
ELÔSZÓ A MÁSODIK KIADÁSHOZ

Könyvünk második kiadása éppen egybeesik a Döntéselmélet Tanszék meg-
alakulásával a Budapesti Corvinus Egyetemen (a volt közgázon). Ezt fon-
tos állomásnak tartjuk, amely jelzi e diszciplína térhódítását. Az elsô ki-
adás sikere – például az, hogy vezette az üzleti könyvek sikerlistáját –
visszaköszön a könyvre épülô kurzusok iránti fokozott érdeklôdésben. To-
vábbra is az a célunk, hogy a megszerzett ismereteket új kontextusba helyez-
ve és kibôvítve egy olyan szemléletet közvetítsünk, ami már átvezet a gya-
korlat világába. Ezért bátran ajánljuk könyvünket a gyakorló vezetôknek
is, akik kézikönyvként használhatják problémamegoldó tevékenységük so-
rán.

A könyv megírása elôtt alaposan körülnéztünk a Döntéselmélettel fog-
lalkozó könyvek piacán, s annak ellenére, hogy sok izgalmas mûvel talál-
koztunk, egyetlenegyet sem találtunk, amely teljes mértékben találkozott
volna elképzeléseinkkel, s esetleg fordítás után felhasználhattuk volna.
Ugyanakkor kiindulhattunk Kindler József Fejezetek a döntéselméletbôl cí-
mû könyvébôl, amely 1991-es megjelenése óta igen népszerû tankönyvként
szolgált a legtöbb magyar felsôoktatási intézményben a hozzá tartozó szö-
veggyûjteménnyel együtt. Az évek során azonban egyre több fejezet tartalma
kibôvült, kicserélôdött, és új témák, új fejezetek jelentek meg a kurzusokban.
Ez is indokolta tehát egy új könyv kiadását, a már kipróbált változtatá-
sok rögzítését.

Könyvünk tizenhárom fejezete négy tematikus blokkra bontható. Abeve-
zetô, fogalomtisztázó és a történeti fejlôdést bemutató elsô két fejezet után
a második blokk a korlátozott racionalitás elméletének egy teljesen új szem-
léletû, izgalmas földolgozását nyújtja. Nem véletlen, hogy két Nobel-díjas
kutató munkássága foglalja keretbe az ide tartozó fejezeteket. Herbert Simon
1978-as Nobel-díja teljesen új gondolkodást indított el a közgazdaságtan-
ban és a döntéselméletben, amelyrôl elmondhatjuk, hogy mára már általá-
nosan elfogadottá vált. Az elsô kiadás tördelése közben kaptuk a hírt, hogy
Daniel Kahneman a lehetôségelmélet kimunkálásáért szintén Nobel-díjat
kapott. Valójában Kahneman munkássága, Amos Tverskyvel végzett kísér-
letei, hipotézisei tetôzik be Simon elméletét. Akét Nobel-díjjal fémjelzett gon-
dolatkörhöz mi a kreativitás, az intuitív gondolkodás témakörét kapcsol-
tuk hozzá, s kísérletet tettünk a tudásmenedzsment-filozófia integrálására.

A harmadik blokk, amelyben a csoportos döntéshozatal, a konfliktuske-
zelés, a társadalmi döntések kerülnek megtárgyalásra, azt a változást ké-
pezi le, amely az üzleti gyakorlatban az elmúlt tíz-tizenöt évben lejátszó-
dott és az egyszemélyes döntéshozatal visszaszorulásában mutatkozik meg.
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Az egyetlen döntéshozó által hozott döntések kora, úgy tûnik, lejárt, ehe-
lyett csoportokban, testületekben s még nagyobb közösségekben születnek
meg a döntések, mely formációk természetesen új kihívásokat jelentenek. Az
utolsó tematikus blokk módszertani segítséget kíván nyújtani a leendô, il-
letve a gyakorló döntéshozóknak. A kultúra és az etika témájának bekap-
csolása az alkalmazható elvek, közelítésmódok, a kockázatkezelés és a mód-
szertan fejezetek a konkrét technikák szintjén teszi ezt.

Atisztelt olvasó kezében tartott könyv egy nagyon izgalmas mûhelymun-
ka eredményeként jött létre, melyben az egyes területek legnevesebb magyar-
országi képviselôi mellett fiatal, tehetséges kollégák is szerepet kaptak.
Aszerzôtársaknak szóló köszönet mellett e helyütt szeretném kiemelni Kind-
ler József szerepét, aki a könyv késôbbi lektoraként már az induláskor szá-
mos hasznos tanáccsal segítette a könyv koncepciójának kialakítását.
Ugyancsak kiemelt köszönet illeti Pataki Györgyöt, aki a szerkesztésben va-
ló közremûködés mellett több fejezet koncepcionális kimunkálásában is sze-
repet vállalt. A fiatal kollégák közül két PhD-hallgatóm, Becser Norbert és
Szántó Richárd közremûködését emelem ki, akik kreatív tanácsaikkal so-
kat segítettek a szerkesztésben azzal, hogy „elsô fogyasztóként” visszacsa-
tolták észrevételeiket. Végül, de nem utolsó sorban említem Nagyné Szako-
nyi Dórát, aki a technikai szerkesztésben volt nagy segítségemre.

Budapest, 2005. február

Zoltayné Paprika Zita
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