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DÖNTÉSELMÉLET 

TUDOMÁNYOS KERETEI 

Hasznosság 
és 

valószínűség 

Csoport 
viselkedése 

környezet 
modellek és 
szimuláció 

az egyén 
viselkedése 

értékek és 
etika 

Közgazdaságtan, 

statisztika 

Szociológia, 

szociálpszichológia 

Jog, 

antropológia, 

politológia 
Matematika 

Pszichológia 

Filozófia 

Döntéshozatali 

folyamatok 



DÖNTÉSELMÉLETI 

KÖZELÍTÉSMÓDOK 

1. Filozófiai közelítésmód 

2. Közgazdasági közelítésmód 

3. A Carnegie-Mellon (adminisztratív) 

modell 

4. Skinner modell 

5. A fokozatos hozadék modellje 

6. Szemeteskosár döntési modell 



A FILOZÓFIAI KÖZELÍTÉSMÓD 

• Fő kérdése: egy adott cselekvés/döntés jó-e 

Dilemma 

• Burkolt feltevés: minden döntés ismertnek 
tételezett helyzetek alapján születik –  

• „És látta Isten, hogy a világosság jó.” 

• Hogyan kell cselekedni a jó élet reményében? 
– Reális és objektív „jó” és ennek vetületeinek létezése 

– Elfogadható és birtokolni kívánt értékek összességét 
tekintették jónak 

– Szabad, nem akadályozott és racionális döntéshozó 

• Jóság vs. Igazság 



A FILOZÓFIAI KÖZELÍTÉSMÓD 

Értelmes döntéshozatal= Eredménye 
hozzájárul a döntéshozó vagy egy csoport, 
szervezet, illetve a társadalom jólétéhez 
a. A döntést (folyamatot) milyen mértékben kell a 

cselekvéshez, vagy annak következményéhez 
való hozzájárulás alapján megítélni? 

b. Hogyan célszerű az időben távol eső 
eredményeket súlyozni a közelmúlt 
eredményeihez képest? 

c. Hogyan kell a különböző egyének és csoportok 
preferenciáit súlyozni? 



A KÖZGAZDASÁGI 

KÖZELÍTÉSMÓD 

• Piaci értékek felismerése (Kereslet és kínálat) 

• Hasznosság fogalma  Maximalizálás a korlátozott 
erőforrások figyelembevételével 

• Cselekvési változatok és valószínűségek 

• Ha ezek megvalósulnak, bizonyos eredményekhez 
vezet 

• Minden eredménynek valamilyen értéke van a 
döntéshozó számára  Hasznosság 

• Mi annak a valószínűsége, hogy egy adott eredmény 
bekövetkezik egy adott változat választásakor 

 P(Oj|Si) v(Oj|Si) 



• Egy nemdeterminisztikus A cselekvésnek 
az Eredményi(A) állapotok a lehetséges 
következményei, ahol az i index a különböző 
következményeken fut végig.  

• Az A végrehajtása előtt az ágens 
egy P(Eredményi(A)|Tesz(A), E) valószínűséget rendel 
minden egyes következményhez, ahol az E az ágens 
által a világról elérhető tényeket jelöli, és a Tesz(A) 
egy állítás, hogy az A cselekvés végrehajtódik a 
jelenlegi állapotban.  

• Ekkor a következő formulával kiszámíthatjuk a 
cselekvés EU(A|E) várható hasznosságát (expected 
utility) adott tények esetén: 

 



DÖNTÉSI KRITÉRIUMOK 

• A hasznosság: egy döntési alternatíva relatív 

kívánatosságának mérésére szolgáló 

mennyiség. A döntéshozó személyhez kötött, 

ezért relatív és szubjektív. 

• A valószínűség: azt vizsgálja, hogy a 

döntéshozó által kiválasztott alternatíva 

alkalmazása esetén mekkora az esély az 

elképzelt következményállapotba való 

eljutásra. 

 



GÉPJÁRMŰ VÁSÁRLÁS 

• Mennyire hasznos az Audi A7, mint egyetemi hallgató? 

• Mi alapján határoztam meg ezt a hasznosságot? 

• Mennyire lehetek abban biztos, hogy valóban ezt a 

hasznosságot fogja számomra biztosítani? 

 



A KÖZGAZDASÁGI 

KÖZELÍTÉSMÓD 

Klasszikus megközelítés 

• Biztos körülmények 

• Teljes információ 

• A döntéshozó 

megkülönböz-

tetőképessége végtelenül 

érzékeny 

• Haszonmaximalizálás  

 

Új – Viselkedés alapú 
megközelítések 

• Részleges igazság 

toleranciája 

• Kockázat fogalmának 

bevezetése 

• Ismert valószínűségek 

• Kockázatos döntések 

modellje 



DÖNTÉSI OSZTÁLYOK 

Biztos körülmények közötti döntés 
• A tényállapotok bizonytalanságától eltekintünk 

• Meghatározható korlátozott racionalitás körülményei között a 
bekövetkező egyetlen lehetséges tényállapot. 

Kockázatos körülmények közötti döntés 
 

• Összes lehetséges tényállapot meghatározható 

• Minden tényállapot bekövetkezési valószínűsége megbízható 
módon előre jelezhető 

Bizonytalan körülmények közötti döntés 

 
• Csak felsorolni tudjuk a véges számú tényállapotokat 

• Nem tudjuk megadni a tényállapotok bekövetkezési 
valószínűségeit 

 

 



A KÖZGAZDASÁGI 

KÖZELÍTÉSMÓD 

• Feltételezi: A valószínűségek tényekkel 

kapcsolatosak 

• Viszont: Az értékelések és értékítéletek 

szubjektívek 

• Egy cselekvési változat teljes értéke az 

egyes eredmények értékének (szubjektív) 

és ezek valószínűségének (objektív) 

valamilyen FÜGGVÉNYE 



A KÖZGAZDASÁGI 

KÖZELÍTÉSMÓD 

• Makroszinten működik mindkét felfogás 

• Mikro szinten a klasszikus feltevései nem 

érvényesek, különösen az egyén 

tekintetében 

– Haszonmaximalizálás? 

– Szokások, verseny, társadalmi intézmények 

befolyásolása? 

• Megoldás: a döntési helyzetekbe explicit 

módon beilleszteni a viselkedési vonásokat 



A CARNEGIE-MELLON 

MODELL 

• Vezetéselméleti és pszichológiai 
megközelítés 

• Pszichológia 
– Az eredmények bekövetkezi valószínűségével és 

az eredmények értékének kérdésével foglalkozik 

– Ezek észlelt nagysága a fontos 

– Nem a tényleges, hanem az észlelt világ irányítja 
a döntéshozót 

• Vezetéselmélet 
– Valóságban megfigyelhető tényleges döntések 

vizsgálata 



A CARNEGIE-MELLON 

MODELL - ADMINISZTRATÍV 

• Komplex valóság 

• Gyakran nem állnak rendelkezésre cselekvési 
alternatívák, azokat meg kell alkotni 
(változatképzés) – (Eszközbeszerzés – Repjegy 
vásárlás - Modularizáció) 

• Az eredményekre vonatkozó információk erősen 
hiányosak lehetnek (információszerzés) (Nem 
ismerem a kimenetelre vonatkozó infokat) 

• Költségek 

• Magas bizonytalanság: pontatlan információk, 
nem egyértelmű eredmények 



BIZONYTALANSÁGKEZELÉS 

ÉS INFORMÁCIÓ SZERZÉS 

• A döntéshozó a kvantitatív formában 
kifejezhető várható értékkel rendelkező 
alternatívákra helyezi a hangsúlyt 

• Rövid időn belül bekövetkező eredményekre 
fókuszál 

• Egyszerű információkat preferál 

• Nem a maximalizálásra, hanem a kielégítésre 
törekszik 

– Addig iterál, míg egy sztereotip kielégítő 
változatot nem talál 



SKINNER MODELL 

• Szigorú megerősítés modellje 

• Nem tagadja, hogy az emberek 

gondolkodnak és vannak elvárásaik, de nem 

ezek alapján kell magyarázni döntéseiket 

• Inkább: múltbeli pozitív eredmények 

megerősítése 

• A döntések megerősítést akkor nyernek, ha a 

döntéshozó nagyra értékeli eredményüket 



SKINNER MODELL 

• Alapja Thorndike effektustörvénye 
– Az egyén megismétli azt a viselkedésmintát, mely 

jutalomhoz vezet (úgy látszik, hogy jutalomhoz fog 
vezetni), míg azt amelyek nem vezetnek jutalomhoz 
(büntetés), nem ismétlik meg 

• Azok a leghatékonyabb erősítők, melyek 
legközvetlenebb kapcsolatban vannak a döntéssel 
(időtartam és szükséglet) 

• Megszakításokkal bekövetkező erősítések 
hatékonyabbak 

• Pozitív erősítés hatékonyabb mint a negatív 

• Csak empirikus úton ismerhetők meg 



A FOKOZATOS HOZADÉK 

MODELLJE 

• Szabályozott anarchia modellje 

• Klasszikus döntéselmélet ellentéte 

• Még az adminisztratív modell is túlságosan 
szisztematikus döntéshozót tételez fel 

• Nagyszámú és komplex eredmények jellemzik a 
döntési helyzeteket  

•  Nem lehet az eredményeket és cselekvési 
változatokat egymáshoz rendelni, míg kielégítő 
döntésekre törekvés  esetén sem 

• Ezért nő a potenciális eredmények figyelmen kívül 
hagyásának veszélye 



A FOKOZATOS HOZADÉK 

MODELLJE 

• Ezért a megoldás a cselekvési változatok egyenkénti 
összehasonlítása  

• Azokkal a tényleges eredményekkel, amelyek a múltban az 
adott változathoz nagyon hasonló cselekvési változatok 
megvalósításából származnak (Tavaly bejött, most is bejön – 
Pl. zenei stílusok dominanciája, hasonló formájú autók, 
közízlés felismerése ezen alapul) 

 

• Ezzel minimalizálható a nagy hiba elkövetésének kockázata 

• Előre nem látható eredmények azonosíthatók 

• Nincsenek egyéni döntéshozók  versengő hatalmi 
centrumok 



A FOKOZATOS 

HOZADÉK MODELLJE - 

CSOPORTOKRA 

• A „hatalmi centrumok” (fogyasztói csoportok) különböző 
nézeteket vallanak a döntési elemekről 
– Csakúgy mint az összes érintett (Pl.:Mi a fontos egy politikai 

programban vagy egy adott pártban? Miből álljon az új 
szervezeti stratégia?) 

