékoknál), hanem, ha a közös érdeket követik 

(kooperálnak), együtt nyernek, ha azonban rövidlátóan és önzőn cselekednek (versengenek), akkor mindannyian 

veszítenek. Az ilyen játékoknál az a fő probléma, hogy a helyzet racionális vizsgálata a versengést támogatja, 

mivel a versengés nagyobb hasznotjelent akár egy kooperáló, akár egy versengő partnerrel szembekerülve. Ha 

azonban mindenki racionális, akkor mindenki állandóan veszít. A kooperáló ágenst a versengő ki tudja 

használni, a kooperálónak nincs semmi biztosítéka arra, hogy a vele kölcsönös függőségben álló partner nem 

teszi-e őt balekká, azaz kooperatív kezdeményezését nem használja-e ki. Mi következik ebből? Ha 

szélsőségekben gondolkodunk, akkor arra a következtetésrejuthatunk, hogy vagy az történik, hogy a versengők 

viselkedése ellehetetleníti a kooperatív megoldásokat, és a társadalomban kizárólagossá válik a versengő 

magatartás, vagy pedig a morál, a társadalmi normák olyan hatékonyan működnek, hogy kizárják, 

marginalizáják a versengőket (lásd szociobiológiai modell). 

A viselkedés meghatározó tényezőit absztrakt kísérleti játékokban vizsgálták, a legtöbb vizsgálat a két 

résztvevős fogolydilemma-helyzettel történt (részletes leírását lásd Brown, 1973). Az alábbiakban röviden 

összefoglaljuk a fogolydilemma-vizsgálatok eredményeit. Rapoportés Chammah (1965) több száz választásból 

álló sorozatok vizsgálatakor azt találta, hogy nagyon könnyen kialakul a kölcsönös versengés zsákutcája a 

partnerek között (ami társadalmi szinten a már említett csapdahelyzetekhez vezet, hiszen veszteségbe kergeti a 

résztvevőket). 

A kooperatív tendenciákat befolyásolja a kooperációért kapott nyeremény nagysága, azaz hat a gazdasági 

ösztönzés is. Igen fontos tényező a későbbi kapcsolat lehetősége, a rövid távú kapcsolatok növelik a 

kizsákmányolás esélyét. A kommunikáció lehetősége szintén növeli a kooperáció esélyét. A partnerről alkotott 

kép is meghatározó: kooperatívnak, szerénynek vélt partnerrel sokkal inkább együttműködnek, mint versengő 

vagy önző partnerrel. Nemcsak a partner vélt karakterisztikuma, hanem tényleges viselkedése is befolyásolja a 

reakciót. A feltétel nélkül kooperáló személyeket a résztvevők hajlamosak voltak kihasználni. A 

legeredményesebb stratégia a megtorló „szemet szemért, fogat fogért" viselkedés. Ennek a stratégiának az 

alkalmazásakor a partnerek azt tapasztalják, hogy társuk reakciója az ő viselkedésük függvénye, és ennek 

következtében a versengés zsákutcához, a kooperatív viselkedés pedig kölcsönös együttműködéshez vezet. Ezek 

az eredmények a reciprok altruizmus elvének működését erősítik meg. Összefüggésbe hozták a viselkedést 

személyijellemzőkkel is: a nők és a dogmatikus személyek versengőbbek. 

A kétszemélyes fogolydilemma-helyzeteket több résztvevős helyzetekké is átalakították. A kísérletekben 

megállapították, hogy a kooperáció csökken a játékban részt vevők számának növekedésével, a kommunikáció 

lehetősége azonban itt isjótékonyan hat. Ha az absztraktjátékokat életszerű játékokká alakították át, még inkább 

csökkent a kooperatív tendencia (részletesebben a kísérletekről lásd Colman, 1982; Grzelak, 1995/1988). 

További vizsgálatok történtek a társadalmi dilemmák megoldására vonatkozóan. A kísérletekben a résztvevők 

„társadalmi szerződést" kötöttek azzal a feltétellel, hogy a szerződést megszegőket megbüntethetik. Messick és 

munkatársai vizsgálatából kiderült, hogy a szerződés megszegését befolyásolja a szűkös erőforrás 

kihasználtsága: ha mégjó állapotban van az erőforrás, hajlamosabbak azzal visszaélni és megszegni a 

megállapodást; ha az erőforrás kimerülőben volt, beleegyeztek, hogy egy vezető felügyelje az egyéneket és 

megbüntesse a visszaélőket. Kultúrközi vizsgálatok eredményei szerint az amerikaiak maguk is csatlakoznak a 

potyautasokhoz, ha úgy látják, hogy mások becstelenül viselkednek, a hollandok viszont az ilyen helyzeteket a 

felügyeletet biztosító vezető megbízásával próbálják szabályozni. Orbell és munkatársai (id. Baron, 1988) 

megállapították, hogy a többszemélyes játékokban a megbeszélés 33%-ról 79%-ra növelte a kooperációt, ha az 

így szerzett haszon a saját csoportjavát szolgálta. A kooperáció felismert előnyét azonban nem használták ki, ha 
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tudták, hogy az más csoport számára kínál előnyöket, tehát az általános altruista motívumokat nem mozgósította 

a megbeszélés. 

Ahhoz, hogy az absztrakt helyzeteket felkínáló laboratóriumi kísérletekből (amelyeket sokan bíráltak ökológiai 

validitásuk kétséges volta miatt) következtetéseket vonhassunk le arra nézve, hogy a való életben mitől függ a 

közös érdekeket szolgáló kooperációra való hajlandóság, érdemes szemügyre venni a lehetséges mögöttes 

motívumok körét is. A laboratóriumi helyzetben nem világos, hogy maguk a személyek minek tekintik a 

szituációt, és mit szeretnének elérni: 

• vezetheti őket a társas összehasonlítás, hogy a másikhoz képest minél nagyobb 

nyereségre szeretnének szert tenni (versengés), 

• vezetheti őket a közös nyereség maximalizálása (kooperáció), 

• koncentrálhatnak csak saját nyereségükre is (individualizmus) 

• vagy pedig a másikat szeretnék a lehető legjobb helyzetbe hozni (altruizmus). 

Ezek a motívumok – jóllehet tükrözik a személy morális beállítódását is – attól is függnek, hogy játéknak 

(amelyben nyerni kell) vagy egy valós szituáció modelljének fogják-e fel a helyzetet. A versengés 

meghatározóinak közelebbi szemügyre vételéhez kísérleti helyzetekben különítették el a kihasználtságtól való 

félelem és a mohóság motívumait (Dawes et al., 1986). Az eredmények szerint a mohóság sokkal nagyobb 

szerepetjátszott a versengésben, mint a kihasználtságtól való félelem. 

Tanulságosabb a kooperáció motívumainak vizsgálata. Az egyének vagy altruizmusuk és empátiájuk, vagy a 

közérdek racionális belátása, vagy morális elkötelezettségük miatt választhatják következetesen a kooperatív 

megoldásokat. Az egyéni szándék azonban nem elég egy társas rendszer együttműködéséhez. Fiske azt 

vizsgálta, hogy egy csoportban (társas rendszerben) milyen módokon lehet fenntartani a kooperációt. Négyféle 

kooperációs módot különít el, amelyekhez különböző motívumok, előnyök és hátrányok, valamint a kooperáció 

biztosításának különféle eszközei tartoznak: 

1. A kommunális alapokon nyugvó kooperáció az altruizmusra és az empátiára épít. Előnye az, hogy képes 

igazodni az egyéni szükségletekhez. A mohó és lusta egyének tönkretehetik az ilyen – implicit egyetértés 

alapján működő – kooperációs rendszert. Clark és Mills (1979) kísérleti helyzetben azt bizonyították, hogy a 

kommunális kapcsolatokra vágyó személyek elégedetlenek lesznek partnerükkel, ha azok egy az egyben 

viszonozni akarják a nekik adott javakat. 

2. Az autoritás alapján álló kooperáció a kooperáció betartását vezető megbízásával biztosítja. A továbbiakban a 

vezető becsületességén és a követők lojalitásán múlik az, hogy megvalósul-e a kooperáció, a vezető visszaélhet 

hatalmával, a beosztottak pedig megtagadhatják a lojalitást. 

3. Az egyenlőség elvén nyugvó kooperáció explicit szabályokat fogalmaz meg a kötelességek ésjavak 

elosztásával kapcsolatban. Hátránya az, hogy a rögzített, merev szabály nem alkalmazkodik az egyéni 

szükségletekhez (mindenki ugyanazt kapja, akár kell neki, akár nem). Az együttműködés fennmaradása a 

szabályok követésén múlik, a csalók visszaélhetnek e rendszerrel. 

4. A piaci szabályok alapján működtetett kooperáció esetében mindennek meghatározzák az árát, s ezzel 

biztosítják, hogy megfizessék a megfelelő szolgáltatásokat. Nem lehet azonban minden tranzakciót lefordítani 

eladó-vevő kapcsolatra (pl. ki lenne a tudományos kutatások vevője). A kooperáció fennmaradásához a piaci 

alapú együttműködés esetében is szükség van etikai elvekre a kényszerek mellett (lásd üzleti etika). 

2.3.2.2. Adófizetés-adóelkerülés 

A művi, laboratóriumi helyzetek tanulmányozása az egyén választásait többnyire publikussá teszik (a 

fogolydilemmában azonnal látszik, hogy a partner mit lépett), és a modellált szituáció általában hosszabb távú 

kapcsolatot hoz létre, lehetőséget adva a megtorlásra. Érdemes szemügyre venni olyan valóságos, gazdasági 

viselkedésmódokat is, amikor az egyénnek a közjóhoz kell hozzájárulnia. Ezek olyan helyzetek, amelyekben az 

egyéni viselkedés nem nyilvános, az akciók – bár ismétlődnek, mégis – függetlenek egymástól, és a közvetlen 

megtorlásra sincs lehetőség. E célból az adófizetés, illetve az adóelkerülés problémáját elemezzük.4 Az 

                                                           
4 Az adócsalás háttértényezőivel a könyv 13. fejezete foglalkozik részletesen. (A szerk.) 
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adóelkerülés, illetve adócsalás morális probléma, méltánytalanságot, igazságtalanságot és egyenlőtlenséget 

okoz, mert a nem fizető helyett másnak kell többet fizetnie, ő pedig változatlanul részesül az adóból 

megteremtett javakból. Az önérdek által motivált egyén (közgazdasági embermodell), ha csak teheti, elkerüli az 

adózást. Ezzel a feltevéssel szemben áll az a tény, hogy a nyugati demokráciákban az emberek sokkal 

kevesebbet csalnak, mint tehetnék. 

A módszertani nehézségek ellenére (a megkérdezettek őszintesége) több kísérlet történt arra, hogy az adófizetés 

vagy adóelkerülés mögött meghúzódó meghatározó tényezőket empirikus vizsgálatnak vessék alá. Az 

adóelkerülés beismerésének lehetséges veszélye ellenére a megkérdezettek 21% beismerte, hogy nem minden 

jövedelmét vallotta be (Lewis, Webley, Furnham, 1995). Ha az adóelkerülést csupán a szerzésvágy motiválná, 

könnyen meg lehetne előzni szankciókkal, az ellenőrzés szigorításával. Mind az ilyen irányú próbálkozások, 

mind szimulált helyzetek azt bizonyították, hogy a büntetés nagysága és a lebukás valószínűsége nem igazán 

befolyásolja a viselkedést (a kettő közül a lebukás valószínűsége nagyobb visszatartó erővel bír). Ha az adó 

megfizetését nem lehet törvényekkel egyszerűen szabályozni, akkor minden bizonnyal társadalmi-

szociálpszichológiai tényezőket kell keresnünk az adófizetéssel kapcsolatos viselkedés hátterében. E tényezők 

között morális megfontolásokkal is számot kell vetnünk. 

Többféle tipológia, felosztás született arra vonatkozóan, hogy milyen külső és belső tényezők befolyásolják az 

egyén viselkedését. Vogel (1974) – Kelman attitűdelsajátítási elméletéből kiindulva – hat típusba sorolta az 

adófizetéshez való hozzáállás szerint az embereket: 

• az engedelmesség alapján fizető, illetve elkerülő (a büntetés észlelt mértékétől függ a viselkedés); 

• az identitás talaján álló (fizet, ha a számára fontos csoport azt tartja helyesnek, ha nem, akkor ő sem); 

• az értékeket interiorizáló (aki attól függően fizet, hogy ezt morálisan helyesnek vagy helytelennek tartja-e). 

Egy norvég vizsgálatban a megkérdezettek 15%-a volt internalizáló, azaz morális alapon viszonyult az 

adófizetéshez. 

Weigel, Hessing és Elffers szociális dilemmának tekinti az adóelkerülés problémáját (minél kevesebben 

fizetnek, annál rosszabb a végeredmény), és az individuális vagy kooperatív megoldási módot külső vagy belső 

ösztönző, illetve hátráltató tényezők eredőjének tekinti. A külső ösztönzők között a törvényi és társadalmi 

szabályozást említi, a belső ösztönzők pedig a személyes anyagi helyzet, a vélt kockázat és a személyes morál 

(önző vagy közösségi orientáció, morálisan elfogadhatónak tartja-e az adóelkerülést vagy nem). 

Megkérdőjelezik azt is, hogy teljesen tudatos döntés eredménye lenne az adóelkerülő viselkedés. Ha az emberek 

tudatos döntés alapján határoznak adófizetésük mértékéről, akkor négy tényező befolyásolja őket (Smith, 

Kinsey, 1987): 

• az anyagi következmények, 

• a normatív szabályok, a kormányhoz és a joghoz való viszonyulás, 

• expresszív tényezők (mások nem tartják-e baleknak). 

Smith és Kinsey álláspontja szerint az emberek a legtöbb esetben nem egy egyszeri, tudatos döntéssel 

határozzák el, hogy csaljanak-e vagy nem, hanem kisebb döntések egész sora vezet el a végeredményhez 

(elfelejt valamit befizetni, egy bevételt nem tekint bevételnek, stb.). 

E kis lépésekből álló, ún. kaszkadikus döntés azt eredményezi, hogy az emberek nemigen néznek szembe azzal, 

mitjelent az, ha nem fizetik be a teljes adóösszeget, így nem is morális kritériumok alapján értékelik 

magatartásukat. Jól illusztrálja ezt a következő példa: sokan úgy nyilatkoznak, hogy kevesebb jövedelmet 

vallottak be, vagy túl sok költséget vontak le, mégis, végső értékelésük szerint ők kifizették azt az összeget, amit 

törvény szerint ki kellett fizetniük. Ezek a következetlen pszeudocsalók tehát önmaguk számára egyénileg 

definiálják az adófizetéssel kapcsolatos becsületességet. Érdekes az is, hogy amikor egy vizsgálatban 

megkérdezték azokat, akiknek büntetést kellett fizetniük, többen úgy nyilatkoztak, hogy ők nem csaltak adót, a 

„becsületes" csoport tagjai közül viszont sokan elismerték azt, hogy nem a valóságnak megfelelő adatokat írtak 

be a bevallásukba. A magukat adóelkerülőknek valló személyek ugyanakkor pozitívabban vélekedtek 

magatartásukról, elfogadhatóbbnak tartották magát az adóelkerülést, és azt hitték, hogy mások is hasonlóan 

járnak el. 
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Elvileg a társadalom normatív elvárásai kevéssé befolyásolnák az adókötelezettség bevallását, hiszen az nem 

nyilvánosan történik. Valójában mégsem ez a helyzet: az emberek megbeszélik egymással, hogy hogyan 

készítik el adóbevallásukat. Az egyéni viselkedést minden bizonnyal erőteljesen befolyásolja a politikai és 

kulturális kontextus is. Ezt tanúsítja egy kulturális összehasonlító vizsgálat is, amely szerint Magyarországon az 

adócsalást kevésbé ítélik el az emberek, mint Angliában vagy Hollandiában (Antonides et al., 1997). Lewis, 

Webley és Furnham (1995) felhívják a figyelmet arra is, hogy az adóelkerülést nemcsak a magánszemélyek, de 

a politikai vezetők és az adóhatóságok is saját szájízük szerint definiálják, definíciójuk pedig szorosan összefügg 

a világról alkotott általánosabb felfogásukkal. Ha önzőnek vagy bűnösnek bélyegzik az adófizetőket, azzal csak 

olajat öntenek a tűzre, és megerősítik az adóelkerülő magatartást, mivel az adófizetők kialakítják a maguk 

„etikai kódexét" arról, hogy mi az elfogadható, és mi az elítélendő. Ezért az adófizetési morál javítása érdekében 

célravezetőbb, ha a hatóságok inkább szolgáltatói, nem pedig igazságosztó szerepben tűnnek fel. 

Összefoglalva: mind a való életben, mind a laboratóriumi helyzetekben a kooperatív és versengő viselkedés 

keveredésével találkozhatunk, amelyet pusztán racionális alapon nem lehet megmagyarázni. Személytől, 

helyzettől, a helyzet egyéni és kulturális reprezentációjától, a helyzethez kapcsolódó normáktól, a pillanatnyi 

szükségletektől, az interperszonális kapcsolat jellegétől és más tényezőktől függ a viselkedés. Az adófizető, 

illetve adóelkerülő viselkedés hátterében mind a külső kontroll, mind az egyéni, morális beállítódás, mind a 

kulturális közeg hatását meg lehet figyelni. Nyomon követhettük azt is, hogy az egyéni és társadalmi 

reprezentáció (az adófizetés és a morál kapcsolatának percepciója) befolyásolja az adófizetéssel kapcsolatos 

döntéseket. 

2.3.3. Az igazságosság és a méltányosság kérdése 

A méltányosság, az igazságosság talán az egyik legátfogóbb etikai kérdés a gazdaságpszichológiában. Mint 

láthattuk, már eddig sem tudtuk elkerülni ezt a problémát, hiszen ha a közjavakhoz való hozzájárulás morális 

döntésen alapul, akkor ezekben a helyzetekben is az igazságossággal és a méltányossággal kapcsolatos 

megfontolások irányítják a személyek cselekedeteit. Az igazságosság szempontjának általános érvényesítésekor 

azonban már nem csupán arról van szó, hogy az egyén lemond megszerezhető javainak egy részéről mások 

javára, hanem valamilyen elvet dolgoz ki az elosztásra és a másokkal való méltányos bánásmódra vonatkozóan, 

s ezeknek az elveknek, szabályoknak a betartását másoktól is, sőt a tágabb társadalmi-gazdasági élet szereplőitől 

(politikusoktól, vezetőktől) is elvárja. 

Amikor azt mondtuk, hogy az egyén igazságosságra vonatkozó elveket dolgoz ki, akkor ezzel azt implikáltuk, 

hogy általános, mindenkire érvényes elvek nem is léteznek, sőt általában maguk az egyének sem ítélik meg 

konzisztensen azt, hogy mi igazságos. Az inkonzisztencia azonban nem jelenti azt, hogy az igazságosság nem 

fontos. Az emberek főleg akkor emelnek szót érdekében, ha úgy érzik, hogy mások méltánytalanul bántak 

ővelük. Thaler példája jól demonstrálja azt, hogy a méltányosság (tranzakcionális hasznosság) olykor 

szembekerülhet a racionalitással is, a haszonnál fontosabb lehet az, hogy ne érje méltánytalanság az embert. 

A példa a következő: egy diák albérletet keres, és talál egy kedvező ajánlatot 20 ezer forintért. Amikor azonban 

megtudja, hogy a lakás teljes díja csak 25 ezer forint, a másik diák pedig csak 5 ezret fizet, és vele akarja 

kifizettetni a bérleti díj nagy részét, lemondja a megállapodást, és inkább egy olyan ajánlatot fogad el, ahol ő is 

meg a másik diák is 25 ezret fizet fejenként (Thaler, 1985). 

A fentihez hasonló döntések a puszta hasznosság alapján nem magyarázhatók, hiszen az egyén hasznossága 

szempontjából közömbös a másik nyeresége. Mégis, az emberek averzívnek tekintenek és elutasítanak olyan 

ajánlatokat, amelyeket méltánytalannak tartanak. A mindennapi életben a vitatkozó felek igen gyakran éppen az 

igazságosság kérdésében nem értenek egyet, de a megítélés, az igazságosság mércéje sokszor helyzetről 

helyzetre változik, és nagymértékben függ az érintett személyek és csoportok érdekeitől is. Mintha az 

igazságosság kérdésében sem általános elvek, sem konzisztencia nem létezne. A szakirodalom két területet 

különít el az igazságosság és méltányosság kérdésének tárgyalásakor: az egyik az elosztásra vonatkozik, a 

másika bánásmódra, az alkalmazott folyamatok és eljárások igazságára. 

2.3.3.1. Az elosztás igazságossága 

Az elosztásra vonatkozó disztributív igazságosság vizsgálatára kétféle játékot szerkesztettek: az egyik az ún. 

ultimátumjáték, a másik a diktátorjáték. Az ultimátumjátékban van egy osztó és egy választó. Az osztó 

szétoszthat egy bizonyos összeget, a választó azonban vétójoggal bír, az elosztást visszautasíthatja. Ilyenkor 

egyikük sem kap semmit. A gazdasági szempontból racionális választó a legkisebb ajánlatot is elfogadja, hiszen 

valami mindig jobb, mint a semmi. Ajátéknak nemcsak az az előnye, hogy az elutasított választások 
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segítségével ki lehet mutatni a méltányosság szerepét, de a legkisebb elfogadott összeg nagyságával annak 

mértékét is meg lehet állapítani. 

Az osztó szándékainak, etikai motívumainak vizsgálatára egyértelműbben következtethetünk a diktátorjátékból: 

ilyenkor az osztó bármilyen ajánlatot tehet, nincs mód a „megbüntetésére". Ebben a helyzetben a puszta 

racionalitás (a nyeremény maximalizálása) azt diktálná, hogy a diktátor az egész összeget megtartsa a maga 

számára. Abban a mértékben, amennyiben nem ezt teszi, következtethetünk arra, milyen elosztást tart 

elfogadhatónak egy egyenlőtlen helyzetben. Számos vizsgálat bizonyította a méltányosság elvének működését 

azzal, hogy az osztók nem tartották meg az egész összeget, sokszor az egyenlőhöz közel álló elosztást 

javasoltak. 

2.3.3.2. Kire vonatkozik az elosztás méltányossága 

Ebben a gondolatmenetben most – a szerteágazó méltányossági kutatások ismertetése helyett – Eckel és 

Grossman (1997) vizsgálatát szeretnénk bemutatni. Ebben a vizsgálatban ugyanis az etikai princípium 

viszonylagosságát négyféle méltányossági elv működésének elkülönítésével mutatták ki. A különbségtétel 

alapja az, hogy kire vonatkozik a méltányosság. 

• Igazságosság a magam számára: az egyén azt mérlegeli, hogy saját haszna a másikhoz viszonyítva igazságos-

e. Az ultimátumjátékban a pozitív ajánlatokat e megfontolás alapján utasítják vissza az elfogadók (az idézett 

példában ezért nem fogadják el az amúgy kedvezőbb lakásajánlatot). 

• Igazságosság a másik számára: a személyek másokjólétére is figyelnek. Az anonim adakozást eza motívum 

vezérli. A diktátorjátékban az egyenlőség felé közelítő ajánlatok hátterében is ez a motívum áll. 

• Igazságosság a mi számunkra: a reciprok altruizmusban a felek viszonzást feltételeznek altruista, illetve 

méltányos viselkedésükért. 

• Igazságosság mindenkinek: itt a személyes hasznot annak érdekében áldozzák fel, hogy a társadalmi 

normáknak megfelelő elosztás valósuljon meg. Ennek az elvnek a működését az mutatja a legpregnánsabban, 

amikor a személy – ha az számára költséget jelent is – megbünteti a norma megszegőjét, illetve megjutalmazza 

a norma betartóját (már többször is utaltunk a bosszú és megtorlás szerepére). 

Eckel és Grossmann (1997) igen figyelemreméltó laboratóriumi kísérletében – az egyes motívumok 

egyértelművé tevésével és felerősítésével – azt próbálták meg tetten érni, milyen tényezők állnak amögött, hogy 

az emberek mikor melyik elvet követik. Az altruizmus (méltányosság a másik számára) vizsgálatára a 

diktátorjátékot három feltétellel bővítették: a) az adakozó személye anonim maradt; b) az adakozás egy 

ismeretlen azonos helyzetű vagy egy ismeretlen, de szerencsétlen helyzetű személy részére történt egy 

segélyszervezet közvetítésével; c) az adakozás költsége kisebb vagy nagyobb volt. Az adakozási hajlandóságot 

mind a partner rászorultsága, mind az adakozás költsége befolyásolta: jelentősen többet adtak a rászoruló 

személynek, valamint akkor is, ha az adakozás olcsóbb volt. (Az eredmények fényében arra következtethetünk, 

hogy a való életben a legitim adományok és az adóból leírható adományok növelik az altruizmusra való 

hajlandóságot.) Egy további vizsgálatban a státust manipulálva azt tapasztalták, hogy a magas státusúakkal 

szemben mind a magas, mind az alacsony státusúak kevésbé altruisták. 

A magam számára való méltányosság meghatározó tényezőit az ultimátumjáték segítségével lehet vizsgálni: 

milyen ajánlatokat fogadnak el, illetve utasítanak el aszemélyek. A vizsgálat a nem és az etnikai hovatartozás 

szerepére fókuszált. Az eredmények szerint a férfiak sokkal több ajánlatot elutasítanak, mint a nők, és – azonos 

ajánlat esetén – mindkét nem inkább elfogadja a nőktől kapott ajánlatokat. A nők az osztó szerepében általában 

nagyobb egyenlőségre törekednek. A szerzők ezt az eredményt azzal hozzák összefüggésbe, hogy a státus mind 

az elosztás módjára, mind az elfogadás kritériumaira befolyást gyakorol. A státus manipulálásakor pedig az 

derült ki, hogy a magas státusúak méltányossági kritériuma is magasabb (elutasítások száma). (A férfiúi nemhez 

való tartozást a szerzők a magasabb státussal azonosították.) 

A mindenki számára való méltányosság a méltánytalanság szankcionálásában (büntetésben és jutalmazásban) 

érhető tetten a legegyértelműbben. A kísérletben egy kisebb és egy nagyobb torta egyenlő elosztása között 

lehetett választani egy igazságos és egy igazságtalan partner esetében. A büntetés ebben a helyzetben költséges 

az elosztó számára (kisebb tortát kap). Az eredmények arra utaltak, hogy az igazságosság elvének megsértőit 

meg akarják büntetni, ennek mértéke azonban függött a nemtől (a nők inkább büntettek) és a büntetés 

költségeitől is (magasabb költség mellett kevésbé büntettek). A szerzők vizsgálatsorozatukból azt a 

következtetést vonták le, hogy a méltányosság nem abszolút érték, hanem egyfajta hasznossági tényező. 
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Hasznosságát a ráfordítás nagysága (költsége) és személyi tényezők (státus) egyaránt befolyásolják. A 

vizsgálatokban az ajánlatok és a visszautasítások értéke jelentősen különbözött, amiből nyilvánvaló az is, hogy a 

mások vagy a magam számára való méltányosság nem ugyanazzal az értékkel rendelkezik. 

2.3.3.3. A mi számunkra való méltányosság: a kategorizáció szerepe 

Eddig azt mutattuk ki (és megállapításainkat laboratóriumi vizsgálatok is alátámasztják), hogy a méltányosság 

felfogása relatív, attól függően, hogy kire terjesztik ki az emberek azt a kört, amelyben ennek az elvnek 

érvényesülnie kell (magam, mások vagy az egész társadalom, nők vagy férfiak). Sok kutató azt hangsúlyozza, 

hogy az önfeláldozás és a bizalom kis csoportok esetében valószínűbb, mint nagy létszámú csoportok esetében. 

Kindler (1991) megjegyzi, hogy a közjavak megőrzése csak kis csoportok esetében történik külső szabályozás 

nélkül, mivel itt könnyebben ellenőrizhető az egyén viselkedése (potyautas-viselkedés nehézsége), és az egyéni 

hozzájárulás jelentősége is közvetlenül érzékelhető, valamint az igazmondás és az adott szó betartásának 

normája is itt jut igazán érvényre. A szociobiológusok – mint rámutattunk – a rokonszelekció elvére, illetve a 

kooperáló partner felismerésének szükségességére vezetik vissza a „mi számunkra való méltányosság" 

gondolatát. A méltányosság fennmaradását, annak hatékonyságát (viszonzottság) és ellenálló képességét (a 

csalók felismerésének esélye) a rokonság vagy a kis létszámú, szűk körű csoport biztosítja. 

Messick (1995a) a szociális kategorizáció folyamatában látja a rokonok vagy csoporttagok megkülönböztetésére 

szolgáló képesség továbbélését modern társadalmunkban. A kategorizáció, ami a saját csoport-külső csoport 

diszkriminációhoz vezet, egyúttal alapját képezi az identitásnak és a segítő viselkedésnek. Számos vizsgálat 

bizonyította a csoportok kategorizálására való hajlamot, annak következményeit a csoportokhoz tartozó egyének 

megítélésére (a csoporton belüli különbségek elmosása, a csoportok közötti különbségek felnagyítása) és az 

emlékezetre (a csoporton belüli dolgokra való emlékezés torzított lehet, a csoportok között azonban pontos), 

valamint a saját csoport preferálását más csoportokkal szemben (az „én", „mi" névmásokhoz kedvezőbb 

képzetek társultak, mint az „ő", „ők" névmásokhoz). 

Elosztási helyzetben arra számíthatunk, hogy az elosztás a csoportok között méltánytalan, a csoportokon belül 

pedig méltányos lesz (Tajfel, 1982b). A saját csoportnak való kedvezés széles körben bizonyított tendencia, 

kevésbé dokumentált a másik csoportnak való ártás szándéka (Brewer – id. Messick, 1995a). Messick három, a 

gazdasági viselkedés kapcsán megfigyelhető problémán keresztül mutatja be a méltányosság kategorizációs 

gondolkodásból eredő lehetséges megsértését (a mi számunkra való méltányosság más, mint az ő számukra 

való). Ezek a példák beszédesek, hiszen sem a környező kultúra, sem a döntéshozó személyek maguk nem 

szándékosan diszkriminálnak. Az első példa a hitelelbírálás során alkalmazott banki gyakorlat: a bankok az 

Egyesült Államokban gyakrabban elutasítják a színesbőrűek hitelkérelmét, mint a fehérekét, és a különbség 

akkor is jelentős marad, amikor egyenlő hitelképességű ügyfeleket hasonlítanak össze. A hitelek elbírálási 

mechanizmusának közelebbi szemügyre vétele arra utal, hogy a különbségek az egyértelműen hitelképes vagy 

az egyértelműen megbízhatatlan ügyfelek esetében nem jelentkeznek, hanem csak azoknál, akiknek helyzete 

ellentmondásos. 

Ebből arra lehet következtetni, hogy az alkalmazottak nem tudatosan diszkrimináltak faji alapon, azaz nem állt 

szándékukban hátrányos helyzetbe hozni a kisebbséghez tartozó ügyfeleiket, egyszerűen csak pozitívabban 

bírálták el a kétséges hitelképességű, de saját csoportjukhoz tartozó ügyfeleket. A tévedés iránya tehát inkább a 

rossz ügyfél elfogadása (ha fehér), mint ajó elutasítása. Az ilyen típusú diszkriminációt averzív rasszizmusnak 

nevezték el. Más a helyzet az alkalmazás, a munkaerő-felvétel esetében érvényesülő megkülönböztetéssel és az 

előléptetéssel kapcsolatban. Itt ugyanis a döntéshozó érintett abban, milyen munkatársat választ a maga és a 

cége számára. A nők és a kisebbségi csoportok diszkriminációja mögött egyrészt a róluk alkotott negatív 

sztereotípia áll (pl. a nők kevésbé alkalmasak vezetőnek, mint a férfiak), másrészt pedig – Messick (1995a) 

szerint – megint csak nem a negatív megkülönböztetés közvetlen ártó szándéka vezérli a döntéshozót, hanem az, 

hogy védeni próbálja munkahelye kialakult kultúráját, tradícióit, nem akarja azt fellazítani újonnan jöttek 

befogadásával. A saját csoporttal szembeni pozitív érzések és a kultúra, a hagyományok védelme a nem ártó 

szándék ellenére is rossz helyzetbe sodorja a kisebbségi csoportok tagjait. 

Mindebből az is nyilvánvaló, hogy a saját csoportra irányuló proszociális tendenciák hatása legyen bár pozitív a 

saját csoport felé megnyilvánuló altruizmus miatt, negatív viszont abban, hogy akadályozza a más csoportoknak 

történő segítségnyújtást. Milyen erőteljes hatással járhat a diszkrimináció akkor, ha mind a kulturális háttér 

megerősíti, mind a döntéshozó egyének – kimondva vagy kimondatlanul – egyetértenek vele. Még az ilyen rossz 

szándékot nem feltételező, averzív diszkrimináció is ellentmond a mai nyugati társadalomban elfogadott etikai 

szabályoknak. Kiküszöbölésükre Messick (1995a) két megoldást javasol: az értékelési kritériumok minél 

objektívebb és explicitebb megfogalmazása, illetve közös (fölérendelt) csoportidentitás megteremtése, amely 

mindenki számára biztosítja az egyenlő elbírálást. Ennek megvalósítása azonban korántsem egyszerű. 
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2.3.3.4. A szegénység percepciója 

A csoportok közötti diszkrimináció társadalmi kontextusával kapcsolatosan merül fel az a kérdés, hogy hogyan 

vélekednek a társadalom szerencsésebb tagjai a kevésbé szerencsésekről, külső csoportként (outgroup) 

definiálják-e a munkanélkülieket, hajléktalanokat, szegényeket, vagy szerencsétlen sorsú társuknak tekintik 

őket, arra gondolva, hogy ők is kerülhetnek egyszer ilyen helyzetbe. Az utóbbi esetben a sorsüldözöttek iránti 

szimpátia és megértés, míg az első esetben az érzéketlenség és a diszkrimináció fogja jellemezni a velük 

szembeni attitűdöket és viselkedést. Az „igazságos világba vetett hit" téves attribúciója arra késztet sokakat, 

hogy mások sikertelenségét, rossz sorsát az ő hibájuknak, lustaságuknak, ambíciótlanságuknak stb. tulajdonítsák 

(Forgas, 1985). E torzításra való hajlamot kísérleti helyzetben is igazolták: véletlenszerűen kiválasztott 

személyek elektrosokkot kaptak, a megfigyelők azonban hajlottak arra, hogy a nyilvánvalóan önhibájukon kívül 

balszerencsésen járt kísérleti személyeket hibáztassák. Az a hit, hogy mindenki saját sorsának kovácsa, 

hozzásegíti az embereket ahhoz, hogy úgy érezzék, ők maguk elkerülhetik a balsorsot. 

Számos vizsgálat foglalkozott a szegénység percepciójával. Feagin egy 1975-ben amerikaiak 1000 fős mintáján 

végzett vizsgálatában három kategóriába sorolta a szegénység okaira adott magyarázatokat: 

• egyéni magyarázat (a szegény emberek maguk felelősek a sorsukért), 

• strukturális magyarázat (a társadalmi berendezkedés és a gazdaság a felelős), 

• fatalista magyarázat (a szerencse vagy a sors felelős). 

Az egyéni magyarázat szerinte a rossz társadalmi lelkiismeret szülötte, és a status quo fenntartására szolgál. Az, 

hogy ki melyik magyarázatot fogadja el, ajövedelemmel, társadalmi hovatartozással, iskolázottsággal, ideológiai 

nézetekkel és a vallással függ össze. A konzervatív nézeteket valló, keresztény vallású, közepes keresetű és 

közepesen iskolázott személyek, akik a protestáns etika hirdetői, inkább hajlanak az egyéni magyarázatokra. 

Ugyanakkor a szocializáció nagymértékben befolyásolja azt, hogy az egyén milyen magyarázattal azonosul: a 

gazdasági, kulturális és családi tényezők döntő szerepére utalnak kultúrközi vizsgálatok és különböző iskolák 

tanulóival végzett felmérések is. 

A környezet meghatározó szerepét mutatja az is, hogy 1977 és 1990 között ezek a nézetek – a munkanélküliség 

arányának emelkedésével párhuzamosan – sokat változtak: 1977-ben az angolok 43%-a és az írek 30 %-a 

kapcsolta össze a szegénységet a lustasággal, 1990-ben viszont 18% és 14% volt az arány (Lewis, Webley, 

Furnham, 1995). Feagin megállapította azt is, hogy a szegényekkel kapcsolatos hiedelmek nem felelnek meg a 

valóságnak: a szegények ugyanis ritkábban kérnekjogtalanul segélyeket, nem olyan alacsony a munkaetikájuk, 

nem olyan ambíciótlanok, általában attitűdjeik és értékeik nem különböznek olyan lényegesenjobb sorsú 

társaikétól, mint ahogy azt a velük kapcsolatos hiedelmek állítják. Az emberek koherens nézeteket vallanak a 

szegénység okaival és a szegénység felszámolásának módjaival kapcsolatban: az egyéni magyarázat elfogadói 

sokkal kevésbé pártolják az állami jóléti intézkedéseket. A jóléti intézkedésekről alkotott felfogás logikusan 

összefügg az adófizetés kérdésével, hiszen az állam ezeket adóbevételeiből finanszírozza. 

2.3.3.5. A jutalmak elosztásának elvei 

Mint láthattuk, nem egyértelmű az, hogy hogyan kell a (közgazdasági nyelven szólva) javakat, (pszichológiai 

nyelven szólva) jutalmakat elosztani, ez függ attól, kiket vonnak be a méltányosság körébe. Nem vonatkoznak 

azonban egyértelmű etikai szabályok arra sem, hogy a jutalmakat milyen elvek alapján helyes felosztani. Adams 

(1965), a kérdéskör első elemzője Homans nyomán a befektetésarányos elosztás elvét (equity theory) 

fogalmazta meg. Eszerint az emberek akkor érzik méltányosnak ajavak elosztását, ha az befektetésükkel 

arányban áll. A méltányosság értékelésekor azt vizsgálják, hogy saját „nyereségük" azonos-e másokéval. 

Méltánytalanság észlelése esetében különböző taktikákkal próbálják a méltányosságot helyreállítani (pl. 

utólagosan leértékelik saját befektetésüket, vagy felértékelik mások erőfeszítéseit). A befektetésarányos elv 

individuális teljesítményeknél és versenyhelyzetekben jól működik. Ugyanakkor például egy feltaláló team 

esetében nehéz azonosítani az egyéni hozzájárulás mértékét, ilyenkor egy másik elv, az egyenlő elosztás elve a 

méltányos, a személyek a befektetett erőforrásoktól függetlenül, egyformán részesednek a javakból. 

A szükségletek szerinti elosztás elve érvényesül például akkor, amikor a süllyedő hajón a gyerekeket és 

öregeket mentik először. Deutsch (1985) szerint az, hogy milyen elosztási elv érvényesül, elsősorban a felek 

közötti kapcsolattól függ: a kompetitív viszonyok a befektetésarányos, a kooperatív viszonyok az egyenlő 

elosztás, az érzelmeken alapuló viszonyok (család, barát) a szükségletek, a rászorultság szerinti elosztást 

támogatják. Mindegyik elosztási módnak van hátránya is. A befektetés szerinti elosztás túlzott versengést, 
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féltékenységet és ellenségeskedést szülhet, az egyenlő elosztás elve potyautas-magatartást idézhet elő, a 

rászorultság pedig sértheti a többet dolgozók igazságérzetét (lásd a munkanélküliek vagy a szegények iránti 

ellenszenv). Annak ellenére, hogy a helyzet és a kapcsolat meghatározza a megfelelőnek vélt elosztási elveket, 

mégsem teljes a társadalom szereplői közötti egyetértés, például nem mindenki egyformán helyesli ajóléti 

programokat. 

A szubjektív megítélés nemcsak az elvek kiválasztásánál jelentkezik, de abban is, hogy megfelelő elvek alapján 

végül is milyen konkrét módon kell az elosztást elvégezni. Ha a teljesítményarányos disztribúció az elfogadott 

elv, egy találmány értékét hogyan hasonlítjuk össze egy menedzser vagy egy könyvelő munkájával? Ki van 

nagyobb szükséghelyzetben: a beteg ember vagy az, akinek sok gyereke van? Egyenlő elosztás esetén ajavak 

értéke a kérdés, egy balatoni nyaralás napokban kifejezve mennyi horvátországi nyaralással egyenértékű? A 

fenti problémák abból erednek, hogy különböző dolgokat (befektetések, szükségletek, javak) kell összemérni az 

elosztás méltányosságának biztosítása érdekében. 

Messick és Schell (1992) kísérleti helyzetben vizsgálta a személyek által választott elosztási elveket. Azt 

tapasztalták, hogy a személyek – ha feladatuk az igazságos elosztás volt – az egyenlőség elvét heurisztikusan 

alkalmazták. Ugyanabban a helyzetben akár a költséget, akár a profitot kellett felosztani, minden esetben az 

egyenlő elosztást választották. A döntés heurisztikus természetére mutatott rá az, hogy ami egyik szempontból 

egyenlőség, a másik szempontból egyenlőtlenség, tehát választásuk következetlen volt. Az egyenlőség elve 

minden bizonnyal egyszerű és könnyen hozzáférhető stratégia, ezért alkalmazása kevés mentális erőfeszítést 

igényel. Messick (1995b) több társadalmi-gazdasági példa kapcsán elemzi, hogy az elosztási helyzetekben 

milyen konfliktusokra vezethet az, hogy a felek a méltányosságot különböző szempontok alapján ítélik meg. A 

következő kérdések körül alakulhat ki nézeteltérés: melyik elv a megfelelő az adott helyzetben, azt hogyan kell 

alkalmazni, és milyen eljárás követhető az elosztás realizálásakor. 

A megfelelő elv kiválasztásárajó példa az értékes hagyaték elosztásával kapcsolatos gyakori konfliktus, ami 

különösen akkor erősödik fel, ha sok az örökös. Az emberek ilyenkor – ha tehetik – általában mindig a nagyobb 

(és nem a kisebb) részt tartanák meg maguknak, és meg is magyarázzák, miért ez az osztozkodás a méltányos 

(egocentrikus torzítás). A társadalmi konfliktusok szintén az egocentrikus torzításjegyeit mutatják, amennyiben 

a csoportok a saját érdekeiket támogató elveket, eljárásokat gondolják méltányosnak. Messick konkrét példái jól 

illusztrálják, hogy mennyi problémát okoz az igazságosság relatív és törékeny volta. Ami az egyik szempontból 

egyenlőség, az mások szempontjából egyenlőtlenség. (Ilyen például egy felvételi eljárás, amikor a rátermettség 

és az esélyegyenlőség szempontja ütközik egymással.) A méltányosság kérdése kapcsán térjünk vissza a 

megfelelő adópolitika kiválasztásának kérdéséhez. Ha mindenki egyenlő arányban adózik, akkor 

teljesítményarányos elv érvényesül, ha progresszív az adózás, akkora rászorultság kompenzálásának 

eredményeképpen a társadalmi egyenlőség nő. Elképzelhető még olyan szélsőséges (sehol sem elfogadott elv), 

hogy mindenki ugyanakkora adót fizessen, és ennek ellenkezője is, az adó teljes mértékben egyenlítse ki a 

jövedelmeket. A háttérben az a hevesen vitatott politikai kérdés áll, hogy mi az adó célja: a közjavak biztosítása 

vagy a társadalmi újraelosztás? Ajóléti kiadásokat a kötelezően fizetendő adóból vagy önkéntes 

magánadományokból kell-e fedezni? A legtöbb országban a kompromisszumot teremtő progresszív adózás 

működik, de hiába felel meg ez a megoldás az egyenlőség heurisztikájának, az emberek általában (sem a 

gazdagok, sem a szegények) ezzel sem elégedettek, feltehetően az egocentrikus torzítás miatt csak saját 

hátrányukat érzékelik. 

A méltányosság elveivel és eljárásaival kapcsolatos, hosszan elhúzódó magánés politikai viták, perek arra 

utalnak, hogy ezekben az eljárásokban nem könnyű megállapodásra jutni. A felek a döntést ezért sokszor 

másokra bízzák. Messick azt javasolja, hogy lehetőleg olyan eljárást kell választani a konfliktusok elkerülése 

érdekében, amely az esélyegyenlőséget is (ex ante equity) és az elosztás utáni egyenlőséget is (expost equity) 

biztosítja. Például a munkaerő-felvételnél elfogadható kompenzációs elvnek tűnik egy meghatározott kvóta 

biztosítása a hátrányos helyzetű kisebbség számára. 

2.3.3.6. Méltányossági megfontolások és a piaci elvek érvényesülése 

Thaler (1994) amellett érvel, hogy a méltányosság normája a „láthatatlan kéz" csuklóját lefogva sok helyzetben 

megakadályozhatja a piaci elvek érvényre jutását mind a munkaerőpiacon, mind a fogyasztói piacon. A 

méltányosság megállapításához egyrészt a megelőző tranzakciók referenciáját veszik alapul, ha ettől eltér a kért 

ár vagy a felajánlott bér, akkor azt nem tartják méltányosnak. Például ha a környéken a boltokban alacsonyabb a 

pénztárosok bére, akkor sem méltányos erre való hivatkozással a jelenlegi alkalmazottak bérét csökkenteni. Ha 

azonban elbocsátják a meglévő alkalmazottat, és mást vesznek fel alacsonyabb bérért, azt már nem tartják 

méltánytalannak. A másik referencia a vállalkozó eddigi profitja. Például ha a szállítási költség megemelkedik, 

akkor azt a vállalkozó átháríthatja a vevőre (és nem várják el tőle, hogy a költségeket megossza). 



