
VÁLLALATI MUNKASZERVEZÉS 

Mikropolitika, avagy a munkahelyi karrier titka 

Közhelynek számít az a megállapítás, hogy a szakértelem, a szor-
galom és a munka a sikeres karrier titka. De vajon a taktikus visel-
kedés és a kitűnő összeköttetés-hálózat nem tartozik-e szintén ide? 
Nem kell-e az embernek blöffölnie, csalnia és trükköket alkalmaznia 
ahhoz, hogy a felső vezetésbe kerüljön? Nem szolgálják-e az elő-
menetelt sokkal jobban bizonyos kapcsolatok és érdekszövetségek? 
A főnök fülébe jutó egyes visszajelzések nem bizonyulnak-e kiszá-
mított hízelgésnek? Nem foszlik-e semmivé sok ésszerűként beállí-
tott érv, amely csak a személyes előnyök kidomborítására szolgál? 
Az érdekek érvényesítésének azonban vannak ezeknél az áttételes 
módszereknél közvetlenebb formái is, amelyek a megfélemlítéstől 
és a nyílt nyomásgyakorlástól sem riadnak vissza. Lehetséges-e, 
hogy ezek a taktikák sem kevésbé szükséges tartozékai a befolyá-
sért, a hatalomért és a karrierért folyó harcnak, mint a szorgalom, az 
erőbevetés és a szakértelem? 
 
Tárgyszavak: karrier; viselkedés; előmenetel; taktika; hatalom;  

szakértelem. 

Hatékonyság és karrier 
Vizsgáljuk meg, hogyan hat az ún. mikropolitikai viselkedés a karrier-

re. Mikropolitikai viselkedésen a társadalmi befolyásolásnak mindazokat a 
formáit érjük, amelyek célja, hogy valaki egy másik emberre kiszámított 
hatást gyakoroljon és ezzel végső soron saját hasznát szolgálja. Az ilyen 
taktikákat többnyire titokban, hallgatólagosan és leplezve gyakorolják. 

Bemutatjuk egy példán, milyen nagy jelentőséggel bírhat a mikropo-
litikai cselekvésmód az előmenetel szempontjából. Egy tanulmány meg-
vizsgálta, hogy egy munkahelyen a leggyorsabb előmenetelt elért veze-
tők másképpen viselkednek-e, mint azok a vezetők, akik a munkahelyért 
a legtöbbet teszik. Van-e különbség azok között, akik karriert csinálnak 
és azok között, akik „csupán” hatékonyak? Megnézték, hogy 450, szúró-
próbaszerűen kiválasztott vezető hogyan súlyozza a következő négy ve-
zetői tevékenységet: 



1. hagyományos vezetés (döntéshozatal, tervezés, ellenőrzés), 
2. kommunikáció (rutininformációk kicserélése, papírmunka elvég-

zése), 
3. személyügyi vezetés (motiválás, fegyelmezés, konfliktusok meg-

oldása, munkatársak felvétele és képzése), 
4. kapcsolati hálózat gondozása (ismeretségek ápolása, a kapcsola-

tok felhasználása, új kapcsolatok létesítése). 
A tanulmány azt mutatta, hogy a sikeres vezetők, akik gyors karriert 

csináltak, egészen másképpen súlyozták ezeket a tevékenységeket, 
mint a hatékony vezetők, akik minőségi munkát végeztek és megelége-
dett, elkötelezett munkatársi gárdát építettek ki. A sikeres vezetők külö-
nös súlyt fektettek a hálózatgondozásra, személyügyi munkájuk azonban 
átlag alatti volt. A hatékony vezetőknél viszont a kommunikáció állt az 
előtérben, a hálózatgondozás pedig háttérben maradt. A sikeres vezetők 
tehát éppen ellenkező módon viselkedtek, mint a hatékonyak. Az 1. ábra 
mutatja a tipikus, a sikeres és a hatékony típusú vezetők időráfordítását 
az egyes vezetői feladatokra.  
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1. ábra Különböző típusú vezetők időráfordításának megoszlása  

az egyes vezetői feladatok között 
 
A tanulmány eredményei tehát nem támasztják alá azt az általános 

elképzelést, amely szerint előmenetelt elsősorban a munkateljesítmény 
alapján lehet elérni. Sokkal inkább a szociális és politikai képességek 
jelentőségét emelik ki a munkahelyi felemelkedés szempontjából. 