• Lehetőséget kell adni az érdekcsoportoknak, hogy 
egyeztessenek 

• Homogén és heterogén érdekrendszerre épülő döntések 
egyaránt jellemzik a versengő csoportokat (Mást tart jónak) 

 

• Konfliktusok, érdekellentétek jelennek meg 

 

• A bonyolult döntési helyzetekben a célok és az eszközök 
összefonódnak, nem alkalmazható a hagyományos célelérés-
eszköz sorrend 



SZEMÉTKOSÁR DÖNTÉSI 

MODELL 

• A szervezetekben káosz uralkodik, a szervezet 
szervezett anarchia 
– Preferenciák nem világosak 

– Célok homályosak és inkonzisztensek 

– Módszereket nem értik 

– Elfogadnak olyan döntéseket is, melyekben a 
döntéshozók inkonzisztens statiszták 

• A szervezet nem más, mint 
– Problémák, megoldások, résztvevők és választási 

lehetőségek halmaza.  

– A résztvevők dolga a problémák és a megoldások 
összekapcsolása = döntéshozatal 



SZEMÉTKOSÁR DÖNTÉSI 

MODELL 

• Ezek az elemek véletlenszerűen mixeltek egy 
szemétkosárban (szervezet), ahol 

– a megoldások megelőzhetik a problémákat 

– a megoldások és a problémák együtt 
várakozhatnak egy döntésre 

– ezek együtt is megjelenhetnek, amikor a 
döntéshozó hiányzik 

• Az elemek együttállása előre jelezhetetlen 

• KÁOSZ: nem lehet racionálisan leírni egy-egy 
döntéshozatali folyamatot  



SZEMÉTKOSÁR DÖNTÉSI 

MODELL 

• A döntéshozók figyelme megoszlik 

• A döntések nem egy lineáris folyamat eredményeképpen 
születnek 

• IDŐ: automatikusan szervezi rendszerbe a folyamatokat 

• Három típusú döntés lehetséges: 
– Tévedés: Nem kapcsolódnak választási lehetőségek a 

problémához. Célfv:Döntés minimális idő és energia 
befektetéssel 

– Problémamegoldás: Választási lehetőségekkel egy időben 
jelenik meg a probléma, rendelkezésre állnak lehetséges 
megoldások. Eredmény: Kellő energiával és elszántsággal a 
probléma megoldható. 

– Menekülés: A választás meghaladja a döntéshozók energiáját. 
Nincs konstelláció. Az új problémák felerősítik a korábban meg 
nem oldottakat. Nincs döntés. A menekülés nem old meg 
semmit. 

 



SZEMÉTKOSÁR DÖNTÉSI 

MODELL 

• Menekülő stratégia = Erőforrás pazarlás 

• Kritikus tömeg elv – Egyszer felgyűlnek a feladatok 

• Döntés hatékonyság indikátorai 
– Probléma aktivitása (Amennyit a probléma megoldatlanul a 

szervezetben tölt. Ez utal a szervezeti konfliktusok 
nagyságrendjére) 

– Probléma lappangása (Amennyit a problémák inaktivált 
állapotban töltenek a szervezetben, anélkül, hogy felismernék 
őket. Ez jelzi, hogy a szervezet mennyire fogékony a probléma 
felismerésre) 

– Döntési idő (Ami a döntés megszületéséig eltelik. Ez a 
szervezet hatékonyságát méri) 

• Egy jó szervezeti struktúra lehetővé teszi a problémák gyors 
felismerését és megoldását, csökkentve az aktivitást, a 
lappangást és a döntési időt. 



MI A MENEDZSER FELADATA? 

• A döntések meghozatala különbözteti meg a 
menedzsert a többi alkalmazottól 

• A felső vezetői döntések a teljes szervezet 
bevonását és elkötelezettségét vonják magukkal, 
hogy megfelelő cselekvéseket tegyenek a célok 
elérésének érdekében. 

• Az „alsóbb” szintű vezetők a stratégiai elemek 
közvetett megvalósítói 

• A vezetői döntések mindig magukkal vonják a 
szervezeti változást és a szűkös erőforrások 
újraosztását. 

 



 A DÖNTÉSHOZATAL 

FÓKUSZPONTJAI 

• Egyéni döntéshozatal 

 

• Csoportos döntéshozatal 

 

• Szervezeti döntéshozatal 

 

• Szervezeten felüli döntéshozatal 



Csoport 

Szervezet 

Metaszervezet 

 Egyén 

Döntési 
outputok 
(Akciók, tranzakciók, 
eredmények) 

Döntési inputok 
(Célok, feladatok, információk,  
erőforrások, 
 energia) 

Rugalmas 
 határok 

Interakciós szintek 

Külső környezet 

           



A DÖNTÉSHOZATAL TIPOLÓGIÁJA 

 Kiszámítható (kalkulálható) 

 

 Ítélkező/Döntéshozó 

 

 Kompromisszum 

 

 Inspiráció 

 



A DÖNTÉSHOZATAL TIPOLÓGIÁJA 

1. Kategória - Kiszámítható 

Rutin 

Visszatérő 

Bizonyosság az eredmény tekintetében 

2. Kategória– Ítélkező/Döntéshozó 

• Nem rutin jellegű 

• Vissza nem térő 

• Komoly bizonytalanság a döntés 
eredményét illetően  



Az 
Eredményre 
vonatkozó 

tudás 

Erős preferencia Gyenge preferencia 

Az eredményekre vonatkozó elvárás 

Kalkulálható 

döntéshozatal 
Kompromisszumos 

döntéshozatal 

Ítélkező döntéshozatali 

stratégia 

Inspiráción alapuló  

döntéshozatal 
Alacsony szintű tudás 

Magas szintű tudás 

           



A VEZETŐI DÖNTÉSEK 

TÍPUSAI 

• Feladatok jellege szerint 
– Programozott döntés: ha a probléma megoldására 

létezik egy megoldó algoritmus, amely az ismétlődő 

problémamegoldás során mindig alkalmazható. Pl.: 

minőség-ellenőrzés során standardhoz való 

viszonyítás 

– Nem programozott döntés: új, korábban nem 

mutatkozó problémahelyzet áll elő. Ilyenkor a vezető 

sajátos fantáziájára, intuíciójára van szükség. 

Herbert Simon felismerése, hogy a tudomány 

fejlődésével a nem programozott döntések köréből 

mind több kerül át a programozott döntések körébe, 

javítva ezáltal a vezetői munka minőségét 



A VEZETŐI DÖNTÉSEK 

TÍPUSAI 

• Időtartamuk szerint 

– hosszú-, közép-, és rövid távú döntések 

– stratégiai és taktikai döntések. 

• Döntéshozatal módja szerint 

– egyéni döntés 

– csoportos döntés 



A DÖNTÉSHOZATAL 

RACIONÁLIS OLDALA 

Döntési szükséglet felmerülése 

A döntés várható eredményeire vonatkozó kritériumrendszer 

meghatározása 

A kritériumok súlyozása relatív fontosságuknak megfelelően 

A döntéshez szükséges tényanyagok összegyűjtése, megoldási variációk 

Variációk minősítése a kritériumrendszer segítségével 

DÖNTÉS 

Arra a variációra kell esnie, amelyik a 

legjobban megfelel a 

kritériumrendszernek 



PÉLDA ERRE:  

• Repülőgép vásárlás 



A VEZETŐI DÖNTÉSHOZATAL 

ÖSSZETEVŐI 

• Három fő megközelítés különválasztása 

– A döntéshozatal racionális oldala 

– A döntéshozatal érzelmi oldala 

– A döntés minősége (Kielégítő döntéshozatal) 



ALAPELVEK  

• Közgazdasági ember koncepciója 

• Világos, egyértelműem definiált kritériumok 

• Relatív súlyok állandóak 

• Döntéshez tartozó valamennyi variáció ismert 

• A döntéshozó képes az összes variáns 

értékelésére 

• Önfegyelem: legjobb pontot kapott alternatíva 

választása 



PROBLÉMÁK  

• Racionalitás nem mindig reális elvárás 

• Nem mindig ismert az értékelés 

kritériumrendszere 

• Korlátozott ismeretek 

• Időbeli korlátozottság 



A DÖNTÉSHOZATAL ÉRZELMI 

OLDALA 

• Szubjektív/érzelmi megfontolások 
elkerülése??? 

• Odiorne érzelmi megközelítése 

– A menedzser lecsap egy hangsúlyra és nem tud 
tőle szabadulni 

– Vonzódik a botrányos ügyekhez, jelentőségüket 
túldimenzionálja 

– Tények morális csatornába terelése 

– Vonzódik a romantikus történetekhez, 
fontosabbnak véli a tényeknél 



RACIONALITÁS AXIÓMÁI 

• Összehasonlíthatóság axiómája (Mindig ismerem 
a kritériumokat) 
– Preferenciaképzés 

• Tranzitivitás axiómája 
– Neumann-Morgenstern 2. axiómája A<B<C, akkor 

A<C 

• Dominancia axiómája 
– S1 és S2 alternatívák egyenlősége illetve egyik 

preferáltsága 

• Függetlenség axiómája 
– Az eredmények hasznosságának és 

valószínűségének egymástól függetlennek kell lennie 



KIELÉGÍTŐ DÖNTÉSHOZATAL 

• Racionális döntéshozatal korlátozottsága 
(H. Simon) 

• Korlátozott racionalitás 

– Agyi kapacitás – problémák komplexitása 

– „Adminisztratív ember” döntési elv 
• Nem teljes körű ismeretek 

• Nem lehetséges optimalizálni 

• CSAK megfelelő megoldás: az első olyan 
megoldás, mely kielégíti a minimális 
követelményeket 



KIELÉGÍTŐ DÖNTÉSHOZATAL 

Megoldási variáció 

értékelése 

Megfelel az 

elvárások 

jelenlegi 

szintjének? 

Új (további) megoldási 

variáció értékelése 

DÖNTÉS 

igen 

nem 



OPTIMÁLIS DÖNTÉSHOZATAL 

• Ha a döntéshozó: 

1. ismeri az összes lehetséges cselekvési 
változatot 

2. biztosan tudja, mi lesz az egyes 
változatok eredménye 

3. biztosan meg tudja állapítani az 
eredmények preferencia sorrendjét 

• akkor az optimális alternatíva kiválasztása 
könnyű feladat.  