 IV. RÉSZ │ GAZDASÁG ÉS AZ 

EMBERI VISZONYOK 
 

 465  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Telefonos interjú segítségével végzett vizsgálataiból a következő méltányossági szempontokat fogalmazta meg a 

szerző: 

• a vállalkozónak az áremelést a költségek növelésével kell igazolnia (a nyersanyag árának emelkedése miatt 

lehet árat emelni); 

• a nyereség nem növelhető a másoknak okozott veszteség révén (nem méltányos csökkenteni a béreket, ha 

túlzott kínálat mutatkozik a munkaerőpiacon); 

• a vállalkozásnak joga van fenntartani előző profitját; 

• költségcsökkentéssel méltányosan növelhető a profit; 

• a hiányt nem szabad kihasználni profitnövelésre (pl. szokatlanul intenzív hóesés után felemelik a hólapátok 

árát); 

• méltánytalan a monopolhelyzet kihasználása. 

A méltányosság megítélését nagymértékben befolyásolja az is, hogy nyereségnek vagy veszteségnek tüntetik-e 

fel az adott szituációt (lásd Kahneman és Tversky kilátáselmélete). Méltányosság szempontjából 

homlokegyenest ellenkezően ítélték meg a megkérdezettek azt az esetet, amikor gazdasági recesszió és nagy 

munkaerő-kínálat mellett az egyik vállalat 5%-kal csökkentette a béreket, mint azt, amikor ugyanilyen 

körülmények között, de 12%-os infláció mellett a másik emelte ugyan, de csak 7%-kal a béreket. A 

végeredmény mindkét esetben 5%-os csökkentés, az első esetben azonban ezt nem találták méltányosnak, mert 

veszteségnek könyvelték el a bércsökkenést, míg a második esetben elfogadhatónak találták a vállalat döntését, 

mert a béremelés (akkor is, ha az infláció alatt marad) nyereségként tűnik fel az előző bérhez képest. 

A méltányosságot nemcsak akkor respektálják a vállalkozók vagy magánemberek, ha a viselkedésük nyilvános, 

vagy a méltánytalanságot megtorolhatják. A megkérdezettek például úgy nyilatkoztak, hogy akkor is adnak 

borravalót a pincérnek, ha nem szándékoznak visszatérni a vendéglőbe, vagy nem tartották valószínűnek azt, 

hogy egy bajbajutott autóst az út menti szerelő becsapjon. Azért van ez így, mert a méltányosság tiszteletben 

tartásának nemcsak az üzleti kapcsolat fenntartása vagy a jó hírnév megőrzése az indítéka, hanem egy belső, 

érdektől független motívum is a méltányossági kapcsolatok fenntartására készteti az emberek többségét. A 

méltányosság a piaci működést a következőképpen torzítja el: 

• túlkereslet esetén a kereslet-kínálat törvény nem működik; 

• túlkereslet esetén a keresett cikkekből hiány alakul ki; 

• a költségek változása jobban befolyásolja az árakat, mint a kereslet változása; 

•a bérek csökkenését ajuttatások csökkentésével, az árak csökkentését kiárusítással oldják meg, azaz elkerülik a 

veszteség és támogatják a nyereség ideáját. 

2.3.3.7. Szervezeti igazságosság 

A szervezetekben is igen fontos kérdés a méltányosság, hiszen a kiválasztás, az előrelépés, a fizetések és egyéb 

kedvezmények elosztása a szervezet mindennapos döntési problémái közé tartozik. Egyes szerzők a 

szervezetben működő legfontosabb motivációs tényezőnek éppen a méltányosságot tekintik: a dolgozók 

folyamatosan értékelik, hogy másokhoz képest milyen elbánásban részesültek, nagymértékű egyenlőtlenség 

elégedetlenséget eredményez. A méltányosság feltétele annak is, hogy az érdekképviseletek (szakszervezetek) 

ne akadályozzák meg a szervezetek működését, és a dolgozók azonosulni tudjanak a szervezetekkel. Hogy a már 

tárgyalt három fő elosztási elv (teljesítményarányos, egyenlő és szükségletek szerinti elosztás) közül melyiket és 

milyen arányban alkalmazzák egy adott vállalatnál, az függ a munkajellegétől (egyéni vagy teammunka), a 

vállalat filozófiájától és a szervezeti kultúrától (emberierőforrásvagy technológiacentrikus szemlélet), valamint a 

környező kultúra jellegétől. Bond szerint az ázsiai kollektivisztikus kultúrákban a szükséglet és az egyenlőség 

elvejobban érvényesül, minta nyugati kultúrákban (id. Kovács, 1999). 

Kovács Judit (1999) laboratóriumi kísérletben kereste a választ arra a kérdésre, hogy a munkaadó és 

munkavállaló szimulált alkujában mit tartanak az emberek méltányosnak (azaz milyen elosztást milyen 

befektetéssel ellentételeznek). Kísérletsorozatában munkaadók fizetési szintet ajánlottak, munkavállalók pedig 

megválaszthatták azt, hogy elfogadják-e az ajánlatot, illetve milyen erőfeszítésre hajlandóak az adott ajánlat 
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esetében. Megállapította, hogy a magyar kísérleti személyeknél (főként diákok) erősebb az egyenlőségre 

törekvés, mint osztrák társaiknál. Vizsgálatai során arra a következetésre jutott, hogy az emberek megítélésében 

és reakcióiban erős motiváló potenciállal rendelkező normaként tükröződik a méltányosság, azonban az, hogy 

mit tekintenek méltányosnak, függ a helyzettől és a kultúrától. A méltányosság normája olyan erős, a 

viselkedéseket és az elvárásokat olyan alapvetően befolyásolja, hogy gyakran háttérbe szorítja a hasznosság 

szempontját. 

Az elosztás igazságossága mellett az emberek érzékenyek arra is, hogy milyen eljárásokat alkalmaznak az őket 

érintő kérdésekben. Az eljárásokra vonatkozó igazságosságot procedurális igazságosság néven tárgyalja a 

szakirodalom. A procedurális igazságosság egyrészt a már tárgyalt elosztási eljárásokra – az ún. strukturális 

szempontokra – vonatkozik (az elbírálás szempontjainak nyilvánossága, követhetősége, a döntéshozók 

pártatlansága, a döntési folyamatok demokratikus volta), másrészt érinti a bánásmód minőségét is, az emberi 

méltóság tiszteletben tartását, a véleménynyilvánítás szabadságát, az emberi jogok figyelembevételét (a 

procedúra társas szempontjai). A procedurális igazságosság érvényesítése előfeltétele annak, hogy a 

szervezetben kialakuljon a szervezettel és a vezetőkkel szembeni bizalom. Zala Enikő (2000) magyar 

szervezeteknél vizsgálta a dolgozók méltányossággal kapcsolatos ítéleteit. Megállapította, hogy a procedurális 

méltányosság (elsősorban a bizalom) az emberek szemében fontosabb, mint az elosztás igazságossága, a 

méltányos bánásmód pedig fontosabb, mint a folyamatok demokratikus működtetése. Ezek az eredmények arra 

utalnak, hogy a magyar szervezetekben a társas elismerés iránti szükséglet igen előkelő helyen szerepel a 

munkahelyi motivációban. 

Összefoglalva: a méltányosság igen fontos szempont, olyan társadalmi norma, amely erősebb motívum lehet, 

mint a hasznosság maximalizálása. Az azonban, hogy mi a méltányos és igazságos, távolról sem egyértelmű. Az 

egyik elv alkalmazása alapján megvalósított méltányosság méltánytalanságot teremthet egy másik szempontból. 

Az érdekelt felek egocentrikus torzítással élnek, a nekik kedvező eljárásokat igazságosabbnak tartják, mint a 

nekik kedvezőtleneket, és ez a torzítás sok társadalmi konfliktus melegágya. Gyakran limitáljuk azon személyek 

körét, akiket a méltányosság ernyője alá bevonunk, e korlátozás alapjául szolgál a társadalmi kategorizáció. A 

megkülönböztetés sokszor nem tudatos és rosszindulatú (negatív rasszizmus), csupán a saját érdek 

érvényesítését szolgálja (hátrányos helyzetűekkel szembeni közömbösség, saját csoportunknak való kedvezés). 

Az elosztás mellett az eljárások igazságossága és a bánásmód is fontos megítélési szempont a méltányossági 

ítéletekben. 

A hagyományos közgazdasági felfogás szerint növekvő kereslet esetén a termelők és a kereskedők 

automatikusan emelik az árakat, növekvő munkaerő-kínálat esetén pedig csökkentik a béreket, mivel céljuk a 

profit növelése. E nézet szerint a kereslet és kínálat kiegyenlítése olyan közgazdasági szabály, amelyre nem 

vonatkoznak etikai elvek. Sem a hétköznapi ember, sem a társadalomban érvényes szabályok nem osztják ezt az 

etikai semlegességet előíró nézetet. A méltányosság által támasztott etikai követelményrendszer felülírja a 

közgazdasági szabályokat. 

2.3.4. Üzleti etika 

Társadalmi szabályok és bizalom nélkül a szabad piac nem működne, anarchiához vezetne. Az anarchia 

megakadályozásához legalább két etikai elv érvényesülése szükséges: az eladásra kínált árut valóságközelien 

kell bemutatni, és a megállapításokat (adott szó) az üzleti életben be kell tartani. Ha a vásárló minden esetben 

mindenről részletes bizonyítékokat próbálna beszerezni, ha az árucserének mindig szimultán kellene történnie, 

ha hitel nem létezne, igen kevés üzleti tranzakció realizálódna. Természetesen előfordul az üzleti életben, hogy 

valakit becsapnak. A visszaélések megakadályozására a törvényi biztosítékok egyedül nem elegendőek, fontos 

az is, hogy a tranzakciókban részt vevők igazodjanak az üzleti etika előírásaihoz. Lewis, Webley és Furnham 

(1995) a Journal of Business Ethics tematikájának áttekintése alapján az üzleti etika fő kérdéseit a 

következőkben foglalja össze: 

• a beosztottakkal való kapcsolatok minősége, 

• a marketing, a megvesztegetés, az adók, a könyvelés és az üzletpolitika, 

• a terméktervezés, 

• a termékek használhatósága és biztonsága, 

• valamint a környezetszennyezés. 
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Az üzleti etika egyik szegmensét, a szervezet dolgozókkal szembeni méltányos viselkedését már az előző 

pontban érintettük. A szexuális molesztálás kérdésére még ki kell térnünk, mivel az utóbbi évtizedben – a 

nőkjogainak hangsúlyozása mellett – ez a kérdés is az érdeklődés fókuszába került. Az Egyesült Államokban 

sok munkahelyen tanfolyamokat rendeznek a férfiak számára arról, hogy mi számíthat molesztálásnak, mi 

sértheti a nők méltóságát, és hogy hogyan kerülhetik el a méltánytalan, férfifölényüket hangsúlyozó viselkedést. 

A környezetvédelemmel kapcsolatos kérdésekre a fejezet egy későbbi pontján térünk vissza. Az alábbiakban a 

szavahihetőség, becsületesség, valamint az üzletpolitikai eljárások etikusságának kérdését tekintjük át. 

Az üzleti életben számos olyan manipulációra van lehetőség, amellyel az egyes cégek – vagy azok dolgozói – 

jogtalan előnyökhöz jutnak. Ezek a manipulációk a cég, más vállalatok vagy pedig a fogyasztók érdekeit sértik. 

Ilyenek például az ügynökök által felkínált ajándékok, a megvesztegetés, az adatok meghamisítása, illegális 

tevékenység végzése, pénzmosás, monopóliumok létrehozása, politikusoknak adott juttatások, és a listát még 

bizonyára folytathatnánk. A sajtóból sok ilyen eset ismert, és az is, hogy számos esetben olyan szövevényes az 

érdek-összefonódás, hogy a leleplezés rengeteg akadályba ütközik. E manipulációkat nemcsak törvények (pl. 

kartellellenes törvény), hanem a vállalatok által kidolgozott üzleti etikai kódexek, szabályok is korlátozzák 

(Miner, 1988). 

Az üzleti etika nemcsak az illegális tevékenységekre terjed ki, hanem az üzleti partnerekkel és a fogyasztókkal 

szembeni szavahihetőségre, megbízhatóságra is. Bár számos kemény vonalas közgazdász (pl. Friedman) is úgy 

tartja, hogy a szervezet csaka részvényeseinek tartozik felelősséggel (sezcsupána profit maximalizálását jelenti), 

a fogyasztói mozgalmak, az újabb törvényi szabályozások és a bírósági ügyek nagy száma mégis arra utal, hogy 

a felelősség szélesebb körű. Kennedy (id. Lewis, Webley, Furnham, 1995) egy 1962-es kongresszusi 

beszédében kijelentette, hogy a fogyasztói jogok négy területre terjednek ki: 1. a termékek biztonsága, 2. az 

információhoz való hozzájutás, 3. a szabad választás, 4. a reklamáció. Ajogi és törvényi szabályozás mellett azt 

is fontos kiemelni, hogy az üzleti partnerekkel és a fogyasztókkal csak akkor lehetséges a hosszú távú kapcsolat 

kialakítása, ha a vállalatok a méltányosság és a bizalom oltárán feláldozzák a rövid távú haszonszerzés 

lehetőségét. 

A cég imázsának még egy fontos összetevője van. Sok fogyasztó ma már nemcsak a saját fogyasztói 

szempontjaira fókuszál, hanem etikai szempontból is megítéli a cégeket, és nem vásárol olyan termékeket, 

amelyeket állatokon teszteltek, amelyek a környezetre ártalmas anyagokat tartalmaznak, vagy amelyeket 

elnyomó politikát folytató diktatúrákban állítottak elő.5 A fogyasztókat a termékek biztonsága is egyre jobban 

érdekli: figyelnek az élelmiszerek összetételére, származási helyére, az adalékanyagokra, félnek a génmanipulált 

élelmiszerektől, azaz az ún. természetes termékeket keresik. A gyártók és forgalmazók pedig felelősségre 

vonhatók legalább a rövid távon jelentkező káros hatásokért. Érdemes emlékeztetni arra, amikor egy 

dohánygyártó céget a közelmúltban sikerrel bepereltek a cigaretta okozta egészségkárosodás miatt (annak 

ellenére, hogy a cigarettára kötelező ráírni, hogy ártalmas az egészségre). A szemlélet tehát megváltozott: 

jóllehet a fogyasztók szabad akaratukból vásárolnak egészségkárosító terméket, mégis az előállító céget is 

felelőssé teszik a káros következményekért. 

Idézzük fel egy konkrét bírósági ügy példáját az Egyesült Államokból (Lewis, Webley és Furnham 1995 

nyomán). E példa arra szolgál, hogy bemutassa, az üzleti etika szempontjából kétes esetek megítélésében 

hogyan használhatók fel pszichológiai vizsgálatok. 1989-ben egy áruházat a törvény elé citáltak amiatt, mert 

időleges kiárusítást hirdettek. Az eladási periódus 180 napjából 160 erre az időszakra esett, amikor is az áruk 

97%-a kelt el (vagyis nem időleges kiárusítás volt valójában, hanem tartós alacsony ár). Mint egy empirikus 

vizsgálatból kiderült, a magasabb, ún. referenciaár közlésekor a megkérdezettek úgy érzik, hogy a vásárlással 

sok pénzt takarítottak meg. Azonos ár mellett, de a referenciaár feltüntetése nélkül nem alakul ki ez az érzés. Ez 

az üzleti politika tehát hamis illúziókat keltett, félrevezető volt, ennek megfelelően a négy pereskedő fogyasztó 

kártérítést kapott a bírósági döntés alapján. Magyarországon még csak elvétve fordulnak elő az üzleti etikát 

megkérdőjelező próbaperek, de ez a tendencia minden bizonnyal itt is erősödni fog. 

A hirdetések egyik trükkje lehet a félrevezető, a laikusok számára érthetetlen, természetességet és hatásosságot 

sugalló címkék használata. A hirdetők közül sokan azt a cinikus álláspontot fogalmazzák meg, hogy azt kell 

mondani, amit az emberek hallani szeretnének, a termékeken pedig nem kell változtatni. A reklámok nemcsak a 

félrevezető vagy érthetetlen üzenetük miatt sérthetik egyes emberek etikai érzékét. Nagy port vert fel annak 

idején az ingerküszöb alatti hirdetések hatása (a moziban árult egyik üdítőital jobban fogyott, mint a másik, 

amikor az rövid, az észlelési küszöb alatti időtartamban felvillant a film közben). A nyílt félrevezetést és a 

manipulatív hatásokat ma már a törvény tiltja. Ugyanakkor sok embert zavarhat a reklámok agresszivitása 

                                                           
5 A fogyasztás etikai kérdéseivel a könyv 22. fejezete foglalkozik részletesen. (A szerk.) 
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(nehéz nem nézni az óriásplakátokat), valamint a reklámok által sugallt életmód és ideálok terjedése, nemritkán 

a nők szexuális objektumként való bemutatása és a szexualitás felhasználása hirdetési célokra. 

Összefoglalva: az üzleti etika napjainkban az üzleti tevékenységet átláthatóvá teszi, a nyilvánosság elé viszi, s 

ezzel csökken a vállalatok manipulációs lehetősége és mozgástere. A vállalatokat már nemcsak a 

szakszervezetek vagy más alulról jövő nyomás kényszeríti az alkalmazottakkal szembeni megfelelő bánásmódra 

és a szavahihetőségre, hanem törvények is előírják. A vállalatok felelőssége kiterjed termékeik hatására is, már 

nemcsak a nemtörődöm fogyasztó, de a káros terméket előállító vállalat is felelősségre vonható. Az üzleti 

etikával kapcsolatos pszichológiai problémákat még kevesen vizsgálták. Számos probléma feltárása hasznos 

támpontokkal szolgálhatna a gazdasági élet számára: 

• mit tartanak az emberek jogosnak, méltányosnak az üzleti életben; 

• az etikai kívánalmak hogyan függnek össze az értékek megváltozásával; 

• hol van az a határ, amikor az emberek reklamálnak, bírósághoz fordulnak; 

• mi segíti elő, és mi korlátozza az etikátlan viselkedést; stb. 

2.3.5. Az élet értéke – orvosi döntések 

A közgazdászok a gazdasági akciók értékét (profitját) úgy állapítják meg, hogy a szükséges befektetések 

költségét levonják a nyereségből, azaz ún. költség-haszon elemzést végeznek. A költség-haszon elemzést 

kiterjesztik olyan helyzetekre is, amikor a biztonság vagy az életben maradás kockázatát mérlegelik (ilyenkor 

kockázat-haszon elemzésről beszélnek). A haszon a kockázat csökkentése (a biztonság növelése). A költség-

haszon elemzés alapfeltétele az, hogy a költségeket (kockázatokat) és a hasznokat egy mennyiségi skálán, azaz 

pénzben kifejezhessük. Ez azzal jár, hogy az élet értékét is pénzben kell kifejezni. 

Morális nézőpontból azonban az élet értéke végtelen, és sem az élet, sem az egészség nem fejezhető ki pénzben. 

Rácáfol erre azonban a gyakorlat, amikor az életet vagy az egészségkárosodást pénzzel kompenzálják. Számos 

példát lehet citálni: kártérítési perek a bíróságon, biztosítás, veszélyességi pótlék, túszokkal való alkudozás. A 

közgazdászok ezekre a kompenzálási lehetőségekre hivatkozva azt állítják, hogy az élet értéke igenis kifejezhető 

pénzben. Egy hipotetikus példa (Thaler, 1982) jól szemlélteti azt, hogy a morális nézőpont – az élet értéke 

végtelen – a gyakorlatban nem követhető. Képzeljük el, hogy valakit egy olyan betegség támad meg, melynek 

következtében a táplálékszükséglete exponenciálisan növekszik (minden nap kétszer annyit kell ennie, mint az 

előző napon). Meddig etetné az illetőt a társadalom? (Rövid időn belül az összes fellelhető táplálékra igényt 

tartana.) 

Kezdetben a közgazdászok az egyének várható gazdasági produktivitásával összefüggésben állapították meg az 

élet értékét (Rice, 1966), ennek értelmében egy 42 éves tévészerelő életének értéke egyenlő a nyugdíjba 

vonulásáig megkeresendő jövedelmével. Egy beteg életének értéke azonban már kisebb, egy nyugdíjasé nulla, 

egy kisgyereké is igen csekély (esetében rengeteget kell még befektetni). Láthatjuk, hogy ez a kortól, nemtől, 

egészségi állapottól, produktivitástól függő értékelés etikailag teljesen elfogadhatatlan. Mégis, magát az 

értékelés tényét nem lehet teljesen visszautasítani, mert a biztonsági programok tervezése esetén szükség van a 

kockázat valamilyen mérésére annak eldöntéséhez, hogy mennyit áldozzanak például egy autópálya, egy 

repülőgép vagy egy atomerőmű biztonságának ajavítására. Nem lehet azt állítani, hogy az ilyen beruházás 

minden pénzt megér, mert a biztonság elvben mindig tovább fokozható a költségek növelésével, az így létrejövő 

termékek azonban megfizethetetlenné válnának. 

Az élet értékének megállapítására az etikailag elfogadhatatlan gazdasági produktivitás helyett később a 

kompenzáció gyakorlatából indultak ki, és az élet értékét a fizetési hajlandósággal mérték, vagyis azzal, hogy 

mennyit hajlandó egy személy vagy egy társadalom fizetni egy élet megmentéséért vagy az életben maradás 

esélyeinekjavításáért. Az élettel kapcsolatos döntéseket vagy önmaga számára hozza az egyén, vagy más 

személyek, illetve testületek döntenek mások életéről. Az első esetben (az egyén a saját életéről dönt) csak 

akkor végtelen számára az élet értéke, ha a biztos haláltól menti meg magát. Ilyenkor – hacsak nem gondol az 

örökösökre – az összes vagyonát feláldozza, hiszen azt úgysem használhatja, ha meghal. A halál esélyének 

csökkenésével együtt meredeken csökken az általa fizetett összeg. (Ezt az esélyek szerint mérlegelt értékelést az 

ún. orosz rulett példáján szokták bemutatni. A személynek saját magára kell céloznia. Ha a tártele van, az illető 

teljes vagyonát felajánlja, minden egyes további golyó kivételekor radikálisan egyre kevesebbet akar fizetni.) 
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A politikusok feladatai közé tartozik, hogy a biztonságról, az élet értékéről döntéseket hozzanak. Ha mások 

döntenek a biztonságról (az élet értékéről), akkor demokratikus társadalmakban figyelembe kell venni azt is, 

hogy a döntés érintettje elfogadja-e a politikus kockázat-haszonra vonatkozó értékelését. Az elfogadhatóság 

azonban összetett probléma, mert a mindennapi ember kockázatértékelésében (és a kockázat csökkentését illető 

fizetési hajlandóságában) sok szubjektív tényező is szerepetjátszik. A mindennapi ember egyrészt nagy 

hangsúlyt helyez egyes kockázatok csökkentésére, míg másokkal kevésbé törődik, a kockázatok nagyságát 

pedig nem a szakértők ítéleteiben elsőbbséget élvező valószínűségek és a veszteség nagyságának függvényében 

ítéli meg, hanem olyan minőségi szempontok alapján, mint az önkéntesség vagy a katasztrófalehetőség 

(Englander etal., 1987). Például annak ellenére, hogy több baleset fordul elő az autópályákon, minta repülés 

során, a repülőgépek biztonsága sokkal jobban foglalkoztatja a közvéleményt. Az élet értékelésének egy másik 

szubjektív szempontja (ami a fizetési hajlandóságban is kifejeződik) az azonosított, illetve azonosítatlan életek 

különböző megítélése. 

2.3.5.1. Azonosított vagy azonosítatlan (statisztikai) életek 

Etikai szempontból vitatható az a tendenciánk, hogy az élet értékelésekor nagy különbséget teszünk egy 

meghatározott, konkrét személy vagy egy nem azonosítható személy között az előbbi javára. Valószínűleg ezért 

nem rendít meg bennünket mélyen, ha halljuk, hogy hány ember pusztult el egy természeti katasztrófában vagy 

egy háborúban. Az egyedi életet akkor is magasabbra értékeljük, ha nem ismerjük az illetőt, vagy nem tudjuk 

pontosan, ki az. Az emberek szívesebben adakoznak egy súlyosan beteg kislány operációjára (különösen, ha a 

nevét és fényképét is közli az újság), mintegy kórházi berendezés megvételére, még akkor is, ha az utóbbi több 

száz életet menthet meg. Az azonosítatlan életek kevesebbet érnek, feláldozásukról könnyebb döntést hozni, 

nem okoz olyan súlyos morális konfliktust. A statisztikai életekkel nem azonosulunk. 

Thaler (1982) példája jól demonstrálja az azonosított életek felértékelését a statisztikai életekhez képest, és azt 

is, hogy a probléma bemutatásával manipulálni lehet a döntéseket. (A manipulációt a Kahneman és Tversky 

[1998] által leírt keretezés [framing] teszi lehetővé). 

• Képzeljük el, hogy van egy 25 főből álló csoport, melynek tagjait egy betegség fogja megtámadni. Közülük 10 

szívbeteg súlyos állapotba kerül, életben maradási esélyük 20% lesz, 15 személy enyhébben betegszik meg, 

életesélyük 90%. Csak az egyik csoport kezelésére van pénz. A kezelési költség egyforma, bármelyik csoportot 

is kezeljük, és a kezelés minden egyén túlélési esélyét 10%-kal növeli. Mivel a szívbetegek csoportjának életben 

maradási esélye relatíve jobban nő, ezt a megoldást fogják preferálni. 

• Ugyanez az eset más preferencia-sorrendet hív elő, ha csak a kockázatot ismerjük, de a csoportokról nem 

tudunk semmit (ilyenkor az az instrukció, hogy a 25 ember közül 15 főt enyhén, 10 főt súlyosan fog 

megtámadni a betegség). Ilyenkor a több főből álló, kevésbé beteg csoportra áldoznak többet. 

• Tanulságos egy harmadik változat is. Két, egyforma létszámú csoport van, az egyik szegényekből, a másik 

gazdagokból áll, összesen egy életet lehet megmenteni. Melyik csoportból válasszuk ki a személyt? Ebben a 

hipotetikus esetben a gazdagot választják, a jobb életminőség fennmaradására szavaznak. 

Bár a példák hipotetikusak, mégis beszédesek. A döntés kritériumai megváltoznak akkor, ha azonosított 

személyekről van szó. Thaler (1982) amellett érvel, hogy a még azonosítás előtti, ún. ex ante döntések 

igazságosabbak, mint azok, amikor már tudjuk, hogy a döntés kire vonatkozik (ex post), mivel az „elvi" döntés 

nagyobb egyenlőséget teremt. Azt tartja helyesnek, ha valamilyen előre meghatározott irányelv mellett 

elkötelezett döntéshozók egyformán és véglegesen döntenek az ilyen esetekben (pl. sohasem egyezkedünk 

terroristákkal). 

2.3.5.2. Orvosi döntések 

Hasonló problémákkal kell szembesülni a gyógyítás területén. E problémák oka az, hogy általában szűkös 

erőforrásokat kell elosztania betegek között. Egy szűken a piaci viszonyokra koncentráló közgazdász ilyenkor 

azzal érvel, hogy az elosztásnak piaci elveken kell alapulnia, vagyis az kapja a szolgáltatást, aki meg tudja 

fizetni. Ez könnyű helyzetbe hozná a döntéshozókat, de a társadalmi igazságérzetnek, azelfogadott etikai 

normáknak nem felel meg az, hogy a gazdagabb jobb ellátásban részesüljön. A probléma a legélesebben a 

szervátültetések esetében mutatkozik meg. Mindig kevesebb a felhasználható szerv, mint a rászoruló személy. 

Hogyan döntik el, ki kapja a szervet? Ha a fizetési képességet mint etikailag elfogadhatatlan megoldást elvetik, 

még mindig két, egymásnak ellentmondó szempont között kell választani. Az egyik az orvosi prognózist, a 

beavatkozás hatékonyságátveszi alapul, a másik a szükséghelyzetet. Az első alapján a legjobb állapotban lévő 

beteget érdemes megoperálni, hiszen a műtét sikerének esélye és a továbbélés valószínűsége ezekben az 
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esetekben a legnagyobb; a másik esetben azt, aki az operáció nélkül azonnal meghalna, annak ellenére, hogy a 

műtét sikerének esélye itt sokkal kisebb. Az első elv hatékonyabb, a második etikailag elfogadhatóbb döntést 

eredményez. 

Az orvosok azonban sokszor nem is elvekből, hanem szokásokból és olyan normákból indulnak ki, amelyek 

nem is igazságosak, és a hatékonyságot sem biztosítják. Elster (id. Lewis, Webley, Furnham, 1995) szerint az 

orvosokat három norma vezérli. 

• Az első az együttérzés normája, amely szerint a vészhelyzetben lévőket részesítik előnyben. Ez az etikai 

individualizmusként aposztrofált preferencia az előbbiekben elemzett azonosított élet szimpátiájából indul ki (a 

preferencia felerősödik, ha az orvos által kezelt saját páciensről van szó). 

• A második norma a „végére járás" normája, tehát ha valakinél egy első transzplantáció nem sikerült, azon 

újabb műtétet hajtanak végre, bár esélyei ilyenkor még rosszabbak. 

• A harmadik az érdemek szerinti elosztás. Ez az orvosi szempontból nem értékelhető elv az igazságos világ 

feltevésen alapul. Egy alkoholista például kevésbé érdemli meg a májtranszplantációt, mint aki nem iszik. (Az 

itt implikált értékek is gyanúsak, vajon a cigaretta vagy a koffeinfogyasztás kisebb vétek-e, mint az 

alkoholizmus?) 

Célravezetőbbnek tűnhet, ha szigorúan a műtét hasznosságából indulunk ki. Itt a várható élettartam és az élet 

minőségének optimalizálása lenne a döntési kritérium. De hogyan mérjük az életminőséget? Ha az aktivitás 

visszaállítása vagy a fájdalom csökkentése a szempont, akkor mit kezdünk azzal a beteggel, aki szeret passzív 

lenni, vagy azzal, aki a kis fájdalmat is rosszul tűri? A megítélő orvos etikai és ideológiai beállítottságától függ 

az ilyen típusú döntés, amely óhatatlanul azt implikálja, hogy az egyik személy élete értékesebb a másikénál. 

Összefoglalva: az élet értéke nem végtelen, értékelése azonban igen ellentmondásos. A legszembeötlőbb 

sajátossága az, hogy az azonosított életeket többre értékelik az egyének és a döntéshozók, mint az azonosítatlan, 

statisztikai életeket. A döntéshozóknak a gyakorlatban meg kell küzdeniük az ellentmondásokkal, az 

igazságosság különböző szempontjai között kell egyensúlyt teremteniük. Egyelőre kiválasztott döntési 

procedúra segíthet az egyenlőség biztosításában és a döntés igazolásában. A konkrét döntések minden bizonnyal 

az emberek értékrendjétől és a kultúrában elfogadott normáktól függnek, tabuk és előítéletek övezik e 

kérdéseket. Ebben a részben sok orvosetikai kérdést nem érintettem (génmanipuláció, klónozás), ezek azonban 

csak a példák számát bővítették volna. A pszichológia számára releváns kérdéseket e limitált bemutatásban is 

tetten érhetjük: milyen kritériumok vezetik a döntéshozókat, milyen értékek befolyásolják az elfogadást, milyen 

félelmeket és tabukat kell leküzdeni a kérdés konzisztensebb kezelése érdekében? 

2.3.6. Rövidlátás versus távolbalátás – az idő dimenziója 

2.3.6.1. Megtakarítás és önkontroll 

A mohó egyén szerint „jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok". De nem érdemes levágni az aranytojást tojó 

tyúkot. Miért is kellene szükségleteinket egyáltalán elhalasztani? A takarékosságot és a fogyasztásban való 

önkorlátozást hagyományosan morális viselkedésként értékeli kultúránk. A takarékosság a szerénységgel és a 

szorgalommal társul. A pazarlás, a luxus élvezete a lusta és kéjvágyó embertjellemzi. A tücsök és a hangya 

klasszikus meséje arra tanít, hogy a szórakozásnak élő tücsök később megfizeti lustaságának árát, mivel nem 

gondoskodott előre arról, hogy a nehéz időkben is ki tudja elégíteni saját szükségleteit, így másokra szorul. 

A fogyasztói társadalom azonban megkérdőjelezi a takarékosság moralitását. Keynes kifejezetten károsnak 

tartotta a takarékoskodást, mivel az szerinte lassítja a gazdaság működését, és végső soron munkanélküliséget 

eredményez. A fogyasztói társadalom pazarlásra ösztökél, a tartós fogyasztási cikkek egyre kevésbé tartósak, a 

reklámok a szükségleteken felüli fogyasztásra szólítanak fel, eldobható, egyszer használatos eszközök, 

csomagolóanyagok késztetnek pazarlásra. A takarékosság pozitív megítélése a fogyasztói társadalmak előtti 

időkben sem volt teljesen egyértelmű. Ismerjük Moliere Harpagonját, a végtelenségig zsugori, a gyűjtögetésért 

önmagáért takarékoskodó komikus figurát, aki nemcsak másnak nem ad, hanem saját magától is mindent 

megvon, és rettegve ül rongyaiban pénzeszsákján, nehogy vagyona valamilyen módon leapadjon. Az 

arisztokrácia számára pedig egyenesen kötelező volt a fényűző, pazarló életmód, hiszen a vagyon és a velejáró 

hatalom fitogtatása szimbolikusan is megerősítette a társadalom hierarchiáját. 

Keynes felfogásával szemben a takarékoskodás mellett nemcsak erkölcsi, hanem praktikus érveket is fel lehet 

sorakoztatni. A takarékoskodás egyrészt gazdasági haszonnal jár, mivel hozzájárul a tőkefelhalmozáshoz, és 
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visszatartja az inflációt. Másrészt az egyén számára lehetőséget teremt későbbi, nagyobb beruházásra (bár a 

fogyasztói társadalomban elterjedt hitelrendszer inkább utólagos megtakarításra ösztönzi a fogyasztókat). 

Harmadrészt, a kulturális hagyomány még mindig erkölcstelen képzeteket társít a luxushoz, a szükségletek 

kontroll nélküli és azonnali kielégítéséhez, a takarékoskodás tehát a társadalmi normákhoz való alkalmazkodás 

szempontjából hasznos. Negyedrészt – és talán ez a társadalmi megítélés legfontosabb szempontja – a 

takarékoskodó egyén (ellentétben a tanmese tücsökjével) gondoskodik arról, hogy nehéz időkben is biztosítani 

tudja szükségleteit, és ne szoruljon mások (a családja, ajótékonykodók vagy a társadalom) segítségére. 

Számos pszichológiai kísérlet vizsgálta azt, hogy hajlamos-e az ember (és az állat) a közvetlen fogyasztást 

elhalasztani egyjövőbeli, sokszor nagyobb fogyasztás reményében. A vizsgált helyzeteket úgy konstruálták meg, 

hogy a „türelmetlenség" és a gazdasági racionalitás konfliktusba kerüljenek, vagyis olyan helyzeteket 

teremtettek, ahol egyértelműen nagyobbjutalmat kap a várakozó. Az eredmények a „türelmetlenség" 

szindrómáját találták túlnyomórésztjellemzőnek: sokan hajlamosak a későbbi, nagyobbjutalmat felcserélni az 

azonnal elérhető kisebbre, és inkább a közvetlen kielégülést választják. A „türelmetlenség" az éretlen 

személyiségre még fokozottabban jellemző: minél fiatalabb a gyerek, annál nehezebb a szükséglet elhalasztása, 

a pszichotikus betegek és az állatok mindig az azonnali, kisebb nyereményt preferálják a későbbi, nagyobb 

rovására. 

A fogyasztás elhalasztása végeredményben időbeli preferenciaként, időre vonatkozó választásként értelmezhető. 

Ha az etikai szempontokat mellőzve, pusztán a hasznosság szempontjából vizsgáljuk meg a helyzetet, akkor 

nem egyértelmű, hogy érdemes-e takarékoskodni, illetve mikor és milyen szükségletünket célszerű kielégíteni, 

hiszen nem tudhatjuk biztosan, hogy ajutalmak hozzáférhetősége és egyéni preferenciáink hogyan fognak 

alakulni ajövőben. Az idő szempontjából racionális választás leírására az idői diszkontálás fogalmát vezették be. 

A fogyasztó egy szubjektív leszámítolási hányadossal kalkulál, aminek eredményeképpen a későbbi jutalmak 

értéke lecsökken (vagyis a holnapi túzok kevesebbet ér, mint a mai, a holnaputáni még kevesebbet, stb.). Ennek 

alapján össze tudja hasonlítani ajövőbeli fogyasztásának értékét ajelenlegivel. A leszámítolási hányados 

azonban nem objektív és nem állandó. Három tényező befolyásolja (Herrnstein, 1961; Ainslie, 1975): 

• ajutalom nagysága (kisebb értékű távoli jutalom esetén egyáltalán nem akarunk várni, nagyobb esetén 

türelmesebbek vagyunk), 

• a várakozási idő (ha sokáig kell várnunk, akkor kevésbé vagyunk türelmetlenek), 

• valamint az, hogy nyereségről vagy veszteségről van-e szó (a nyeremények azonnali megszerzése fontosabb 

számunkra annál, mint hogy egy veszteséget el tudjunk halasztani). 

Nem mindig vagyunk azonban türelmetlenek. Amikor a várakozás maga kellemes izgalmat okoz, olyankor 

hajlandóak vagyunk a jutalmakat önként elhalasztani (Loewenstein, 1988). Nemcsak az idő hossza és ajutalom 

nagysága, hanem az idői mintázat is növeli vagy csökkenti ajutalom értékét. Az olyan idői mintázatot 

preferáljuk, amikor ajutalom folyamatosan növekszik. Egy kísérletben három fizetési mintázat közül lehetett 

választani (csökkenő, stagnáló átlagos és növekvő), és annak ellenére, hogy az először magas, majd 

folyamatosan csökkenő fizetés választása a legésszerűbb (a munkavállaló kamatoztathatja többletpénzét, állást 

változtathat stb.), a megkérdezettek háromnegyede a növekvő bér mellett döntött. 

Vajon miért takarékoskodunk kevesebbet, mint ahogy elhatároztuk? Miért tartjuk a jövőt kevésbé értékesnek, 

mint a jelent, miért nem azonosulunk jövőbeli énünkkel ugyanúgy, minta mostanival, miért gondoljuk, hogy 

ajövőben kapottjutalmak kevesebbet fognak érni? Vagy amikor úgy gondoljuk, hogy mégiscsak távoli célokat 

kellene követnünk, miért van szükségünk arra, hogy különböző fortélyokkal rákényszerítsük magunkat az 

elhatározás betartására? Miért kötünk irracionális módon olyan nyugdíjbiztosítást, amely miatt állandóan 

takarékoskodnunk kell, de kevesebb kamatot kapunk, mint ha mi magunk forgatnánk a pénzünket? Miért 

fizetünk ki sok pénzt fogyókúrás vagy alkoholelvonó programokra, ahelyett hogy saját elhatározásunkból 

szoknánk le? 

Nyilvánvalóan kettős motiváció hajtja a legtöbb embert: az egyik ajövőről való gondoskodás, a morális és 

ésszerű cselekvés vágya, a másik az azonnali kielégülés türelmetlen mohósága, a szükségletek elhalasztásának 

nehézsége. A szükségletek elhalasztásához akaraterő szükséges. Az ösztönös és morális cselekvés 

konfliktusának feloldására, az akaraterő paradoxonának magyarázatára több szerző is (pl. Adam Smith vagy 

Freud) a self megtöbbszörözésétjavasolta, azaz feltételeztek legalább két selfet (az egyik a késztetések, a másik 

az erkölcs parancsát követi). Klasszikus példa a kétféle én harcára Odüsszeusz esete, aki vágyott a szirének 

énekét meghallgatni, de nem akart odaveszni a tengerben az ellenállhatatlanul csábító ének hallatán. Számolt 
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saját jövőbeli gyengeségével, ezért az árbochoz köttette magát, hogy előre megakadályozza, hogy a tengerben 

lelje halálát. 

Thaler és Shefrin (1981) az önkontrollt az idővel kapcsolatos választások paradigmájában értelmezi. Az 

önkontroll paradoxonát (ugyanaz az egyén két ellentmondó dolgot akar egy időben, például költekezni és 

megtakarítani) azegyénjelenre ésjövőre vonatkozó preferenciáinak különbözőségével oldják fel. A kettős én itt 

úgy jelentkezik, hogy egyes időszakokban a jövő preferenciáit figyelembe vevő, távolba látó, tervező én, míg 

más időszakokban ajelenre koncentráló, rövidlátó, vagyis cselekvő én kerekedik felül. Ez a kettősség persze 

konfliktust okoz. A feszültségek enyhítésére az egyének különféle technikákkal élnek. A technikák egyik része 

az ösztönzők változtatására irányul: 

• az önmegtartóztatást (diétázást vagy takarékoskodást) önmagában értékesnek lehet feltüntetni, 

• az önmegtartóztató tevékenység folyamatos nyomon követésével (pl. kalóriák számolása, heti költségvetés) a 

tervező a devianciát rögtön kimutathatja és korrigálhatja, 

• az ösztönzőket meg lehet változtatni (olyan gyógyszer bevétele, amely mellett az alkohol undort kelt). 

A változtatás másik módja a cselekvő lehetőségeinek korlátozása a kísértés korlátozásával. Erre példa a már 

említett Odüsszeusz esete, de hasonló taktikát követ az is, aki a fogyókúra-klinikán pénzt fizet azért, hogy ne 

kapjon enni, vagy a pénzét leköti, hogy ne is tudjon kivenni belőle. (Az egyénen belül zajló konfliktus és az 

alkalmazott technikák párhuzamba állíthatók a vállalatokon belül a tervezői és kivitelezői részleg 

konfliktusával.) 

A gazdaságpszichológia empirikus módon is választ keresett arra a kérdésre, hogy mitől függ az egyén 

megtakarítási hajlandósága. Ajutalom elhalasztásának általános képessége és a megtakarítás mint gazdasági 

viselkedés között nem találtak értelmezhető egyéni különbségekre utaló összefüggéseket, ezért más 

meghatározó tényezőket próbáltak azonosítani. A racionálisan indokolt megtakarításoknál (későbbi fogyasztás, 

a jövedelem és a fogyasztás ingadozásának kiküszöbölése, vésztartalék stb.) megfigyelhető egy jellegzetes 

viselkedési mintázat, amely a megtakarítás és a költekezés váltakozó periódusaiból áll, azaz az elköltött összeget 

az emberek hamar visszaspórolják. 

Az eddig elmondottak alapján nem meglepő, hogy számos irracionális tényezőt is sikerült tetten érni. A 

megtakarítás mennyisége természetesen függ a jövedelem nagyságától és a vagyon nagyságától (bár a 

gazdagoknak kevesebbet kellene takarékoskodniuk, mégis relatíve többet tesznek hozzá 

megtakarítottjövedelmükhöz). Katona (1975) attitűdvizsgálatának tanúsága szerint a kamat csekély ösztönzőnek 

bizonyult, és az infláció – amikor költekezni lenne érdemes – éppen a várttal ellentétes hatást vált ki (az 

emberek inflációs időkben inkább félretesznek). A tartósan nehéznek észlelt gazdasági helyzetekben a 

megtakarítási hajlandóság nő. Ez a viselkedés -gazdasági szempontból akár racionális, akár nem-a biztonság 

iránti vágyat tükrözi. A jövedelem eredete is szerepetjátszik a megtakarítási hajlandóságban, a váratlan 

jövedelmeket (főleg a kisebbeket, a talált pénzt vagy a nyereményt) hajlamosak az emberek elkölteni. Az 

életciklus-hipotézissel szemben (a fiatalnak kölcsönt kellene felvennie, a középkorúnak takarékoskodnia 

kellene, időskorban viszont mindentel kellene költeni) az öregekjobban spórolnak, annakellenére, hogy az 

örökhagyás, az utódokról való gondoskodás jelentősége radikálisan csökkent a modern társadalmakban. A 

takarékoskodás személyi tényezőit vizsgálva megállapították, hogy a felfelé törekvő, eredetileg a kisebbséghez 

tartozó középosztály tagjai jobban takarékoskodnak. A megtakarítási hajlandóság nagymértékben függ a 

jövedelem változásának percepciójától. Kétségtelenül igen változatos motívumok állnak a megtakarítás 

hátterében, ezért nehéz átfogó magyarázatot találni e viselkedés okaira. 

Katona vetette fel azt a gondolatot, hogy a megtakarított vagyon maga is egy specifikus fogyasztási javat 

képvisel, s ezt az elképzelést fejlesztette tovább Clower és Johnson (1968). Az öncélú, az önmagáért való 

megtakarítás (lásd Harpagon) azonban irracionális, és nem is etikus, inkább az önzés egy szélsőséges 

változatának szokták tekinteni. Az ilyen típusú irracionális spórolás enyhébb változata a háztartások 

többségében előforduló használaton kívüli tárgyak tömege. Egyes állatok gyűjtögető viselkedése (pl. a 

tengerimalac, amely testsúlyának 25-szörösét is felhalmozza) arra indított egyes kutatókat (Lanier, Estep, 

Dewsbury, 1974), hogy biológiai okokat tételezzenek fel a viselkedés hátterében. E magyarázat azonban 

vitatható, mert az életmódjukban (társas forma) és táplálkozási szokásaikban (romlandó élelmek fogyasztása) az 

emberhez közelebb álló fajoknál (pl. patkányok) egyedül csak éhezési periódusokban mutatható ki takarékosság. 

