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8. óra - játékelméleti alapfogalmak 
 

A racionális döntések elmélete 
 

Kényszermentes helyzet: a kényszermentes társadalmi helyzetekben a cselekvők saját 

akaratuknak megfelelően döntenek. Az ilyen helyzetek leírására a játékelmélet tűnik a 

legalkalmasabb elméletnek. 

 

Döntéselmélet 

A társadalmi cselekvéseink nem eleve meghatározottak. A legtöbb társadalmi helyzetben több 

lehetőség, cselekvési alternatíva közül választhatunk. Ilyen esetekben döntenünk kell, hogy a 

többféle cselekvési opció közül melyiket válasszuk. A cselekvések és a döntések 

elválaszthatatlanul összekapcsolódnak egymással, ezért a döntésekre vonatkozó tudásnak, 

vagyis a döntéselméletnek kiemelt szerepet kell tulajdonítanunk a társadalmi cselekvések 

magyarázata során. 

A döntések tudományos elemzése számára a racionális, mérlegelő hozzáállás a 

kiindulópont. 

A hagyományos döntéselmélet az alábbi tényezőket különítette el: 

1. a cselekvők számára mindig adott külvilág releváns tényállásainak halmaza, azok a 

lehetséges világállapotok, amelyeket figyelembe kell venni a döntések során (sj); 

2. a megvalósítható cselekvési alternatívák halmaza (ai); 

3. a cselekvési lehetőségek és a lehetséges világállapotok összes kombinációjához 

rendelt következményfüggvény (cij = c(ai(sj))) 

4. a döntéshozó szubjektív vélekedése a lehetséges világállapotok bekövetkezési 

valószínűségeiről (pj = p(sj) valószínűségi függvény) 

5. a döntéshozó rangsora a lehetséges következményekre vonatkozóan azok szubjektív 

kívánatossága alapján (v(cij) hasznossági függvény) 

 

A játékelmélet olyan társadalmi szituációkat elemez, amelyekben a résztvevő felek különböző 

döntési lehetőségek közül kell kiválasztani egyet úgy, hogy figyelembe veszik (vehetik) a többi 

szereplő lehetséges döntéseit és a mindezek (vagyis a saját és a többi szereplő döntéseinek) 

eredményeként előálló következményeket. Ez egy döntési szituáció, amelynek során 

mérlegelni kell a lehetséges alternatívákat, amelynek elemzésére a döntéselmélet alkalmas. E 

hasonlóság ellenére a játékelméletet mégsem tekintik a klasszikus döntéselmélet részének. 

 

Preferenciarendezések 
az értékkifejezés tehát nem más, mint egy preferenciarendezés, egyfajta választás a lehetséges 

alternatívák halmazából. Gyakorlatilag ugyanezt fejezi ki a közgazdaságtan hasznosság 

fogalma is, amely a javak, termékek, szolgáltatások gazdasági értékére vonatkozik.  

Az oly gyakran használt érdek fogalma is szorosan kötődik az értékek problémaköréhez, 

hiszen nem igazán tudjuk megmondani, kinek mi az érdeke, ha nem ismerjük az illető 

értékválasztásait. 

 

 



 

Játékelmélet 
 

Interakció: a társadalmi kapcsolatot, vagyis a társadalmi cselekvést magába foglaló helyzetet 

nevezhetjük interakciónak is, amikor személyek közti, „egymásra vonatkoztatott” 

cselekvésekről beszélünk (inter-action). 

 

Többszereplős döntési helyzet 

A társadalmi helyzetek jelentős részében nem kettő, hanem több szereplő kerül kapcsolatba 

egymással. Kézenfekvő megoldásnak tűnik, hogy a kétszemélyes játékok tapasztalatait 

átemeljük a többszereplős játszmák leírásába és magyarázatába. 

Ez azonban közel sem annyira magától értetődő feladat, mint ahogy azt feltételezni lehetne. A 

társadalmi dilemmát leíró kétszereplős játék nem általánosítható könnyen és közvetlenül a 

sokszereplős társadalmi helyzetekre. Ha sok szereplő van társadalmi kapcsolatban egymással, 

akkor már nem teljesül az a feltevés, miszerint a cselekvők ismerik egymást, illetve 

mindenkiről tudják, mit tett (vagy nem tett). 

A többszereplős helyzetekben voltaképp „nem is látszik” a másik fél, nem érzékelhető úgy, 

ahogy a kétszemélyes játékokban. Utóbbi helyzetekben mindig lehet tudni, kivel áll szemben 

a cselekvő, és azt is tudni lehet, milyen hatással lehet a másikra az ilyen vagy olyan döntés 

meghozatala. Többszereplős környezetben ez az előrelátási, tájékozódási lehetőség nem adott.  

 

 

Dollár a zsebbe, vagy százdolláros játék 

Két ember 100-100 dollárt és egy-egy borítékot kap a játékvezetőtől. El kell dönteniük, 

hogy mit tegyenek a kapott pénzzel: betehetik a borítékba, vagy a zsebükbe. Nem 

láthatják, hogy mit tett a partnerük a saját pénzével. Ezután a játékvezető mindkét 

borítékban megduplázza az ott talált pénz mennyiségét és a játékosok így kapják meg 

egymás borítékait. 

 

Ha ezt a társadalmi helyzetet, ezt a játékot le akarjuk valahogy írni, akkor először egy döntési 

táblát (kimenetmátrixot) kell elkészítenünk, amelyben rögzítjük a cselekvési lehetőségeket 

és döntések várható következményeit (a játék lehetséges kimeneteit). 

 

 
 

A játékosok két lehetőség közül választhatnak, és aszerint kell dönteniük, hogy a döntéseik 

együttes következményeit (a kimeneteket) hogyan preferálják. A döntések előrejelzéséhez 

hiányzik még egy másik táblázat is, amelyből megtudhatjuk, hogy a résztvevők hogyan 

rangsorolják a lehetséges következményeit. Ezt egy preferenciamátrix segítségével 

rögzíthetjük. 



A preferenciák kifejezése egy rendezési művelet, a preferenciarendezés révén valósítható 

meg, amit többféle alakban is felírhatunk. Egyrészt a sorbarendezést kifejezhetjük az 1, 2, 3, 4 

számsor segítségével, ahol a legmagasabb preferenciaérték (itt a 4) a legjobban vágyott 

következményt jelenti, míg a legkisebb számmal (itt az 1-gyel) a legkevésbé kívánatos 

helyzetet illethetjük. 

Ekkor a két játékos preferenciarendezését az egyes kimenetekre vonatkozó számok egymás 

mellé írásával fejezhetjük ki. Elől a vizsgált játékos (Ego), utána a partnerjátékos (Alter) 

preferenciáit tüntetjük fel. 

 
 

Ez a preferenciamátrix azt mutatja, hogy a két játékos hogyan rangsorolja a lehetséges 

kimeneteket. A táblázat jobb-felső sarkában levő (1,4) számpár azt jelzi, hogy a döntéshozó 

(Ego) játékos a legkevésbé pártolja azt a kimenetet, amely szerint ő semmit sem kap, viszont a 

partnere 3 dollárhoz jut, ezzel szemben a partnere (Alter) éppen ezt a lehetőséget szeretné 

legjobban megvalósulni látni. A táblázat bal-alsó cellája a fordított helyzet kölcsönös 

értékelését mutatja, míg a bal-felső, valamint a jobb-alsó sarkok értékpárjai – (3,3), illetve 

(2,2) – azt mutatják, hogy mindketten a második legjobb alternatívának tartanák, ha egyszerre 

mindketten borítékba tennék a pénzüket, és csak ezután rangsorolnák azt a kimenetet, amikor 

mindketten saját zsebükbe raknák el a pénzt. 

 

A játékosok preferencia-megoszlásainak ismeretében már elemezni, értelmezni lehet, milyen 

végeredménye várható a játéknak. A játékosok – saját preferenciáiknak megfelelő 

stratégiát követve – döntenek (a szakirodalomban ezt úgy is mondják: lépnek), és a két 

döntés (lépés) eredőjeként valamelyik lehetséges kimenet a játék tényleges végeredményévé 

válik. 

 

A játékelméletről… 
 

Az érdekvezérelt cselekvések, a racionális döntések elmélete. 