FELTÉTELEZÉSEK  

• A variációkra és a korlátokra vonatkozó 
emberi ismeretek korlátozottak 

• Az emberek a valós világ egyszerűsített, 
rosszul strukturált szellemi absztrakciója 
alapján cselekszenek 

• Nem kísérleteznek optimalizálással 

• Az egyéni elvárás szintek le és fel 
mozoghatnak a legutóbbi variáció 
értékének függvényében 



A DÖNTÉSEK 

PSZICHOLÓGIÁJA 

2018.03.01. 48 

1. A valóság észlelésében közrejátszó tényezők 

2. A valószínűség normatív és leíró elmélete 

3. Heurisztikák és torzítások 

4. A hasznosság értékelésének korlátai 

5. Alternatív döntési modellek 

6. Többkritériumos döntések 

 



HELYES ÍTÉLETEKET 

ALKOTUNK-E A VILÁGRÓL? 

2018.03.01. 49 

• A helyes ítéletalkotás kérdéséhez a pszichológia kétféleképpen közelít: 

 

1. Megpróbálja feltárni azokat az indítékokat, amelyek 

az embereket a valóság eltorzítására késztetik. 

2. Megvizsgálja, hogy az ember mentális képességei 

lehetőséget teremtenek-e a világ valósághű 

megismerésére. 

 

 A  döntéspszichológia a 2. csoportba tartozó, az ember kognitív 

képességeit taglaló képességekből indult ki. 



1. A VALÓSÁG 

ÉSZLELÉSÉBEN 

KÖZREJÁTSZÓ 

TÉNYEZŐK 

2018.03.01. 50 

 

Objektív 

valóság 

 Szelektív 

percepció 

 

 Motiváció 

 

 Memória, 

sztereotípia, 

séma 

 

 Kognitív 

disszonancia 

 

 Okság és 

együttjárás 

megítélése 

Észlelt 

valóság 



Szelektív percepció 

 Az embereket minden pillanatban 
agyuk kapacitását messze 
meghaladó információmennyiség 
éri. 

 

 Amit az ember a világból észrevesz, 
az alaposan megszűrt információ. Ez 
az észlelés, azaz a világnak az ember 
érzékszervei által történő felfogása 
szelektív  egy többnyire nem 
tudatos válogatás eredménye. 

 

 A szelekciót  az embernek a dolgokhoz 
való viszonya, pillanatnyi állapota vagy 
a velük kapcsolatos tapasztalata 
határozza meg. Nem mindig saját 
tapasztalatról van szó, sokszor mások 
véleményének hatása érződik. 
 

Motiváció 

 Bruner és Goodman (1947) kísérlete a 

pénzérmékkel 

 

 Az embereket a szükségleteik, 

motivációjuk befolyásolja abban, 

hogyan látják a világot. 

 

 A percepció szubjektív természete 

még erősebben befolyásol bennünket 

akkor, amikor saját személyünk 

megítélése vagy mások számára való 

bemutatása a cél. 
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ATTITŰDÖK - ISMÉTLÉS 

• A szociálpszichológia egyik alaptézise, hogy a 
fejünkben lévő kognitív, affektív és viselkedéses 
ismeretek kapcsolatban állnak egymással.  
 

• Attitűd: kognitív reprezentáció, ami összegzi egy 
attitűdtárggyal kapcsolatos (kognitív, affektív és 
viselkedéses) értékeléseinket. 

• Bármi lehet attitűdtárgy: személy, csoport, tárgy 

• Egy attitűd értékelési dimenziói:  
– pozitív/semleges/negatív  

– intenzitással bír 
 

• Az attitűd fogalma többek között az irracionális 
döntések és a racionális döntésekben jelenlévő 
irracionális összetevő magyarázatát teszi lehetővé. 



ATTITŰDÖK MŰKÖDÉSE MEGGYŐZÉSI 

HELYZETBEN 

• A hosszú távú hatást eredményező kommunikációs 
aktus sikere annak köszönhető, hogy a kommunikátor 
tartós attitűdváltozást ér el a célszemélyben. 

• A célszemély a továbbiakban azért fog a kommunikátor 
szándékainak megfelelően viselkedni, mert az 
attitűdtárgyat pozitívan/negatívan értékeli. 

 

• A kommunikátor célja tehát: attitűdváltozás elérése a 
célszemélyben. 

• A meggyőzés szempontjából fontos kérdés a 
későbbiekben az lesz: milyen faktorok befolyásolják az 
attitűdváltozás mértékét? 



ATTITŰDÖK ÉS MEGGYŐZÉS 

• A meggyőzés célja lehet: 
– Egy attitűd intenzitásának változtatása 

– Egy attitűd irányának megváltoztatása (+, -) 

– Egy új attitűd kialakítása a célszemélyben. 

 

• Egy attitűd megváltoztatására irányuló törekvés 
indulhat mind a viselkedéses, mind a kognitív, 
mind az affektív összetevő irányából, de ezek 
mindig hatással vannak egymásra, így bármi 
legyen is a befolyásolás kiindulópontja, többféle 
választ is kaphatunk:  



A BEFOGADÁS PLURALITÁSA 

• Hogyan lehetséges az, hogy ugyanazt az 
eseményt két eltérő hallgatóság alapvetően 
különbözőnek látja? 
 

• Meglévő attitűdjeink kihatnak arra, hogy mit és 
hogyan látunk a világból - ez az attitűdök 
ismeretszervező funkciója. 

• Az attitűdök befolyásolják,  
– hogy a kommunikációs relációrendszerben az 

üzenetek mely részeire fogunk odafigyelni, melyiket 
fogjuk megérteni, feldolgozni és elfogadni.  

– hogy a tapasztalatainkat hogyan értelmezzük. 



AZ ATTITŰDÖK FUNKCIÓI 

• Az ismereti funkció   

– Minden attitűd hordoz valamilyen reprezentációt a 

világról és ezáltal segít könnyen, gyorsan felmérni a 

környezetet. (Kategóriák) 

– Az attitűd ennyiben heurisztikus jelleggel működik. 

• A haszonelvű funkció  (társadalmi 

alkalmazkodás) 

– segítenek bennünket a társadalmi alkalmazkodásban, 

abban, hogy bizonyos csoportokhoz tartozhassunk 

– Zimbardo börtönkísérlete 



AZ ATTITŰDÖK FUNKCIÓI 

• Az értékkifejező funkció   
– miképpen értékeljük a világ dolgait  

– ahogyan a külső világot értékeljük, mélyen összefügg 
a magunk értékelésével is 

– Az énvédő funkció  
– Elhárító mechanizmusok, bizonyos attitűdök 

segíthetnek elkerülni nemkívánatos helyzeteket.  

– pl. elhárítás, racionalizálás 

 



ATTITŰDÖK 

KONZISZTENCIÁJA 

• A legtöbb tárggyal kapcsolatban több oldalról kapunk információkat.  

• Esetleg az attitűdök aspektusai ellent mondanak egymásnak. (a 
véradás fontos és jó, de nem bírjuk, ha tűt szúrnak belénk.) 

• Mindamellett általában konzisztenciára törekszünk és jobbára 
világos iránnyal rendelkező, egyértelmű attitűdjeink vannak. 
– Fontos ugyanakkor, hogy az egyes attitűdtárgyakhoz kapcsolódó 

tartalmak részben függetlenek egymástól. Rendszerint előfordul, hogy a 
különböző tárgyakkal kapcs. attitűdjeink egymásnak tartalmilag 
ellentmondanak. Ha ezzel szembesülünk ezt a feszültséget is 
igyekszünk feloldani, ahogy majd a kognitív disszonancia esetében azt 
látni fogjuk. 

 

• Az attitűdök konzisztenciája annak köszönhető, hogy: 
– Információbázisunk általában egyoldalú 

– A különböző információkhoz eltérő súlyokat rendelünk (befogadhatóság, 
kiugróság) 



AZ ATTITŰDVÁLTOZÁS 

ELÉRÉSÉNEK MÓDJAI 

• Kognitív út 
• Felületes 

• Szisztematikus 

• Affektív (érzelmi) út 
• klasszikus kondicionálás 

• kognitív disszonancia 
 

• Az attitűdök kognitív úton történő megváltoztatása 
általában egy döntés meghozatalának eredményeként 
adódik.  

• Az attitűdök ugyanakkor megváltoztathatóak érzelmi 
hatásokon, megszokásokon keresztül is. 

• Sőt a viselkedés irányából is lehetséges megváltoztatni 
az attitűdök többi összetevőjét! (ld. később pl.: kognitív 
disszonancia) 



DÖNTÉSI HELYZET 

• A döntés a racionális döntéselmélet szerint 
– valamilyen cél elérése érdekében kidolgozott, a 

helyzet által meghatározott cselekvési vagy belső 
feldolgozási alternatívák közötti választás. 

 

• A kérdés megfogalmazható így: 
– „Milyen attitűdöt alakítsak ki X tárggyal 

kapcsolatban?” 

 

• Ez a „döntés” gyakran nem reflektált, tudatos 
folyamat még a kognitív út esetében sem! 



RICHARD PETTY – JOHN 

CACIOPPO 

• A kognitív úton történő attitűdváltozásnak két útja 
lehetséges: 

 

• Felületes (heurisztikus) feldolgozás 
– A heurisztikák ökölszabályok, amelyek a döntések 

meghozatalában segítenek. 

– Gyors, kevés feldolgozási kapacitást igényel. 

– Csekély következtetési mélység. 

– Az ezen az úton elérhető attitűdváltozás is sekély és 
mulandó. 

– A döntéshozatalnak ez a formája az, amit 
„irracionális”-nak szoktunk nevezni. 



RICHARD PETTY – JOHN 

CACIOPPO 

• Alapos (szisztematikus) feldolgozás 

– Lassú és sok feldolgozási kapacitást, 

koncentrációt igényel (pl. sakk). 

– Következtetések mélyebb kibontása. 

– Az ezen az úton elérhető attitűdváltozás erős 

és tartós. 

– A döntéshozatalnak ez a formája az, amit 

„racionális”-nak szoktunk nevezni. 