 



Vajon elszigetelt jelenségről van-e szó, vagy máshol is beigazolódik 
a mikropolitikai viselkedésmódnak az előmenetelben játszott szerepe? A 
kérdés eldöntéséhez először bemutatjuk az egyes mikropolitikai viselke-
désmódokat, és áttekintjük az eddigi empirikus eredményeket, majd ráté-
rünk ennek a tanulmánynak a céljaira, módszerére és eredményeire. 

Befolyásolási taktikák, a benyomás manipulálása  
és hálózatépítés 

A mikropolitikai viselkedés három csoportját különböztetjük meg: 
1. A befolyásolási taktikák csoportjába tartoznak mindazok a közvet-

len befolyásolási formák, amelyekkel valaki mások viselkedésére 
kíván hatni, többnyire rövid távú céljának elérése érdekében. 

2. A benyomás manipulálása az a tevékenység, amikor valaki tuda-
tosan irányítja, hogy milyen benyomást keltsen egy másik ember-
ben. 

3. Végül a hálózatépítés a karrier elősegítésére alkalmas kapcsola-
tok kiépítését és ápolását jelenti. 

Befolyásolási taktikák 

Számos ún. befolyásolási taktika létezik. A leggyakrabban alkalma-
zottak közé tartozik a másik fél bevonása terveinkbe, azaz megnyerése 
koalíciós partnernek egy adott stratégia és tevékenység végrehajtásá-
hoz, továbbá az ésszerű érvelés és a lelkesítő felhívás közös célok és 
értékek iránti érzelmi elkötelezettségre. A „kéz kezet mos” taktikát és a 
hierarchia segítségével történő nyomásgyakorlást – a megkérdezettek 
véleménye szerint – ritkábban alkalmazzák.  

Vajon meghozzák-e ezek a taktikák a kívánt eredményt? Hatásos-
ságukról a vélemények megoszlanak, mégis úgy tűnik, hogy a legtöbb 
eredmény a lelkesítő felhívásoktól, a másik félnek a tervekbe történő be-
vonásától és az ésszerű érveléstől várható. 

A benyomás manipulálása 

A befolyásolási taktikáktól eltérően, a benyomás manipulálása nem 
konkrét célok megvalósítása érdekében történik, hanem azért, hogy a 
másik félben a cselekvő személyről keltett benyomást irányítsa. Ilyen vi-
selkedésmód a behízelgés, amikor valaki tudatosan osztja a másik vé-
leményét, vagy a szívességek tétele. További taktika a megfélemlítés, 



amikor valaki hatalmát és veszélyességét fitogtatja, az öntömjénezés, 
amikor valaki saját képességeit és eredményeit hangsúlyozza. Ide tarto-
zik még a hangsúlyozottan mintaszerű viselkedés megrendezése, vala-
mint olyan látszat keltése, mintha minden jó eredmény elsődlegesen a 
cselekvő személy érdeme lenne.  

A benyomás manipulálásának és a karriernek az összefüggéséről 
nem sok tanulmány készült. Összefoglalva mégis megállapítható, hogy 
mindazok a taktikák, amelyek célja a főnökök befolyásolása gátlástalan 
behízelgés révén, a jövedelemnövekedésre és az előmenetelre pozitív 
hatást gyakorolnak. Kevésbé eredményesnek tűnnek viszont azok a be-
nyomást manipuláló taktikák, amelyek a cselekvő személyt helyezik elő-
térbe. 

