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BEVEZETBEVEZETÉÉSS

��RacionalitRacionalitáás elemzs elemzéése a korlse a korláátozott tozott 
racionalitracionalitáás szemszs szemszööggéébbııl.l.

�� TTéémakmaköörröökk
•• RacionalitRacionalitáás viszonya az s viszonya az éérzelmekhez rzelmekhez éés s 
intuintuíícicióóhoz.hoz.

•• RacionRacionáális alkalmazkodlis alkalmazkodáás s éés az evols az evolúúcicióó
kköözzöötti megfeleltethettti megfeleltethetıısséég.g.

•• KorlKorláátozott racionalittozott racionalitáás hats hatáásai a sai a 
ttáársadalmi rsadalmi éés politikai ints politikai intéézmzméények nyek 
mmőőkkööddéésséére.re.
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RacionalitRacionalitáás alternats alternatíív v 
nnéézzııpontjaipontjai

1 Optimista 1 Optimista éés pesszimista s pesszimista 
hozzhozzáááállllááss

1.1 Pesszimista 1.1 Pesszimista áállllááspontspont
•• ÍÍttééletalkotletalkotáás torzs torzííttáásai. sai. 
•• PPrroblobléémama megjelenmegjelenííttéés hibs hibááii..
•• KKöövetkezmvetkezméényt nyeresnyt nyereséégkgkéént vagy vesztesnt vagy veszteséégkgkéént knt kóódoljdoljáákk..

((HasznossHasznossáágfgfüüggvggvéény kny küüllöönbnböözzıı rréészeire koncentrszeire koncentráál.l.))
•• Emberek nem elEmberek nem elééggggéé motivmotivááltak, hogy asszimilltak, hogy asszimilááljljáák az k az 

infinformormáácicióót,t, nem hasznnem hasznááljljáák ki az erk ki az erııforrforráásokat az sokat az 
alternatalternatíívváák felkutatk felkutatáássáához, hoz, éértrtéékelkelééssééhez. hez. 
(D(Dööntntéési helyzet megoldsi helyzet megoldáássáának defektusai. nak defektusai. ))

1.2 Optimista 1.2 Optimista áállllááspontspont
•• MegfelelMegfelelıı kitartkitartáás s éés s éésszersszerőősséég esetg esetéén minden probln minden problééma ma 

megoldhatmegoldhatóó..
•• MetaracionalitMetaracionalitááss éérverve

�� DDööntntéés ks kööltsltséégeinek geinek öösszevetsszevetéése a dse a dööntntéési stratsi stratéégia gia 
alkalmazalkalmazáássáábbóól szl száármazrmazóó elelıınynyöökkel.kkel.
((Ez racionEz racionáálisnak tlisnak tőőnik.nik.))

�� IdIdıı, er, erııforrforráások vsok véégesekgesek..
(N(Nem racionem racionáálislis a a ttúúl nagy erl nagy erııfeszfeszííttééss az optaz optimimáálislis
megoldmegoldáásséért.rt.))

•• FolytonossFolytonossáág g éérverve
�� DDööntntéések egy folytonos folyamat pillanatai.sek egy folytonos folyamat pillanatai.
�� ÖÖnmagukban hibnmagukban hibáásnak tsnak tőőnnek, ha knnek, ha küüllöönnáállllóó esemeseméényknykéént nt 
kezeljkezeljüük k ııket. ket. 

�� A folytonosan vA folytonosan vááltozltozóó kköörnyezet pillanataikrnyezet pillanataikéént kezelendnt kezelendıık. k. 
�� CCéélok, preferencilok, preferenciáák vk vááltozltoznak. nak. 
�� VValalóószszíínnőősséégi folyamatok gi folyamatok nem nem stacionstacionáárisris jellegjellegőőekek, az , az 
ííttééletek hatletek hatáásaisai nemnem ffüüggetlenggetlenek egymek egymááststóóll..

•• StruktStruktúúraraéérv rv 
�� Megfigyelt szemMegfigyelt szeméély torznak minly torznak minııssíített viselkedtett viselkedéése azse azéért rt 
van, mert a megfigyelvan, mert a megfigyelıı mmááskskéént nt éértelmezi a prrtelmezi a problobléémmáátt..

�� Minden embernek megvan a kMinden embernek megvan a küüllöön viln viláága. (ga. (IzlIzlééseksek mmáások)sok)
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2 Racionalit2 Racionalitáás hats hatáárairai
•• ArkhimArkhiméédeszdesz: Mutassatok egy fix pontot: Mutassatok egy fix pontot……
•• Nincs kNincs köövetkeztetvetkeztetéés premissza ns premissza néélklküül.l.
•• ÉÉrvelrveléési folyamatok jelksi folyamatok jelkéépes inputokbpes inputokbóól indulnak ki.l indulnak ki.

�� „„LegyenLegyen””--tt tartalmaztartalmazóó input.input.
•• ÉÉrvelrveléési folyamatok jelksi folyamatok jelkéépes outputokat eredmpes outputokat eredméényeznek.nyeznek.

�� „„LegyenLegyen””--tt tartalmaztartalmazóó output. output. 
(K(Köövetkeztetvetkeztetéések tsek töörvrvéényszernyszerőősséége szerint.)ge szerint.)

•• Az inputok axiAz inputok axióómmáák. (Pl. dominancia elve, stb..)k. (Pl. dominancia elve, stb..)
�� Nem garantNem garantáált a logikai szlt a logikai szüükskséégszergszerőőssééggüük.k.
�� Empirikus megfigyelEmpirikus megfigyeléések.sek.
�� TTéényknykéént feltnt feltéételezettek. telezettek. 

(Nincs mikroszk(Nincs mikroszkóóp a fp a féény ny éés optika elemi ts optika elemi téétele ntele néélklküül. l. 
Nincsenek verbNincsenek verbáális folyamatok a rlis folyamatok a röövid tvid táávvúú memmemóóririáára ra 
vonatkozvonatkozóó elmelméélet nlet néélklküül.l.))

•• MegfigyelMegfigyeléések, sek, éészlelszleléések, tsek, téények elmnyek elmééleti feltleti feltéételeztelezéésekkel sekkel 
áátitatott eszktitatott eszköözzöökkel tkkel töörtrtéénnıı öösszegysszegyőőjtjtéése.se.

•• LeLeíírróó inputbinputbóól nem lehet normatl nem lehet normatíív outputot kv outputot kéépezni. pezni. 
•• Folyamatok nem a racionalitFolyamatok nem a racionalitáás terms terméékei. kei. 

(Felsz(Felszóóllííttáásra tsra töörtrtéénnek, knnek, kéényszernyszerőősséég g ááltal motivltal motivááltak.) ltak.) 
•• AxiAxióómmáák k éés ks köövetkeztetvetkeztetéési szabsi szabáályok egylyok együütt alkotjtt alkotjáák a nem k a nem 

llééteztezıı „„fix pontotfix pontot””..

•• TTéévedvedéés veszs veszéélye a klye a köövetkeztetvetkeztetéésekben, szabsekben, szabáályokban, lyokban, 
elmelmééletekben, tletekben, töörvrvéényekben. nyekben. 
�� TTööbb ezer tbb ezer téénybnybııl kiindulva, megkl kiindulva, megkéérdrdııjelezhetetlen jelezhetetlen 

kköövetkeztetvetkeztetéés, megds, megdöönthetetlen nthetetlen ááltalltaláános tnos töörvrvéények???? nyek???? 
�� Pl. sok fehPl. sok fehéér hattyr hattyúú ututáán milyen szn milyen szíínnőő lesz a klesz a köövetkezvetkezıı? ? 

(Trend, vagy regresszi(Trend, vagy regresszióó?)?)
�� Nem lehet a kNem lehet a köövetkeztetvetkeztetéések megksek megkéérdrdııjelezhetetlen elvjelezhetetlen elvéét t 

lléétrehozni.trehozni.
�� Nem lehet megdNem lehet megdöönthetetlen nthetetlen ááltalltaláános tnos töörvrvéényeket nyeket 

alkotni.alkotni.
•• RacionalitRacionalitáás segs segíítstséég a cg a céél ell eléérrééssééhez szhez szüüksksééges eszkges eszköözzöök, k, 

cselekvcselekvééssorozat keresssorozat kereséésséében.ben.
�� CCéélok ismerete hilok ismerete hiáányos.nyos.
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3 3 ÉÉrtrtéékekkek
•• TTéények, nyek, éértrtéékek kek éérzelmek keveredrzelmek keveredéése emberi dolgokrse emberi dolgokróól vall valóó

gondolkodgondolkodááskor.skor.

3.1 M3.1 Móódszer az dszer az ıırrüültsltséégbengben
((avagy a diktavagy a diktáátorok)torok)

•• Karizmatikus vezetKarizmatikus vezetıı. . 
•• MeghatMeghatáározrozóó, mozgat, mozgatóó ererıı. . 
•• „„ObjektObjektíívv”” ttéények, nyek, „„szubjektszubjektíívv”” ttéények. nyek. 

�� KKüülvillviláág elemzg elemzéése se „„szubjektszubjektíívv”” ttéények szemsznyek szemszööggéébbııl. l. 
•• AlapvetAlapvetıı kkéérdrdéések nehezek. sek nehezek. 
•• „Ú„Új vilj viláágg”” teremtteremtéése.se.
•• KKüüldetldetéés. s. 

�� ÉÉrzrzéék a kk a küüldetldetéés megfogalmazs megfogalmazáássáára. ra. 
•• MozgMozgóóssííttáási ksi kéépesspesséég.g.

�� MMááskskéént gondolkodnt gondolkodóók fk féélreslresööprpréése.se.

•• VVíízizióó
�� JJöövvııre tekintre tekintéés.s.
�� ProaktProaktíívv szembesszembesüülléés.s.
�� VilViláágos kgos kéép jp jöövvııkkéép alkotp alkotáása.sa.
�� KreativitKreativitáás.s.

•• ÉÉrtrtéékrendkrend
�� TartTartóós szabs szabáályok.lyok.
�� SzemSzeméélyre szlyre szóóllóó iriráánymutatnymutatóók.k.
�� ElfogadhatElfogadhatóó magatartmagatartáás.s.
�� BelsBelsıı kontrollkontroll--rendszer.rendszer.
�� HozzHozzáájjáárul a jrul a jöövvııkkééphez.phez.

•• ElkElköötelezettstelezettséégg
�� NehNehéézszséégek, kudarcok lekgek, kudarcok leküüzdzdéése.se.
�� ÖÖtletekbtletekbııl cselekedetek legyenek.l cselekedetek legyenek.
�� SzociSzociáálpszichollpszicholóógia gia 

��KognitKognitíív disszonanciav disszonancia
oo BelsBelsııleg konzisztencileg konzisztenciáára tra töörekvrekvéés.s.
oo ÚÚj informj informáácicióó ellentmond korellentmond koráábbi meggybbi meggyıızzııddéésnek.snek.

�� InformInformáácicióó elutaselutasííttáása. sa. 
�� InformInformáácicióó elbagatelizelbagatelizáálláásasa..

�� Eddigi befektetEddigi befektetéés nagyss nagysáága.ga.
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KKöövetkeztetvetkeztetééss
•• CCéél: jl: jóó
•• MegvalMegvalóóssííttáás, ms, móódszer: Elfogadhatatlan.dszer: Elfogadhatatlan.