 



A FELÜLETES 

FELDOLGOZÁS 

ESZKÖZEI 

• Szakértői heurisztika 
– A kommunikátorral, ill. a témával kapcsolatos attitűdök kiépítése 

során arra támaszkodunk, hogy a kommunikátor a szakértőség 
bevett jegyeivel rendelkezik: 

• szakszavak használata, szakirodalomra hivatkozás, idézetek 
használata stb. 

• de gyakran elég egy névtábla vagy egy nyakkendő is ... 
– Pl.: az orvosnak öltözött színész győzköd minket arról, hogy 

melyik a legjobb fogkrém. 
– Pl.: a „független politikai elemző” megmagyarázza, hogy „ki 

nyert” a vitában. 
 

• Üzenethosszúság-heurisztika 
– A gyorsan és hosszan beszélő embereket megbízhatóbbnak 

tartjuk 
• elriaszt a szisztematikus feldolgozástól, nehézzé teszi azt. 
• aktivizálja a szakértői heurisztikát 



A FELÜLETES 

FELDOLGOZÁS 

ESZKÖZEI 

• Objektivitás látszatának a heurisztikája 
– „Tény”, „bizonyíték”, „logika” szavak gyakori használata -> 

megbízhatóbbnak ítéljük. 

• Elérhetőségi heurisztika 
– Ha kapunk valamiféle támpontot a döntéshez, akkor az akkor is 

meghatározza a döntésünket, ha azt tudatosan nem szándékozzuk 
figyelembe venni. 

• Vásárlásnál (lehorgonyzás) 
– „Ami drága az jó” heurisztika 

– „Amit sokan szeretnek az jó” heurisztika (csoportnyomás) 

– „Mindig a legjobbat kell venni” heurisztika 

• Ezeken kívül minden szakmának megvannak a maga 
szakmaspecifikus heurisztikái! 



FORRÁSOKKAL KAPCSOLATOS 

HEURISZTIKÁK PÉLDÁI 

• Újság (milyen politikai elkötelezettségű?) 
– Impresszum 

– Melyik cég? Ki a tulajdonos? 

– Kik hirdetnek benne? 

– Milyen szakértőkre hivatkozik? Melyik közvélemény-
kutató cég adatait használja? 

• Internet (megbízható weboldal-e?) 
– Ki a domain birtokosa? (www.domain.hu) 

– Kikre mutatnak linkek? Kikre NEM mutatnak linkek? 

– Milyen viták folynak a fórumaikban? Hány bejegyzés? 

– Hányan linkelik őket? (Google - link:www.index.hu) 



MIÉRT „RACIONÁLIS” MÉGIS A 

HEURISZTIKÁK HASZNÁLATA? 

• Nap mint nap rengeteg döntési helyzettel 
szembesülünk. 

– Nem érdemes a szisztematikus feldolgozást 
választani, ha a döntésre szánt idő és energia 
költsége meghaladja a rossz döntés 
veszteségének várható értékét. 
 

– Pl.: „melyik kocsmába üljünk be?” 
hogyan döntsünk? – helyismeret, anyagiak. 

 Pl.: meddig érdemes munkát keresni 



A SZISZTEMATIKUS 

FELDOLGOZÁS LÉPÉSEI 

1. Odafigyelés 

2. Megértés 
 

3. Reagálás, elaboráció (kidolgozás): a saját 

viszonyulás kialakítása összhangban a 

korábbi ismeretekkel, attitűdökkel. 
 

4. Attitűdváltozás: az emberek reakciói 

fontosak, nem az üzenet 

 

Befogadás 



A SZISZTEMATIKUS 

FELDOLGOZÁST 

BEFOLYÁSOLÓ 

MOTIVÁCIÓS 

TÉNYEZŐK. 

• Mikor szoktunk szisztematikus feldolgozást 
választani?  

• Ha fontos a pontosság: 
– Pl: műszaki döntés 

• Ha szerepe van a személyes érintettségnek: 
– következmények, felelősség kihangsúlyozása 

– Pl: üzleti döntés 

 

• Vagyis: Ha azt akarod, hogy a célszemély 
szisztematikus feldolgozást válasszon, mutasd 
fel az érintettségét vagy a pontossággal 
szemben támasztott követelményeket! 



A SZISZTEMATIKUS 

FELDOLGOZÁST 

BEFOLYÁSOLÓ 

KAPACITÁSBELI 

TÉNYEZŐK. 

1. A feldolgozásra való képesség szerepe 
– Attitűdtárgyak több értékelő dimenzió mentén való 

összehasonlítása meghaladhatja a célszemély kognitív 
kapacitását (rövidtávú emlékezet), ez pedig 
akadályozhatja a szisztematikus meggyőzést. 

 

2. Az értékeléshez szükséges előzetes tudás 
szerepe 

– Ha a célszemély nem rendelkezik az értékeléshez 
szükséges előzetes tudással, vagy 

– ha az adott helyzetben a tudás nem elérhető (A 
szupermarketban nem elérhetőek más boltok árai) 

– akkor a heurisztikus módszerhez fog folyamodni. 



A SZISZTEMATIKUS 

FELDOLGOZÁST 

BEFOLYÁSOLÓ 

KAPACITÁSBELI 

TÉNYEZŐK 

3. Lehetőség a koncentrálásra 
– Ha a célszemély nem kap elég időt a gondolkodásra, 

vagy ügyesen elterelik a figyelmét, lekötik a kognitív 
feldolgozóképességét (pl. hangos zene szól a 
boltban, monitorok, fények villódznak stb.), akkor a 
heurisztikus módszert fogja választani. 

 

4. Személyes különbségek 
– Egyes embereknek kisebb megismerési szükséglete 

van, és eszükbe sem jut, hogy olykor érdemesebb 
lenne a szisztematikus módszert választani. 



PÉLDA: DIREKT MARKETING 

• Ha valaki olyan ajánlatot ad, ami csak most, csak 
itt, csak neked érvényes, azt feltehetőleg azért 
teszi, hogy 
– csak a felszínes feldolgozást alkalmazhassuk 

– ne álljon módunkban a szisztematikus feldolgozáshoz 
szükséges kiegészítő ismeretek (alternatív termékek, 
alternatív árajánlatok) beszerzése. 

 

– A házaló stratégiája éppen ez. 

– (vegyük figyelembe ugyanakkor, hogy neki a 
legnagyobbak a fajlagos üzemeltetési költségei és így a 
megtérüléshez szükséges haszonkulcsa) 



A MODELLBŐL 

KÖVETKEZŐ 

EREDMÉNYEK 

• Bonyolult és erős vagy primitív és gyenge érvek 
hatékonyabbak a meggyőzésben? 
– Ha a célszemély a felületes feldolgozást választja 

(motiváltság v. kapacitás hiánya), akkor az erős érvek 
nem kerülnek megértésre. 

– Ha viszont mégis a szisztematikus feldolgozást 
választja, akkor a gyenge érvek a várttal ellentétes 
hatáshoz is vezethetnek. 

• Bumerángeffektus (A. Tesser, 1978) 
– A manipuláció visszaüt, ha a befogadó szisztematikus 

feldolgozást választ. 



POZITÍV ÉRZELMEK ÉS A 

SZISZTEMATIKUS 

FELDOLGOZÁS 

• Pozitív érzelmek jelenléte megnehezíti a 

szisztematikus feldolgozást. 

 

• Ilyenkor a bonyolult, logikus érvek kis 

hatásúak, mert egyszerű heurisztikák 

működnek. 

 

– Pl. focimeccs félidejében a reklámspot. 



NEGATÍV ÉRZELMEK ÉS 

A SZISZTEMATIKUS 

FELDOLGOZÁS 

• Az enyhe félelem nem kelti fel eléggé a befogadók 
figyelmét. 

• A túl intenzív félelem védekező elkerülést eredményez. 

 

• Ha nincs javasolt megoldás, a meggyőző által a felvetett 
(félelmetes) problémára javasolt megoldás nem 
kivitelezhető, vagy nem valószínű a siker, akkor  
védekező elkerülést (szorongást) eredményez 
– megoldásjelöltek kidolgozása helyett folyamatosan az 

aggodalmak hangoztatása 

– „A dohányzás lassú és fájdalmas halálhoz vezet” 

 

• Negatív érzelmek jelenléte a pozitívakhoz hasonlóan 
megnehezíti a szisztematikus feldolgozást. 



BEVEZETŐ KÉRDÉSEK 

http://www.youtube.com/watch?v=kVcHhJD

9bh0 

 

• Mi a kommunikáció elsődleges funkciója, miért 

kommunikálunk? 

• Mi történik a kommunikáció során? 

– Az önkifejezés kommunikáció mennyiben 

kommunikáció? 



A KOMMUNIKÁCIÓRÓL 

ALKOTOTT KLASSZIKUS 

ELKÉPZELÉS 

• a kijelentő mondatokra koncentrál 

• ezek a külvilágra vonatkoznak, arról 

tesznek igaz vagy hamis állításokat 

• a mondatbeli szavak a külvilágbeli 

tárgyakra vonatkoznak (referálnak) 

• funkciójuk a világ leírása 



A KLASSZIKUS ELKÉPZELÉS 

JEL 

dolog 

KÖZL

Ő 

CÍMZET

T 





MI A GOND A KLASSZIKUS 

ELKÉPZELÉSSEL? 

• Az általunk vizsgálandó kommunikációs 
jelenségek jelentős része egyáltalán nem a világ 
leírásának céljával jött létre.  

 

• Mire vonatkozik a szöveg: „A tárgyalást ezennel 
megnyitom!”  
– Lehet-e egyáltalán igaz vagy hamis? 

 

• A jelek, az üzenetek csak egy bizonyos 
értelmezési keretben dekódolhatóak. 



• Azért, hogy a világra vonatkozó leírásokat cseréljünk? A 
szociálpszichológus nézőpontjából a kommunikáció 
funkciója ennél jóval szélesebben definiálható. 

• A kommunikátor azért kommunikál, hogy szándékainak 
megfelelő változásokat idézzen elő a társas világban. 

 

• A társas világ megváltoztatásához pedig egy kiemelt 
jelentőségű út az emberek mentális állapotának 
megváltoztatásán át vezet.  

• Ebbe a szemléletbe belefér az is, hogy úgy veszünk rá valakit 
valamire, hogy az nincs tudatában annak, hogy nekünk ez volt a 
szándékunk, vagyis ebben a szemléletben a manipláció is 
kommunikációnak számít (ld. előző óra). 

MIÉRT 

KOMMUNIKÁLUNK? 