Hálózatépítés 

A mikropolitikai viselkedés harmadik változata a hálózatépítés, ne-
vezetesen, a kapcsolatok stratégiai szempontok szerinti ápolása és ki-
építése. Bizonyosnak látszik, hogy a hálózatépítés a társadalmi kapcso-
latok jobb kihasználását eredményezi. Közvetlen összefüggést a társa-
dalmi kapcsolatok minősége és a karrier között azonban csak a felső ve-
zetőknél sikerült egyértelműen kimutatni. Általában az igazolódott be, 
hogy a hálózatépítés különösen abban az esetben segíti elő a karriert, 
ha egy személy teljesítménye erősen függ mások forrásaitól. Akik csak 
néhány emberre vannak ráutalva, azoknak nem szükségszerű feltétel a 
hálózatépítés.  

Adatfelvétel és szúrópróba 

A tanulmány adatait Ausztriában 201 szúrópróbaszerűen kiválasz-
tott dolgozó válaszai szolgáltatták. Az adatok vizsgálata két szempontra 
szorítkozott, egyrészt a taktikák alkalmazásának intenzitására, másrészt 
ennek és a karriernek az összefüggésére. A karriert 3 fokú skálán mér-
ték, amelynek  

– első fokozatába sorolták pl. a referenseket és az ügyviteli alkal-
mazottakat (tehát azokat, akik nem végeztek vezetői munkát),  

– a másodikba a termékigazgatókat és a projektvezetőket,  
– a harmadikba pedig az üzletvezetőket és az igazgatósági tagokat.  
A benyomás manipulálásának, a kapcsolatépítésnek és a befolyáso-

lási taktikáknak az alkalmazását 146 pontos kérdőíven mérték fel. 

 



A mikropolitikai taktikák mérőskálái 

48 kérdés feltevésével a következő 7 fajta befolyásolási taktikát 
vizsgálták: 

1. Nyílt nyomásgyakorlás (a hatalom bevetése vagy lélektani nyo-
más gyakorlása). 

2. Hivatkozás felsőbb fórumokra. 
3. Viszontszolgáltatás közvetett vagy közvetlen felajánlása. 
4. Egyoldalú tájékoztatás (információk célzott és szelektív megvá-

lasztása és bemutatása saját célok alátámasztására = biased 
rationality). 

5. Az információ ellenőrzése (törekvés az információ elosztásának 
és továbbadásának ellenőrzés alatt tartására). 

6. Lelkesítő felhívások (közös értékekre hivatkozó, érzelmekre ható 
felhívások). 

7. A másik fél partnerként történő bevonása a saját tervekbe (kísér-
let a megfelelő személyek „közös csónakba” hozatalára, hogy mi-
nimálisra csökkenjen a saját szándékkal szembeni ellenállás ). 

A benyomás manipulálása kategóriában 52 kérdés segítségével a 
következő 6 taktika alkalmazását mérték fel:  

1. Megfélemlítés (hatalom és veszélyesség benyomásának keltése). 
2. Öntömjénezés (saját képességek kihangsúlyozása). 
3. Hangsúlyozottan mintaszerű viselkedés (saját személyünk példa-

ként előtérbe helyezése). 
4. Eredmény önmagunknak tulajdonítása (a jó eredmények önma-

gunknak tulajdonítása, a kedvezőtlen események elhárítása ma-
gunktól). 

5. Szívességek tétele (szívességek révén önmagunk kedvező beállí-
tásba helyezése és másokban a lekötelezettség érzésének kelté-
se). 

6. Behízelgés (a másik fél magasztalása vagy nézetazonosság han-
goztatása). 

A kapcsolatépítési taktikák vizsgálata 46 kérdés feltevésével a kö-
vetkező 6 területre terjedt ki: 

1. Felszínes kapcsolatápolás. 
2. Kapcsolat keresése hasonszőrűekkel (peer contacts), pl. egyesü-

letekkel, azonos foglalkozásúakkal, azonos érdeklődésűek cso-
portjaival. 