Közismert, és a szenvedélyes fogyasztással furcsa párhuzamot sugall a zsugoriság anális ösztöneredetére 

vonatkozó analitikus elmélet. Rosenwald (1972) kimutatta, hogy anális beállítottságú személyek kevésbé 

kockáztatták egy szerencsejátékban már megszerzett nyereményeiket, mások azonban (pl. Rapaport, 1955) 
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vizsgálataikban nem találtak korrelációt a beállítódás és a pénzzel való foglalatosság között. Az empirikus 

bizonyítékok tehát nem elégségesek az elmélet meggyőző alátámasztására. 

Három etikai természetű problémával szeretnék foglalkozni a környezettel kapcsolatos döntések kapcsán. Az 

első a környezet megóvása, a második az értékek szerepe a környezeti kockázat megítélésében, a harmadik a 

kockázatviselés méltányossága. Idővel kapcsolatos választásnak foghatjuk fel az egyének és a társadalom 

környezetvédelmi tevékenységét, attitűdjeit. Egy sajtóelemzésből az derült ki, hogy a hatvanas években a világ 

még egyáltalán nem érdeklődött a „zöld" témák iránt, a hetvenes évektől a kilencvenes évekig az érdeklődés 

ötszörösére nőtt, miközben a nyolcvanas években kicsit csökkent (Sadgrove, 1992). Bacow és Wheeler (1984) 

ezt a szemléletváltást az alábbi öt fő okra vezeti vissza: 

• A régebben jelentéktelennek tartott vagy fel sem ismert veszélyek hatásai kumulálódtak, és még tovább 

kumulálódhatnak, ami visszafordíthatatlan változásokat idézhet elő a környezetben (pl. üvegházhatás). 

• A legújabb technológiák veszélyeik szempontjából is újdonságot jelenthetnek: láthatatlanul terjedő, 

katasztrofális következmények lehetőségével járó, emberek ezreinek, tízezreinek a károsodását előidéző, a jövő 

generációra is esetlegesen romboló hatással lévő veszélyekjelentek meg (pl. atomerőművek). 

• A hasznot sokan élvezik, míg a veszélyeket, a negatív következményeket sokkal kevesebb embernek kell 

elviselnie (pl. a veszélyes hulladékot kezelő létesítmények esetében). 

• A politikai és jogi intézmények új törvényeket, szabályozókat dolgoztak ki a környezet védelme érdekében, 

ezzel a probléma a társadalom figyelmének középpontjába került. Megélénkültek a környezetvédő mozgalmak, 

és egy-egy, a döntéseket meghiúsító sikeres akciójuk újabb bátorítást és igazolást jelentett számukra. 

• A társadalomban néhány éve bekövetkezett egy olyan értékváltás, amely megkérdőjelezi a fogyasztási értékek 

prioritását, az állandó termelésbővítés szükségességét és a termeléshez kapcsolódó 

intézményrendszerjogosultságát. Az anyagi javakra épülő értékrend és az ennek következtében létrejött, 

hierarchizált és elidegenedett társadalmi berendezkedés helyett egy alternatív életforma lehetőségeit kutatja 

számos alulról építkező mozgalom, amely a természetes életformához, a valódi (és nem mesterségesen 

felkeltett) szükségletekhez való visszatérést mint a természet megóvásának egyetlen lehetőségét hirdeti. A 

technokrata értékrend által kialakított, erősen munkamegosztásra épülő, centralizált társadalommal állít szembe 

egy együttműködésen, egyenlőségen, kisközösségi létformákon alapuló társadalmat, az egyéni szükségletek 

önkéntes korlátozását hirdetve. 

Ma már senki sem vitatja azt, hogy reális veszélyek fenyegetik környezetünket. Vizsgáljuk meg először a 

kérdést a racionalitás szempontjából, azaz egy hasznosságát maximalizálni szándékozó racionális egyén vagy 

szervezet hogyan viszonyul a környezethez? Feláldozza saját előnyeit, amikor a veszélyek feltehetően egy jóval 

későbbi időpontban jelentkeznek? Tesz-e költséges környezetkímélő erőfeszítéseket akkor, amikor nem lehet 

biztos abban, hogy mások is meghozzák ezt az áldozatot? Mennyire gátolja a környezettudatos viselkedést a 

jelentéktelenség érzése (az egyén joggal gondolhatja, hogy saját viselkedése olyan keveset nyom a latban, hogy 

a végeredményen nem változtat semmit)? Kialakul-e a társadalmi csapda a többiek viselkedésével kapcsolatos 

bizalmatlanság és a nagyobb haszon elérésére csábító kísértés miatt? Az idői leszámítolás azt eredményezi-e, 

hogy ajövő kevésbé fontos, mint a jelen? A környezettudatos viselkedésben a természet önmagában való értéke, 

a kooperáció, a jövő generációjáért való aggódás mint etikai érték fejeződik ki. Kérdés, hogy ez az 

értékorientációbeli változás háttérbe szorítja-e az anyagi értékeket, csökken-e a fogyasztás, konzisztensen 

megnyilvánul-e a környezetféltő az attitűd a viselkedésben? 

Számos vizsgálat bizonyítja, hogy a közvéleményt foglalkoztatja a környezet, aggódik a környezet állapotáért. 

MacGregor (1991) és Fischerés munkatársai (1991) irányítatlan interjúban kérdezett rá, mi miatt aggódnak az 

emberek. Eredményeik szerint az emberek személyes problémáikat sorolják, és csak azok után tesznek említést 

a környezetvédelem problémáiról (a nőket és a diákokatjobban foglalkoztatja a környezet megóvása, mint a 

felnőtt férfiakat). Amikor azonban kérdőíven direkt kérdés vonatkozik arra, hogy aggódnak-e a környezetért, 

90% igenlő választ ad, sőt kifejezi, hogy szívesen tenne valamit a környezet megóvása érdekében (Lewis, 

Webley, Furnham, 1995). Fontos megjegyezni, hogy a környezeti kockázatokért a kormányt teszik felelőssé, 

nem saját magukat. 

Axelrod és Lehmann (1993) kiterjedt kérdőíves attitűdvizsgálatában az attitűd és a viselkedés összefüggését 

kívánta felderíteni. Megállapították, hogy – összhangban az attitűd és viselkedés kapcsolatának 

ismertjellemzőivel – itt is azt lehetett tapasztalni, hogy az általános attitűdök nem, csak a specifikus 

attitűdökjósoják be a viselkedést, és hogy a viselkedésre vonatkozó gyakorlati útmutatók igen fontosak ahhoz, 
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hogy az attitűdök a viselkedésben is megjelenjenek. A viselkedési szándék továbbá összefügg a viselkedés vélt 

hatékonyságával. Érdekes eredményük az, hogy az emberek a környezetvédelem kérdéskörét nem kapcsolják 

össze gazdasági tényezőkkel, a környezeti tudatosság így sok esetben nem jár együtt az anyagi javak 

birtoklására irányuló vágy csökkenésével. Hiába tudják, hogy az ipari termelés döntő szerepet játszik a 

környezetszennyezésben, saját fogyasztásukat nem csökkentik. Ennek egyik jó példája a személyautó 

használata. Annak ellenére, hogy a levegőszennyezés, az autópályák látványa és zaja, a balesetek és környezeti 

ártalmak mindenki által ismertek, mégis szinte lehetetlen rávenni az embereket, hogy önként lemondjanak a 

számukra a függetlenséget, szabadságot, jólétet szimbolizáló autó használatáról. Hiába emelik a benzin árát, az 

úthasználati díjakat, a parkolás költségeit, a fogyasztási szokások nem változnak. 

A fogyasztásra és az életmódra vonatkozó amerikai minta és ideál pedig az egész világon egyre elterjedtebbé 

válik. Az egyéni viselkedés pszichológiai jellemzői mellett azonban a társadalmi struktúra is gátolja a 

környezettudatos viselkedést: a tömegközlekedés minősége és ára, a szétszórt külvárosi településforma 

elterjedése akadályozza ezt, a drága, energiatakarékos gépekbe, a házak szigetelésébe pedig csak a gazdagok 

tudnak beruházni. A háztartási energia megtakarítása esetében megállapították, hogy a fogyasztás mennyisége 

alig függ össze az energia árával. Fontosabb ennél a fogyasztók személyes pszichológiai elkötelezettsége 

(Heberlein, 

Warriner, 1983), ezért a fogyasztást nem anyagi ösztönzőkkel lehet a legjobban befolyásolni, hanem a 

társadalomnak való elkötelezettség hangsúlyozásával. Mosler (1993) egy társadalmi csapdákat szimuláló 

kísérletében arra a következtetésre jutott, hogy a környezet megóvása érdekében szükséges kooperáció 

akkorjöhet létre a legnagyobb eséllyel, ha a viselkedés nyilvános és látható, az általános morál támogatja azt, és 

a bizalom légköre uralkodik. 

A környezetvédelem talán még fontosabb szereplője az ipari és a politikai szféra. Kétségtelenül rájuk is egyre 

nagyobb nyomás nehezedik ebben az irányban. Egy, az üzleti szférában dolgozó menedzserekkel végzett angol 

felmérés tanúsága szerint (Sadgrove, 1992) 95%-uk úgy gondolja, hogy a környezetvédelemre irányuló nyomás 

ajövőben még tovább nő. Minden ötödik menedzser azt állította, hogy a környezet a legfontosabb számára, de 

azt fontosabbnak ítélték magánéletükben, mint a munkájukban. Sok területen még keveset tesznek a 

környezetvédelemért (kommunikáció, marketing, tréning a dolgozók számára), és az ezzel foglalkozó 

munkatársak elszigeteltnek és jelentéktelennek érezték magukat a vállalat életében. 

Gyakran lehetünk tanúi szenvedélyes és hangos vitáknak, amelyek új létesítmények kapcsán alakulnak ki (pl. 

szemétlerakó telepítése, autópálya, bevásárlóközpont építése). Demokratikus társadalmakban a mindennapi 

ember is részt kér a döntéshozatal felelősségéből, így mind a lakosságnak, mind a szakértőknek, mind a 

döntéshozóknak ismerniük kell és figyelembe kell venniük egymás szempontjait és nézeteit a döntések 

tartalmával és folyamatával kapcsolatban. A viták két témához kapcsolódnak: az egyik a kockázat 

elfogadhatósága, a másik pedig a kockázat elosztásának méltányossága. 

Számos kockázatos tevékenység nagy haszonnal jár, de a negatív következmények lehetősége riasztó, 

különösen, ha környezeti vagy egészséggel kapcsolatos a veszély, és az embereknek egészségük vagy vagyonuk 

esetleges elvesztésével kell számolniuk. Az élet biztonságának és a kockázat kiszámíthatóságának növelése 

nagyon kívánatos lenne, ugyanakkor nehéz lemondani a kockázatos tevékenységekkel járó előnyökről. Vajon 

megéri-e a tevékenységből eredő haszon a kockázatot? Elfogadható-e egy adott veszély szintje? Ezek az 

értékeket tartalmazó kérdések állnak a kockázat mértékével kapcsolatos viták hátterében (Faragó, 1999). 

A mai fejlett társadalmak nem érzéketlenek a kockázatokkal szemben, hiszen intézmények alakultak a 

kockázatkezelésre. Úgy tűnhet, a társadalom sokat megtett már a kockázat kontrollálása érdekében, mégis igen 

heves viták dúlnak továbbra is egyes kockázatok következményeinek súlyossága és elfogadhatósága körül. És a 

vita nemcsak a szakértői, a döntéshozói és a laikus csoportok között zajlik, hanem e csoportokon belül is. A 

kockázatok azonosítása, mértéke, természete és elfogadhatósága mindenképpen tartalmaz szubjektív elemeket 

és értékítéleteket, a keletkező konfliktus elsősorban az értékek konfliktusa. Az emberek, valamint a társadalom 

számára a legfontosabb kérdés a kockázattal való megbirkózás. A következő kérdések foglalkoztatják a 

társadalmat: Mi a biztonság megfelelő foka? Mekkora kockázat fogadható el? Hogyan lehet a kockázatot 

igazságosan elosztani? Mekkora erőfeszítést ér meg a kockázat szabályozása? A környezet radikális 

megváltoztatását okozó tevékenységeket korlátozni kell-e, és ki ezért a felelős? Az ilyen kérdések nem tényekre 

vonatkoznak, nem az igaz vagy hamis kérdésében kell döntenie a válaszolónak, hanem abban, hogy mi a 

kívánatos vagy az elvetendő, mi a jó vagy a rossz, egyszóval a döntések az értékekkel kapcsolatosak. 

A laikusok nem ugyanazokat az attribútumokat használják a veszélyesség megítélésekor, mint a szakértők. Saját 

értékeik alapján nem a következmények súlyosságából és gyakoriságából indulnak ki, hanem olyan minőségi 
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összetevőkre koncentrálnak, mint a kockázatvállalás önkéntessége, a katasztrófa előfordulásának esélye, a 

kontroll lehetősége, a kockázat ismertsége, a következmények időbeli eloszlása és így tovább. A szakértők is 

véleményt formálnak arról, milyen következtetéseket kell levonni a kockázatbecslésből, a társadalom mit 

tegyen, hogyan birkózzon meg a különböző kockázatokkal, azaz őket is befolyásolják vallott értékeik. 

Sok példa bizonyítja, hogy valamely új technológiát támogató és ellenző szakértők a probléma különböző 

aspektusára koncentrálnak, és nemcsak a lehetséges következményeken, hanem a következmények fontosságán 

is vitatkoznak. Meglehet, a szakértők nem realizálják azt, hogyjószándékúan kialakított, objektívnek tartott 

véleményüket értékeik is befolyásolják, így gyakran azértjutnak különböző következtetésekre, mert különböző 

problémákat oldanak meg (Fischhoff, Svenson, 1982; Eiser, vanderPligt, 1988). E tendenciátjól demonstrálja az 

a veszélyeshulladék-égető mű telepítését ellenző és támogató érvelést elemző vizsgálat, amely megmutatta, 

hogy az érvelés tartalma és formája nem független egymástól: saját igazát bizonyítandó, a szakértő olyan 

érvelési módot választ a vita különböző pontjain (tényekre, elméletekre, értékekre, az objektivitásra vagy a 

tekintélyre hivatkozik), amely prekoncepcióit igazolja (Faragó, Vári, 1990). 

Weinberg (1972) még átfogóbb kritikával illeti a szakértők szerepét. Szerinte vannak olyan kérdések, amelyeket 

ugyan feltesznek a tudomány számára, de ezekre a tudomány nem tud választ adni. Ezekben az esetekben a 

tudósoknak egy új, ún. transztudományos szerepet kellene vállalniuk, nyíltan felés elismerve azt, hogy 

véleményük alapját értékeik képezik, és nem rendelkeznek a bölcsesség monopóliumával, mivel más értékeknek 

is van létjogosultságuk. E transztudományos álláspontot követve Groenewold (id. Stallen, 1980) elutasítja a 

kockázat próba-szerencse alapon való kezelését. Szerinte a természetbe való mesterséges beavatkozás 

következtében globális, nagy volumenű hatásokkal kell szembenéznünk, olyan komoly következményekkel, 

amelyeknek számszerűsítése értelmetlen próbálkozás: „...a makroméretű kockázatok esetében a nem nulla 

valószínűségű események előbb vagy utóbb katasztrófához vezetnek." A kockázat minőségi kérdéssé válik. 

Nincs garancia arra, hogy intelligencia vagy innováció segítségével elkerülhető az emberiség és a természeti 

környezet korai elpusztulásának veszélye. Az emberiség hosszú távú érdekei és egyes csoportok rövid távú 

érdekei közötti ellentét is azt bizonyítja, hogy a kockázat problémája nem csupán tudás kérdése, hanem olyan 

értékek kérdése is, mint például a jövő generációiért vagy a környezetért vállalat felelősség, illetve a gazdasági 

és politikai érdekek. 

A technológia okozta kockázatok egy másik etikai vetülete az igazságosság, a méltányosság kérdése. A hasznot 

sokan élvezik, a következményeket pedig sokszor sokkal kevesebb embernek kell elviselnie. Ezek a problémák 

általában létesítmények telepítésével kapcsolatban jelentkeznek: a lakosság tiltakozik a veszélyeshulladék-

temetők, üzemek, autópályák lakókörzetükhöz közel tervezett építése ellen. 

A „ne az én kertembe" magatartás számos társadalmi konfliktus alapja (Faragó, Vári, Vecsenyi, 1990). A 

kockázatkommunikációval kapcsolatos egyre szaporodó irodalom többféle ajánlást is megfogalmazott e 

probléma megoldására. Ezek a javaslatok mind elfogadják a közösségek tiszta környezethez és a döntésekbe 

való beleszóláshoz való jogát, és megpróbálnak olyan etikus megoldásokat találni, amelyek ejogokat tiszteletben 

tartják, és egyúttal a telepítési vagy energiaproblémákra is választ adnak. A probléma még távolról sem 

megoldott. Lakossági nyomásra sok telepítéstől elállnak, vagy meglévő létesítményeket bezárnak, helyettesítő 

alternatíva megteremtése nélkül. A kompenzáció, bár vitathatatlanul etikusabb, mint a kompenzáció nélkül a 

lakosságra erőltetett kockázat, mégis sokszor ellenérzést szül. Ilyenkor általában pénzt vagy más előnyöket 

ajánlanak fel azoknak a közösségeknek, amelyek befogadják a létesítményt. Ez ajavaslat azonban egyrészt 

gyanakvást kelt: ha fizetnek, akkor biztos nem olyan ártalmatlan a létesítmény, mint amilyennek hangzik. 

Másrészt sokan éppen etikai szempontból kifogásolják azt, hogy a szegényebb, rászorultabb településekre 

kerüljön a többiek szemete, ezzel csak tovább fokozva azok hátrányos helyzetét. 

Összefoglalva: olyan döntésekben, amelyekben az idő tényezője is szerepetjátszik, a rövid távú haszonszerzés és 

a hosszú távú gondolkodás dilemmájával szembesülnek mind az egyének, mind a politikusok. A rövid távú 

gondolkodás, a közvetlen szükségletkielégítés a csábítóbb alternatíva, de az öngondoskodás és ajövő 

generációkért való aggódás etikai megfontolásai ajövő figyelembevételét diktálják. Az ember (és a társadalom) 

rávehető arra, hogy e hosszú távú szempontokat is figyelembe vegye, takarékoskodjon a pénzzel, az energiával. 

A természet és a környezet megóvása ajelen és ajövő generációk érdekeit szolgálja, de önálló etikai 

princípiumként is felfogható a természet tiszteletben tartása, a fajok fennmaradásának és életterének biztosítása. 

A társadalom egyre érzékenyebb ezekre a problémákra, bár csak kismértékben hajlandó ezért áldozatot hozni, 

tehát csökkenteni a fogyasztást, az attitűdöket viselkedésben is kifejezni. 

A környezeti problémák értékekhez kapcsolódójellege miatt az emberek és a társadalmi csoportok különböző 

nézeteket vallanak a veszélyekről. A demokratikus társadalom egyik etikai problémája, hogy e nézetek hogyan 

jutnak szerephez a társadalmi döntéshozásban. E kérdések a méltányosságot is érintik, mivel gyakori az olyan 
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helyzet, amikor a nemkívánatos következményeket keveseknek és nem ugyanazoknak kell elviselniük, akik az 

előnyöket élvezik. Korunk társadalmainak egyik fontos feladata az, hogy az ilyen problémáknál biztosítsák az 

igazságosság és a méltányosság érvényrejutását. 

2.4. ÖSSZEGZÉS 

Ebben a fejezetben elsősorban a közgazdaság hagyományos emberképét tettük vizsgálat tárgyává. Célunk annak 

bemutatása volt, hogy az etikai szempontok nem nélkülözhetőek a gazdasági viselkedés leírásakor, hiszen 

egyfelől befolyást gyakorolnak a gazdaság működésére, másfelől a gazdaságban mozgó egyének viselkedésének 

valósághű leírásához elengedhetetlenek. 

A mondanivaló kiélezése kedvéért sok leegyszerűsítéssel éltünk. Egyrészt nem tartottuk tiszteletben az erkölcs, 

etika, érték fogalmi különbségeit, nem vizsgáltuk e kérdések filozófiai hátterét, és nem foglalkoztunk 

pszichológiai elemzésükkel sem. Túl élesen állítottuk szembe a racionalitást a morális megfontolásokkal, és nem 

tértünk ki részletesen azokra a törekvésekre, amelyek beépítik az erkölcsöt az utilitarianizmus 

fogalomrendszerébe. Felróható még az, hogy a vizsgálandó kérdéseket önkényesen választottuk ki és 

rendszereztük. A terjedelmi korlátok mellett a tartalmi koherencia is erre a megoldásra késztetett, mivel célunk 

elsősorban annak a bemutatása volt, hogy az etikai kérdések elemzése nélkül nem lehet megérteni és nem lehet 

tervezni gazdasági folyamatokat a modern társadalomban. Érveket sorakoztattunk fel amellett is, hogy a 

pszichológiának is szerepe van a gazdaság, az etika, az egyén és a társadalom viszonyának tisztázásában, annak 

felmutatásában, hogy a gazdaság szereplői, az ember és az ember alkotta kultúra hogyan kezeli ezeket 

szándékainak, ítéleteinek megfogalmazásakor, a viselkedés realizálása során. Preskriptív és deskriptív 

szempontot párhuzamosan érvényesítve, az elemzés arról is szólt, mi a kívánatos működési mód, és arról is, 

hogy mi valósul meg. Egyének viselkedését, attitűdjeit vettük célba (a pszichológia elsősorban ebben illetékes), 

de számos esetben sort kerítettünk társadalmi döntések vizsgálatára is. 

Az elméleti elemzés három fontos eredményét érdemes kiemelni. 

• Léteznek olyan jelentős problémák (a közjavak megőrzése, társadalmi csapdák elkerülése), amelyek 

megoldása nem képzelhető el etikai szempontok érvényesítése nélkül. A társadalomban élő mindennapi ember 

viselkedésének hatását olyan kicsinynek érezheti (jelentéktelenségi hatás), hogy etikai megfontolások hiányában 

valójában semmi sem késztetné a közérdeket szolgáló cselekedetekre (pl. a szavazáson való részvétel, a 

fogyasztás korlátozása). 

• A racionális, hasznosságmaximalizáló egyén absztrakció, a valódi ember nem hasonlít hozzá. Sem képességei 

(korlátozott racionalitás), sem motivációja (empátiára való hajlam), sem kultúrája (az erkölcsi elvek fokozatos 

elsajátítása a szocializáció során) nem támasztja alá ennek realitását. 

• A funkcionalitás szempontját (egyfajta utilitást) következetesen érvényesítő evolúciós szemlélet is eljut ahhoz, 

hogy feltételezzen egy olyan feltétlen, az érdekekkel akár szembeszegülni is képes moralitást, amelynek 

fennmaradását és működését nem a meggondolás, nem is a közvetlen hasznosság, hanem az érzelmi 

elköteleződés biztosítja. Az erkölcshöz való viszony karaktervonássá válik. Különböző területeken 

megfogalmazódik tehát az a gondolat, hogy létezik egy intuitív (döntéselmélet), konvencionális (pszichológia), 

örökölhető vonássá vált (szociobiológia) moralitás a kritikai, racionális és posztkonvencionális moralitással 

szemben, amely szokásszerű, szinte automatikus működésével biztosítja a kooperáció előfeltételétjelentő etikai 

szempontok érvényre jutását. 

A nagyító alá tett konkrét gazdasági viselkedéseket hat témakör köré csoportosítottuk: az önzés és az altruizmus, 

a kooperáció, az igazság és egyenlőség, az üzleti etika, az élet értéke, valamint a rövid és hosszú távú 

gondolkodás kérdéseit elemeztük, több-kevesebb részletességgel hivatkozva empirikus vizsgálatok 

eredményeire. A témakörök tárgyalásakor sokszor újra elővettünk azonos kérdéseket (pl. többször is 

visszatértünk az adófizetés vagy a biztonság problémájára). A visszautalások nemcsak a kategorizációs 

szempontok következetlen megválasztásának tudhatók be, hanem annak is, hogy az etikailag értelmezhető 

témák átfedik egymást. Megítélésünk szerint e témakörök közös motívuma a méltányosság kérdése lehetne, 

hiszen a gazdasági életben a javak megtermelése és elosztása folyik, a fő etikai probléma pedig éppen az, hogy a 

befektetések és a haszon szétosztása, valamint a politikai-gazdasági döntések terén mennyire érvényesül az 

igazságosság. Ebből a szempontból elemezhető az önzés, a kooperáció, az üzleti tranzakció, ajövőbeli énünkkel, 

ajövő generációival vagy a természettel szembeni méltányosság is. 

A vizsgálódás körébe bevont témák elemzése alapján is számos bizonyítékot találhatunk arra, hogy etikai 

tényezők valóban befolyásolják a gazdaság szereplőinek interakcióit. Az altruizmus az egyéni érdekek ellenében 
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is képes működni, az ember sokszor hajlandó kooperálni másokkal, sokan kényszer nélkül is megfizetik az adót. 

Az egyének fontosnak tartanak olyan – a hasznosság szempontjából nem értelmezhető – tényezőket, mint az 

igazságos, méltányos elosztás és bánásmód. Az üzleti életben, ebben az egyéni viselkedéstől távolabbi szférában 

is szükséges a megbízhatóság és a szavahihetőség. A fontos, de korlátozott erőforrások szétosztása komoly 

problémátjelent, etikai elvek bevonása szükséges a megoldásukhoz, de ezek mellett is nagy érzelmi teher hárul a 

döntéshozóra, éppen feladata, morális terhe miatt (élettel, egészséggel, biztonsággal kapcsolatos döntések). Az 

ember továbbá képes hosszú távon gondolkodni, takarékoskodni, a környezetet tiszteletben tartani és ajövő 

generációiért áldozatot hozni. 

Ugyanakkor sok tény szól amellett, hogy az etikai szempontok könnyen háttérbe szorulnak. A fogyasztó sokszor 

mohó és telhetetlen, szükségletei egyre bővülnek, sohasem elégíthetőek ki. Könnyen kialakul a társadalmi 

csapda, a versengés legyőzi a kooperációt, nem kevesen vannak olyanok, akik megkerülik az adófizetést, a 

reklámok becsapják a fogyasztókat. A méltányosság megítélésekor egocentrikus torzítás történik, az emberek a 

számukra kedvező megoldásokat tartják méltányosnak. A statisztikai, azonosítatlan életek kevés szimpátiát 

váltanak ki, a hosszú távú szempontokat félre söpri a türelmetlenség, az azonnali kielégülés hajszolása. 

Milyen következtetésekre lehetjutni ennek az ellentmondásokkal terhes képnek a láttán? Az ellentmondások 

egyfelől abból fakadnak, hogy az etikai szempontok egymással konfliktusba kerülhetnek, és az így keletkező 

dilemmák nehezen oldhatók fel. Az egyéni boldogulást propagáló protestáns etika ütközik a másokkal való 

törődés, a tolerancia elvével, az önfeláldozó kooperáció könnyen termel parazitákat, az egyik szempontból 

érvényesített méltányosság más téren igazságtalanságot szül, a szűkös erőforrások elosztása rákényszerít a 

rászorultság és a hasznosság szempontjai közötti választásra. Másfelől az embereket nem feltétlenül jellemzi a 

következetes, kritikai, posztkonvencionális erkölcs, hanem többnyire intuitív, konvencionális morál irányítja 

őket. Ez hozzásegíthet ahhoz, hogy ellentmondó, bonyolult konfliktusokkal teli helyzetekben etikai elveknek 

megfelelően cselekedjenek, de teret enged annak is, hogy a helyzetek, pillanatnyi érdekekés szükségletek, a 

konkrét partnerekhez fűződő viszony, az adott kultúrában elfogadott értékek irányítsák a viselkedést. 

Legtöbbször készen állnak jól hangzó magyarázatok arra, hogy egy adott, etikailag megkérdőjelezhető 

viselkedés tulajdonképpen miért helyes (pl. az adó úgyis a politikusok zsebébe vándorol, a nők nem alkalmasak 

a vezetésre, a nagyobb rész nekem jár). 

Meg kell jegyeznünk, hogy a gazdasági viselkedés igazán nyilvánvalóan etikai kérdéssé csak a 

posztindusztriális demokratikus társadalmak kialakulásának korszakában lett, amikor az egyén és a környezet 

értéke és tisztelete központi társadalmi kérdéssé vált. A kisebbségekkel szembeni megkülönböztetés gyakorlatát 

visszautasítja a mai fejlett társadalom, amely komolyan törekszik arra, hogy a hátrányok halmozása helyett 

pozitív diszkriminációval a múlt hibáit megpróbálja kijavítani. A másokat ért károk megelőzése vagy 

kompenzálása, illetve a környezet visszavonhatatlan károsításának megakadályozása érdekében előtérbe került a 

felelősség kérdése. Mindez egy kétségtelenül pozitív tendenciát jelez, arra utal, hogy nemcsak létjogosultságot 

nyertek az etikai szempontok a gazdasági életben, de komoly erőfeszítések történnek érvényesítésükre is. 

Viszont ugyanezek a törekvések a szervezetek és a szakemberek tevékenységében gyakran komoly 

fennakadásokat és óriási költségeket okoznak. 

Számos, a felelősséget firtató eset terelődikjogi útra, megoldásuk rengeteg időt igényel, és az ügyvédeket 

gazdagítja. A felelősségrevonhatóság nemcsak védi a potenciális károsultakat, de lehetőséget teremt arra is, 

hogy a szemfüles emberek visszaéljenek ezzel a lehetőséggel, és kártérítésre kötelezzenek a munkájukat 

rendesen végző egyéneket vagy szervezeteket. Ez a helyzet pedig paranoiát szül. Ismertek az Egyesült 

Államokból származó olyan történetek, hogy az orvos nem mer segíteni balesetet szenvedett személyeken, mert 

azok feljelenthetik orvosi hiba elkövetése miatt, az egyetemen a tanárok nem mernek egyedül maradni 

tanítványaikkal, mert beperelhetik őket szexuális zaklatás ürügyén, évekig hűtőházban tartanak döglött 

jegesmedvéket, hogy egy környezetszennyezés ügyében döntsenek, stb. Felmerül a politikai és technokrata elit 

szerepének megkérdőjelezése is. Új társadalmi csapda születésének vagyunk tanúi? 

Ha a közgazdasági emberkép nem állja meg a helyét, ha morális tényezők szerepet játszanak a fogyasztók és 

termelők közötti interakciókban, ha a méltányosság és a bizalom fontos a szervezetek működésében, ha 

társadalmi problémák etikai arculatot öltenek, ha az emberek ellentmondásosan követik vagy szegik meg az 

etika elveit, ha a környezet megóvása csak kooperáció révén lehetséges, ha a demokráciában a döntések 

elfogadása és a felelősségrevonhatóság megbéníthatja a gazdaság működését, akkor levonhatjuk azt a 

következtetést, hogy a gazdaságpszichológiára komoly feladat hárul a már eddig felvetett kérdések további 

tisztázásában és újabb problémák megfogalmazásában. 

Befejezésképpen hadd idézzük a filozófia, pszichológia és közgazdaságtan metszéspontjában kutató Harsányi 

János Nobel-díjas magyar tudós szavait: 
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„Ajátékelmélet célja a különböző társadalmi csoportok közötti gazdasági és politikai hatalmi egyensúly 

megértése. Az elgondolás az, hogy ha a társadalom elfogad olyan etikai szabályokat, amelyek tényleg a 

társadalom javát szolgálják, és ezeket a szabályokat az emberek betartják, akkor nemcsak hogy etikusabb lesz a 

társadalom, hanem sokkal jobb gazdasági körülmények közt lesz."6 

3. 22. AZ ETIKUS FOGYASZTÁS: MIT TEHETÜNK 
EGYES GLOBÁLIS PROBLÉMÁK ENYHÍTÉSÉRE? – 
Székely Mózes 

3.1. BEVEZETÉS 

Van-e az etikának szerepe mai életünkben? Számtalan példát sorolhatnánk önmagunktól és közvetlen 

környezetünktől kezdve a leghíresebb sztárokig és legbefolyásosabb politikusokig, amelyekben az etikus 

viselkedést kérjük számon, vagy éppen erkölcsi alapon kérdőjelezünk meg egyes döntéseket. Ugyanakkor a 

legtöbbünknek nincsenek etikai, erkölcsfilozófiai ismeretei, keveset tudunk e kérdések elméleti hátteréről, 

másrészt a gyakran torzító személyes tapasztalatainkat meglehetősen kevés tudományosan megbízható adat 

segíti, pedig tanulságos információkkal szolgálhatnának erkölcsi motivációinkról és viselkedésünk 

erkölcsösségéről. Álljon itt egyetlen példa a leendő értelmiségi szakemberek, a társadalom többi tagja számára 

sok szempontból példaadó réteg tagjainak mindennapos viselkedéséről. Az USA legjobb egyetemein felvett 15 

ezer kérdőív szerint a hallgatók (saját bevallásuk alapján) jóval többször követtek el csalásokat (vizsgákon, zh-

íráskor stb.), mint középiskolás korukban. A különböző szakokat végző hallgatók közül a tanítást is választók 

nyilatkoztak a legkevesebb csalásról, s a mérnökök és gazdasági tanulmányokat folytatók a legtöbbről. A kétes 

értékű „pálmát" a közgazdászhallgatók vitték el, akiknek 76%-a vallott tisztességtelen eszközök 

igénybevételéről.7 

A fejezetcíme két tudományterület határvidékétjelzi: az etika és a fogyasztáskutatás, amely utóbbi maga is 

legalább két társadalomtudományhoz, a közgazdaságtanhoz és a pszichológiához kapcsolódik. A fogyasztói 

magatartás elméleteivel, pontosabban azok alkotóelemeivel és jellemzőivel a könyv 5. fejezete részletesen 

foglalkozott. Most mindennek az etikai oldalát szeretnénk megvilágítani – feltéve, hogy egyáltalán értelmes és 

érdemes erről beszélni. A feltételes mód tárgya természetesen nem az etika, amelynek tudományágát a filozófia 

részeként legkevesebb Platónig és Arisztotelészig, a vallásos gondolkodást tekintve pedig sokkal régebbi időkig 

is vissza lehet vezetni. Az etikai elméletek mint erkölcsfilozófiák tehát igen hosszú idő óta érlelődnek és 

kristályosodnak a kritikák súlya alatt, ami mellett a fogyasztáskutatás közel 30-40 esztendős története igencsak 

eltörpül. Mindazonáltal az utóbbi terület kutatása napjainkban meglehetősen sok jól képzett társadalomtudósnak 

ad munkát, így ebben a diszciplínában is beszélhetünk kiforrott, alaposan kidolgozott megközelítésekről.8 

Jelen témánkat illetően ugyanakkor nem ilyen kedvező a helyzet. A fogyasztás etikája, az erkölcsi normák 

mindennapi fogyasztásunkra alkalmazása a legutóbbi évekig nem számított az érdeklődést kiváltó kutatási 

területek közé. Míg a gazdasági és üzleti élet etikája számos neves szerzőt késztetett elméletalkotásra, addig a 

fogyasztó nézőpontjából még a szűken vett gazdasági csere etikája is csak az érintőlegesen vizsgált témák 

csoportjába tartozik, s a fogyasztó és a gazdaság egyenlőtlen viszonya, valamint a gazdaságon kívüli problémák 

figyelembevétele – néhány kivételtől eltekintve – inkább csak egyes civil szervezetek és mozgalmak 

érdeklődésére tart számot.9 A következőkben tehát egy meglehetősen új, még ki nem bontakozott terület 

lehetséges témáit fogjuk áttekinteni. Egyrészt azzal a céllal, hogy rögzítsük az eddig feltárt tényeket és megtett 

lépéseket, másrészt, hogy felhívjuk a figyelmet nemcsak a kutatási terület fontosságára, hanem a fogyasztást 

illető, mindannyiunk hétköznapjait érintő etikai problémákra is. A számos helyen vázlatszerű és félbemaradt 

gondolattöredékekkel tarkított szöveg többes szám első személyű megfogalmazásai a témakör egyéni 

megközelítését és a tudományosan elfogadott állításoktól való megkülönböztetést fejezi ki, és semmiképpen sem 

a könyv készítőinek együttes álláspontjára utal – kizárólag a szerzőt terheli értük felelősség. 

3.2. GLOBÁLIS PROBLÉMÁK 

                                                           
6 Népszabadság, 2000. aug. 14. 
7 Tetzeli, 1991 
8 Nyíri, 1994, 14.; Singer, 1994, 4.; Mowen, 1995, 4. 
9 Pl. Sen, 1992/1987; Etzioni, 1988a; Turner et al., 1993; Lewis, Warneryd, 1994; Rawwas, 1996, 1009.; Galbraith, 1995; Thogersen, 1999; 
Christie, Warburton, 2001; Halweil, 2002, 93-95. 
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A gazdasági javak fogyasztásához számos jelentős, ún. globális probléma köthető. Ezeken itt olyan 

világviszonylatban számottevő problémákat értünk, amelyek vagy a legtöbb országban jelentkező gondok, vagy 

ha csak egyes régiókban jelennek is meg, mégis az emberiség jelentős hányadát érintik most vagy hatásaikkal 

ajövőben. Tekintettel arra, hogy szinte valamennyi globális probléma összekapcsolható a fogyasztással, így 

csupán a helyhiány korlátai miatt nem tárgyaljuk részletesen a túlnépesedés, az éhezés, a szegénység, a 

fegyverkezés és az oktatás, illetve az egészségügy világproblémáit. 

Az alábbiakban bemutatandó problémákat önkényesen két csoportba soroltuk: az ember környezetét, elsősorban 

a légkört, a vizeket, az ásványi anyagokat és kisebb részben az élővilágot érintő gondok alkotják az első, 

nagyobb osztályt, míg külön tárgyaljuk a növényekkel és állatokkal, valamint sajátosan az emberrel összefüggő 

kérdéseket. A problémakörök kiválogatását két szempont vezérelte: egyrészt, hogy minél közvetlenebbül 

köthetők legyenek a fogyasztáshoz, elsősorban az ún. fejlett társadalmak fogyasztói szokásaihoz, másrészt ezek 

olyan kérdések, amelyek sürgető fontosságára igen nagyszámú tudós hívta már fel a figyelmet – többek között 

az „Üzenet az emberiségnek" 1600 aláírója. Ebből idézünk egy rövid részletet: 

„Csak egy-két évtizedünk van a ránk váró veszélyek elhárítására, azután már elvész ennek az esélye, és 

mérhetetlenül romlanak az emberiség kilátásai...Új etika kell – változtatnunk kell felelőtlen viselkedésünkön a 

Földdel és önmagunkkal szemben.Ez az erkölcs mindenképpen egy nagy mozgalmat indít majd el, meggyőzve a 

vonakodó vezetőket és kormányokat és magukat a vonakodó embereket, hogy hajtsák végre a szükséges 

változtatásokat."10 

A fejezetnek ebben a szakaszában elsősorban a rendelkezésre álló tényeket sorakoztatjuk fel, amelyeket a 

fogyasztás etikájáról szóló szakaszban már nem ismétlünk meg, bár ezek támasztják alá az ott kifejtett etikai 

problémákat, s igyekeznek biztos kiindulási pontot nyújtani az egyes dilemmákban való eligazodáshoz. Annál is 

inkább szükséges a tények és a kérdések ilyen erőteljes szétválasztása, mert – mint a bevezetőben utaltunk rá -

járatlan úton („lebetonozott útvesztőben") próbálunk meg eligazodni, s ebben igen könnyű súlyos hibákat ejteni, 

amit az olvasó a tényekhez visszalapozva korrigálhat, vagy akár éppen az ellentétes álláspontra helyezkedhet. 

3.2.1. Az élettelen környezet 

A fogyasztás természetéből, pontosabban a gazdasági termékek tárgyi mivoltából következően először a 

környezeti problémákat vesszük sorra. Mindenekelőtt tisztáznunk kell, hogy mit is értünk ebben az 

összefüggésben környezeten. 

Az ember környezetéhez tartoznak a Föld élőlényei (bioszféra), vizei (hidroszféra), szárazföldjei (geoszféra) és 

légköre (atmoszféra), valamint az ember által létrehozott alkotások (beleértve a termesztett növényeket és 

tenyésztett állatokat is). 

Az utóbbiak (a mesterséges alkotások) kivételével tulajdonképpen az elmúlt 10-12 ezer évben – nagyjából a 

mezőgazdálkodó társadalmak kialakulása óta – külső hatásra nem változottjelentősen környezetünk, az azóta 

történtek nagy része tehát az ember érdeme és felelőssége. Mai tudásunk alapján azt is kijelenthetjük, hogy az 

ipari forradalom előtt az emberi tevékenység legfeljebb helyi változásokat idézhetett elő környezetében, sőt a 

mára globális méretűvé nőtt gondokért elsősorban az utóbbi 50-100 év iparilag fejlett társadalmai felelősek, 

ahogy az amerikai Worldwatch Institute egyik vezető kutatója fogalmazott: „a világ egymilliárd húsevője, 

autóvezetője és egyszer használatos fogyasztója". A közeljövő viszont azon a nyolc „környezeti nagyhatalmon" 

múlik, akiknek nemcsak gazdasági ereje és vezető szerepe teszi lehetővé a változások irányának 

meghatározását, hanem fogyasztásukkal a legtöbb káros mellékhatásért is felelősek (USA, Oroszország, Japán, 

Németország, Kína, India, Indonézia, Brazília).11 

Hogyan lehetséges, hogy mindössze néhány évtized alatt ekkora hatást fejthettünk ki, ami nagyságrendekkel 

felülmúlja a korábbi évezredek civilizációi okozta változásokat, sőt akár a több millió éves evolúcióval vagy a 

geológiai folyamatokkal mérhető össze? Ne értsük félre: nem az emberi kultúra, az alkotott 

környezetváltozásairól van szó, hanem a természetes környezetéről, s nem is annak fejlődéséről (evolúciójáról), 

hanem éppen ellenkezőleg, pusztulásáról és tönkretételéről. Az emberi tevékenység (részben a fogyasztás) két 

fontos tényezőnek köszönhetően vált összemérhetővé a globális (földi) folyamatokkal. Egyrészt az ember mint 

nagy testű és jelentős életteret igénylő emlős korábban soha nem látott módon szaporodott el (1800-ban 907, 

1900: 1608, 1950: 2516, 1970: 3698, 1990: 5292 millió fő). Másrészt fogyasztása isjóval összetettebbé vált, s a 

nagyipari termelés széles körűvé válása, a bányászat és a vegyianyag-előállítás megsokszorozódása, valamint az 

                                                           
10 UCS, 1992 – id. Postel, 1994, 17., kiemelés a szerzőtől. 
11 Durning, 1990, 158.; Stern, Young, Druckman, 1992, 1.; Flavin, 1997, 12. 
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iparszerű mezőgazdálkodás térhódítása nagyságrendekkel növelte meg a fogyasztás során felhasználtjavak 

mennyiségét (az árutermelés és a szolgáltatások összértéke világszinten 1980-1990 között 4-szeresére 

emelkedett). Például egy északamerikai átlagpolgár élete során fogyasztásához 1/4 milliárd liter vizet, 15 millió 

liter benzint, 45 ezer kilogramm acélt és mintegy 1000 fa anyagát használja fel egymaga, s élelmezéséhez 

mintegy 65 tonna gabonára van szükség.12 

3.2.1.1. Az erőforrások korlátozottsága 

Az első problémakörre a pusztulás szó helyett inkább (hozzáállástól függően) a pusztítás, kihasználás vagy 

elfogyasztás kifejezéseket használhatjuk: a korlátozottan hozzáférhető fosszilis energiahordozókról, az ásványi 

nyersanyagokról és az ivóvízről van szó. Ez a ma már legtöbbünk által ismert problémakör elsősorban a világ 

„fejlett" ötödét érinti, akikre a világ éves energiafelhasználásának 3/4-e (a fosszilistüzelőanyag-felhasználás 

72%-a), nyersanyagfogyasztásának durván 2/3-a esik. Az Egyesült Államokban 1900 és 1995 között az 

anyagfelhasználás 18-szorosára nőtt, míg a népesség csak a 3-szorosára (egy átlagamerikai élelmiszer és 

fűtőanyag nélkül napi 101 kg anyagot „él fel"). A világfogyasztás se nagyon maradt le e mögött: 1963 és 1995 

között a fémfelhasználás 2,1-szeresére, míg az ásványi anyagok termelése 2,5-szeresére nőtt.13 

A nyersanyagkészletek bányászható mennyisége, azaz az ásványi anyagok adott felhasználási sebesség mellett 

piaci árakon nagyjából 20 (ólom) és 200 év (bauxit) közötti időtartamra elegendőek. Az iparilag fejlett 

társadalmakban az energiaés nyersanyag-felhasználás egyetlen jelentős korlátját az árak jelentik, s ezekben a 

készletek végessége csak akkorjelenik meg, ha egészen rövid távon várható a kimerülés, illetve a kitermelés 

költségeinek nagyarányú növekedése, ugyanakkor szinte egyáltalán nem számolnak az egyébként ökológiailag 

rendkívüli károkozás (pl. hulladékhegyek, óriási energiafelhasználás, tájés élővilág-pusztítás) 

következményeivel.14 

A korlátozott erőforrások között kell még megemlítenünk a tiszta ivóvizet is, hiszen a viszonylag mérsékelt 

költségek mellett megtisztítható édesvízkészletek (az összes édesvíz kb. 0,6%-a, amely utóbbi a földi vízkészlet 

2,8%-a) a világ egyre több vidékén (a száraz éghajlatú területeken kívül is) egyre közelebbi gondokat 

jelentenek. Több mint 1 milliárd ember nélkülözi a tiszta ivóvizet, évi 5 és 25 millió közöttire becsülik azok 

számát, akik a szennyezett víz közvetítette betegségekben halnak meg. Mára sürgető szükséggé vált a tartalékok 

feltárása és védelme, mint például Kínában az évi 1-1,5 méteres talajvízszint-csökkenés megállítása.15 

3.2.1.2. Hulladékok és szennyezések 

Hasonlóan fontos témakör a hulladékok kérdése. A Föld csaknem 6 milliárd lakójának (köztük elsősorban a 

gazdagabb 1/5-nek) rendkívül jelentős a hulladékés szeméttermelése, aminek ráadásul a jelentős része olyan 

anyag, amely a természet anyagkörforgalmába igen nehezen kerül vissza, azaz leés elbomlási idejük rendkívül 

hosszú. A már nem hasznosítható építőipari törmelékekből, a semmire sem alkalmas csomagolóanyagokból (a 

települési hulladék 50 térfogatszázaléka), a megunt és kiöregedett autókból, valamint az ipari termelés 

számtalan fölös melléktermékéből (ami gyakran többszöröse a városi hulladékoknak) álló szeméthegyek nem 

csupán a köztisztasági cégek és települési önkormányzatok elhelyezési gondjai, s nem is csak a fogyasztók 

számára egyre dráguló szolgáltatás problematikája. Felhalmozódásuk korlátozott tárolási kapacitású 

glóbuszunkon az élőlények (s benne az ember) életterét önmagában és szennyező hatásai révén közvetetten is 

csökkenti.16 

A világ élőhelyeinek nagyobb részét kitevő óceánok szárazfölddel érintkező területeit, a peremtengereket 

veszélyezteti az emberi szennyezés nagy része, hiszen a Föld népességének csaknem fele él tengerparton (főleg 

a nagyvárosok itt található 9/10-ében), és a kontinensek belsejében termelődő hulladékok jelentős hányada is a 

folyóvizek közvetítésével a tengerek parti sávjaibajut (a tengerek össz-szennyeződésének 77%-áért felelősek a 

szárazföldi bebocsátások, bemosódások és a légszennyezés). A fokozott kihasználás további összetevői a 

turizmus, a vízi közlekedés és szállítás (12%), valamint a tengeri és part menti bányászat (1%). Ezenkívül a 

peremtengerek egyharmadára koncentrálódik a tengeri halzsákmány 90%-a (1950 és 1988 között 19-ről 88 

millió tonnára, 8-ról 17kg/fő/évre nőtt a kifogott tengeri halak mennyisége, ami azért nagy megterhelés az 

                                                           
12 IMF, 1990; Brown, 1991, 9.; Durning, 1991, 159.; Allégre, 1994/1992, 323.; László, 1994/1993, 58.; Kerekes, Kobjakov, 1994, 10.; 

Brown, 1996; Kereszty, 1997, 197.; Chrispin, Jegede, 2000; INFPA, 2001. 
13 Bosson, Varon, 1977; Flavin, 1992, 29.; Rogich, 1994; Matos, 1998; Gardner, Sampat, 1999; WRI, 2000. 
14 McLaren, Skinner, 1987; Young, 1992,104.; Young, Sachs, 1995, 82-83.; Brown, Renner, Halweil, 2000, 52. 
15 Arday, 1993, 38.; UNDP, 1994; Rogers, Lydon 1994; Gardner, 1996, 87-88.; 2002, 15.; Platt, 1996, 129.; Halweil, 2002. 
16 Pl. Arday, 1993, 48-52.; Young, Sachs, 1995, 83. 