(A 

SZOCIÁLPSZICHOLÓG

IAI SZEMLÉLET) 



• A mentális állapot magában foglal különféle mentális tartalmakat 
(attitűdök) 
– Ismereteket, hiedelmeket 

– Érzelmeket, érzelmi viszonyulásokat 

– Készségeket, cselekvési hajlandóságokat 

• Ezek összekapcsoltan, egy tárgyra vonatkoztatottan vannak jelen. Ez 
a tárgy az attitűdtárgy. 

 

• Tehát a tényközlés, vigasztalás, dicséret, felszólítás, ígéret stb. a 
mentális állapot megváltoztatásának speciális esetei, amelyek 
különféle tartalmakat, az attitűdök különböző aspektusait veszik 
célba. 
– Egyesek fő funkciója világleírások átadása, 

– más esetekben társas elvárásokat aktivizálnak, szerepeket osztanak ki, 
stb. 

MENTÁLIS ÁLLAPOT 

MEGVÁLTOZTATÁSA MINT CÉL 



ATTITŰDÖK 

• A szociálpszichológia egyik alaptézise, hogy a 
fejünkben lévő kognitív, affektív és viselkedéses 
ismeretek kapcsolatban állnak egymással.  
 

• Attitűd: kognitív reprezentáció, ami összegzi egy 
attitűdtárggyal kapcsolatos (kognitív, affektív és 
viselkedéses) értékeléseinket. 

• Bármi lehet attitűdtárgy: személy, csoport, tárgy 

• Egy attitűd értékelési dimenziói:  
– pozitív/semleges/negatív  

– intenzitással bír 
 

• Az attitűd fogalma többek között az irracionális 
döntések és a racionális döntésekben jelenlévő 
irracionális összetevő magyarázatát teszi lehetővé. 



 
Megismerésbeli (kognitív) 

Érzelmi (affektív) 

 
Cselekvéses (konatív) 

A tárgyra vonatkozó ismeretek, 

hiedelmek, vélekedések, elképzelések. 

A kedvelés és nem kedvelés értékelő 

viszonyulásai. 

Viselkedési szándékok és cselekvési 

tendenciák. 

A hatékony befolyásolás alapvető szükséges feltétele, hogy a 
célszemély rendelkezzen a megkívánt reakcióhoz szükséges 

választendenciákkal.  

Az attitűdök három, egymással ugyanakkor szorosan 

összefüggő aspektusra oszthatóak fel: 



AZ ATTITŰD ASPEKTUSAI 

• Attitűdtárgy: UFO 

– Érzelmi (affektív) aspektus: 
• Nem szeretem az ufókat, szorongok már attól is, 

ha rájuk gondolok, összecsinálom magam, ha 
meglátok egyet. 

– Megismerésbeli (kognitív) aspektus:  
• Az ufók fején antennák vannak, amik segítségével 

a gondolataimban olvasnak. 

– Cselekvéses (konatív) aspektus: 
• Ha meglátok egy ufót elszaladok. 



SIKERES KOMMUNIKÁCIÓ A 

SZOCIÁLPSZICHOLÓGIÁBAN 

• A sikerességet a szociálpszichológiában a kommunikátor szempontjából értelmezzük. 

 

• A kommunikátor szempontjából a sikeres kommunikáció feltétele az, hogy a társas 
világ a szándékainak megfelelően alakuljon, annak eredményeképpen, hogy 
bizonyos eszközöket használ ennek eléréséhez! 

 

• Ez a hallgatók (beszéd)cselekedeteiben mérhető le (amennyiben a hallgatók a 
kommunikátor szándékainak megfelelő viselkedéstendenciát mutatnak).  

– A válaszok mérése gyakran nehéz feladat! Könnyen kerülhetünk abba a helyzetbe, hogy nem 
tudjuk, tényleg minden úgy alakult-e ahogy akartuk. 

– Sőt az is előfordul, hogy alakultak, de nem tudjuk, hogy a mi eszközeink eredményezték-e a 
változást. 

 

• A sikeres kommunikációhoz a hallgatót megfelelő eszköz segítségével kell 
befolyásolni. Az, hogy egy eszköz megfelelő-e az a hallgató elvárásaitól, belső 
állapotaitól függ. 

 

• Honnan tudjuk megfelelő-e az eszköz? 
– Ismerni kell az emberi természetet: ez a pszichológia dolga 

– Ismerni kell konkrét kultúrális és egyéni jellemzőket 



ATTITŰDÖK MŰKÖDÉSE MEGGYŐZÉSI 

HELYZETBEN 

• A hosszú távú hatást eredményező kommunikációs 
aktus sikere annak köszönhető, hogy a kommunikátor 
tartós attitűdváltozást ér el a célszemélyben. 

• A célszemély a továbbiakban azért fog a kommunikátor 
szándékainak megfelelően viselkedni, mert az 
attitűdtárgyat pozitívan/negatívan értékeli. 

 

• A kommunikátor célja tehát: attitűdváltozás elérése a 
célszemélyben. 

• A meggyőzés szempontjából fontos kérdés a 
későbbiekben az lesz: milyen faktorok befolyásolják az 
attitűdváltozás mértékét? 



ATTITŰDÖK ÉS MEGGYŐZÉS 

• A meggyőzés lehetséges céljai, az attitűd fogalmából 
kiindulva: 
– Egy attitűd intenzitásának változtatása (elköteleződés mértéke, a 

hiedelmek elmélyültsége, stb.) 

– Egy attitűd irányának megváltoztatása (+, - értékelés) 

– Egy új attitűd kialakítása a célszemélyben. 

 

• Egy attitűd megváltoztatására irányuló törekvés indulhat 
mind a viselkedéses, mind a kognitív, mind az affektív 
összetevő irányából, de ezek mindig hatással vannak 
egymásra, így bármi legyen is a befolyásolás 
kiindulópontja, többféle választ is kaphatunk. 



A HALLGATÓ LEHETSÉGES 

VÁLASZAI EGY BEFOLYÁSOLÁSI 

AKTUS ESETÉN  

• Cselekvéses (konatív) válasz: a kampány 
eredményeként a választók a megfelelő helyre teszik az 
ikszet. 

• Megismerésbeli (kognitív) válasz: a kampány 
eredményeképpen a választók fel tudják idézni a 
költségvetés sarokszámait és a kocsmai, valamint 
családi vitákban érvként tudják használni. 

• Érzelmi (affektív) válasz: a kampány eredményeként a 
választók bizonyos csoportokkal és attitűdtárgyakkal 
kapcsolatban érzelmeket fejlesztenek ki. Egyes 
politikusokat, intézményeket megutálnak, másokat 
esetleg megkedvelnek. 



ATTITŰDÖK MÉRÉSE 

• Közvetlen módszerek: 
– Önbeszámoló 

• Felmérés, közvélemény kutatás, mindennapi eszmecsere 

• A pszichológusok attitűdskálákat használnak (kérdésválasz alternatívák) 

• Az attitűdskálák felosztásának lehetnek torzító hatásai (ismerjük azt az 
érzést, amikor nem tudunk választani a felkínált alternatívák közül) 

– Közvetlen megfigyelés 
• A viselkedés megfigyelése 

• Cselekvési hajlandóságok jelezik az attitűdök irányát és intenzitását. 

• Mindkét módszernél probléma : 
– Az emberek őszinteségét előfeltételezik 

– A megfigyelői paradoxon: az emberek általában igyekeznek jó képet 
mutatni magukról mások felé. (senki sem akar tudatlan, elmaradott, stb. 
lenni) 

• Megoldások: 
– Anonimitás 



ATTITŰDÖK MÉRÉSE 

• Közvetett módszerek: 
– Attitűdök projekciója: 

• Embereket pl. arra kérnek, hogy híres emberek életének homályos 
részleteivel kapcsolatos részleteket egészítsenek ki. 

– Melyik igaz? Ronald Reagennek ötös átlaga volt az Euréka egyetemen. 
Vagy: Ronald Reagennek sosem volt hármasnál jobb átlaga az Euréka 
egyetemen. 

• Mivel a kérdezettek többsége nem tudja a választ, statisztikai 
alapon ez a módszer alkalmas lehet egy csoport attitűdjeinek 
felmérésére. 

– „Hamis vezetékek”: 
• Ha az emberek azt hiszik, hogy hazugságvizsgálóra kötötték őket, 

általában őszintébben nyilatkoznak. 
– A hazugságvizsgáló azonban maga nem hatékony eszköz, csak az 

attitűdök intenzitását tudja mérni, és azt sem a legjobb hatásfokkal – 
legfeljebb segédeszköz lehet. 

– Vannak egyéb hatékonyabb pszichológiai-fiziológiai eszközök is, 
de ezek inkább csak a kutatók számára elérhetőek. 



A BEFOGADÁS PLURALITÁSA 

• Hogyan lehetséges az, hogy ugyanazt az 
eseményt két eltérő hallgatóság alapvetően 
különbözőnek látja? 
 

• Meglévő attitűdjeink kihatnak arra, hogy mit és 
hogyan látunk a világból - ez az attitűdök, 
ismeretszervező funkciója. 

• Az attitűdök befolyásolják,  
– hogy a kommunikációs relációrendszerben az 

üzenetek mely részeire fogunk odafigyelni, melyiket 
fogjuk megérteni, feldolgozni és elfogadni.  

– hogy a tapasztalatainkat hogyan értelmezzük. 



AZ ATTITŰDÖK FUNKCIÓI 

• Az ismereti funkció   

– Minden attitűd hordoz valamilyen reprezentációt a 

világról és ezáltal segít könnyen, gyorsan felmérni a 

környezetet. (Kategóriák) 

– Az attitűd ennyiben heurisztikus jelleggel működik. 

• A haszonelvű funkció   

– Segít, hogy cselekvések pozitív kimenetelét elérjük, 

negatívat elkerüljük.  

– Annyiban kedveljük a tárgyat, amennyiben jutalmat, 

büntetést eredményez. 

 



AZ ATTITŰDÖK FUNKCIÓI 

• A szociális identitás funkció   
– Megalapozzák azonosulásunkat/elutasításunkat 

egyes  referenciacsoportokkal kapcsolatban. Általuk 
fejezzük ki a számunkra fontos értékeket és az 
énképünket.  

– (személyekhez, csoportokhoz és normákhoz 
kapcsolódó attitűdök) 

• Az énvédő funkció  
– Elhárító mechanizmusok, bizonyos attitűdök 

segíthetnek elkerülni nemkívánatos helyzeteket.  