A játékelmélet a haszonmaximalizálásra törekvő ember paradigmáján alapul (korábban már 

jeleztük, hogy próbáljuk elkerülni az érdek fogalmának alkalmazását, itt is ezt tettük, de azért 

az jeleznénk, hogy mondhatnánk azt is, hogy a játékelmélet a – kényszermentes – 

érdekvezérelt cselekvések leíró elmélete). A haszonmaximalizálás, az érdekkövetés, az önzés 

fogalma egyfelől, a racionalitás fogalma másfelől jelentik azokat a cövekeket, amelyekhez az 

elmélet többi fogalmát hozzá lehet kötni. Persze a kényszermentes cselekvések területén is 

rengeteg konfliktus adódik, nem véletlen, hogy a játékelmélet egyik kulcsfogalma a 

társadalmi dilemma kategóriája. 

A játékelmélet önmagában nem elégséges a társadalmi cselekvések magyarázatára, de 

megfelelő kontextusba ágyazva kiváló eszköz a kényszermentes cselekvések leírására.  

Meg kell még említenünk egy másik elméletet is, amely részben átfedésben van a 

játékelmélettel, de ennek ellenére önálló elméletnek tekinthető: a racionális döntések 

elmélete a racionalitás, a racionális cselekvő ember fogalmát teszi a társadalmi cselekvések 

magyarázatának középpontjába.  

A játékelmélet olyan döntési helyzeteket feltételez és elemez, amelyekben nem a „természet 

által adott” világállapotokat, hanem emberek számára adott döntési alternatívákat kell a 

döntéshozónak mérlegelnie saját döntése külső feltételrendszereként.  



Ezek stratégiai döntéseket követel meg a döntéshozóktól, és az ilyen szituációkat interakciós 

helyzeteknek nevezzük. Ilyenkor nem elegendő a világról, a természetről való tudásunk, mert 

ezek mellett a döntéseinket legalább olyan erős mértékben meghatározzák a társadalmi 

kapcsolat többi szereplőjének tudásai, értékei, döntései, más emberek akaratai. 

 

A játékok leírásakor először mindig a döntési alternatívákat és a belőlük származtatható 

következményeket kell rögzítenünk. Ehhez minden esetben az alábbi táblázat celláit kell 

konkrét értékekkel feltölteni: 

 
 

Attól azonban, hogy ismerjük a játékok lehetséges alternatíváit, kimeneteit, még nem tudjuk 

megmondani, hogy a játékosok milyen lépésekre szánják magukat. Szükség van még arra a 

tudásra is, hogy a játékosok hogyan értékelik saját lehetőségeiket. Amikor a játékosok a 

számukra adott döntési lehetőségek közül választanak, akkor azt mondjuk, hogy az 

értékeiknek megfelelően döntenek, vagy másként: a preferenciáik szerint sorba állítják a 

lehetséges kimeneteket a kívánatosságuk mértékében (még tudományosabban: 

preferenciarendezést hajtanak végre a lehetséges következmények halmazán). Amikor a 

játékosok döntenek, akkor a döntéseik eredőjeként a játék végeredménye valamelyik 

következmény lesz.  

 

 

További fogalmak, jellemző paraméterek 
 

Komplementer játék: 

Mintha két játék csak annyiban különbözne egymástól, hogy a játékosok saját preferenciáikat 

úgy alakítanák át, hogy a partnerük rangsorát fogadnák el és vennék át maguk számára. 

A nevezetes fogolydilemma, átértelmezhető azáltal, hogy nem egoista, hanem altruista 

játékosokat feltételezünk, akik a másik játékos számára kedvező preferenciarendezést 

fogadják el a magukénak. 

De a ‘nemek harca: hős´, illetve a ‘nemek harca: vezér´ elnevezésű játékok esetében is 

életszerűnek minősítjük majd ezt a fajta kapcsolatot. 

Az ilyen módon összetartozó játékokat egymás tükörképének, komplementerének 

tekinthetjük. 

 

A négyféle kimenet: 

Bár egyes játékok esetében nem lehet majd értelmesen alkalmazni, a játékok magyarázatai 

során mégis érdemes lesz mindvégig figyelembe vennünk azt az általánosítási lehetőséget, 

amit a játékosok viselkedésére vonatkozóan tehetünk meg. Akármi legyen is a játék tartalma, 

a benne foglalt kétfajta cselekvési lehetőséget általánosíthatjuk úgy, hogy az egyik cselekvés a 

kooperálás, együttműködés (cooperation, C), a másik a versengés, dezertálás (defection, 



D) lehet. Mivel a két játékos vagy kooperál (C) vagy dezertál (D), bármelyik játéknak 

négyfajta általánosított kimenete lehetséges: 

 
 

A négyféle általánosított kimenetnek a játékok értelmezése szempontjából kiemelt jelentősége 

van, ezért a szakirodalomban már régóta önálló névvel illetik ezeket. A továbbiakban ezeket a 

fogalmakat az angol szakirodalomban elterjedt rövidítésekkel jelöljük. 

 
Az általánosított kimenet mátrixunk négy cellájának megnevezése sok szempontból találó, bár 

olykor félrevezető értelmezéseket is sugallhatnak. A kölcsönös kooperációhoz kapcsolt 

jutalmazás, illetve a kölcsönös dezertáláshoz rendelt büntetés minden játék esetében 

konzisztens értelmezésre ad lehetőséget, hiszen minden játék esetében magasabbak a 

jutalmazás, mint a büntetés preferenciaértékei.  

 
 

 

Játékok számossága 

 

Szereplők száma 

A játékok egyik ismertetőjegye a döntéshozók számosságát írja le (lehetnek két-, illetve 

többszemélyes játékok). Az alapjátékokat kétszereplős játszmákként minősítettük. Sok olyan 

helyzet van, amikor igaz az az állítás, hogy azért nem érdemes a többszemélyes játékokkal 

foglalkozni, mert vissza lehet vezetni őket a kétszereplős játékokra, de vannak olyan esetek, 

amikor ez nem áll. 

 

Alternatívák száma 

A játékok másik fontos jellemzője az, hogy milyen számosságú a döntési tér, vagyis hány 

döntési alternatíva áll a játékosok előtt. Ebben a dimenzióban két-, illetve többalternatívás 

játékokról beszélhetünk. Az alapjátékokat kétalternatívás játékokként kezeltük, és azt 

mondtuk, hogy nem foglalkozunk a többalternatívás játékokkal, mert visszavezethetőek a 

kétalternatívás játékokra. 



 

Egyszeri vagy ismételt játék 

Fontos kérdés a játékokkal kapcsolatban, hogy hányszor játsszák. E szempont szerint lehet 

egyszeri játék (egyszer játszott, diszkrét játék = szimultán), illetve ismételt játék (ismétlődő, 

többször játszott, folyamatos játék). 

Az egyszer játszott játékokban a szereplőknek nincs előzetes tapasztalata, tudása, emlékezete 

a másik játékosról, míg az ismételt játékokban már feltételezhetünk emlékezetet is. A jövőt 

tekintve is van különbség a kétfajta játék között: ismételt játék esetében a játékosok 

igazodhatnak a többiek várható jövőbeni lépéséihez, illetve figyelhetnek arra is, hogy mások 

mit gondolnak majd a következő játékban róluk, ha így vagy úgy döntenek az éppen aktuális 

játékban. 

 

Rövid számolás után kideríthető, hogy 78 tartalmilag különböző játék létezik, amelyből 66 

aszimmetrikus és 12 szimmetrikus. (Rapoport jelölte meg a 78 különböző játéktípust a 

játékok osztályozásáról szóló cikkében) 

 

 



9. óra - alapjátékok 
 
 

 

 
 

 
Csökkenő árspirál 

Két eladó versenyez egy adott termék piacán. Ha csak az egyikük csökkentené a termék 

árát, akkor tőle többet vennének a vásárlók, ő tehát ebben az esetben járna  legjobban 

(míg a másik félnek ekkor lenne a legrosszabb). Viszont, ha mindketten csökkentik az árat, 

vagyis versengő magatartást követnek, árversenybe kezdenek, akkor egy csökkenő 

árspirálba kerülnek. Ez egyre kisebb profitot eredményez mindkettejük számára, ami 

nyilván előnytele. Ennél jobb a kölcsönös kooperáció, amikor mégsem kezdik el 

csökkenteni az áraikat. 

 

 

 

 
 

 



 

  

 
 

 

 

 

 
 



 
 

 
 

Ki kapcsolja fel a villanyt – 1 

Két ember olvas egy szobában amikor beesteledik. Valamelyiküknek fel kellene kapcsolnia 

a lámpát., hogy tovább olvashassanak. Ha mindketten felállnak, és valamelyikük 

felkapcsolja a lámpát, akkor tovább folytathatják az olvasást. Ha csak az egyikük megy 

oda a kapcsolóhoz, akkor neki ezzel munkája van, míg a másiknak nincs, viszont 

mindkettejüknek világítani fog a lámpa. Ha egyikük sem ál fel, akkor sötét marad, nem 

tudnak olvasni.  