 IV. RÉSZ │ GAZDASÁG ÉS AZ 

EMBERI VISZONYOK 
 

 481  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

élőlényeknek, mert napjainkra a hosszú távon és fenntarthatóan kifogható mennyiség nagyjából elérte 

maximumát).17 

Az előbbiekben csak érintettük a levegőszennyezést, amelyről pedig már az iparosodás hajnalán kellő rossz 

tapasztalatokhozjuthatott az ember, főleg ha a brit világbirodalom anyaországa egy szmogos iparvárosának 

lakója volt. A termelés, a közlekedés és a háztartási energiafelhasználás következtében, de elsősorban a 

széntüzelésű erőművek által a levegőbe juttatott kénés nitrogéntartalmú savképző anyagok egyik 

következménye a savas esők megjelenése. A közel semleges (5,6 pH) helyett savas kémhatású (átlagosan 4,5 

pH, de időnként akár 3,0 pH alá is süllyedő) csapadékok nemcsak a városi környezet kevésbé ellenálló részét 

(pl. a műemlékeket) támadják meg, hanem megdöbbentő károkat okoznak addig még szinte érintetlen természeti 

területeken is: erdőket, erdőségeket csupaszítanak le, tavak élővilágát semmisítik meg.18 

3.2.1.3. Az ózon-„lyuk" 

Speciális elemei a levegőbe kerülő anyagoknak azok a gázok – főként a klór-fluorszénhidrogének (CFC), 

nitrogén-oxidok, számos brómtartalmú vegyület, metilkloroform, szén-tetraklorid stb. -, amelyek a légkör felső 

tartományába eljutva az ott védőrétegként felhalmozódott ózonmolekulákat (O3) bontják fel. E tevékenységük 

eredményeként a Földet 2 milliárd éve védő ózonréteg elvékonyodik – az első észlelés 1984 szeptembere és 

októbere között 40%-os ózontartalom-csökkenést mutatott ki az Antarktisz fölött -, és többé nem akadályozza 

meg a Nap ultraibolya sugarainak eljutását a földfelszínre, amelyek így a hozzájuk (evolúciósan) rövid idő alatt 

alkalmazkodni nem tudó növényeket és állatokat roncsolják (főleg a védtelen tengeri fajokat), sőt közvetlenül az 

emberre is károsak lehetnek, amit a fokozódó bőrrákos megbetegedések isjeleznek. Ebben a problémakörben 

nagyszabású egyezményeket sikerült aláírni, és a végrehajtott gyakorlati lépések hatására például a CFC-k 

termelése 1987-1997 között 87%-kal csökkent, ám az ózonréteg állapotának helyreállására – feltéve, hogy 

minden ország beszünteti az ózonkárosító vegyületek légkörbejuttatását – még csaknem fél évszázadot kell 

várni, ami jól példázza az együttműködés eredményességén túl azt is, hogy a környezeti károk esetében is jóval 

hosszabb a felépülés (60-65 év), minta lerombolás időtartama (20-25 év).19 

3.2.1.4. Globális éghajlatváltozás 

Végül a levegőbe az emberi tevékenység (főként az energiatermelés és -használat, az iparszerű 

mezőgazdálkodás, az ipari termelés és az erdőirtások) következtében nagy számban bekerülő anyagok egy 

egyébként nem különösebben „érdekes" csoportja (elsősorban a szén-dioxid, továbbá a nitrogén-oxidok, a metán 

stb.) annál fontosabb hatást gyakorol a földi életre. A felsorolt gázok, amelyek az ember megjelenése előtt 

isjelen voltak a légkörben, a Föld felszínéről visszaverődő napsugarak egy részét (a besugárzás 70%-ából 41%-

ot) nem engedik kijutni a világűrbe, aminek következtében bolygónk felszíne 13,5 oC-kal melegebb, mint ezen 

gázok nélkül lenne (ezt kiegészítve a vízgőz és a talaj közeli ózon hatásával kapjuk meg a 33 oC-os teljes 

üvegházhatást). Ez a fizikailagjól leírható törvényszerűség úgy működik, hogy ha e gázok mennyisége nő (s ez a 

helyzet az emberi tevékenységek következtében; például szén-dioxid esetében 25-30%-os az emelkedés, 

koncentrációja magasabb, mint az elmúlt 20 millió évben bármikor), akkor a felszíni átlaghőmérséklet is 

növekszik, s ezt nevezzük globális felmelegedésnek. A földfelszín évi középhőmérséklete 1866 és 1995 között 

14,5-ről 15,4 oC-ra emelkedett, ami meglehetősen pontosan együtt mozog az üvegházhatású gázok légköri 

sűrűségének növekedésével. Mára a tudományos bizonyítékok hatására a kutatók egyöntetűen úgy foglalnak 

állást: a Föld túlnyomórészt az emberi tevékenység miatt melegszik fel.20 

Globális környezetünk akár csak néhány Celsius-fokos átlaghőmérséklet-emelkedés esetén is rendkívüli módon 

megváltozik – legutóbb mintegy 120 ezer évvel ezelőtt volt a Föld a mainál melegebb, s akkor a Brit-szigeteken 

vízilovak éltek. A felmelegedés jól előre látható következményeit durván három csoportba sorolhatjuk: a fizikai 

jellegű változások, az élővilág megváltozása, valamint az emberi közvetlen környezet átalakulása. A 

legfontosabb változás a Föld éghajlatában várható, hiszen ennek a nagy bonyolultságú rendszernek a függő 

változói (pl. a csapadékeloszlás, az egyes területek éves középhőmérsékletei, a napsütéses órák száma) a 

független változók bármelyikének (így pl. a napsugárzás Földön maradó hányadának is) akár csak csekély, de 

tartós változása esetén lényegesen eltérhetnekjelenlegi értékeiktől. Néhány példa: az aszályos területeken még 

                                                           
17 Davis, 1990; GESAMP, 1990; Johnson, 1992; Sárfalvi, 1992,12.; Brown, 1997,29.; McGinn, 1999. 
18Jándy, 1976; Heinrich, Hergt, 1994/1990, 169., 177.; Szesztay, Gábor, 1992, 113-114.; Arday, 1993, 29-33. 
19 Molina, Rowland, 1974; Vida, 1981, 102.; Farman, Gardiner, Shanklin, 1985; Hardy, Gucinski, 1989; Benedick, 1991; Smith et al., 1992; 

Parson, 1993; WMO, 1995; French, 1997, 169.; 2000. 
20 Heinrich, Hergt, 1994/1990, 259.; Morrison, 1990,17.; Graedel, Crutzen, 1992; Woodwell, 1995; Flavin, 1996, 21.; Hansen, Ruedy, 1996; 
WMO, 1996; Bright, 1997, 87.; 2001; Houghton et al., 2001; Dunn, Flavin, 2002. 
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nagyobb szárazság és az elsivatagosodás kiterjedése, a csapadékban gazdag vidékeken jóval nagyobb erejű 

esőzések, a tengerszint emelkedése (az elmúlt 100 évben 18 cm), pusztítóbb forgószelek és viharok.21 

Önmagában a hőmérséklet-növekedés is komolyan átalakítaná a bioszféra folyamatait, de az egész éghajlat 

módosulása gyökeres fordulatokat eredményezhet, köszönhetően többek között az ökológiai rendszerek szinte 

végtelen számú összefüggéseinek és egymásra épülésének. Például egyes rovarok, növények és 

mikroorganizmusok a mainál sokkal gyorsabban szaporodhatnak és nagyobb területeken terjedhetnekel. Máshol 

a versengő fajok közül az eddig visszaszorítottak törhetnek előre, és foglalhatják el a többiek életterét, vagy az 

adott területen addig teljesen idegen rovarok és növényekjelenhetnek meg, elősegítve ezzel többek között a 

legkülönbözőbb kórokozók elterjedését. A bioszféra átszerveződéséből természetesen nem maradnak ki a 

haszonnövények sem, s a módosult termesztési körülmények alapjaiban más gazdálkodási feltételeket 

teremtenek, beleértve az állattartás szükséges átalakítását is. Ugyanez igaz az emberi kultúra sok helyütt az 

éghajlati körülményekhez igazodó szokásainak átformálására, amelynek egyik legközvetlenebb példája, hogy az 

óceánok vizeinek emelkedése a közvetlenül tengerparton és a kapcsolódó alacsony fekvésű síkságokon élő több 

száz millió ember lakóhelyét, de talán életét is közvetlenül veszélyeztetné, nem is szólva a további 

károkozásokról.22 

Végül még egy probléma érdemel feltétlenül említést, amely a felmelegedés következményeinek mindhárom 

csoportjára egyaránt vonatkozik. Nevezetesen, hogy a változás (hőmérséklet-emelkedés) a vizsgált rendszerek 

(éghajlati elemek, bioszféra, mesterséges környezet) kiegyensúlyozott működéséhez, alkalmazkodási 

képességeihez és a beavatkozás lehetőségeihez viszonyítva rendkívül gyors, így mindhárom rendszer 

átalakulásában erős instabilitással és a későbbi egyensúlyi állapothoz képest nagy kilengésekkel kell számolni, 

ami tovább fokozza a változások bizonytalanságát és kiszámíthatatlanságát. S hogy a piaci értékítélet 

kizárólagos híveinek is igazolással szolgáljunk: ma már a legnagyobb biztosítótársaságok is elkerülhetetlenül 

növekvő kockázatként számolnak a szaporodó és súlyosbodó – jórészt az éghajlatváltozással összefüggésbe 

hozható – katasztrófákkal. A külső segítség bevonását is igénylő „nagy" természeti csapások száma az elmúlt fél 

évszázadban 4,5-szeresére, a gazdasági kár pedig 10-15-szörösére emelkedett.23 

3.2.2. Az élőlények 

Az ember környezetéhez természetesen az élőlények is hozzátartoznak, beleértve a természetes körülmények 

között élő és a mesterségesen tartott állatokat, illetve termesztett növényeket, valamint magát az embert is. A 

fentebb kifejtett folyamatoktól függetlenül is számos probléma köti össze őket a gazdasági javak előállításával 

és előállítóival, s ezen keresztül is fogyasztásunkkal és annak következményeivel. A következőkben bemutatunk 

néhány gondot ebből a körből. 

3.2.2.1. Erdő és talajpusztulás 

A tengeri élőhelyek kíméletlen tönkretételéhez és a számos népnek elsődleges táplálékforrásul szolgáló 

halállomány végzetes visszaeséséhez hasonló jelenségek a szárazföldön is megtalálhatók: az erdők és a 

termőtalajok pusztulása. Az Európát két évezreddel ezelőtt dúsan beborító lombos erdők aránya mára 20% alá 

süllyedt, s bár ennek további csökkenése talán már nem várható, ám annál inkább sürgető probléma a trópusi 

esőerdők nagyarányú irtása (kb. évi 17 millió hektár, ami egy Ausztria nagyságú terület). Ennek következtében 

nem „csak" több millió élőlényfaj végleges eltűnése várható (és történik folyamatosan), hanem ajelentős 

üvegházhatást okozó szén-dioxid, metán, nitrogén-oxidok szabadulnak fel.24 

Szintén a szegényebb országok lakóinak táplálékellátását veszélyezteti a túlfokozott (és rövid távon 

gondolkodó) mezőgazdálkodás, amelynek számos esetben (becslések szerint a világ összes termőterületének 

38%-át érintve) a néhány évig szabályosan kizsákmányolt termőtalaj végleges eróziója (azaz a talaj legfelső, 

levegőben, vízben, ásványi és szerves anyagokban, mikroorganizmusokban és más apró élőlényekben gazdag 

rétegének elvékonyodása, pusztulása) vagy elszikesedése és elsivatagosodása vet véget. Ezt további 

negatívumként egészíti ki az öntözésre használt talaj(pl. USA, Kína, India, Arab-félsziget) és folyóvíz (pl. 

Sárga-folyó, Colorado, Amu-darja) túlhasználata, végleges kimerítése. A világ összes megművelhető 

területének birtokbavétele után már csak mesterségesen előállított vegyi anyagokkal lehetett tovább javítani a 

hozamokat (1950-1989 között 10,4-szeresére, 14-ről 146 millió tonnára növelve a műtrágya-felhasználást), s így 

                                                           
21 Hayden, Shugart, 1992; Thomson, 1995; Bullock et al., 1996; Crowley, 1996; Flavin, Tunali, 1996; Warrick et al., 1996; Watson et al., 

1996. 
22 Pl. Woodward, 1987; Dobson, Carper, 1992; Körner, 1993a/1960; Cronk, Fuller, 1995; Sutherst, Maywald, Skarratt, 1995; Drake, 

Gatehouse, 1995; Harrington, Stork, 1995; Lines, 1995; Pernetta et al., 1995; Bright, 1996. 
23 Myers, 1995; Bright, 1997, 100-101.; Munich Re, 1998, 19.; Abramovitz, 2001. 
24 Brown, 1991, 9.; Houghton, 1993; Durning, 1994, 31.; Braatz, 2001. 
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a megtermelt haszonnövény-mennyiséget, ám ez tovább elvileg és gyakorlatilag semjavítható, és hosszú távon 

aligha tartható fenn. A termőterületek csökkenéséhez járul hozzá továbbá a népességszaporulat következtében a 

lakóterületek terjeszkedése, s nemkülönben az autóhasználat óriási útés parkolóhelyigénye. Mindent egybevéve 

a Föld növényzettel borított területének több mint 15%-án tekinthető a termőtalaj lepusztultnak az emberi 

beavatkozás (rossz mezőgazdasági gyakorlat, erdőirtás, túllegeltetés) következtében.25 

Érdemes megjegyezni, hogy a Föld biológiai fenntartó képessége a növények nettó primer termelékenységével 

egyenlő, ami a növények által átalakított napenergia és saját felhasználásuk különbsége. A szárazföldi nettó 

szervesanyag-előállításnak a becslések szerint az ember mintegy 40%-át használja fel napjainkban, míg a 

fennmaradó 60%jut bolygónk összes többi élőlényének, s ez a különösen magas arány elméletileg sem 

növelhető sokkal tovább.26 

3.2.2.2. Az állatok és növények védelme 

Az egyik legismertebb probléma a fajpusztulás, más oldalról nézve a biológiai változatosság (diverzitás) 

csökkenése, ami naponta nagyjából 100 faj kipusztulásával érzékeltethető. Ez a jelenség elsősorban a már 

korábban említett élettér csökkenésével, illetve megszűnésével (azon belül különösen a trópusi esőerdők 

irtásával) hozható összefüggésbe, de idesorolható a növény-„védő" szerek fent említett nagy mennyiségű 

alkalmazása is, sőt számos gerinces faj esetében a luxusfogyasztás gerjesztette levadászás vezet egy-egy faj 

kihalásához (lásd pl. egy délkelet-ázsiai óriáskagyló esetét).27 

Az állatés növényvédelem egy másik ága az iparszerű mezőgazdálkodás egyre nagyobb „hatékonyságának" 

köszönhetően került előtérbe, hiszen a növények esetében a talajpusztuláshoz vezető monokultúrás 

termesztéshez hasonlóan a nagyüzemi, belterjes állattartásnak (pl. egy angliai csirkefarmon az egymásra 

halmozott ketrecekben egy állatra kb. 20 x 20 cm-es terület jut) és a gondatlan szállításnak is megvannak a káros 

hatásai – bizonyítottan fájdalmat és pszichés zavart szenvednek el a pusztán gazdasági érdekből mozgásukban 

teljesen korlátozott, természetes környezetüktől és a napfénytől „megóvott" állatok.28 

Tekintettel a nagyüzemi állattartás fent érzékeltetett körülményeire, itt kell érintenünk a húsfogyasztás 

egészségügyi következményeit és szükségességének kérdését. Az állati eredetű táplálékok szigorúan 

táplálkozás-élettani szükségességéről erősen polarizáltak a vélemények, s talán egy olyan megfogalmazás 

tekinthető mérsékeltnek, amely szerint a húsok ugyan értékes tápanyagok, de fogyasztásuk (részben magas 

telítettzsír-tartalmuk következtében) jelentős mértékben járul hozzá több, fejlett társadalmakban elsődleges 

megbetegedés (pl. magas vérnyomás, különböző daganatos és szívbetegségek) kialakulásához, így 

helyettesítésük körültekintően összeállított növényi táplálékokkal javasolható, míg a tejtermékek kiválthatósága 

(különösen a gyermekeknél) jóval vitathatóbb.29 

Végül meg kell említeni a különböző állatkísérletek megkérdőjelezhetőségét is, ami az orvosi jellegű (újabb és 

újabb gyógyszerek kifejlesztését célzó) kutatásoktól a mezőgazdasági műtrágyák tesztelésén át olyan 

luxuscikkek gyártásáig terjed, mint például egy új parfüm bevezetése, ami miatt akár több száz állatot is 

szabályos kínzásnak vetnek alá.30 

3.2.2.3. „Embervédelem" 

Az élőlények védelmét sokszor a fogyasztói javak termelésénél is ki kell terjeszteni az ember védelmére. A késő 

újkori „rabszolgamunkáról" van szó, vagyis azokról az esetekről, amikor az extraprofit érdekében elsősorban 

szegény ázsiai és afrikai országokban éhbérért dolgoztatnak embereket, gyakran kisgyermekeket is. Ennek a 

legális „kizsákmányolásnak" egy enyhébb, ám törvénytelen formája a saját országban végeztetett feketemunka, 

amikor a munkavállalónak szintén nincs semmilyen jogi védelme a munkaadóval szemben, s a szabályosan 

alkalmazott társainál lényegesen kiszolgáltatottabb. 

Nem kevés azoknak a nagyvállalatoknak, multinacionális cégeknek a száma, akik a szokásosnál nagyobb 

nyereség kedvéért, gyakran féllegális csatornákon, gazdasági együttműködést létesítenek (pl. fegyver vagy más 

                                                           
25 Füleky, 1988, 19. és 112.; Oldeman et al., 1991; Bhadra, Brandao, 1993; Lowe, 1994, 81.; Postel, 1996, 42.; Brown, 1997, 30-39.; 

Gardner, 1997, 53-57.; FAO, 2001. 
26 Vitousek et al., 1986; Postel, 1994, 6. 
27 Lásd Ehrlich, Ehrlich, 1995/1981; Copland, Lucas, 1988; Rosenzweig, 1995; Wilson, 1992; Flavin, 1997, 21.; Tuxill, 1999; Hilton-Taylor, 

2000; Mattoon, 2001. 
28 Morris, 1995/1990, 149. 
29 Lásd pl. Dworschák, 1988, 71.; Zajkás, 1988, 150.; Morris, 1995/1990, 154-158.; Lang et al., 1992, 70-72.; Könczey, Nagy, 1993, 102.; 

Porcsalmyné, 1994, 4.; Temple, Burkitt, 1994; McGinn, 1997, 75. 
30 Heinrich, Hergt, 1994/1990, 201. 
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stratégiai fontosságú termék szállítására) különböző elnyomó rezsimekkel. Az Amnesty International jelentései 

szerint például 1991-ben csaknem negyven olyan kormány működött szerte a világon, amely az emberi jogokat 

súlyosan megsértette. Ezek között is tizenhat olyan ország található, ahol kínzások, bírósági eljárás nélküli 

ítéletek, törvénytelen eltűnések, valamint lelkiismereti okból bebörtönzöttek egyaránt előfordulnak, s az esetek 

az aktivistáknak is tudomásárajutnak. Idesorolható továbbá a polgári lakosság elleni rendszeres fegyveres 

fellépés gyakorlata is.31 

A jogsértések pontos definiálása ugyan még várat magára, azonban már több szervezet is gyűjt és közzétesz 

adatokat a „kollaboráló" vállalkozásokról (lásd pl. a tömegsírok létesítésében való részvétellel és kínzások 

helyszínének biztosításával vádolt Exxon olajtársaság esetét Indonéziában). Az emberi jogok kereteinek 

meghatározásában a szociálpszichológia, a törvénytelenségek áldozatainak segítésében pedig a klinikai 

pszichológia hatékony részvétele a szakemberek szerint is szükségszerű és elvárható.32 

3.3. ETIKA, GAZDASÁG ÉS PSZICHOLÓGIA 

A pszichológia, akár a tudat humán tudományának, akár a viselkedés természettudományának tekintjük, nem 

érvényesítheti az erkölcsi előírásokat, és nem foglalhat állást szociáletikai kérdésekben, hiszen az egyének és 

csoportok erkölcsös életvitelét leíró adatok nem tekinthetők erkölcsi szabályoknak, vagyis a vant nem 

helyettesíthetjük a legyennel, mint arra már több kora újkori gondolkodó felhívta a figyelmet.33 

3.3.1. Az erkölcs és az etika 

„Az erkölcsösség kedvesem, 

A nagyapám is úgy látta: 

Minden esetben az Alkalom hiánya." 

De mit értsünk erkölcsön, s hogyan kapcsolódik ez az etikához? Hétköznapi beszédünkben az erkölcs és az etika 

szavakat általában azonos értelemben használjuk, s ez rendszerint nem is okoz különösebb bonyodalmat. Most 

azonban e fogalmak hátterének tisztázásához különböztessük meg őket. Míg erkölcsön egyrészt a társadalom 

tagjainak magatartását szabályozó és legalább egy közösségen belül elfogadott normák összességét (NB. nem 

jogi normákat, vö. az etikusság és jogszerűség összetévesztését), az emberek erkölcsi vélekedéseit, másrészt 

pedig az egyes cselekedetek ezen erkölcsi normák alapján történő megítélését, értékelését értjük; addig az etika 

az erkölcsi kifejezések „elmélete", erkölcstan, más megfogalmazásban: az emberségesség filozófiája.34 

A kérdés mármost az, hogy milyen lehetséges kiindulópontok képzelhetők el, amelyekre erkölcsi normák 

építhetők, milyen különböző etikai elméletek hatnak ma is számottevően. Mielőtt azonban erre válaszolnánk, 

meg kell jegyeznünk, hogy már az etikához való hozzáállásban két alapjaiban eltérő tudományos álláspont 

különíthető el: a hagyományos felfogás szerint a helyes, a kívánatos erkölcsi szabályokat és értékeket kell 

meghatározni, és kísérletet kell tenni az emberek erkölcsös életvitelének javítására. Ezzel szemben számos 

társadalomtudós szerint az etikának az erkölcsi magatartás tényeinek leírására és összegzésére kell 

kizárólagosan szorítkoznia, azaz értékmentesnek kell lennie.35 

A hagyományos felfogásban tehát az etika normatív tudomány, s különböző alapokon helyezheti el előírásait, 

fogalmazhatja meg ajó és a rossz gyökereit. Ezek közül néhány fontosabbat felsorolva, beszélhetünk 

tekintélyelvű etikáról, amikor a követendő cselekvést 

• egy személy – például egy államférfi Platónnál vagy egy erkölcsös ember Arisztotelésznél, 

• egy szöveg – például a kinyilatkoztatott vallások szent iratai, 

• a hagyomány – amely a gyorsan változó világunkban szinte talaját vesztette, pedig csak igen megalapozottan 

lenne módosítható (ahogy Descartes fogalmazott: kétely esetén vissza kell térni a hagyományhoz), vagy 

• az állam – feltéve, hogy törvényeit szabad és egyenlő polgárok alkotják, 

                                                           
31 Smith, 1991b; CAAT, 1992. 
32 Diaz-Guerrero, 1988/1979, 50-52.; Turner et al., 1993; Arnold, 2001; BBC, 2001; Renner, 2002. 
33 Hume, 1976/1737, 641.; Moore, 1903; Kendler, 1993, 1050. 
34 Hare, 1993, 103.; Nyíri, 1994, 13-14.; Hársing, 1995, 8.; Földesi, 1996, 14. 
35 Lásd pl. Durkheim, 1887, 30.; Hall, 1993, 23.; Nyíri, 1994, 117. 
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írja elő megfellebbezhetetlenül.36 

Lehet az etika ún. természetjogi, azaz hivatkozhat az ember „természetes" motivációira és viselkedésére: 

erkölcsilegjó és kötelező az, ami megfelel az ember természeti, történelmi és társadalmi létének – bármilyen 

etika szerint is gondolkodunk, a biológiai és pszichológiai késztetéseink mindig szerepet játszanak erkölcsi 

döntéseinkben és normáinkban. A racionalizmus hatására alakult mindez át észjogi érveléssé, amely az ész 

belátására épít. Az erkölcsi törvényt az ember erkölcsi tapasztalatainak és azok nyelvi megfogalmazásának 

elemzésével ismerhetjük meg az ész által. Ezegészítendő ki az erkölcsi egyetemesség alapelvével (a kategorikus 

imperatívusz), amely szerint a cselekedet csak akkor erkölcsös, ha általánosítható, minden emberre egyaránt 

kiterjeszthető. Ugyanez egy amerikai filozófus, Körner némileg szokatlan olvasatában: „Cselekedj úgy, hogy az 

emberiséget, mind saját személyedben, mind pedig mindenki máséban, mindig egyúttal célként is kezeld, sohase 

puszta eszközként."37 

A gazdasági gondolkodás szempontjából sem közömbös megvizsgálni a haszonelvű (utilitarista) etikát, amely 

négy alapelvre épül: a következményelv szerint kizárólag a cselekedetek következményeiből ítélhető meg 

erkölcsi jóságuk, ez utóbbit viszont a hasznosságelv határozza meg – hasznos a szükségletek és érdekek 

kielégítése (ami az egyik legvitatottabb pontja e rendszernek). A hasznosság egyben növeli a gyönyört és a 

boldogságot is (hedonizmus elve), végül a társadalomelvnek megfelelően a hasznosságot az egyénen kívül az 

egész közösségre ki kell terjeszteni. Ez utóbbi érvelésmód egyben rávilágít két alapvetően különböző etikai 

irányzat egyikének, nevezetesen a cselekedetek következményeit előtérbe állító teleologikus felfogásnak a 

lényegére. Ebben a megközelítésben a cselekedetek önmagukban nem lehetnek jók vagy rosszak, ami viszont a 

másik irányzat, a deontológia alaptétele: az erkölcsös cselekedetek önmagukban képviselnek értéket, ezért 

kötelezőek.38 

3.3.1.1. Buddhista etika 

Rövid kitérőt teszünk a nyugati filozófiák etikai alapelveitől a buddhista vallás erkölcsi nézeteihez, aminek a 

szemléletünk mindig hasznos tágításán kívül az a magyarázata, hogy egyrészt a gazdaságunk etikusságát 

megkérdőjelező gondolkodók szívesen tekintik modellszerű példának a „buddhista közgazdaságtant", 

elsősorban épp filozófiai háttere miatt, másrészt számos etikával foglalkozó szerző véli úgy, hogy a nyugati 

gondolkodásmód keresztény etikai alapelvei kifejezetten környezetellenesnek mondhatók. Ez utóbbit mások – 

például a hedonisztikus fogyasztói szokások önkorlátozásának lehetőségeit illetően – épp fordítva látják.39 

A buddhizmusban az erkölcs nem cél, hanem eszköz az ember végső céljának eléréséhez, ami a nirvána, azaz a 

földi kényszerek kialvása, az érzékek és vágyak béklyóiból való felszabadulás, a tökéletes nyugalom és béke 

állapota. Ehhez az üdvös célhoz így nem az élvezetek hajszolása, de nem is a lemondás vagy az önsanyargatás 

vezet el, sokkal inkább a mértéktartás, hiszen csak azjuthat el a „túlsó partra", aki szakítani tud a tíz 

legfontosabb dologgal: ölés, lopás, testi vágyak, hazugság, mámorítószerek, rágalmazás, durva beszéd, léha 

társalgás, birtoklási vágy, gonosz indulatok és téves nézetek. (Vö. a klasszikus európai etikával, pl. Platón, 

Arisztotelész, Szent Ágoston.) A buddhizmus tanításában tehát, bár az egyén (helyes életvitele, erényes 

cselekvése stb.) áll az első helyen, központi jelentőségű mások anyagi és szellemi jólétének figyelembevétele és 

az önzetlenség hangsúlyozása (szeretet, könyörületesség, együttérző vidámság, másokra is kiterjedő lelki 

nyugalom). Mindezt későbbi mondandónk miatt még ki kell egészíteni azzal, hogy a buddhizmus által 

elfogadott morális „társadalomkép" valamennyi élőlényt egyaránt tartalmazza, s jogokkal ruházza fel.40 

3.3.2. Gazdaságetika 

– Tudtad, hogy a pénz nem boldogít? 

– Tényleg? 

– Persze. Csak a sok pénz. 

A gazdasági etika, közelebbről a gazdasági csere, a szerződéses kapcsolatok, az (újra)elosztás, az adózás, a 

felelősség és informálás, valamint a verseny morális feltételeinek vizsgálata az elmúlt fél évszázad (a 

gyakorlaton túlmutató alkalmazott filozófiai tudományágként másfél évtized) intenzíven művelt kutatási 

                                                           
36 Arisztotelész, 1987; Platón, 1984; Descartes, 1980, 179-184.; Ginters, 1976; Nyíri ,1994, 118. 
37 Aquinas, 1975; Kant, 1981/1781 és 1922/1788, 32.; Körner, 1993b, 175.; Nyíri, 1994, 122. 
38 Pl. Hare, 1994, 330.; Nyíri, 1994, 125-126. 
39 Tillich, 1963; Schumacher, 1991/1973, 53-63.; Capra, 1980, 129.; Gardner, Stern 1996, 29.; P. Tóth, 1999; Kocsis, 2001. 
40 Coomaraswamy, 1989/1943, 91.; Von Glasenapp, 1987/1963, 82.; Bellinger, 1993/1986, 62-63.; De Silva, 1994, 59-66. 
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területei közé tartozik. (A gazdaságpszichológia etikai vetületét a könyv 21. fejezete részletesen tárgyalja.) Az 

erkölcsi szempontok figyelembevétele a gazdasági döntésekben és a közgazdaságtan elméleteiben egyrészt a 

gazdasági tevékenységek hatékonyságát növelheti, hiszen az üzletfelek közötti bizalom és megbízhatóság 

jelentős költségcsökkentést eredményezhet, a társadalmi problémák iránti érzékenység, a vevők becsületes 

tájékoztatása és az állandó termékminőség biztosítása egyaránt a fogyasztók vásárlási hajlandóságát fokozhatja, 

a munkahelyi környezet és az alkalmazottakkal való igazságos bánásmódjavíthatja a munkavégzés színvonalát, 

stb. Ezek a vitathatatlan értékek nem a cégek morális elkötelezettsége vagy vezetőik erkölcsössége miatt 

kerülnek be a gazdasági működés kelléktárába, hanem a nyereség maximalizálása kényszeríti ki őket, pénzben 

kifejezhető értékük van, a cégjó hírnevét (imázsát) javítják. Az etikai meggondolások bevonása a gazdasági 

döntésekbe a társadalmi összhasznosságot is növelheti, a káros mellékhatások (externáliák) csökkentése révén, 

bár ezeknek, a cégekre háruló rövid távú költségek miatt, igen nehéz érvényt szerezni.41 

Az etika elveinek beemelése a gazdasági elméletekbe mindazonáltal meglehetősen új keletű, pontosabban: az 

erkölcsprofesszor Adam Smith által lerakott alapok (pl. a tágan értelmezett önérdekkövetés) századunkra 

„letisztultak", értékmentessé váltak, s mint azt a fogyasztói magatartásról szóló 5. fejezetben kifejtettük, a 

hagyományos közgazdaságtan az etikus meggondolásoktól mentes, kizárólagosan az önérdeküket követő 

gazdasági szereplőkkel számol. Szerintük az egyéni haszonmaximalizáló magatartás a legalkalmasabb a közjó 

előmozdítására, hála a piac értékítéletének (a láthatatlan kéznek), ahol csak akkor nyerhetsz, ha mások értékelik 

a teljesítményedet. Ezzel vitázva állítja a gazdaságetika, hogy a weberi értelemben célracionális gazdasági 

viselkedés kiegészítendő értékracionális, azaz a cselekvés etikai önértékébe vetett hit által meghatározott 

magatartásformákkal.42 

A gazdaságetika művelésének három, elméletileg lényegesen különböző útja alakult ki a közgazdaságtannal 

foglalkozók körében. 

• A hagyományos modell az általános etika, pontosabban az egyéni erkölcsi dilemmák és döntések filozofikus 

elemzéseit alkalmazza az üzleti élet területére úgy, hogy a már korábban megfogalmazott erkölcsi alapelvekből 

vezeti le a gazdasági szereplők egyéni felelősségét és kötelességeit. 

• A szervezeti modell (politics model) ezzel szemben a társadalmi, szervezeti rendszerre helyezi a hangsúlyt, s a 

politikai filozófia alkalmazásával határozza meg a kívánatos intézményi normákat és a szükséges szervezeti 

kereteket. 

• Végül beszélhetünk egy erénymodellről is, amelyben nem a nehezen értelmezhető elvont értékek, hanem a 

cselekvő jelleme és környezete kerül előtérbe, s olyan kérdések foglalkoztatják, mint például: ki vagyok én, mi 

iránt köteleztem el magam, milyen típusú ember szeretnék lenni, vagy mennyire tökéletesíthetjük életünket.43 

Röviden visszatérve a pénz és boldogság fenti mottóul választott tréfás összefüggésére, érdemes megemlíteni, 

hogy eddig számos tanulmány és kutatás próbált meg összefüggést keresni és kimutatni a gazdagság és 

megelégedettség között, ám úgy tűnik, ilyenről nem beszélhetünk. Pontosabban azt mondhatjuk, hogy „nagyon 

csekély a különbség a jelzett boldogságban a gazdag és szegény országok között". A pénzből eredő kielégülés 

nem elsősorban a birtoklásból ered, hanem a társas környezettel való összemérés eredményétől függ, azonban az 

így nyert „boldogság" (legalábbis a szegénységi szint fölött élőknél) meg sem közelíti a családi életből, 

munkából, barátságból eredő örömöket – a pszichológiai eredmények szerint. A fogyasztásra, s ezáltal a pénz 

hajszolására egészen más tényezők ösztönözhetnek: olyanok, mint a társadalmi nyomás, a reklámok vagy a 

tömegkultúra.44 

3.3.3. Etika és pszichológia 

A pszichológiában etikáról főként módszertani megfontolások, egyes kísérleti helyzetek, illetve a klinikai, 

terápiás tevékenység etikai vonatkozásait illetően esikszó.45 

Az erkölcsi normák, az erkölcsös (etikus) viselkedés kérdéseivel a pszichológia szinte egyáltalán nem 

foglalkozik, legfeljebb több áttételen keresztül. Pedig már a magatartást vizsgáló etológiának is van véleménye 

                                                           
41 Akaah, Riordan, 1989; Anand, Cowton, 1993; Arrow, 1993, 27.; Kindler, Zsolnai, 1993, 9-11.; Sen, 1993, 132.; Bodnár, 1994, 5.; Davis, 

1994; Földesi, 1994, 19.; Piper, 1994, 29.; Solomon, 1994, 354-363.; Hársing, 1995, 70-93. 
42 Weber, 1987/1922, 53.; Hirsh, 1976; Solomon, 1994, 356. 
43 Boatright, 1993; Clark, Lattal, 1993; McLeod, 1993; Solomon, 1993; Shaw, 1996, 489-497. 
44 Campbell, 1981; Trainer, 1985; Argyle, 1987 – id. Durning, 1991, 159-164.; Wachtel, 1989. 
45 Forgas, 1985, 352.; Komlósi, Séra, 1988; Manstead, Semin, 1995/1988, 94.; Van Avermaet, 1995/1988, 409.; Atkinson etal., 1994/1993, 
28-29. 
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az erkölcsről, ami Konrad Lorenz megfogalmazásában egy „kompenzációs mechanizmus, amely öröklött 

ösztöneinket hozzászoktatja a kulturális élet követelményeihez", nem is beszélve a behavioristákról, akik szerint 

az erkölcsös cselekvések mögött nem az etikus gondolkodásmód, az erényes életvitel fedezhető fel, hanem a 

társas környezet erkölcsi értékelésének megerősítő jellege, tehát az erkölcsös viselkedés a pozitív szóbeli 

megerősítések révén marad fenn.46 

A ma uralkodó pszichológiai felfogás elismeri, hogy a viselkedést vagy akár az információfeldolgozást 

befolyásoló motivációs tényezők között fontos szerepet játszik az értékrend, amelynek kialakulásában az adott 

társadalom, a szűkebb közösség erkölcsi normái meghatározóak lehetnek – még ha azok a szociális értékek 

elnevezést viselik is, vagy erkölcsi vélekedéseknek tartják őket. Sőt ez utóbbit tovább bontva azt is megállapítja, 

hogy az etikai kogníciók az emberek jóról és rosszról, valamint kötelességeikről alkotott felfogásai, amelyeket 

összetett (kognitív, motivációs és szociális elemeket is tartalmazó) megítélési és döntési folyamatok 

végtermékeinek tekinthetünk. Az etikai kogníciók az egyes szociális dilemmák kognitív kereteit képezik, amely 

utóbbiak befolyásolják az információfeldolgozást és az alternatívák súlyozását, gyakran az önérdek 

legitimizálása és racionalizálása irányába.47 

Az általános képet természetesen számos ellenpélda színezi. Az egyik ilyen a humanisztikus pszichológia 

nézeteire épülő felfogás, amely szerint a pszichológiának elsődlegesen az emberi jólétet kell szolgálnia, 

mégpedig ideális énképek felmutatása és azok elérésének elősegítése útján, a pszichológiai ismeretek minél 

szélesebb körű továbbadása által. Ezzel szemben mai ismereteink szerint a pszichológia mindössze annyit tehet, 

hogy egy konkrét erkölcsi döntés esetében az egyes etikai alapállások következményeit leírja, ekkor viszont újra 

a pszichológián kívül eső értékítélet szükséges a helyes alternatíva kiválasztásához. A pszichológia tehát, a 

behavioristák meg-megújuló igyekezete ellenére, nem képes tapasztalati tudásával csökkenteni a van és a kell 

közötti szakadékot.48 

A társadalmi szinten jelentkező erkölcsi döntések (szociáletikai konfliktusok) esetében, amelyek az érdekeltek 

értékrendjeinek össze nem egyeztethetőségén 

akadnak fenn, a pszichológiai vizsgálatok adatai sem nyújthatnak értékmentes információkat, többek között az 

eredmények értelmezésének értékfüggése miatt, nem is beszélve az értékeléskutatásból ismert jelenségekről, 

mint például amikor a politikailag beágyazott döntéshozatalban nem vagy csakjelentősen torzítva veszik 

figyelembe az egyébként gondos és korrekt tudományos állításokat.49 

3.3.3.1. Az erkölcsi fejlődés 

Sommás megállapításunk a pszichológia etikától való távolságtartásáról egy ponton feltétlenül kiigazításra 

szorul: ez pedig az egyik legnagyobb rejtélynek, az erkölcsi gondolkodás fejlődésének vizsgálata a gyerekkortól 

a felnőtté válásig. Jean Piaget szerint azon gyermekek számára, akik már megértik a szabályok állandóságát, 

ésjátékukban meglepő következetességgel követik is azokat, az erkölcsi szabályok a fizika törvényeihez 

hasonlóan előre meghatározottak és heteronómok (tekintélyforrásból erednek). Ebben az életkorban a gyerekek 

elsősorban a következmények alapján ítélnek meg egy helytelen cselekedetet, s lényegében nincsenek tekintettel 

a szándékokra. A következő fejlődési szakaszban, nagyjából 7 és 12 éves kor között értik meg, hogy számos 

erkölcsi szabály megegyezésen alapul, s mint ilyen megváltoztatható. Ebből következően a büntetés sem eleve 

elrendelt, hanem egy felnőtt döntésétől függ, amiben jelentős szerepet kap a helytelenül cselekvő szándékának a 

megítélése. Az ezután következő, már a serdülőkorba átvezető fejlődési fázisban az erkölcsi kérdések a felnőtt-

gyerek, illetve a gyerek-gyerek kapcsolatok szintjéről társadalmi szintre kerülnek át, ideológiai színezetet 

kapnak.50 

A későbbi kutatások egy része arra utal, hogy Piaget alábecsülte a gyermekek szabályokat osztályozó 

képességét: már 7 évesen megkülönböztethetőek az „erkölcsi parancsok", a társadalmi előírások és a kisebb 

közösségek szabályai. Más kutatók (pl. Lawrence Kohlberg) viszont igyekeztek továbbfejleszteni Piaget 

elgondolásait, s egy öt fejlődési szakaszból álló modellt dolgoztak ki és ellenőriztek különböző kultúrákban. 