– Pozitív tárgyakhoz való kötődéssel az önbecsülés 
fenntartását segíthetik. 

 



ATTITŰDÖK 

KONZISZTENCIÁJA 

• A legtöbb tárggyal kapcsolatban több oldalról kapunk információkat.  

• Esetleg az attitűdök aspektusai ellent mondanak egymásnak. (a 
véradás fontos és jó, de nem bírjuk, ha tűt szúrnak belénk.) 

• Mindamellett általában konzisztenciára törekszünk és jobbára 
világos iránnyal rendelkező, egyértelmű attitűdjeink vannak. 
– Fontos ugyanakkor, hogy az egyes attitűdtárgyakhoz kapcsolódó 

tartalmak részben függetlenek egymástól. Rendszerint előfordul, hogy a 
különböző tárgyakkal kapcs. attitűdjeink egymásnak tartalmilag 
ellentmondanak. Ha ezzel szembesülünk ezt a feszültséget is 
igyekszünk feloldani, ahogy majd a kognitív disszonancia esetében azt 
látni fogjuk. 

 

• Az attitűdök konzisztenciája annak köszönhető, hogy: 
– Információbázisunk általában egyoldalú 

– A különböző információkhoz eltérő súlyokat rendelünk (befogadhatóság, 
kiugróság) 

– A könnyen felidézhető és hozzáférhető információk hatása nagyobb 



AZ ATTITŰDVÁLTOZÁS 

ELÉRÉSÉNEK MÓDJAI 

• Kognitív út 
• Felületes 

• Szisztematikus 

• Affektív (érzelmi) út 
• klasszikus kondicionálás 

• kognitív disszonancia 
 

• Az attitűdök kognitív úton történő megváltoztatása 
általában egy döntés meghozatalának eredményeként 
adódik.  

• Az attitűdök ugyanakkor megváltoztathatóak érzelmi 
hatásokon, megszokásokon keresztül is. 

• Sőt a viselkedés irányából is lehetséges megváltoztatni 
az attitűdök többi összetevőjét! (ld. később pl.: kognitív 
disszonancia) 



DÖNTÉSI HELYZET 

• A döntés a racionális döntéselmélet szerint 
– valamilyen cél elérése érdekében kidolgozott, a 

helyzet által meghatározott cselekvési vagy belső 
feldolgozási alternatívák közötti választás. 

 

• A kérdés megfogalmazható így: 
– „Milyen attitűdöt alakítsak ki X tárggyal 

kapcsolatban?” 

 

• Ez a „döntés” gyakran nem reflektált, tudatos 
folyamat még a kognitív út esetében sem! 



R. PETTY & J. CACIOPPO 

• A kognitív úton történő attitűdváltozásnak két útja 
lehetséges: 

 

• Felületes (heurisztikus) feldolgozás 
– A heurisztikák ökölszabályok, amelyek a döntések 

meghozatalában segítenek. 

– Gyors, kevés feldolgozási kapacitást igényel. 

– Csekély következtetési mélység. 

– Az ezen az úton elérhető attitűdváltozás is sekély és 
mulandó. 

– A döntéshozatalnak ez a formája az, amit 
„irracionális”-nak szoktunk nevezni. 



R. PETTY & J. CACIOPPO 

• Alapos (szisztematikus) feldolgozás 

– Lassú és sok feldolgozási kapacitást, 

koncentrációt igényel (pl. sakk). 

– Következtetések mélyebb kibontása. 

– Az ezen az úton elérhető attitűdváltozás erős 

és tartós. 

– A döntéshozatalnak ez a formája az, amit 

„racionális”-nak szoktunk nevezni. 

 



A FELÜLETES 

FELDOLGOZÁS 

ESZKÖZEI 

• Szakértői heurisztika 
– A kommunikátorral, ill. a témával kapcsolatos attitűdök kiépítése 

során arra támaszkodunk, hogy a kommunikátor a szakértőség 
bevett jegyeivel rendelkezik: 

• szakszavak használata, szakirodalomra hivatkozás, idézetek 
használata, stb. 

• de gyakran elég egy névtábla vagy egy nyakkendő is ... 
– Pl.: az orvosnak öltözött színész győzköd minket arról, hogy 

melyik a legjobb fogkrém. 
– Pl.: a „független politikai elemző” megmagyarázza, hogy „ki 

nyert” a vitában. 
 

• Üzenethosszúság-heurisztika 
– A gyorsan és hosszan beszélő embereket megbízhatóbbnak 

tartjuk 
• elriaszt a szisztematikus feldolgozástól, nehézzé teszi azt. 
• aktivizálja a szakértői heurisztikát 



A FELÜLETES 

FELDOLGOZÁS 

ESZKÖZEI 

• Objektivitás látszatának a heurisztikája 
– „Tény”, „bizonyíték”, „logika” szavak gyakori használata -> 

megbízhatóbbnak ítéljük. 

• Elérhetőségi heurisztika 
– Ha kapunk valamiféle támpontot a döntéshez, akkor az akkor is 

meghatározza a döntésünket, ha azt tudatosan nem szándékozzuk 
figyelembe venni. 

• Vásárlásnál (lehorgonyzás) 
– „Ami drága, az jó” heurisztika 

– „Amit sokan szeretnek, az jó” heurisztika (csoportnyomás) 

– „Mindig a legjobbat kell venni” heurisztika 

• Ezeken kívül minden szakmának megvannak a maga 
szakmaspecifikus heurisztikái! 



FORRÁSOKKAL KAPCSOLATOS 

HEURISZTIKÁK PÉLDÁI 

• Újság (milyen politikai elkötelezettségű?) 
– Impresszum 

– Melyik cég? Ki a tulajdonos? 

– Kik hirdetnek benne? 

– Milyen szakértőkre hivatkozik? Melyik közvélemény-
kutató cég adatait használja? 

• Internet (megbízható website-e?) 
– Ki a domain birtokosa? (www.domain.hu) 

– Kikre mutatnak linkek? Kikre NEM mutatnak linkek? 

– Milyen viták folynak a fórumaikban? Hány bejegyzés? 

– Hányan linkelik őket? (Google - link:www.index.hu) 



MIÉRT „RACIONÁLIS” MÉGIS A 

HEURISZTIKÁK HASZNÁLATA? 

• Nap mint nap rengeteg döntési helyzettel 

szembesülünk. 

– Nem érdemes a szisztematikus feldolgozást 

választani, ha a döntésre szánt idő és energia 

költsége meghaladja a rossz döntés 

veszteségének várható értékét. 
 

– Pl.: „melyik kocsmába üljünk be?” – hogyan 

döntsünk ? – helyismeret, anyagiak. 



A SZISZTEMATIKUS 

FELDOLGOZÁS LÉPÉSEI 

1. Odafigyelés 

2. Megértés 
 

3. Reagálás, elaboráció (kidolgozás): a saját 

viszonyulás kialakítása összhangban a 

korábbi ismeretekkel, attitűdökkel. 
 

4. Az üzenet elfogadása. (attitűdváltozás) 

Befogadás 



A SZISZTEMATIKUS 

FELDOLGOZÁST 

BEFOLYÁSOLÓ 

MOTIVÁCIÓS 

TÉNYEZŐK. 

• Mikor szoktunk szisztematikus feldolgozást 
választani?  

• Ha fontos a pontosság: 
– Pl: műszaki döntés 

• Ha szerepe van a személyes érintettségnek: 
– következmények, felelősség kihangsúlyozása 

– Pl: üzleti döntés 

 

• Vagyis: Ha azt akarod, hogy a célszemély 
szisztematikus feldolgozást válasszon, mutasd 
fel az érintettségét vagy a pontossággal 
szemben támasztott követelményeket! 



A SZISZTEMATIKUS 

FELDOLGOZÁST 

BEFOLYÁSOLÓ 

KAPACITÁSBELI 

TÉNYEZŐK. 

1. A feldolgozásra való képesség szerepe 
– Attitűdtárgyak több értékelő dimenzió mentén való 

összehasonlítása meghaladhatja a célszemély kognitív 
kapacitását (rövidtávú emlékezet), ez pedig 
akadályozhatja a szisztematikus meggyőzést. 

 

2. Az értékeléshez szükséges előzetes tudás 
szerepe 

– Ha a célszemély nem rendelkezik az értékeléshez 
szükséges előzetes tudással, vagy 

– ha az adott helyzetben a tudás nem elérhető (A 
szupermarketban nem elérhetőek más boltok árai) 

– akkor a heurisztikus módszerhez fog folyamodni. 



A SZISZTEMATIKUS 

FELDOLGOZÁST 

BEFOLYÁSOLÓ 

KAPACITÁSBELI 

TÉNYEZŐK 

3. Lehetőség a koncentrálásra 
– Ha a célszemély nem kap elég időt a gondolkodásra, 

vagy ügyesen elterelik a figyelmét, lekötik a kognitív 
feldolgozóképességét (pl. hangos zene szól a 
boltban, monitorok, fények villódznak, stb.), akkor a 
heurisztikus módszert fogja választani. 

 

4. Személyes különbségek 
– Egyes embereknek kisebb megismerési szükséglete 

van, és eszükbe sem jut, hogy olykor érdemesebb 
lenne a szisztematikus módszert választani. 



PÉLDA: DIREKT MARKETING 

• Ha valaki olyan ajánlatot ad, ami csak most, csak 
itt, csak neked érvényes, azt feltehetőleg azért 
teszi, hogy 
– csak a felszínes feldolgozást alkalmazhassuk 

– ne álljon módunkban a szisztematikus feldolgozáshoz 
szükséges kiegészítő ismeretek (alternatív termékek, 
alternatív árajánlatok) beszerzése. 

 

– A házaló stratégiája éppen ez. 

– (vegyük figyelembe ugyanakkor, hogy neki a 
legnagyobbak a fajlagos üzemeltetési költségei, és így 
a megtérüléshez szükséges haszonkulcsa) 



A MODELLBŐL 

KÖVETKEZŐ 

EREDMÉNYEK 

• Bonyolult és erős vagy primitív és gyenge érvek 
hatékonyabbak a meggyőzésben? 
– Ha a célszemély a felületes feldolgozást választja 

(motiváltság v. kapacitás hiánya), akkor az erős érvek 
nem kerülnek megértésre. 

– Ha viszont mégis a szisztematikus feldolgozást 
választja, akkor a gyenge érvek a várttal ellentétes 
hatáshoz is vezethetnek. 