3. Figyelemfelkeltés (az adott területen fokozott mértékben magunk-
ra vonni a figyelmet, úgy helyezkedni, hogy megismerjenek). 



4. Barátságok kötése (a meglévő kapcsolatok elmélyítése). 
5. Mentorok és bizalmi személyek keresése (törekvés tapasztalt, il-

letve sikeres személyek támogatóként és coach-ként való meg-
nyerésére). 

6. Koalíciók létesítése (erős, megbízható kapcsolatok kiépítése). 
A gyakorlati előfordulások statisztikai vizsgálata alapján két taktika 

különös figyelmet érdemel. 
Az elsőt „szelektív kapcsolattartás”-nak lehetne nevezni. Aki ezt al-

kalmazza, az arra törekszik, hogy a lehetséges „harcostársakkal” és tá-
mogatókkal jó kapcsolatot építsen ki, ugyanakkor azonban tudatosan el-
hanyagolja kapcsolatait azokkal a személyekkel, akiktől semmilyen mun-
kahelyi haszon nem várható. 

A második taktikát „dörgölődzés”-nek nevezhetnénk. Aki ezt alkal-
mazza, az megalázkodva tesz szívességeket, figyelmességeket és híze-
leg azoknak, akik alkalmasak arra, hogy előmenetelét támogassák. Arra 
törekszik, hogy befolyásos személyekhez és csoportokhoz csatlakozzon 
és elismerésüket kivívja. A jobb megértés kedvéért az 1. táblázat példá-
kat mutat be minden felsorolt taktikára. 

1. táblázat 
Példák az egyes mikropolitikai taktikákra  

(A (–) jel az ellenpéldákat jelzi) 
 

Befolyásolási taktikák 
Nyílt nyomásgyakor-
lás 

„Ha szándékaim nem teljesülnek, annak meglesznek a következményei.” 
„Ötleteim megvalósítása érdekében nyomást is gyakorlok.” 

Hivatkozás felsőbb 
fórumokra 

„Adott esetben felsőbb fórumokhoz folyamodom.” 
„Szándékom alátámasztására hivatkozom a hivatalos vállalati irányelvekre, szerző-
désekre, vezetőkkel folytatott megbeszélésekre stb.” 

Szolgáltatást szol-
gáltatásért 

„Ellenszolgáltatást ígérek, ha kívánságom teljesül.” 
„Cserét ajánlok fel azoknak, akiktől valamit akarok.” 

Célzott tájékoztatás „Információkat úgy állítok be, hogy azok kívánságomat a lehető legjobb megvilágí-
tásba helyezzék.” 
„Minden lehetséges érvet és információt összegyűjtök terveim alátámasztására.” 

Az információ ellen-
őrzés alatt tartása 

„Információt ritkán és csak határozott céllal adok tovább.” 
„Többnyire nem fedem fel valódi szándékaimat.” 

Lelkesítő felszólítá-
sok 

„Hangsúlyozom a terveimmel összhangban álló közös kihívásokat.” 
„Vonzó elképzeléseket mutatok be, amelyekben szándékaim fontos szerepet játsza-
nak.” 

Mások bevonása 
terveinkbe 

„Elmondom szándékaimat, kérve mások véleményét és javaslatait.” 
„Arra törekszem, hogy a munkahelyen mérvadó személyek minél több javaslatát 
beépítsem terveimbe.” 

 



Az 1. táblázat folytatása 
 

A benyomás manipulálása 
Megfélemlítés „Néha különösen határozottan lépek fel, szükség esetén azt is elviselem, hogy arro-

gánsnak tartsanak.” 
„A szóba jöhető ellenfeleket már előre elbátortalanítom.” 