 

 

 
 

Ki kapcsolja fel a villanyt – 2 

Két ember ül egy-egy fotelban és olvas, amikor beesteledik. Valamelyiküknek fel kellene 

állnia és fel kellene kapcsolnia a villanyt, hogy tovább olvashassanak. Ha mindketten 

felállnak akkor világos lesz, de mindkettejüknek „fáradnia” kell. Ha csak az egyikük megy 

oda a kapcsolóhoz, akkor neki ezzel munkája van, míg a másiknak nincs, viszont a lámpa 



így is égni fog. Ha egyikük sem áll fel, akkor nem lesz világos. Mivel a játékosok altruista 

irányítottságúak, mindkettejük számára az a leginkább kívánt kimenet, amikor világos 

lesz, és ehhez a partnerüknek nem kell fáradnia, ezért inkább maguk kapcsolják fel a 

villanyt. 

 

 
 

Kereszteződésben – ez lehet a KI LÉP BE ELSŐNEK? 

Két autós érkezik egymással szemben egy kereszteződésbe, ahol mindketten balra (nagy 

ívben) akarnak kanyarodni. Az utak egyen rangúak, a jobbkéz-szabály nem ad támpontot, 

kettejüknek kell eldönteni, ki kanyarodjon előbb. Ha mindketten elsőként fordulnának 

(tehát versengenének), akkor összeütköznének, káruk keletkezne. Mindkettejüknek ez a 

legrosszabb kimenet. Ennél jobb, ha egymásra várnak, mert akkor nem lesz baleset, csak 

ekkor nem tudhatják, mikor és hogyan lesz vége a várakozásnak. A helyzet feloldható 

azzal, hogy valamelyikük - a másikat megelőzve – hirtelen bekanyarodik. A legjobb neki 

lesz, hiszen elsőre kanyarodik, de a másik autós is jobban jár ezzel a megoldással, mert – 

kis késéssel – ő is hajthat tovább.  

 

Német-osztrák szövetség, 1914 – ez lehet a KÉT DOMINÁNS FÉL? 

A német-osztrák szövetség három fronton kezdhet háborúba: a keletin Oroszországgal, a 

nyugatin Franciaországgal, a délin Szerbiával szemben. A németek vagy a keleti frontra 

koncentrálják a haderejüket, hogy fenyegessék vele az oroszokat vagy előbb megtámadják 

a franciákat a nyugati fronton, majd a várható győzelem után a keleti fronton indítanak 

háborút az oroszok ellen. Ausztria vagy a keleti frontra megy, ahol föltartja az oroszokat, 

vagy megtámadja és legyőzi délen a szerbeket. Ha mindketten a keleti frontra 

koncentrálnak, akkor semmi lényeges nem történik, ha mindketten kivonulnak a keleti 

frontról, az katasztrófával  fenyeget. 

 

 

 



 
 

Szabványosítás – talán ezt érti a „Két szubmisszív fél” dolog alatt… 

Két vállalat olyan termékeket állít elő, amelyek kiegészítik egymást. Mindketten saját 

szabvány alapján gyártanak. A piacai terjeszkedés miatt jó lenne közös szabvány szerint 

folytatniuk a termelést, ezért erősebb az a közös érdek, hogy megegyezzenek és 

valamelyikük szabványát a másik átvegye, mint hogy ne legyen közös szabvány. Ha 

valamelyik vállalat átveszi a másik szabványát, azzal rövid távon többletmunkája adódik, 

de hosszú távon még így is jobban jár, mintha sehogy sem egyeznének meg, A 

legkívánatosabb kimenet mindkettejük számára az, ha partnerük veszi át az ő szabványát. 

A legrosszabb eset az lenne, ha mindketten átvennék a másik szabványát (ekkor megint 

nem lenne közös szabvány), aminél egy fokkal jobb, ha egyik sem vesz át semmit  a 

másiktól, és minden marad a régiben. 

 

 

 

 



az a jobb, ha a kedvenc mozijukba mehetnek. 

 

 
 

 
 

 
UGYAN AZOK, MINT AZ ELŐBB 

 

 

 
 

 

 

 
 



 
 

 
 

 
 

 

 



 
 

 

 
UGYAN AZOK, MINT AZ ELŐBB 

 

 

 
 

 
 



 
 

 
UGYAN AZOK, MINT AZ ELŐBB 

 

 



10. óra – játéktipológia, cselekvési szintek, további 

játékok 
 

felosztás RSTP-mintázat szerint 
 

 6 magjáték 

 privilégiumjáték, bizalmi játék, koordinációs játék, fogolydilemma, gyáva nyúl, 

nemek harca 

 6 komplementer magjáték 

 kompl. privilégiumjáték, kompl. bizalmi játék, kompl. koordinációs játék, mártírjáték, 

önkéntes-játék, vezérürüjáték 

 6 inverz magjáték 

 inverz privilégiumjáték, inverz bizalmi játék, inverz koordinációs játék, 

altruistadilemma, 

 inverz gyáva nyúl játék, inverz nemek harca játék 

 6 inverz magjáték 

 inverz kompl. privilégiumjáték, inverz kompl. bizalmi játék, inverz kompl. 

koordinációs játék, kompl. altruistadilemma, inverz kompl. gyáva nyúl játék, inverz 

kompl. nemek harca játék 

 

 

felosztás egyensúlyi kimenetek szerint 
 

 kooperációs egyensúly 

o privilégiumjáték 

 versengési egyensúly 

o fogolydilemma 

 antikoordinációs (kettős) egyensúly 

o gyáva nyúl játék 

 koordinációs (kettős) egyensúly 

o bizalmi játék 

 

 
 

 

A modell kiterjesztése 
 

Az eddigi elemzéseinket a következő feltevések mentén végeztük: az alapjátékaink mind nem 

kooperatív, egyszer játszott, kétszereplős, kétalternatívás, szimmetrikus játékok voltak. A 

társadalmi helyzetek jellemzésére azonban további lehetőségeink is vannak. Osztályozhatjuk 

a játékokat a szereplők döntéseit, a játékok kimenetét, döntési helyzet mintázatát 

figyelve. 
Mindig fontos kérdés, vajon a játék konfliktusmentes vagy konfliktusos jellegű. 

 

A játékosok közti konfliktusok természete különféle játékokat eredményezhet. Ha a játék 

kifizetései olyanok, hogy amit az egyik fél nyer, azt a másik elveszíti, akkor zérus-összegű 

játékról beszélhetünk. A sakk, a kártyajátékok zöme ilyen. 



Ez azonban nincs mindig így. A konstans-összegű játékokban valamely – előre 

meghatározott – nyereményt oszthatnak fel egymás között a játékosok, vagy, ha a 

„nyeremény” negatív, akkor mindenki egyaránt vesztessé válik (a negatív-összegű 

játékokban). 

De olyan társadalmi helyzetek is előfordulhatnak, amelyben a nyeremény nagyságát 

befolyásolja a játékosok viselkedése. 
 

Normák, magasabb rendű játékok 
 

A játékok eddigi leírásakor nem vettük figyelembe azt a tényt, hogy a társadalmi kapcsolatok 

kimenetét nemcsak a cselekvők értékein, érdekein, érzelmein alapuló motivációk, ezekből 

származtatható, magyarázható intenciók, hanem sokszor a – cselekvők számára „külsőleg 

adott” – társadalmi normák is befolyásolják. 
 

Csak arra jelenségre akarunk rávilágítani, amely minden társadalmi dilemmát reprezentáló 

játékban előbb-utóbb felbukkan, hogy ti. a dilemmát okozó cselekvések szabályozására 

gyakran normákat teremtenek a résztvevők, a cselekvések környezetét adó közösségek. 

Ezek a normák azokat a cselekvésmintákat írják elő, amelyekhez igazodva el lehet kerülni a 

társadalmi csapdákat. 

 

A normativitás beemelése a modellünkbe azzal változtatja meg érdemben az elemzési 

lehetőségeinket, hogy a cselekvőknek mód nyílik egy újfajta cselekvés végrehajtására: a 

normasértés szankcionálására. Itt konvencionális helyzetről, konvencionális normáról 

beszélhetünk, amely esetben a szankció mindig a normasértő viselkedés helytelenítése, 

elítélése. 
 