• Bumerángeffektus (Tesser, 1978) 
– A manipuláció visszaüt, ha a befogadó szisztematikus 

feldolgozást választ. 



POZITÍV ÉRZELMEK ÉS A 

SZISZTEMATIKUS 

FELDOLGOZÁS 

• Pozitív érzelmek jelenléte megnehezíti a 

szisztematikus feldolgozást. 

 

• Ilyenkor a bonyolult, logikus érvek kis 

hatásúak, mert egyszerű heurisztikák 

működnek. 

 

– Pl. focimeccs félidejében a reklámspot. 



NEGATÍV ÉRZELMEK ÉS 

A SZISZTEMATIKUS 

FELDOLGOZÁS 

• Az enyhe félelem nem kelti fel eléggé a befogadók 
figyelmét. 

• A túl intenzív félelem védekező elkerülést eredményez. 

 

• Ha nincs javasolt megoldás, a meggyőző által a felvetett 
(félelmetes) problémára javasolt megoldás nem 
kivitelezhető, vagy nem valószínű a siker, akkor  
védekező elkerülést (szorongást) eredményez 
– megoldásjelöltek kidolgozása helyett folyamatosan az 

aggodalmak hangoztatása 

– „A dohányzás lassú és fájdalmas halálhoz vezet” 

 

• Negatív érzelmek jelenléte a pozitívakhoz hasonlóan 
megnehezíti a szisztematikus feldolgozást. 



ATTITŰDVÁLTOZÁS 

ELÉRÉSE AFFEKTÍV 

ÚTON 
(KÉSŐBBI ANYAG) 

• A kommunikátor a célszemélyt meglévő 

attitűdjeire támaszkodva új attitűdök 

kifejlesztésére veszi rá. 

 

– kondicionálás 

– kognitív disszonanciaelmélet 

– érzelmek és a feldolgozás összefüggése 



KLASSZIKUS 

KONDICIONÁLÁS 

• Pozitív/negatív kontextusba helyezzük az 
attitűdtárgyat, hátha átragad rá valami. 

 

– zene 

– gesztusok, mosoly 

– szép nők/pasik 

– híres emberek, sportolók 



FONTOS ELEMZÉSI 

KÉRDÉSEK: 

• Mi az attitűdtárgy? 

• Milyen attitűdváltozás elérése a cél? 

– Melyik feldolgozási úton keresztül? 

– Milyen heurisztikákra épít? 

– Milyen meglévő attitűdökre épít? 

 

• Mekkora az esélye, hogy megváltoznak a 

célszemélyek attitűdjei? 



Memória, sztereotípiák, 
sémák 

 Az emlékezés történések és információk 

felidézése. Amikor emlékezünk, 

újraalkotjuk, összerakjuk, értelmes 

történetté alakítjuk emlékképeinket. A 

kapott információkat kiegészítjük azzal, 

amit a világról tudunk.  Loftus kísérlete 

(baleset) 

 

 A sztereotípia az emberek egy 

csoportjáról vallott nézetek összessége, 

amely a csoport tagjainak tulajdonságait 

tartalmazza.  Cohen kísérlete 

(vacsora) 

 

 A séma arra is vonatkozik, ahogy tipikus 

helyzetekben az emberek viselkednek. 

Kognitív disszonancia 

 Leon Festinger vezette be a fogalmat 

az 50-es években. 

 Azt állította, hogy ha ellentmondást 

találunk gondolataink között, akkor ez 

kellemetlen érzéssel tölt el bennünket, 

és megpróbáljuk ezt az ellentmondást 

kiküszöbölni. 

 Van döntést megelőző és döntés utáni 

disszonancia. 

 Rámutat az ítéletalkotás 

sebezhetőségére. Ítéleteink nem 

döntésünk előtt, gondos mérlegelés 

hatására változnak, hanem 

cselekedeteinket követően olyan 

irányba, hogy a cselekedetekkel 

összhangba kerüljenek. 

 Először a tényeket, majd a 

véleményeket, érzéseket, attitűdöket 

változtatjuk meg. 
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AZ OKSÁG ÉS AZ 

EGYÜTTES ELŐFORDULÁS 

MEGÍTÉLÉSE 

2018.03.01. 115 

• A gondolkodás szempontjából fontos, hogy felfedezzük a 
számunkra fontos történések közötti kapcsolatokat. E nélkül nem 
tudnánk célszerűen cselekedni. 

1. „Együttes előfordulások” a két dolog pozitívan korrelál. 

2. Oksági kapcsolatok  ilyenkor az egyik tényező okozza a 
másikat. 

Az emberek gyakran hibáznak a kapcsolatok megítélésében: 

 Nem veszik észre a meglévő korrelációt. 

 Korrelációt látnak ott is, ahol nincs. 

 Oksági kapcsolatot tételeznek fel oksági kapcsolat hiányában. 

 Az emberek csak azzal törődnek, hogy hányszor tapasztalták azt, 
hogy 2 dolog együtt jár. 

 A hiedelem, hogy a körülöttünk lévő világot képesek vagyunk 
irányítani. 

 

 



2. A VALÓSZÍNŰSÉG 

NORMATÍV ÉS LEÍRÓ 

ELMÉLETE 

2018.03.01. 116 

• A valószínűség megállapítása fontos tényező az emberi 

gondolkodás számára, amikor olyan cselekvési alternatívák között 

választ, melyek hatása a jövőben keletkezik. 

• A valószínűség 3 felfogása: 

1. Logikai lehetőségek 

2. Relatív gyakoriság 

3. Személyes hiedelem 

 Alkalmazási kör Az ítélet alapja 

Logikai lehetőségek Zárt eseménysorozat Szabályon alapuló logika 

Relatív gyakoriság Sokszor megtapasztalt 

múltbeli események 

statisztikák 

Személyes hiedelem Új, még nem sokszor 

előfordult események 

Esemény 

bekövetkezésére vallott 

hiedelem 



3. HEURISZTIKÁK ÉS 

TORZÍTÁSOK 

2018.03.01. 117 

• Tversky és Kahnemann foglalkozott a valószínűségi 
ítéletek kialakításának mechanizmusával, és leírt egy sor 
tipikus torzítási mechanizmust (heurisztikát).  

• A torzítások oka a valószínűségi ítéletek kialakításának 
bonyolultsága, mely túl nagy terhet ró az ember 
gondolkodására.  kielégítő megoldásokkal megelégszünk. 

• A torzítások nem véletlenszerű, rendezetlen hibák, hanem 
olyan leegyszerűsítő mechanizmusok eredményei, 
melyekkel az emberek a bonyolult feladatokat a maguk 
számára kezelhetővé teszik. 

• A szerzők kísérleteikben az intuitív valószínűségi ítéleteket 
összehasonlították a normatív szabályokat követő ítéletekkel. 



A HEURISZTIKÁKBÓL 

FAKADÓ TORZÍTÁSOK 

2018.03.01. 118 

Heurisztika Torzítás: a valószínűség téves 

megítélése 

A torzítás alapja 

Reprezentativit

ás 

Az események kategóriába tartozási 

valószínűségének vagy valószínű 

okának téves megítélése 

1. Érzéketlenség az események 

előzetes valószínűségével szemben 

2. Érzéketlenség a mintanagysággal 

szemben 

3. A regresszió helytelen értelmezése 

Hozzáférhetősé

g 

A valószínűségi ítélet  a felidézés 

könnyedségétől függ 

1. Személyesen tapasztalt 

gyakoriságon alapul 

2. Mennyire könnyű elképzelni az 

eseményt 

3. Mennyire érdekes az élmény 

Rögzítés és 

kiigazítás 

Az önkényesen megadott kiinduló 

érték, illetve az események 

összetartozása vagy függetlensége 

befolyásolja a valószínűségi becslést 

Mindig  egy kezdeti értékhez igazítják a 

későbbi becslési értékeket az emberek. 

Visszatekintő 

torzítás 

A kimenetel valószínűségének 

utólagos túlértékelése 

A megtörtént dolgokra úgy tekintünk, 

mintha nem is történhetett volna 

másképpen. 

Túlzott 

magabiztosság 

A saját ítélet megbízhatóságába vetett 

túlzott bizalom 

Az emberek nem jól ismerik fel a 

tudásukat. 



4. A HASZNOSSÁG 

ÉRTÉKELÉSÉNEK KORLÁTAI 

2018.03.01. 119 

• Van-e normatív szabály a hasznosság értékelésére? 

 Kezdetben az értéket számokkal kifejezhető, számszerűsíthető 
mennyiségnek tartották  hordozója a pénz 

 

 A XVIII. sz-ban a Bernoulli unokafivérek felhívták a figyelmet arra, 
hogy a dolgok hasznossága nem követi a dolgok 
számszerűsíthető értékét. A hasznosság egy adott pénzösszeg 
megszerzése után csökken. 

 

 Ez rávilágított arra, hogy szubjektív tényezők is szerepet játszanak 
az érték megállapításában. Felismerték az elérhetőség szerepét. 

 

 SEU-modell (szubjektíven elvárt hasznosság modellje)  elvárt 
hasznosság maximalizálása: a döntéshozó a szubjektív 
hasznosságot és a valószínűséget egymással összeszorozza 

 



2018.03.01. 120 

• A normatív döntéselmélet az elvárt hasznosság kezelésére is 
kidolgozott axiómákat, melyek a választások konzisztenciáját 
biztosították: 

 Összehasonlíthatóság  a döntéshozó össze tudja hasonlítani és 
preferenciája szerint sorrendbe tudja állítani az alternatívákat. 

 Dominancia  A döntéshozó sohasem választ olyan alternatívát, 
amelynél egy másik jobb 

 Közös tényezők kiejtése  a választ csak az alternatívák közötti 
különbségek befolyásolják, az egyforma tulajdonságokat figyelmen kívül 
hagyják 

 Tranzitivitás  Ha A>B és B>C, akkor A>C 

 Invariancia  a döntéshozót nem befolyásolhatja az alternatívák 
bemutatásának módja 

 
Neumann és Morgenstern paradoxonok formájában írták le a fenti szabályok 

áthágásának következményeitAllais - paradoxon, Ellsberg – paradoxon 

Tversky tranzitivitás szabályának megsértése 

Lichtenstein és Slovic az invariancia szabályának megsértése: a preferencia 
megfordulása 

 

 



5. ALTERNATÍV DÖNTÉSI 

MODELLEK 
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• Tversky és Kahnemann dolgozták ki a kilátáselméletet, 
amely segítségével úgy vélték, képesek leírni a döntéshozók 
bizonytalan helyzetekben tanúsított viselkedését.  