Öntömjénezés „Ha alkalom kínálkozik, megcsillogtatom képességeimet.” 
„Arra törekszem, hogy ’sikeres ember’ benyomását keltsem.” 

Hangsúlyozottan 
mintaszerű viselke-
dés 

„Gyakran tovább bent maradok vagy szokatlan időben dolgozom, hogy jó benyomást 
keltsek” 
„Arra törekszem, hogy munkahelyemen ne kövessek el észrevehető hibát.” 

Eredmény saját 
érdemként történő 
beállítása 

„A munkakörömben bekövetkező negatív eseményeket megpróbálom magamtól 
elhárítani.” 
„Néha idegen tollakkal ékeskedem.” 

Szívességek tétele „A szakmailag fontos személyeknek a magam területén mindent elintézek.” 
„Fontos személyeknek mindig teszek apró figyelmességeket.” 

Behízelgés „Szakmailag fontos személyeknek gyakran kifejezem nagyrabecsülésem.” 
„Tájékozódom a számomra szakmailag fontos személyek sikereiről, hogy azokat 
előttük alkalom adtán szóba hozzam.” 

Hálózatépítés 
Felszínes kapcsolat-
tartás 

„Ügyelek arra, hogy fontos személyeknek névjegyet adjak.” 
„Ha szakmailag fontos személyekkel találkozom, kihasználom az alkalmat, hogy 
váltsak velük néhány szót.” 

Kapcsolat keresése 
hasonszőrűekkel 

„Gyakran járok vásárokra, konferenciákra stb., ahol más vállalatnál dolgozó kollé-
gákkal kapcsolatba kerülhetek.” 
„A szakmai rendezvényeken nem annyira új kapcsolatokat, mint inkább új ismerete-
ket szeretnék szerezni.” (–) 

Ismertségre törek-
vés 

„A vállalati ünnepségeken, koktélokon szinte mindig részt veszek.” 
„Lehetőleg olyan feladatokat vállalok, amelyek során befolyásos személyekkel kerü-
lök kapcsolatba.” 

Barátságok kötése „Szakmailag fontos személyekkel közös programokat beszélek meg (sport, kirándu-
lás stb.)” 
„Ami társadalmi kapcsolataimat illeti, szigorúan szétválasztom a hivatali és a magán-
életet.” (–) 

Mentorok és bizalmi 
személyek keresése 

„Arra törekszem, hogy szakterületemen tapasztalt vagy sikeres személyektől ötlete-
ket kapjak szakmai pályafutásomat illetően.” 
„Szeretnék olyan bizalmi személyt találni, akivel gyakran beszélhetnék karrieremről.” 

Koalíciók létesítése „Minél több szakmailag fontos személlyel építek ki kölcsönös lojalitáson alapuló kap-
csolatot.” 
„Megpróbálok ,megbízható harcostársakból’ csoportot alakítani magam körül.” 

 



Az 1. táblázat folytatása 
 

További kiemelt taktikák 
Szelektív kapcsolat-
tartás 

„Különösen olyan személyek bizalmát és támogatását igyekszem megnyerni, akik 
céljaim megvalósítást elősegíthetik.” 
„Munkámban minimálisra korlátozom a kapcsolatot azokkal, akikhez szakmailag 
nincs közöm.” 

Dörgölődzés „Alkalomadtán rendkívüli szívességeket teszek azoknak, akik számomra hasznosak 
lehetnek.” 
„Arra törekszem, hogy csatlakozzam befolyásos csoportokhoz.” 

 
 
A 2. táblázat összefoglalja a leggyakrabban és a legritkábban alkal-

mazott taktikákat. A taktikák mellett szereplő 1–4. szám alkalmazásuk 
gyakoriságára utal, a magasabb szám nagyobb gyakoriságot jelent.  

A taktikák alkalmazása férfiak és nők esetében nem mutat jelentős 
eltérést. 