Elsőrendű cselekvés 
 

A játékosok előtt álló cselekvési alternatívákat így két szinten írhatjuk le. Az első szinten az 

adott játék „logikája” szerint viselkedhetnek. Ezeket a játékokat nevezhetjük elsőrendű 

(elsőfokú, elsőfajú, elsőszintű) játékoknak.  

 

 

Másodrendű cselekvés 
 

Az egyik játékos normasértése esetén a másik számára új döntési/cselekvési helyzet áll elő, 

amelyben a normasértés szankcionálására különféle lehetőségek közül lehet választani. Ezt 

hívhatjuk másodrendű (másodfokú, másodfajú, másodszintű) játéknak (a játékok 

különböző rendű minősítéséhez hasonlóan beszélhetünk első- és másodrendű problémákról, 

dilemmákról, helyzetekről is). 

A másodrendű cselekvési szinten a kooperáló fél „fő kérdése” az első szinten dezertáló felé 

az, hogy ‘Miért nem kooperálsz?’ 

 

Az adott cselekvési lehetőségeket tekintve két alternatívát különíthetünk el, mint első 

szinten. Azt mondhatjuk, hogy a játékosok vagy szankcionálnak (azaz elvégzik a második 

szintnek megfelelő kooperációs tevékenységet), vagy nem szankcionálnak (azaz a második 

szinten dezertálnak). A cselekvők egy adott játékban mindkét cselekvési/elemzési szinten 

kooperálhatnak vagy dezertálhatnak. 

 



Továbbá a cselekvési alternatívák számbavételéhez érdemes figyelembe venni az első szinten 

végrehajtott cselekvéseket. 

Tudjuk: ezek vagy kooperációt (C) vagy versengést (D) jelenthetnek. A második szinten, 

azaz a szelektív ösztönzők alkalmazásának szintjén a cselekvők újra csak kooperálhatnak 

vagy dezertálhatnak. Ekkor már – a két cselekvési szint egymásra vetítéséből – négyféle 

lehetséges magatartás jön ki. 

 A privát kooperálás ‘privát´ jelzőjével arra utalhatunk, hogy a cselekvő kooperál ugyan, 

de csak magára figyel, nem törődik mások cselekvésével, ami a másodrendű játékban 

dezertálásnak felel meg. 

 A teljes kooperálás és a teljes dezertálás azt jelenti, hogy a felek mindkét szinten vagy 

együttműködnek vagy versengenek egymással. 

 A hipokrita kooperáció fogalma annak a személynek a magatartására utal, aki „vizet 

prédikál, de bort iszik”, vagyis aki az alapjátékban ugyan dezertál, ennek ellenére – a 

második cselekvési szinten – másokat ösztönözni próbál a „helyes” viselkedésre, vagyis 

ezen a szinten kooperál. 

 
 

A másodrendű játékokban ott van az oppozíció (opponálás, oppozíciós cselekvés) lehetősége. 

Ha valaki nem helyesli, opponálja a társadalmi ösztönzők alkalmazását az adott helyzetben, 

akkor azt O-val jelöljük. Ez az oppozíció nem vonatkozik az első szint cselekvési 

alternatíváira. Az opponáló személy ugyanúgy kooperálhat vagy dezertálhat az elsőrendű 

játék szintjén. Ezért a másodrendű játékok szintjén még további két cselekvési mintát 

elkülöníthetünk: 

 a szolgálatkész oppozíciót (CO), amikor első szinten kooperál, a másodikon opponál 

valaki 

 a teljes oppozíciót (DO), amikor első szinten dezertálnak, a másodikon opponálnak a 

játékosok 

 
 

Harmadrendű cselekvés 
 

A másodrendű játékok szintjén figyelembe kell vennünk még egy új dimenziót, amely 

mentén különféle cselekvésekre van mód. A másodrendű játékban ugyanis magát a 



megfogalmazott normatív igényt nem kell feltétlen elfogadni, azt meg lehet támadni és ezen 

új dimenzió figyelembe vételével ki kell bővítenünk a cselekvési alternatívák halmazát. 

Másrészt a normák hosszú távú fennmaradása, fenntartása céljából szükség van arra, hogy a 

cselekvők olykor azzal is foglalkozzanak, hogy ki dezertál a másodrendű játékban, vagyis ki 

nem ösztönzi, ki nem fegyelmezi az első szinten dezertálókat. Ez pedig már egy 

harmadrendű helyzetnek, harmadrendű játéknak felel meg. A harmadrendű játék szintjén 

a másodrendű játék dezertálójával szemben az a „főkérdés”, hogy ‘Miért nem szóltál rá az 

első szinten dezertáló személyre, miért nem szankcionáltál?´. Később majd látni fogjuk, 

hogy a harmadrendű cselekvések hiányában nehezen lehet tartósan fenntartani a normákat egy 

csoporton belül. 

 

 

Összefoglalva 
 

Robert Axelrod a normák keletkezéséről szóló cikkében három cselekvési szintet különít el: 

1. az eredeti társadalmi cselekvések szintje, ahol az elsőrendű cselekvések zajlanak, ahol 

vagy kooperálnak vagy versengenek a játékosok 

2. az elsőszintű dezertálást megtorló cselekvések szintje, ami egy másodrendű 

cselekvésnek felel meg, ahol a dezertálásnak a büntetés elmaradását tekinthetjük, míg 

kooperálásnak a büntetés végrehajtását 

3. a másodszintű dezertálást büntető, vagyis a megtorló cselekvések elhagyását 

megtorló cselekvések szintje, amit harmadrendű cselekvésnek minősíthetünk. 

 

 

Axelrod kísérlete 

 

Axelrod olyan számítógépes programot készített, amellyel szimulálni lehetett, hogy egy 

fogolydilemmaszerű helyzetben milyen feltételek között, milyen eséllyel alakulnak ki és 

maradnak fent a normák (normakövető magatartás) a csoporton belül. A szimuláció 

eredménye az volt, hogy minél biztosabban tették szóvá (torolták meg) a harmadik szintű 

cselekvések révén a normasértés szankcionálását elmulasztó másodszintű dezertálásokat a 

játékban, annál biztosabban intézményesedtek a normák. A normák fennmaradásához tehát 

az szükséges, hogy elegendő számban legyenek olyanok a közösségen belül, akik 

szankcionálják a dezertálók normasértő viselkedését, ezt a helyzetet viszont csak azáltal lehet 

elérni és fenntartani, ha elegendően vannak a csoporton belül azok az „őrzők”, akik a 

szankcionálók tevékenységét figyelik és ha kell, büntetik. 



 
 

 

Aszimmetrikus játékok 
 

Kétirányú esetszétválasztás 

Az aszimmetrikus játékot úgy lehet modellezni, hogy feltételezzük, hogy a résztvevők más 

alapjáték szerint értelmezik saját helyzetüket. Ez azt jelenti, hogy a felek a közösen játszott 

aszimmetrikus játékot kétféle szimmetrikus játék logikája szerint interpratálják. 

 

 

Családi bankrablás 

 

anya: altruista attitűd => mártírjáték 

gyerek: egoista attitűd => fogolydilemma 

 



 
 

ki az igazi anya - Salamon király meséje 

 

 rossz anya: fogolydilemma 

 jó anya: lexikografikus pref. => kooperációkényszer 

o a gyereknek kell anya, még ha rossz is => önkéntes játék 

o nem kell rossz anya => kompl. Privilégiumjáték 

 

 
 

 

Többszereplős játékok, társadalmi dilemmák 
 

A két- és többszereplős helyzetek különbségei 
anonimitás 

a sokszereplős helyzetekben az egyén könnyen „elrejtőzködhet”, anonim maradhat, 

láthatatlanná válhat a többiek szemében, míg a kétszemélyes helyzetekben erre nincs mód. Az 

anonimitás lehetősége megnövelheti a dezertálási hajlandóságot. 

 

a teljesítmény mérhetősége 

a kétszereplős helyzetekben a másik fél cselekedete, hozzájárulása látszik, megtapasztalható, 

„mérhető”, és ha a kooperáció elmarad, azt közvetlenül és azonnal érezni lehet. Sokszereplős 

helyzetekben ez nem így van. Ha sok ember hozzájárulása szükséges a közjószág 



előállításához, akkor egy szereplő dezertálása elhanyagolhatónak tűnik, gyakran nem 

észrevehető a többiek számára. Ez a mozzanat újra csak a dezertálásra való hajlam 

valószínűségét növeli. 

