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 hűvös márciusi estén Varsóban a Háromkereszt Tér tele van emberekkel, most ért 

véget egy kormányellenes tüntetés. Egy nemrég alakult civil szervezet Facebook 

eseménye hozta ma is össze az embereket, ahogy az már az elmúlt időszakban 

megszokottá vált. A kormányt adó Bátor Lengyelek Pártja (BLP) fölényes győzelemmel 

nyerte a választásokat és ismét, immár másodszor megszégyenítő vereséget mért régi nagy riválisára a 

Megfontolt Lengyelek Pártjára (MLP), aki úgy tűnik korábbi – még kormányzásuk alatt nyújtott - 

túlságosan megfontolt döntéseik és költségvetési botrányaik miatt már aligha fognak visszakerülni a 

hatalomba. Hiába azonban a fényes győzelem és a választói felhatalmazás, nyár óta a BLP csak 

belharcaival van elfoglalva. Az érdemi döntések háttérbe szorultak, a belső háborúskodásnak is 

köszönhetően, a korrupciós ügyeik viszont folyamatosan napvilágra kerülnek. Az emberek csalódottak és 

elégedetlenek, valami újra vágynak. Óriási a tömeg ma is, idősek és fiatalok, nők és férfiak együtt kisebb, 

nagyobb csoportokban verődve még beszélgetnek, de sokan már elindultak a környező utcákban hazafelé. 

Egy kis ellenzéki párt, fiatal politikusa is köztük van, gondolataiban merülve próbálja elemezni, amit ma 

látott és hallott, mikor a névére lesz figyelmes: Szervusz Tomek! Megfordul és két alakot lát az utca 

túloldalán, az egyik közülük vadul integet. Közelebb megy és régi általános iskolai társát ismeri fel 

egyikükben. Elmosolyodik, és egy öleléssel üdvözli régi barátját. 

 
- Olyan rég láttalak, hogy vagy Damian? – kérdezi a fiatal politikus és közben kezet fogva 

bemutatkozik az barátja mellett álló ismeretlennek.  

 
- Velem minden rendben, de inkább te mesélj, Képviselő Úr, mikor „veszitek be” a Szejmet? - kérdezi 

mosolyogva.  

 
- Ha így haladnak az események, remélem minél később, mert ezek a tüntetést szervező önjelölt 

vezetők képesek lennének egy nap alatt csődbe juttatni az országot. – sóhajt lemondóan.  

 
- Nem is értettem, ti miért nem mondtatok beszédet? Mostanában egyre gyengébbek és erőtlenebbek 

ezek a felszólalók, úgy tűnik elfogyott a tartalom. Pont erről beszéltünk a többiekkel, január óta 
szinte minden tüntetésen kint voltunk, de ha ez így folytatódik, jön a jó idő, inkább legközelebb 
kiülünk sörözni.  

 
- Hogy miért nem mondtunk beszédet? Egyszerű a válasz, ezeknél a civil szervezeteknél politikus 

fóbia van. A színpad közelébe se engednek, ha megtudják, hogy pártpolitikus vagyok.  
 
- És ez a fóbia gyógyítható?  

 
- Ez már inkább krónikusnak tűnik. Szedett-vedett, stílustalan előadások, tematika nélküli események, 

semmi profizmus. Én elhiszem, hogy forradalmat az utcán lehet csinálni, országot viszont a Szejmben 
kell építeni, de ezt nem akarják elfogadni. Egyébként pedig nem csak az ő hibájuk, az MLP erről 
legalább annyira tehet, rosszul kormányoztak és úgy tűnik két vereség után sem tanultak belőle. Csak 
kritizálni tudnak és valóban a tüntetésekből vezetik le önigazolásukat. De ez nem mentség a szervezők 
hozzá nem értésére. Tudod mit Damian, válaszolj nekem egy kérdésre: téged mi zavar a legjobban ma 
a kormányzásban? 
 

- A korrupció és az, hogy már lassan a levegőért is adót szednek.  
 
