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2.

A nap idézete

Réthy László 
(Leöwy Árpád):

Levél a pécsi 
kultúrmérnöki 

hivatalnak
(1903)

Tekintetes Kultúrmérnöki 
Hivatal Pécsett

Tegnapi postával érkezett 
1090/1903.sz. hivatalos 
átiratukra melyben azt 
kérdezik, hogy a nagyberki 
község határában lelt régi 
sarkantyúval mi történjék, 
hivatalos tisztelettel azt 
válaszolom, hogy basszák meg 
az urak a sarkantyújukat, mert 
35 Réaumure hőségben ilyen 
szarságokkal nem 
foglalkozhatunk.

Budapest, 1903. aug. 18.
teljes tisztelettel
lófasz a seggükbe
dr Réthy László
M. N. Muz. Érme és Régiség 

Osztálya Igazg.-Helyettes



Mi a konfliktus?
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Egy vicc - ami nem is 
annyira vicc!

• Dögöljön meg a szomszéd tehene is!

4.



5.

A konfliktusok három 
megközelítése

Hagyományos nézőpont
 Káros, elkerülendő
Human relations nézőpont
 Természetes, elkerülhetetlen
Interakcionalista nézőpont
 Pozitív erőforrás, a sikeres 

szervezeti teljesítmény szükséges 
előfeltétele



6.

Mi a konfliktus?

• Konfliktusról akkor beszélünk, ha 
– két vagy több egymásra utalt fél (egymásra utaltság: 

kölcsönösen kontrolálunk olyasmit, ami a másik félnek 
fontos és hasznos és tőlünk szeretné megkapni)

– eltérő érdekek (értékek) mentén keresi a megoldást, 
eltérő célokat követve.

• Az egymásra utalt felek mellérendelt helyzetben 
vannak:
– Többé-kevésbé kiegyensúlyozott erőviszony - nem 

kényszeríthetik egymást (az már hatalom)

– Van választásuk (mondhatnak nemet), választhatnak 
mást.

Egymásrautaltság és eltérő célok



Az érdek-konfliktusainkról sokszor rossz 
sztereotípiákkal gondolkodunk!

A konfliktus rossz, negatív, pejoratív dolog!

7.

Nem! (feltétlenül)
 Ártalmatlan helyzet is lehet konfliktus
 Sok nehéz helyzetből nem is lehet máshogy kikeveredni, csak konfliktusok 
felvállalásával („Növeli, ki elfödi a bajt” – Illyés Gyula)
 A konfliktus a modern menedzsmentben erőforrás: felszínre hoz problémákat, 
és segít azok megoldásában! 

A konfliktus akkor oldódik meg, ha egybeolvasztjuk 
(integráljuk) az eltérő érdekeket, célokat! 

A konfliktus kialakulása és/vagy megoldása szimpátia (szeretet, 
attitűd) kérdés! 
 Lehet konfliktusom azzal, akit szeretek (családi, szerelmi konfliktusok)
 Együttműködhetem valakivel, aki vetélytársam (Keresztapa, stratégiai szövetségek)

Nem! (feltétlenül)

 Sikeres, kölcsönösen előnyös együttműködés alakulhat ki akkor is, ha az érintett 
felek kitartanak eltérő céljaik mellett! 

Nem! (feltétlenül)



A konfliktusról …

… mint értékteremtési lehetőségről fogunk 
gondolkodni, 

8
… akkor mindenki jól (jobban) jár

… és az ebből teremthető többletértéket 
méltányosan el tudják osztani

… akik ha szinergikusan képesek 
kombinálni eltérő erőforrásaikat 

… amely értékteremtés lehetősége eltérő 
érdekekkel és eltérő erőforrásokkal 
rendelkező felek között áll fenn



Mi a kooepráció
(együttműködés)?
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Keresztapa – Don 
Corleone

 Nem nyomozunk a 
gyilkosok után!

 Nem akarok több bosszút!

 Szervezz meg egy 
találkozót az öt család 
vezetőjével!

 A háború véget ért!

10.



Két személyes megjegyzés (tézis, 
antitézis)

• Hiszek a kooperációban!

• Nothing personal, this is business 
(kooperálni nem kell, hanem 
érdemes)

11.



12.