(Nem a hamis (Nem a hamis éérvelrveléés miatt.)s miatt.)
•• CCéélokat az eszklokat az eszköözzöökkel megvalkkel megvalóóssííttóó mmóódszer kifogdszer kifogáásolhatsolhatóó..
•• DiktatDiktatúúra elleni gyra elleni gyóógymgymóód.d.

�� Olyan program, mely alapOlyan program, mely alapáállllííttáásai jobbak????sai jobbak????
•• Emberi cEmberi céélokkal kapcsolatos lokkal kapcsolatos áállllííttáások ksok küüllöönbsnbsééget tesznek a get tesznek a 

„„mimi”” éés s „„ııkk”” kköözzöött. tt. 
�� CCéélok lok „„mimi”” éérdekrdekéében.ben.
�� „„MiMi”” jjóóllééte abba az te abba az éérdekcsoportba tartozrdekcsoportba tartozóók szk száámmáára ra 
éértrtéékes. kes. 

•• ÉÉrtrtéékkonfliktus, mely nem oldhatkkonfliktus, mely nem oldhatóó fel fel a ta téények, nyek, éérvelrveléések sek 
segsegíítstsééggéével. vel. 
�� „„MIMI”” éérdeke a mrdeke a máásokkal valsokkal valóó ererııszakos bszakos báánnáásmsmóódot dot 
lehetlehetııvvéé teszi. teszi. 

�� „„İİkk”” kezelkezeléése a se a „„mimi”” éérdekrdekéében. ben. 
�� ElfogadhatatlansElfogadhatatlansáágot a tgot a téénynek kikinynek kikiááltott ltott áállllííttáások, sok, éés s 
kirkiríívvóó éértrtéékei okozzkei okozzáák.k.

•• Heves kHeves köövetkeztetvetkeztetéés, s, áálllláásfoglalsfoglaláás esets esetéén megvizsgn megvizsgáálandlandóók a k a 
premisszpremisszáák k éés ks köövetkeztetvetkeztetéések.sek.
�� SajSajáát t éértrtéékrendkrendüünknek megfelelnknek megfelelıı éérvelrveléés kritika ns kritika néélklküüli li 
fogadtatfogadtatáást eredmst eredméényez.nyez.

•• DiktDiktáátorok torok ıırrüültsltsééggéében van rendszer. ben van rendszer. 
��RacionalitRacionalitáás ks köövetelmvetelméényeinek eleget tesznek.nyeinek eleget tesznek.
��RacionalitRacionalitáás nem hats nem hatáásos vsos véédekezdekezéés a diktats a diktatúúra ellen. ra ellen. 
��VVéédekezdekezéést ellentst ellentéétes hit, tes hit, éértrtéékek jelentik.kek jelentik.
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3.2 De 3.2 De gustibusgustibus (non) est (non) est disputandumdisputandum
[Iz[Izéések  (nem) ksek  (nem) küüllöönbnböözzıık.]k.]

[[IzlIzléésekrsekrııll (nem) kell vitatkozni.](nem) kell vitatkozni.]

•• „„LegyenLegyen””-- t nem lehet a t nem lehet a „„vanvan””-- bbóóll, , „„legyenlegyen””-- bbııll
levezetni.levezetni.

•• A A „„legyenlegyen”” nem vnem véégcgcéél, hanem l, hanem alcalcééll..
(Nem v(Nem véégsgsıı viselkedviselkedéési szabsi szabáály.)ly.)
�� EgyEgyééb cb céélok ellok eléérréésséére re valvalóó alkalmazalkalmazáásasa. . 

•• ÉÉrtrtéékhez valkhez valóó igazodigazodáásnak vannaksnak vannak--e jelenlegi vagy e jelenlegi vagy 
jjöövvııbeli vonatkozbeli vonatkozáásai msai máás s éértrtéékekre nkekre néézve?zve?

•• Az Az éértrtéékek szerzett kek szerzett éértrtéékekkek--e?e?
•• InstrumentInstrumentáális vagy vlis vagy véégsgsıı éértrtéékekkek--e?e?
•• Minden Minden éértrtééket a hasznossket a hasznossáági funkcigi funkcióónak nak 
alaláárendelve.rendelve.
�� A kA küüllöönbnböözzıı éértrtéékek kek íígy hasonlgy hasonlííthatthatóók k öössze.ssze.

4 Szubjekt4 Szubjektíív vv váárhatrhatóó hasznosshasznossáág g 
(Ol(Olüümposzi modell)mposzi modell)

•• SEU (SEU (subjectivesubjective expectedexpected utilityutility) elm) elméélet.let.
•• DDööntntééshozshozóó rendelkezik egy hasznossrendelkezik egy hasznossáági fgi füüggvggvéénnyel.nnyel.
•• Minden jMinden jöövvııre vonatkozre vonatkozóó esemeseméényhez hozznyhez hozzáárendelhetrendelhetıı egy egy 

hasznosshasznossáági egygi együütthattthatóó..
•• A vA váálasztlasztááshoz alternatshoz alternatííva halmaz va halmaz ááll rendelkezll rendelkezéésre.sre.

�� VVáálasztlasztáási sorozat is lehet. si sorozat is lehet. 
�� Egyes Egyes alvalváálasztlasztááss csak bizonyos idcsak bizonyos idııpontban tehetpontban tehetıı meg az meg az 
ebben az idebben az idııben rendelkezben rendelkezéésre sre áállllóó informinformáácicióók alapjk alapjáán. n. 

•• DDööntntééshozshozóó kkéépes minden jpes minden jöövvııbeli esembeli eseméénysorhoz nysorhoz 
valvalóószszíínnőősséégi eloszlgi eloszláást rendelni.st rendelni.

•• Azt a stratAzt a stratéégigiáát vt váálasztja, mely a hasznosslasztja, mely a hasznossáági fgi füüggvggvéény ny 
éértelmrtelméében maximben maximáálja a stratlja a stratéégigiáának megfelelnak megfelelıı esemeseméénysor nysor 
vváárhatrhatóó éértrtéékkéét.t.

•• Minden stratMinden stratéégigiáához hozzhoz hozzáárendelhetrendelhetıı a ja jöövvııbeni beni 
esemeseméénysorozat valnysorozat valóószszíínnőősséégi eloszlgi eloszláása.sa.

•• MeghatMeghatáározhatrozhatóó az esemaz eseméény hasznossny hasznossáága.ga.
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•• ProblProbléémmáák k 
�� DDööntntééshozshozóó öösszehasonlsszehasonlííttóó vizsgvizsgáálat keretlat keretéében ben 
gondolkozik a lehetgondolkozik a lehetıısséégekrgekrııl.l.

�� MegMegéérti az alternatrti az alternatíív lehetv lehetıısséégeket.geket.
(Most (Most éés a js a jöövvııre vonatkoztatva.)re vonatkoztatva.)

�� TisztTisztáában van a kban van a köövetkezmvetkezméényekkel. nyekkel. 
�� EllentEllentéétes tes éértrtéékeket keket öösszebsszebéékkíítve ktve kéépes egyetlen pes egyetlen 
hasznosshasznossáági fgi füüggvggvéénybe rendezni.nybe rendezni.

�� Modell az Modell az éértrtéékek eredetkek eredetéével nem foglalkozik. vel nem foglalkozik. 
�� Milyen folyamatokkal lehet a vilMilyen folyamatokkal lehet a viláág sorsa felg sorsa felııl l 
megbizonyosodni?megbizonyosodni?

•• TudomTudomáányok a formnyok a formáális szerkezetlis szerkezetéét megtartjt megtartjáák. k. 
�� HasznossHasznossáági fgi füüggvggvéényt nyt éés vals valóószszíínnőősséégi eloszlgi eloszláás s 
szszáámolmoláása. sa. 
��Biztosnak lBiztosnak láátsztszóó esemeseméények.nyek.
��JJóól definil definiáált lt mikroproblmikroprobléémmáákk..

•• OlOlüümposzi modell heroikus embert feltmposzi modell heroikus embert feltéételez. telez. 
�� Nem alkalmazhatNem alkalmazhatóó a vala valóós vils viláágra.gra.
�� ÖÖsszetett vilsszetett viláágban gban öösszetett dsszetett dööntntéések. sek. 
�� Legfeljebb az isteni agy mLegfeljebb az isteni agy mőőkkööddéésséét szolgt szolgáálja, de nem a lja, de nem a 
hhéétktkööznapi emberznapi emberéét.t.

5 Viselked5 Viselkedéési alternatsi alternatíívava
(Le(Leíírróó modell)modell)

•• DDööntntéések nem az sek nem az éélet let „„nagynagy”” terterüületeire leteire éérvrvéényes nyes áátfogtfogóó
vváálasztlasztáások.sok.

•• SpeciSpeciáális tlis téémmáát t éérintenek, egymrintenek, egymááststóól fl füüggetlenek, egyformggetlenek, egyformáán n 
fontosnak gondolt.fontosnak gondolt.

•• DDööntntééshozshozóó nem dolgoz ki a jnem dolgoz ki a jöövvııbeli esembeli eseméényekre vonatkoznyekre vonatkozóó
rréészletes tervet valszletes tervet valóószszíínnőősséégi eloszlgi eloszláásokkal, melyek a sokkal, melyek a 
vváálasztott alternatlasztott alternatííva fva füüggvggvéényei.nyei.

•• Embernek Embernek ááltalltaláános knos kééppüük van terveikrk van terveikrııl, nl, nééhháány kny köözeli zeli 
vvááltozltozáásrsróól, vl, vééletlenszerletlenszerőősséégrgrııl.l.

•• Egyes Egyes éértrtéékekre hangskekre hangsúúlyosabban gondol. lyosabban gondol. 
((Elvonja a figyelmElvonja a figyelméét mt máásrsróól.l.))

•• Egyedi dEgyedi dööntntéések egyedi sek egyedi éértrtéékeket hkeket híívnak elvnak elıı..
•• VVáálasztlasztáások ksok köövetkezetlensvetkezetlenséége. ge. 

((VValalóódi ddi dööntntééshozshozóó hol erre, hol arra gondol.)hol erre, hol arra gondol.)
•• Sikeres vSikeres váálasztlasztáás s éérdekrdekéében tben téények nyek öösszegysszegyőőjtjtéése, se, éértrtéékek kek 

felidfelidéézzéése. se. 
�� EzutEzutáán gn gyors dyors dööntntééss..
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5.1 Korl5.1 Korláátozott racionalittozott racionalitááss
•• ViselkedViselkedéési modell.si modell.
•• Nem az emberi Nem az emberi éértrtéékek szkek szééles skles skáálláájjáát t áátfogtfogóó ddööntntéések, sek, 

melyekben minden problmelyekben minden problééma kma kööttııdik az dik az öösszes tsszes tööbbi bbi 
problprobléémmáához.hoz.

•• KKöörnyezet egymrnyezet egymááststóól fl füüggetlen problggetlen probléémmáákra bonthatkra bonthatóó. . 
•• Egyszerre csak egy problEgyszerre csak egy problééma megoldma megoldáássáára koncentrra koncentráálláás. s. 
•• ElElııszszöör a legsr a legsüürgetrgetııbb problbb problééma megoldma megoldáása.sa.
•• Gyakorlatban a rengeteg tGyakorlatban a rengeteg téényeznyezıı lehetslehetsééges egymges egymáásra hatsra hatáása sa 

nem valnem valóósul meg.sul meg.
•• Gyakorlatban megGyakorlatban megéélt helyzetekben a mlt helyzetekben a méérlegelrlegeléésbe csak sbe csak 

nnééhháány vny vááltozltozóó vagy megfontolvagy megfontoláás bevons bevonáása tsa töörtrtéénik.nik.
•• A racionalitA racionalitáásnak egyszerre kevsnak egyszerre kevéés ts téényeznyezııvel kell vel kell 

foglalkoznia.foglalkoznia.
•• Mire Mire úújabb probljabb probléémmáákkal kell szembenkkal kell szembenéézni, lesz idzni, lesz idıı azok azok 

megoldmegoldáássáára.ra.