- És ha egy pozitívumot kéne mondanod, mi lenne az?  

Egy 
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- Végre rend van az országban.  

 
- Ehhez képest mit mondanak neked a tüntetéseken felszólalók? Idehívnak az ország építő 

nagygyűlésre, aztán az egyik a hajléktalanokról beszél 10 percig, a másik meg 
gyermekotthonokról olvas fel valamit. A két gondolat közé meg besuvasztanak egy le a 
korrupcióval felkiáltást. De, hogy mit, miből, hogyan erre soha nem kapsz választ. Látod, ezért 
akarsz te inkább sörözni. Meg, mert már régen is szeretted a Zywiec-t.  

 
- Én, amikor először indultatok a két évvel ezelőtti választáson, rátok szavaztam, nemcsak azért mert 

ismerlek, hanem mert jó ötleteitek voltak és szimpatikusan politizáltatok. Idáig bárkivel beszélgettem, 
legyen kormánypárti vagy ellenzéki szavazó, mindenki elismerően beszélt rólatok. Mikor 
megkérdeztem tőlük rátok szavaznak-e, szinte mindenki azt mondta, hogy még nem tudják, mert 
nem igazán látják, hogy ti mit is akartok. Miért nem jöttök az utcára és mutatjátok meg?  

 
- Ez sajnos nem ilyen egyszerű. A problémát nagyon jól megláttad, a legutóbbi közvélemény kutatáson 

is 3%-ra mértek a biztos szavazok körében, ugyanakkor az összes párt közül mi vagyunk a 

legelfogadottabbak. És ahogy te magad is mondtad, ennek egy nagyon egyszerű oka van: még mi 

magunk se látjuk, hogy igazán mit is akarunk. Tudnod kell, hogy ebben a pártban sokféle ember 

vesz részt, bizonyos tekintetben különböző értékrenddel és a vezetés sem képes sajnos ezt jól 
összehangolni. Ugyanakkor a pártelnöknek határozott véleménye van a tüntetésekkel kapcsolatban, a 

pártnak tiszteletben kell tartani a civilek kérését és távol kell maradni a nagy tömegrendezvényektől.  
 
- Pedig ő egy nagyon értelmes embernek tűnik, akkor miért akarja ezt?  

 
- Ez inkább meggyőződés. Maga is civil volt mielőtt belekezdett a pártszervezésbe, és sokszor azt 

érzem, hogy néha még mindig ezzel a fejjel gondolkodik. Egyébként tényleg kiváló ember, hatalmas 
munkabírással, de nem karizmatikus és gyakorlatias. Bár az alapítók tagok között hatalmas tekintélye 
van, mégsem tudja összefogni a pártot és szerinte sokat veszíthet a párt a népszerűségéből, ha 
megpróbál rászervezni a civil kezdeményezésekre.  

 
- Ha a közvélemény kutatások szerint 3%on álltok, abból még lehet egyáltalán veszíteni?  

 
- A parlamenti küszöb alatt vagyunk. Nyilván ezt mindenki látja és érzi is a pártnál. Azzal még a 

pártvezető is egyetért, hogy a pártnak az elkövetkező időszakban új stratégiával kell előállnia, ha a 
következő választásokon is sikereket akar elérni. A párt szinte valamennyi tagja osztja ezt a 
véleményt, sőt vannak néhányan, különösen a fiatalabbak, akik egyre gyakrabban felvetik, hogy az 
egész pártszervezetet meg kellene újítani.  

 
- Akkor miért nem álltok neki?  