 

a másik befolyásolhatósága 

a többszereplős helyzetekből hiányzik az a partnerre irányuló direkt befolyásolási 

lehetőség, ami a kétszereplős helyzetek közvetlenségében még megvan. 

 

A fenti különbségek még inkább felnagyítják azokat a problémákat, azokat az egyéni és 

kollektív racionalitás közt feszülő ellentmondásokat, amelyek a kétszereplős játékokban rejlő 

konfliktusok feloldásának nehézségeiből fakadnak. Ezeket az ellentmondásokat társadalmi 

dilemmának (olykor társadalmi csapdáknak) nevezik, és ezek elemzésével sokan és sokat 

foglalkoztak. 

 

 

Részesedés-dilemma, hozzájárulás-dilemma 
 

A kollektív javakkal kapcsolatban bemutattuk, hogy kétfajta társadalmi dilemma 

keletkezhet. A hozzájárulás-dilemmában (a közös javak tragédiája) a cselekvők azonnal 

szembesülnek a költségekkel és próbálják elkerülni a fizetést, vagyis igyekeznek kibújni a 

kollektív javak előállítási költségeinek fedezésére vonatkozó kötelezettségek alól. 

Más a részesedés-dilemma (a közjavak tragédiája) logikája, amelyben a cselekvők a 

kollektív jószág fogyasztásával azonnal nyereséghez jutnak, de mivel a teljes költséget a teljes 

közösség kell állnia, ebben az esetben mindig az a kérdés, hogy miként lehet biztosítani a 

kollektív jószág fennmaradását (vagyis a további fogyaszthatóság feltételeit). 

 

A két társadalmi dilemmának megfeleltethető egy-egy sokszereplős játék. A közjavak 

tragédiája a sokszereplős fogolydilemma helyzettel hozható kapcsolatba, míg a közös 

javak tragédiáját a gyáva nyúl játék sokszereplős változatával „köthetjük össze”. 

 

 
 

Önkéntesek dilemmája - GÁZGOMB 

Három embert tartanak elkülönítve három egymástól elzárt szobában. A játékosok 

semmilyen módon nem tudnak egymással kommunikálni. Mindegyik szobában van egy 

gomb, amit, ha megnyomnak, akkor azonnali halált okozó mérges gáz áramlik be a 

szobába, és a játékos azonnal meghal. Ugyanakkor a másik két szobában lévő gomb 

deaktiválódik., így az ott lévő emberek életben maradnak. A három játékos kap egy órát 



arra, hogy valamelyikük nyomja meg a gombot. Ha egyikük sem áldozza fel magát, egy 

óra múlva mindegyik szobába beáramlik a gáz, és mindhárom játékos meghal. 

 

Ki telefonál? - ÁRAMSZÜNET 

Áramkimaradás van egy városrészben. Elég egyetlen telefon, hogy a szolgáltató értesüljön 

a problémáról és kijavítsa a hibát, miután a környék minden lakója részesül abból a 

haszonból, hogy újra van villanyáram. A kérdés az, hogy ki fogja felhívni a szolgáltatót, 

hogy jelezze a problémát, ki lesz az önkéntes, akinek – és egyedül neki – költségei lesznek 

ezzel. 

 

 

Kollektív javak típusa 
 

Szükséges tudnunk, milyen típusait különíthetjük el a kollektív javakna. A típusok 

megalkotásához két dimenziót használhatunk. Egyfelől figyelhetünk arra, hogy a javak 

fogyasztása versengő vagy nem-versengő jellegű-e (a versengő fogyasztású javakat nevezik 

exkluzív javaknak, míg a nem-versengő javakat inkluzív javaknak). 

A kollektív javak kapcsán azt a kérdést is mindig kell megfelelnünk, hogy lehet-e (érdemes-e, 

nem túl költséges-e) kizárni valakit (a többieket) a jószág fogyasztásából. Ezek alapján a 

jószágok négy lehetséges típusát definiálhatjuk 

 

 
 

Evolúciós magyarázatok, szimulációs módszerek 
 

Az evolúciós játékelmélet a biológiai evolúció mintájára vizsgálja a társadalmi helyzeteket, 

a kooperáció kialakulásának, fennmaradásának lehetőségeit. Tisztázni kell azt a kérdést, 

elfogadhatónak tartjuk-e ezt a megközelítést, ezt a módszertani apparátust, és ha nem, miért 

nem, ha igen, miért igen. 

Elfogadhatónak tartjuk az evolúciós játékelmélet, evolúciós dinamika módszertanát azon 

értelmezés mentén, hogy a vizsgált magatartásminták, stratégiák kiválasztódása nem 

determinisztikus, hanem csak tendenciaszerű, ismétlődő helyzetekben megvalósuló 

tanulás útján történő elterjedése. 

Az ESS fogalma evolúciós értelemben stabil stratégia (ESS – evolutionary stabil strategy – 

evolúciós értelemben stabil stratégia) azt jelenti, hogy adott közösségen belül valamely 

stratégia (magatartásminta) más stratégiákkal történő folyamatos összehasonlításokban 

„győztesként” kerül ki, azaz a játéksorozatban idővel a legtöbb cselekvő (esetleg mindenki) 

ezt a mintát választja. 

 

Az ismételt játékokban alkalmazható stratégiákat számítógépes programokkal reprezentáljuk, 

és ezeket a programokat egymás ellen játszatjuk. Az ismételt játékok sorozatát így szimulálva 

az eredmények értékeléséhez az evolúciós játékelmélet egyik központi fogalmát az ESS-t 

használjuk. 



11. óra – direkt reciprocitás 
 

 
Van kooperáció 
 

A játékelmélet, a racionális döntések elmélete, sőt, a mikro-ökonómia képviselői nagyon 

sokszor (bár közel sem mindig) abból a feltevésből indulnak ki, hogy a társadalmi cselekvők 

önzőek. A társadalmi gyakorlat azonban számtalan olyan jelenséget mutat, amely arról 

tanúskodik, hogy gyakran előfordulnak olyan helyzetek, amelyekben a szereplők önzetlen, 

altruista magatartást követnek, s ezáltal kooperálnak. 

 

A reciprok altruizmus biológiai példái 
 

Az önző altruizmus fogalmát azok a közgazdászok vezették be, akik mindent az önző és 

racionális egyén paradigmájából akartak levezetni. Ezen álláspont szerint az altruizmus csak 

látszat, ami valójában visszavezethető az egyéni önzésre. 

 

A rokoni altruizmus vagy rokonsági altruizmus fogalmát Hamilton dolgozta ki és a 

rokonok közti önzetlenség jelenségét akarta megragadni vele. 

A rokonok közti altruizmus jelenségre biológiai, evolúciós magyarázatot adott, amikor 

bemutatta, hogyan lehet a rokoni önzetlenséget a gének átörökítésének egyik módjaként 

értelmezni. (A magyarázat lényege: elektronikus könyv 221. oldal lap közepe) 

 

A legérdekesebb és messze a legfontosabb fogalom a reciprok altruizmus, az idegenek, azaz 

a nem-rokonok közti kölcsönösség jelenségére több magyarázó elmélet és rengeteg példa 

létezik. Ezen a területen a legtöbbet hivatkozott forrás Robert L. Trivers cikke, melyben 

három területen mutatja be a reciprok altruizmus érvényesülését. Az állatvilágból bizonyos 

(egyébként különböző fajokhoz tartozó) halak között megfigyelhető tisztítási szimbiózis, 

illetve egyes madárfajok által gyakorolt vészjelzés jelenségeit hozza fel példaként, és 

természetesen kitér az emberek közt megfigyelhető reciprok altruizmus jelenségeire is. 

Trivers olyan modellt állít fel e jelenségek leírására, amely a természetes szelekció 

segítségével magyarázza meg a reciprocitás létrejöttét azon az alapon, hogy bár rövidtávon az 

egyedeknek veszteséget okozhat az ilyen viselkedés, de hosszútávon mégis jobban járnak a 

kölcsönös segítségnyújtás gyakorlatával. 
 

A tiszta altruizmus is létezik, még ha nem is olyan gyakori társadalmi jelenség, mint a 

reciprok altruizmus. A tiszta altruizmus példája – amit az önző ember paradigmáját valló 

nézetek ellenében mindig fel szokás mutatni – a névtelen adományozó személye, akinek 

tényleges létezését aligha lehetne tagadni. 

 

Direkt reciprocitás: a játékelméleti modell kibővítése 
 

Ismételt játékok 
Az alapjátékok „egyszeres” játékok voltak, amikor is azzal a feltételezéssel éltünk, hogy a 

játék nem ismételhető, vagyis a játékosok csak az adott helyzetet értékelik, nem foglalkoznak 

sem a múlttal, sem a jövővel. 