Szerintük a gyermekeknél a büntetés ésjutalom, serdülőknél a tekintélykövetés vagy elutasítás, míg a felnőtté 

válással egyre inkább a társak tiszteletének, a társadalom megbecsülésének elnyerése az erkölcsi ítéletalkotás 

                                                           
46 Skinner, 1973, 108-112.; Lorenz 1974, 352. – id. Nyíri, 1994. 
47 Bethlehem, 1990, 67.; Bandura, 1991; Mandler, 1993, 241.; Kramer, Messick, 1996, 60. 
48 Dewey, 1900; Fromm, 1998/1947; Miller, 1988/1969; Skinner, 1971; Rottschaefer, 1980; Kendler, 1993, 1050.; Vogeltanz, Plaud, 1992; 

Plaud, Vogeltanz, 1994, 968.; Kendler, 1994, 971.; Prilleltensky, 1994a. 
49 Cook, Leviton, Shadish, 1985, 702.; Prilleltensky, 1994b, 966.; Sechrest, Figueredo, 1993, 659.; Hell, 1996, 3. 
50 Piaget, 1965/1932; Mérei, Binét, 1993/1970, 214-222.; Váriné, 1994. 
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forrása. Ugyanakkor a felnőtt korúak közül is csak igen kevesen érik el azt az előzőeknél magasabb fejlődési 

szintet, amelyben az erkölcsös viselkedést belsővé tett etikai elvek szabályozzák.51 

Az elméletet ért fontos bírálatok közül kiemelhető, hogy egyrészt az erkölcsi döntés alapjainak megválasztása 

nemcsak a fejlődési szintnek, hanem az adott döntési helyzetnek is függvénye. Másrészt az erkölcsi fejlődés 

vizsgálatánál nemcsak az igazságosság, hanem a – nemek közötti különbségben is meghatározó – felelősség és a 

kölcsönösség aspektusait is figyelembe kell venni. Harmadrészt az etikus gondolkodás kialakulása egyre 

bonyolultabb világunkban aligha képzelhető el vallásra vagy filozófiai nézetekre támaszkodó „alapvető 

bizalom" nélkül. Mindezek ellenére Kohlberg felosztása ma is szívesen alkalmazott megközelítés: egy 

kutatásban marketinggel foglalkozó szakemberek erkölcsi ítéletalkotását vizsgálva azt találták, hogy a 

társadalmi elvárások puszta követésének elvénél magasabb erkölcsi szintet többnyire a magasabb végzettségűek, 

a nők és a több társadalmi felelősséget kifejező attitűddel rendelkezők értek el.52 

Piaget meglátásaiból annyit mindenesetre ma is el kell fogadnunk, hogy az erkölcsi konfliktusok kezelése – a 

kognitív fejlődés többi eleméhez hasonlóan – szakaszokra osztható, amely szinteken előrehaladva a kapcsolódó 

fogalmak egyre fejlettebb kognitív szerkezetbenjelennek meg. Továbbá azt is igazolták az empirikus kutatások, 

hogy míg az alacsonyabb szinteken a gyerekek viselkedésük önmagukra vonatkozó következményeire vannak 

elsődlegesen tekintettel, addig a későbbi fejlődési szakaszokban egyre nagyobb teret kap mások szempontjainak 

és értékeinek bevonása a következtetési folyamatokba.53 

Az erkölcsi ítéletalkotás tehát szorosan függ a kognitív fejlődési szakaszoktól, de ugyanakkor nem hagyhatók el 

a nevelés és a szocializáció hatásai sem. A kutatások az 5-6 éves gyermekeknél erős összefüggést mutattak ki a 

szülő támogató és büntető magatartása és a gyermekek morális következtetései között, ám ez a nevelési hatás az 

idősebb gyerekeknél egyre gyengébbnek bizonyult. Egy újabb (egyébként már mindkét szülőre figyelő) 

vizsgálatban csak a legfiatalabb korosztályoknál találtak kapcsolatot a magasabb szintű erkölcsi ítéletalkotás és 

a támogató, a (vele együtt járó) tekintélyelvű és a kevésbé korlátozó szülői magatartás között.54 

Érdemes végül megjegyezni, hogy a nevelés az önzetlen (prosocial) viselkedés fejlődésében is fontos szerepet 

játszik, amely utóbbi régóta feltételezett kapcsolata az erkölcsi ítéletalkotással gyermekkorban csak változó 

eredményességgel igazolható.55 

3.3.4. A FOGYASZTÁS ETIKÁJA 

A fogyasztást illetően akkor beszélünk erkölcsi dilemmáról, ha a fogyasztó azt észleli, hogy a fogyasztással 

kapcsolatos saját érdekeit nem tudja összeegyeztetni az etikai előírásokkal, a közösség jólétével. Ezen 

előírásokat, normákat két csoportba sorolhatjuk aszerint, hogy magára a gazdasági cserére vonatkoznak, azaz a 

fogyasztó és az eladó (cég) kapcsolatára, vagy egy külső értékforráshoz kötődnek (pl. más személyekhez). Az 

első csoportba sorolható eseteket, a vevő és az eladó közvetlen kapcsolatát a szokványos gazdaságetikák 

tárgyalják, még ha általában csak igen szerény terjedelemben is. Ebbe a csoportba tartozik például, ha a 

„fogyasztó" eladóként vesz részt az árucserében (pl. használt autóját értékesíti), amit a szakkönyvek a 

kereskedőcégekre vonatkozó etikai meggondolások alapján vezetnek le, s így ennek elemzése nem is tartozik 

tárgykörünkbe.56 

Egy másik jelenségkör már jóval közelebb vihet az általunk vizsgált témához. Gyakran tapasztalható etikátlan 

viselkedés az ún. „potyázás" (free riding), aminek egy egyszerű esete, ha a fogyasztó egyjól képzett eladókat 

alkalmazó üzletben részletes információkat szerez be vásárlási döntéséhez, majd ezek alapján egy olcsó 

diszkontban veszi meg a kiválasztott terméket. Lényegesen több kárt okozhat a potyázás, ha közjavakat vagy 

közösségi javakat érint. Az utóbbira egy napjainkból vett példa lehet egy társasház közös vízdíjfizetése, amikor 

számos lakó szándékosan alulbecsüli saját vízfogyasztását, majd a számára így megállapított költségaránynál 

jóval nagyobb részben veszi igénybe a közösen vásárolt szolgáltatást. A közjavak közé sorolható környezettel 

kapcsolatos etikai kérdések már átvezetnek a második csoportba, amikor az etikai norma a csereviszonyon kívül 

értelmezhető. Az általunk vizsgálni kívánt problémakörök közül ez az egyetlen, amit néhány fogyasztói 

magatartással is foglalkozó tankönyv is érint, bár rendszerint csak néhány mondatban.57 
                                                           
51 Kohlberg, 1969; Nucci, 1981; Colby et al., 1983; Turiel, 1983. 
52 Kurtines, Greif, 1974; Blasi, 1980; Gilligan, Attanucci, 1988; Goolsby, Hunt, 1992; Küng, 2001. 
53 Eisenberg, 1982; Eisenberg, Miller, 1992. 
54 Eisenberg, Lennon, Roth, 1983; Dekovic, 1992; Eisenberg, Miller, 1992; Hart et al., 1992; Janssens, Gerris, 1992; Janssens, Dekovic, 

1997, 524. 
55 Staub, 1979; Bar-Tal, Raviv, Leiser, 1980; Levin, Bekerman, Greenberg, 1980; Eisenberg, 1982; Eisenberg, Mussen, 1989; Janssens, 

Dekovic, 1997, 522. 
56 Marks, Mayo, 1990; Mowen, 1995, 53.; Kramer, Messick, 1996, 59. 
57 Pearce, 1993/1986, 225. és 457.; Mowen, 1995, 53. 
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A továbbiakban – nem lévén etikai fogódzónk a fogyasztáskutatásban, s más oldalról például a gazdag 

környezeti etika irodalma is csak érintőlegesen foglalkozik a fogyasztó egyénnel – elsősorban a globális 

problémákat és a fogyasztók magatartását összekötő morálfilozófiai szerepkört próbáljuk meg betölteni. Ennek 

feladata az erkölcsösségről való rendszerezett gondolkodás, vagyis az adott kérdéseket illető hozzáállások és 

gondolkodásmódok megkérdőjelezése, az alapokra és az alapproblémákra való rákérdezés, valamint új 

szempontok felvetése. A most következőkben tehát, bár egy mindannyiunk számára jól ismert, hétköznapi 

viselkedés, a fogyasztás kerül terítékre, mégis mondatainkban több lesz a kérdőjel, mint a pont, több lesz az 

etika, mint a fogyasztás, több lesz a társadalom, mint a lélektan, s reméljük, végül több lesz az ember is.. ,58 

A kérdés az, hogy a cselekvés etikussága megítélésében a cselekvést magát, az előzményeként megjelenő 

szándékot vagy a következményeket tekintsük-e értékhordozónak?59 Mielőtt a fenti kérdésre válaszolnánk, 

három rövid példán bemutatjuk, hogy mit is takar a fenti felfogások szélsőséges szétválasztása: 

• „A káros következmények miatt utólag visszatekintve kiderült, hogy a törvényt betű szerint betartottam, bár 

éppenséggel ki akartam játszani." 

• „Segíteni akartam, de – nem ismervén – megszegtem a törvényt, s végül kárt is okoztam." 

• „Gonosz szándékkal figyelmen kívül hagytam a törvényt, azonban megszegésével – sajnos – mindenkinek 

hasznára voltam." 

Ha „törvényen" itt a továbbiakban erkölcsi szabályokat értünk, akkor a fenti állítások mögött meghúzódó 

cselekményeknek akár mindegyike tartható erkölcsileg helyesnek, csak más-más módon kell meghatároznunk 

az „erkölcsi jót". Így, ha a cselekvés maga mint eszköz vagy szabálykövetés a kizárólagos forrása az értékeknek, 

s a szándék és a következmény elhanyagolható, akkor az első esetben a cselekvő erkölcsösen viselkedett, annak 

ellenére, hogy józan belátásunk tiltakozhat az ártó szándék és a kártékony következmény miatt. Hasonlóképp, ha 

a szándék az egyedüli értékhordozó, akkora második esetjó szándékú, de előírásokat sértő és bajt hozó 

cselekvője is erkölcsös. Végül, a mai nyugati világ emberéhez talán legközelebb álló, csak a cselekvés 

eredményét górcső alá vevő megfontolás alapján a rossz szándékú és eszközökben sem válogató cselekvő 

erkölcsösen jár el, ha végtére is jót okoz. 

Most már visszatérhetünk kiinduló kérdésünkhöz, hogy melyik felfogást részesítsük előnyben, melyiket vegyük 

inkább figyelembe. Már a kérdés módosított újrafogalmazása is sejteni engedi, hogy a felfogások különböző 

kombinációi is az erkölcsijó alapjaiként szolgálhatnak, s valójában csak annyit mondhatunk, hogy a filozófusok 

és a laikusok egyaránt változatosan gondolkodnak erről, azaz meglehetősen eltérőek a hangsúlyok 

elhelyezésében, nem is beszélve arról, hogy sok esetben az adott helyzettől is függ az egyes felfogások előtérbe 

kerülése. 

3.3.5. A fogyasztás „maga" 

Lehet-e a fogyasztás mint termékek vásárlása és szolgáltatások igénybevétele önmagában, azaz a fogyasztó 

szándékától és a fogyasztás következményeitől függetlenül erkölcsi megítélés tárgya? Igen kevés példát lehet 

erre felhozni, s az összfogyasztáshoz képest elhanyagolható mennyiségű kivételt képeznek az egyes vallások, 

vallási szokások által kötelezően előírt, fogyasztást is magukban foglaló cselekvések (ilyen például az 

önkéntesen fizetett egyházi adó egy keresztény hívőnél vagy a házi oltár beszerzése egy japán buddhista 

számára). Jóval több, de talán összességében még mindig nem számottevő az erkölcsileg önmagában elítélt, 

tehát a körülményektől függetlenül tiltott fogyasztások száma, s ezek is elsősorban vallási normákhoz kötődnek 

(pl. keresztényeknél a húsevés korlátozása böjt idején, mohamedánoknál az alkohol tiltása vagy egy hindu 

számára a tehénhús fogyasztása). 

3.3.6. A fogyasztó szándéka 

A fogyasztáshoz a pszichológia felől közelítő megfigyelő fontosabbnak tarthatja a cselekvés tényénél a cselekvő 

szándékait, a cselekvés mozgatórugóit. Ha a fogyasztást az esetek döntő többségében valamely széles 

értelemben vett szükséglet kielégítését célzó magatartásnak tekintjük, akkor az etikusság kérdése a 

szükségletekre vagy azok rangsorolására terjedhet ki. Vegyük hát sorra ezeket! 

                                                           
58 Vö. Diogenész [Kristó, 1984, 62.]; Endreffy, 1999; Hens, Susanne, 1999; Molnár, 1999; Brown et al., 2000; Zsolnai, 2001. 
59 Hársing, 1995, 49. 
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A biológiai alapszükségletek erkölcsösségének elemzését kizárhatjuk, eltekintve így létünk 

megkérdőjelezésének nem ide tartozó alapproblémájától (az éhezés és túlnépesedés globális problémáját most 

nem vizsgáljuk). A tárgyalás további könnyítéseként hagyjuk figyelmen kívül az ismert (pl. kulturális 

szükségleteket is magában foglaló) létminimumnak és a „létezési minimumnak", azaz az egyén és a faj 

fennmaradását éppen biztosító fogyasztásnak az utóbbi évszázadokbanjelentőssé vált különbségét is (amit a 

világméretű szegénység tárgykörünkbe vonása esetén aligha tehetnénk meg). A fejlett országok fogyasztóit 

nézve az előző két megszorítás valószínűleg az összfogyasztás meglepően kicsiny hányadát érinti csupán, hiszen 

például egy észak-amerikai átlagpolgár napi fogyasztásának döntő részét olyan javak teszik ki, amelyeket a 

társas és társadalmi elvárások gerjesztettek, amelyek saját énképét, egyéniségét hivatottak kifejezni, a rövid távú 

szórakoztatást és az azonnali örömöket nyújtják, valamint amelyek napjaink fogyasztói társadalmának 

szokásaiból vezethetők le (pl. „mindenből mindigjobb és újabb kell, s a kissé használt már semmit sem ér"). 

Vajon etikus-e az alapvetőnek semmiképpen, talán leginkább szimbolikusnak nevezhető szükségletek 

kielégítésére törekedni? Erre a kérdésre kétséges, hogy korunk gondolkodói jobb feleleteket tudnának adni, mint 

akár ókori filozófus kollégáik vagy az egyes vallási könyvek és vallásalapítók. E helyütt mi sem tehetünk mást, 

mint e forrásokra utalunk, s arra, hogy ki-ki maga végiggondolhatja saját „szűkös szükségleteinek 

szükségességét".60 

3.3.7. A fogyasztás következményei 

Történet 2097-ből 

Egy Mars-lakó érkezik a Föld egyik legfejlettebb országának legnagyobb településére. 

Megszomjazva betér egy barátságos pihenő-szórakozó helyre. 

Odafordul a pincérhez: 

– Gh dsfg glkmkrljug vmvbidfj mbfglj Coca-Cola? 

Mire a pincér: 

– Két adag jéghideg micsodát kér? 

Miután az előző két pontban az etikusság megítélését, az erkölcsi dilemmákban való eligazodást néhány 

„elegáns" kitérő után az olvasóra hagytuk, vizsgáljuk meg fogyasztásunkat egy filozófiailag talán egyszerűbben 

kezelhető – és a nyugati fogyasztói gondolkodáshoz is közelebb álló – felfogásban: a termékés 

szolgáltatásvásárlás következményeit állítva a középpontba a fogyasztói magatartás etikusságának eldöntésében. 

Ha az erkölcsösség utilitarista felfogását a hagyományos közgazdaságtan hasznosságfogalmának megfelelően 

értelmezzük, akkor a következő meghatározásból indulhatunk ki: 

Egy fogyasztás etikusságát kizárólag az dönti el, hogy a cselekvő a számára legjobb alternatíva mellett dönt-e. 

Vagyis az adott termék megvásárlásának a fogyasztóra nézve egyfelől több előnye, mint hátránya van, azaz a 

pozitív következmények ellensúlyozzák, sőt meg is haladják a negatívakat, másfelől az így elért hasznosság 

(amiben hátrányként a költségek, így a termék ára is megjelenik) a többi választható termék hasznosságánál 

nagyobb. 

Ez a kissé szokatlan, másokra semmilyen tekintettel sem lévő „etika", bár világosnak és egyszerűnek tűnik, 

jobban megnézve mégis felvet néhány komoly belső problémát. Vajon meg tudja állapítani egy fogyasztó, hogy 

egy termék mennyire hasznos neki, azaz fel tudja mérni akár csak egy sóskifli megvásárlásának rá vonatkozó 

következményeit? Netalán számol azzal is, hogy a kifli tényleg elveri-e, csillapítja-e éhségét, vagy éppen még 

nagyobb sóvárgást vált ki az evés után? Figyelembe veszi-e hogy sós kiflit vásárol, aminek az elfogyasztására 

után könnyen megszomjazhat, s innivalót is kell majd vennie? Nem valószínű, hogy minden következményt 

mérlegel, hiszen ezt egyrészt fölösleges erőfeszítésnek tarthatja, másrészt számos esetben (pl. egy összetettebb 

terméknél) nem is tudhat a rá „leselkedő" következmények többségéről. 

                                                           
60 A Biblián kívül néhány magyarul is elérhető forrás: Bhagavad-Gita (Prabhupada); Buddha; Lao-ce; Korán (Simon); Küng 1994/1991; 
illetve: Szókratész (Platón); Seneca; Marcus Aurelius; Steiger (szerk.), 1983; Vajda (szerk.), 1984. 
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A másik kérdés, hogy ha fel is tételezzük a hasznosság közel helyes megállapítását, még mindig hátravan a 

különböző termékek összehasonlítása: vajon ezek eltérő jellegű tulajdonságai összevethetők-e, vajon ismert-e 

mindenjelentős választható alternatíva, s ha igen, tényleg valamennyit komolyan számításba veszi-e a 

fogyasztó? A mikroökonómia (mint azt az 5. fejezetben kifejtettük) feltételezi a fogyasztóról, hogy valamennyi 

jószág(csoport)ot be tudja vonni preferencia-rendszerébe, azaz legalább páronként össze tudja őket hasonlítani. 

Lehet, hogy intuíciónk és korábbi fogyasztási tapasztalataink alkalmassá tesznek bennünket egy elfogadható 

szintű összemérés elvégzésére, ám az már nem különösebben valószínű, hogy például akár csak egy közepes 

méretű élelmiszerbolt teljes választékát rendszeresen át tudnánk tekinteni, azaz valóban az összes közül 

kereshetjük ki a legjobbat. 

A fentiekben felvázolt „egoista" etika tudatos vagy implicit alkalmazásával ugyan sokan igazolhatják, 

erkölcsileg alátámasztottnak vélhetik saját fogyasztásukat, de talán már jóval kevesebben fogadnák el, ha 

mindenki kizárólag e szerint az etika szerint élne, hiszen – hogy csak egyetlen példát említsünk – az önzésből 

fakadó bizalmatlanság megbéníthatná a gazdaság működését, s így végső soron a fogyasztási lehetőségeket is 

beláthatatlanul beszűkítené. 

3.3.7.1. A hasznosságelv 

Számos távol-keleti kultúrában még ma (a nyugati hatások ellenére) is szinte elképzelhetetlen az egyén, az 

individuum előtérbe helyezése, ezzel szemben a közösség érdekei, az egész társadalom számára előnyös 

cselekedet a morálisan elfogadott, mi több, a kiközösítés súlyos terhe mellett rendszerint kötelező. Ehhez több 

szempontból hasonló az a 19. századtól megjelenő utilitarista etikafelfogás, amely nem szűkül le az 

önérdekkövetésre, hanem legalább egy nagyobb közösség, gyakran egy társadalom valamennyi tagjának 

összhasznosságát keresi. 

Egy fogyasztási cselekvés etikusságát az határozza meg, hogy a következményei által érintett valamennyi 

személy számára összességében több-e az előnye, mint a hátránya. 

A tisztán egoista etikához képest ekkor persze nehezebb megítélni egy-egy cselekvés erkölcsösségét (vö. a 

többség hasznát mérlegelő szocialista típusú bürokráciákkal), viszont mégsem ritka ez a hozzáállás, hiszen 

sokakban él akár a szeretet általános parancsa, akárcsak a társak, a társas lét iránti vonzódás, avagy egyszerűen 

felismerik a társadalom működésének közvetlenül is érzékelhető előnyeit. 

Itt abba is hagyhatnánk az etikusság kérdésének boncolgatását, hiszen kevesen lehetnek, akik elvileg nem 

értenének egyet közvetlen környezetük, lakóés munkahelyük, sőt talán egész nemzetük polgárai érdekeinek 

figyelembevételével. Megállhatnánk és áttérhetnénk az elvi egyetértés és a gyakorlati cselekvés közötti 

különbségek vizsgálatára: fölöslegesen miértjáratjuk autónkat mások ablaka alatt, zajt és büdöset okozva, ha 

egyébként ezt helytelenítjük; miért tartunk háziállatot lakásunkban, ha piszkával másnak kellemetlenséget, 

esetleg betegséget idézhetünk elő, s ezt mi is tudjuk; miért kérkedünk és mutatunk példát semmire semjó holmik 

megvásárlásával, ha a kevésbé tehetősek hasonlóra vágyva az erejüket meghaladóan próbálják jövedelmüket 

növelni? Vagy: elfogadjuk-e, hogy növekvő fogyasztásunk mielőbbi kiszolgálása fontosabb a javak biztonságos 

előállításánál, aminek következtében vegyi katasztrófa teheti tönkre az ivóvizünket (korábbi NSZK, India), 

nukleáris szennyezés fenyegetheti gyermekeinket (USA, korábbi SZU), tankhajó-szerencsétlenség 

akadályozhatja kikapcsolódásunkat (Japán, Anglia)? E fontos és megismerésre érdemes jelenségköröktől 

azonban mégis továbblépünk, s egy szűkebb társadalom önmagának okozott kárain kívül az ennél nagyobb 

körben értelmezhető következmények etikáját vizsgáljuk meg.55 

A mai kor embere számára is nehezen vitatható nézet, hogy önmagán kívül közvetlen környezetét is figyelembe 

vegye például fogyasztási döntéseinél. Nehezebb, de korántsem reménytelen a helyi közösségek vagy a saját 

nemzet tagjainak bevonása az erkölcsi ítéleteknél számba vettek körébe. De vajon mi a helyzet, he ezen túl 

akarunk lépni: 

Bevonhatók-e gondolkodásunkba, szerepelhetnek-e értékrendünkben, lehetnek-e motivációs 

tényezőink között olyan értékek, amelyek tágabb környezetünk részei? 

Mivel a nyugati civilizációban a legutóbbi időkig nem volt szokványos ilyen globális etikára vonatkozó kérdést 

feltenni, s főleg nem a hétköznapi élettel, a fogyasztással kapcsolatban, így teljesen kész, kikristályosodott 

válaszok sem igen találhatók, s e fejezet keretei között nem is vállalkozhatunk ilyenek keresésére, helyette 

elsősorban a kérdést kívánjuk pontosítani, jobban kibontani, valamint néhány lehetséges részválaszt bemutatni.56 
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Mielőtt azonban megkísérelnénk a fogyasztással kapcsolatos erkölcsi horizontunk kitágítási lehetőségeinek 

felvázolását, pontosítanunk kell az egyes gazdasági javak vásárlásának lehetséges következményeit. Egy termék 

megvételével egyrészt nemcsak szándékai szerint, hanem ténylegesen is kielégítheti a fogyasztó (saját és mások) 

szükségleteit (akár alapigényt, mint szomjoltásra egy pohár tej, akár társas szükségletet, mint csapatjátékhoz egy 

labda). A feltételes móddal itt a szükségletek és kielégítésük eszközei közötti, gyakran feledésbe merülő 

megkülönböztetésre utalunk, hiszen például nem maga az autó a szükséglet, hanem a célpontjaink elérése, vagy 

fordítva, az autóval nem is utazási céljainkat akarjuk kielégíteni, hanem presztízsigényeinket. Másrészt 

előidézhet további fogyasztást, és megszüntethet korábbiakat (egy megvásárolt autó benzin nélkül nem is 

működik, viszont állandó használatával feleslegessé válik a buszbérlet). A vásárláskor kiadott összeg egyrészt 

már nem költhető másra, így esetleg újabb jövedelemszerzéssel kell azt pótolni, másrészt ugyanez a 

fogyasztásra költött összeg tartja fenn a gyártó és kereskedelmi vállalkozásokat is, valamint (a fogyasztáshoz 

kapcsolt adók révén) részben az állami intézményrendszert. További következménye a fogyasztásnak számtalan 

káros (esetleg közömbös) mellékhatás: kezdve a gyártás során keletkező és felszabaduló hulladékokkal és 

szennyezésekkel, beleértve a használat során képződő melléktermékeket, zárva a sort a fel nem használt és fel 

nem használható szemétté váló „maradékkal". Külön ki kell emelnünk, hogy a termék fogyasztása hatással van a 

gyártókra és forgalmazókra, hiszen az előállítás ugyan időben megelőzi például egy adott autó megvásárlását, 

ám a fogyasztás következtében (az erről szóló információk közvetítésével) módosítja a gyártó gazdasági 

viselkedését, magát a terméket, vagy akár fel is hagy a további előállítással (lásd a széles körű fogyasztói 

bojkottok hatásait), még ha mindezt nem is erkölcsi megfontolások, hanem a gazdasági érdek felismerése (a 

nyereségcsökkenés és a csőd elkerülése) vezeti.61 

3.3.8. Az etikai látókör kitágítása 

3.3.8.1. Térbeli kiterjesztés 

Helyhez kötött gondolkodásmódunk és életszemléletünk természetszerűleg etikai érzékenységünket is szűk 

korlátok közé szorítja (néhány évvel ezelőtt vajon Bobby halála érintette fájdalmasabban a nagyérdemű 

publikumot a Dallas 149. részében, vagy az egy év alatt lemészárolt közel 1 millió hutuéstuszi menekültről 

készült híradások?). Ami hozzánk közelebb történik, ami ismerősebb, amiről többet tudunk, az 

értékrendszerünkben is előkelőbb helyet foglal el, s főleg érzelmeink hatására etikai megítélésünk is szigorúbb, 

mint a távoli eseményekkel kapcsolatban. 

A fogyasztás erkölcsösségének megállapításakor az is figyelembe vehető, hogy milyen következményei lehetnek a 

Föld valamennyi lakójára nézve. 

Számolni lehet tehát a szomszéd országok és távoli népek káraival (és előnyeivel) is. Ha például a vásárolt 

termék használata után fennmaradó hulladék veszélyes, de azt egy szegényebb országba szállítják el, az 

ugyanúgy más embereknek okozott kár, még ha nem is ismerjük őket. Ha a vásárolt terméket egy másik 

országban kényszermunkával vagy más embertelen körülmények között állították elő, érdemes fontolóra 

vennem, helyes vagy helytelen támogatnom az előállító vállalkozást. Ha egy gyártócég profitnövelés céljából 

szegény országokban forgalmaz máshol már tiltott, s így fogyasztójára mindenhol veszélyes terméket, vagy 

éppen fegyvert szállít egy diktatúrának, ismét megkérdezhetem magamtól: támogatom vagy ellenzem ezen 

célokat, s ettől vagy inkább egy másik cégtől vásárolok?62 

3.3.8.2. Időhorizontunk tágítása 

Bár vannak olyan fiatalok és középkorúak, akik számára csak a fiatalok és középkorúak a teljes értékű emberek, 

ugyanakkor talán a többség az idősek és a gyermekek felé is erősen pozitív érzelmekkel közelít. Ennél tovább 

már kevesen merészkednek, hiszen egyrészt mai fogyasztásunknak kétségtelenül nincs hatása a korábbi 

nemzedékekre („Ne dobd el a vajas kenyeret, fiam!" – „Apu, én akkor sem tudok annyit enni, hogy a te 

gyerekkorod isjóllakjék!"), másrészt viszont a még meg sem születettekről csak a nagy képzelőerővel és 

felelősségérzettel megáldottak képesek gondolkodni. Leendő utódainkra fogyasztásunk következményei igenis 

erős hatást gyakorolhatnak, amit viselkedésünk etikai megítélésekor sem hagyhatunk figyelmen kívül. Ha egy 

almafáról gyümölcsöt eszem, az jövőre újra terem, s ismét ehetek. Ha a fa kiöregszik, helyébe új fát ültetve a 

későbbi korok polgárai is táplálékhoz juthatnak. Viszont ha mondjuk benzint vásárolok az autómba, akkor 

annak már sokkal összetettebb következményei vannak (nem csak lehetnek!). Például az, hogy a benzinta 

Földön végesen rendelkezésre álló kőolajból állítják elő, sezeka készletek ötven vagy talán száz év múlva, de 

néhány generáción belül feltétlenül kiürülnek, s ha a tudományos és technikai fejlődés nem tud lépést tartani a 

                                                           
61 Meadows, Meadows, Randers, 1992; Nyíri, 1994, 63.; Zsolnai, 2000. 
62 Földesi, 1994, 21. 
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változó feltételekkel, akkor bizony dédunokáinknak még a valóban szükséges esetekben is le kell mondaniuk a 

szállítás ezen módjairól a mi pazarlásunk következtében. 

Igen ám, mondhatja erre egy autózni szerető polgár, de ha mégis meg fogják oldani ezt az „aprócska technikai" 

problémát, akkor én most miért mondjak le erről a kedvtelésemről? Ez egy nehéz etikai kérdés, hiszen aligha 

mérhető fel mai tudásunkkal, hogy a jövő nemzedéknek mekkora kára származik az efféle fogyasztásainkból, s 

az hogyan mérhető össze ajelenkori haszonnal. Egyvalamit azonban itt is teljes bizonyossággal állíthatunk: 

A meg nem újuló energiaés nyersanyagforrásokat felhasználó fogyasztások következményekkel járnak a jövő 

generációira, így az etikusság megítélésekor az utóbbiak érdekeit figyelembe kell venni. 

3.3.8.3. Az állati jogok 

Aki még mindig nem adta fel e fejezet végigolvasását, arra az eddigieknél is szokatlanabb problémakörök 

várnak. Etikai megfontolásainkban eddig ugyanis mindig csak az emberekre vonatkozó következményeket 

vettük számításba, akik fajtársaink, s még ha távoli kultúrákban élnek is, vagy akár meg sem születtek még, de 

mégiscsak a leginkább hasonlatosak hozzánk az ismert világegyetemben. Most azonban etikai horizontunk 

kitágításával éppen ezen a korláton próbálunk meg átlépni, s a hozzánk evolúciósan legközelebb álló gerinces 

állatok (köztük is elsősorban az emlősök és a madarak) esetében vizsgáljuk meg, van-e létjogosultsága az ő 

hasznaikat, előnyeiket és káraikat is bevonni cselekedeteink megítélésébe, amit persze valamennyi élőlényre is 

kiterjeszthetünk, amint azt egyre több globális problémával foglalkozó tudományág kiinduló előfeltevésként 

megteszi.59 

Mindenekelőtt tisztázni kell egy tudományos tényt: az idegrendszerrel kapcsolatos összehasonlító vizsgálatok 

alapján állítható, hogy az állatok is éreznek fájdalmat, örömet és szenvedést. Nem mi vagyunk tehát az egyetlen 

érző lények a Földön, ami eggyel több érv a végiggondolásra sarkalló érvek sorában. 

Vajon az általunk felállított etika alapjaiba beépíthetők-e a fájdalmat is érző állatok „érdekei"? 

Számos etikai probléma merül fel a fogyasztást illetően, az evéstől és az állattartástól kezdve a szórakozáson és 

luxuscikkeken át, egészen az ipari és tudományos felhasználásig.63 

A fogyasztáshoz közvetlenül kötődő kérdés az állatok táplálékforrásként való igénybevétele, ami egyaránt 

magában foglalja a húsevést és az állati eredetű egyébételek (pl. tej, tojás) fogyasztását. Ha biológiai 

alapszükségleteink kielégítéséhez legalább részben nélkülözhetők az állati táplálékok, akkor nemcsak 

egészségkárosító hatásuk okán, hanem a nagyüzemi állattartás kíméletlen körülményei miatt is etikai dilemma 

lehet fogyasztásuk mértéke, annál is inkább, mert a húsevés gazdaságossága (egységnyi tápanyagtartalom 

előállítási költsége) rosszabb a növényekénél. Például megkérdezhetjük: mindennapos húsfogyasztásunkkal a 

nagyüzemi, zsúfolt, „állattalan" (vö. embertelen) csirkeneveldéket támogatjuk, vagy csak időnként fogyasztunk 

a közeli háztáji gazdaságban tartott („kapirgáló") baromfikból?64 

A további etikai kérdések szinte kizárólag a közvetlen fájdalomokozáshoz kapcsolódnak, s az előbbieknél is 

jobban megkérdőjelezhető a fogyasztási cselekvések szükségessége. Vajon kívánatos kikapcsolódási formának 

tekinthetjük-e a sporthorgászatot, s vajon miként vélekednénk arról, ha madarakat vagy kisebb emlősállatokat 

akasztanánk horogra, majd engednénk el hétvégi szórakozásként? Érdemes-e prémjéért kiirtatni egy ritka 

állatfajt vagy falra kitehető agyarat beszerezni, amiért egy életerős elefántot kellett elpusztítani? Végül 

elgondolkozhatunk azon is, hogy vásárolunk-e olyan termékeket (pl. illatszereket), amelyek kifejlesztéséhez 

olcsón kapható kísérleti állatok százait kínozták meg, így csökkentve a kutatás költségeit?65 

3.3.8.4. A kölcsönkapott Föld 

Két bolygó találkozik. 

– Nagyon sápadtnak nézel ki! 

– Igen. Sajnos emberem van. 

– Ne törődj vele! Majd elmúlik! 

                                                           
63 Csányi, 1994, 660. 
64 Morris, 1989/1967, 167.; Rodd, 1990, 139.; Könczey, Nagy, 1993, 102. 
65 Morris, 1995/1990, 70. 
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Elérkeztünk az etikai horizont kitágításának legmerészebb formájához, amikor a földfelszín valamennyi élő és 

élettelen alkotóelemét tesszük fogyasztásunk etikusságának kritikai szempontjává. 

Vajon milyen felelősségünk lehet a növényzettel, a hegyekkel és folyókkal, a gázokkal és ásványi anyagokkal 

kapcsolatban? 

Az állatokat bevonni az etika emberi építményébe talán egyszerű túlzásként felfogható, de nem vakbuzgóság-e 

az egész Földnek vagy legalábbis külső burkainak (földkéreg a szárazföldekkel és vizekkel, az élővilág és a 

légkör) előnyeit és kárait vizsgálni egyenként olyan csekélyjelentőségű cselekvéseknél, mint a személyes 

fogyasztás? Az etika és az erkölcs valóban kizárólag az embert jellemző gondolati konstrukciók, és önmagában 

nézve akár értelmetlenségnek, súlyos logikai hibának tűnhet az élettelen dolgokra való kiterjesztésük. Ez 

azonban egyrészt támadható filozófiai oldalról, lásd például az ember által felállított fizikai elméletek az 

anyagról, vagy a transzcendencián keresztül szoros kapcsolat minden létezővel (pl. buddhizmus), avagy a Föld 

mint homeosztatikus, alkalmazkodó rendszer beemelése az élőlények sorába (Gaia-elmélet). Másrészt, ha az 

ilyen érvelések nem győznek meg bennünket, s csak az olyan folyamatokat tekintjük erkölcsileg 

értékelhetőknek, amelyekben az ember hat az emberre, akkor viszont közvetítőként vagyunk kénytelenek 

figyelembe venni Földünk egészét. Az ember (Földdel együttes) környezete ugyanis olyan összefüggő rendszer, 

amelynek bármely elemét tartósan változtatva bármely másik elem állapota is lényegesen módosulhat.66 

Ha növeljük fogyasztásunkat, változik a környezet, s ez befolyásolja az utánunk jövő korok embereinek életét, 

azaz, ha kárt teszünk a természetben, közvetve saját embertársainknak okozunk kárt. Azt, hogy a következő 

nemzedékeknek tényleg rossz-e a lehetőségek beszűkülése és az életfeltételek nehezebbé válása, tudni nem 

tudhatjuk, bár nehéz elképzelni az ellenkezőjét. A hátrányok pedig biztosan sokasodnak, hiszen már a ma 

felmérhető környezeti változások sem kecsegtetnek semmi előnyössel, épp ellenkezőleg, mint azt a fejezet első 

részében igyekeztünk érzékeltetni. Látható, hogy az emberi tevékenységnek van köze a környezeti rendszerek 

átalakulásához, de vajon vásárlásainknak és vásárlói döntéseinknek lehet-e szerepe ebben? A valószínű válasz 

az, hogy a változtatás lehetőségében a mi napi fogyasztásunk nem is képvisel olyan piciny súlyt, mint 

gondolnánk: egy vekni kenyér, egy lámpaizzó vagy egy autó megvételével nemcsak a birtokolt tárgyat 

fogyasztjuk, hanem az egész előállítási, használati és lebomlási folyamat a mi számlánkra írható, egészen addig, 

míg a kiindulási nyersanyagokhoz vissza nem jutunk a természeti körforgásban – ha egyáltalán visszajutunk. Ha 

ez még mindig elhanyagolhatónak tűnik, akkor érdemes az egészet a hozzánk hasonlóan cselekvők számával 

felszorozni, ami az egyszerűbb termékeknél meghaladja az 5,5 milliárdot, míg a „fejlett" fogyasztások (hús, 

autó, hűtőgép stb.) esetében több mint 1 milliárd (a becsült világnépesség 6,2 milliárd fő, a fejlett régióké 1,2 

milliárd). Nem túlzás tehát azt állítani, hogy a fogyasztásaink által is befolyásolt földi szférák etikája (a globális 

etika) összefügg a korábban tárgyalt etikai szempontokkal: az emberiség egészénekjelenével és jövőjével.67 

3.4. ÖSSZEGZÉS HELYETT 

Az előzőekben az erkölcsi horizont kiszélesítésének lehetőségeiről esett szó – ám pusztán fogalmi szinten -, és 

nem az egyén gondolkodásmódjának tényleges módosításáról. Az utóbbi, tehát az egyéni lelkiismeret nevelése, 

az erkölcsilegjó és rossz érett kezelésének megtanítása éppen a humán szaktudományok, köztük a 

szociálpszichológia és a pedagógia feladata. Nem elfeledve persze, hogy emellett (részben ez előtt) az erkölcsi 

ítéleteink és döntéseink, laikus etikai elméleteink működését és mozgatórugóit is vizsgálni illenék.68 

A végső problémafelvetés pedig az lehetne: szükséges-e erkölcsi gondolkodásunkat s ennek következtében 

életformánkat megváltoztatnunk, ha igen, milyen irányokban, s végül mit tehetünk azért, hogy a többség 

csatlakozzon ehhez? A három részből álló kérdés elejére a globális problémák tényei adhatják meg a választ a 

természettudományok segítségével, feltéve, hogy igazolni tudják: a jelen (fogyasztási) folyamatok feltétlenül 

katasztrófához vezetnek. A kérdés második részére mindenkinek magának kell válaszolnia, például a fogyasztás 

etikája alatt kifejtettekből kiindulva, amire egy régóta ismert javaslat a fogyasztás fölösleges részéről való 

ésszerű lemondás. Míg az utolsó pontra a történelmi tapasztalatok és a humán tudományok együttesen adhatják 

meg a feleletet, ami korántsem egyértelmű. Ha a profitérdek vezette ipari termelés és reklámozás kultúránk 

egészére kifejtett kikerülhetetlen hatására s az ennek eredményeként fokozatosan kialakult homo consumensre 

gondolunk, akkor hajlamosak vagyunk hasonló nyomást gyakorló eszközök hatékonyságában hinni (pl. 

környezeti adókés más korlátozó törvények alkalmazásában). Ha azonban századunk tudatátformáló kísérleteire 

(pl. kommunizmus) tekintünk vissza, akkor nem tarthatjuk valószínűnek, hogy a kényszerítés és erőszakos 

meggyőzés bármely formája tartós eredményt hozhat a gondolkodásmód-változás, és főleg nem a hosszú távú 

                                                           
66 Stone, 1972; Csányi, 1979, 131-132.; Lovelock, 1990/1979. 
67 Flavin, 1997, 24.; Kereszty, 1997, 197.; McGinn, 1997, 67. 
68 Mieth, 1981; Nyíri, 1994, 65. 
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emberi jólét terén. A tudományban mindenesetre csak a „beszélgetés" sebességével haladhatunk, s ha elkéstünk, 

hát elkéstünk.69 

Befejezésül álljon itt két rövid idézet Ernst Schumachertől, attól a közgazdász gondolkodótól, aki az elsők 

között döbbentette rá a világot a cselekvés szükségességére, s egyben a megoldási javaslatok kidolgozásának 

kutatását is elindította.70 

„Egyre bontakozó tudományos és technikai képességeink bűvöletében a modern ember olyan termelési 

rendszert épített fel, amely kirabolja a természetet, és olyan társadalmi formát, amely megcsonkítja az embert. 

Legyen csak minél nagyobb és nagyobb a gazdagság, gondolják, és akkor minden más magától megoldódik. A 

pénzt mindenhatónak tekintik. Ha nem is lehet rajta ténylegesen megvásárolni az olyan nem anyagi értékeket, 

mint az igazság, a harmónia, a szépség vagy akár az egészség, de kiküszöbölheti az irántuk való igényt, vagy 

kárpótolhat elvesztésükért. Így a termelés fejlesztése és a gazdagság megszerzése lett a modern világ 

legmagasabb rendű célja, amihez képest minden más cél, bármennyi szó essék is még mindig róluk, a második 

helyre szorult. (...) Félrehúzódunk az igazság elől, ha azt hisszük, hogy a modern világ pusztító erőit »meg lehet 

fékezni« pusztán azáltal, hogy – a gazdaság, az oktatás és a kutatás – több erőforrását mozgósítjuk a 

környezetszennyezés elleni harcra, az élővilág megőrzésére, új energiaforrások felfedezésére, valamint arra, 

hogy egyre hatékonyabb megegyezésekrejussunk a békés egymás mellett élés érdekében. Szükségtelen is 

mondani, hogy bármely civilizációnak szüksége van gazdaságra, oktatásra és sok egyéb dologra, mégis 

leginkább arra lenne szükség, hogy felülvizsgáljuk a célokat, amelyeket ezek az eszközök szolgálni hivatottak. 

Ez viszont mindenekelőtt egy olyan életstílus kialakítását jelenti, amely az anyagi dolgokat az első helyről az 

őket megillető másodlagos helyre rakja." (Schumacher, 1991/1973, 299-301.) 

„Az emberek mindenfelé ezt kérdezik: »Voltaképpen mit tehetek én?« A válasz zavarbaejtően egyszerű. 

Mindannyian munkálkodhatunk azon, hogy rendbe tegyük saját házunk táját. Az ehhez szükséges útmutatást 

nem találhatjuk meg a tudományban vagy a technikában, hiszen ezek értéke teljes mértékig az általuk szolgált 

céloktól függ. De ma is megtalálhatjuk az emberiség hagyományos bölcsességében." (Schumacher, 1991/1973, 

304.) 

Biztos, hogy többen is keresik, kétséges, hogy a szükséges többség megtalálja-e. Talán tényleg optimizmusra 

adhat okot a közvélemény alakulása – még ha csak hosszabb távon is. Mindenesetre, ha a tényeket nem akarjuk 

figyelmen kívül hagyni, azt mindenképpen kijelenthetjük, hogy részben az erőforrások korlátozottsága, részben 

fogyasztásunk következményei miatt ajelenlegi mennyiségi fejlődés nem tartható sokáig, vagy másként 

közelítve, csakis fenntartható módon élve őrizhetjük meg jelenlegi értékeinket.71 

4. 23. A GAZDASÁGPSZICHOLÓGIA ÚTKERESÉSE: 
ADALÉKOK A KÖZGAZDASÁGTAN ÉS A 
PSZICHOLÓGIA KAPCSOLATTÖRTÉNETÉHEZ – 
Hunyady György 

4.1. BEVEZETÉS 

„Célunk az, hogy egy új tudomány körvonalait vázoljuk fel, amely a modern kísérleti pszichológia és a 

közgazdaságtan problematikája között teremt kapcsolatot: a pszichológiai kísérletet rendszeresen-módszeresen a 

kereskedelem és az ipar szolgálatába kell állítani. Az új diszciplínának mindeddig csak töredezett kezdeteiről 

beszélhetünk, csak közelítő erőfeszítésekről és széttagolt próbálkozásokról, amelyek hol a közgazdaságtan, hol a 

pszichológia térfeléről indultak ki. Még igen távoli az az idő, amikor a gazdasági élet egzakt pszichológiája mint 

zárt és teljes rendszerjelenik meg. De minél korábban irányul szélesebb körök figyelme ennek kezdeteire, 

feladatainak jelentőségére és hozamára, annál gyorsabb és lendületesebb lesz e fiatal tudomány fejlődése." 

Ezeket a gondolatokat Hugo Münsterberg, az alkalmazott pszichológia páratlan úttörője és kivételesen 

termékeny képviselője mintegy kilencven évvel ezelőtt fogalmazta meg (1913, 3.). Bevezető mondatai ezek egy, 

az Egyesült Államokban angol nyelven kiadott kötetnek, amelynek tartalmi előképe néhány hónappal korábban 

már megjelent németül (Münsterberg, 1912). 

                                                           
69 Schmidbauer, 1985, 19. és 131.; Endreffy, 1997; Vajda, 1997; Carley, Spapens, 1998. 
70 Schumacher, 1991/1973, 299-304.; 1994/1979. 
71 Lorenz, 1997/1988, 242.; Daly, 1992, 256.; Durning, 1992; Lányi, 2000; Nash, 2000; Székely, 2002. 
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Elcsodálkozhatunk azon – örvendezhetünk is neki és sajnálkozhatunk is rajta -, hogy e szavak az azóta eltelt sok 

évtizedben nem vesztették el teljesen aktualitásukat. A két robusztus tudomány között kapcsolatot jelentő és 

építő gazdaságpszichológia körvonalai világosan látszanak, szükségességéhez kétség sem fér, megközelítésében 

mindkét oldal érdemeket szerzett, ugyanakkor a diszciplína összképe még ma is töredezett és kimunkálatlan, 

ismeretrendszerének szerkezetét még mindig csak keressük, s ma sem tekinthető olyan egységes egésznek, 

amely beivódott a szakmai-tudományos köztudatba. Az intellektuálisjellegét és világpolitikai ambícióit tekintve 

kétlaki – Európában honos és Amerikában nagy hatású – Münsterberg szemében napjainkban az is ismerős és 

elismerésre méltó lenne, hogy a gazdaságpszichológia formálódó tudományterületén az óés újvilág egyaránt 

szellemi aktivitást mutat. 

Természetesen minden – relatív – helyzeti hasonlóság ellenére az idők múlásával mind a pszichológia, mind a 

közgazdaságtan, mind a kettő köztes területe gyökeres változásokon ment át. Ajelen – kötetzáró – fejezet nem is 

több, nem is más, mint az ebben a kilencven évben a két diszciplína történetében egymás irányában elfoglalt 

pozíciók és egymás irányába tett intellektuális erőfeszítések vázlatos áttekintése s az útkeresés tapasztalatain 

okulva előrejelzések megfogalmazása a szakterületjövőjére nézve. 