 
2. táblázat 

A leggyakrabban és a legritkábban alkalmazott mikropolitikai taktikák  
(a zárójelben lévő számok középértékek) 

 
Sorrend Leggyakrabban alkalmazott 

taktikák 
Legritkábban alkalmazott taktikák 

1. Mentorok és bizalmi személyek 
keresése (2,94) 

Eredmények saját érdemként való fel-
tüntetése (1,80)  

2. Célzott érvelés (2,93) Megfélemlítés (1,85) 
3. Mások bevonása terveinkbe 

(2,87) 
Dörgölődzés (1,92) 

 
 
A mikropolitikai taktikák alkalmazásának, helyesebben alkalmazá-

suk beismerésének vizsgálatakor feltűnik, hogy egyes taktikák esetében 
erkölcsi szempontok is szerepet játszanak. Olyan taktikák, mint mások 
bevonása saját terveinkbe, vagy szakmai példaképek és támogatók ke-
resése kevésbé negatív kicsengésűek, mint a felelősség másra hárítása, 
a megfélemlítés, vagy a befolyásos személyekhez való dörgölődzés. Ez 
utóbbi taktikákat kevésbé is alkalmazzák, vagy legalább is a válaszadók 
ezt kevésbé vallják be. 

 

 



Melyek a legeredményesebb taktikák? 

Erkölcsi szempontból eléggé kiábrándító eredményt mutat annak 
elemzése, hogy mely taktikák segítették elő legjobban alkalmazóik karri-
erjét. A legelső helyen áll ugyanis a nyílt nyomásgyakorlás, amelyet az 
szelektív kapcsolattartás és a dörgölődzés taktikái követnek. Bár az al-
kalmazás intenzitása tekintetében nem volt jelentőst különbség a taktikát 
alkalmazó férfiak és nők között, az egyes taktikák eredményességéről 
ugyanez nem mondható el. Férfiaknál a három legeredményesebb takti-
ka a nyílt nyomásgyakorlás, a megfélemlítés és a lelkesítő felhívás volt. 
Nők esetében a kapcsolatkeresés hasonszőrűekkel áll az élen, amelyet 
a nyílt nyomásgyakorlás és a dörgölődzés követ. A 3. táblázat bemutatja 
összesítve és férfi/nő bontásban, hogy melyik 6 taktika volt a legered-
ményesebb 105, szúrópróbaszerűen vizsgált személy esetében.  

 
3. táblázat 

A legeredményesebb mikropolitikai  
taktikák 

 
Sorrend Összesen (n = 105) Férfiak (n = 54) Nők ( n = 51) 

1. Nyílt nyomásgyakorlás Nyílt nyomásgyakorlás Kapcsolat keresése 
hasonszőrűekkel 

2. Szelektív kapcsolattar-
tás 

Megfélemlítés Nyílt nyomásgyakorlás 

3. Dörgölődzés Lelkesítő felhívások Dörgölődzés 

4. Megfélemlítés Célzott érvelés Koalíció létesítése 

5. Koalíció létesítése Ismertségre törekvés Hivatkozás befolyásos 
fórumokra 

6. Célzott érvelés Szelektív kapcsolattar-
tás 

Szívességek tétele 

 
 
Hangsúlyozni kell, hogy a taktikák intenzívebb alkalmazása nem fel-

tétlenül jár együtt nagyobb eredményességgel. Nők esetében szorosabb 
az összefüggés az előmenetel és a mikropolitikai viselkedésmód között, 
de ez nem jelenti azt, hogy a nők többet taktikáznak. 

 
 



Következtetések 

A 3. táblázatból nyilvánvaló, hogy összefüggés van a mikropolitikai 
taktikák széles skálája és a sikeresség között. Megállapítható az is, hogy 
a taktikákat nem magukban kell vizsgálni, mivel azok jó része egymással 
szoros kölcsönhatásban áll. Ez a tény arra is rámutat, hogy a mikro-
politikai viselkedésmódokat általában nem lehet ún. „Cafeteria rendszer”-
ben – tehát tetszés szerint – megválogatni, hanem sokkal inkább a „min-
dent vagy semmit” elv érvényesül. 