Sok esetben azonban igenis figyelembe kell vennünk azt a tényt, hogy a cselekvők figyelni 

tudnak, figyelni akarnak mind a múltra, mind a jövőre. Ezt úgy modellezhetjük, ha 

ismételt játékokat engedünk meg. 

 

Döntéseiket már nem csak az éppen játszott játszma kimeneteinek értékelése szabja meg. Egy 

szép metaforával élve: döntéseinket gyakran befolyásolja a jövő árnyéka, vagyis az a tudat, 

hogy a mai döntéseink befolyással lehetnek mások jövőben hozott döntéseire, aminek majd 

komoly következményei lehetnek miránk nézve is, amit érdemes figyelembe venni akkor, 

amikor döntéseinket meghozzuk. 

 

Axelrod szimulációs tornája 

 

A kooperáció elméletének talán legtöbbet hivatkozott szerzője Robert Axelrod, aki a 

nyolcvanas években egy kísérletet (egy szimulációs játékot) hirdetett meg és vezényelt le. A 

fogolydilemma helyzetét alapul véve arra kérte a kísérletre jelentkezőket, hogy olyan 

számítógépes programokat írjanak, amelyek az általuk legjobbnak tartott stratégiát 

valósítják meg egy olyan ismétlődő játékhelyzetben, amelyben a programokat nagyon sok 

alkalommal játszatták egymás ellen. 

 

Az volt a kísérlet fő kérdése, hogy melyik stratégia lesz a nyertes a játéksorozat végén. 

Minden stratégia (program) játszott minden más stratégiával (programmal) szemben. 

Sokféle stratégiával neveztek a versenyzők, nem kevés volt köztük valamilyen egoista 

magatartást szimuláló program. Mindenki meglepetésére a ‘tit for tat´ (TFT) névre 

keresztelt, Anatol Rapoport, neves szociálpszichológus és a játékelméletben is otthonos 

szakember által beküldött stratégia lett a torna nyertese. 

 

 

A TFT mellett bonyolultabb, at is szimuláltak, de játszott pár egyszer˝u, feltétel-nélküli 

stratégia 

is. lehetett megvalósítani.. 

 

Különböző stratégiák:f 

 

 

 Feltételesség - az ellenfelek lépéseit különféle módokon figyelembevevő stratégiák 

 A tit for (TFT) tat stratégia nagyon egyszerű szerkezetű, amit egy hihetetlenül rövid 

programmal meg lehet valósítani. A stratégia lényege az, hogy az első lépésben kooperál, 

aztán mindig a partner előző lépését ismétli, vagyis kooperálásra kooperálással, 

dezertálásra dezertálással válaszol. Ez a „vonása” a reciprocitás jelenségéhez teszi 

hasonlatossá. 

 A nagylelkű tit for tat (generous TFT – GTFT) stratégia sztochasztikus. Az első 

lépésben kooperál, aztán a partner kooperációra még biztosan (tehát p=1 valószínűséggel) 

kooperálással válaszol, ám a másik fél dezertálására nem a biztos dezertálás lesz a válasz, 

hanem q valószínűséggel fog kooperálni és 1-q valószínűséggel fog dezertálni. 

Számítógépes szimulációkkal azt az eredményt hozták ki, hogy q=1=3 esetén a GTFT 

sikeresebb tudott lenni a többi stratégiánál. 

 A tit for two tat (TF2T) stratégia zajmentes (tehát determinisztikus) és nagylelkű, mivel 

a partner egyszeri dezertálására is még kooperálással válaszol, és csak ezek után (vagyis 

két egymást követő dezertálást követően) vált át a megtorló magatartásra. Ez a stratégia 

nem azonnal, nem olyan gyorsan büntet, mint a többi, megtorláson alapuló, stratégia, de 



azért még reaktív, ami annyit jelent, hogy mindig a partner viselkedésre reagál, nem tesz 

mást, mint a másik. 

 allC a minden lépésben feltétel nélkül kooperáló stratégia (a tiszta altruizmust leképező 

program) 

 allD a minden lépésben dezertáló program (tiszta egoizmus magatartását megvalósító 

program) 

 

 

Zajos játékok: a társadalmi hibák modellezése 
 

A TFT eredményes stratégia lehet hibátlan, zajmentes környezetben. A konzisztencia, a 

hibátlanság feltételezése azonban nehezen tűnt tarthatónak a társadalmi gyakorlat 

ismeretében, ezért a további elemzések már azokat a modellezési lehetőségeket keresték, 

amelyek révén pontosabban leírhatjuk a zajokkal, hibákkal, félreértelmezésekkel teli 

társadalmi gyakorlat játszmáit. A mindennapok világában nem mindig egyezik a 

szándékolt és a ténylegesen megvalósuló cselekedetek tartalma. 

(Megígérjük, hogy elküldünk egy e-mailt valakinek, de egy rossz címzés vagy a hálózat 

hibája miatt a partnerünk nem kapja meg az üzenetet. Adott időpontra nem érünk oda egy 

találkozóra, mert közlekedési dugóba kerülünk. Félreértjük, amit mond nekünk valaki, és 

megsértődünk rá. Kölcsön kérünk valakitől, de a határidő előtt egy nappal ellopják a 

pénztárcánkat, ezért nem tudjuk visszaadni a pénzt.) 

A tényleges társadalmi gyakorlatban téves értelmezések, nem igazán szándékolt 

cselekedetek vagy a kooperációt megakadályozó külső hatások miatt könnyen előfordulhatnak 

‘társadalmi hibák´. 
A zajosság a hibázás, a nem-szándékolt kimenet, az akadályoztatás, a másként 

értelmezés, a félreértés lehetősége. 

 

"steril" számítógépek, a TFT megtorlási spirálja 
Axelrod szimulációs kísérletei számítógépes, mondhatni, steril környezetben valósultak 

meg, amelyekben nem fordulhatott elő hiba, tévedés, zavar a játékosok (programok) 

viselkedésében. A TFT stratégia társadalmilag steril környezetben működik igazán jól, de a 

valós társadalmi helyzetek „piszkosak”. Ha ezekre általánosan azt mondjuk, hogy a 

társadalmi kapcsolat során zavaró tényezők (mérnöki terminussal: zajok) befolyásolják a felek 

kommunikációját, akkor a TFT-ben megtestesülő szigorú reciprocitás káros lehet. Szépen 

mutatja ezt az a szimuláció, amely már nagyon alacsony (egy százalékos) hibalehetőséget 

megengedő játéksorozatban csak TFT-stratégiákat engedett meg egymás ellen, és a TFT 

stratégia még e kicsi hibázási ráta mellett is nagy arányban (25%-ban) fordult át megtorlási 

spirálba. 

 

 

Sokféle stratégiát megfogalmaztak már, melyeket – a hibázás lehetőségét is a modellben 

építve – számítógépes szimulációs játékok segítségével lehetett egymással összehasonlítani. 

 

 generous TFT (GTFT) - fentebb 

 a gyanakvó tit for tat (suspicious TFT – STFT) stratégia csak annyiban tér el az eredeti 

TFT-től, hogy az első lépésben dezertálással kezd (utána pedig mindig az ellenfele 

lépéseit ismétli). Magyarra talán még jobb lenne bizalmatlan TFT-nek fordítani. 

 A Pavlov (Win-Stay-Lose-Shift - ‘ha győzöl, maradj, ha vesztesz, lépj´) stratégia nem 

racionális, nem előrelátó módszer, hanem a kooperálás és dezertálás valószínúségét 



folyamatosan változató, tanuló algoritmus. Az ismételt fogolydilemma játékban a Pavlov 

stratégia akkor működhet értelmes módon, ha vannak alternatív stratégiák, amelyektől a 

Pavlov stratégia tanulhat (ilyen más stratégia lehet például a teljes kooperáció, a teljes 

dezertálás vagy a TFT). A Pavlov stratégia a legelső lépését véletlenszerűen választja ki. 

A következő lépésekben azonban mindig módosítja azt a valószínűséget, amit a 

kooperálás vagy a dezertálás opcióhoz rendel aszerint, hogy a saját előző lépésével milyen 

eredményhez jutott a játékban. Ezt a viselkedést tanulásként is értelmezhetjük. A Pavlov 

stratégia úgy működik, hogy a kooperálásért kapott jutalom és a dezertálásért kiosztott 

büntetés megnöveli a kooperálás és csökkenti a dezertálás valószínűségét, míg a 

kooperálásért kapott büntetés és a dezertálásért kapott dicséret csökkenti a kooperálás és 

növeli a dezertálás valószínűségét a következő lépésben. 