4.2. A GAZDASÁGPSZICHOLÓGIA ŐSTÖRTÉNETE 

Hugo Münsterberg szóhasználata a gazdaság pszichológiájával kapcsolatban 1912-13ban sem volt előzmény 

nélküli. Gabriel Tarde, a szociálpszichológia európai előtörténetének neves figurája büszkélkedik azzal, hogy a 

szófordulatot már 1881-ben alkalmazta, s 1902-ben valóban egy kétkötetes könyvet szentelt a kérdéskörnek, La 

Psychologie Economicque címen. Nála is kifogás tárgyát képezi, hogy Adam Smithszel kezdődően mindazok, 

akik a közgazdaságtant művelik – bármenyi affinitást áruljanak el egyebekben az emberi természet 

tanulmányozása iránt -, megfeledkeznek a pszichológiai hatótényezőkről, amikor gazdasági tárgyukról szólnak. 

Megjegyzendő, hogy amint Tarde a közgazdaságtan klasszikusainak felrótta a pszichológiai érzéketlenséget, 

viszonosan korának gazdaságtudománya úgy hagyta említetlenül, és kevéssé sem méltányolta az ő szellemi 

hozzájárulását. A némileg hálásabb utókor (Houghes, 1961) viszont elismeri, hogy Tarde a gazdaság alakító 

tényezőit taglalva már korán a munka mellé emelte a szórakozást s a „fogyasztás művészetét". 

Bármi legyen is azonban Tarde érdeme és fogadtatása, a szociológusként számon tartott szerző, aki a társadalom 

fenntartó alapmechanizmusát az utánzásban azonosította, nem az experimentális tudomány értelmében 

képviselte és érvényesítette a pszichológia nézőpontját. Münsterbergnek azonban – mint a fenti idézetből is 

kitűnik – az volt az ambíciója, hogy a módszeresen empirikus pszichológia tudományát alkalmazza a 

gazdaságjelenségszférájára. A tudományfejlődés adott stádiumában viszont ezt nehezen tehette, minthogy a 

bimbózó szakpszichológia valójában csak szerény általános-elméleti kínálatot biztosított a gazdasági 

viselkedésszféra igényes tanulmányozásához. Az ő úttörő munkásságának legfőbb értékei sem mások, mint 

intuitív általánosítások, még ha a tényanyag gyűjtésének és elemzésének fontosságát nemcsak kinyilvánította, 

hanem illusztrálta is. Münsterberg egyik értékes eredménye a gazdasági mentalitás társadalmi-kulturális 

beágyazottságának tartalmas és színes bemutatása. A másik maradandó eredménye azon tárgykörök 

sokaságának kijelölése és első megközelítése, amelyekkel a gazdaság felé fordult empirikus pszichológia 

foglalkozni hivatott. 

Nem oly régen publikáltuk magyar nyelven is Münsterberg sokirányú és többszintű munkásságának egy érdekes 

darabját, az 1901-ben megjelent nemzetkarakterológiai írását. Ez bizonyos értelemben kiesik a tudományos 

pszichológia empirikus alapozására és alkalmazására oly büszke szerző tevékenységének fővonalából. 

Ugyanakkor a német és az amerikai karakter egybevetése kitüntetett figyelmet érdemel a társadalomról való 

gondolkodás dokumentumaként, a tudományés eszmetörténeti vonatkozásban rangos szerző elkötelezettségének 

megnyilatkozásaként s a színes életúton szerzett tapasztalatok lényeglátó feldolgozásaként. A zsidó 

származásának hátrányait birodalmi német nacionalizmussal kompenzáló Münsterberg missziójának tekintette, 

hogy Amerikában is minden intellektuális eszközzel egyengesse a német és az amerikai közeledés útját, amelyet 

– ritka előrelátással – perdöntőnek ítélt az új század alakulásában. A kölcsönös előítéletek eloszlatása céljából 

foglalkozott az amerikai ember gazdasági mentalitásával és motívumaival is (2001/1901, 239-240.): 

„Az amerikaiakat elutasító német attitűd véleményem szerint teljességgel alaptalan. Sőt mi több, úgy gondolom, 

hogy az igazi amerikai minden ízében idealista. Idealizmusa persze laza, felszínes, és a gyakorlatban sokszor 

nem érvényesül – mindazonáltal mégis idealizmus. Az amerikai becsapja önmagát, ha angol rokonának 

realizmusában pózol. Kétségtelenül könnyen félrevezeti a külső szemlélőt, hogy az amerikaiak olyan 

nagyjelentőséget tulajdonítanak a pénzkeresésnek, és hogy társadalmukat az állandó egzisztenciális küzdelem 

jellemzi. Ugyanígy megtévesztőek az amerikaiak gigantikus vállalkozásai, sietős lendületességük, az erős érzéki 

ingerek iránti fogékonyságuk, harácsoló politikusaik és a nagy cégek befolyása az amerikai törvényhozásban. Ez 

azonban csupán a felszín! Az amerikai nem pénzéhes; ha az volna, nem mondana le ilyen könnyű szívvel a 
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meggazdagodás olyan cseppet sem idealisztikus, nem az egyéni kezdeményezésen alapuló módszereiről, 

amelyek pedig Európában divatosak – például a hozományvadászatról vagy kisebb léptékben a borravalókról. 

Az amerikai elsősorban a verseny szépsége miatt hajszolja a pénzt; sarkallja a vállalkozó szellem és a vágy, 

hogy hasznosítsa képességeit, és megvalósítsa önnön személyiségét. Van továbbá még egy tényező: ebben az 

országban, ahol a politikai feltételek kizárták a címek, rendek és általában a társadalmi megkülönböztetés 

kialakulásának lehetőségét, a pénz maradt a különbségtevés egyetlen eszköze. Itt csak a pénzügyi siker 

segítségével lehet lemérni az egyén képességeit és azt, hogy mennyire tudja önmagát tettekben megvalósítani." 

E gondolatfutam kifejezi, hogy kultúrák között volt és lehet különbség a pénzszerzés és általában a gazdasági 

szféra fontosságának megítélésében, s e különbség lecsapódhat a társadalmak kölcsönös sztereotípiáiban. A 

társas identitás és összehasonlítás pszichológiai fogalmai derengenek fel, amikor a szerző azzal érvel, hogy a 

pénzszerzés és általában a gazdasági hatékonyság nem magában vett, a körülményektől függetlenül rögzült cél, 

hanem a személyiségben rejlő pszichológiai mozgatóerők kiélésének egyik lehetséges eszköze s terepe. Ez egy 

olyan felismerés, amelynek implikációi messze vezethetnek egy – ekkor még csak leendő – 

gazdaságpszichológia gondolati építkezése szempontjából. 

Münsterberg a századfordulón érkezik a fejlett tudománnyal és iparral rendelkező, ám feudális vonásokat is 

hordozó Németországból Amerikába, ahol a kapitalista piacgazdaság társadalomtörténeti kötöttségektől mentes, 

tiszta formájában mutatkozott meg előtte. A nemzetkarakterológia sajátos nézőpontjából és esszéisztikus 

nyelvén folytatja és bontja ki társadalmi-lélektani tapasztalatainak leírását, amikor 1914-ben közrebocsátja Az 

amerikaiak című terjedelmes monográfiáját. Az átfogó és elemző írás néhány alapmotívumból bontja ki az 

amerikai társadalom különböző szféráinak – a politikai, a gazdasági, a szellemi és a társasági életnek – 

ajellegzetességeit. Ezek az alapmotívumok – nyelvileg is hangsúlyozottan – az „én" megélésének és 

megjelenítésének sajátosságaiban ragadhatók meg: rendre az önirányítás szellemében, az öntevékeny 

kezdeményező kedvben, a tökélyre törő önkitejesítésben s az önérvényesítés hajlamában. 

Münsterberg éles szemmel észleli s kiváló tényismerettel dokumentálja a nyersen erős individualizmus 

megnyilvánulásait az amerikai társadalom életének minden egyes területén, amint ezek árnyaltan különválnak, s 

ugyanakkor egymást felerősítve kínálják e mentalitás összképét. Ami a gazdasági szférát illeti, a szerző visszatér 

korábbi téziséhez, hogy a pénzszerzés szembeszökő ambíciója itt nem minden idealizmustól mentes, lélektelen 

törekvés, hanem az önértékelés megalapozásának és megtámogatásának a lehetősége az adott viszonyok között, 

amelynek eszmei és etikai háttere és hozadéka is van. Pszichológiai érzékenységgel mutat rá, hogy itt nincs 

társadalmilag megvetett pénzszerző munka. A tetterős munkavégzés egy-egy személy által is váltogatott, 

sokféle formája mind megbecsült, nincs viszont becsülete annak a pénznek, amiért nem dolgoztak, kockáztattak, 

küzdtek meg. Értékmérő, azaz a személyes hatékonyság, kitartás, küzdőképesség, tehetség értékének mutatója a 

megszerzett pénz, s ezt olyannyira így látják és szeretnék így látni, hogy szinte naiv módon egyenlőségjelet 

tesznek tehetősség és tehetség közé. 

Hálás társadalmi közönsége van tehát a pénzszerzés versenyének, ezt a siker valódi elismeréssel tölti el, s ennek 

láttán nem az irigység rossz kedve és destruktív indulata hatja át, hanem a saját sikerre törő, kíméletlen 

versenyszelleme táplálkozik belőle, kap tőle példát és erőt. Büszkélkednek is a verseny nyertesei látványos (ám 

többnyire korántsem esztétikus) formában az anyagi sikerrel. A gazdag nagystílű, s gyakran bőkezűen adakozik 

is, minthogy a vagyon megőrzése nem számít oly teljesítménynek, mint maga a személyes kvalitásokkal 

azonosított pénzszerzés. Gyakorlati érzék, találékonyság a problémamegoldásban, az újítás vágya, 

kezdeményező kedv és optimizmus jellemzi e társadalmat, amely a nyílt verseny elől elhárít minden akadályt 

(beleértve az elhatalmasodó monopóliumokat), de a versenyben sem ismer határt, legyűri a versenytársat, 

erejének végéig hajszolja önmagát, kizsákmányolja a ragyogó erőforrásokat rejtő természetet, s rohanó 

technikai-gazdasági fejlődésének elhagyott roncsait szórja szét környezetében. 

Münsterberg színes leírása – amit az amerikai gazdaság emelkedésének és hullámverésének elemzése követ – a 

gazdaságpszichológia problémáinak garmadáját jelzi előre, jelöli ki. A pénzzel és a pénzszerzés módozataival 

szembeni attitűd, a teljesítményés munkaattitűd, a versenyszellem és ennek normatudata, a siker és sikertelenség 

kritériumai a közfelfogásban, a megszerzett vagyon élvezete, felmutatása, gyarapításának és elvesztegetésének 

magatartásformái, a személyiségen belüli és a természeti környezetben rejlő erőforrásokkal való gazdálkodás 

mikéntje mind-mind kimerítetlen témája a gazdaság pszichológiájának. A szerző gondolatmenetének talán máig 

sem kellő mértékben kiaknázott fontos premisszája, hogy a gazdaság maga mástjelenthet és másjelentőséget kap 

különböző emberek és csoportok felfogásában és tevékenységében, s e tekintetben társadalmak és kultúrák 

között lényegi különbségek lehetnek és vannak. Az idő tájt maga a szerző is kételkedhetett abban, hogy kultúra-

egészek valaha is hozzáférhetőek lesznek az empirikusan művelt pszichológia számára, s munkáinak egy másik 

vonulatában kínált a pszichológia gazdasági alkalmazását példázó körülhatároltabb kérdéseket és témákat. 
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Münsterberg 1913-as angol kötetének záró fejezetében az ott néven nevezett gazdaságpszichológia 

(economicpsychology) kilátásaival kapcsolatban nem kevesebbet ígért, mint hogy a körvonalazott tudományág a 

munkaadók és a munkavállalók részérdekeinek kiegyenlített szolgálatán túl a nemzet egész gazdasági életének 

kulturális hasznot hajt: hozzájárul az alkotóenergiák felszabadulásához és a kielégítettség harmonikus 

közállapotához (309.). 

Ez a merész ígéret – amely implikálja, hogy a gazdaság a kielégülés, a harmónia és a derű potenciális forrása – a 

kötet széles ívű gondolatmenetében két elhatárolódással társul: a gazdaságpszichológia egyfelől technikai 

stúdium, tehát függetleníthető az értékválasztás és szabályalkotás gazdaságpolitikai konfliktusaitól, másfelől 

olyan szaktudományos nézőpontot képvisel, amely a pszichológiai jelenségvilágot merőben másként látja és 

kezeli, mint a gazdaságtan vagy az értékek filozófiája. A német tudományfilozófia által behatóan jellemzett 

dichotómiát Münsterberg leegyszerűsítően alkalmazza a nézőpontok jellemzésére: szerinte a gazdaságtanra és az 

értékfilozófiára a pszichológiai jelenségekről szólván a cél felőli megértés és értelmezés történeti logikája 

jellemző, míg a pszichológia és leendő gazdasági szakága a tudati tárgyak elemző boncolására és oksági 

magyarázatára hivatott, természettudományos módon. 

Minthogy két malomban őrölnek, a közgazdász mondanivalója – még ha pszichológiai fogalmakkal operál is – 

nem sokatjelent a kísérleti pszichológus számára. 

„Még ott sem, ahol a politikai gazdaságtan művelője az értékek problematikájával egzakt nyelven foglalkozik, 

semmi olyan felismerés nem nyerhető, amilyenre a pszichológus vár, s ezért a pszichológusoknak saját 

metódusaikat kell alkalmazni, ha valaha is el akarnakjutni annak oksági megértéséhez, hogy mi, s hogyan hat a 

gazdasági természetű igények kielégítésére." (Münsterberg, 1913, 251-252.) 

A tízes évek hajnalán viszonylag kevés támpontja van a szerzőnek, mellyel a kísérleti pszichológiai 

megközelítés sajátszerűségét és hatékonyságát szemléltethetné. De ilyen, ha azt mondja, hogy a pszichofizikai 

törvény releváns a tulajdoni gyarapodás és veszteség érzékelésében, vagy hogy az érzések viszonylagos és 

kontrasztos természete segít magyarázatot találni a szociológiai rejtélyre, hogy a technikai-civilizatórikus 

gyarapodás miért nem jár együtt növekvő örömérzettel. Vagy hogy a komplex ingerek kiértékelésére vonatkozó 

ismereteink hasznosíthatóak az ellentmondásos hatásokat együtt tükröző árképzés jobb magyarázatában. 

Münsterberg úttörő kötetében kénytelen megállapítani, hogy a pszichológia alkalmazásának általa 

kezdeményezett és pártolt más (nevelési, orvosi, jogi) területeihez képest visszamaradt a gazdaság gyakorlati 

területének módszeres vizsgálata. Sajátosan ezt az elmaradást nem magyarázta a szerző által felemlített két 

akadály. Egyrészt, hogy messze kitolódik a pszichológiai alapkutatások tökélyre vitelére várakozó alkalmazás 

kezdete. Másrészt, hogy az alapkutatások – természettudományoktól átöröklött – általánosítási hajlama 

ellenkezik a mindenkor egyedi sajátosságokra és konkrétan összeszövődött feltételekre való alkalmazás 

követelményeivel. 

Münsterberg tágan és differenciáltan értelmezte, mit is jelent a gazdasági igények kielégítésére irányuló 

tevékenység mint a gazdaságpszichológia szakmai érdekterülete. Tisztában volt azzal, hogy e 

tevékenységkörben más a kereskedelem és az ipar, más a nyomdaipar és a közlekedés, a mezőgazdaság és a 

bányászat célja és eszközrendszere, mint ahogy minden egyes funkció szinte végtelen sorban tovább bomlik és 

tagolódik. Ezek ideálisan árnyalt vizsgálatára úttörő munkájában nyilvánvalóan nem vállalkozhatott, ezért 

strukturálta mondanivalóját a hatékonyság három átfogó kérdése köré: ki a lehető legjobb/legalkalmasabb 

ember, mi a lehető legjobb/legmegfelelőbb munka, és hogy adódik a lehető legjobb/legelőnyösebb hatás. A 

puszta felsorolás is tükrözi, hogy ebben az első megközelítésben a mai munkaés szervezetpszichológia 

egységben jelent meg a szó markánsabb értelmében vett gazdaságpszichológiával. 

Az első tárgykörben már alfejezetként bukkan fel a „tudományos menedzsment" máig élő fogalma. A szerző 

jelzi, hogy a bevándorolt munkások nemzeti hovatartozása fontos adalék munkakultúrájukra nézve, és ezt a 

munkacsoportok összeállításakor célszerű tekintetbe is venni. A második tárgykörben a munkavégzés fizikai és 

szociális feltételeinek rendszeres számbavételekor felbukkannak olyan programpontok, amelyek a munkahelyi 

atmoszféra vizsgálatát sugallják. A gazdaságpszichológia mai tematikájához legközelebb a harmadik tárgykör 

tárgyalásajut, amely kijelöli és a Harvard Egyetem laboratóriumában elvégzett kezdeti és természetesen 

kezdetleges kísérletek révén demonstrálja a hirdetések (nagyságuk és elhelyezésük részleteiig árnyalt) szerepét, 

a kirakatrendezés hatását, az adásvétel aktusában találkozó eladó és vevő érdekérvényesítésének feltételeit. A 

20. század második évtizedében tehát már szembesülhetünk a marketing pszichológiai alapjaival. 

Az egy évvel később, 1914-ben kiadott újabb kötet – még Münsterberg világháborús politikai bukása és halála 

előtt – arról tanúskodott, hogy elmefuttatásainak és empirikus adatgyűjtésének ezt a terepét sem adta fel. 
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Sajtóhirdetések hatásvizsgálatát végzi el – anakronisztikusan úgy fogalmazhatunk, hogy – az 

információfeldolgozási paradigma elővételezésével. A mai olvasó számára meghökkentő, amint – többek között 

az üzletember köznapi emberismeretét is elismerve – bevezeti a „naiv pszichológia" fogalmát, megkísérelve 

annak tartalmát és jellegét összemérni a pszichológia tudományos ismereteivel. A szervezett ipari 

munkavégzéssel tudatosan szembeállítva elemzi a farmer természeti környezetbe zárt, egyéni munkáját is, 

követve annak hatásösszefüggéseit egészen a termés fizikai megjelenéséig a piacon. 

Új intellektuális színfolt a pénzügyi befektető mentalitásának szentelt tanulmány (Münsterberg, 1914b, 253-

272.). Mint az amerikaiakra jellemző gazdasági magatartás éles szemű s – immár meglehetősen – éles szavú 

elemzője, tanulmányozza a megtakarított pénzösszegek részvénybe fektetését. Ez itt – ahol az értékpapír-

vásárlásnak nincs alsó értékhatára, ahol a közemberek sem hagyatkoznak a hivatásos tanácsadók tekintélyére, 

még ha híján is vannak a tőzsdei információknak, s ahol közkeletű motívum és elterjedt szokás a veszély 

vállalása – áttűnő közelségbe kerül a szerencsejátékkal, ami a fölös megtakarítások Európában engedett és 

elfogadott kockáztatása. A fordulatosan érvelő és szempontokban gazdag tanulmány újabb adalék a 

gazdaságpszichológia tematikus mozaikjához, bizonyságául annak, hogy egy szuverén gondolkodó intuícióit 

rendszerezve mily messzejuthat el a – mondhatni – szűz tudományterület feltérképezésében. 

Münsterberg intellektuális kezdeményezésekben gazdag pályája és konfliktusokkal terhelt élete 1916-ban ért 

véget. Katedráját a Harvard Egyetemen a nagynevű angol William McDougall foglalta el, kivel azonban 

szembefordult és a szociálpszichológia szemléleti alapkérdéseiben csatát vívott Münsterberg tanítványa, Floyd 

Allport. Alighanem jogos az a tudománytörténeti tézis (Graumann, 1986), amely szerint Floyd Allport 

álláspontja és 1924-ben közrebocsátott szisztematikus szociálpszichológia-kötete volta meghatározó az amerikai 

szociálpszichológia stratégiai irányvételében, az egyénekre és az egyének közötti egymásra hatásra koncentráló 

fogalomkincsének és módszertanának kialakításában. Münsterberg szelleme érzékelhetően jelen van ebben a 

behaviorizmus irányában nyitott alapműben, de a szerző nagy lépést tesz előre a társas kapcsolatok 

tanulmányozásában, amikor a szociálpszichológiai fogalmakés összefüggések elméleti rendszerét leírja. E 

rendszer keretében indít és értelmez módszeres kísérleteket, mindenekelőtt a személyközi együttműködésről és 

ennek a teljesítményre gyakorolt hatásáról. E rendszer absztrakciós magaslatáról tekint a társadalmi gyakorlat – 

többek között a gazdasági szféra – szociálpszichológiai jelenségeire. 

Az operacionalizált fogalmakon és empirikus alapvetésen nyugvó első érdemi szociálpszichológia-kötet 

tartalmaz egy Társas viselkedés és kontroll a gazdasági szférában című alfejezetet. Floyd Allport ebben (is) a 

szociális attitűd fogalmi konstruktumát állítja a középpontba, ezzel azonosítva a gazdasági presztízst, amelyet a 

piaci szereplők partnereik szemében kivívnak. A hitel és pánik társadalmi terjedését a gazdasági prosperitás és 

hanyatlás ciklikus alapmechanizmusaként jellemzi. Az üzletet élénkíti a társadalmi kontroll személyes és a 

hirdetésekben, sajtóközlésekben tárgyiasult formája, amikor a vevőket aktivizálja. A szerző a Münsterberg által 

elfoglalt és kijelölt „pszichotechnikai", értékelésmentes pozíciót elhagyja, amikor ebben az összefüggésben az 

emberi természet kizsákmányolásáról beszél, s a gazdaságilag (s így társadalmilag) vezető rétegek felelősségére 

utal a fogyasztók vásárlási kedvének feltüzelésével kapcsolatban. Ugyancsak a gazdasági hatalom birtokosainak 

felelősségére hivatkozik, amikor arra inti őket, hogy igyekezzenek kezelni a munkavállalók helyzetében ébredő 

alávetettségi érzéseket és az ezek kompenzációjaként az egyenlőség irányába mutató illuzórikus törekvéseket. 

Szerinte ezen bölcsesség az egyenlő esélyek és méltányos juttatások révén érvényesülhet. Floyd Allport a 

gazdasági szférában adódó munkakapcsolatok tárgyalásakor egyaránt ráirányítja a figyelmet az általa 

pszichológiai mélységben elemzett és méltányolt versengésre, annak ösztönző erejére és irigységbe hajló 

negatív kihatásaira. 

Nem állítható, hogy a pszichológiai vagy sajátosan a szociálpszichológiai kutatás a 20. század első felében 

kitüntetett figyelmet fordított volna a gazdaság szférájára, még ha ez irányú feladatainak és lehetőségeinek 

tudatára ébredt is. Ennek egyik – külsődlegesnek tűnő, ám a pszichológia gyakorlati térhódítását befolyásoló – 

tényezője, hogy az egyetemek szervezeti kereteiben művelt pszichológia önkörében ezernyi kidolgozandó 

„akadémikus" problémát talált és termelt, s távol került és maradt is a társadalmi élet gyakorlati kihívásaitól. 

Már Münsterberg (1913, 304-306.) – aki számára a gazdaság pszichológiája felölelte a munkalélektan felismert 

és a szervezetpszichológia ekkor legfeljebb sejtett tematikáját – úgy vélte, hogy a pszichológia ezen alkalmazott 

területe az egyetemektől független intézmények rendszerében kaphat erőre. 

Mindamellett, hogy erre csak történeti léptékben kerülhetett sor, bizonyos erős társadalmi impulzusok elérték a 

szociálpszichológia többnyire elvonult művelőit is. A gazdasági depresszió kihatása a viselkedési devianciákra 

(Jones, 1932), a sztrájk és szabotázs osztályharcos megnyilvánulásaival kapcsolatos attitűdök (Uhrbrock, 1934), 

a munkanélküliség pszichológiai velejárói (Zawadski, Lazarsfeld, 1935), a gazdasági biztonság fogalma a 

primitív társadalmakban (Diserens, Wood, 1935) közel egy időben vonták magukra a kutatók figyelmét, s 

külön-külön és együtt tanúsítják, hogy szociálpszichológia akkor mértékadó szakfolyóirata a gazdasági válság 
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időszakában fogadott és közölt gazdaságpszichológiai vonatkozású értekezéseket. Az érdeklődés utóbb 

szórtabbá vált: az állás nélküli pszichológusok helyzetével foglalkozó bizottság munkálataiból nőtt ki az ipari 

pszichológusok közérzetének és kilátásainak módszeres elemzése (Uhrbrock, 1938), később kezdett 

körvonalazódni egy úgymond foglalkozási szociálpszichológia (Form, 1946). S amikor az alkalmazott 

pszichológia szakágainak intézményesedésére sor került, az többnyire konkrétabb kérdések irányába terelte az 

irántuk affinitást mutató szakemberek figyelmét, mint a gazdaság és a pszichológia általános összefüggései. 

Münsterberg számára még természetesnek tűnt, hogy a gazdaság pszichológiája felöleli a munka, mindennemű 

pénzügyi tranzakció és a fogyasztás teljes területét. Ez a tágas keret jó ideig fenn is maradt, amit példáz A 

gazdasági élet lélektana című első magyarországi áttekintés is (Fayer, Molnár, 1942), amely együtt tárgyalta az 

ún. szubjektív piackutatást, a reklám lélektanát és az ipari munka pszichológiáját. Német nyelvterületen akkor is 

felleljük ezt a teljességet, amikor a második világháborút követően újraéledt az érdeklődés a piacgazdaság 

lélektana iránt (Lauterbach, 1962), mindamellett, hogy az állam és állampolgár pénzügyi kapcsolata kitüntetett 

figyelemben részesült (Schmölders, 1960) a fogyasztás és a munka vizsgálatán túl. Az utóbbi szféra azonban a 

gyakorlat igényeinek szolgálatában – világviszonylatban – gyorsan fejlődött, differenciálódott, és munkalélektan 

néven önállósult (lásd Klein, 1980 kimerítő áttekintését). A gazdaságpszichológia kategóriája ennek 

következtében beszűkült, s kérdés, hogy valaha is visszanyeri-e a rajta messze túlnőtt munkapszichológiát vagy 

annak akár csak a munkaszervezet ember-ember viszonylataival foglalkozó szektorát. Jelen kötetünk 

összeállításakor e kérdésre a magunk részéről pozitív választ adtunk: a gazdaságés szervezetpszichológia 

összetartozását igyekeztünk érzékeltetni. 

4.3. A DISZCIPLÍNÁK ADOTT ÉS MEGÉLT VISZONYA 

Itt megszakítva a gazdaságpszichológia előtörténetének és előképének tárgyalását, vessünk egy pillantást arra a 

tudományközi erőtérre, amelyben ez a kezdeményezés jelentkezett és jelentkezik. A részletekbe való elmélyedés 

lehetősége nélkül is – időtlen általánosságban – vessük egybe a kapcsolatban érdekelt két diszciplínát, és 

vizsgáljuk meg közelebbről egymás iránti affinitásuk rugóit és mértékét. 

A pszichológia nézőpontjából a gazdasági szféra – első, közvetlen megközelítésben – az emberi viselkedés 

társadalmi szerveződésének és tanulmányozásának egyik területe. Érvényesek rá a viselkedés és a mögöttes 

pszichológiai történések általános szabályszerűségei, s ezért a pszichológia fogalmi és mérési eszközei, a feltárt 

összefüggések rendre mind alkalmazhatóak ejelenségkörben. Minthogy azonban a pszichológia nemcsak a 

mindenkire, mindenkor és mindenhol érvényes általánosítások tudománya, hanem az emberek közötti 

különbségek szisztematikus vizsgálata is, várja és állítja, hogy az egyének, csoportok és társadalmak 

megkülönböztető vonásai a gazdasági viselkedésben is kiütköznek. 

A közgazdaságtan szakmai képviselői – zömmel, érthető módon – szemben állnak minden próbálkozással, 

amely a gazdasági tevékenységet feloldaná az általában vett emberi viselkedésben, megfosztaná 

sajátszerűségeitől, amelyeket mindenekelőtt ejelenségek társadalmi szintjén, de intézményi-csoportos és egyéni 

szintjén is fel lehet lelni, és törvényszerűségek formájában sikerült is megragadni. A közgazdaságtan a maga 

tárgykörét absztrakcióval metszi ki a tárgyi környezetben zajló emberi viselkedés szövevényéből, s ennek 

elhatárolása és belső egységének biztosítása érdekében általában inkább mellőzi az egyének, csoportok, 

társadalmak pszichológiai különbségeit, mintsem hogy elemzően foglalkozna azokkal. 

A két diszciplína gondolati építkezése ily módon kiegészítő jellegű, egymásra utalt, de magában rejti a súrlódás 

és ütközés lehetőségét is. Tárgyuk és megközelítésük természetéből a tudomány művelésének eltérő stílusa és 

eredménye adódik. A pszichológia öndefiníciójához – a filozófiából való kiszakadástól mindmáig – 

hozzátartozik jelenségközeli, empirikus jellege, amely a viselkedés megragadható tényei révénjut el a 

bizonytalan körvonalú élmények, belső történések szabályszerűségeinek feltárásáig. Az emberi viselkedés 

sokszínűsége – melynek leírására, magyarázatára és előjelzésére vállalkozik – parciális érvényű elméleteinek 

gazdag és egyenetlen változatosságában is megmutatkozik. 

Ha durva általánosságban mutatjuk be és sarkítva szembeállítjuk egymással a két tudományt, akkor a 

közgazdaságtant viszont alaptételeinek koherens zártsága s értelmezésmódjának ezekben megjelenő és ezeken 

túl messze kiterjeszthető egysége jellemzi. Elvont modellek, magasan matematizált összefüggések társadalmi 

általánosításainak a területe ez, még ha ezen keretekbe illesztve látókörébe kerül és praktikus elemzésének 

tárgykörévé válik a gazdasági élet konkrét szereplőinek – szervezeteknek és szerepvállaló személyeknek – az 

úgymond mikrovilága is. Vajon hogyan látják egymást és viszonyukat a két diszciplína képviselői? Ez az a 

kérdés, amelyre nehéz is, tartalmatlan is bármit általánosan válaszolni. Természetesen válaszkísérletek születtek. 

Koránjelentkezett olyan érvelés, hogy a diszciplínák „valójában" nem is létezhetnek egymás nélkül, nem is 

képesek ellátni saját (társadalmi konfliktusokkal összefüggő) feladataikat (Rusk, 1941), míg mások gazdag 
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tapasztalati alapon azt szűrik le (Lopes, 1994; Lunt, 1996), hogy e tudományágak perspektívája oly mértékben 

különbözik egymástól, hogy ugyanott, ugyanazon jelenségben is mást látnak, s nagy erőfeszítést igényel, hogy 

akár közös szemléleti kereteket találjanak. E kérdés elemzőbb, ha nem is kimerítő tárgyalását szolgálja az alább 

ismertetett kapcsolattipológiánk. 

Sommásan legfeljebb annyit mondhatunk, hogy a pszichológus a közgazdaságtanban átfogó struktúrákkal és 

folyamatokkal foglalkozó társadalomtudományt lát. Ugyanakkor valóságközeli, gyakorlati következtetésekre 

vezető, a társadalom életében nagy hatású stúdiumot. E sztereotip megítélésben nem biztos, hogy szembeötlően 

jelen van a közgazdaságtan elméleti törzsének magas fokú matematizáltsága, valamint az ún. módszertani 

individualizmus sem, melynek értelmében a közgazdaságtan mindennemű kollektív alany feltételezésétől 

eltekintve az önérdekét képviselő egyénre koncentrál. Közelebb férkőzve a közgazdaságtan gondolati 

építkezéséhez, a pszichológus számára bizonyosan szemet szúr a meghatározott értelemben vett – mondhatnánk 

számító – racionalitás egyértelmű feltételezése. Ehhez képest a pszichológus – tartozzon bármely iskolához – 

feltehetően úgy érzi, hogy teljesebb emberképpel rendelkezik. Érdekes, életteli terepet remél a társtudománytól. 

A közgazdász szemében a pszichológia mindenekelőtt az egyénnel, annak sajátosságaival, érzelmeivel és 

aberrációival foglalkozik. Mondanivalója ugyan rejt magában érdekességeket, színezheti az ember és a 

társadalom képét, de nem lényegi. Ennek megfelelő gyakorlati értéke is, konkrét gazdasági helyzetben lehet 

hasznos, társadalmi léptékű politikát építeni rá azonban képtelenség. Ebben a sztereotip képben nem biztos, 

hogy jelen van a pszichológiának – a természettudományos kapcsolódásából átszármazó – erős törekvése az 

empirikus-módszeres mérésre, hipotézisek tényszerű ellenőrzésére. Nem feltétlenül tudatosul az sem, hogy a 

pszichológia – az utolsó évtizedekben különösképpen – elmélyülten foglalkozik a megismerés természetével és 

buktatóival. Közelebb férkőzve a pszichológia gondolati építményéhez, feltűnő ennek széttagoltsága, elméleti és 

módszertani heterogenitása. Ehhez képest a közgazdász – még ha nem is eltökélt képviselője az elméletalkotás 

fővonalának – feltehetően úgy érzi, hogy szakmájánál fogva markánsabb, jobban alkalmazható, többet 

magyarázó emberképpel rendelkezik. A jobban informáltak kísérleti módszertant, általában a gazdasági 

törvényszerűségek érvényesülését szerényen árnyaló megfigyeléseket várnak e társtudománytól. 

E fiktív „dialógusokból" nem következne a szakmaközi érintkezés élénkülése, erősebb szellemi reakció a 

tudományos partnerre vagy kifejezetten hídverési szándék. Ennek azonban számos történeti nyomát 

észlelhetjük, s ilyen értelemben magyarázatot is kell keresnünk rá. Egyik magyarázó tényező e történetileg 

megerősödött diszciplínák, intézményesült, széles szakértőgárdát foglalkoztató és nevelő tudományágak 

természetes gondolati expanziója. Belső rendszerük kiépült, feladataik megoldásában előrehaladtak, 

magabiztosan állnak szemben új intellektuális kihívásokkal. Meglehet, hogy szinte tudomást sem vesznek a 

másikról, csak tennivalót látnak, amelyet elvégezhetnek. Lehet azonban az is, hogy egymás jó ismeretében 

lépnek fel. A pszichológus kész segíteni azzal, hogy megmutatja a teljes (és egyben esendő) embert a 

közgazdaságtannak és a gazdaság gyakorlati szereplőinek. A közgazdász kész a társadalom működésének 

lényegi mechanizmusát megismertetni, s ezen az alapon orientálni a pszichológiát a helyzetek és emberek 

tárgyszerű megítélésében. 

Egy másik magyarázat viszont épp az érintett diszciplínák belső sérülékenysége. A pszichológia művelője nem 

lehet biztos abban (nem is tapasztalja meg szükségképpen), hogy amit tesz, az evilági, gyakorlati hasznot hajt, a 

társadalom számára szükséges. A gazdaság gyakorlati szférája e tekintetben kecsegtető. A közgazdászban 

felderenghet az egyoldalúság nyomasztó érzése, a sejtés, hogy van még mit – saját ismeretanyagán, 

törvénykészletén túl – tudni az emberi tapasztalatszerzésről, érzésekről és közösségekről. A pszichológiai tudás 

e vonatkozásban lehet ígéretes. 

Harmadik magyarázatként kínálkozik az erős külső ráhatás, a tudományos közszellem vagy kordivat. E 

diszciplínák együtt vannak kitéve társadalmi impulzusoknak is, szellemi áramlatoknak is. Összeterelő hatása 

lehet például a társadalomkritikai közhangulatnak, amely az általános fejlődésirány vagy a konkrét 

helyzetelemzését várja a szaktudományoktól. Egy egész tudománycsoportot megmozgathat egy olyan 

intellektuális fejlemény, mint ajátékelmélet fundamentumainak lerakása vagy mint a génkutatás oldalvizén 

felbukkanó evolúciós szemlélet. Lehet tudományos divat vagy szükséglet a matematikaimodell-alkotás, a tételek 

kiterjedt és módszeres tapasztalati ellenőrzése vagy épp ajelentések és megközelítések nagy változatosságára 

felfigyelő – posztmodern – fellazulás. Maga az interdiszciplináris együttműködés is válhat korszerű 

követelménnyé. 

A negyedik magyarázat rövid és tárgyias. Sarkallja az együttműködést, ha a diszciplínák képviselői közös 

érdekű kutatási tárgyra lelnek, illetve halmozódnak az olyan ismeretek, amelyek közös gyökerekből 

táplálkoznak, s szétszakíthatatlanul összefűzik őket. Mint látni fogjuk, a közgazdaságtan és pszichológia 

kapcsolatában erre is lett példa. 
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4.4. TUDOMÁNYKÖZI KAPCSOLATTÍPUSOK 

A közgazdaságtan és a pszichológia közötti kapcsolat felfogásának és építésének számos történeti típusát 

idézhetjük fel. Ezek több vonatkozásban eltérnek egymástól attól függően, hogy 

• mely tudományból sarjadnak, melyik ismeretanyagára építenek, s mit próbálnak az interdiszciplináris 

kapcsolatépítéssel kiteljesíteni; 

• mit keresnek: magyarázatokhoz elméleti támpontot vagy az elméleti keretek alkalmazására és tartalmas 

kitöltésére szolgáló tapasztalati anyagot, jelenségszférát; 

• mekkora tudatossággal vállalják a hagyományos ismerethatároknak az áttörését, a tudomány-rendszertani 

válaszfalak bontását; 

• önépítésre, a saját diszciplína gazdagítására hasznosítják az interdiszciplináris kapcsolatot, vagy a 

társtudomány gyarapítását vállalják célul, vagy esetleg kifejezetten maga a szakmaközi hídverés, egy köztes 

határterület kimunkálása és intézményesítése a céljuk. 

A pszichológia és a közgazdaságtan kapcsolatát alakító szakmai törekvések alábbi tipológiájának alapjául főként 

az a két szempont szolgál, hogy e törekvés a) az érintett diszciplínák melyikéből indul ki, melyiknek az 

ismeretrendszerét képviseli és hasznosítja, b) az interdiszciplináris közeledést szolgája-e, s ha igen, akkor 

milyen okból, módon és mértékben. A 23.1. táblázat 12 típust határoz meg és rendszerez. Az oszlopok – 

mintegy kiegyensúlyozóan – a két diszciplína területén jelentkező aktivitást jelenítik meg. A sorok három 

átfogó, s kibontva hat részletező kategóriát érzékeltetnek. A három átfogó kategória – stratégia – a következő: 

az elkülönülés, a kötés és az együttműködés. 

Stratégia/Kiindulódiszciplína 

magatartásformaKözgazdaságtanPszichológia 

4.2. táblázat - 23.1. táblázat. A közgazdaságtan és a pszichológia kapcsolatát alakító 

szakmai törekvések tipológiája: példatár 
 

1. Elkülönülés 

1.1 Autarchikus 1.1.1. Adam Smithtől az osztrák 

pszichológiai iskolán át 
1.1.2. Hugo Münsterbergtől a 

pszichoanalitikusokon és a kognitív 

szociálpszichológián át 

1.2. Konstruáló 1.2.1. „Érzelemlélektan 1.2.2. McClelland 

teljesítménymotivációs kutatásai és 

fejlesztőmunkája 

2. Kötés 

2.1. Offenzív 2.1.1. „Homo oeconomicus" mint 

egyetemes társadalomtudományi 

paradigma 

2.1.2. George Katona pszichológiai 

gazdaságtana 

2.2. Receptív 2.2.1. Scitovsky Tibor a 

szükségletek dinamikájáról és a 

gazdaságról 

2.2.2. Az interperszonális 

kapcsolatok csereelméletei: Homans, 

valamint Thibaut és Kelley 

3. Együttműködés 

3.1. Osztozó 3.1.1. „A fogyasztói viselkedés 

ismerete" mint a marketing alapja 
3.1.2. A fogyasztó pszichológiája: 

kísérleti és fejlődési megközelítések 
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3.2. Tárgycentrikus 3.2.1. A döntés elmélete és 

technológiája 
3.2.2. A gazdaságpszichológia 

strukturálása 

Természetesen adva van a többé-kevésbé békés egymás mellett élés stratégiája: az elhatárolódás és 

távolságtartás különböző értékelő színezettel, így a gondolati idegenség tárgyszerű konstatálása, a sóvár 

együttműködési vágyhoz társuló sajnálkozó lemondás az összekapcsolódásról, illetve az esetenként támadó 

hangvételű kritikája a másik semmitmondó vagy megalapozatlan mondanivalójának. Másik lehetőség a 

behatolás a másik határos területeire: jelenségvilágának, módszereinek, ismeretanyagának birtokba vétele, ami 

is az egyszerű kisajátítástól a társtudomány létére és eredményeire reflektáló intellektuális térhódításig terjed. A 

harmadik kapcsolati forma az együttműködés igénye és valóra váltása, a rendezett szakmaközi összefogás 

intellektuális előnyeinek kiaknázása. Ennek formája is lehet többféle: a tudományrendszertani határon átnyúló 

elméletalkotás, a szakmaközi együttműködésben végzett problémafeltárás és -megoldás, illetve a határtudomány 

körvonalazása és tudatos építése. Ezek az állapotok sem világosan különülnek el, ha történetileg 

szemrevételezzük és tipizálni próbáljuk a közgazdaságtan és a pszichológia viszonyában jelentkező szakmaközi 

törekvéseket. 

4.4.1. 1. Az elkülönülés stratégiája 

E stratégiának az értelmében mindkét diszciplína megáll a maga lábán, nincs ráutalva a másikra. Ezen belül két 

magatartásforma különíthető el. Az egyik szerint a társtudomány eredményeire való tekintet nélkül – a szellemi 

önellátás, autarkiajegyében – képes az adott diszciplína ellátni a maga feladatait az emberek gazdasági 

magatartásának vizsgálati területén. A másik magatartástípus képviselője aktív szerepet vállal, az adott 

diszciplína saját intellektuális szükségletei szolgálatában és a maga logikája szerint konstruál fogalmakat, 

eljárásokat, ír lejelenségeket atárstudomány helyén és helyett. 

4.4.1.1. 1.1. Autarchikus magatartásforma 

A különállás stratégiájának lényege, hogy az érintett diszciplínák képviselői elegendőnek vélik saját 

tudományáguk szemléletét és eszközeit a társadalom gazdasági szférájának, az emberek gazdasági 

magatartásának teljes értékű tanulmányozásához. Ennek a stratégiának az autarchikus formája a társtudomány 

feladataitól és eredményeitől eltekint. Ez jellemzi a közgazdaságtan nagy elméleteit Adam Smithtől kezdődően, 

ami alól a névleg pszichológiainak mondott osztrák iskola sem kivétel. 

1.1.1. A történeti determinizmus szellemében akár sorsszerűnek tekinthetnénk a tényt, hogy Adam Smith a 

Függetlenségi Nyilatkozattal egy időben, 1776-ban tette közzé tudományés társadalomtörténeti szempontból 

alapvető művét, Vizsgálódás a nemzetek jólétének természetéről és okairól címen. Egy új társadalom volt 

születőben, s ezzel párhuzamosan publicitást kapott e társadalom működésének lényegkiemelő leírása és 

szellemi támasza, a piacgazdaság tudományos tanulmányozásának alapvetése. Kitűnő eszmetörténeti 

tanulmányukban Hont és Ignateff (2000/1983) azt állítják: 

„A nemzetek gazdagsága elsősorban az igazságosság kérdésével foglalkozott, és olyan piaci mechanizmust 

talált, amely képes összebékíteni a tulajdonban mutatkozó egyenlőtlenséget a tulajdonlásból kizártak megfelelő 

ellátásával. Smith egyszerűen átültet a piacok nyelvébe egy ókori jogtudományi diskurzust, amelyet Grotius, 

Pufendorf és Locke közvetített a modern kor számára. Az érv arról szólt, hogy hogyan biztosítható, hogy Isten 

birtokának magántulajdonba kerülése ne fossza meg a tulajdonnal nem rendelkezőket a szükségletek 

kielégítésére szolgáló eszközöktől." (112.) 

Akárhonnan nézzük, az elkülönültségükben mohó emberek önző törekvései – Adam Smith szerint – a piac 

mechanizmusán megtörve az általános jóléthez, emelkedő gazdasághoz vezetnek. Minthogy az egyének 

motívuma merőben más, mint összműködésük eredménye, s az egyéni önzést társadalmi jólétté formáló 

láthatatlan kéz (ahogy a közgazdaságtan klasszikusa a gazdasági törvényszerűségek tárgyias mechanizmusát 

jelölte) számukra definíció szerint átláthatatlan: Adam Smith lényeglátó társadalmi felfedezése a pszichológiai 

tényezőktől értelemszerűen elvonatkoztatott. Tette ezt annak ellenére, hogy korábban, 1759-ben egy 

pszichológiai érzékenységű könyvet írt az erkölcsről, Az erkölcsi érzések elméletét (amelynek szép sikere 

vezetett arra is, hogy Lord Towsend – az amerikai tea megadóztatásával elhíresült pénzügyminiszter – 

felkarolja, s mostohafia nevelőjeként Franciaországba utaztassa, s így megteremtse az alkalmat, hogy a 

felvilágosult gondolkodókkal és személy szerint Francois Quesneyvel, a fiziokrácia úttörő orvostudorával 

közelről megismerkedhessen). Adam Smith ezen művének szóra érdemes az utóélete még a 

szociálpszichológiában is (lásd Truzzi, 1966). 
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A közgazdaságtan művelőinek rendre volt többé-kevésbé vérbő képe az emberről, ez elméletalkotásukat sem 

hagyta érintetlenül, ám az önérdek érvényesítésének úgymond racionalizmusa maradt elméletalkotásuk 

csontvázszikár pszichológiája. Ebben nem hozott változást a „marginális forradalomnak" nevezett 

tudománytörténeti fordulat sem, amikor – Mátyás Antalt (1996, 7.) idézem – „a határhaszon-elmélet képviselői 

bebizonyították, amit Smith, Ricardo, Marx lehetetlennek tartott, hogy a csereérték magyarázható a használati 

érték révén". Az 1870-es években három, egymástól független gondolkodó – kik közül az ausztriai Carl Menger 

intellektuális hatása volt átütő, s az ő szerepe nyomán beszélhetünk osztrák pszichológiai iskoláról – az 

értékparadoxont úgy oldotta meg, hogy ajószágoknak a fogyasztói szükségletek kielégítésében játszott szerepét, 

a szubjektív hasznosságát elemezte. A telítődés miatt a jószágfajta minden újabb egységének hasznossága 

csökken, ajószágkészletet homogénnak tételezve, a fogyasztó ennek egy-egy egységétől annyira függ, mint az 

utolsótól, amely a legkisebb intenzitású szükségletet elégíti ki. 