Felmerül a kérdés, hogy ezeknek a taktikáknak az alkalmazása elő-
feltétele-e az előmenetelnek, illetve szükségszerű velejárója-e az ilyen 
viselkedés annak, hogy valaki felső vezető? Másképpen megfogalmaz-
va: így kell-e viselkedniük azoknak, akik magasabb előmenetelre töre-
kednek, vagy pedig csak akkor válnak ilyenekké, ha már magas beosz-
tásba kerültek? A rendelkezésre álló anyagok alapján ezekre a kérdé-
sekre nem lehet választ adni, egyes taktikákra vonatkozóan azonban 
vannak alátámasztható feltételezések. A nyílt nyomásgyakorlás taktikája 
például a hivatali előmenetelnek inkább következménye, mint előfeltéte-
le, hiszen akik még nincsenek vezető állásban, azoknak nem áll módjuk-
ban, hogy kötelező határidőket szabjanak, következményekkel fenye-
gessenek és ellenállás esetén az erőpróba sikerében bízzanak. Ennek 
az ellenkezője mondható el a dörgölődzés taktikájáról. Joggal feltételez-
hető ugyanis, hogy amilyen mértékben nő valakinek a befolyása és a hi-
vatali rangja, olyan mértékben váltja fel egyre inkább a „mások körülud-
varolása” viselkedésmódot az „önmaga körüludvaroltatása”. 

Összességében kölcsönhatás állhat fenn egy mikropolitikai viselke-
dés eredményessége és az eredmény következménye között, itt azon-
ban elsősorban a mikropolitikai taktikák és eredményességük összefüg-
gését vizsgáljuk. Az előmenetelről és a karrierről nem túl rokonszenves 
képet mutat az a tény, hogy a legeredményesebb taktika a nyílt nyomás-
gyakorlás, az szelektív kapcsolattartás, a dörgölődzés, a megfélemlítés, 
a koalíció létrehozása és a célzott érvelés. Ezzel kapcsolatban három 
szempontot kell kiemelni: 

1. Az első, már korábban is említett tény, hogy a megkérdezettek vé-
leménye szerint a leggyakrabban ill. a legritkábban alkalmazott, 
és a karriert leginkább előmozdító taktikák között eltérés van. Mik-
ropolitikai taktikák alkalmazásának gyakoriságában – vagy leg-
alább is annak bevallásában – erkölcsi szempontok is szerepet 
játszanak. Ha ez így is lenne, ezek a szempontok elvesztik jelen-
tőségüket, ha a legeredményesebb taktikákat nézzük, mivel ezek 

 



többsége a „megvetettek” közé tartozik, nevezetesen: a beosztás-
sal járó hatalom nyílt fitogtatása, a megalkuvó sürgölődés mások 
körül esetleges hasznosságuktól függően, a dörgölődzés és a 
környezetben lévők megfélemlítése. 

2. Ez a kép még árnyaltabb, ha nemek szerinti megoszlásban vizs-
gáljuk. Emlékeztetünk arra, hogy a férfiak és a nők mikropolitikai 
viselkedésében összességében csak lényegtelen különbség mu-
tatkozik. Az egyes taktikák alkalmazása szempontjából azonban 
jelentősek a nemek közötti különbségek. A férfiak lényegesen 
gyakrabban folyamodnak a szelektív kapcsolattartás, a megfélem-
lítés és az öntömjénezés taktikájához, mint a nők, a „mentorok és 
bizalmi személyek keresése” taktika esetében viszont fordított a 
helyzet. 