 
- Mondjuk azért, mert általánosan az a nézőpont elfogadott, hogy a következő választásokig hátralevő 

2 évben nem szervezeti, hanem stratégiai kérdésekkel kellene foglalkoznunk. A párt tagjainak egy 

jelentős része ódzkodik minden újítástól, ami kockázatos lehet. De tudod mit, akarsz nekem segíteni? 
Holnap tisztújítás lesz a pártnál, megválasztjuk az elnököt, az alelnököket, akik az elnök tanácsadói 
és döntünk arról, hogy kiket bízzunk meg a választásokig a stratégia kidolgozásával. Én nagyon 
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szeretném, hogy végre nőjön fel a mi pártunk is a feladatokhoz és döntse el: örök ellenzéki akar-e 

maradni vagy fel akar nőni a kormányzáshoz. Itt a lehetőség, hogy megfogalmazzuk, kik vagyunk, 
és mit akarunk. Szerinted mit csináljak holnap, hogyan nyerjem meg a pártot a tüntetéseknek? 

 

 
- Hát Gábor én nem vagyok politikus, nem is nagyon értek ezekhez a dolgokhoz, de szerencséd van, 

mert a barátom viszont nagy szakértője ennek a területnek, így biztos szívesen ad neked tanácsot.  
 
 
 
Kedves Problémamegoldó adj tehát tanácsot Tomeknek, hogy milyen stratégiával készüljön a holnapi 
tisztújítóra. 
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MEGOLDÁS 

Olvasás 

Először fussuk át az esetet, hogy megértsük a döntési szituációt, majd ennek tükrében tüzetesen olvassuk 

végig újra az esetet, immár a számunkra releváns részeket kiemelve. 

Helyzetelemzés 
 
 Használjuk a SWOT-analízist, építsük fel a mátixot. Elsőként írjuk fel, hogy kik az eset alanyai (a fiatal 

politikus, Tomek / tüntetések szervezői / tüntetők / fiatal politikus pártja / kormánypárt / többi ellenzési 
párt), válasszuk ki a döntéshozót (a fiatal politikus, Tomek). A problémát tehát az ő szemszögéből kell 

vizsgálnunk. Nézzük meg Tomek erősségeit és gyengeségeit, tehát a mátrix belső oldalát. Majd a 

döntéshozó szemszögéből vizsgáljuk meg a többi alany viselkedését, lehetőséggént vegyük számba a 
számára pozitív körülményeket, fenyegetettségként pedig a stratégiánkat negatívan befolyásoló külső 
tényezőket. 

 

Erősségek Gyengeségek 

1. Lelkesedés, ambíció 
2. Lényeglátás, jó érzékkel képes felmérni a tömeg 

igényeit 
3. Kezdő politikus tiszta lappal 
4. Vannak potenciális szövetségesei a párton belül 

1. Fiatal kor 
2. Kevés tapasztalat 
3. Alacsony legitimáció a párton belül 

Lehetőségek Veszélyek 

1. Változás iránti igény a pártban 
2. Elégedetlen és aktív tömegek 
3. Párt identitásának hiánya 
4. A párt magas elfogadottsága 
5. Közelgő tisztújítás 
6. Kellően hosszú idő a választásokig 

 

 
1. Pártvezetés ellentétes akarata 
2.  A párt tagjainak ellenállása 
3.  Politikus ellenes közhangulat 
4.  A tüntetések kimerülnek 
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Konklúzió 
 
 Az elégedetlen tömegek igényeire adott megfelelő válasz egy kezdő politikust is gyorsan népszerűvé és 
elfogadottá tud tenni. Különösen, ha egy elfogadott, de világnézetében és értékeiben kevésbé ismert párt 
áll mögötte, melynek segítségével az igényeket a parlamenti politika világába is reálisan képes becsatornázni 
 

Kulcsprobléma 

 
A SWOT- analízis segítségével fogalmazzuk meg a kulcsproblémát. 
 
Hogyan tudjuk Tomek pártját rávenni, hogy álljon a tüntetések élére, ezzel egyrészt megakadályozva, hogy a tüntetések 
elhaljanak, másrészt lehetőséget teremtve, hogy a párt új irányt és lendületet kapjon. 