A közgazdasági gondolkodásban így kulcsszerepet kap a szükséglet és annak kielégítése, s számon tartják azt is, 

hogy a csökkenő hasznosság elve (amelyet Gossen I. törvényének neveznek) párhuzamosságot mutat a kísérleti 

pszichológia WeberFechner-törvényével. Mindez azonban elvi általánosság, s valójában a közgazdaságtan 

elmélete nem támaszkodik a szükségletek természetének és dinamikájának pszichológiai elemzésére (sem). Az 

interdiszciplináris távolságtartás látványos demonstrációja, ahogy Samuelson és Nordhaus standard alapműve 

(1990/1985, 33.) a pszichológiával való együttműködés szükségességéről gálánsan megemlékezik: 

„A politológia, pszichológia és az antropológia mind olyan társadalomtudományok, amelyek kutatási területein 

átfedés tapasztalható a közgazdaságtannal. Például a szegény Indiában a tehenek szent állatok, és óriási számban 

kószálnak szerte az országban, élelmet keresve. Míg egy naiv közgazdász e csordákat az elégtelen táplálkozás 

elsődleges fehérjekiegészítőjének tekinti, a felkészültebb tudós a szokás pszichológiáját is figyelembe veszi, 

amikor India fejlődését elemzi." 

1.1.2. A pszichológia oldalán ennek tükörképe a pszichológia alkalmazásának az a (már kimerítően idézett 

Münsterberghez visszavezethető) felfogása, miszerint a pszichológiai fogalmak és eszközök a gazdasági 

magatartást éppúgy elérik és megragadják, leírják és magyarázzák, mint bármely más tevékenységterület 

megnyilvánulásait. Eszerint nemhogy a pszichológia műveléséhez nem járul hozzá a közgazdaságtan, de elvben 

és gyakorlatban mellőzhető még a gazdasági magatartás értelmezésekor is. 

Münsterberg szelleme nem volt – e tekintetben – páratlan, és nem múlt el nyomtalanul. A különböző 

pszichológiai irányzatok közül a társadalmi kérdések iránti belső fogékonyság és a tudományrendszertani 

határok könnyed átlépése különösképpen jellemezte a pszichoanalízis képviselőit. Emberképük biztonsága és 

esszéisztikus stílusuk okán és jogán a történelem, a szociológia, az antropológia irányába képviselői rendre mind 

utat találtak. Csak igazánjelentős gondolkodókat említvejó példa erre Erikson, Fromm és Kardiner. Ilyen 

értelemben nem meglepő, hogy a közgazdaságtan klasszikusait alaposan – a kísérletező pszichológusoknál 

összehasonlíthatatlanul nagyobb szakmai felkészültséggel – ismerő Walter A. Weisskopf 1955-ben 

pszichodinamikai elemekkel tarkított kötetet jelentetett meg Gazdaságpszichológia címen. 

A pszichológia törzsterületéről induló kalandozások azonban többnyire más formát öltöttek. A pszichológia 

szempontjait és módszereit szakterületi címkézés vagy a szakterületi határok puszta észlelése nélkül alkalmazták 

gazdasági tárgykörökben a szociális attitűdök, illetve a szociális megismerés kutatói. Az utóbbi évtizedek 

fejleménye e tekintetben az ún. laikus elméletek keresése és kimutatása a gazdaságról való gondolkodásban. 

Nem Max Weber az első koncepciózus európai társadalomtudós, kinek elgondolásai sajátos metamorfózison 

estek át az empirikus szociálpszichológiai kutatásban. Egykor Spranger elvont és bonyolult szellemtudományi 

tipológiája lett az amerikai értékkutatások kiindulópontja: leegyszerűsített formában felkínálták az 

interjúalanyoknak az általa elkülönített értékeket, és választásra késztették őket. Max Weber mélyenszántó 

történeti elemzése a kapitalizmus és a protestáns munkaetika benső kölcsönviszonyáról leegyszerűsített 

formájában hasonlóképpen standard interjúk témáját nyújtja. Amint ezt Kiss Paszkál fejezete könyvünkben 

kifejti, ezen a nyomon haladt előre a gazdasági-társadalmi viszonyok megélésének, felfogásának és 

megítélésének tanulmányozása (Furnham, 1990b). 

Az érzelmek évtizedekig mellőzött tematikája a mai szociálpszichológiában mindinkább a figyelem előterébe 

kerül, ez a növekvő érdeklődés csak kiemeli a megelégedettség, nagy szóval a boldogság, műszóval: a 

szubjektívjól-lét vizsgálatának jelentőségét. Természetesen az ez irányú elméleti és módszertani 

vizsgálódásoknak van egy egyetemes – a gazdasági szférán messze túltekintő – problematikája, ugyanakkor 

gondolatmenetükben mindig ott rejtőzik, hogy az anyagi javak igénye, megszerzése és élvezete sajátosan milyen 

szerepet játszik az ember, a társadalom s egy adott (pl. az amerikai) társadalom lelki harmóniájában (Kasser, 

Ryan, 1993; Ryan, Deci, 2001). Kiterebélyesedett egy nemzetközi összehasonlító vizsgálat is (Diener et al., 

1998/1995; Diener, Suh, 2000), amely a jó személyes és társadalmi közérzet kumulatív mutatóit alkalmazza. 
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Kézenfekvőnek tűnik, s történtek is erre rendszeres próbálkozások, hogy a GDP és ezen kumulatív 

szubjektívjól-lét mutató kapcsolatát felderítsék (ily módon feltehetően minden tudatosság nélkül új, 

pszichológiai jelentéssel bővítsék ki Adam Smith címadó fogalmát, a nemzetek jólétét). 

4.4.1.2. 1.2. Konstruáló magatartásforma 

A különállás másik – konstruáló – formája bizonyos hiányérzetből fakad. Az egyik vagy másik diszciplína 

művelője ráébred arra, hogy saját feladatvállalásainak teljesítéséhez is szüksége lenne kiegészítő ismeretekre. 

Ezek felkutatásakor azonban érdemben nem vesz tudomást a társtudomány létező vagy vélhető eredményeiről, 

hanem saját logikája szerint öntevékenyen kiváltja, pótolja azokat. 

1.2.1. A közgazdaságtan területén aktuális példa erre Hámori Balázs Érzelemgazdaságtana (1998), amely a 

gazdasági tevékenység érzelmi kontextusának leírására konstruál (szociál)pszichológiát. E szerző – hatékony és 

jó külföldi szakirodalmi példákon, mindenekelőtt Hirshleifer különböző közleményein (1982, 1985, 1987, 1994) 

okulva – abból indul ki, hogy a tiszta ráció érzelemmentes embere tulajdonképpen a közgazdaságtan fikciója, 

élettelen és élhetetlen is (lásd az egyértelműen sugallt választ a játékos kérdésre: „Férjhez adná-e lányát a Homo 

oeconomicushoz?"). Rendre – érdemben és érdekesen – tárgyalni kezdi tehát a személyes rosszakarat ésjóakarat, 

az önfeláldozás és bizalom, a hiúság és beszűkítő elkötelezettség, az erőszak, a csalárdság és fenyegetés 

kölcsönviszonyát a gazdasággal. A szerző súlyt is fektet arra és meggyőzően bizonyítja is, hogy az érzelmek 

tárgyában műveltsége messze túlterjed a szakmája – egyébként épp most kitolódó – határain, szellemes irodalmi 

fordulatok és bölcs filozófusok reflexiói, játékelmélet és evolúciós viselkedéstudomány mind szerepel 

hivatkozásainak színes mozaiktábláján – kivéve a pszichológiát. 

Pontosabban szólva pszichológus szerző vagy pszichológiai orgánumban megjelent mű összesen annyiszor 

szerepel – fél kézen megszámolható -, ahányszor egy bizonyos hallgatói szakdolgozat, amelyet Hámori 

informatívnak talált. A szerző így tettleg helyezkedik szembe azzal a szakmai sztereotípiával, hogy az érzelem 

tudománya a pszichológiában testesülne meg, ami egyébként – őszintén bevallhatjuk – nem zárja ki, hogy az 

érzelmek gazdasági szerepével és az érzelmeket gerjesztő gazdasággal kapcsolatban mérvadó felismerésekre 

jusson. Lehet, hogy a megcélzott összefüggések tanulmányozásában kevesebbre jutott volna, ha elvész e 

fogalmi konstrukciók könyvtárnyi pszichológiai irodalmában. Azonban mintha a könyv eredeti célkitűzésétől is 

eltántorodott volna, amikor – esetlegesen épp a társadalmi elismerésről szólván – stratégiaként tudatosítja a 

pszichológia kiiktatását. „A közgazdaságtan azonban – mondja Hámori meglepetésszerűen (1998, 107.) – nem 

pszichológia. A hiúság nem behaviorista alapon foglalkoztat bennünket, a motivációk nem önmagukban 

érdekesek a közgazdász számára. " 

Ehhez egyjegyzetben azt az értelmezést fűzi, hogy – egy stadionból való kimenetel példáján szemléltetve – „A 

közgazdaságtani modellek általában »single exit« modellek. A »kjáratot« keresik, szemben a behaviorizmus 

vizsgálati nézőpontjával, amely a kijáratot kereső magatartását, megfontolásait, cselekvési mintáit állítja 

középpontba." (119.) Ha most zárójelbe is tesszük, hogy mekkora érzékenységet árulnak el a hithű behavioristák 

az aktorok megfontolásai iránt, úgy tűnik, hogy a szerző visszazökken a racionalitás gondolati bűvkörébe, mint 

teszi szempontokban gazdag kötetének más pontján is, például mikor a bűnözést minta racionális gazdaság egy 

válfaját írja le. Holott Kindler Józsefet idézve és vele mély egyetértésben lényegi distinkciót tesz: 

„A közgazdaságtan érzelmek felé fordulása nem minden esetbenjelenti az érzelmek gazdasági rehabilitálását. 

Rehabilitáció helyett sokszor okkupációról van szó... Elismerve ennek veszélyét és néhány egészen képtelen 

megnyilvánulását, mégis úgy ítéljük meg, hogy az érzelmek világába való kimerészkedés összességében tágítja 

a közgazdászok világképét, és eltéríti őket a durva leegyszerűsítésekre való makacs hajlamuktól." (Hámori, 

1998, 25.) 

Az Érzelemgazdaságtan maga e tétel igazának a legjobb bizonyítéka. 

1.2.2. A pszichológiában e látásmód nevezetes példája McClelland tejesítménymotiváció-kutatása, amely ennek 

a motivációnak a gazdasági beágyazottságát és következményeit a szerző saját közgazdasági felfogása és 

mutatói segítségével írja le. David McClelland a motiváció általános elméletében és mérésében márjeles 

eredményeket mutatott fel, mielőtt figyelme a teljesítmény-, majd utóbb a hatalom motivációjára 

koncentrálódott volna. Maga is úgy jellemzi szakmai életútját (Evans, 1980, 85-96.), hogy ennek korai gondolati 

magva egy „elváráselmélet" volt, miszerint a megtapasztalt helyzeteket várakozásaink mércéjén értékeljük ki és 

éljük meg. Nem hosszú innen a logikai út a feladatvállalások pszichológiai tanulmányozásához, annak 

vizsgálatához, hogy kinek, milyen feltételekkel, a biztonság és esélytelenség dimenziójában meddig terjed az 

ambíciója. Kulcsfigurája lesz egy kutatóteamnek (McClelland et al., 1953), amely Murray nyomán a fantázia 

terén ragadja meg az egyénre jellemző tejesítménymotivációt, nagy módszertani tudatossággal állítva, hogy a 
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személyiség valóságos mozgatóját a TAT (thematic apperception test) projektív tesztje hitelesebben éri el és 

tárja fel, mint a teljesítmény értékéről – társadalmi elvárások szorításában-tett bármely szóbeli megnyilatkozás 

(lásd McClelland, 1955/1951; de Charms et al., 1955). 

Több irányba vezet innen tovább a közreműködők útja, McClelland maga a teljesítménymotiváció társadalmi 

összefüggései felé fordul fontos művében, melynek címét némi nagyvonalúsággal fordíthatjukA teljesítményre 

törő társadalomnak(McClelland, 1961). Teljes joggalátérezve a vizsgált személyiségszindróma társadalmi-

gazdasági relevanciáját, ennek természetét, kihatásait és alakítási lehetőségeit sokoldalúan elemzi. Nem 

előzmény nélkül való (vö. Parsons, 1955/1949), de pszichológiai mélységben taglalja a vállalkozó 

személyiségjellemzőit, központba állítva erős tejesítménymotivációját, amely felelősségtudatra, mérsékelt 

kockázatvállalásra, az eredmények információs kontrolljára ösztönzi. Az amerikai pszichológiai 

szakirodalomban szokatlan kultúrtörténeti fogékonysággal a Homérosz által megénekelt Hermész alakját idézi e 

magatartásforma jellemzésére (McClelland, 1961, 301-335.), mert ebben oly vonásokra talál (energiagerjesztő, 

időszervező, technikailag innovatív), melyek alkalmassá teszik a társadalmi-pszichológiai típus 

szimbolizálására. Már ez a gondolati párhuzam is jelzi, hogy a szerzőnek van kedve, érzéke, tudása, hogy a 

teljesítménymotivációt történeti összefüggésekbe, majd ezen túl makrogazdasági távlatba állítsa. 

A vállalkozótípus személyiségvonásainak és magatartásának jellemzése is érdemi hozzájárulást ígér a gazdaság 

pszichológiájához, de még ezt is megtetézi az a merész tétel, hogy a teljesítménymotiváció mintegy 

megalapozza a gazdasági prosperitást, e teljesítménymotiváció felfutása időben megelőzi a gazdasági 

fellendülést. Két – egyébként különnemű, pszichológiai és gazdasági – változó egyértelmű s általános 

összefüggésének szembeötlő egyszerűségétől a szerző is mintegy megriad (McClelland, 1961, ix.): 

„[Törekvésem] elkülöníteni bizonyos pszichológiai tényezőket, és számszerűsített tudományos módszerekkel 

megalapozottan bemutatni, hogy ezek a tényezők általában fontosak a gazdasági fejlődésben. A leegyszerűsítés 

elkerülhetetlen előfeltétele az ilyen megalapozott tudományos próbáknak, de az eredmény csupán két 

vonatkozásban lesz felszíni: egyrészt eltekint más változóktól, amelyek épp ennyire vagy még inkább fontosak, 

másrészt közvetlenül nem foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy ezek a változók (amelyek általában fontosnak 

mutatkoznak) egy adott történeti helyzetben hogyan is fejtik ki hatásukat." 

Hozzáfűzi, hogy az általa feltárandó összefüggés éppolyan szerepetjátszik, mint a fizikus általánosításai akkor és 

abban, hogy egy mérnök egy bizonyos hidat hogyan tervez és épít egy meghatározott helyen s adott időpontban. 

Céljának és eljárásának ez a leírásajól kifejezi, hogy szerinte a gazdasági jelenségvilág megértésében a 

pszichológus és közgazdász munkamegosztása milyen, s miben áll. 

McClelland számára kevesebb gondot okoz a múltbeli teljesítménymotiváció megragadása. Figyelemre méltó 

módszertani áttörésként korabeli szövegekés mindenekelőtt a gyermekirodalom módszeres tartalomelemzése 

nyújt ehhez támpontot. A gazdasági fejlődés mérvadó mutatójának meghatározása viszont tépelődésre készteti, s 

a szakmai kívülálló bátor bírálatával sújtja a nemzeti jövedelem lemérésének és összehasonlításának 

közgazdaságtani gyakorlatát. Aggályainak egyik forrása (India esetén okulva) az az ambivalencia, amellyel a 

közgazdaságtan a nemzeti jövedelem és a népességszám viszonyát kezeli, hol egymásra vonatkoztatja, hol 

elkülöníti e kettőt. Különösen aggályosnak tartja a nemzeti jövedelem pénzbeli kifejezésének metódusát: a 

standard nemzetközi egység alapjául szolgáló „piaci kosár" összetétele nemcsak a regionális-kulturális 

különbségekre nem képes kellő rugalmassággal reagálni, hanem – lesújtó feltételezése szerint – „az emberi 

szükségleteknek egy primitív pszichológiáját" rejti magában (McClelland, 1961, 82.), amikor meghatározott 

anyagi javak általános és állandó igényét feltételezi. 

„Az emberi lények azonban sok mindent kívánnak – a lélek nyugalmát, időt a végső szellemi dolgokról való 

elmélkedésre csakúgy, mint olyan kézzelfogható javakat, mint az autó -, s így, ha a szó szoros értelmében azt 

nézzük, hogy az emberek megkapják-e azt, amit akarnak, akkor néhány legszegényebb és ugyancsak elmaradt 

ország gazdasági rendszerét fejlettebbnek kell ítélni, mint a sajátjainkat." (McClelland, 1961, 84.). 

A maga részéről arra hajlik, hogy a nemzeti össztermék alakulásáttekintse a gazdasági fejlődésjobb 

mutatójának; azt is szuverén módon alkalmazott mintavételi eljárással közelíti meg: például igen informatívnak 

tartja a fejlett technika működtetéséhez elengedhetetlen elektromos áram termelésének volumenét. Nem minden 

őszinteség nélkül mondja ironikusan a kötet bevezetőjében, hogy történeti és közgazdasági tanulmányainak 

szegényes és torzó jellege hozzájárult ahhoz, hogy szabadon keressen új utakat a gazdasági viszonyok 

mutatóinak meghatározására. Demonstratív példa születik itt arra, hogy – korántsem oly naiv módon, mint ezt 

beállítja, hanem szakértői vélemények birtokában – a pszichológus a maga igényei és belátása szerint formáljon 

ki egy ellen-közgazdaságtani koncepciót. 
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McClelland nemcsak történeti igazolást keres és vél találni a tejesítménymotiváció és a gazdasági fejlődés 

közötti kapcsolatra, hanem a pszichológiai hatásvizsgálat klasszikus kritériumait is érvényesíti, amikor 

tréningmódszerrel fejleszti (hazáján belül is, de különösképpen a fejlődő országokban) e motivációt, és 

figyelemmel követi az emberek, cégek, települések s nemzetgazdaságok gazdasági prosperitását is (lásd 

McClelland, Winter, 1969). A meggyőző adatok láttán talán azt is megjegyezhetjük, hogy a tréning 

hatékonysága és a teljesítménymotiváció fontos szerepe mellett az eredményekben az is közrejátszhat, hogy már 

az ügyre fordított személyes, illetve kormányzati figyelem s a tréningben való részvételi szándék maga isjó 

előjele a prosperitást segítő vállalkozási szellem jelenlétének és lendületének. 

4.4.2. 2. A kötés stratégiája 

E stratégiát követve az érintett diszciplínák nem mellőzik, nem felejtik és pótolják a társtudományt, hanem a 

felismert egymásrautaltság jegyében reflektálnak rá. Vagy kritikai formában is érzékeltetik vele a saját 

lehetőségeiket és többletet kínáló intellektuális erejüket, vagy éppen saját hiányosságaikra ráébredve, tőle 

remélnek intellektuális támaszt és előrevivő impulzust. 

4.4.2.1. 2.1. Offenzív magatartásforma 

Az egyik magatartásmód szellemileg offenzív: kifejezésre juttatja, hogy az adott diszciplína a maga 

megközelítésmódjával és eszközeivel érdemben, sőt akár meghatározó módon hozzá tud járulni a társtudomány 

műveléséhez. 

2.1.1. A közgazdaságtannak ez az offenzív álláspontjajelenik meg abban a – többek közt Gary Beckerhez (1976) 

köthető – tételben, hogy épp az ő logikája alkalmas a pszichológia alapfeladatának eredményes megoldására 

(mármint az emberi magatartás megértésére és megjóslására), s e szemlélet tulajdonképpen a 

közgazdaságtannak a legfőbb erőssége és primátusának alapja az emberrel és társadalommal foglalkozó 

tudományok között. E felfogás szerint – amit talán valóban jogosult ökonómiai imperializmusnak nevezni – a 

közgazdaságtannak oly jellegzetes és hatékony a megközelítésmódja, hogy szinte elmosódnak tárgyának más 

társadalomtudományoktól elválasztó határai, és sokuk számára képes egyöntetű és egységesítő szemléleti 

keretet adni. Frey (1992) tettetett tárgyilagossággal szembeállít egymással két emberképet: az egyik a 

történetileg megállapodott helyzet, a másik a változások tetteinek embere. A szociológia, a politikaés 

jogtudomány által leírt (Durkheimig visszavezethető és Parsonsnál kiteljesedő) homo sociologicus morális és 

társadalmi tényezők hatása alatt áll, három legjellemzőbb vonása: viselkedését a társadalom determinálja, kirótt 

szerepe szerint cselekszik, normasértését a társadalom megtorolja. Ezzel szemben áll a gazdasági modell 

önérdektől motiváltembere, aki lényegében állandó preferenciáit a változó lehetőségek közül – a 

legelőnyösebbet – választva érvényesíti. 

Albert (1985) szerint az emberi cselekedetek gazdasági megközelítését már a klasszikusok, Adam Smithig 

visszamenően, felvázolták. Főbbjegyei: a módszertani individualizmus (tehát el nem tántoríthatóan az egyénre 

ügyel), az általános érvényű szabályszerűségekbe vetett hit, az önzés mint alapvető indíték feltételezése (minden 

negatív él nélkül), számvetés a kényszerítő körülményekkel (mármint a források korlátozottságával) és az 

emberi viselkedés intézményes kontrolljának tudata. Ez az emberkép racionalitással számol, nem mint céllal, 

hanem mint a lehető legelőnyösebb eredmény elnyerésének eszközével. Az ember mérlegeli, hogy racionálisan 

jár-e el, minthogy társadalmi környezete csak a racionalitást tűri el és hajlandó elviselni (itt van némi, ám nem 

szükségképpen túlfeszített áthallás a természetes kiválasztódás darwini gondolatával [lásd Witt, 1985,1987], ami 

annál jogosabb, hiszen Darwint Malthus közgazdasági ideái indították el az ez irányú gondolkodás útján). 

Nem egy-egy elszigetelt hang hirdeti, hogy ez egyetemes társadalomtudományi paradigma (Stigler, 1984; 

Hirshleifer, 1985; Brummer, 1987). Van is e tekintetben fogékonyság a társtudományokban, bár az ún. 

racionális döntési megközelítés a szociológiában csak szűkebb köröket mozgat, de a politikatudományban 

általánosan elterjedt: a politika gazdasági elmélete, új politikai gazdaságtan vagy közösségi döntés néven sokan 

ezzel a megközelítéssel élnek (lásd Johnson, 1999/1991). Megjegyzendő, hogy a politika ezen elemzésmódja 

felölti a politikai pszichológia köpenyét is (lásd a Political Psychology 1995. évi teljes 1. számát, melyből Riker 

mérvadó tanulmányát [1998/1995] magyar nyelven is megjelentettük). Ezjól példázza azt a tendenciát, hogy 

némi sajnálkozás után – mármint, hogy elszigetelt próbálkozásoktól (lásd Stroebe, Meyer, 1982) eltekintve, a 

pszichológiai szakirodalomban e megközelítés gyakorlatilag ismeretlen – készek a homo oeconomicusmodellt a 

pszichológiai elemzés kiváltására felkínálni. Frey idézett munkája (1992) a gazdasági emberkép hasznos 

alkalmazásának többtucatnyi példáját vonultatja fel a családi viszonyok elemzésétől a vallásgyakorlás 

vizsgálatáig, a történeti fejlemények magyarázatától a drogfogyasztás analíziséig (vö. Hámori, 1998). 

Ugyanakkor partnerségre kész a pszichológiával, nemcsak inspirációt nyújtani, de elfogadni is: különösképpen a 

tanulási folyamatokról, a jutalmak és árak azonosítása terén s a kísérleti módszer alkalmazását követve. 
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2.1.2. A pszichológia offenzív képviselete volt George Katona kiterjedt és folyamatos empirikus munkája, 

mellyel a makrogazdaságtant kívánta új alapra helyezni. Nem tekinthető véletlennek, hogy áttekintő és összegző 

műveinek címében is elegyedik és vetélkedik a gazdaságpszichológia és a pszichológiai gazdaságtan megjelölés, 

s az sem, hogy végül ez utóbbi kerekedik felül. A terminológia változatossága és változása itt nem esetleges, 

nem tükröz bizonytalanságot, hanem gondolati kapcsolatot és tudatos mérlegelést fejez ki: e tudományok 

viszonyának és köztes területének oly autentikus szakembere, hogy a Koch-féle monumentális 

tudományrendszertani összefoglalóban – mintegy természetes módon -őíra pszichológia és a közgazdaságtan 

viszonyáról (Katona, 1963). Ez irányú munkásságának kezdetén többször szól a gazdasági viselkedés 

pszichológiai elemzéséről (Katona, 1946, 1951), a kívülállók számára is körvonalazza a gazdaságpszichológiát 

(Katona, 1954). Visszatérően nyilatkozik a pszichológiai adatok szerepéről is a gazdasági elemzésben (Katona, 

1947; Katona, Klein, 1952), a gazdaságkutatásban kijelöli a véleménykutatás funkcióit (Katona, 1957), majd 

leírja (Katona, 1958), utóbb kifejti (1975) az ambiciózus pszichológiai gazdaságtan terminust, amitől nem áll 

távol a közgazdaságtan mint viselkedéstudomány megjelölés és értelmezés sem (Katona, 1976,1978). Ez a 

haladásirány sajátos módon nem jelent lényegi személetvagyjelentős témaváltást: a tevékenységét méltató 

Warneryd (1982, 4.) joggal állapítja meg, hogy Katona 1947-ben született írása e tárgyban s a nagy szintézisnek 

tekinthető mű 1975-ből lényegét tekintve azonos megközelítést tükröz. 

A Magyarországról származó George Katona Göttingenben doktorált 1921-ben, első pszichológiai munkái a 

konstanciajelenségekkel foglalkoztak, kifejezve kötődését az alaklélektanhoz, amelynek képviselői közül Kurt 

Lewin gyakorolta a legnagyobb hatást későbbi munkásságára. Fontos életrajzi momentum, hogy 1933-ig – 

ameddig Németországban élhetett – gazdasági újságíró volt, s ez megalapozta tudását, kifejlesztette 

érdeklődését a pszichológia által mindeddig elhanyagolt társadalmi szféra iránt, valamint hozzájárultjó, világos 

stíluskészségéhez, amelynek utóbb az Egyesült Államokban is hasznát láthatta megfontolásainak terjesztésében 

és a kormányzati kapcsolattartásban egyaránt. Az európai befektetőknek nyújtott gazdasági tanácsadás mellett a 

problémamegoldás és a tanulás pszichológiai kérdései foglalkoztatták New York-i első éveiben. E szakterületen 

ötvözni tudta a régi és új hazájában honos szemléleti irányokat, s nemcsak egy maradandó munkát írt ezen 

kérdésekről (Katona, 1940), de szakmai kiindulópontként hasznosította a gazdasági vélekedések és viselkedés 

elemzésében is. A háborús időben zajló és a háborút követő gazdasági változásokat kezdi empirikusan 

tanulmányozni, aminek az intézményes keretét előbb (agrárgazdasági) kormányzati programok, majd a 

Michigani Egyetemen másokkal együtt alapított kutatóközpont (a ma is rangos Társadalomkutató Intézet egyik 

jogelődje) jelentette. Ez utóbbi lett és maradt a munkahelye 1946-tól visszavonulásáig, 1972-ig, illetve – mivel 

valójában a kutatástól soha nem vonult vissza – egészen 1981-ben bekövetkezett haláláig. E kutatóközpont volt 

a több-kevesebb esetlenséggel „felmérésnek" fordítható survey-módszer kimunkálásának első számú műhelye, s 

ebben Katona nemcsak egy légtérben, nemcsak azonos szellemben, de közös kutatásokon dolgozott olyan ismert 

társadalomkutatókkal, mint A. Campbell, Likertés Lasswell (vö. Campbell, Katona, 1953). 

Katona munkásságának egyik legfőbb stílusjegye a kikérdezésen és mintavételen alapuló empirikus tényfeltárás 

s az ily módon operacionalizált pszichológiai változók bevezetése a makrogazdasági elemzésbe és 

elméletalkotásba. Ha felütjük a tiszteletére kiadottFestschriftet (Strümpel etal., 1972), akkor rangos méltatói 

visszatérően megemlékeznek úttörő érdemeiről a gazdasági egységekhez kapcsolódó, úgymond szubjektív 

változók bevezetésében (Adams, Klein, 1972, 289.), illetve az egyénektől nyert, ám a tömeges jelenségekre 

érvényes mérési eredményeiről (vö. „Katona-törvény", Boulding, 1972, 466.). Ugyanakkor épp az empirikus 

megközelítés különíti el a közgazdaságtan főáramától, s okoz állandósult intellektuális súrlódást közte s annak 

meghatározó képviselői között. A gazdasági szituáció és viselkedés között – az ismerős pszichológiai modellnek 

megfelelően – közbülső változók különböző válfajait tételezte fel, vette számba: motívumokat, értékeléseket, 

szándékolt terveket, s különösen pedig attitűdök által átszínezett várakozásokat. Az ő várakozásfogalma – nem 

volt nehéz ráébrednie sem neki, sem az ellenoldalnak – többszínű és más volt, mint az ugyanezen szakszó 

jelentését az üzleti befektetések profithozó képességére beszűkítő Keynes, Fricks, Friedman fogalomhasználata. 

A racionálisnak mondott és önállótlannak tételezett várakozásokhoz képest Katona olyan várakozásokkal 

számolt (a szó szoros értelmében), amelyek a gazdasági viselkedés általa leírt kettősségének megfelelően, 

egyfelől a szokásokhoz kötődnek, másfelől a problémamegoldásból fakadnak, s a gazdasági élet önállósult 

hatótényezőjévé lépnek elő. 1952-54 között (változatos próbák és széles körű elővizsgálatok nyomán) vezette be 

az utóbb rendszeresen alkalmazott ún. ICS (Index of Consumer Sentiment) mutatót, amelyet talán 

fogyasztóiközérzet-indexnek lehet fordítani, amely elemzéseinek és jóslatainak támpontja, szakmai ellenfeleinek 

pedig célpontja lett. Az öt interjúkérdésre redukált mérőeszköz a jelen és a közeljövő személyes és országos 

gazdasági kilátásainak megítélését tárta fel, s vált a közeli előrejelzéseknek a fejlődési hullámveréseket is 

tükröző hatékony formájává (az 1952-66-os periódusra összesítve lásd Katona, 1967). A beválás láttán több 

kritikai kísérlet is született arra, hogy bemutassák: az index alakulása több, úgymond objektív változó 

együtthatásából levezethető, s így azok által ki is váltható. Katona viszont a várakozások alakulásának olyan 

alakító tényezőit elemezte, mint a társadalmi kommunikáció (benne a média és a személyközi közlések szerepe), 
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amelyhez társul és amelyben megjelenik a személyes tapasztalat a megszokásokkal, a tanulás fokozatosságával 

és ellenálló sztereotípiákkal együtt. Newcomb (1972) épp ezért becsüli a szerzőben a szociálpszichológust, aki a 

szociális megismerés pszichológiáját a maga teljességében alkalmazza a gazdasági várakozások tárgykörére. 

Az interjú (ezen belül a nyitott kérdések) pszichológiai érzékenységű társadalomtudományi hasznosításának 

módszertani vonása mellett George Katona munkásságának természetesen voltak tematikus jellegzetességei és 

értékei is. Kétségtelenül egyik fontos korai munkája volt az üzletemberek véleményének, várakozásainak és 

motívumainak szentelt Árszabályozás és gazdaság című tanulmány 1945-ben, de nem elsősorban ez a terület állt 

figyelmének előterében, s nem is ezen a törzsterületén konfrontálódott a közgazdaságtannal. Engedékenyebb 

magatartását 1957ben maga és mások előtt a következő frappáns érveléssel magyarázta: igaz ugyan, hogy a 

közgazdaságtan kisszámú általános tételből deduktív módon vezeti le, hogyan is kellene a gazdasági 

szereplőknek viselkedniük a profit maximálása érdekében, de ezen elméleti építményeket többnyire a nagy 

közgazdászok személyes tapasztalatai és felismerései színezik át, innen a relevanciájuk és gyakorlati 

érvényességük (Katona, Steinkamp, Lauterbach, 1957). E téren maga az üzleti cégek döntéseinek mindmáig 

aktuális témájával foglalkozott. Katona szakmai munkásságának azonban a törzsterülete, amelyen a 

legemlékezetesebb eredményeket érte el, a fogyasztói magatartásnak s e magatartás hátterének és kihatásainak 

tanulmányozása volt. Méltatói közül Tobin (1972, 37.) egészen addig megy el, hogy a fogyasztás-megtakarítás 

vizsgálata és elméleti tisztázása terén nincs senki, aki vetélkedhetne George Katonával a közgazdaságtan 

történetében. 

Maga a szerző A hatalmas fogyasztó (jobb lenne talán úgy fordítanunk: A fogyasztó hatalma) című 

alapművében (1960) részletezi, hogy 1949-50 fordulóján mint sikerült a fogyasztóktól gyűjtött adatok aggregált 

mutatói alapján – minden más, úgymond objektív kiindulópontú közgazdasági elemzéssel dacolva – 

előrejelezni, hogy a kedvezőtlen gazdasági konstelláció a fogyasztót nem bátortalanba el, s ez a derűlátó 

helyzetkép és magatartás hozzájárul a kilábaláshoz a kritikus gazdasági szituációból. A vásárlói jövőkép itt tehát 

megjelenik mint pszichológiai-tudati természetű gazdasági hatótényező. Ennek alakulását tanulmányozva tudta 

Katona (1975) kamatoztatni Lewin felismeréseit az igényszint dinamikájáról. Az igényszint változása teszi 

érthetővé például azt a racionálisan nem egykönnyen levezethető megfigyelést (Katona, 1965), hogy a 

takarékoskodást a nyugdíjrendszer biztonsága nem csökkenti, hanem növeli, s a gazdagabbak inkább 

takarékosak, mint a szegényebbek. A megtakarítás témakörében kerül szembe – már egyik korai munkájában, 

1949-ben – Keynes ún. alapvető pszichológiai törvényével, amely szerint a bevétellel párhuzamosan emelkedik, 

illetve csökken a fogyasztás. Pontosabban szólva, a bevétel növekedésével együtt nő, de nem azonos mértékben 

emelkedik a fogyasztás. Valamint a bevétel változásainak ezen hatása e változásokat közvetlenül követően a 

legnagyobb, hosszabb távon már tompul. 

George Katona mindezeken túl sok tényező együtthatása alapján értelmezi ésjelzi előre a fogyasztás és/vagy a 

megtakarítás alakulását. A gazdaság egészének lendülete vagy hanyatlása, ennek észlelése aktuálisan, illetve 

visszas előretekintve rövidebb s hosszabb távon, az észlelő vagyoni helyzete, vagyonának likviditása, 

keresetének szintje a kiinduló helyzetben – mindmegannyi tényező, amitől is függ, hogy a bevétel növekedése 

(vagy csökkenése) hogyan is hat a megtakarítások mértékére. Katona mint empirikus gazdaságkutató sok 

tényező együttes valószínűsítő szerepét tekintetbe tudta venni a megtakarítások alakulásában is, a pénzköltés 

különböző formáinak tanulmányozásakor is, köztük a tartós háztartási cikkek vételére megkülönböztetett 

figyelmet szentelve. A fogyasztót érő hatások között már viszonylag korán számításba vette és elemezte az adó 

változásának, jelesen az adócsökkentésnek a várható és bekövetkező kihatásait is (Katona, Mueller, 1968). 

Munkásságát kezdeteitől végigkísérte és mintegy keretezte a pénzromlás következményeinek vizsgálata. 1942-

ben a Háború infláció nélkül című kötete hívta fel reá a figyelmet. A hagyományos közgazdaságtantól eltérően 

árnyalt megfigyeléseket tett azzal kapcsolatban, hogy mennyiben különbözik a fogyasztó által észlelt, illetve a 

(pszichológiai nyelven szólva ingerküszöb alatti) csúszó infláció. Tulajdonképpen a fogyasztók naiv 

gazdaságelméletére derített fényt, amikor állította, hogy a jövedelem alakulása és az áremelkedés a 

közgondolkodásban függetlenednek egymástól (Katona, 1975a), s ez az értetlen érzéketlenség inkább jellemzi 

az amerikai, minta nyugat-európai közfelfogást (Katona et al., 1971). Két hullámban is (1950-ben és 1973-ban) 

megtapasztalta, hogy az infláció vezethet a költekezés növekedésére, jóllehet általában az ellenkező tendencia 

érvényesül. Ebben a hatásban közrejátszanak a felhalmozásra indító háborús félelmek, de közrejátszhat a 

kormányzatba vetett bizalom csökkenése is (ami a gazdasági és politikai atmoszféra pszichológiai 

kölcsönviszonyára utal, Katona, 1980). 

A termékeny életmű részletein itt most túltekintve, elmondható, hogy George Katona maradandó emlékű 

tevékenysége empirikus alapon nyugodott, mért változókra építette az összefüggések konkrét helyzeti 

összetettségét érzékeltető elméleteit, amelyek a klasszikus értelemen vett és művelt közgazdaságtan lényegesen 

absztraktabb tételeivel és okfejtéseivel többször ütköztek. Pszichológiai terminológiával, változórendszerrel és 
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adatbázissal társadalmi léptékű makrogazdasági állításokig jutott el, s meggyőződése lett és maradt, hogy ez a 

gazdaság feltárásának (legalább az egyik, ha nem az egyetlen) célravezető tudományos útja. 

4.4.2.2. 2.2. Receptív magatartásforma 

A másik magatartásforma receptív: a diszciplína művelői felismerik és vállalják, hogy saját tudományuk 

művelésében szükséges és hasznosítható a társtudomány logikája és elméleti eredménye. 

2.2.1. Ennek példája a közgazdaságtanban, ahogy Scitovsky Tibor méltányolja és hasznosítja a motiváció 

pszichológiáját. A vállaltan magyar amerikai közgazdász kissé csapongó témákban a negyvenes évektől 

invenciózusan járult hozzá tudományága fejlődéséhez (Szabó, 2002), amiben személyes tapasztalatainak 

elméletileg fogékony feldolgozása rendre közrejátszott (lásd az európai régiségboltokban szerzett gyermekkori 

tapasztalatokat az ármegállapításban betöltött egyenlőtlen szerepek fogalmi elkülönítésében, vö. Kornai, 1997). 

Munkásságában a kezdetektől jelen volt a kritikai szempont a piacgazdaság működésével és társadalmi 

következményeivel kapcsolatban, kezdve az állami beavatkozás szükségességének elismerésétől (Scitovsky, 

1940), a piaci alkupozíciók egyenlőtlenségének illúzióromboló felismerésén át (Scitovsky, 1972/1951), egészen 

annak átgondolásáig, hogy a töretlen gazdasági-technikai haladás milyen hatást gyakorol egy megosztott 

társadalomra. 

Keynes és tanítványa, Harrod már foglalkozott gondolatban a rohamos munkaerő-megtakarítás háborús és 

személyiségpusztító következményeivel. Scitovsky azonban Az örömtelen gazdaság című nagy hírű könyvében 

(1990/1976) az idő felszabadulásán túl a munka, a fogyasztás s az életmód összjellegében azonosít egy 

veszélyforrást: a tömeges elkényelmesedésben elhatalmasodó unalmat. Gondolatmenetének nemcsak eszköze, 

hanem inspiráló és megvilágosító forrása volt az aktiváció dinamikájára vonatkozó kísérleti pszichológiai 

irodalom. Hebb, Eysenck és főként Daniel Berlyne munkái olvastán alakul ki a közgazdasági 

részmegfigyeléseket elrendező koncepciója. Ennek foglalataként önéletrajzi visszatekintésében (Scitovsky, 

1997, 195.) a jólétről azt írja: 

„A teljes, örömteli élethez nemcsak a testi szükségletek kielégítésére van szükségünk, hanem arra is, hogy 

mindig legyen kihívást jelentő tevékenységünk,amely megóv az unalomtól. Ez utóbbinak pedig előfeltétele a 

műveltség." 

Természetesen jogos büszkeséggel töltötte el, hogy a Times irodalmi melléklete kötetét a második világháborút 

követő időszak száz legnagyobb hatású könyve közé sorolta, de némileg elégedetlen is maradt a későn jött, ám 

gyorsan megírt művel: megbánta, hogy a gazdagokkal és különösen a dologtalan szegényekkel nem többet, nem 

elemzőbben foglalkozott. Mindenesetre eljutott és eljuttatja olvasóit addig a felismerésig, hogy ajóléti 

gazdaságtan nem állhat meg annál a kérdésnél, hogy hogyan működik a gazdaság, hanem számolnia kell a 

társadalmi-pszichológiai feltételekkel és következményekkel is. Művének végkonklúziójához – rá jellemző 

módon – hozzájárult egy személyes tapasztalati motívum is: a családi okokból szerény anyagi körülmények 

között töltött franciaországi évek, amelyek visszatekintése szerint életének legboldogabb periódusát jelentették. 

A messze általánosított optimista tanulság: nem a gazdagság kényelme, hanem a műveltséggel megalapozott 

élménykeresés segítheti az embert és a társadalmat harmonikus megelégedettséghez. 

2.2.2. A közgazdasági fogalmak és elvek pszichológiai befogadásának és hasznosításának talán 

legjellegzetesebb példája a személyközi kapcsolatok ún. csereelmélete. A közgazdasági szakirodalom szellemi 

származékaként ezt kevésbé tartja számon és méltányolja, mint Fishbein és Ajzen attitűdelméletét, amely a 

személyes preferenciák elemzésében és megjóslásában szervesen illeszkedik a közgazdaságtan előfeltevéseihez, 

és a pszichológiai gondolatkörben kibontja és ki is teljesíti azokat. 

Ehhez képest a közgazdaságtan nézőpontjából kevésbé releváns, hogy a gazdasági szférán messze túl a 

személyközi viszonyokat a szociológia és szociálpszichológia minek alapján értelmezi, s belőle meríti-e az 

értelmezés kulcsfogalmait és alapgondolatát. A pszichológia szempontjából azonban természetesen ez utóbbi 

nagy horderejű és hatású. A hatvanas és hetvenes évekjellegzetes tudománytörténeti fejleménye volt, hogy a 

csere fogalma köré épült több, egymástól független, de végkövetkeztetéseiben egymással rokon elméleti 

törekvés (lásd Thibaut, Kelley 1959; Homans, 1961; Blau, 1964; Foa, Foa, 1974; Kelley, Thibaut, 1978). Ezen 

törekvések közül a legátfogóbb és legambiciózusabb Homans elmélete, a pszichológiai vonatkozásaiban 

leginkább kimunkált és legösszetettebb Thibaut és Kelley teóriája volt. 

George C. Homans szociológus létére sem a társadalom átfogó viszonyrendszeréből indult ki, és nem abból 

vezette le az emberi csoportok jellegzetességeit. Ellenkezőleg, programként vállalt redukcionizmussal az egyéni 

viselkedés alapvető törvényszerűségeiből származtatta az interperszonális jelenségeket és a 
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csoportfolyamatokból a társadalom makrojellemzőit. Ezen „alulról építkező", induktív szemlélete megjelent már 

első ismert könyvében, amelyet az emberi csoportnak szentelt (Homans, 1950). Utóbb azonban, amikor a társas 

viselkedésre vonatkozó tanait konkretizálja és formalizálja, okfejtése – mint látni fogjuk – a deduktív 

levezetésjellegét ölti. Gondolatmenetében a szociális viselkedés elemi egysége – amelyre második, standard 

könyvének címe is utalt – egy személy cselekedete, amelyet egy másiknak a viselkedésejutalmaz vagy büntet 

(Homans, 1961, 2.), illetvejutalmak és büntetések cseréje (legalább) két személy között (378.). Már itt felbukkan 

a csere kulcsfogalma, amelyet a klasszikus közgazdaságtanból kölcsönöz, ami is – szerinte – azon emberek 

viselkedésével foglalkozik, akik anyagi javakat pénzért cserélnek az úgymond tökéletes piacon. 

