
 

Viselkedési kalauz
Könyv bemutató

 

Tartja: Polló László
termelékenység tanácsadó
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● Szervezetfejlesztéssel foglalkozom
● Egy főre eső hozzáadott új érték = 

termelékenység
● Nálunk hatalmas szakadék van a nagyvállalati 

és a KKV termelékenység között, míg nyugaton 
ilyen nincs

Termelékenység



 

● Eltérő fizetőképesség
● Belföldi árverseny 

(adócsalással 
fűszerezve)

● Rossz szervezettség
● Rossz vezetés
● Helytelen viselkedés

Mi az ok?

Megoldás: export piacokra 
kell dolgozni, de ehhez 
termelékenynek kell lenni, 
különben túl drágák 
leszünk

Ezek miatt alacsony a 
termelékenység + a 
helytelen viselkedés miatt

Ez a mai téma



 

● Vezetők
● Beosztottak
● Tulajdonosok
● Vagyis: MINDENKI!

Kik viselkednek helytelenül?



 

Milyen a helyes viselkedés?

● Média: légy celeb!
● Feministák: ne légy a család rabja!
● Gender ideológusok: légy más, mint a többiek!
● Kultúrmarxisták: légy internacionalista, felejtsd el 

a nemzet szót!
● Neoliberálisok: privatizálj, az állam rossz gazda!
● KAKAFÓNIA, KÁOSZ! Más nincs?



 

Metafizika

● Gimnazista koromban viszonyom a 2400 éve 
született Arisztotelésszel

● Bölcsesség, filozófia, teológia
● A tudás célja: az igazság megismerése.



 

Kopátsy puritán ember ábrája

tiszta

szorgalmas

takarékos

fegyel-
mezett

szeret
dolgozni

képes
tanulni

erkölcsös

igényes

tiszteli a
törvényt

szeret
tanulni

rendet
tart maga

körül



 

Haidt tulajdonság csokrai
Gondoskodás: átérezzük mások fájdalmát. Ez az alapja az olyan 

erényeknek, mint a kedvesség, másokkal törődés, nevelés.

Igazságosságra törekvés: ez az alapja az aranyszabálynak, hogy ne 
akarjuk azt másnak, mint amit magunknak sem akarunk.

Hűség: ez tesz minket képessé különféle társulások (társadalom) 
létrehozására. Része a társulásért érzett szeretet (patriotizmus), 
sőt, az önfeláldozás erénynek az alapja.

Hatalom elfogadása: a szociális kapcsolatokban meglévő hierar chia 
létrehozásának és elfogadásának a képessége. Tartalmazza a 
késztetésünket a törvényesnek tartott hatalom megvédésére és a 
hagyományok iránti tiszteletet is.

Vonzódás a tiszta, szent dolgokhoz: az undor és beszennyezett ség 
érzés alapja. Ez a bázisa annak az eszménynek, hogy neme sebb 
és nem önző ragadozó életet kellene élnünk. Ebből követke zik az a 
széles körben elterjedt eszme, hogy a test egy templom, amelyet 
megszentségtelenítenek az erkölcstelen cselekedetek.



 

Csíkszentmihályi fátylai
Ssz. Csíkszentmihályi fátylai

1 Az érzelmek – genetikusan rögzített – fátyla. Ezek az érzel- 
mek segítik a fennmaradásunkat, szaporodásunkat és az 
élet terünket (azaz hatalmunkat, uralkodásunkat mások 
felett).

2 A kapott kultúra, a mémek nyelveken, szokásokon, 
fogalom rendszeren, propagandán keresztül ható 
fátyla.

3 Az önigazolás fátyla, vagyis a kognitív disszonancia – 
té nyeket elferdítő – önigazolással történő 
„megoldása”.

4 A tudatalatti, azaz a rögeszmék, rigolyák, sztereotípi 
ák, félel mek, babonák, életszemlélet mindent eltorzító 
fátyla.



 

Robert M. Pirsig: Lila*
Létzónák hierarchiája

Lelki élet zónája

Szellem, elme, gondolkodás zónája

Családi zóna

Csoportok zónája

Társadalmi zóna

Élővilág zónája

Élettelen anyagi világ zónája

* Vizsgálódás az erkölcsről



 

Mi a jó és mi a rossz a létzónákon?

fenntarthatóság

folytathatóság

életképesség

harmónia

kiszámíthatóság

rendezettség (negentrópia)

érthetőség

zűrzavar, káosz, 
kiszámíthatatlanság

rendetlenség, rendezetlenség

entrópia növekedés

pazarlás

fenntarthatatlanság, 
folytathatatlanság

céltalanság

cselekvésképtelenség



 

Erények
Az erény – definíció szerűen – hatékony eszközök szokássá rögzült 
használata egy jó cél érdeké ben. Vagyis olyan szokások, amelyek az 
egyes létzónákat „előre viszik”. Cselekvés, nem „fotelfilozófia”!