 

Opciófa 

 
Miután megfogalmaztuk a kulcsproblémát, az opciós fa felírásával megvizsgáljuk, hogy milyen döntési 
lehetőségei vannak a döntéshozónak. 
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A párt 
megnyerése a 
tüntetéseknek

A pártvezetés 
megnyerése

Elnöki pozíció 
megszerzése

Maga indul

3. személyt jelöl

Elnök 
meggyőzése

Alelnökként

Kívülről

Elnökség 
megosztása

Alelnökként

Kívülről

A párt tagjainak 
meggyőzése

Választási 
stratégiába 

építéssel

Stratégia 
kidolgozóként

Kívülről

Érveléssel

Tisztújításon

Később

Törésvonalak 
kiélísítésével

Tisztújításon

Később

A tüntetők 
szimpátiájának 
megszerzése

Civil szervezetek 
megkeresésével

(megnyerésével)

Politika ellenes 
közhangulat 

megváltoztatásával

Egyéb
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Szempontok a döntéshez 

A döntésnél irányadó szempontok megfogalmazásában ismét a SWOT analízis segíthet nekünk. Az 

összegyűjtött szempontok alapján vizsgáljuk meg melyek a döntéshozót leginkább befolyásoló tényezők. 

(Lehetőleg minden szempontra térjünk ki.) Először vegyük számba erősségeinket, ezekre alapozva építsük 

fel stratégiánkat. 

 

Olyan stratégiát kell választani, ami… 

 

1. Teret enged a kreativitásnak, ambíciónak, lényeglátásnak. (SWOT: lelkesedés, ambíció, lényeglátás, 
jó érzékkel képes felmérni a tömeg igényeit) 

 

Ezekkel a tulajdonságokkal rendelkezik a fiatal politikus, ami egyben versenyelőnyt is biztosít 

számára. Ugyanakkor ez lehet a záloga annak, hogy a párt tagjai valóban új alternatívát kapjanak, 

másrészt a tüntetők igényei, elvárásai is teljesüljenek. 

 

2. A politikus pozitív megítélését fenntartja. (SWOT: Kezdő politikus tiszta lappal)  
 

Kerülendő az olyan stratégiát, ami a fiatal politikus párton belüli/külső kedvező megítélése 

szempontjából kockázatos és könnyen az elszigetelődéshez, szélsőséges esetben akár a pártból való 

kizárásához vezethet, vagy tovább mélyítheti a politikus ellenes közhangulatot.  
 

3. Amivel maga mellé tudja állítani a hasonlóan gondolkodókat. (SWOT: Vannak potenciális 
szövetségesei a párton belül)  

 
A szövetségesek megtalálása és összefogása egy különösen fontos feladat, ha sikerül mozgósítani a 

kritikus tömeget, új irányba lehet állítani a pártot, fel lehet számolni a tüntetések elutasító 

hangvételét.  
 

Miután számba vettük az erősségek, nézzük meg a gyengeségeket is. Bár ezek a jelenlegi döntési szituációba 

adottak, tehát változtatni nem tudunk rajtuk, ezért érdemes olyan stratégiát választani, amiben kevés 

hangsúlyt kapnak ezek a szempontokat. (A korra és a tapasztalatra úgy tekintünk, mint ami idővel jön. ) 

 

4. Alacsony legitimációt és kevés tekintélyt igényel. (SWOT: Alacsony legitimáció a párton belül)  
 

A politikus párton belüli pozíciója nem erős, tehát nem szabad olyan stratégiát választani, ami 

erővel próbál meg érvényt szerezni akaratának. 
 

Lehetőségekről sem szabad elfeledkezni, ezek a szempontok változtathatók és pozitívan befolyásolják 

döntésünket. 