 A zordraváltó stratégia (grim trigger vagy csak grim vagy csak trigger stratégia) 

egyetlen feltétellel „fellazított” determinisztikus szabályrendszer. A lényege: 

kooperálással kezd, amit a partner első dezertálásig folytat, majd attól kezdve örökös 

dezertálásra tér át. A stratégia bár barátságosan, altruista módon indít, kíméletlenül 

megtorló, amely a dezertálásba váltás után már feltétel-nélkülinek mondható. Ezt a 

stratégiát többszereplős játékokban úgy alkalmazzák, hogy a felek addig folytatják a 

kooperációt, amíg mindenki ezt teszi, és amint valaki dezertál, mindenki abbahagyja a 

kooperálást 

 

 

Szekvenciális, alternáló játékok 
Az eddig bemutatott játékok mind szimultán jellegűek voltak, vagyis a játékosok egyszerre 

döntöttek. Ebben az a lényeg, hogy a játékosok úgy hozzák meg a döntéseiket, hogy közben 

nem tudják, hogyan választ a másik fél a döntési alternatívák közül. Sok esetben azonban 

másként döntünk. Vannak társadalmi helyzetek, amelyekben a másik fél döntéseinek 

ismeretében választhatunk a lehetőségeink közül. Az ilyen helyzeteket a szekvenciális vagy 

alternáló játékokkal modellezhetjük. E helyzet fontos vonása, hogy a szereplők döntései 

között – rövidebb-hosszabb, de számottevő – idő telik el. Ezért ismerik a játékosok egymás 

döntéseit. 

 

Az a tény, hogy a szekvenciális játékokban egymást váltják a döntések, komoly változásokat 

indukál a játékok lezajlásában, végeredményében (ennek szemléltetésre lentebb 

összehasonlítunk két példajátékot). A szekvenciális játékok azért fontosak számunkra, mert 

velük modellezni lehet a viszonzások időbeli eltolódásának jelenségét, ami a reciprok 

magatartás elválaszthatatlan velejárója. 

 

Könnyen szemléltethetjük a szimultán és a szekvenciális játékok végeredményt módosító 

hatását, ha úgy hasonlíthatjuk össze őket, hogy a két játékban ugyanazt a stratégiát játsszák a 

játékosok (a TFT-t) – és természetesen mindkét játékba beépítjük a hibázás lehetőségét (a 

véletlen hibákat C-vel, illetve D-vel jelöljük – ekkor a TFT-stratégia épp az ellenkezőjét írná 

elő, csak a hiba miatt következik be az így megjelölt lépés). 

 
A szimultán játékban a kezdeti kooperációs hullámot a 4. lépés hibája folytán a dezertálást és 

kooperálást váltogató sorozat váltja, amit a 23. forduló újabb hibája kettős dezertálásba fordít 

át. Ez tart az 51. fordulóig, amikor a következő (52.) lépés visszaállítja a „váltogató” mintát. 



Végül a 95. forduló a kölcsönös kooperálás állapotába billenti át a folyamatot. A szimultán 

játékokban a két „egynemű állapotot” (vagyis a kettős kooperálást és a kettős dezertálást) 

mindig egy vegyes mintázatú lépéssor köti össze (a kooperálás és a dezertálás egymást váltó 

sorozata). 

 

 
A szekvenciális játék kölcsönös kooperációval indul, ám az 5. fordulóban egy véletlen 

dezertálással azonnal átfordul a játék a kettős dezertálásba, amit viszont egy újabb hiba (a 36. 

lépés kooperációja) megint csak egyből kölcsönös kooperációra vált. Ebben a játékban így a 

teljes kooperáció és a teljes dezertálás váltja egymást (és nincs „egymást váltó, vegyes 

állapot”). 

 

 

 



12. óra – indirekt reciprocitás 
 
Az indirekt reciprocitás 
A direkt reciprocitás fogalma szépen értelmezhető a szimulált ismételt játékok segítségével. 

Eddig – kimondva-kimondatlan is – azt feltételeztük, hogy a játékosok ismerik egymást, 

ismerik egymás múltbeli magatartását, valamint számítanak arra, hogy a jövőben is találkozni 

fognak, és a jövőbeni döntéseiket befolyásolják majd a korábbi cselekedeteik. 

„Én segítek neked most, és te segítsz engem a jövőben.” – így szól a direkt reciprocitás 

„maximája”. 

 

Sokszor nem állnak fent a direkt reciprocitás létéhez szükséges feltételek. Ennek ellenére a 

reciprocitás jelenségét ilyen esetekben is megfigyelhetjük a mindennapi életben. Rengeteg 

olyan példa van, amikor a kölcsönösség nem kettő, hanem több ember között érvényesül, 

amikor személyesen nem feltétlen (vagy egyáltalán nem) ismerik egymást a cselekvők, mégis 

tetten érhetők közöttük a reciprocitás mechanizmusai. Ekkor más maxima „dolgozik” a 

cselekvők fejében: „én most segítek neked, és valaki más segít engem a jövőben”.  

 

Nem feltételezhetjük azt, hogy az egymással kapcsolatba kerülő személyek ismerik egymást 

(sőt, a legtöbb modellezési kísérlet során inkább az ellenkezőjét tételezik, vagyis kizárják azt, 

hogy a szereplők több alkalommal is kapcsolatba kerülhessenek egymással). 

 

 
 

Reputáció 
A reciprocitás fő kérdése az, hogy mikor melyik cselekvési lehetőséget válassza a döntéshozó 

a két választható alternatívából, a kooperálásból és a dezertálásból. 

A feltételes stratégiákhoz azonban nem áll rendelkezésre közvetlen információ a másikról, ha 

nem ismerik, nem ismerhetik egymást a felek. Ekkor a valamilyen jelzésre, valamilyen 

társadalmi címkére van szükség, amely a személyekhez van ragasztva, és amelyre 

támaszkodva már feltételes stratégiákat lehet követni. Ezek a címkék segítik a cselekvőket 

abban, hogy a másikat értékelni tudják, ami alapján saját preferenciarendezésüket ki tudják 

alakítani. A kulcskérdés itt a másik értékelése, magát a jelenséget pedig a reputáció 

fogalmával írhatjuk le. Ha a direkt reciprocitást a direkt árucserével állítjuk párhuzamba, 

akkor az indirekt reciprocitás jelenségét a pénz alapú cseréhez hasonlíthatjuk, ahol a pénz 

szerepét a reputáció tölti be. 



 

Reputációs értékelési módszerek 
 

Donor és recipiens 

Az indirekt reciprocitás jelenségét elemezve pár új fogalmat, illetve néhány új elnevezést kell 

bevezetnünk. Ebben a kontextusban a játékelmélet szereplői közül (akiket eddig Alternak és 

Egonak neveztünk) a vizsgált döntéshozót (Altert) donornak, míg a partnerét (akikel 

kapcsolatban a döntést meghozzák), recipiensnek nevezzük. 

 

Jó/Rossz 

Az indirekt racionalitás fogalmát Martin A. Nowak és Karl Sigmund formalizálta először. 

Javasoltak egy nagyon egyszerű – fekete-fehér világképen alapuló – értékelési rendszert, 

amelyben a reputáció értéke vagy jó (G – good) vagy rossz (B – bad). Ennek alapján a 

játékosok is ezzel a bináris jellemzővel írhatók le, vagyis azt mondhatjuk, hogy a játékos vagy 

Jó vagy Rossz (a nagy kezdőbetűvel ezentúl mindig a játékost jelöljük). A donor nagyon 

egyszerű cselekvési szabály szerint viselkedik: minden Jóval szemben kooperál, minden 

rosszal szemben dezertál. 

 

 

Image scoring módszer 
A donor viselkedésére vonatkozó értékelési rendszer működése, amit Nowak- Sigmund 

szerzőpár imidzspontozásnak (image score, scoring módszernek) nevezett el, egyszerű 

logikán alapul. Mindenki ‘jó´ minősítéssel indul a játékban. Minden egyes döntés után a 

donor imidzse aszerint változik, hogy segítette-e a recipienst vagy nem. Ha a donor kooperált, 

vagyis segített, akkor megmaradt Jónak, dezertálás esetén, vagyis amikor nem segített, ‘rossz´ 

minősítést kapott. Nowak és Sigmund számítógépes szimuláció segítségével szemléltették azt 

is, hogy a ’scoring’ stratégia stabilan fenntarthatja a reciprocitás jelenségét adott közösségen 

belül. 