Hit (illúziók nélkül) – tézis 

Aranyszabály:
Konfuciusz aranyszabálya, amelynek változatai 

Platón, Arisztotelész, Seneca műveiben is 
megjelennek, és amelyet Jézus így fogalmaz meg: 

„Amit akartok, hogy veletek tegyenek az 
emberek, ti is tegyétek velük.” (Máté, 7. 12)

• A kooperáció axiomatikus alaptétele 
(himnusza): Nem önérdekű kiindulópont



Pragmatikus megközelítés –
antitézis

• Hitem ellenére: nem vagyok naiv!!

• Nem (csak) azért kooperálok, mert ebben hiszek, 
hanem azért, mert azt gondolom, hogy ezzel 
(személy szerint) én (is) jobban járok – nem (csak, 
úgy általában) az emberiség, nem (csak, úgy 
általában) a közösségem – ÉN (magam) is!!!! (tehát: 
vissza az önérdekvezérelt kiindulóponthoz)

• Vannak „próféták” és vannak emberek – a 
kooperációt az (esendő, önérdekvezérelt, „default” 
versengő)  ember/szervezet/társas képződmény 
nézőpontjából nézem!

13.



Nem prófétálni fogok tehát, hanem nagyon is 
gyakorlatias megfontolásokat megfogalmazni 

(„józan paraszti ész”)

Mivel járok jobban?

„Nothing personal. It is strictly business.”

(Semmi személyes. Ez szigorúan üzlet.)

Őfelsége kormányának nincsenek barátai,
Őfelsége kormányának nincsenek ellenségei,

Őfelsége kormányának érdekei vannak.

14.



Mi a probléma?

• A régiónk gazdasági- és versenyhátránya kevésbé arra 
vezethető vissza, hogy rosszabbul állunk erőforrásokkal, 
sokkal inkább arra, hogy ezeket az erőforrásokat nem 
együttműködően (kooperatívan, szinergikusan, nyer-nyer 
módon, torta-nagyobbítással), hanem önérdekvezérelten 
(versengve, individuálisan, zéró összegű játszmaként 
keretezve) hasznosítjuk. 

• A gazdaságilag sikeres, versenyképes (fejlett) társadalmak 
kooperatívabbak. A modern társadalmak fejlettségére a 
bizalomnak és együttműködési készségnek döntő befolyása 
van.

• A kooperatív stratégiákra való áttérés egyszerre racionális
(stratégiai) és magatartási (menedzsment) probléma – ebből 
az egyszerűbb a racionális. 15.



Kooperatív konfliktuskezelés = 
szinergia + bizalom

Milyen szinergiák?
 Kettőnk 

erőforrásainak 
kombinálásával 
tudjuk-e növelni a 
közös hasznot?

 Ha igen, hogyan?

16.

Milyen bizalom?
 Bízom abban, hogy az 

osztozkodás méltányos 
lesz!

 Ebben előre bízok!

 Ha nem, bele se kez-
dek (marad az önérdek 
vezérelt stratégia!)

Közös a haszon? Vagy csak több?



Milyen szinergiák?
 Kettőnk 

erőforrásainak 
kombinálásával 
tudjuk-e növelni a 
közös hasznot?

 Ha igen, hogyan?

17.

Milyen bizalom?
 Bízom abban, hogy az 

osztozkodás méltányos 
lesz!

 Ebben előre bízok!

 Ha nem, bele se kez-
dek (marad az önérdek 
vezérelt stratégia!)

Közös a haszon? Vagy csak több?

Kooperatív konfliktuskezelés = 
szinergia + bizalom



Milyen szinergiák?
 Kettőnk 

erőforrásainak 
kombinálásával 
tudjuk-e növelni a 
közös hasznot?

 Ha igen, hogyan?

18.

Milyen bizalom?
 Bízom abban, hogy az 

osztozkodás méltányos 
lesz!

 Ebben előre bízok!

 Ha nem, bele se kez-
dek (marad az önérdek 
vezérelt stratégia!)

Közös a haszon? Vagy csak több?

Kooperatív konfliktuskezelés = 
szinergia + bizalom



Bízni, vagy nem bízni – ez itt 
a kérdés!

Három féle bizalom építkezés lehetséges:

1. megbízom benne, mert bebizonyította, hogy méltó a biza-
lomra! A kettőnk közötti bizalom tapasztalaton alapul!

2. Azért bízom meg benne, mert kettőnk viszonyában megbíz-
ható intézmények (törvények, szabályok, normák, szerző-
dések) garantálják a méltányos osztozkodást!