 

5. Nagy eséllyel változást hoz a párt életében, szimpatikus az elégedetlen tömegeknek.  
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(SWOT: Változás iránti igény a pártban, elégedetlen és aktív tömegek)  
 

Az egyik legfontosabb szempont, hiszen a párt tagjaiban erős az igény a változásra, mivel az elmúlt 

két év nem hozta a hozzá fűzött reményeket. Úgy tűnik a jelenlegi vezetés – elsősorban személyi 

okok miatt - nem jelent garanciát a változásra. A tüntetések úgyszintén nem alakulnak jól, ha nem 

sikerül a tendencián változtatni a felszámolódás elkerülhetetlen. (A két elem azért került 

összevonásra, mert lényegüket tekintve azonos szempontot takarnak, csak az alanyban – párt, 

illetve tüntetések – van eltérés)  

 

6. Ami nem ront a párt megítélésén. (SWOT: A párt magas elfogadottsága)  

 

Hasonlóan a politikus megítéléséhez, a pártról alkotott választói kép is nagyon fontos. Kerülni kell 

az olyan stratégiát, ami kifelé rossz üzenetet hordoz, tehát azt a látszatot kelti, hogy ez a párt se 

különb, mint a többi.  

 

7. Lehető legkisebb időveszteséggel jár. (SWOT: Közelgő tisztújítás, kellően hosszú idő a választásokig, 
a fenyegetettségek közül pedig a tüntetések kimerülése)  

 

Az eset szempontjából három releváns időponttal kell számolnunk. Időben legközelebb a tisztújító 

pártgyűlés lesz, a holnap nap folyamán. Ennek közelsége már komolyabb  

felkészülést nem enged meg, de szinte rögtöni cselekvési lehetőséget biztosít. Legtávolabbi 

időpont a 2 év múlva tartandó választások, gyakorlatilag eddigre minden mozgástér megszűnik. 

A harmadik időpont pedig a tüntetéséi hullám felbomlása. Ezt az időpontot természetesen nem 

ismerjük, de úgy tűnik, minél időigényesebb stratégiát választunk, tehát minél később viszünk új 

színt a tüntetésekbe, annál hamarabb következik be a felszámolódás. 

 

Végezetül pedig vegyük szemügyre a fenyegetettségeket. Úgy kell tehát stratégiánkat megválasztani, 

hogy ezek a legkevésbé legyenek képesek realizálódni. 

 

8. Csökkenti a pártvezetés ellentétes akaratát. (SWOT: Pártvezetés ellentétes akarata)  
 

A pártvezetés akarata – a pártvezető tekintélyéből adódóan – a párton belüli legnagyobb 

fenyegetettség, könnyű szerrel megakadályozhatja az egész stratégiát és a fiatal politikus teljes 

elszigetelődéséhez vezethet.  

 

9. Legkevésbé ütközik a párt tagjainak ellenállásába, nem táplálja a politikus ellenes közhangulatot. 

(SWOT: A párt tagjainak ellenállása, politikus ellenes közhangulat)  

 

A párttagok támogatása nélkül aligha lehet sikerre vinni a stratégiát. Arra kell törekedni, hogy a 

párt többsége számára elfogadható legyen a stratégiánk eredménye, annak kockázatát pedig 

minimálisra kell csökkenteni, hogy esetleg a párt működése megbénuljon. A politikus ellenes 

közhangulat pedig a tüntetők hozzáállását befolyásolja. Kerülendő az olyan stratégia, ami ezt az 

érzetet táplálja, hiszen ez a párton belüli bizonytalanságot is tovább fokozná.  
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A döntési szempontok és az opciós fa egybevetése 

 
Mielőtt összevetnénk a szempontokat az opciós fával, érdemes annak „vadhajtásait” levagdalni és minden 

főágon egyetlen hajtást meghagyni. Más szóval kizárni – a megoldás terjedelmének csökkentése 

érdekében - a fa egyes ágaihoz tartozó előnytelen módszereket, egészen addig, amíg a legjobb opciókra 

nem sikerül leredukálnunk döntésünket. 

 

Az opciókat áganként, egymáshoz viszonyítva állítsuk sorrendbe. Tehát először áganként számoljuk össze 

hány elem (módszer) van, majd döntsük el, hogy a megadott szempontok szerint melyek az inkább és 

melyek a kevésbé kívánatos módszerek. Végül az összesített pontszámok alapján állítsuk fel a végleges 

sorrendet. Ezzel három döntési opcióra redukáljuk vizsgálódásunkat. 
 