 
 

A módszer kritikája 

 

A hibázás lehetőségének figyelembe vétele „lerontotta” a scoring stratégia hatékonyságát. A 

szimulációs, gyakorlati gondok miatt keresni kezdtek más stratégiákat. 

 

A scoring stratégia elméletileg is támadható azon az alapon, hogy a benne megvalósuló 

értékelés helyességét vitatható. Azzal ugyanis, hogy a scoring stratégia előírja a donornak, 

hogy a Rosszakat büntetnie kell, vagyis nem szabad őket támogatnia, ugyanakkor a scoring a 

segítségnyújtás elmaradását, a dezertálást mindenképpen ‘rossz´ minősítéssel látja el, arra 

kényszeríti a donort, hogy amikor Rosszal kerül szembe, akkor – a stratégiát követve – saját 

cselekvésével lerontsa saját imidzsét. 
A scoring stratégia eme vonását sokan támadták mondván, hogy érdemes lenne 

megkülönböztetni a segítségnyújtás elmaradásának megítélését aszerint, hogy milyen 

reputációjú emberekről van szó. Más szavakkal ez azt jelenti, hogy a büntetések (vagy 

általában a cselekvések) értékelésekor diszkriminálni kell, és másként kell (lehet) megítélni a 

Jó vagy a Rossz megbüntetését. Ez a donor szerepét más minőségűvé teszi, hiszen a 

megkülönböztető jellegű büntetés „megteremti” a diszkriminátor szerepét, illetve a 

diszkriminatív altruizmus lehetőségét  A scoring megjelenését „követő” stratégiák 



kidolgozásakor már mindig figyelembe vették ezt a diszkriminációs mozzanatot. A scoring 

módszert követő, különféle értékelési szabályok értelmezéséhez szükség van arra, hogy a 

modellünket egy újabb dimenzióval egészítsük ki. 

 
 

 

Modellbővítés: értékelési szempontok 
 

A reputáció jelenségétől elválaszthatatlan kérdés, hogy a donor milyen információt vesz 

figyelembe a döntése során. Ebben az összefüggésben a döntések értékeléseknek tekinthetők, 

hiszen a donornak értékelnie kell a „dolgokat”. Háromféle szempont szerint teheti ezt meg, 

ezért háromféle értékelést, értékelési szintet különíthetünk el egymástó. 

 

(1) Az elsőrendű értékelés (donor cselekedete (C/D)) csak a donor tényleges cselekedetét 

veszi figyelembe, vagyis az alapján értékel, hogy az illető segítséget nyújt e a másiknak vagy 

sem (a donor cselekvése kooperáció vagy dezertálás, C vagy D). 

 
 

(2) A másodrendű értékelés ((1)+recip. reputációja (G/B)) során már számít a partner, a 

recipiens minősítése, reputációja is (ami vagy jó vagy rossz lehet, azaz G vagy B). 

 
 

(3) A harmadrendű értékelés ((1) + (2) + donor reputációja (GG/GB/BG/BB)) szerint – az 

előzőeken túl – még a donor reputációját is figyelembe kell venni a döntési folyamat során 

(ami újra csak jó vagy rossz lehet, azaz G vagy B). Ezek alapján természetesen eltér˝o 

értékelési/döntési módszereket, szabályokat lehet érvényesíteni, amelyek más és más 

eredményeket hoznak, hozhatnak ki egy-egy játéksorozatból. 

 
 

 

Az önkéntes (és diszkriminatív) büntetés dilemmája 
 

Az indirekt reciprocitás fő kérdése az, hogy a dezertálók büntetését elvállaló szereplők milyen 

helyzetekben, hogyan tudják a kooperációs mintákat általánossá tenni. A büntetésnek azonban 

sokfajta módja lehet (ezeket nevezhetjük stratégiáknak), amelyeket érdemes egy kicsit 

alaposabban megvizsgálni. A büntetés során azonban olyan erkölcsi kérdések merülnek fel, 

melyekre különböző válaszok adhatók – a cselekvők eltérő értékválasztásaiból, eltérő 

kultúrájából adódóan. Ezek pedig nyilván befolyásolják az egyes stratégiák tartalmát. A 



büntetés „célja” általában a dezertáló, a nem-segítőkész magatartás szankcionálása. Igen 

ám, de a büntetés maga nem-segítés, tehát dezertálás! Ezt az „ellentmondást” többféleképpen 

lehet értékelni. 

Ha mindenekfölött álló értéknek tartjuk a segítést, a kooperálást, akkor nem szabad büntetni 

senkit, mert az nem kooperatív hozzáállás. De amennyiben nem büntetünk, akkor ezzel 

„jóváhagyjuk” mások dezertálását, helytelen magatartását, ami a kooperáció fenntartása, a 

közösség egésze szempontjából nem előnyös. Ha ez utóbbi érvre hivatkozva mégiscsak 

büntetünk, akkor árnyalni kell a büntetést végrehajtó személy megítélését, hiszen ebből a 

szempontból mondhatjuk, hogy a büntetés lehet „jogos” és lehet „jogtalan”. 

Ez pedig megkívánja, hogy beemeljük a modellünk a diszkrimináció jelenségét (és 

fogalmát), hiszen különböző irányban, különböző megítélésű szereplőkkel szemben másként 

kell alkalmazni a büntetés eszközét (a diszkrimináció fogalmának itt nincs negatív felhangja, 

egyszerűen csak annyit lehet vele kifejezni, hogy a büntetés alkalmazásának szempontja nem 

homogén). 

 
 

 

Elméletileg nagyon sokfajta stratégia elképzelhető (több, mint négyezer ), de ezek közül csak 

nagyon kevésnek van gyakorlati jelentősége. A legtöbbet elemzett stratégiák közé tartozik : 

 imidzsformáló (image scoring vagy scoring) 

 hírnévgyűjtő (standing) 

 egyszerű hírnévgyűjtő (vagy simple standing) 

 ítélkező (vagy judging) 

 szigorúan ítélkező vagy hajlíthatatlan (stern-judging) 

 elkerülő (shunning, shunner vagy strict-discriminator) 

módszer. 

 

 
 

 

Kooperációt növelő tényező: a játékból való kilépés lehetősége 



 

Az indirekt reciprocitáshoz vezető stratégiák elemzése során meglepő, ám nagyon fontos 

megállapításra jutottak a kutatók azzal kapcsolatban, hogy a társadalmi kapcsolatokban való 

részvétel kötelező vagy önkéntes jellege miként befolyásolja az önkéntes büntetés 

dilemmájának megoldását, a kooperációs minták terjedését. A nem várt állítás az, hogy egy 

társadalmi helyzeten belül – nem mindig, de sok esetben – nagyobb az esélye a kooperáció 

kialakulásának, ha a részvétel nem kötelező jellegű, azaz lehet úgy dönteni, hogy valaki 

nem vesz részt a „játékban”. 

A kívülállók jelenléte (pontosabban a kiszállás lehetősége) sokkal jobb esélyeket ad az 

önkéntes büntetést terhét magukra vállaló szereplőknek a dezertálókkal szemben, hogy stabil 

kooperációs viszonyokat alakítsanak ki a közösségen belül. 

 

Az eddig bemutatott stratégiákhoz sokszor hozzáköthetjük az őket leginkább jellemző 

szerepeket. A különböző szerepekből nem kevés van: 

 résztvevő (participant) 

 kívülálló (non-participant) 

 donor (donor) 

 recipiens (recipient) 

 kooperátor (cooperator) 

 feltétlen kooperátor (unconditonal cooperator) 

 hozzájáruló (contributor) 

 büntet˝o (punisher) 

 diszkriminátor (discrimator) 

 elkerülő (shunner) 

 dezertőr (defector) 

 feltétlen dezertőr (unconditional defector) 

Az egyértelmű értelmezés kedvéért érdemes megmutatni a különböző szerepek egymáshoz 

való viszonyát: 

 

 
 

 

 



13. óra – társadalmi mechanizmusok 
 
 

 

Bizalom,méltányosság, fairség, erős reciprocitás, emergens normák 
 

Könyv, 241-245  

 

Társadalmi technikák 
 

 alkumechanizmusok (alkuelmélet) 

 koalíciós stratégiák (koalícióelmélet) 

 

Könyv 247 után; elektronikus változatban nincs róla csak a nyomtatottban 

 

 