3. megbízom benne, mert racionálisan belátom, hogy bizalmi 
alapú együttműködéssel mindketten jobban járunk! A 
bizalmat mindaddig fenntartom, amíg be nem bizonyítja, 
hogy méltatlan rá!

19.

Miért bízok? Miben bízok? Kiben bízok?



Bízunk? 

Tapasztalati alapú 
bizalom

Intézményekbe 
vetett bizalom

20.

A rációban 
(józan észben) 
való bizalom 
Nem lehet olyan 

ostoba … 

Először bizonyítsa be, 
hogy megbízhatom 

benne!

Bizonyítsd be először Te!

Ki kezdje?                     
(Naná, hogy Ő!)

De ez onnan nézve is így van!                    
(Naná, hogy Ő!)

Arany szabály!?

Bízunk az 
intézményeinkben?

… a törvényeinkben?

… a szerződéseinkben?

… a közösségi 
normáinkban?

Be tudjuk tartatni?

Mi betartjuk?

Arany szabály!?

Az arany szabály ráció 
vagy hit kérdése!?

Marad a ráció!?        
(A bizalom feltétlen!)

Kockázatos!

Kockázatos?

Az!!

De: mit kockáztatok, 
ha nem kockáztatok?

Naivitás? Jóhiszeműség?



Bizalom és kockázat

• Mindegyiknek van 
kockázata!

• „Pilóta játék”

• Mit kockáztatok, ha 
nem kockáztatok?

21



22.

Jó vs. rossz konfliktus 1.: 
Intenzitás

 nincs konfliktus
harmónia
kisebb félreértés, egyet nem értés
felelősségre vonás, nyílt számonkérés
nyers szóbeli támadás
fenyegetés, ultimátum
agresszív fizikai támadás
a másik fél megsemmisítésére

 megsemmisítő konfliktus



23.

Szervezeti
teljesítmény változás

pozitív

közömbös

negatív
Alacsony     Közepes Magas

Konfliktus szintje



24.

Jó vs. rossz konfliktus 2.:

Cél, teljesítmény

Jó (funkcionális, konstruktív):
 Célelérést támogatja

 Teljesítményt növeli

Rossz (diszfunkcionális, destruktív):
 Teljesítményt csökkenti



25.

Személyközi konfliktuskezelés

 
konfron-

táció 
(önér-
dek) 

 
 

  

  
 

 

   
 

 kooperáció (a másik fél 
érdeke) 

 



26.

versen-
gés 

  

  
 

 

 
konfron-

táció 
(önér-
dek)   

 
 

 kooperáció (a másik fél 
érdeke) 

 

Személyközi konfliktuskezelés



Versengés
(erőteljesen törekszem saját célom elérésére, és nem 

vagyok tekintettel a másik céljára)

27.

 „Default”: az önérdekének maximális érvényesítésére törekszik
Mikor jó?

 válsághelyzetben
 szükségszerű és nagyon népszerűtlen vezetői döntések 

esetén
 adott a „torta” (zéró összegű játszma esetén)

 a versengő magatartás nem feltétlenül azonos az agresszivitással 
(„dögöljön meg a szomszéd tehene”). 

Az üzleti világ alap-axióma rendszere versengő, önérdekvezérelt:
Szabad verseny
Externália

Alaplogika: versengj, a többit a rendszer rendbe hozza (láthatatlan 
kéz, versenyszabályozás) – „segíts magadon, s az isten is 
megsegít!”



28.

versen-
gés 

  

  
 

 

 
konfron-

táció 
(önér-
dek)   alkalmaz-

kodás  
 kooperáció (a másik fél 

érdeke) 
 

Személyközi konfliktuskezelés



Alkalmazkodás
(nem erőltetem saját célomat, a másik célját a sajátom 

elé helyezem és teszek is elérése érdekében)

29.

Mikor jó?
• hierarchikusan alárendelt viszonyban 

• főnök-beosztott viszonyban
• hatóságokkal való konfliktusunkban
• aszimmetrikus hatalmi helyzetben

• ha előzőleg hibáztunk
• jó kapcsolatok fenntartása érdekében (pl. családi 

konfliktusok)
• Ha a tétek aszimmetrikusak: az adott kérdés nagyságrenddel 

fontosabb a másik fél számára, mint nekünk. 
• "ma én alkalmazkodom, holnap te engedsz majd".

• az alkalmazkodás nem az önérdekről való lemondás, nem 
altruizmus. Ez csupán az önérdek alárendelése a másik 
(konfliktusban érintett fél) érdekének.