  



OKPV 2015 Remény vagy realitás OKPV/Politika/2 

 

 

 
11 

 

  

 
Mennyire enged 

szabad utat a párt 
megnyerésében 

Mennyire 
kockázatos opció 

Opció sikerének 
valószínűsége 

 

Pártvezetés megnyerésének 

módjai     

Elnöki pozícióért maga indul 6 1 2 9 

3. személyt jelöl a pozícióra 4 4 2 11 

Elnökség meggyőzése 

alelnökként 2 5 4 11 

Elnökség meggyőzése kívülről 1 6 1 7 

Elnökség megosztása alelnökként 5 2 6 13 

Elnökség megosztása kívülről 3 3 5 11 

Párttagok meggyőzésének 

módszerei     

Választási stratégiába építéssel, 
stratégiakidolgozóként 6 4 6 16 

Választási stratégiába építéssel 
kívülről 3 5 5 13 

Érveléssel a tisztújításon 2 3 3 8 

Érveléssel később 1 6 1 8 

Törésvonalak kiélesítésével 
tisztújításon 4 1 4 9 

Törésvonalak kiépítéssel később 5 2 2 9 

A tüntetők szimpátiájának 
megszerzésével     

Civil szervezetek megkeresésével 
(megnyerésével) 2 2 2 6 

Politikus ellenes közhangulat 
megváltoztatásával 1 1 1 3 

 

Most vessük össze a szempontokat a legesélyesebb döntési opciókkal! Figyeljünk arra, hogy ezúttal 

függőlegesen adjuk össze a számokat. (1. egyáltalán nem, 2. valószínűleg, 3. nagy eséllyel)    
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Szempont Súly 

Pártvezetés 

megnyerése, az 

elnökség 

megosztásával 

alelnökként 

Párt tagjainak 

meggyőzése, választási 

stratégiába építéssel, 

stratégia kidolgozóként 

A tüntetők 

szimpátiájának 

megszerzése, civil 

szervezetek 

megnyerésével 

Teret enged a 

kreativitásnak, 

ambíciónak, 

lényeglátásnak 

1 1 3 2 

A politikus pozitív 

megítélését fenntartja. 
2 1 3 1 

Amivel maga mellé tudja 

állítani a hasonlóan 

gondolkodókat. 

3 2 3 3 

Alacsony legitimációt és 

kevés tekintélyt igényel. 
1 1 2 1 

Nagy eséllyel változást 

hoz a párt életében, 

szimpatikus az 

elégedetlen tömegeknek. 

3 1 3 2 

Ami nem ront a párt 

megítélésén. 
1 1 2 1 

Lehető legkisebb 

időveszteséggel jár. 
3 1 2 1 

Csökkenti a pártvezetés 

ellentétes akaratát. 
3 2 2 1 

Legkevésbé ütközik a 

párt tagjainak 

ellenállásába, nem 

táplálja a politikus 

ellenes közhangulatot. 

2 1 2 1 

Eredmény  25 47 29 
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Megoldás   
 

Számunkra legelőnyösebb döntési opció tehát: Párt tagjainak meggyőzése, választási stratégiába építéssel, 

választási stratégia kidolgozóként.   

A stratégia   

 
Stratégián tehát a párt meggyőzésére kell irányulnia, és két elkülönülő, de egymásra épülő mozzanatból 

kell állnia.   

 I. A stratégia kidolgozó pozíció megszerzése   

1. Előkészületek a holnapi tisztújításig  

 1.1 Gondoljuk végig a tisztújítás körülményeit   

1.1.1 Résztvevők: Hányan vesznek részt az eseményen, kik rendelkeznek szavazattal, kik a 

szövetségeseink, kiket tudunk még magunk mellé állítani, kiknek a vetélytársaink és kinknek az 

ellenállásával kell számolni.  