Ez a szituáció – talán fogalmazhatnánk úgy – prototipikus a szemében, amely mintegy megmutatja az emberi 

érintkezés és egymásra hatás lényegét. Ugyanakkor a piaci viszonyokra való utalást elnagyolt megközelítésnek 

is érzi, hiszen a szociális viselkedés alapformája nem ily tárgyias, hanem kifejezetten személyes. Ez pedig egy 

egyáltalán nem mellékes megkötés, hiszen ilyen módon a csere alapesetéről beszélhetünk meghatározott 

személyek között, de áttételes és tömeges kapcsolatok híján piacról már nem. S a cserében oly alapvető érték 

meghatározása is csak az adott személyközi kontextusban történhet, s ezért is tárgyi kapaszkodó nélkül szinte 

elkerülhetetlenül kiürül, és tautologikusjelleget is ölt: a társtól nyertjutalom értéke abból olvasható ki, hogy az 

ember mit hajlandó érte megtenni neki. Beszél tehát elnyert jutalomról s árról, amit elnyeréséért áldozni kell, 

valamint az e kettő viszonyában adódó profitról. A nyereség maximalizálásának tendenciáját már nehezen tartja 

mérhetőnek, annál kevésbé, minthogy megengedi, hogy egy altruista számára az önfeláldozás lehet a 

legnagyobb nyereség (Homans, 1961, 79., vö. Asch legendás írását [1959, 371.] azon egocentrikus emberkép 

ellenében, mely szerint „egocentrizmus az is, ha valaki élvezi önfeláldozó tettét"). Homans gazdaságból 

kölcsönzött fogalmainak ezt a laza és véges együttesét látva nem feltétlenül támad az a benyomásunk, hogy a 

személyközi és társadalmi viszonyok ezen elemzésmódja valaha is haszonnal visszacsatolható a társadalom 

gazdasági szférájának tanulmányozásába. 

Valójában azonban gondolatainak az a leágazása, amely a ráfordítások és nyereségek viszonyára s e viszony 

megélésére vonatkozott, az ún. méltányosságelméletek termékeny kiindulópontjának bizonyult, s ezek pedig a 

gazdasági járandóságok és javak szervezeti és társadalmi megítélésének vizsgálatában és magyarázatában 

úttörőnek bizonyultak. Homans ugyanis számol azzal, hogy az embereknek a ráfordítások és nyereségek 

arányára vonatkozóan elvárásaik vannak, s ha ezen helyénvalónak vélt elvárás – az úgymond méltányos elosztás 

– nem érvényesül, ez bennük és köztük feszültségek forrásává válik. Az elvárt és méltányosnak tartott elosztási 

arányoknak legegyszerűbb változata az, mely szerint kinél-kinél legyen azonos a befektetés és az 

eredményekből való részesedés aránya (Adams, 1963, vö. 

„egyenlő munkáért egyenlő bért"), ezt azonban számos tényező, például az eredmények minősége is 

bonyolíthatja (Walster et al., 1978). Megjegyzendő, hogy az elosztás méltányossága az emberi kapcsolatok 

minden lényeges területén megjelenő elvárás (Foa, Foa, 1974), s a meglehetősen absztrakt módon formulázható 

követelménye természetesen nemcsak az anyagi juttatások terén merül fel, hanem a legszemélyesebb 

interperszonális kapcsolatokban is (Berscheid, Reis, 1998), valamint az elszenvedett méltánytalanságok 

számbavételekor sem szükségképp a gazdasági terület mutatkozik a legérzékenyebbnek (Messick et al., 1985, 

bár itt bizonyosan fennállnak kultúrközi különbségek). 

Minden közgazdasági kapcsolatkeresés és párhuzam mellett Homans a viselkedés törvényszerűségeire 

vonatkozó alaptételeit Skinner radikális behaviorizmusából meríti. Kimondja, hogy a közgazdaságtan és a 

kísérleti pszichológia (amelyet lényege szerint Skinner állatkísérleteivel azonosít) abban közös, hogy a 

viselkedést úgy tekinti, minta fizetség funkcióját (Homans, 1961, 13.). Elméletének alapkategóriái Skinner 

fogalmainak átfordításából adódnak: a tevékenység eredeti megfelelője az operáns viselkedés, ajutalom a 

megerősítés átnevezése. Jóllehet általános következtetéseiben más tanuláselméletekre éppoly joggal 

támaszkodhatna, Homans tételesen fel is sorolja a viselkedésnek Skinnerhez kötött azon törvényszerűségeit, 

amelyekből a szociális csere alapszabályait levezeti. Ezen alapszabályokat művének kiadásaiban át-átrendezi 

(Homans, 1961; 1974), lényegük azonban változatlan: ha valamilyen viselkedés társunktóljutalmat nyer, akkor 

úgy viselkedünk. A jutalmazás értékével és gyakoriságával nő a viselkedés kiválthatósága és gyakorisága. Ám, s 

alighanem itt a tételek egyetlen pikáns pontja: ajutalmazás értékét rontja ajutalmazás gyakorisága. A csere 

méltányosságának, utóbb az agresszió jóváhagyásának címkézi Homans azt a szabályt, hogy kiértékeljük a 

cserét, s elvárásaink teljesülte megelégedéssel, sérelme viszont ellenérzéssel tölt el bennünket, és ellenlépésekre 

ösztönöz. Mindehhez Homans 1974-ben (43.) hozzáteszi a közgazdaságtannak azon axiomatikus elvét, hogy 

alternatív cselekvési lehetőségek közül az egyén azt választja, melyben – az adott időpontban úgy látja – 

nagyobb az eredmény értéke és az eredmény elérésének valószínűsége. Ezen a ponton – megismerési és 

mérlegelési folyamatokra utalva – Homans sem tapad meg a behaviorizmus gondolatkörében. 
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Az utóbb felbukkanó motívum, nevezetesen, hogy az egyén értékek alapján mérlegel, különösképpen jellemzi a 

Thibaut és Kelley nevéhez köthető csereelméletet. Szemben Homans tüntető behaviorista elkötelezettségével, e 

szerzőpár a kognitív szociálpszichológia szemérmes képviselője. Munkáik (Thibaut, Kelley, 1959; Kelley, 

Thibaut, 1978; Kelley, 1979) azzal tűnnek ki, hogy ajutalmakés büntetések átlátható mátrixán jelenítik meg az 

érintkezésbe lépő személyek egymástól való függését, s ennek alapján várják és értelmezik egymással 

kapcsolatos tetteiket, viszonyukat, szerepüket s normáikat. A kognitivizmus szemérmessége itt abban nyilvánul 

meg, hogy nem tudhatjuk: a szóban forgó személyek tudatosan mérlegelik-e egymással kapcsolatos tetteik 

kölcsönös előnyeit és hátrányait, vagy e mérlegelés mechanizmusa tudatosság híján is működik. A személyközi 

vagy csoportbeli csere ezen megközelítésének kétségtelen előnye, hogy meg tudjajeleníteni az egyének közötti 

ellenőrzés és függés különböző típusait (sorsés viselkedéskontroll, egyoldalú és kölcsönös függés), s ezen 

típusok jellemzőit számszerűsített formában írja le. A különböző kapcsolatokban rejlő lehetőségek 

összehasonlítását is felkínálja. A szerzőpár így magyarázni képes, hogy különböző összehasonlítási mércékhez 

mérve mikor marad fenn egy kapcsolat, mikor örömteli egy kapcsolat, nota bene, mikor marad fenn egy nem 

örömteli kapcsolat. 

A megközelítés ezen értékei megkönnyítették a gondolati átjárást ajátékelmélet felé, s megmutatkoztak 

kísérletek tömegének tervezésében és lebonyolításában. A kölcsönös sorskontroll ún. fogolydilemma-helyzetét 

például sokszorosan, eltérő jutalmazási-büntetési mátrixokkal és változatos pszichológiai kontextusban tették ily 

módon kísérletezés tárgyává. E megközelítés azonban a maga kvantifikálásával még inkább érzékelhetővé teszi 

a csereelmélet azon gyengéjét, hogy a nyereségek és veszteségek értékének egységét – személytől és 

szituációtól független – tárgyszerűséggel nem tudja meghatározni. Természetes terepviszonyok között nyert 

bárminemű viselkedést lehet utólagosan értelmezni a csereelmélet világos logikájával, előre jelezni azonban 

vajmi nehéz. A Homans-féle elméletet alátámasztó terepvizsgálatok és kísérletek tulajdonképpen 

differenciálatlanul minden csereelméletet támogatnak (Chadwick-Jones, 1976), de sem ezek, sem a 

specifikusabb hipotézisekhez kötődő eredmények nem perdöntően meggyőzőek (Shaw, Costanzo, 1970, 1982). 

A cserében fundamentális társas mechanizmust kereső és találó hedonista és racionalista gondolkodók számára 

azonban biztatást nyújthatnak azon, ún. „minimális társas helyzet"-kísérletek, amelyek tanúsága szerint az 

egymástól függő és egymásra ható egyének – akkor is, ha nem tudnak a másik puszta létezéséről sem! – a 

kölcsönös megerősítések logikáját érvényesítik (Sidowski etal., 1956). 

4.4.3. 3. Az együttműködés stratégiája 

E stratégia a tudományok közötti határok lebontása, áthidalása irányába hat. E stratégia nyilvánul meg abban a 

magatartásformában, amely közösnek tekint bizonyos ismeretköröket és eljárásokat, osztozni kíván ezekben, 

hangsúlybeli különbségnek tekintve relativizálja, hogy ezek az integratív diszciplínához vagy a neki segédkező 

társtudományhoz tartoznak-e. Egy másikfajta – valóban intenzív – együttműködés az a magatartásforma, amely 

egybefonódott folyamatnak éli meg és vallja az érintett diszciplínák képviselőinek tárgycentrikus 

kutatómunkáját, szűkebb témakörben vagy tágabb tudományközi határterületen. 

4.4.3.1. 3.1. Osztozó magatartásforma 

A közgazdaságtan és a pszichológia közötti együttműködés egyik formája, ha bizonyos témakörökre vonatkozó 

ismeretanyaguk gyakorlatilag közös. Szinte már csak nézőpont kérdése, hogy ezt az egyik vagy másik 

diszciplína részeként könyveljük el, lehet, hogy az egyik az ismeretek tudományos ellenőrzése és rendszerezése, 

a másik pedig a gyakorlati hasznosítás és az élő terepen zajló fejlesztés jogán tart rá igényt. A besorolás kérdése 

eldönthetetlen, de nincsenek is vele kapcsolatban tényleges feszültségek. Ma már több terület is példának 

kínálkozik, így – amint ezt kötetünk is tükrözi – a szervezeti viselkedés, fejlesztés, menedzsment tárgyköre. 

(Csak a legrangosabb szakirodalmi áttekintéseket közlő Annual Review of Psychologyból lásd O'Reilly, 1991; 

Mowday, Sutton, 1993; Bond, Smith, 1996; vagy egyebekben sűrűn idézett szerzőink közül Furnham, Gunter, 

1994; Furnham, 1996). Ez alkalommal azonban nemezt, hanem a fogyasztásra vonatkozó ismereteket 

tárgyaljuk. 

3.1.1. Az együttműködés ezen formájára lehet példa a „fogyasztói magatartás" marketinget alapozó 

közgazdasági stúdiuma egyfelől, és a fogyasztó pszichológiája másfelől. Már az elnevezések utalnak a tematikus 

közelségre, ugyanakkor nyilvánvaló az is, hogy a két diszciplína szempontjából más a szerepe a témának: a 

közgazdaságtan nézőpontjából ez elsődlegesen egy gyakorlatot közvetlenül szolgáló ismeretkör, a pszichológia 

nézőpontjából pedig egy alkalmazott kutatási terület. E határos vagy éppen határ nélküli két témakörrel kötetünk 

több fejezete kimerítően foglalkozik. 

A fogyasztói magatartásról szóló standard tankönyvirodalomnak jellegzetes változatai vannak. Többnyire a 

fogyasztó döntései állnak a figyelem előterében, a tankönyvszerzők egyéni különbségekkel is számolnak, 
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részletesen taglalják az információfeldolgozás folyamatát, a környezet különböző mélységi rétegeiből 

(kultúrából, etnikai közösségből, társadalmi pozícióból, személyes-családi tényezőkből) fakadó befolyásokat, 

valamint kitekintenek a piacalakító tevékenység normakötöttségeire. Esetenként a tankönyvek ezeket a 

fejezeteket logikai spirálba rendezik (lásd Engel et al., nyolcadik kiadása 1995-ben), máskor az 

intraperszonálisés a környezeti folyamatok két koncentrikus körébe foglalják (pl. Mowen, 1995). A hazai 

szakirodalom kevéssé harsány darabja a Hofmeister-Tóth-Törőcsik-kötet (1996), amely „fogyasztói magatartás-

elméletek" címen pszichológiai alapfogalmakat és – összefüggéseket vázol fel, majd erre alapozva tárgyalja a 

vásárlás folyamatát, kiemelve a vásárlási döntés momentumát. Mondhatni, hogy e hazai tankönyv kettős 

értelemben is nyersebben pszichológiai, mint idézett amerikai társai: egyrészt az intraperszonális összetevőkre 

aránytalanul nagyobb figyelmet fordít, mint a külső hatások egész szövevényével számoló társai, másrészt a 

pszichológiai absztrakciók magasabb szintjén állapodik meg, mint a teljesen gyakorlatias amerikai tankönyvek. 

(A gondolati építkezésnek ez a logikája sem ismeretlen a kiterjedt angolszász szakirodalomban, lásd a címében 

még többet ígérő McKenna[1994] tankönyv struktúráját.) 

3.1.2. A fogyasztói viselkedésre vonatkozó ismeretanyag – a gyakorlati tapasztalattal átszínezve – pszichológiai 

kutatásokból származik. Nem tekinthetjük véletlennek, hogy a jeles szakmai orgánum, az Annual Review of 

Psychology immár kereken negyven esztendeje rendszeresen beszámol az itt nyert eredményekről. 

Természetesen ezek az időszaki metszetek jelentős változásokat tükröznek, a legkorábbi helyzetkép (Guest, 

1962) alapvetően a pszichológiai kutatások itt is alkalmazható módszertanának bemutatása volt, szerény tartalmi 

kitekintéssel a kor kedvelt témáira, a motivációkutatásra és a küszöb alatti hirdetésekre. Jacoby visszatérően 

készített mérleget a fogyasztói viselkedés empirikus vizsgálatáról, 1976-ban azt állította, hogy a szakszerűség 

rohamos fejlődése figyelhető meg: míg a '68 előtti közlemények 85%-a csapnivaló színvonalú, a hetvenes évek 

közepére ez az arány a közlemények felére csökkent. Még 1998-ban is, amikor területspecifikus kutatások 

szakágairól és átfogó társadalompolitikai hatások követéséről számolhatott be, a korrekt kísérleti tervek 

kivitelezésében még mindig fellel hibákat (jellegzetesen például az utólagos hipotézisalkotást), ami hozzájárul 

ahhoz, hogy töretlen lendülettel szorgalmazza e kutatótevékenység etikai szabályozását. 

Jacoby 1975-ben – nevezetes írásában – feltehetően nem járt messze az igazságtól, amikor tényként-vágyként 

azt fogalmazta meg, hogy a fogyasztói viselkedés jó terep a szociálpszichológia teljes fogalmi és mérési 

eszköztárának alkalmazására. Hosszú időn át az attitűdelmélet és -mérés alkalmazásának bőven kamatozó 

területe volt ez, különös tekintettel Fishbein és Ajzen attitűdmodeljére. Ehhez képestjelentős tematikus csúszást 

jelentett, amikor a pszichológia általános irányváltásának származékos következményeként az 

attitűdvizsgálatokat az információfeldolgozás folyamatának elemzése szorította félre. Ennek (is) előfutára volt 

McGuire (1976a, b), aki a kísérleti kutatások gazdag tapasztalati anyaga alapján korán leírta e folyamat nyolc 

fázisát. A maga részéről – korszerű, sőt előretekintő módon – nemcsak a szociálpszichológiai szakág, hanem 

egészében a pszichológia alkalmazási területeként fogta fel a vásárlói döntések tanulmányozását, amelyben 

foglalkozni kell úgymond a személyiségstruktúra direktív aspektusával (így formulázta az 

információfeldolgozást), dinamikus aspektusával (ezzel utalt a motivációra) és a külső, környezeti 

hatótényezőivel. 

Hosszú, két évtizedes távon is igazolódni látszik McGuire szakmai víziójának lényege: Thyboutés Artz 1994-

ben arról számol be, hogy a kognitív pszichológiának a tematikus iránya uralkodik el a fogyasztókutatásban, 

amelyben az információfeldolgozás és a piacformálók kezdeményezéseire (marketer-initiated stimuli) adott 

válaszok állnak az előtérben. A szerzőpár optimista (szemben a kutatások előrejelző képességét alapvetően 

megkérdőjelező állásponttal – lásd Armstrong, 1991): bízik abban, hogy a folyamat összetevőinek és közreható 

külső feltételeinek módszertanilag is változatosabb és szemléletileg is megújuló kutatása mindjobb 

eredményeket hajt. A módszertani változatossághoz hozzájárul a kísérletezés kemény kötöttségeit feloldó, 

úgymond „posztmodern" megközelítés, ami e téren is az én és az emberi aktivitás társadalmi konstrukciójára 

irányítja a figyelmet (Kvale, 1992). A szemléleti megújulás pedig itt is a helyzet átlátásán alapuló tiszta 

racionalitás alaptételének feladása lenne egy sokoldalúságában humanisztikusabb nézőpontjavára. Thybout és 

Artz az ekképp jellemzett kutatást keresetlenül mint „fogyasztópszichológiát" jelöli, Simonson és munkatársai 

(2001) viszont úgy látják, hogy e szakterületen a szakmai önállóság identitáskeresése zajlik. Többek között 

olyan szakmai útelágazásokra hívják fel a figyelmet, mint az információfeldolgozásnak sajátosan a fogyasztói 

döntéshozatalra kiélezett modellje (vö. McGuire, 1979/1969; Peter, Olson, 1993) vagy a szociális megismerés 

tanulmányozásának (Chaiken, 1980; Fiske, Taylor, 1984) hasznosítása mellett és után a BDT (behavioral 

decision theory – a Kahneman és Tversky által fémjelzett „viselkedéses döntéselmélet" és kutatási paradigma) 

térhódítása. 

A „hideg" megismerési folyamatok tanulmányozása mellett az érzelemfűtött, „forró" élményanyag iránt gyorsan 

felcsapó szakmai érdeklődés, vagy bizonyos értelemben ellentétes irányokba mutató módszertani törekvések 

jelentkezése, amilyen egyrészt a pozitivizmus szellemével viaskodó, már említett „posztmodern" törekvés, 
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másrészt minden elméletieskedéssel szakítani igyekvő, jelenség közeli irányvétel. A témánkat közvetlenül érintő 

információgazdag helyzetelemzés azért nem meggyőző, mert mindezek a dilemmák magát a pszichológiát is 

áthatják, megélésük tehát nem jelenti azt, hogy a szervezetileg kiépült és kutatószámban gyarapodó 

fogyasztókutatás elvágja a pszichológiához fűző szoros intellektuális szálakat. Benne – úgy tűnik – a gazdasági 

tárgy és a pszichológiai megközelítés szétbogozhatatlanul egyesül. A fogyasztókról nyert empirikus 

eredményeknek nemegyszer nemcsak a nézőpontja, hanem az összegzése is pszichológiai. Ezt példázzák azon 

kötetnyi összefoglalások, amelyeket társadalmi érzékű pszichológusok készítenek egy-egy korcsoport 

fogyasztói jellegzetességeiről (Gunter, Furnham, 1998; Gunter, 1998). 

A gyermekkori gazdasági szocializációnak a fogyasztás egyik érdekes, ám nem egyedül vizsgált területe. E 

fejlődési nézőpont érvényesítése a gazdaságpszichológia előtörténetében korán jelentkezett (pl. Berry, Child, 

Bacon, 1959). Biztató előjelek után (lásd Berti, Bombi, Lis, 1982 vagy Dittmar, van Duuren, 1994), egészen 

frissen született meg az európai gyermekekről készült keresztmetszeti kép (Hutchings, Fülöp, van den Dries, 

2002). 

4.4.3.2. 3.2. Tárgycentrikus magatartásforma 

Az együttműködésnek a legintenzívebb formája, amelyben az alkotási folyamat is interdiszciplináris, s együttes 

az eredmények hasznosítása is. Ahol a közreműködők jöhetnek bármelyik érintett diszciplína területéről, s ahol 

a közös szellemi munkában elkerülhetetlenül keverednek és eggyé válnak a különböző szakismeretek. Itt már 

valóban csak idézőjeles módon beszélhetünk az együttműködés közgazdasági vagy pszichológiai oldaláról. 

3.2.1. A döntés tárgyköre talán a leginkább kézenfekvő példája az összefüggő kérdések közös 

tanulmányozásának. Végső leegyszerűsítésként Hastie kiváló áttekintése (2001) e tárgykört a következőképpen 

jellemzi: 

„A kutatás fókuszában az áll, hogy az emberek (és más szervezetekés gépek) hogyan társítanak össze vágyakat 

(hasznokat, személyes értékeket, célokat stb.) és 

vélekedéseket (várakozásokat, tudást stb.), hogy egy cselekedet végrehajtása 

mellett döntsenek." (655-656.) 

A szerzőjátékos iróniával mondja, hogy e szakterület a legkiválóbb egészségnek örvend, ha egy tudományág 

életképességének az a titka, hogy hány jó problémával küszködik, ő a maga részéről 16 fundamentális 

kérdéstjelöl ki és hagy még nyitva. Ugyanakkor a tudomány legnagyobb teljesítményeihez méri azt az 

előrehaladást, ami a döntés kutatásában végbement, akkor is, ha – Newton vagy Einstein történetéhez hasonlóan 

– a világ csak fokozatosan eszmél rá ennekjelentőségére. Kivételes találkozás következett itt be a legelvontabb 

elméleti és a – mondhatjuk, a Pasteur-heurisztika alkalmazásával – köznapi gyakorlat jelenségeit firtató 

stúdiumok között, beleértve a közgazdaságtan és a pszichológia szempontjainak ötvözését is. A gazdasági 

tevékenység minden mozzanatában döntés rejlik, mint ahogy az érték, a valószínűséggel számoló tudás és a tett 

kölcsönviszonya a pszichológia legátfogóbb problémája, mely itt új – kognitív – vetületben jelenik meg. 

Az ítéletalkotás és a döntés kutatása mára összefolyt, s felismeréseinek gazdasági relevanciáját és súlyát 

kötetünk kimerítően ismerteti. Itt talán elég, ha egyanekdotikus történet illusztrálja a szétbonthatatlan 

szakmaközi együttműködést. Richard H. Thaler közgazdásznak készült, s a Rochester's Graduate School of 

Management hallgatójaként pszichológussal beszélőviszonyba sem került, annál is inkább, mert tanulmányai 

idején valamennyi ún. viselkedéstudományi szakembert szélnek eresztették onnan. A közgazdaságtan magasan 

matematizált levezetései kétségtelenül irritálhatták, mert első -jó egzisztenciális okokból szűk körben terjesztett 

– dolgozata már azt a címet viselte, hogy Fogyasztóelmélet: egy elmélet a közgazdászok viselkedéséről. Már ez 

előjele annak, hogy e vidám és konfliktuózus szakember nem fogja kímélni a közgazdaságtan axiómaként 

tisztelt alapelveit, élükön a gazdasági racionalitás dogmájával. Szellemes felismeréseinek foglalata lett 

legismertebb műve: A kvázi-racionális közgazdaságtan (1991), de kilépett a nagy nyilvánosság elé is frappáns 

írásaival, melyekben a gazdasági élet irracionális jelenségeit tűzte tollhegyre (lásd Thaler, 1992). 

Ö beszéli el, hogy véletlenek sora révén – egy konferencián Fischhoff-fal találkozva és barátkozva – a hetvenes 

évek közepén mint került kezébe az ekkor Izraelben dolgozó két pszichológus, Kahneman és Tversky munkája 

az ún. kilátáselméletről (ami ekkor még más névre hallgatott), s hogy a kockázatos helyzetekben hozott 

döntések elemzése egy csapásra milyen módon világította meg azokat a problémákat, amelyekkel – az egyes 

ember életének gazdasági értékmeghatározásáról írott – doktori értekezésekor szembekerült. A szellemi 

inspirációból szakmai kapcsolat és rendszeres együttműködés lett, Kahneman lett a legfőbb konzultánsa A 
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kvázi-racionális közgazdaságtan kidolgozásakor, Thaler mentáliskönyvelés-teóriája viszont még abban a 

kitüntetett kötetben is helyet kapott, amelyet Tversky súlyos betegsége idején a viselkedési döntéselmélet 

klasszikus szerzőpárja mintegy közös pályafutásuk összefoglalásaként összeállított (Kahneman, Tversky, 2000). 

E kötet tanúsítja egyébként, hogy gazdasági modellés élethelyzetek mennyi kérdést és alkalmazási lehetőséget 

adtak a szerzőpárnak és munkatársaiknak. Megannyi – pénzzel, piaccal, beruházással, profittal is összefüggő 

kérdés után – a gazdasági szempontból is oly fontos eredmények megélésével foglalkozik a zárófejezet: A 

megtapasztalt hasznosság és az objektív boldogság címen. 

Ha Kahneman és Tversky eljut a gazdasági döntésekig, akkor Herbert A. Simon – a döntéskutatás másik 

klasszikusa – épp az ellenkező irányba halad. 1947-től tíz éven át a szervezeti döntésekkel foglalkozott, 

ráeszmélve arra, hogy valós élethelyzetekben nem optimális, hanem úgymond kielégítő döntések születnek. Ez 

vezeti el a nevéhez kötött kulcsfogalomhoz – a korlátozott racionalitás gondolatához -, amellyel a közgazdasági 

dogmatikától eltérően a való életben számolnunk kell. 

Munkásságánakjelentős részét a problémamegoldás és – immár a szervezeti viszonyokon túlemelkedő, 

mondhatnánk: megismeréstudományi – döntés tanulmányozásának szentelte, nagy hatást gyakorolva a kognitív 

pszichológia fejlődésére is. A Nobel-díj elnyerése után talán még absztraktabb szintre emelkedve, 

tudományelméleti kérdésekkel foglalkozott, s így sokoldalúsága méltán érdemelte ki Kindler József és Kis 

István minősítését, kik késői polihisztornak nevezték őt (Simon, 1982a/1979). 

A döntések sokarcú tudománya igen későn hódított teret nálunk, Magyarországon (lásd Csontos, 1998), voltak 

is olyan kiválóan előrelátó hírnökei és szószólói, minta közgazdaságtanban Kindler József s a pszichológiában 

az invenciózus kísérletező, Englander Tibor. Ennek olyan ára is volt és van, hogy a gazdasági alkalmazás 

sokrétű lehetőségeinek sem alakult ki az optimális intellektuális közege. Holott ennek ma már könyvtárnyi az 

irodalma (lásd Edwards, Fasolo, 2001 a döntési technológiákról), amely oly területekre is kiágazik, mint a 

gazdasági-szervezeti életben megkerülhetetlen tárgyalás és megegyezés (Bazerman, Neale, 1992; Bazerman et 

al., 2000). Nem teljes mértékben indokolható, de a közgazdaságtan és a pszichológia összefonódó 

együttműködésének két területe közül – épp centrális mondanivalója és gyakorlati jelentősége miatt – a döntés 

tanulmányozását talán inkább az előbbi diszciplínához látjuk közelebb, a gazdaságpszichológia szintetizálására 

tett kísérleteket viszont inkább az utóbbihoz soroljuk. 

3.2.2. Az intenzív együttműködés – nyilvánvalóan előrehaladott – formája a közös érdekű ismeretanyag 

gondolati elrendezése, strukturálása. Ez az esetek zömében nem mélyenszántó szintézis, annál kevésbé, mivel a 

diszciplínák határvonala hosszú, határterülete heterogén, alapvetését egyetlen átfogó teóriától aligha 

remélhetjük. A tematikus elrendezésnek, a gazdaságpszichológia épületvázának mindazonáltal nemcsak az a 

szerepe, hogy áttekinthetővé, közölhetővé, tanulhatóvá teszi a gyarapodó ismeretanyagot. A diszciplínák 

gyakran elhúzódó öndefiníciós vitáihoz hasonlóan az ismeretek strukturálásának is van stratégiai 

következménye és jelentősége: alapot kínál a továbblépésre, kijelöli a hiányterületeket, perspektívát ad a további 

kutatáshoz. 

Az 1980-as évektől évről évre szaporodó gazdaságpszichológiai kötetek sora immár hosszú, választéka színes, a 

tipizálás lehetőségét kínálja. Szemelgetve ebből a szakirodalomból, legalább négy szintézistípusra 

találunkjellegzetes példát. Az első a bizonytalan súlypontú gyűjtemény, a második a teljességre törekvő térkép, 

a harmadik a fővonalakat elmélyítő válogatás, s végül a negyedik a fejezetkidolgozás. Ezen összegzésváltozatok 

mintegy természetesen adódnak egy szakterület kibomlásának és kikristályosodásának útján. 

A bizonytalan súlypontú gyűjteményjellegzetes példája a Vermontban 1985-ben tartott Middlebury nemzetközi 

konferencia anyaga (Albanese, 1988), amely Scitovsky szakmai és tematikus ösztönzésére született. Maga 

Scitovsky a fogyasztó tanulmányozását igényli, s Az örömtelen gazdaságban megfogalmazott tételeinek 

matematikai formába öntésén túl az ellentmondásokban mozgó fogyasztói motiváció analízisét kapja a kötetben. 

Több szerző pszichoanalitikus megközelítéssel él, felbukkan a vállalkozó egyéni és társadalmi problematikája 

is. Kifejezetten perspektivikus Etzioni írása (1988b), amely a formálódó tudományterülettől – amit ő épp nem 

gazdaságpszichológiának nevez – a preferenciák változásainak megértését, a racionalitásfogalom újra-

újragondolását, a piac társadalmi beágyazottságának felmérését s empirikus tényfeltárást vár. Ugyancsak 

gyűjteményes kötet – egy nyári iskola anyaga – született német nyelvterületen is (Brandstetter, Güth, 1994), 

amelynek szerkesztői előadják, hogy a diszciplínák közötti hídverést mint segítette elő George Katona 

munkatársának, Burkhard Strümpelnek a látogatása a hetvenes évek elején, amikor a társadalom-gazdaságtan 

oktatását bevezették az Augsburgi Egyetemen. Warneryd (1994) tanulmánya dilemmákat tár fel, vajon a 

formálódó tudományterület önálló diszciplína, vagy a szociálpszichológia alkalmazása a gazdaságra, látóköre a 

mikroökonómia mellett kiterjedjen-e a makroökonómiára is. A kötet sok megközelítést egymás mellé helyez: 

már ekkor szó van az evolúciós biológia gazdasági relevanciájáról (Lea, 1994), de ajátékelméleti alapon nyugvó, 
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illetve a méltányos elosztás normáival kapcsolatos kísérletekről, a megismeréstudomány és a 

tömegkommunikációs kutatások hasznosíthatóságáról, az árnyékgazdaság felderítéséről s – az expanzív – 

gazdasági logika politikai alkalmazásáról is. 

A tudományterület rendszeres feltérképezését ígéri és nyújtja Lea, Tarpy és Webley (1987) talán legtöbbet 

idézett monográfiája. Címében ugyan az egyén gazdasági szerepére hegyezi ki mondanivalóját, ám valójában – 

úgymond az egyént érő – társadalmi hatás-összefüggésekről is kimerítően ír. Míg az előbbi témakörbe – a 

szerzők szerint is – beletartozik a munka minősége és időaránya s a pénzzel való foglalatosság minden köznapi 

változata (vásárlás, megtakarítás, ajándékozás, szerencsejáték), az utóbbi témakör része az adózás, a pénzhez 

való viszony, a hirdetés, a gazdasági szocializáció, a kulturálisjellegzetességek és a gazdasági fejlődés, valamint 

a művileg elkülönített helyzetekben zajló kvázi-gazdálkodás. A kötetet terjedelmes keretbe foglalja az 

alapfogalmak és alapkérdések elméleti taglalása, elöljáróban a racionalitás, utóbb a motiváció elemzése, a 

gazdasági viselkedéshez elvezető oksági láncolat követése. Jellegében e monográfiához legközelebb újabban 

Lewis, Webley és Furnham (1995) kötete áll, amely alcímében a gazdasági viselkedés szociálpszichológiáját 

ígéri. Kétségtelen hangsúlyeltolódás figyelhető meg, amennyiben e szerzők munkájában előtérbe kerül a 

gazdaságpszichológia társadalmi oldala. A kötet egyszerű szerkezetében előbb a gazdaságba beletanuló, a 

pénzzel bánást megismerő emberről van szó, utóbb társadalmi problémaként szerepel az adósság, a 

szerencsejáték, a költekezés, valamint a társadalmi-gazdasági tagozódás pszichológiai velejárói: a gazdagság, a 

szegénység és sajátosan a munkanélküliség. Ezt követik a piacgazdaság normavilága és normatudata, ajólétés az 

adózás problémái, s végül a közkeletű munkaetikáról és a (gazdaság)történeti léptékű kelet-európai átalakulás 

pszichológiájáról esik szó. 

Könyvtipológiánk harmadik kategóriája – amely kiemelt kérdésekkel szelektíven foglalkozik – a 

gazdaságpszichológia fővonalait kiemelő válogatás címkét kapta. Idesorolhatjuk például azt a kézikönyvet (van 

Raaij, van Veldhoven, Warneryd, 1988), amelynek gazdag tematikájában szerepeltek egyrészt „elméleti háttér" 

címen a megismerési és döntési folyamatokat átszínező érzelmek és attitűdök, másrészt a háztartás és fogyasztás 

kérdései, harmadrészt az üzleti élet szereplői (cégek, vállalkozók) és tárgyalási folyamatai, végül, negyedrészt 

átfogó társadalmi kérdések az adózástól a szabadidőn és a munkanélküliségen át a gazdasági jólétig és a 

természeti erőforrások kiaknázásáig. A főbb tematikus egységek kiegészítik egymást, és kiegyensúlyozott képet 

mutatnak, ha a résztanulmányok tartalma nem is tölti ki őket maradéktalanul. Hasonló annak a kötetnek ajellege, 

amely a gazdaságpszichológia előrehaladásáról a kilencvenes évek közepén adott keresztmetszeti képet 

(Antonides, van Raaj, Maital, 1996). Az előbbiekhez képest új, nagyobb egység tárgyal kulturális összehasonlító 

vizsgálatokat (különös tekintettel a változásokat megélő kelet-európai régióra), bő változatosságban kap helyet 

benne a fogyasztói viselkedés, külön szerepel a financiális viselkedés, és külön a gazdasági döntéshozatal. 

Kísérleti kutatások zárják a kötetet (nem szakadva el a méltányosság klasszikus problematikájától). Tömör s 

egyedi vállalkozás e csoportban Helga Dittmar (1996) fejezete, amelyet a gazdasági és fogyasztói viselkedésről 

egy, a szociálpszichológia alkalmazásának szentelt kötetbe írt. A személyes gazdasági tevékenység három 

aspektusát emeli ki: a pénzzel való bánásmódot (megtakarítás, költés, kölcsön), magának a pénznek ajelentéséts 

az anyagi tulajdonjelentését és szociálpszichológiai jelentőségét. Foglalkozik a társadalmi nézetekkel és 

értékfelfogásokkal, beleértve az anyagi fogyasztásra koncentrált figyelmet és a társadalmi helyzetek és 

egyenlőtlenségek megítélését. Végül kitér a gazdasági tapasztalatok és nézetek kifejlődésének folyamatára, a 

gazdasági és fogyasztói szocializációra. 

A gazdaságpszichológiai kiadványok kifejlett negyedik típusa az, amikor ennek a gyarapodó ismeretanyagnak 

egy-egy lényeges fejezetét önálló kötetben dolgozzák ki. Nem teljesen azonos szakmai színvonalon állnak, 

dejellegükben és tárgykörük összetettségének sokoldalú érzékeltetésében hasonlóak egymáshoz ezen 

monográfiák, amelyek mind az utóbbi évtizedben születtek. Ezek egyike (Dittmar, 1992) az anyagi tulajdon 

szociálpszichológiáját választotta tárgyául, az értelmezések körképét bemutatva az anyagi javak tulajdonlását 

mindenekelőtt a társadalmi identitás elemeként taglalja. Két neves szerző (Furnham, Argyle, 1998) kimutatja, 

hogyafeltételezhető (ám sokak által az empirikus vizsgálatokban el nem ismert) jelentőségéhez képest 

elhanyagolt terület volt a pénz pszichológiája, amelynek árnyalt elemzése azonban ma már tartalmas kutatási 

program. Kevésbé akadémikusjellegű az a kötet (Tvede, 1999), amelyet kifejezetten a pénzügyletek 

pszichológiájáról írtak: a piac természetéről, a piaci információk használatáról, trendek és fordulópontok 

észleléséről, alkalmazott taktikákról. A gazdaságpszichológiai felismerések sokaságát sűríti magába az a 

monográfia (Webley et al., 2001), amely a szocializáció gondolati szálára fűzi fel mindezeket, az ébredező 

tudattól a szó szoros értelmében a sírig követve az egyén gazdasági tevékenységét és felfogásának alakulását. 

Ezen könyvészeti keresztmetszet alapján is elmondhatjuk, hogy az útkeresés sok bizonytalansága, az egymáshoz 

közeledő diszciplínák korlátai, fenntartásai és vetélkedése után kibontakozni és megszilárdulni látszik az új 

határtudomány ismeretanyaga. Láthattuk, hogy ennek legszívósabb gyökere a fogyasztók mentalitásának 

empirikus vizsgálata volt. Ma már azonban a gazdaságpszichológia viszonylag kiegyensúlyozottan foglalkozik a 
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különböző gazdasági tevékenységek hátterével, az egyén és a társadalom egymásra hatásával a gazdasági 

szférában, az egyéni motívumokkal és a társadalmi köztudattal, a gazdasági kultúrák különbségeivel és a 

különbségek és változások megélésével. 

E tudománytörténeti előrehaladásban – a kapitalista piacgazdaságtól való hosszas eltávolodásunk ellenére – 

kiugróan jelentős szerepük volt magyar szakembereknek. Valóban kevesen tettek annyit a közgazdaságtan és a 

pszichológia közti intellektuális űr áthidalásáért, mint George Katona és Scitovsky Tibor Amerikában. 

Az utóbbi évtizedekben azonban a hazai tudományosságban is hangot kaptak ez irányba mutató érdemes és 

érdekes törekvések. Magyari-Beck István a gazdaságpszichológia előtörténetének alapos ismeretében keresi, 

jelöli ki és kamatoztatja az ún. kreativitás paradigmájának helyét az új diszciplína megalapozásában, mondván, 

hogy a gazdaság szereplőit akkor érthetjük meg, ha gondolatilag összekapcsoljuk a Simon által a gazdaságban 

tipikusnak ítélt „rosszul strukturált problémákat" és a divergens problémamegoldás pszichológiáját (Magyari-

Beck, 1990). Garai László korábban kimunkált gondolatmenetének ötletgazdag folytatásaként a gazdasági 

szereplők identitására s a bennük és közöttük feszülő ellentmondásokra összpontosítja figyelmét (Garai, 1998, 

2002). Az első teoretikus megközelítések egyediségükkel tűntek ki, ami a múltbeli elszigeteltség alapján érthető, 

ajövőbeni alkotó hozzájárulás szempontjából pedig biztató. Tudhatunk gazdaságpszichológiai jellegű empirikus 

vállalkozásokról a mi kívülről-belülről átmenetinek címkézett társadalmunkban, s az egyetemi hallgatók 

érdeklődése és témaválasztásai jelzik, hogy ez a szakmai irány a hazai pszichológiában csak erősödni fog. 

Kötetünk, mint e téren tanuló kutatók és kutató hallgatók közös munkája, a tájékozódást és tájékoztatást tűzte ki 

célul. Abban a biztos tudatban, hogy nem ez lesz – még a szerzők pályáján sem ez lesz – az utolsó rendszeres 

hazai áttekintés a gazdaságpszichológia sokágú és szövevényes ismeretanyagáról. 

4.5. ÖSSZEGZÉS HELYETT 

A közgazdaságtan és a pszichológia kapcsolattörténetén átfutva azt tapasztalhattuk, hogy az együttműködés 

aktív képviselői és szószólói egy közösen művelt köztes szakterületről változatos elképzelésekkel rendelkeztek. 

Többen egy önálló – no persze közgazdasági vagy pszichológiai – diszciplínának fogták ezt fel, de vannak 

olyanok is, akik ezt kifejezetten a szociálpszichológia egy alkalmazott területének vallják és hirdetik. Bár – mint 

erről már volt szó – még a kutatások stratégiája szempontjából sem teljesen közömbös ez a tudatos irányvétel, 

lezárásként mégsem ezzel a talán eldönthetetlen, de ma bizonyosan nem eldöntendő kérdéssel foglalkozunk. 

Egy más nézőpontot vállalva, búcsúzóul talán annál érdemes elidőzni, hogy a gazdaságpszichológia 

megjelenése és ismeretanyagának kristályosodása – a szociálpszichológia hagyományosabb és megállapodott 

mondanivalójához képest – miben és hogyan gyarapítja a pszichológiát mint társadalomtudományt, gondolatilag 

mit hoz és milyen új súlypontokat képez számára. 

A szociálpszichológia újraéledésének éveiben, a hatvanas évek második felében nemcsak a tudományos nyitást 

ideológiailag nehezen emésztő és erősen megszenvedő Szovjetunióban, hanem nálunk is viták folytak e 

pszichológiai diszciplína tárgyáról. A véges intellektuális mozgástér határait jelzi, hogy a marxizmus 

árnyékában zajló polémia lényegében azokat a tárgymeghatározási és kutatásstratégiai irányokat hozta felszínre, 

melyek egy fél évszázaddal előbb az amerikai alapító atyák gondolataiban már felbukkantak. Minthogy azonban 

ekkor már volt a szociálpszichológia művelésének egy fél évszázados történeti tapasztalata – hogy mi mielőbb e 

viták végére érjünk, lásd Mérei Ferenc radikális álláspontját: a szociálpszichológus jelenségekkel foglalkozik, s 

nem azzal, hogy mi a szociálpszichológia -, kézenfekvőnek tűnt tárgyszerűen számba venni, hogy valójában 

mire is terjed ki, hogyan is strukturálódik az e néven gyülekező és egymásra épülő ismeretek halmaza. Ezen 

„empirikus alapon" négy nagyobb szakterületet sikerült körülhatárolni a pszichológia és a szociológia 

határvidékén (Hunyady, 1973). Itt most módunk van arra, hogy szemügyre vegyük, hogy a pszichológia és 

közgazdaságtan élénkülő kapcsolata hogyan gazdagítja és formálja át e négy szakterület tematikus képét. 

Az első nagy fejezet a társas-társadalmi kapcsolatokban álló személy belső világa: a személyek és csoportok 

percepciója, a hozzájuk való viszonyulás, a nézetek formai és tartalmi összerendeződése az egyénen belül. Az 

eltelt harminc esztendőben a szociálpszichológusok figyelme az attitűdökről a szociális percepcióra tevődött át, 

napjainkban pedig mind többet foglalkoznak az érzelmek társas kontextusával. A gazdaságpszichológia az 

intraperszonális folyamatok tanulmányozását – az előbbieket megtetézve – két vonatkozásban gyarapítja: 

egyfelől visszatereli a figyelmet a szükségletekre és azok dinamikájára, másfelől a döntés forradalmian megújult 

pszichológiáját állítja előtérbe. 

A második nagy fejezet a személyközi kapcsolatok és a társadalmi képletek tanulmányozása, amely egykor 

magában a csoportlélektan névre is hallgatott. Az utóbbi harminc évben a szerepviszonyok és a személyközi 

kommunikáció vizsgálata külön-külön és együtt is élénk maradt, egészében azonban e szakterület – 

majdhogynem – pangott. A gazdaságpszichológia keretében azonban izmosodik az intézményesült csoport, a 
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szervezet sokoldalú tanulmányozása, s új értelemre és súlyra tesz szert – akár személyről, akár csoportról 

szólunk – a szociális identitás, amely tárgyak által közvetített személyes kapcsolatokban gyökerezik, s birtokolt 

tárgyak együttesében is kifejezésrejut. 

A harmadik jelentős fejezet a szocializáció tanulmányozása, melynek során az egyén belenő, beletanul a 

társadalom kapcsolatrendszerébe és normavilágába, s tovább formálja azt. Aligha lehet eldönteni, hogy ez az 

ismeretrendszer a szociálpszichológiának vagy a fejlődéslélektannak a gondolati anyaga. De ezen az 

intellektuális találkozóhelyen az utóbbi évtizedekben mind teljesebb egyetértéssel találkozott a gyermeki 

kezdeményező aktivitás és az életúton végigkövetendő változások gondolata. A gazdaságpszichológia a 

szociális-tárgyi ismeretek és gyakorlati eljárásmódok egy korábban mellőzött területére irányítja a figyelmet, 

amikor a pénzzel bánás és a fogyasztói magatartás genezisével foglalkozik. Érzékelteti továbbá azon kultúrák 

értékrendi és problémakezelési különbségeit, amelyekkel a gyermek szembesül. 

A negyedik nagy fejezet a társadalom egészének közszelleme és közhangulata, beleértve a nagycsoportok és 

intézmények kölcsönviszonyát és megítélését. A szociálpszichológia az utóbbi három évtizedben a kognitív 

megközelítés diadalmenetét a szociális sztereotípiák tanulmányozásában, s búvópatakként felfakadó 

szociológiai hagyományait a szociális reprezentációk feltárásában kamatoztatta. Mindkét kitüntetett tárgy 

mentális természetű, amelyben a társadalom és belső viszonyai képeződnek le. A gazdaságpszichológia 

térnyerése a köztudatban élő laikus elméletek és a közmegítélés normatív-szabályozó szerepére tereli a 

figyelmet, s annak vizsgálatára, hogy milyen mérvű a szubjektív értelemben vett társadalmi jóllét, s miből fakad 

annak hangulati hullámverése. 

A puszta felsorolásból is levonhatjuk a következtetést, hogy a gazdaságpszichológia ma már nemcsak gondolati 

játék vagy távoli ígéret, hanem érdemben ösztönzi és felismerésekkel gazdagítja a pszichológiát mint 

társadalomtudományt. A két diszciplína kapcsolata megfogant. Már csak azt kell remélnünk, hogy előbb-utóbb a 

közgazdaságtan művelői is örömüket lelik benne. 
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