• Céljuk, hogy az elvárt hasznosság normatív elméletéből 
induljanak ki, és azt a lehető legkevésbé módosítva jussanak 
el egy, a valóságot reprezentáló modellhez. A 
lehetőségelmélet tehát megmagyarázza, hogy milyen okok 
miatt és hogyan térnek el a személyek a normatív 
modelltől. 

• A lehetőségelmélet feltételezi, hogy a döntéseknél figyelembe 
vesszük a valószínűségeket és a hasznosságokat, és ezeket 
összeszorozzuk. Ugyanakkor a valószínűségeket 
eltorzítjuk, a hasznosságot pedig valamilyen 
referenciaponthoz igazítjuk. 



KILÁTÁSELMÉLET 

• Értékfüggvény 

• Veszteségtartományban – Kockáztatunk (loss 

aversion) (eltérő meredekség) 

• Nyereségtartomány- Kockázatkerülés 
• Thaler és Johnson (1994) kritikája ( Egyéni történet) 

 

 



A KILÁTÁSELMÉLET ÁLTAL 

AZONOSÍTOTT HATÁSOK 

2018.03.01. 123 

Hatások A hatások alapja 

A nagy és a kis valószínűségek eltorzítása Az emberek a kis valószínűségeket túlzott súllyal, a 

közepes és nagy valószínűségeket pedig túl kis 

súllyal veszik figyelembe. 

A nagyon kis valószínűségek elhanyagolása Egy bizonyos szint alatt a valószínűségeket az 

emberek már egészen elhanyagolják, 0-nak tekintik 

(küszöbhatás). 

A bizonyossági hatás A biztos nyereségeket felértékeljük, preferáljuk a 

bizonytalanokkal szemben. 

A hasznosságok referenciaponthoz való 

igazítása 

Az emberek a hasznosságot aszerint értékelik, hogy 

egy kiindulóponthoz képest hogyan változik a 

helyzetük. 

A nyereség és a veszteség eltérő kezelése. 

Nyereségnél kockázatkerülés, veszteségnél 

kockázatkeresés 

A veszteséget sokkal nagyobbnak értékeljük, mint a 

megfelelő nyereséget. 

Keretezési hatás Hogyan lehet befolyásolni az embereket a 

megfogalmazással. 

Birtoklás hatása A tulajdonunkban lévő dolog árát nagyobbra 

értékeljük, mint amennyit fizetni lennénk hajlandóak 

érte. 

Mentális könyvelés Külön-külön könyveljük el a különböző 

eseményeket, nem összevonva. Nyereségeket 

külön kell kezelni, veszteségeket jobb összevonni. 
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• Bell, Loomes, Sugden  Megbánáselmélet 

• Úgy módosítja az elvárt hasznosság elméletét, hogy 
nem egy referenciaponthoz, hanem egy elképzelt 
állapothoz viszonyítunk, ahhoz a hipotetikus esethez, 
hogy mi történt volna akkor, ha a másik alternatívát 
választottuk volna. 

• Örülünk, ha megtudjuk, hogy rosszabb eredményt 
értünk volna el a másik alternatíva választása esetén, 
és döntésünket megbánjuk, ha jobban jártunk volna. 

• Az emberek megpróbálják figyelembe venni a 
döntésük után bekövetkező érzelmeiket. 

• A megbánáselméletben saját döntéseinkhez fűződő 
érzelmeink nagy szerepet játszanak. 



6. TÖBBKRITÉRIUMOS 

DÖNTÉSEK 

Kompenzatórikus stratégia 

 Különböző módszerek 
alkalmazásával az emberek 
minden egyes dimenzió szerint 
sorra értékelik az alternatívákat.  

 Így minden alternatívára kapnak 
egy, az összes tulajdonságot 
tartalmazó általános értéket, ami 
lehetővé teszi a legjobb alternatíva 
kiválasztását. 

 Ebben a modellben az egyik 
dimenzió szerint adott gyengébb 
értékelést kompenzálja egy másik 
dimenzióban adott pozitív 
értékelés. 

 Sok dimenzió kezelése túl nagy 
terhet jelent az ember mentális 
kapacitása számára 
 

Nem kompenzatórikus 
stratégia 

 

 Ezekben a stratégiákban a 

pozitívabb és gyengébb 

tulajdonságok nem kompenzálják 

egymást.  

 A választás úgy történik, hogy 

bizonyos egyszerű szabályokat 

állítunk fel. 

 Ezek a döntések már kevésbé 

konzisztensek, de megfelelnek a 

kielégítő döntés kritériumának. 
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DÖNTÉSI GRÁFOK (FÁK) 

• Döntési láncok speciális ábrázolása 

• Összetett, bonyolult döntési helyzetek 

– Döntési pontok 

– Természetes állapotok 

– Cselekvési változatok 

• Meghatározható  

– Az optimális stratégia 

– Parciális és teljes pénzforgalom mutatói 

– Döntések diszpozíciós értékei 



ALAKI SAJÁTOSSÁGOK 

• Nem tartalmaznak kört, húrt 

• Minden pontjából valamennyi másik 
kizárólag egy úton érhető el 

• Családfa-szerű rajzolat (terebélyesedő)  

• Elemek 

– Döntési pontok  

– Esemény pontok  

– Élek 

– Bekövetkezési valószínűségek, kockázatok 



KÉSZÍTÉS FOLYAMATA 

1. Lehetséges döntési változatok és várható 
eredményeik meghatározása és a gráf 
megrajzolása 

2. Változatok kockázatelemzése 
– Várható bekövetkezési valószínűségek 

prognosztizálása 

– Pénzügyi-gazdasági következményeinek kiszámítása 
(becslése) 

3. A valószínűségek és az eredmények élekhez 
rendelése 

4. Elemzés és döntés, kedvező változat 
kiválasztása 



ELEMZÉS LÉPÉSEI 

• Végpontok eredménye 

EA=E1A+E01 

• Végpontok bekövetkezési valószínűsége 

pA=p1A×p01 

• Eseménycsomópontok eredménye 

E1=EA×pA+ EB×pB+ EC×Pc 

• Belső döntési pontok valószínűségének 
meghatározása 



INDIKÁCIÓ  

• Az esetek többségében a gyakorlatban 
objektív valószínűség nem áll 
rendelkezésre 

– Alapfeltétele, hogy az esetek ismétlődőek 
legyenek 

– Biztosítások 

• Szükség van szubjektív döntésekre 

• Bizonytalan feltételek melletti döntés  
szubjektív valószínűség alkalmazása 



NORMÁL ELOSZLÁS 

• Normál eloszlás feltételezése 

– Nincs mód mintavételre az objektív 

valószínűség meghatározásához 

– Ktg 

• Szubjektív valószínűségi változó normális 

eloszlásának feltételezése 

• Az ettől való standard eltérés kiszámítható 



INTERJÚ MÓDSZER 

• A valóságban a normál eloszlás ritka 

• Interjúkészítés szakértővel → reálisabb 
becslés (intervallumbecslés) 

• Szubjektív valószínűségek táblázata 

– Eloszlásgörbe 
• Egy oldalra kummuláltak 

• Szimmetrikusak 

• kétoldalóak 

• Szubjektív valószínűség 



BAYES ELEMZÉS 1. FÁZISA 

• Prior-analízis 

– Döntés struktúrája 

– Kielégítő eredmény-mérték kiválasztása (pay-off) 

– Előzetes (priori vagy a priori) valószínűség 

meghatározása (szubjektív) 

– Minden akció várható eredményének kiszámítása 

– A teljes információ várható értékének 

meghatározása (vagy ezek intervallumbecslése) 

– Ha nem megbízható az eredmény: 2. fázis 



BAYES ELEMZÉS 2-3. FÁZISA 

• Preposterior analízis 

– Olyan források felkutatása, melyek  
• Nem túl költségesek 

• Előzetes információk alapján döntési fa rajzolható 
fel 

• Posterior analízis 

– Ha már rendelkezésre állnak kísérleti 
információk forrásai, akkor a szubjektív 
valószínűségek kontrollja következik 

• Ha szükséges: helyesbítések 



BAYES ELEMZÉS 4. FÁZISA 

• A jövő elemzése 

– További bizonytalansági tényezők 

– Bayes tétel: posterior valószínűség kiszámítsása 

• Bayes stratégia: keressük azt a megoldási 
módot keressük, amely mellett az Oi-edik 
várható nyereség értéke maximális lesz, ahol  

 

 

• Mindig létezik tiszta stratégia 



FELTÉTELEZÉSEK 

EGYFOKOZATÚ DÖNTÉSEKRE 

• m féle természetes állapot (tényállapot) 
következhet be 

e1, e2, …, em 

• r féle tevékenység (akció, cselekvési terv, 
stratégia) 

a1, a2, …, ar 

• az ai tevékenység és az ej természetes 
állapot vonzata Uij nyereség 

• ej  bekövetkezési valószínűsége pj 



FELTÉTELEZÉSEK 

EGYFOKOZATÚ DÖNTÉSEKRE 

• Véletlenszerű F megfigyelés 

F=F(f1, f2, …, fs) 

• És ez a függvény független attól, hogy 

melyik természetes állapot következik be 

• Annak a valószínűsége, hogy hogy fk 

esemény éppen akkor következzék be, 

amikor a természetes állapot ej legyen qjk 

 

 



KÉTFOKOZATÚ DÖNTÉS 

• Ebben az esetben a kísérleteket már 

korábban végrehajtottuk, mint ahogy a 

természetes állapotok bekövetkezhettek 

volna 

• Így a modellből megismerhetjük a p(ej|fk) 

feltételes valószínűséget 

 

 



BAYES-TÉTEL 

Egy konkrétan meghatározott ej esemény 
bekövetkezésének feltételes valószínűsége fk 
feltétel  mellett nem más, mint az fk 
bekövetkezésének feltételes valószínűsége 
szorozva az ej bekövetkezésének 
valószínűségével pj-vel, s ezt a szorzatot 
elosztva az összes lehetséges megfigyelés 
összes feltételezett és feltételmentes 
valószínűsége szorzatának összegével 
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KÖSZÖNÖM  

A FIGYELMET! 