5.2 Korl5.2 Korláátozott racionalittozott racionalitáás ms mőőkkööddéésese
•• ValValóójjáában hogyan szban hogyan szüületnek a dletnek a dööntntéések?sek?
•• Empirikus alapjEmpirikus alapjáául szolgul szolgáál az emberi viselkedl az emberi viselkedéés les leíírráása.sa.

�� Olyan teremtmOlyan teremtméények rendelkeznek tnyek rendelkeznek túúlléélléési ksi kéépesspessééggel, ggel, 
akik a vilakik a viláág g öösszetettssszetettsééggééhez khez kéépest szerpest szeréény szny száámmííttáási si 
kkéépesspessééggel rendelkeznek.ggel rendelkeznek.

�� FigyelemFigyelemöösszpontossszpontosííttáás, szs, széétsztszóórtsrtsáág kerg kerüülléése. se. 
(Arra figyelni, ami adott id(Arra figyelni, ami adott idııben a legfontosabb.)ben a legfontosabb.)
��Figyelem Figyelem öösszpontossszpontosííttáás az s az éérzelem frzelem fıı funkcifunkcióója. ja. 
((Figyelem elvonFigyelem elvonáása sa éés s áátirtiráánynyííttáása fontosabb tersa fontosabb terüületre.)letre.)

��Szervezetben lezajlSzervezetben lezajlóó folyamatok a figyelemirfolyamatok a figyelemiráánynyííttáást st 
szolgszolgááljljáák.k.

•• Szervezet szSzervezet szüükskséégletei folyamatos cselekvgletei folyamatos cselekvéésre sre öösztsztöönnööznek.znek.
�� „„Egyszerre csak egyetEgyszerre csak egyet”” jelleggel.jelleggel.
�� OdafigyelOdafigyeléés akkora, melyre adott a ks akkora, melyre adott a kéépesspesséég.g.

•• KKéépesspesséég mentg mentáális, kognitlis, kognitíív korlv korláátok ttok túúllllééppéésséére re éérzelmi rzelmi 
mechanizmusoktmechanizmusoktóól fl füügg.gg.
�� SSüürgetrgetıı problprobléémmáák szk száámmáára elsra elsıısséég biztosg biztosííttáása a sa a 
megoldmegoldáási tervezetben.si tervezetben.
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•• AlternatAlternatíívváák elk elııáállllííttáássáára kra kéépes mechanizmus szpes mechanizmus szüüksksééges.ges.
��ProblProbléémamegoldmamegoldáás js jóórréészt alternatszt alternatíívváák felkutatk felkutatáássáábbóól l ááll, ll, 
vagy az ismertek tvagy az ismertek töökkééletesletesííttéésséébbııl.l.

��KKéépesnek kell lenni kpesnek kell lenni köörnyezet informrnyezet informáácicióóinak inak 
öösszegysszegyőőjtjtéésséére, re, éés ezek alapjs ezek alapjáán kn köövetkeztetvetkeztetéés levons levonáássáára. ra. 

5.3 Korl5.3 Korláátozott racionalittozott racionalitáás s 
kköövetkezmvetkezméényeinyei

•• Nem kNem kéépes optimalizpes optimalizáálláásra.sra.
•• DDööntntéések nem ksek nem köövetkezetesek.vetkezetesek.
•• DDööntntéések az alternatsek az alternatíívváák megjelenk megjelenéésséének sorrendjnek sorrendjééttııl l 
ffüüggenek.ggenek.
•• HiHiáányzik az nyzik az ololüümposzimposzi modell formalitmodell formalitáása. (Formsa. (Formáális lis 
tulajdonstulajdonsáága.)ga.)
•• MagyarMagyaráázazatt

��MentMentáális klis kéépesspesséégekkel hogyan lehet boldogulni egy gekkel hogyan lehet boldogulni egy 
jjóóval bonyolultabb vilval bonyolultabb viláágban anngban annáál, amit a SEU elml, amit a SEU elméélet let 
nnéézzııpontjpontjáábbóól megl megéérthetnrthetnéénk.nk.

Jelen helyzet célhoz való
viszonyára érzékeny módszer.

Érzékeny olyan változásokra, 
amelyek az egyes 
alternatívákat nem egyformán 
értékelik.

Korábban kiejtett megoldások 
miatt , lehet, hogy nincs 
megoldás.

Mindig van megoldás.

Az a megoldás, amelyik minden 
kritérium szempontjából elég jó.

Az a megoldás, amelyik minden 
követelményt legjobban 
kielégít.

Minden jellemzıhöz egy cél 
tartozik, ezeket a célokat
egymástól független 
korlátokként kezelik.

Minden jellemzı kifejezhetı
egyetlen mérési skálán. 
Preferenciákkal eleget tenni a 
konzisztencia 
követelményeknek.

Alternatívák összehasonlítása a 
megfelelıig.

Az összes alternatíva vizsgálata 
és legjobb kiválasztása.

VISELKEDÉSI MODELLSEU
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6 Intuit6 Intuitíív racionalitv racionalitááss
•• HangsHangsúúly az intuitly az intuitíív folyamatokon.v folyamatokon.
•• IntuitIntuitíív elmv elméélet a viselkedlet a viselkedéési modell egyik eleme. si modell egyik eleme. 
•• Helyes helyzetfelmHelyes helyzetfelméérréés a helyes ds a helyes dööntntéések meghozatalsek meghozataláának nak 

feltfeltéétele.tele.
•• „„AA--haaaahaaaa”” jelensjelenséég. g. 
•• Hirtelen jutnak el egy problHirtelen jutnak el egy problééma megoldma megoldáássááig. (Pillanatok.)ig. (Pillanatok.)
•• ÁÁltalltaláában az intuitban az intuitíív mv móódon szdon szüületletıı problprobléémamegoldmamegoldáások sok 

helyesek.helyesek.
•• IntuIntuíícicióó

�� FelismerFelismeréés ks kéépesspesséége.ge.
�� ElElııhhíívja az emlvja az emléékezetbkezetbııl mindazt, ami a dologgal l mindazt, ami a dologgal 
kapcsolatos.kapcsolatos.
��Alapja a korAlapja a koráábban szerzett, felhalmozott tapasztalatok, bban szerzett, felhalmozott tapasztalatok, 
ismeretek.ismeretek.

�� A A „„hatodik hatodik éérzrzéékk””
�� ÖÖsztsztöönnöös megs megéérzrzéés, felismers, felismeréés, a dolgok ms, a dolgok méélylyéére lre lááttáás. s. 
�� KKéépesspesséég az igazsg az igazsáág elg elıızetes logikai okfejtzetes logikai okfejtéés ns néélklküüli li 
kköözvetlen, zvetlen, éélmlméényszernyszerőő felismerfelismeréésséére. re. 

•• ElemzElemzéés ns néélklküüli gondolkodli gondolkodáás, ds, dööntntéés, cselekvs, cselekvéés. s. 
•• SzemSzeméélyes lyes éés szubjekts szubjektíív termv terméészetszetőő..
•• ÍÍttéélet, megllet, meglááttáás, bs, böölcsesslcsesséég jellemzg jellemzıı a gondolkoda gondolkodáásra.sra.

•• ÖÖsztsztöönnöösen cselekvsen cselekvéés.s.
•• GlobGlobáálisan probllisan probléémakezelmakezeléés. s. 

(Eg(Egéészre tekintszre tekintéés.)s.)
•• Nem tudatosan megy vNem tudatosan megy véégbe. gbe. 

((SzubliminSzublimináálislis percepcipercepcióó szerepe.)szerepe.)
•• ÜÜzeneteit indirekt csatornzeneteit indirekt csatornáákon kkon küüldi.ldi.
•• ProaktProaktíívv mmóódon szembesdon szembesüülléés a ks a köövetkezmvetkezméényekkel. nyekkel. 
•• CCéél: Jl: Jöövvıı megalkotmegalkotáása.sa.
•• AdaptAdaptíív tudatalattiv tudatalatti

�� BelsBelsıı szszáámmííttóóggéép (Kapacitp (Kapacitáás, csendes s, csendes éés gyors.) s gyors.) 
�� KKéépesspesséég (Hatodik g (Hatodik éérzrzéék.)k.)

��KevKevéés informs informáácicióóbbóól gyors helyzetmegl gyors helyzetmegííttéélléés, cs, céélok lok 
meghatmeghatáározrozáása, cselekvsa, cselekvéés.s.

��StresszhelyzetStresszhelyzet, vesz, veszéélyhelyzet. lyhelyzet. 
�� Rendszer, melyben az agy kRendszer, melyben az agy köövetkeztetvetkeztetéésre jut, de nem sre jut, de nem 
hozza tudomhozza tudomáásunkra.sunkra.
��ViselkedViselkedéési vonzatok.si vonzatok.
��EredmEredméényre gyakorolt hatnyre gyakorolt hatáás.s.

�� LLéényeglnyeglááttááss
��Gyors helyzetfelismerGyors helyzetfelismeréés kritikus pontja.s kritikus pontja.
�� InformInformáácicióók szelektk szelektáálláása. sa. 
��KKüüllöönbnböözzıı helyzetekben khelyzetekben köözzöös jellemzs jellemzıık felfedezk felfedezéése. se. 
��RRöövid idvid idıı alatt melyik/milyen informalatt melyik/milyen informáácicióóra ra 
koncentrkoncentráálni?lni?
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Generálás
•Kreativitás
•Manıverezési képesség
•Mindig többre vágyás

Értékelés
•Kritizál, megítél, prioritásokat állapít meg

Elemzés
•Hasonlatosság, valószerőség keresése
•Dolgok összekapcsolása

Számolás
•Kvantitatív, számok
•Matematika, binaritás

Intuíció
•Lehetıségek keresése
•Képzelıerı
•Részek összekötése az egésszel
•Szintetizálás
•Érzelmek
•Ösztönös tudás

Racionalitás
•Valószínőségek kezelése
•Logikus, reális, szó szerinti értelmezés, 
kategorizálás, definiálás, differenciálás
•A dolgok szétválasztása, egyértelmőség 
keresése, deduktivitás
•Okok és okozatok:következmények

Térérzékelés, lényeglátás
•Szervezıdések térbeli érzékelése
•Az egész lényének felismerése, a globális és 
a részleges elkülönítése

Idıérzékelés
•Idı pontos észlelése
•Jelen, múlt, jövı megkülönböztetése
•Szekvenciális, egyenes, lépésrıl lépésre 
haladó

Látás
•Képek kivetítése
•Gesztusokkal, hangtónusokkal, 
arckifejezésekkel történı kommunikáció
•Emlékezés arcokra

Beszéd
•Szavakban való gondolkodás
•Verbális kommunikációnk

Jobb féltekeBal félteke

••Emberi agy fEmberi agy fééltekltekééii

INTUITINTUITÍÍV V 
PROBLPROBLÉÉMAMEGOLDMAMEGOLDÓÓ

LOGIKUS LOGIKUS 
PROBLPROBLÉÉMAMEGOLDMAMEGOLDÓÓ

Képes kezelni a kapcsolódásokat.Szekvenciálisan veszi sorba az 
ötleteket.