3. Végül ismét fel kell tenni a kérdést, hogy miért éppen a túlnyomó-
részt rosszhírű taktikák és az előmenetel között tapasztalható a 
legszorosabb összefüggés? Leegyszerűsítő válasz lenne annak 
állítása, hogy az emberi természet alapjában véve erkölcstelen, 
megalkuvó és számító, hiszen ez nem magyarázná meg azt a je-
lenséget, hogy a legeredményesebb taktikákat – a válaszok alap-
ján – tartózkodással és ritkán alkalmazzák. Megkísérelünk a to-
vábbiakban erre magyarázatot adni. 

Az utóbbi évtizedben háttérbe szorult az a hagyományos kép, amely 
szerint a dolgozók ugyanannál a munkaadónál folyamatosan egyre ma-
gasabb beosztásba kerülnek. Az új vezetői karrierek nem olyan folyama-
tosak, mint a régiek, rövidebb ideig tartanak, kevésbé biztonságosak, és 
különböző szakterületek között cikk-cakk mozgást írnak le. Mindig a nul-
lánál kell kezdeni és naponta bizonyítani kell. Az életpálya végéig küz-
deni kell a sikerért és a kiesés ellen, miközben nem csupán az előmene-
telért, a jövedelemért és a nagyobb befolyásért folyik a harc, hanem ma-
gáért az állás megtartásáért is. Ez tükröződhet az eszközök megváloga-
tásában, és azzal a következménnyel jár, hogy a karrierért folyó „ne-
mes”, „lovagias” küzdelmet kiszorítja a sikerért vagy egyszerűen a mun-
kahelyi túlélésért folytatott „piszkos gerillaháború”. 

Machiavellista viselkedésmódok hatékonyságáról készült tanulmá-
nyok támasztják alá azt a nézetet, hogy a struktúrák, életpályák, lojális 
kötődések, valamint a munkahelyek és alkalmazottaik között fennálló lé-
lektani szerződések mind inkább tapasztalható felbomlása vezet erköl-
csileg megkérdőjelezhető, de az új „keretfeltételek” között éppen ezért 
hatékony taktikák bevetéséhez. A machiavellizmus olyan emberi visel-
kedésmód, amelyet csekély érzelmi kötődés, kevés erkölcsi mérlegelés 



és saját célok érdekében mások eszközként történő hidegvérű felhasz-
nálása jellemez. 

Mennyiben érinthet ez egy munkahelyet? Ennek a problémás terü-
letnek a szem elől tévesztése a munkahelyek számára veszéllyel járhat. 
Kétséges ugyanis, hogy egy olyan „dinamikus, gátlástalan, önző, karrie-
rista” típusú ember, aki a leírt körülmények között előtérbe kerül, mindig 
munkaadója érdekében fog cselekedni. Inkább arra lehet számítani, 
hogy kétséges helyzetekben a munkáltató érdekeit kész lesz feláldozni 
saját érdekeiért, márpedig a leírt keretfeltételek és kiválasztási mecha-
nizmusok következtében éppen az ilyen típusú emberek jutnak kulcspo-
zíciókba és kapnak ennek megfelelő cselekvési szabadságot. 

Összefoglalás 

Gyakran hangzik el az a feltételezés, hogy a mikropolitikai taktiká-
zás elősegíti a munkahelyi előmenetelt – sőt azt is állítják, hogy a 
mikropolitikai folyamatok fontosabb szerepet játszanak a karrierben, mint 
a szakképzettség és a munka. Ez a cikk ismerteti egy – a mikropolitikai 
taktikákról és a sikeres karrierről készült – empirikus tanulmány eredmé-
nyeit. A mikropolitikai taktikák és az előmenetel között összességében 
világos kapcsolat mutatható ki azzal, hogy részben éppen a rosszhírű 
taktikák a legeredményesebbek.  

A cikk a sikeres és a hatékony vezetők profiljának bemutatása után 
ismerteti a vizsgált taktikákat, majd elemzi alkalmazásuk intenzitásának 
és eredményességüknek összefüggését, végül pedig értékeli az ered-
ményt. 
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