30.

konfron-
táció 
(önér-
dek)

versen-
gés

kompro-
misszum

alkalmaz-
kodás 

kooperáció (a másik fél 
érdeke)

Személyközi konfliktuskezelés



Kompromisszum
(engedek a saját érdekeimből, de ugyanezt elvárom a 

másik féltől is)

31.

Mikor jó?
• Zéró összegű játszma – kiegyenlített erőviszonyok
• időbeli korlátok a megegyezésre
• amikor az együttműködés, vagy a verseny egyszerűen nem 

vezet megoldáshoz a felek között.

• gyakori tévhit: „fele-fele” megoldás. Valójában ez az 
egyensúlyi kimenet a legritkább, a felek engedményei 
eltérőek lehetnek: ha erősebb pozícióban vagyok, 
kevesebbről kell lemondanom, ha viszont gyengébb a 
pozícióm, akkor többről.



32.

versen-
gés 

  

 kompro-
misszum 

 

 
konfron-

táció 
(önér-
dek) elhárítás  alkalmaz-

kodás  
 kooperáció (a másik fél 

érdeke) 
 

Személyközi konfliktuskezelés



Elkerülés
(nem erőltetem saját célomat sem, de nem kooperálok a másik 

céljának elérése érdekében sem, és ugyanezt várom el a 
másik féltől is)

33.

Mikor jó?
• a konfliktus tétje nem jelentős (az érdek-nyereség kisebb mint a 

kapcsolat-veszteség)
• ha a konfliktus félreértésen alapul
• „pirruszi győzelem”, „többe kerül a leves, mint a hús”.
• kevés az esély arra, hogy sikerrel kerüljünk ki a konfliktusból. „Így 

van azért, hogy háborúban a győzedelmes stratéga csak a győzelem 
elnyerése után keresi az ütközetet, míg aki vereségre ítéltetett, előbb 
harcol és csak azután keresi a győzelmet.” (Szun Ce)

• Az elkerült konfliktus sokszor felismert, de szőnyeg alá söpört. Ez 
később előkerülhet, és amikor egy későbbi időpontban a felek 
számára a várható haszon már meghaladja a költségeket, 
kockázatokat, akkor más stratégiával közelítenek annak 
megoldásához



34.

 
konfron-

táció 
(önér-
dek) 

versen-
gés 

 együtt-
működés  

 kompro-
misszum 

 

elkerülés  alkalmaz-
kodás  

 kooperáció (a másik fél 
érdeke) 

 

Személyközi konfliktuskezelés



Együttműködés 
(elfogadjuk a másik fél érdekeit, miközben érvényt kívánunk szerezni 

saját érdekeinknek is. Készek vagyunk aktívan együttműködni az másik 
fél érdekének minél jobb teljesülésében, és ezt várjuk a másik féltől is)

35.

Mikor jó?
• ha az emberek egyet értenek a célokban, de nem értenek egyet abban, 

hogy hogyan valósítsák meg azokat. 
• szinergia: érvényesíthető

• Az egyik fél tud valamit tenni a másik fél érdekében, ami neki 
relatíve kevés költségébe kerül és a másiknak komoly hasznot hoz, 
és cserébe

• A másik fél is tud valamit tenni az előző fél érdekében, ami neki 
relatíve kevés költségébe kerül és annak komoly hasznot hoz

• Mindkét fél kölcsönösen és aktívan dolgozik a másik célelérésén is

Közkeletű félreértések: 
• a kooperatív stratégia naív filantrópok játéka. Valójában érdek alapú –

mindkét fél nyer általa (akkor jön létre és addig marad fenn, amíg 
mindkét félnek előnyösebb, mint az önérdekkövető versengés)

• A kooperatív stratégia összeolvasztja (integrálja) célokat! Nem 
(szükségszerű) – gyakrabban nem. Nem kell szeressem a másik célját 
ahhoz, hogy sikeresen kooperáljak! „Nothing personal, this is business”!



Nem tudjuk elképzelni, hogyan nő 
a torta?

 ha tudok valamit tenni a másik érdekében, ami nekem 
relatíve kevés költségembe kerül és a másiknak komoly 
hasznot hoz, és viszonosan …

 ha a másik is tud valamit tenni az én érdekemben, ami neki 
relatíve kevés költségébe kerül és nekem komoly hasznot 
hoz …

 és ha ezt kicseréljük,  mindketten jól járunk, azaz mindez 
anélkül eredményez kölcsönös nyereséget, hogy bármelyik 
fél feláldozná  a maga hasznát (előnyét)

36.