Elvekre koncentrál.Egyedi tényekre koncentrál.

Erıs képzelıerıvel rendelkezik.Könnyen felidéz írott szöveget.

Felfedezı típus.Szisztematikusan deríti fel a dolgokat.

Szereti a nyílt feladatokat.Szereti a jól definiált feladatokat.

Kevésbé konformista.Konformistább.

Jobban reagál a vizuális instrukciókra.Jobban reagál a szóbeli instrukciókra.

Gyenge nyelvi kifejezıkészség.Erıs verbális és számítási funkció.

Erıs szintetizáló képesség.Analitikus, logikus gondolkodás.

Jobbfélteke-domináns egyének.Balfélteke domináns egyének.

••Logikus Logikus éés intuits intuitíív problv problééma megoldma megoldóókk
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•• KKíísséérlet/1rlet/1
�� Menedzserek Menedzserek éés opers operáácicióókutatkutatóók agyhullk agyhulláámainak mainak 
vizsgvizsgáálata.lata.

�� ElektrElektróóddáák helyezk helyezéése egse egéészsszsééges vezetges vezetıık, k, éés s 
operoperáácicióókutatkutatóók jobb k jobb éés bal agyfs bal agyfééltekltekééjjéére.re.

�� EltEltéérrıı szakterszakterüületekre vonatkozletekre vonatkozóó problprobléémmáák megoldk megoldáása.sa.
�� AgyhullAgyhulláámokra vonatkozmokra vonatkozóó adatok adatok öösszegysszegyőőjtjtéése. se. 
�� AgyhullAgyhulláámok mok öösszehasonlsszehasonlííttáása.sa.
�� Minden problMinden probléématmatíípus esetpus esetéén   n   

��VezetVezetııkk
�� IntenzIntenzíívebb jobb fvebb jobb féélteke lteke ááltal irltal iráánynyíított tott 
(intuit(intuitíív/divergens) tevv/divergens) tevéékenyskenyséég.g.

��OperOperáácicióókutatkutatóókk
��Bal fBal féélteke lteke ááltal vezltal vezéérelt (analitikus/konvergens) relt (analitikus/konvergens) 
tevtevéékenyskenyséég erg erıısebb.sebb.

�� MindkMindkéét csoport intenzt csoport intenzíívebbnek bizonyult a sajvebbnek bizonyult a sajáát t 
terterüületletééhez khez köözelebb zelebb áállllóó problprobléémmááknknáál.l.

•• KKíísséérlet/2rlet/2
�� MMőővvéészeti Kar (Irodalom, festszeti Kar (Irodalom, festéészet, szet, ééppííttéészet, zene, stb..)szet, zene, stb..)
�� MMőőszaki szaki éés Terms Terméészettudomszettudomáányi Kar (Matematika, mnyi Kar (Matematika, mőőszaki szaki 
ismeretek, termismeretek, terméészettudomszettudomáányok.)nyok.)

�� Hat fajta teszt alkalmazHat fajta teszt alkalmazáása az analitikus sa az analitikus éés logikai ks logikai kéépesspesséégek gek 
vizsgvizsgáálatlatáára. ra. 

�� Hat fajta teszt alkalmazHat fajta teszt alkalmazáása a ksa a kéépzelpzelııererıı, intu, intuíícicióó
vvéélemleméényeznyezéésséére.re.

�� MindkMindkéét tt tíípuspusúú teszt mind a hat variteszt mind a hat variáácicióójjáának kiosztnak kiosztáása mindksa mindkéét t 
karon valamennyi karon valamennyi úúj hallgatj hallgatóónak.nak.
((MMáásod, harmad sod, harmad éés negyed s negyed éévesek kivvesek kiváálasztott mintlasztott mintáájjáánaknak isis.).)

�� KezdKezdıı mmőőszaki szaki éés terms terméészettudomszettudomáányi hallgatnyi hallgatóók messze az k messze az áátlag tlag 
feletti feletti éértrtéékeket keket éértek el az analitikus teszteknrtek el az analitikus teszteknéél.l.

�� TeljesTeljesíítmtméény tovny továább emelkedett az egyetemi bb emelkedett az egyetemi éévek, a vek, a 
tanulmtanulmáányok nyok sorsoráánn..
(N(Negyedegyedéévesek vesek éértrtéék el a legjobb teljesk el a legjobb teljesíítmtméényt.nyt.))

�� KKéépzelpzelııererııre vonatkozre vonatkozóó tesztek ellenkeztesztek ellenkezıı eredmeredméényt adtak. nyt adtak. 
�� FFelselsııbb bb éévesek gyengvesek gyengéébb eredmbb eredméényt mutattak, mint az alsnyt mutattak, mint az alsóóbb bb 
éévesek.vesek.

�� A mA mőővvéészeti fakultszeti fakultáás hallgats hallgatóóinináál l ellentellentéétes tes eredmeredméényny..
�� A felsA felsııbb bb ééves mves mőővvéészeti hallgatszeti hallgatóók szignifikk szignifikáánsan jobb nsan jobb 
eredmeredméény ny éértek el a krtek el a kéépzelpzelııererııt vizsgt vizsgáállóó teszten, mint a kezdteszten, mint a kezdıı
hallgathallgatóók. k. 

�� A felsA felsııbb bb ééves mves mőővvéészeti hallgatszeti hallgatóók analitikus kk analitikus kéépesspesséégei gei 
leromlottak.leromlottak.
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KKöövetkeztetvetkeztetééss
•• MMőőszaki kszaki kéépzpzéés javs javíítja a probltja a probléémamegoldmamegoldóó kkéépesspessééget.get.
•• MMőőszaki kszaki kéépzpzéés lerontja az irs lerontja az iráánykijelnykijelööllééshez szshez szüüksksééges, ges, 

kkéépzelpzelııererııvel kapcsolatos kvel kapcsolatos kéépesspesséégeket.geket.
•• MMindkindkéét t didiáákkcsoportncsoportnáál ll léényeges knyeges küüllöönbsnbséég figyelhetg figyelhetıı meg a meg a 

gondolkodgondolkodáásmsmóódban.dban.
•• A gondolkodA gondolkodáásmsmóódbeli kdbeli küüllöönbsnbséég a tanulmg a tanulmáányok nyok 

elelıırehaladtrehaladtáávalval fokozfokozóódik.dik.
�� MMőőszaki hallgatszaki hallgatóók egyre k egyre jobban elsajjobban elsajááttíítjtjáák az k az analitikus analitikus 
gondolkodgondolkodáásmsmóódotdot..

�� MMőővvéészettel foglalkozszettel foglalkozóó hallgathallgatóókkrara az intuitaz intuitíív, kv, kéépzelpzelııererııre re 
ttáámaszkodmaszkodóó gondolkodgondolkodáás  s  éés annak fejls annak fejlııddéése jellemzse jellemzıı..

6.1 Intu6.1 Intuíícicióó éés s ííttééletlet
•• MegfelelMegfelelıı tudtudáás az intus az intuíícicióó feltfeltéétele. tele. 

�� FelkFelkéészszüült elmlt elmééjjőő ember kaphat inspirember kaphat inspiráácicióót. (Pasteur) t. (Pasteur) 
•• JelentJelentııs teljess teljesíítmtméényekre sznyekre szüüksksééges idges idıı kb. 10 kb. 10 éévv
•• TTöökkééletesedletesedéés s éérdekrdekéében korlben korláátos az idtos az idıı. . 
•• Csodagyerekek?? Csodagyerekek?? 

6.2 Intuit6.2 Intuitíív v éés viselkeds viselkedéési modelleksi modellek
•• Nincs ellentmondNincs ellentmondáás a modellek ks a modellek köözzöött. tt. 
•• Nem a gondolkodNem a gondolkodáásmsmóódok alternatdok alternatíívváái, melyek a ki, melyek a kéét t 

agyfagyfééltekltekéét jellemzik.t jellemzik.
•• Komoly gondolkodKomoly gondolkodáási, keressi, kereséési, felidsi, felidéézzéési folyamatok si folyamatok 

mindkettmindkettııt igt igéénybe veszik.nybe veszik.
•• IntuIntuíícicióó felhasznfelhasznáálja a korlja a koráábbi keresbbi kereséések sorsek soráán felhalmozott n felhalmozott 

tudtudáást.st.
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7 Intu7 Intuíícicióó éés s éérzelmekrzelmek
•• ÉÉrzelmek hatrzelmek hatáássáára szra szüületnek a megoldletnek a megoldáások. sok. 

7.1 7.1 ÉÉrzelem rzelem éés odafigyels odafigyelééss
•• GondolkodGondolkodáásra gyakran hatnak sra gyakran hatnak éérzelmek.rzelmek.
•• ÉÉrzelem funkcirzelem funkcióóii

�� FogyasztFogyasztáási javak. (si javak. (ÖÖrrööm) m) 
�� SEU hasznossSEU hasznossáági fgi füüggvggvéénynyéébe be illeszthetilleszthetııkk. . 
�� ViselkedViselkedéési modellben egyik elsi modellben egyik eléérendrendıı ccéél.l.

�� KKöörnyezetbrnyezetbııl tl téényeznyezıık kivk kiváálasztlasztáása, sa, melyekremelyekre éérdekes rdekes 
odafigyelni.odafigyelni.
�� SEUSEU--banban minden problminden problééma folyamatosan ma folyamatosan éés egyszerre van s egyszerre van 
jelen.jelen.

�� ViselkedViselkedéési modellsi modell
oo ÉÉrzelem frzelem füüggvggvéénye, hogy melyik problnye, hogy melyik problééma kerma kerüül ell elııttéérbe. rbe. 
oo Nem mindig kNem mindig kíívváánatos cnatos céél irl iráánynyáába irba iráányul a figyelem.nyul a figyelem.

�� ÉÉrvelrveléés nem hs nem hőővvöös.s.
�� SzSzáándndéékosan kosan éérzelmeket kelt. rzelmeket kelt. 

RacionalitRacionalitáás s éés teleols teleolóógiagia

1 Evol1 Evolúúcicióó, mint racion, mint racionáális lis 
alkalmazkodalkalmazkodááss

•• TeleolTeleolóógiagia
�� TermTerméészetben minden egy bizonyos elszetben minden egy bizonyos elııre meghatre meghatáározott rozott 
ccéél megvall megvalóóssííttáássáára jra jöönn lléétretre..

�� Minden jelensMinden jelenséég ennek kiteljesedg ennek kiteljesedéésséét szolgt szolgáálja.lja.

•• EvolEvolúúcicióó
�� FejlFejlııddéés, fokozatos s, fokozatos áátalakultalakuláás. s. 
�� TermTerméészet szet éés ts táársadalom egyik mozgrsadalom egyik mozgáási formsi formáája. ja. 
�� SzSzüüntelen, fokozatos, ugrntelen, fokozatos, ugráás ns néélklküüli vli vááltozltozáás. s. 
�� Magasabb rendMagasabb rendőő szervezetek alacsonyabb rendszervezetek alacsonyabb rendőőbbııl vall valóó
kifejlkifejlııddéésese..