Példák erényekre:
➔ okosság, gyakorlati bölcsesség, hatékonyság
➔ igazságosság, jóakarat és jó szándék
➔ mértékletesség, ésszerűség és az érzések kezelése
➔ bátorság, lelkierő, vállalkozó szellem, állhatatosság, türelem, őszinteség
➔ szívósság, gondoskodás, együttérzés, becsületesség, tisztesség, bizalom 

és igazságosság
➔ szenvedélyektől mentesség, szelídség, békesség, türe lem, hűség, 

remény, szeretet, irgalmasság, szolidaritás, bizalom és alázat
➔ józanság, káros szenvedélyek től mentesség
➔ hű ség, nevelésre és jobbításra való hajlam, önfeláldozás, megbízható ság, 

engedelmesség, mások inspirálása, a közjó szolgálata
➔ a természet védelme és szeretete



 

Amire nem lenne szükség...
„hét főbűn”: kevélység, fösvénység, bujaság, irigység, tor kosság, harag, 

jóra való restség

Példák olyan cselekedetekre, amelyek tönkreteszik a létzónákat:
➔ gyűlölet, megtorlás, lelketlenség, könyörtelenség, lázadás, gyil kosság, 

kínzás, meggyalázás,
➔ önigazolás, kétségbeesés, igazságtalanság, gyávaság, félelem, 
➔ lopás, csalás, hűtlenség, ígéret- és esküszegés, jók zaklatása, 

jótétemények elfedése, saját lelkünk rongálása, mások lelkének 
megfertőzése rosszal,

➔ házasságtörés, kicsapongás, házasságok szétzüllesztése, hitvány ság,
➔ kapzsiság, ravaszság, agyafúrtság, vetélkedés, türelmetlenség, 

széthúzás, értetlenség
➔ ármánykodás, rosszindulat, megszólás, rágalmazás, pletyka,
➔ fennhéjazás, gőg, kérkedés, nagyzolás, felfuvalkodottság, 
➔ szülők iránti engedetlenség, hitszegés



 

Eufemizmusok… :-(
házasságtörés „nyitott házasság”

könyörtelenség „politikai szükségszerűség”

pletyka „tájékoztatás”

kapzsiság „gazdasági szükségszerűség”

széthúzás „mindenki követi az érdekeit”

jók zaklatása „nem tűrjük a holdkórosokat”

mások lelkének megfertőzése „felvilágosítás”

önigazolás „a dolgok helyükre tétele”

rosszindulat „csak segíteni akarok...”



 

Gazdasági etika

A gazdaság van az embe rért vagy az ember a gazdaságért? 
Köti-e a gazdasági életet bármiféle eti ka?

Helyes megoldás: a gazdaság a társadalom létzónában 
működik, azaz felette van a lélek, elme, család, csoportok 
létzónája, így azokat nem ignorálhatja! Éppen fordítva van: 
azok határozzák meg a működésének a határait, korlátait!



 

Gazdasági etika 2

A cégek szervezeti közös séget alkotnak.

Gazdasági túlélés: profit, tőke, technológia

Emberi haladás: biztonság ban élés, személyiség fejlődés, 
ismeretanyagban és tapasztalatban gyara podás, kooperációs 
képesség fejlesztés

Közjó gyarapítása: az adófizetés, a társadalmi 
felelősségvállalás, az alkalmazkodás az adott kultúra 
szabályaihoz, a törvények megtar tása, az önzetlen 
segítségnyújtás másoknak, a társadalom közös va gyonának 
(közkincsének) gyarapítása



 

Létzónás parancsok

Az egyes létzónák megsértése TILOS – ez a legfontosabb 
szabály!

A létzónák hierarchiában vannak és a felül lévő általában a 
fontosabb!

Példa: ne sértsük meg mások lelkét durva beszólásokkal, 
hazugságokkal (lelki élet zónája); 

tehát az alatta levő szellem, elme létzónában a 
szólásszabadság határa: az előző szabály

így máris lehet tudni, hol kezdődik a szabadosság s hol ér 
véget a szabadság!



 

Mi van még a könyvben?

A könyv négy fő fejezetéből – kedvcsinálásként – 
gyakorlatilag csak a megalapozó első fejezetet ismertettem.

A további fejezetek:

● Erkölcstani alapok: hogyan éljünk erényesen az egyes 
létzónákban?

● Együttélés munkahelyen: sok száz együttélési szabály és 
trükk.

● Hadrafoghatósági állapotok és javításuk: hogyan váljunk 
erényesebb, hasznosabb, jobb emberré?



 

Kérdés?



 

Köszönöm a figyelmet!

Polló László
http://effectsys.hu/sites/default/files/VKKB.pdf

S köszönöm az ERP konferenciát rendező Kupán Károlynak, 
hogy részt vehettem rajta!
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