Vegyük észre: ennek feltétele az, hogy mindkét fél kölcsönösen 
és aktívan dolgozik mindkét cél elérésén, azaz a másik 

célelérésén is !



37.

Zéró összegű játszma: nyer/veszít

versen-
gés 

  

 kompro-
misszum 

 

 
konfron-

táció 
(önér-
dek)   alkalmaz-

kodás  
 kooperáció (a másik fél 

érdeke) 
 



38.

Nem-zéró összegű 
játszma: nyer/nyer

  együtt-
működés 

  
 

 

 
konfron-

táció 
(önér-
dek)    

 
 kooperáció (a másik fél 

érdeke) 
 



39.

Mi a stratégia vs. 
mi fog történni?

• Komplementer stratégiák esetén – van 
megoldás
– Versengő-alkalmazkodó

– Kompromisszum-kompromisszum

– Együttműködő-együttműködő

– Elkerülő-elkerülő



40.

Stratégia vs. mi fog történni? (folyt).

• Versengő - versengő

• Versengő - együttműködő

• Versengő - elkerülő

• Versengő -
kompromisszumos

• Együttműködő -
kompromisszumos

• Együttműködő - elkerülő

• Együttműködő -
alkalmazkodó

• Kompromisszumos - elkerülő

• Kompromisszumos -
alkalmazkodó

• Alkalmazkodó - elkerülő

• Alkalmazkodó -
alkalmazkodó

Nem komplementer stratégiák esetén – csak akkor van 
megoldás, ha egyik vagy mindkét fél változtat a kiinduló 

alapstratégiáján



Konfliktus menedzsment

• Ha az önérdekemet 
maximalizálni 
akarom: versengek 
vagy kooperálok?

• Önérdek vagy 
együttműködés?

• Az ezek közötti 
választás milyen 
kritériumok mentén 
történik?

• Hogyan veszem rá a 
másik felet a 
kooperatív stratégia 
követésére 
(komplementer 
együttműködő-
együttműködő 
kiment)?

41



Mi a probléma?

• A régiónk gazdasági- és versenyhátránya kevésbé arra 
vezethető vissza, hogy rosszabbul állunk erőforrásokkal, 
sokkal inkább arra, hogy ezeket az erőforrásokat nem 
együttműködően (kooperatívan, szinergikusan, nyer-nyer 
módon, torta-nagyobbítással), hanem önérdekvezérelten 
(versengve, individuálisan, zéró összegű játszmaként 
keretezve) hasznosítjuk. 

• A gazdaságilag sikeres, versenyképes (fejlett) társadalmak 
kooperatívabbak. A modern társadalmak fejlettségére a 
bizalomnak és együttműködési készségnek döntő befolyása 
van.

• A kooperatív stratégiákra való áttérés egyszerre racionális
(stratégiai) és magatartási (menedzsment) probléma – ebből 
az egyszerűbb a racionális. 42.



Nehogy azt gondoljuk, 
hogy … 

• … az önérdekvezérelt gondolkodás csak magyar 
probléma!

• a társadalmi csapda elméletek (Fogoly dilemma, 
Közlegelők tragédiája) már több évtizede bebizonyították, 
hogy a szűken önérdekvezérelt stratégiák rövid távon is 
vesztésre vezethetnek minden érintett fél számára.

• amit az elmélet logikailag beláttatott, azt a gyakorlatban is 
megtapasztaltuk: a fegyverkezési verseny, a környezet-
szennyezés, a légkör szén-monoxid terhelése, a globális 
felmelegedés – mind-mind megannyi sok-szereplős 
fogoly-dilemma, közlegelő helyezet.

43.
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Fogoly dilemma

A rendőrség egy vad országúti hajsza után elfog két régóta körözött 
tettestársat, akik együtt súlyos bűnt követtek el. Közvetlen bizonyíték 
azonban nincs, csupán ez a gyorshajtás bizonyítható egyértelműen 
rájuk. A vizsgálóbíró nagyon szeretné végre lezárni a nyomozást, 

ezért a következő ajánlatot teszi egyenként mindkét fogolynak, 
akiket külön cellában helyezett el: 