�� AlkalmazkodAlkalmazkodóó áállapot a szervezet fennmaradllapot a szervezet fennmaradáássáára.ra.
�� Evolucionista szemlEvolucionista szemléélet szempontjlet szempontjáábbóól ml máásodlagos ksodlagos kéérdrdéés s 
az alkalmazkodaz alkalmazkodóó áállapot elllapot eléérréésséének mnek móódja. dja. 



15

•• LLéényeg a tnyeg a túúlléélléés ts téénye. nye. 
�� Ha csak a vHa csak a véégeredmgeredméény ny éérdekes, akkor a racionalitrdekes, akkor a racionalitáás s 
fogalma mindhfogalma mindháárom modellel rom modellel öösszeegyeztethetsszeegyeztethetıı..
��OlOlüümposzi, viselkedmposzi, viselkedéési si éés intuits intuitíív folyamattal is. v folyamattal is. 

•• EvolEvolúúcicióós folyamat a racionalits folyamat a racionalitáás egyik forms egyik formáája.ja.
�� OlOlüümposzi, viselkedmposzi, viselkedéési, intusi, intuíícicióós folyamat egyik s folyamat egyik 
alternatalternatíívváája.ja.

•• EvolEvolúúcicióó elfogadelfogadáása nem ksa nem köötelez a globtelez a globáális lis optimalizoptimalizáácicióó
nnéézzııpontjpontjáára, hogy minden a valamilyen stacionra, hogy minden a valamilyen stacionáárius rius 
optimoptimáális lis áállapot felllapot feléé ttöörekszik. rekszik. 

•• Az evolAz evolúúcicióó elfogadelfogadáása ksa köötelez arra a vtelez arra a véélemleméényre, hogy nyre, hogy 
szszáámtalan helyi alkalmazkodmtalan helyi alkalmazkodáás ls léétezik a megltezik a megléévvıı
kköörnyezethez, ugyanakkor mozgrnyezethez, ugyanakkor mozgáás egy olyan cs egy olyan céél fell feléé, mely , mely 
maga is maga is áállandllandóó mozgmozgáásban van.sban van.

•• RacionalitRacionalitáás evols evolúúcicióós modelljs modelljéébbııl kl köövetkezvetkezııen nem kell en nem kell 
elfogadni a racionelfogadni a racionáális folyamat valamilyen sajlis folyamat valamilyen sajáátos tos 
mechanizmusmechanizmusáát. t. 
�� Csak az irCsak az iráányt jelnyt jelööli ki, melyben a folyamat mozoghat.li ki, melyben a folyamat mozoghat.

1.1 Alkalmazkod1.1 Alkalmazkodáás s ””minthamintha”” elmelmééleteiletei
•• TTúúlléélléés ts téénye igazolja a racionnye igazolja a racionáális dlis dööntntéést. st. 

��DDööntntéés oks okáát nem kell vizsgt nem kell vizsgáálni.lni.
•• Csak azok maradhatnak talpon az Csak azok maradhatnak talpon az üüzleti zleti ééletben, letben, 
akik kakik kéépesek maximalizpesek maximalizáálni.lni.
��A lA láátszat az, tszat az, „„minthamintha”” elvelvéégeztgeztéék volna a k volna a 
korrekt, racionkorrekt, racionáális szlis száámmííttáásokat, melyek sokat, melyek 
szszüükskséégesek a hasznossgesek a hasznossáágmaximalizgmaximalizáállááshoz, shoz, 
vagy nagy nyeresvagy nagy nyereséég elg eléérrééssééhez.hez.

��Csak az eredmCsak az eredméény az ny az éérdekes. rdekes. 
��VVééletleneket nem veszi figyelembe.letleneket nem veszi figyelembe.
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1.2 V1.2 Vááltozltozéékonyskonysáág g éés kivs kiváálasztlasztóóddááss

•• VVááltozltozéékonyskonysáágg
��ÚÚj j éélet formlet formááit hozza lit hozza léétre. (Vtre. (Vááltozatok.)ltozatok.)

•• KivKiváálasztlasztóóddááss
��FormFormáák k éértrtéékelkeléése.se.
��KKöörnyezethez megfelelrnyezethez megfelelııen alkalmazkoden alkalmazkodóó formformáák k 
megmegıırzrzéése.se.

1.3 Kiv1.3 Kiváálasztlasztóóddáás elms elméélete lete éés a s a 
viselkedviselkedéési modellsi modell

•• EvolEvolúúcicióós modell legjobban a viselkeds modell legjobban a viselkedééselmselmééleti modellre hasonlleti modellre hasonlíít.t.
�� Nem kNem kéényszernyszeríít a maximalizt a maximalizáálláás ks kéényszernyszeréébe.be.

•• MindkettMindkettııben az alkalmazkodben az alkalmazkodáás legfontosabb mechanizmusai a s legfontosabb mechanizmusai a 
lehetlehetıısséégek gek áátvizsgtvizsgáálláása sa éés s éértrtéékelkeléése.se.

•• MindkettMindkettıı rröövidlvidlááttóó. . 
•• ÁÁltaluk elltaluk eléérhetrhetıı optimalizoptimalizáácicióó helyi helyi éérvrvéénynyőő..
•• OptimalizOptimalizáácicióóss folyamat helyett mechanizmusok, melyek folyamat helyett mechanizmusok, melyek 

segsegíítstsééggéével vel úúj lehetj lehetıısséégek felfedezgek felfedezéése, a rse, a réégiek javgiek javííttáássáának nak 
lehetlehetıısséége. ge. 

•• RacionRacionáális dlis dööntntéés megks megkööveteliveteli az alkalmazkodaz alkalmazkodóó vváálaszok laszok 
felfedezfelfedezéésséének nek éérdekrdekéében a tben a tööbb irbb iráányba tnyba töörtrtéénnıı kereskereséést.st.

•• LegegyszerLegegyszerőőbb keresbb kereséési folyamatoknsi folyamatoknáál is a lehetsl is a lehetsééges vges váálaszokat laszokat 
elelııszszöör elr elıı kell kell áállllíítani, uttani, utáána ellenna ellenıırizni.rizni.

•• Az elAz elııáállllííttáási mechanizmus analsi mechanizmus analóóg a darwini elmg a darwini elméélet kivlet kiváálasztlasztóóddááss--
vvááltozatok mechanizmusltozatok mechanizmusáával. val. 

•• BiolBiolóógiai szervezetek lgiai szervezetek léétrehoztrehozáássáára vra vááltozatok, viselkedltozatok, viselkedéési si 
modellben alternatmodellben alternatíívváák elk elııáállllííttáása.sa.

•• TermTerméészetes kivszetes kiváálasztlasztóóddáás kils kilööki a rosszul alkalmazkodki a rosszul alkalmazkodóó
vvááltozatokat. ltozatokat. 

•• Emberi gondolkodEmberi gondolkodáásban az ellensban az ellenıırzrzıı folyamat visszautasfolyamat visszautasíítja a rossz tja a rossz 
ööleteket, melyek a problleteket, melyek a problééma megoldma megoldáássáához nem jhoz nem jáárulnak hozzrulnak hozzáá..
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2 A darwini modell2 A darwini modell

2.1 R2.1 Ráátermettstermettséégg

•• Szervezet le tudjaSzervezet le tudja--e gye gyıızni vetzni vetéélytlytáársrsáát?t?
��KKéét szervezet ugyanabban az t szervezet ugyanabban az öökolkolóógiai tgiai téérben rben éél. l. 
��Egyik tEgyik tööbb utbb utóódot hoz ldot hoz léétre, mint a mtre, mint a máásik.sik.
��TermTerméékenyebb a rkenyebb a ráátermettebb.termettebb.
��ErErııforrforráások szsok szőőkköösssséége miatt gyengge miatt gyengéébb bb 
szervezet kihal.szervezet kihal.

•• ÖÖnznzıı ggéén feladata.n feladata.
��Szervezetnek kSzervezetnek kööteleztelezıı rráátermettnek lennie.termettnek lennie.

2.2 2.2 ÉÉletterek kialakulletterek kialakuláásasa
•• TTúúlléélléés ms móódjaidjai

��TalTaláálnia kell egy szabad lnia kell egy szabad ééletteret.letteret.
��MegkMegküüzdeni kemzdeni keméényen nyen éés sikeresens sikeresen!!

��ÚÚj j ééletterek kialakulletterek kialakuláásasa
��Ezek betEzek betööltltéésséére lre léétrejtrejöött tt úúj j 
teremtmteremtméények fejlnyek fejlııddéése se úúgy vgy vááltoztatja ltoztatja 
a rendszert, hogy a rendszert, hogy úújabb rjabb réések sek 
jjööhessenek lhessenek léétre. tre. 

��LLéétrejtrejööhet khet kéét kt küüllöönbnböözzıı forma egyetlen forma egyetlen 
forma helyettforma helyett

•• Klasszikus felfogKlasszikus felfogáás s 
��RRáátermettstermettsééggel ggel ééletterek rendszerletterek rendszeréééért valrt valóó
kküüzdelem.zdelem.

•• SzSzéélesebb lesebb éérvrvéénynyőő elmelmééletlet
��ÉÉletterek rendszere vletterek rendszere vááltozik, ltozik, ııket kitket kitööltltıı
egyedekkel egyegyedekkel együütt fejltt fejlııdik.dik.
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•• ValValóóssáágban a legergban a legerıısebb sebb éés legfontosabb s legfontosabb 
versenyfolyamatok nem az versenyfolyamatok nem az ééletterek elfoglalletterek elfoglaláássáát t 
ccéélozzlozzáák. k. 
�� SpecializSpecializáállóóddáás, s, ééletterek kialakletterek kialakííttáássáának nak 
folyamata.folyamata.

�� ErErııszak nem elegszak nem elegááns! ns! 
(Van el(Van eléég fehg fehéér folt.)r folt.)

�� ÖÖnznzéést nem kell elfogadni, mint a fennmaradst nem kell elfogadni, mint a fennmaradáás s 
feltfeltéételteléét.t.

2.3 V2.3 Vááltozatokltozatok

•• Darwin az evolDarwin az evolúúcicióó kivkiváálasztlasztáási mechanizmusait si mechanizmusait 
íírja le.rja le.

•• VVááltozatok lltozatok léétrejtrejööttttéének mechanizmusnek mechanizmusáával nem val nem 
foglakozott.foglakozott.

•• RRáátermettstermettséég megmagyarg megmagyaráázza, hogyan kzza, hogyan kéépesek pesek 
a jobb szervezetek fennmarada jobb szervezetek fennmaradáásra.sra.

•• Nem mond a rNem mond a réésztvevsztvevıık eredetk eredetéérrııl semmit. l semmit. 
•• VersengVersengéés, kivs, kiváálasztlasztóóddáás ts tööbb szervezet esetbb szervezet esetéén n 
indulhat meg.indulhat meg.

•• A rA ráátermettebb marad meg, nem a termettebb marad meg, nem a 
legrlegráátermettebb!!termettebb!!
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33 Altruizmus az evolAltruizmus az evolúúcicióós s 
folyamatokbanfolyamatokban

•• ErErııs altruizmuss altruizmus
��RRáátermettstermettséég viszonzatlan felg viszonzatlan felááldozldozáása msa máás s 
szervezetek jszervezetek jóóllééte te éérdekrdekéében.ben.

•• Gyenge altruizmusGyenge altruizmus
��FelvilFelviláágosodgosodoott tt öönnéérdek. rdek. 
��RRöövid tvid táávon von a a rráátermettstermettséég felg felááldozldozáása.sa.
��HosszHosszúú ttáávon kvon köözvetett jutalom.zvetett jutalom.
��Jutalom Jutalom éértrtéékesebb, mint a kkesebb, mint a köözvetlen zvetlen ááldozat. ldozat. 
��Mentori szerep.Mentori szerep.

��VezetVezetıık bevonk bevonáása a ksa a kéépzpzéésbe.sbe.
��VezetVezetıı--jeljelöölt vezetlt vezetıı iriráánynyííttáása mellett. sa mellett. 
��MintakMintaköövetvetééses magatartses magatartáásnak nevezzsnak nevezzüük.k.
��MentorMentoráállááss sorsoráán a mentor aktn a mentor aktíívan fejleszti a van fejleszti a 
kkéépzpzéés alanys alanyáát.t.

33.1 Altruista mechanizmusok.1 Altruista mechanizmusok
•• RokonsRokonsáági modellek.gi modellek.

�� Gyenge altruizmus mechanizmusa.Gyenge altruizmus mechanizmusa.
�� FiatalokrFiatalokróól, szl, szüüllııkrkrııl vall valóó gondoskodgondoskodáás, testvs, testvééri lojalitri lojalitáás.s.

•• StruktStruktúúrrááltlt ééletkletköözzöösssséégek.gek.
�� Gyenge altruizmus mechanizmusa. Gyenge altruizmus mechanizmusa. 
�� EgEgéész populsz populáácicióó helyi populhelyi populáácicióókra oszlik.kra oszlik.
�� ElsElsıı ffááziszis

��Csak sajCsak sajáát jellegcsoportjukkal lt jellegcsoportjukkal léépnek kapcsolatba.pnek kapcsolatba.
�� MMáásodik fsodik fáázis.zis.

��ÖÖsszekeveredsszekeveredéés. s. 
�� ReprodukciReprodukcióó éés kivs kiváálasztlasztóóddáás csak az elss csak az elsıı ffáázisban megy zisban megy 
vvéégbe.gbe.

�� Altruista egyAltruista egyéén tevn tevéékenyskenyséége mge máásnak hasznosssnak hasznossáágot, neki got, neki 
ááldozatot jelent.ldozatot jelent.
��Nem altruistNem altruistáák rk ráátermettstermettséége nge nıı. . 
��RRáátermettstermettséég azokban a csoportokban lesz nagyobb, g azokban a csoportokban lesz nagyobb, 
ahol tahol tööbb az altruista. bb az altruista. 
(Minden altruista sz(Minden altruista száámmáára viselkedra viselkedéése kse kööltsltséégeingeinéél l 
nagyobb lesz a nyeresnagyobb lesz a nyereséég, amit a tg, amit a tööbbi altruistbbi altruistááttóól kap.)l kap.)

��AltruistAltruistáák olyan csoportban jelezzek meg, ahol nagyobb k olyan csoportban jelezzek meg, ahol nagyobb 
az altruistaz altruistáák ark aráánya. nya. 

��Jobb indulatJobb indulatúú kköörnyezetben lesznek rnyezetben lesznek 
jellegcsoportjukban, mint a nem altruistjellegcsoportjukban, mint a nem altruistáák.k.
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•• EvolEvolúúcicióó Darwini vDarwini vááltozata a vltozata a vááltozltozéékonyskonysáágra gra éés s 
kivkiváálasztlasztóóddáásra alapozva  hangssra alapozva  hangsúúlyozza az lyozza az „ö„önznzıı””
ggéén jelentn jelentııssééggéét. t. 

•• Mechanizmusok, visszacsatolMechanizmusok, visszacsatoláási mechanizmusok si mechanizmusok 
kkéényszernyszerííthetik az thetik az öönznzéést, hogy mst, hogy méérsrséékelje magkelje magáát. t. 
��ÖÖnznzéés akkora probls akkora probléémmáát okozhat a fennmaradt okozhat a fennmaradáás s 
szempontjszempontjáábbóól, mint az altruizmus. l, mint az altruizmus. 

��Sok olyan viselkedSok olyan viselkedéési forma a darwini vilsi forma a darwini viláágban, gban, 
mely altruizmus.mely altruizmus.

44 KutatKutatáás vs véégsgsıı ccéélok nlok néélklküüll
•• EvolEvolúúcicióó megengedimegengedi a ca céélok eszklok eszköözzöök nk néélklküül vall valóó
meghatmeghatáározrozáássáát.t.

•• EvolEvolúúcicióó eszkeszköözzööket hatket hatáároz megroz meg a a varivariáácicióó éés kivs kiváálasztlasztáás s 
elve elve alapjalapjáán egy n egy öösszetett vilsszetett viláágban.gban.
��Nem megjNem megjóósolhatsolhatóó ccéélhoz vezetnek.lhoz vezetnek.

•• EEszkszköözzöök nk néélklküüli cli cééloklok//ccééloklok nnéélklküüli eszkli eszköözzöök. k. 
(Eszk(Eszköözzöök nk néélklküüli cli cééloktloktóól cl céélok nlok néélklküüli eszkli eszköözzöökig.)kig.)

•• TudTudáásevolsevolúúcicióó
��EvolEvolúúcicióós folyamat ls folyamat léétfontosstfontossáággúú öösszetevsszetevııjeje
��Egyetlen felfedezhetEgyetlen felfedezhetıı ccéél a gondolatok terjedl a gondolatok terjedéése.se.
��TudTudáás terjeds terjedéése az egse az egéész folyamat csz folyamat céélja.lja.
((ÖÖnmagnmagáának valnak valóó ccéél.)l.)

��HagyomHagyomáányos evolnyos evolúúcicióós elms elmééletek a kletek a köörnyezethez valrnyezethez valóó
alkalmazkodalkalmazkodáásra sra öösszpontossszpontosíítanatanak.k.
��EzEzéért beszrt beszéélnek clnek céélokrlokróól.l.
��CCééljaik az alkalmazkodljaik az alkalmazkodáás cs cééljai, a kljai, a köörnyezeti rnyezeti 
alkalmassalkalmassáág fokozg fokozáása.sa.
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•• EvolEvolúúcicióós elms elméélet tesz ellet tesz elıırejelzrejelzééseket.seket.
(Bizonyos vil(Bizonyos viláágok nem lehetsgok nem lehetsééges vilges viláágok.) gok.) 

•• EvolEvolúúcicióós elms elméélet korllet korláátozza a lehetstozza a lehetsééges vilges viláágok gok 
osztosztáálylyáát. t. 
��Hosszabb ideig nem lHosszabb ideig nem léétezik olyan viltezik olyan viláág, melyben g, melyben 
olyan teremtmolyan teremtméény ny éélnek, amelyek kevlnek, amelyek kevéésbsbéé jjóól l 
alkalmazkodnak a kalkalmazkodnak a köörnyezethez, mint rnyezethez, mint 
vetvetéélytlytáársaik.rsaik.

RacionRacionáális folyamatok a lis folyamatok a 
ttáársadalombanrsadalomban

•• TTáársadalomrsadalom
�� KKööznapi znapi éértelmezrtelmezééss

��Nagyobb embercsoport.Nagyobb embercsoport.
��MeghatMeghatáározott rend szerint egyrozott rend szerint együütt tt éélnek. lnek. 

�� TTáársadalomtudomrsadalomtudomáányos meghatnyos meghatáározrozááss
��Politikai uralom egy adott rendszerPolitikai uralom egy adott rendszeréének alnek aláávetett, vetett, 
kküüllöönnáállllóó terterüületen leten ééllıı éés a ks a köörrüüllööttttüük lk léévvıı csoportoktcsoportoktóól l 
elteltéérrıı identitidentitáással rendelkezssal rendelkezıı emberek csoportja. emberek csoportja. 

��LegtLegtööbb interakcibb interakcióó a csoporttagok ka csoporttagok köözzöött ttt töörtrtéénik.nik.
�� Politikai Politikai éértelmezrtelmezééss

��Tagjai egyetTagjai egyetéértrtıılegesen megosztanak egymlegesen megosztanak egymáással ssal 
valamilyen kvalamilyen köölcslcsöönnöös s éérdeket vagy hasznot.rdeket vagy hasznot.

��GGyakran egy orszyakran egy orszáág g áállampolgllampolgáárainakrainak kköözzöössssééggee..
•• PolitikaPolitika

�� A politika a csoporton belA politika a csoporton belüüli dli dööntntééshozshozáási folyamat. si folyamat. 
�� Jelen van szJelen van száámos csoportos interakcimos csoportos interakcióóban.ban.
�� Eredeti jelentEredeti jelentéése kse köözzéélet.let.

��KKöözzéélet minden rlet minden réésztvevsztvevııje politizje politizáál.l.
•• Emberek Emberek ééletletéét, t, éértrtéékeit befolykeit befolyáásolsolóó cselekedetek gyakran cselekedetek gyakran 

nem vnem váálthatlthatóók piaci k piaci áárakra.rakra.
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•• ExternExternáálialia
�� KKüülslsıı gazdasgazdasáági hatgi hatáás, tovagys, tovagyőőrrőőzzıı hathatáás.s.
�� Piac nem zPiac nem záárt rendszer.rt rendszer.
�� Piacon kPiacon kíívvüüli szereplli szereplıık helyzetk helyzetéére, kre, köörrüülmlméényeire a piaci nyeire a piaci 
tranzakcitranzakcióó hathatáást gyakorol.st gyakorol.

�� JellemzJellemzııii
��HatHatáás nem szs nem száándndéékos.kos.
��Nincs kompenzNincs kompenzáácicióó, piaci ellent, piaci ellentéételeztelezéés.s.
��JJóóllééti fti füüggvggvéény mny móódosuldosuláása.sa.

�� AlapvetAlapvetıı paramparaméétereiterei
��ExternExternáálialia hathatáárkrkööltsltséége (EC). ge (EC). 
��ExternExternáálialia ttáársadalmi hatrsadalmi hatáárkrkööltsltséége (MSC). ge (MSC). 

MC + EC = MSCMC + EC = MSC
��ExternExternáálialia hathatáárhaszna (EB).rhaszna (EB).
��ExternExternáálialia ttáársadalmi hatrsadalmi hatáárhaszna (MSB) .rhaszna (MSB) .

MU + EB = MSBMU + EB = MSB

�� CsoportosCsoportosííttáása sa 
(Egyik m(Egyik móódszdszerer))
��PozitPozitíív v externexternáálialia..

oo PPóótltlóólagos hasznosslagos hasznossáág lecsapg lecsapóóddáása piacon sa piacon 
kkíívvüülláállllóóknknáál.l.

��NegatNegatíív v externexternáálialia..
oo PPóótltlóólagos klagos kööltsltséég jelentkezg jelentkezéése piacon kse piacon kíívvüülláállllóóknknáál.l.
oo Pl. kPl. köörnyezetszennyezrnyezetszennyezéés.s.

�� Piaci elPiaci eléégtelensgtelenséég egyik fajtg egyik fajtáája.ja.
�� KezelKezeléésese

��ExternExternáálialia internalizinternalizáálláásasa. . 
�� KKöövetkezmvetkezméényny

��PPóótltlóólagos hasznosslagos hasznossáág/kg/kööltsltséég az g az externexternáálialia okozokozóójjáánnáál l 
csapcsapóódik le. dik le. 