"Ha beismerő vallomást teszel, amelynek alapján tisztázni tudjuk az 
ügyet, szabadon engedünk, azt a kis sebességtúllépést pedig 

elfelejtjük. Ebben az esetben a társad 10 év börtönt kap, és a dolog 
ezzel végleg lezárul. Ez az ajánlatunk azonban csak akkor érvényes, 
ha a társad nem segít nekünk, és konokul tagad. Ha viszont ő is vall, 

akkor nem ér ilyen sokat a te vallomásod, hiszen anélkül is 
megtudunk mindent. Ebben az esetben mindketten 5 évet kaptok. 
Ha egyikőtök sem tesz vallomást, akkor nagyon szigorúan fogjuk 
megítélni azt a csúnya, életeket veszélyeztető száguldozást, és 
mindkettőtöket 1-1 évre lecsukunk. Végül: tájékoztatlak, hogy 

társadnak pontosan ugyanezt az ajánlatot tettem."
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Fogoly dilemma
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Fogoly dilemma

  vall nem 
vall 

vall 5/5 0/10 
 

én nem 
vall 

10/0 1/1 

  másik 
 

 

Csapda: domináns racionális (minimax) stratégia: vallani
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A közlegelők problémája

Egy falunak van egy közös használatú legelője. Tíz gazda tart tehenet, 
és mind a tíz tehén jól ellegelészik a közös réten, szép kövérre 

meghízik, és közben nagyjából le is legeli a mezőt. A gazdák szépen 
gazdagodnak, és idővel egyikük-másikuk megengedheti magának, 
hogy két tehenet is tartson. Amikor egy gazda beküldi a második 

tehenét a rétre, még alig érezhető változás, legfeljebb egy árnyalattal 
kevesebb fű jut egy-egy tehénre, és egy picivel kevésbé lesznek 

kövérek az állatok. Még akkor sem történik semmi különös baj, amikor 
a második-harmadik gazda is beküldi a második tehenét. Az állatok 

ugyan érezhetően szikárabbakká válnak, de még mindegyik jóllakott, 
egészséges. Amikorra azonban a hetedik gazda is eljut odáig, hogy 
megvegye második tehenét, a tehenek már szemmel láthatóan mind 

éheznek, és a tizenhét ösztövér tehén értéke együttesen sem éri el azt 
a szintet, mint amennyit a tíz kövér eleinte ért. Mire mind a tíz 

gazdának két tehene lesz, minden tehén éhen pusztul. Mindeközben 
végig az a helyzet, hogy két tehén többet ér, mint egy, úgyhogy 

mindenkinek érdemes megvennie a második tehenét, mindaddig, amíg 
azok mind éhen nem halnak 
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Többszemélyes fogoly dilemma: 
közlegelők tragédiája

  van+ 
tehén 

nincs+ 
tehén 

van 
+ tehén 

két 
sovány 
tehén 

két kövér 
tehén 

 

én 
nincs 

+ tehén 
egy 

sovány 
tehén 

egy kövér 
tehén 

  többiek 
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Társadalmi (társas) csapda

Egy társas/társadalmi dilemma szűken önérdekű 
megoldási szándékából ered

 Nyerés helyett vesztésre vezet
 Hibás automatizmus
 Érintettek ellenőrzése alól kicsúszik
Előfeltevései:
 a másik fél racionálisan választ
 cselekvési-gondolkodási szimmetria:     ami 

nekem racionális, az neki is az



Ko-opetíció (a versengés és 
együttműködés tudatos váltogatása)

• Érték teremtés – érték megtartás

• Minden téren érdemes értéket teremteni, ahol lehet („növeld 
a tortát”) – emberek között, szervezeti egységek között, 
szervezetek között 

• A torta elosztásában mindig van egy rejtett, másodlagos 
versengő elem – a nagyobb tortát is el kell osztani

• A kooperációt akkor érdemes választani, ha a megnövelt 
tortából való részesedésünk nagyobb, mint amennyit 
versengéssel elérhetnénk

• Ko-opetíció: versengj, ha az éri meg jobban, és kooperálj, 
ha az éri meg jobban

• Bizalom, mint feltétel és mint „tranzakciós költség”
50
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Robert Axelrod (Arthur W. Bromage
Distinguished University Professor 

of Political Science and Public Policy

DILEMMA: önérdek vezérelt 
világban létre jöhet-e 

kooperáció?
Az amerikai Robert Axelrod
1979- ben egy versenyre 

hívott fel sok ismert tudóst, 
köztük olyanokat, akik 

korábban már jelentettek meg 
publikációkat a 

fogolydilemmáról. A verseny 
lényege az volt, hogy 

mindenki, aki játszani akar, 
küldje el neki azt a stratégiát, 

amelyet a legjobbnak lát a 
sokmenetes fogolydilemma-

helyzet megoldására.
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Axelrod versenye