��SzubvenciSzubvencióók, adk, adóókedvezmkedvezméények, kedvezmnyek, kedvezméényes nyes 
hitelek, stb.., illetve bhitelek, stb.., illetve büüntetntetéések, psek, póótltlóólagos adlagos adóók, stb..k, stb..

�� KKöörnyezetszennyezrnyezetszennyezéés kezels kezeléésese
��TermelTermeléés optimums optimumáának meghatnak meghatáározrozáása.sa.

oo Pl. Pl. PigouPigou fféélele adadóó
�� TermelTermeléésre kivetett adsre kivetett adóó..
�� IdealizIdealizáált lt áállapot.llapot.

oo AlkuAlku
�� IdealizIdealizáált lt áállapot.llapot.
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PozitPozitíív v externexternáálialia NegatNegatíív v externexternáálialia
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1 Int1 Intéézmzméényi racionalitnyi racionalitáás s 
hathatáárairai

•• IntIntéézmzméényi knyi köörnyezet kiszrnyezet kiszáámmííthatthatóóssáága biztonsga biztonsáágot ad.got ad.
•• EgyEgyééni racionalitni racionalitáás korls korláátai problematikusstai problematikussáá teszik a teszik a 

ttáársadalmi intrsadalmi intéézmzméények formnyek formáájjáát t éés ms mőőkkööddéésséét.t.

1.1 1.1 Figyelem hatFigyelem hatáárairai
•• Politikai intPolitikai intéézmzméények viselkednyek viselkedéésséének mnek máániniáákus jellege.kus jellege.
•• ProblProbléémmáákkal egymkkal egymáás uts utáán lehet foglalkozni.n lehet foglalkozni.

�� Bizonyos ideig, egy idBizonyos ideig, egy idııben nben nééhháány kny kéérdrdéésre sre 
öösszpontosulhat a figyelem.sszpontosulhat a figyelem.

�� KKöörnyezeti problrnyezeti probléémmáák.k.
��TTöörvrvéények a knyek a köörnyezet vrnyezet véédelmdelméére, minre, minııssééggéének nek 
javjavííttáássáára.ra.

�� OlajOlajáárrobbanrrobbanáás.s.
��Energiatudatos tEnergiatudatos táársadalom.rsadalom.

•• Emberek sajEmberek sajáát t éérintettsrintettsééggüük szerintk szerint reagreagáálnak a politika lnak a politika 
üügyeire.gyeire.
�� InflInfláácicióókköözpontzpontúú politika.politika.

��MunkanMunkanéélklküülisliséég ng nöövekedvekedéése.se.
��ErErııforrforráások fel nem hasznsok fel nem hasznáálláása.sa.

�� MunkanMunkanéélklküülisliséégg--kköözpontzpontúú..
��ÚÚj lendj lendüület az infllet az infláácicióónak.nak.
((LdLd! ! hosszhosszúúttáávvúú PhillipsPhillips ggöörbe.)rbe.)
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1.2 1.2 ÉÉrtrtéékek sokfkek sokféélesleséégege
•• SokfSokfééle le éérdek, ellentrdek, ellentéétes ctes céélok.lok.

��Politikai Politikai éés ts táársadalmi intrsadalmi intéézmzméények nehezen nyek nehezen 
boldogulnak. boldogulnak. 

•• Emberek eltEmberek eltéérrııen sen súúlyozzlyozzáák k éértrtéékeiket.keiket.
•• ÉÉrdekkonfliktusokat feloldrdekkonfliktusokat feloldóó jjóóllééti mti mőőkkööddéés s 
meghatmeghatáározhatatlan.rozhatatlan.

•• Emberek Emberek éérdekei rdekei öösszehasonlsszehasonlííthatatlanok. thatatlanok. 
(Pl. alm(Pl. almáát a lt a léétrtráával.)val.)

1.3 Bizonytalans1.3 Bizonytalansáágg
•• Esetleges cselekedetek jEsetleges cselekedetek jóót vagy rosszat eredmt vagy rosszat eredméényezneknyeznek--e? e? 

(Pl. h(Pl. hááborborúú, diplom, diplomááciai kciai kéérdrdéések.)sek.)
•• RemReméénytelen optimnytelen optimáális cselekvlis cselekvéésre tsre töörekedni.rekedni.
•• ElfogadhatElfogadhatóó megoldmegoldáás.s.

�� KKüüllöönbnböözzıı nnéézzııpontokat, pontokat, éés s éértrtéékeket eltkeket eltéérrıı ssúúlyozlyozáással ssal 
figyelembe venni.figyelembe venni.

�� Patthelyzet Patthelyzet 
(Pl. Fogolydilemma.)(Pl. Fogolydilemma.)

�� FogolydilemmaFogolydilemma

oo EgyEgyéénileg optimnileg optimáális vlis váálasztlasztáás nem esik egybe a ks nem esik egybe a köözzöös s 
optimoptimáális vlis váálasztlasztáással.ssal.
oo A1: Nem vallanak.A1: Nem vallanak.
oo A2: MindkettA2: Mindkettıı vallvall..
oo A3: VallA3: Vallóó fogoly bfogoly büüntetntetéésese..
oo A4: Nem vallA4: Nem vallóó fogoly bfogoly büüntetntetéésese..
oo Mindketten vallani fognak, nem a hallgatMindketten vallani fognak, nem a hallgatáást fogjst fogjáák k 
vváálasztani. lasztani. 
(F(Féélnek a mlnek a máásiktsiktóól.)l.)
oo Egyszeri vagy folyamatos kapcsolat?Egyszeri vagy folyamatos kapcsolat?
oo FolyamatosnFolyamatosnáál: Bizalom, hl: Bizalom, híírnrnéév, megtorlv, megtorláás, tanuls, tanuláás s 
momentumaimomentumai
oo EgyEgyéének racionalitnek racionalitáássáának, szemnak, szeméélyislyisééggéének is nek is 
ffüüggvggvéényenye..

oo BBüüntetntetéés hosszs hosszúússáágaga: : A3A3 A1 A1 A2A2 A4A4
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2 2 IntIntéézmzméényes racionalitnyes racionalitáás s 
ererııssííttéésese

2.1 Szervezetek 2.1 Szervezetek éés piacoks piacok
•• Szervezetek, csoportok lSzervezetek, csoportok léétrehoztrehozáása.sa.

�� Egy problEgy probléémakmaköörrel foglalkozik.rrel foglalkozik.
�� Piac Piac éés s áár hatr hatéékony mechanizmus.kony mechanizmus.
�� InformInformáácicióók szk száámmáának csnak csöökkentkkentéése. se. 

(Piacok (Piacok éés s áár segr segíítstsééggéével.)vel.)
�� Minden lMinden léényeges informnyeges informáácicióót tartalmaz az t tartalmaz az áár.r.

�� Piacok Piacok paretoiparetoi optimumhoz koptimumhoz köözelzelíítenek. tenek. 
((EEgyensgyensúúlyhoz, melyben nem nlyhoz, melyben nem nöövelhetvelhetıı egyidejegyidejőőleg leg 
mindenki jmindenki jóóllééte.te.))

2.2 2.2 ÜÜtktköözzééses eljses eljáárráásoksok
•• TTöörvrvéényhoznyhozáási folyamatok, meghallgatsi folyamatok, meghallgatáások, vitsok, vitáák.k.
•• IgazsIgazsáág kritg kritéériumariuma

�� SpeciSpeciáális eljlis eljáárráások.sok.
•• MegfelelMegfelelıı megoldmegoldáásra tsra töörekvrekvéés.s.
•• FeltFeltéétel a rtel a réésztvevsztvevııkrkrııll

�� ÉÉrtik rtik éérdekeiket, rdekeiket, éés a rs a ráájuk vonatkozjuk vonatkozóó ttéénybeli nybeli 
megfontolmegfontoláást.st.

•• Nem fontos, hogy Nem fontos, hogy éértse a trtse a tööbbi rbbi réésztvevsztvevıı éérdekeit, helyzetrdekeit, helyzetéét.t.
•• InformInformáácicióó cscsöökkentkkentéés.s.
•• Jogvita:Jogvita:

�� LLééteztezıı jogszabjogszabáály alapjly alapjáánn..
�� Nincs helye a szubjektNincs helye a szubjektíív mv méérlegelrlegeléésnek.snek.
�� MegoldMegoldáássokok: : 
oo JogtanJogtanáácsadcsadóó

��EgyeztetEgyeztetıı, , éértelmezrtelmezıı szerepszerep. . 
oo DDööntntııbbíírróói rendszeri rendszer

��FelkFelkéért szemrt szeméély+ly+NNemperesemperes eljeljáárráás  s  
oo Jogi megoldJogi megoldááss

��BBíírróóssáágg
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•• ÉÉrdekvitardekvita
�� NNincs jogszabincs jogszabáályi allyi alááttáámasztmasztáás. s. 
�� SajSajáát hatt hatáásksköörben tarthatrben tarthatóó eljeljáárráás.s.
�� MegoldMegoldáásoksok

oo Jog elJog elııtti nem ertti nem erııszakos megoldszakos megoldáások.sok.
�� DDööntntéést a felek hozzst a felek hozzáák meg.k meg.

��InformInformáális megbeszlis megbeszéélléés.s.
��TTáárgyalrgyaláás.s.
��BBéékkééltetltetıı eljeljáárráás. (s. (ConciliationConciliation))
��KKöözvetzvetííttıı eljeljáárráás.(s.(MediationMediation))

�� DDööntntéést semleges szakst semleges szakéértrtıı hozza meg.hozza meg.
��DDööntntııbbíírrááskodskodáás. (s. (ArbitrationArbitration) ) 

oo Jogon kJogon kíívvüüli erli erııszakos megoldszakos megoldáások.sok.

•• InformInformáális megbeszlis megbeszééllééss
�� FFéélhivatalos eljlhivatalos eljáárráás.s.
�� Felek Felek ááltal megbltal megbíízott belszott belsıı egyeztetegyeztetıı bizottsbizottsáág.g.

•• DDööntntııbbíírrááskodskodáás (s (arbitratiarbitrationon) ) 
�� Semleges fSemleges féél.l.
�� Partnerek elPartnerek elııre, re, öönknkéént nt áátadjtadjáák a dk a dööntntééss jogjogáátt..

•• BBéékkééltetltetıı eljeljáárráás (s (conciliationconciliation))
�� Semleges fSemleges féél bevonl bevonáása.sa.
�� Nem feltNem feltéétlentlenüül szakl szakéértrtıı, csak a t, csak a táárgyalrgyaláást vezeti.st vezeti.
�� SegSegíít a csoportnak a problt a csoportnak a probléémamegoldmamegoldáás folyamats folyamatáátt

hathatéékonyabbkonyabbáá tenni.tenni.
�� SzerepkSzerepkööre, a felek rre, a felek ráábbíírráása a korsa a koráábban megszakadt bban megszakadt 
ttáárgyalrgyaláások folytatsok folytatáássáára.ra.

�� PrPróóbbáálja a bizalmatlanslja a bizalmatlansáágot, szembengot, szembenáálllláást feloldani.st feloldani.
�� ÁÁttekinti a tttekinti a táárgyalrgyaláás eddigi folyamatait, eredms eddigi folyamatait, eredméényeit, nyeit, 
éértelmezi rtelmezi éés s öösszegzi az informsszegzi az informáácicióókat. kat. 