Axelrod a stratégiát számítógépprogram formájában 
kérte. A beérkezett programokat körmérkőzéses 

alapon versenyeztette: mindegyik program játszott 
egy-egy kétszáz menetes Fogolydilemma-sorozatot 
valamennyi másikkal. (Axelrod azt nem mondta meg 

előre, hogy pontosan hány menetet fognak a 
programok játszani egymással, hogy még az utolsó 
menetben is a többmenetes fogolydilemma logikája 

legyen érvényes.) A körmérkőzés győztese az a 
program, amelyik összességében a legkevesebb 

börtönbüntetést szedi össze. 
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“Tit for Tat”
(„Kölcsön kenyér visszajár”)

Axelrod versenyére tizennégy program érkezett, az 
egészen egyszerűktől kezdve az igencsak bonyolultakig. 

Ezek vettek tehát részt a körmérkőzésen, kiegészítve 
egy tizenötödikkel, amely mindig teljesen 

véletlenszerűen kooperált vagy versengett. A győztes 
program az ismert amerikai szociálpszichológus, Anatol 

Rapoport pályázata lett. Ez volt az összes közül a 
legegyszerűbb. Mindössze ennyiből állt: 

1. Az első lépésben kooperál.
2. Ezután azt lépi, amit partnere az előző menetben 
lépett

Győztes: Rapoport – “Tit For Tat” („Szemet szemért” 
vagy „Kölcsön kenyér visszajár”)
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A „tit-for-tat” 
személyiségjellemzői

 Barátságos: soha sem kezdeményez versengést
 Reakcióképes: válasza függ az ellenfél 

stratégiájától
 “Provokálható”: ha az ellenfél versengőre vált, azt 

viszonozza
 Megbocsátó: ha ellenfele visszatér a kooperációra, 

ő is (nem haragtartó)
 Kiismerhető: egyszerű, átlátható, érthető az 

ellenfélnek



Kutatási eredményekkel 
alátámasztott tény, hogy:

• Közvetlen közegünkben, megélt személyes tapaszta-
lattal megalapozott bizalomra támaszkodva (család, 
közvetlen munka- és lakó-környezetünkben) tudunk 
együttműködőek lenni („össze támasztjuk a hátunkat”, 
(ki)segítjük egymást, kalákázunk, több generáció 
együtt él)

• Szélesebb társas (társadalmi) közegben viszont, ahol a 
személyes megtapasztalt bizalom nem nyújt ehhez 
támpontot – azaz intézményesült bizalmi közegben –
bizalmatlanok vagyunk, kifelé védekezünk!

55.

Hogy néz ez ki a világ más tájaihoz képest?



Mi magyarok …

• … valóban önérdekvezéreltek, individualisták 
vagyunk?
– igen is, meg

– nem is!
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GLOBE Kulturális klaszterek 
világtérképe

57.

Skandináv

Angol-szász

Germán

Latin-Európai

Kelet-Európai

Latin-Amerikai

Dél-kelet Ázsia

Kínai világ

Arab

Fekete Afrika
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Tapasztalati alapú bizalom 
(Kis-közösségi kollektivizmus)

Kollektív ( közösségéhez lojális, büszke)

Kevésbé kollektív (lojális, büszke)

Világátlag
(5,12)
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Intézményi kollektivizmus 
(GLOBE)

Individuális

Kollektív

Világátlag
(4,24)
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Együttműködési-bizalmi határok
avagy versengés-kooperáció

Világátlag



Kollektív értékek – GLOBE 
kutatás
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Szélesebb társadalmi közegben kooperálok (intézményi  kollektivizmus)
Szűkebb közegemben kooperálok (kisközösségi-csoport kollektivizmus)
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Szélesebb társadalmi közegben kooperálok (intézményi  kollektivizmus)
Szűkebb közegemben kooperálok (csoport kollektivizmus)

Klán kultúra Kooperatív kultúra Versengő kultúra

Kollektív értékek –
GLOBE kutatás
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Együttműködési-bizalmi határok„házunk 
táján” avagy versengés-kooperáció

Világátlag



• A kelet-európai (magyar) kultúra nem igazán 
kedvez az intézmények erejébe vetett hiten alapuló 
bizalomnak (intézményi kollektivizmus), annál 
inkább személyes tapasztalaton alapuló bizalomnak 
(kisközösségi kollektivizmus). 