�� ÚÚj megvilj megviláággííttáásba helyezi a vitatott ksba helyezi a vitatott kéérdrdééseket. seket. 
�� DDööntntéést a csoport hozza meg.st a csoport hozza meg.
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•• KKöözvetzvetííttıı eljeljáárráás (s (mediationmediation))

�� Semleges fSemleges féél bevonl bevonáása.sa.
�� AktAktíívabb szerep.vabb szerep.
�� A konfliktusban rA konfliktusban réésztvevsztvevıık mk máár nem tudnak kommunikr nem tudnak kommunikáálni lni 
egymegymáással. ssal. 

�� SSegegííttsséég g a feleka felekneknek a konfliktus helyzet felolda konfliktus helyzet feloldáássáában, a ban, a 
valvalóós okok felts okok feltáárráássáában.ban.

�� ÁÁttekinti az anyagokat, ttekinti az anyagokat, éérveket, lrveket, lééppééseket, stb..seket, stb..
�� KKüüllöön is dolgozhat a felekkel.n is dolgozhat a felekkel.
�� KKéépviselhetipviselheti ııketket, de d, de dööntntéést st nem hoz a nem hoz a felek helyett.felek helyett.
�� MegoldMegoldáási javaslatot dolgoz ki.si javaslatot dolgoz ki.
�� JavaslatJavaslatáát nem kt nem kööteleztelezıı elfogadni.elfogadni.
�� LLééppééseisei
oo KapcsolatfelvKapcsolatfelvéétel a felekkel.tel a felekkel.
oo MegMegáállapodllapodáás a s a medimediáácicióó kereteiben.kereteiben.
oo ÜÜlléés megkezds megkezdéése.se.
oo A problA problééma megfogalmazma megfogalmazáása, napirend felsa, napirend feláállllííttáása.sa.
oo TTáárgyalrgyaláás.s.
oo Rejtett Rejtett éérdekek rdekek éés szs szüükskséégeltek, mgeltek, mööggööttes informttes informáácicióók k 
feltfeltáárráása sa éés megoszts megosztáása.sa.
oo LehetsLehetsééges megoldges megoldáás ms móódok kidolgozdok kidolgozáása.sa.
oo MegoldMegoldáások ksok köözzöös s éértrtéékelkeléése.se.
oo VVéégsgsıı megmegáállapodllapodáás.s.
oo FormFormáális meglis megáállapodllapodáás rs röögzgzííttéése.se.

Mindegyik fMindegyik féél feltl feltéételeinek teleinek 
teljesteljesííttéésese..

Egyetlen helyes megoldEgyetlen helyes megoldááss..
((AAz enyz enyéém)m)

ProblProbléémmáákk..EmberekEmberek..

AjAjáánlatnlat--megoldmegoldááskeresskeresééss..EngedmEngedméényny--gyengesgyengeséégg..

PartnerPartner..EllenfEllenfééll..

ÉÉrdekekre koncentrrdekekre koncentráállááss..Helyzetre koncentrHelyzetre koncentráállááss..

BBııvvííthetthetıı javakjavak..KorlKorláátozott javaktozott javak..
(Z(Zéérróó öösszegsszegőő jjááttéékk..))

ÉÉrdek alaprdek alapúú
(K(Köözzöös s éérdekrdekéérvrvéényesnyesííttééss))

Helyzet alapHelyzet alapúú
(Ellenhelyzet)(Ellenhelyzet)

••TTáárgyalrgyaláások fajtsok fajtááii
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••ÖÖsszehasonlsszehasonlííttááss

2.3 D2.3 Dööntntéés technikai eszks technikai eszköözeizei
•• HelyzetHelyzet

�� EgymEgymáással ssal öösszefonsszefonóóddóó vvááltozltozóók.k.
•• MestersMestersééges Intelligencia, operges Intelligencia, operáácicióókutatkutatáás, vezets, vezetééstudomstudomáányny

�� TTööbbezerbbezer--vvááltozltozóós probls probléémmáák megoldk megoldáása. sa. 
•• ProblProbléémama

�� ProblProblééma ma kvantifikkvantifikáálláásasa..
•• MI nem igMI nem igéényli a problnyli a probléémmáák matematikai megfogalmazk matematikai megfogalmazáássáát. t. 

(Min(Minıısséégi helyzetek kezelgi helyzetek kezeléése.)se.)
•• ProblProbléémakmaköör kiterjesztr kiterjesztéése.se.
•• Ember Ember éés szs száámmííttóóggéép egymp egymááshoz kshoz kéépesti elpesti elıınynyöös s 

tulajdonstulajdonsáágainak gainak öötvtvöözzéése.se.

3 3 InformInformáácicióós eszks eszköözzöökk
•• RacionalitRacionalitáás hats hatéékonyskonysáága. ga. 

�� InformInformáácicióó mennyismennyiséége, minge, minıısséége ge ááltal meghatltal meghatáározott. rozott. 
�� ÉÉrvrvéényes inputok, hnyes inputok, hááttttéér inputok. (r inputok. (ÚÚjsjsáág csak a pillanatnyi g csak a pillanatnyi 
helyzetrhelyzetrııl l íír.)r.)
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Nincs hétköznapi józan esze, csak technikai tudása 
van. Nem lehet vakon hinni benne. Csak tanácsot, 
javaslatot ad.

Van hétköznapi józan esze (nem keresi pl. 
Shakespeare telefonszámát a telefonkönyvben)

Szők, technikai látószögbıl, csak a beépített 
aspektus(ok)ból tud a problémákhoz hozzáállni
Jellemzıen felszíni modell(ekk)el operál

Széles látószögbıl, több aspektusból vizsgálja a 
problémákat (dinamikusan, a helyzethez 
alkalmazkodva)
Többszintőmodellekkel operál

A belsı feldolgozás szimbólumokkal (és numerikus 
értékekkel) manipulál

A gondolkodási folyamatok változatosak, gazdagok

A rendszer felhasználói felülete általában egyféle, 
pl. korlátozott természetes nyelvő kommunikációt 
biztosít

Az ember a környezetéhez különbözı
érzékszerveivel kapcsolódik (hall, lát, tapint, észlel, 
szagol, megérez, beszél)

Nincs tudatában ismeretei korlátainak – hacsak 
bele nem programozták („Kérem, forduljon igazi 
szakértıhöz!”)

Általában ismeri tudásának, képességeinek 
korlátait (tudja, mikor kell másoktól tanácsot, 
segítséget kérnie)

Csak azt tudja, amit beleépítettek (hatékony gépi 
tanulási mechanizmusok kellenének)

A körülményekhez alkalmazkodik, tanul 
(ismeretbıvítés, képesség-fejlesztés)

Ihlettelen, lélektelenKreatív, innovatív

Elérhetı áron megszerezhetı, a helyszínre vihetı és 
sokszorosítható

Nagyon meg kell fizetni, és általában nehezen 
érhetı el

Mindig következetes (bár „érzéketlen”)Nem mindig következetes, gyakran labilis 
(emocionális hatásokra érzékeny)

Könnyő dokumentálniNehéz dokumentálni

Könnyő dokumentálniNehéz átadni, reprodukálni; oktatással terjeszthetı

Állandó, tartós („halhatatlan”)Mulandó (ha nem használjuk, elfelejtjük)

Mesterséges szakismeretekEmberi szaktudás

TTéézisekzisek
•• RacionalitRacionalitáás s 

��Nem eszkNem eszkööz, mellyel modellezni lehet z, mellyel modellezni lehet éés els elııre lre láátni a tni a 
vilviláágrendszer grendszer ááltalltaláános egyensnos egyensúúlylyáát.t.

��Nem eszkNem eszkööz olyan modell alkotz olyan modell alkotáássáára, mely minden ra, mely minden 
vvááltozltozóót mindenkor figyelembe vesz.t mindenkor figyelembe vesz.

�� SajSajáátos rtos réészszszszüükskséégletek, problgletek, probléémmáák feltk feltáárráássáára alkalmas.ra alkalmas.
�� InstrumentInstrumentáális.lis.
�� Alkalmatlan a vAlkalmatlan a véégsgsıı ccéél megvl megváálaszollaszoláássáára.ra.
(Nem k(Nem köözvetzvetíít arra vonatkozt arra vonatkozóó konfliktusban, hogy melyek konfliktusban, hogy melyek 
a va véégsgsııkköövetendvetendıı ccéélok.)lok.)

�� TTöörvrvéényei a cnyei a céélszerlszerőő cselekvcselekvéést szolgst szolgááljljáák.k.
�� Nem szabja meg az Nem szabja meg az úút irt iráánynyáát. t. 
�� Azt tudja megmondani, hogyan biztosAzt tudja megmondani, hogyan biztosíított a ctott a céél l 
eleléérréése.se.

�� SegSegíít hatt hatéékonyabban elkonyabban eléérni az egyeztetett crni az egyeztetett céélokat.lokat.
�� Fegyver, mely jFegyver, mely jóó éés rossz cs rossz céél l éérdekrdekéében felhasznben felhasznáálhatlhatóó. . 
��Hatalma kismHatalma kisméértrtéékben fejlkben fejlııdik.dik.
(Pl. egyidej(Pl. egyidejőő viszonyokkal foglalkozviszonyokkal foglalkozáás.)s.)

�� EszkEszköözeiben bekzeiben beköövetkezett vetkezett úúj elj elıırehaladrehaladáás mins minıısséégi gi 
vvááltozltozáást jelent az emberi gondolkodst jelent az emberi gondolkodáásban. sban. 
(Pl. (Pl. íírráástudstudáás, informs, informáácicióó eleléérhetrhetıısséége.)ge.)
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•• Emberek cselekedeteit az Emberek cselekedeteit az öönnéérdek motivrdek motiváálja.lja.
��EvolEvolúúcicióós s éérvrv

��Tiszta altruizmus tarthatTiszta altruizmus tarthatóóssáága ellen kifejlesztett ga ellen kifejlesztett 
éérv.rv.

��TTáársadalom legfontosabb feladata  rsadalom legfontosabb feladata  
��TTáársadalmi krsadalmi köözeg teremtzeg teremtéése, melyben racionalitse, melyben racionalitáás s 
az az öönnéérdek rdek éérvrvéényesnyesííttéése.se.

��LLááthatatlan kthatatlan kééz z ááltal megteremtett tltal megteremtett táársadalmi rsadalmi 
öösszhang.sszhang.
oo TTáársadalmi intrsadalmi intéézmzméények nyek ááltal jobb ltal jobb „é„éneknek””
teremtteremtéése. se. 

oo Nem lehet elvNem lehet elváárráás az emberekts az emberektııl l öönnéérdekrdeküük k 
jelentjelentıısebb felsebb felááldozldozáása.sa.

•• TTáársadalom soha nem megoldott minden problrsadalom soha nem megoldott minden problééma.ma.
(Ut(Utóódoknak annyi vdoknak annyi váálasztlasztáási lehetsi lehetııssééget hagyni, amennyit mi get hagyni, amennyit mi 
kaptunk kaptunk ııseinktseinktııl.) l.) 

•• Siker kritSiker kritéériuma az emberek lriuma az emberek lááttóószszööggéének bnek bııvvííttéése.se.
�� KKöövetkezmvetkezméények sznyek szééles skles skáálláájjáának figyelembevnak figyelembevéétele az tele az 
öönnéérdek definirdek definiáálláássáának folyamatnak folyamatáában. ban. 

•• SEU (SEU (subjectivesubjective expectedexpected utilityutility) modellnek nincs k) modellnek nincs küüllöönnöösebb sebb 
haszna a valhaszna a valóós ds dööntntééseknseknéél.l.