• Ezért a kooperációval kapcsolatos hazai 
menedzsment kihívás elsődlegesen kulturális 
természetű is!

64.

Hogyan hat mindez a gazdasági 
teljesítményre?

Kooperáció-képtelenségünknek 
tehát kulturális kódjai is vannak!
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A gazdasági egészségesség mutatószámai és a GLOBE 
társadalmi gyakorlat Intézményi kollektivizmus és Csoport 

kollektivizmus változói közötti kapcsolat  (House, 2004, 38-39.o.)

* p < 0,05, ** p < 0,01 (csak a szignifikáns korrelációk szerepelnek a táblázatban)

GLOBE Társadalmi 
gyakorlat

Gazda-
sági 
jólét

GDP A jólét 
kormány-

zati 
támoga-

tása

A 
verseny 
társa-
dalmi 

támoga-
tottsága

World 
Competi-
tivenes 
Index

N=GLOBE részminta n=57 n=60 n=40 n=40 n=41

Intézményi 
kollektivizmus

0,33* 0,36* 0,40**

Csoport 
kollektivizmus

-0,78** - 0,74** -0,67** -0,45**
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A GLOBE társadalmi gyakorlat Intézményi kollektivizmus 
és Csoport kollektivizmus változók és a World 
Competitiveness Index (2005) összefüggései

* p < 0,05, ** p < 0,01 (csak a szignifikáns korrelációk szerepelnek a táblázatban)

GLOBE Társadalmi 
gyakorlat

WCI 
Verseny-
képesség 

Index

WCI 1 
Gazda-

sági 
teljesít-
meny

WCI 2 
Kormány-

zati 
hatékony-

ság

WCI 3 
Üzleti 

hatékony-
ság

WCI 4 
Infra-

struktúra

N=GLOBE részminta n=44 n=44 n=44 n=44 n=44

Intézményi 
kollektivizmus

0,35* 0,45** 0,36*

Csoport 
kollektivizmus

-0,46** -0,45** -0,69**



Így jártunk?

• Vezetőként viszont nem az a dolgunk, hogy 
megmagyarázzuk a versenyképtelenségünket, 
hanem …

• … hogy megváltoztassuk!
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Tudniillik akiknek ez sikerült (a 
bizalom és az együttműködés):

• … azok sikeresebben fejlődnek és versenyeznek!

• Miért?
– mert a szervezetközi térben feltárnak kölcsönös 

előnyöket (versenytársakkal, stakeholderekkel, vevőkkel, 
szervezeti hálózatokkal kialakított kooperáció) és 

– a külső környezetben keresik (és befolyásolják) az 
előnyökön való számukra kedvező osztozkodást is.
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Ha nem tudunk 
együttműködni …

• … a teljesítmény potenciálunkat a saját 
erőforrásainkra korlátozzuk!

69.

• … akkor egymás erőforrásait is használni tudjuk a 
magunk javára!

• Minél több szereplővel  vagyunk nyitottak az 
együttműködésre, annál nagyobb a potenciális 
szinergia …

• … igaz, annál több szereplővel kell felépíteni a 
méltányos osztozkodást megalapozó bizalmat is!

Ha viszont másokkal együttműködünk …
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■ Håkansson (2010): Határtalan 
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oligopol árazás

■ Stratégiai szövetségek

■ Az értéklánc átszervezése 
szervezeti alapképesség (core-
competencia) alapján

■ Out-sourcing

■ Szervezeti hálózatok (beszállítók)
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A fejlett világ menedzsment 
kihívása …  

• … az, hogy egymásra utalt helyzetekben hogyan 
tudnának a nyer-veszít gondolkodásmódból 
(zéró összegű játszma) a kooperatív nyer-nyer
szemléletmódra áttérni.

• … miközben mi itt Magyarországon …

• … olykor még a veszít-veszít gondolkodási 
sémából sem tudunk kitörni („Dögöljön meg a 
szomszéd tehene”)
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A világ „boldogabb fele” 
kooperál!

• A közösségek/szervezetek/országok 
közötti térben (hálózatokban) értéket 
teremtenek és (persze) „lemeccselik” 
annak elosztását

• A játék ma már erről szól!

• … akkor is, ha mi erről nem veszünk 
tudomást!

Melyik játékba szállunk be?
72.