1.1.2 Helyszín: nyilvános vagy zártkörű lesz az esemény 

1.1.3 Napirend: Hányadik pont a szavazás, lesz-e lehetőség felszólalásra, van-e szünet a szavazás 

előtt   

1.2 Osszuk be a rendelkezésre álló szűk időt   

1.2.1 Vegyük fel a kapcsolatot szövetségeseinkkel: A gyors és hatékony kommunikáció érdekében 

telefonon keressük fel még az este folyamán potenciális támogatóinkat. Győződjünk meg róla, hogy 

részt fognak venni a tisztújításon és szavazataikkal is támogatnak.  

1.2.2 Készítsünk részletes forgatókönyvet az eseményre: szedjük össze érveinket, írjunk vázlatot és 

próbáljuk memorizálni felszólalásainkat, gondoljuk végig, hogy az általunk kivitelezett stratégia 

miért lehet vonzóbb, mint a többi.   

2. A tisztújításon    

2.1 Szerezzünk szavazatokat: legyünk aktívak, felszólalásokkal és minél több ember személyes 

meggyőzésével.  

2.2 Tematizáljuk a beszélgetést: a vita elsősorban a párt stratégiaváltásának szükségességéről kell, hogy 

szóljon, melynek során kerüljenek szóba a tüntetések is!   

2.3 Találjuk meg a megfelelő stílust: a tisztújítás hangulatának megfelelő stílust vegyünk fel, fölöslegesen 

ne konfrontálódjunk, a bizonytalanokat pedig baráti hozzászólásainkkal nyerjük meg.  
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2.4 Ésszel szavazzunk: Az is fontos számunkra, hogy a többi pozícióba is olyan emberek kerüljenek, akiket 

könnyedén meg tudunk nyerni a tüntetéseknek, tehát szavazatainkkal őket támogassuk.    

II. Pozíció megszerzése utáni választási stratégia építése   

Olyan választási stratégiát kell kidolgozni, ami már a legelején meggyőzi a párt tagjainak többségét. 

Célközönségünk nem az elnökség és nem is a civil szervezetek lesznek, hanem a párttagság és a tüntetők. 

(A tüntetők megnyerése, a közhangulat megváltozását is magával hozza, ami egyben a párttagság félelmeit 

is eloszlatja.)    

Szempontok a párttagságnak:  

1. Reagáljon a többség igényeire  
2. Identitást adjon a pártnak  
3. Könnyen lehessen vele azonosulni, minél több párttag véleményét implementálja  
4. Jól vázolja fel, hogy honnan, hova lehet eljutni az alkalmazásával  
5. Legyenek benne indikátorok, már a részeredmények is jól mérhetőek legyenek  
6. Vonzó növekedést biztosítson a pártnak, mind a szavazók, mind az aktivisták számában   
 
Szempontok a tüntetőknek  

1. A választók igényeire reflektáljon   
2. Rendszeres és szervezett, egymásra épülő események  
3. Magával ragadó szónokok   
4. Határolja el a pártot a negatív megítélésű versenytársaktól  
5. Nyújtson alternatívát a választásokra   
  

Kockázatelemzés    
 

Miután kidolgoztuk a megoldás fő pilléreit, térjünk át a kockázatokra. Még a legjobb tervnek is vannak 

kockázatai, amikre érdemes előre felkészülni.   
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Kockázat 

 

Valószínűség 

 

Hatás Kezelés 

A politikust nem választják 

meg a pozícióra 

 

 

 

Később időpontban, informálisan 

bekapcsolódni a 

stratégiaalkotásba 

Nem sikerül olyan választási 

stratégiát kidolgozni, ami a 

tüntetések felé viszi a pártot 

  
A párt legjobb embereit kell 

bevonni a stratégiaalkotásba 

A párttagok többsége nem 

támogatja a választás 

stratégiát 

  Meggyőzés, időben elnyújtott 

stratégiaalkotás, ami már nem 

teszi lehetővé a kihátrálást 

Az elnökség lefújja a stratégiát 

  A párt többsége számára vonzó 

alternatívát kidolgozni, a 

párttagság által nyomást 

gyakorolni az elnökségre 

Megszűnnek a tüntetések 

  Olyan stratégiát kell kidolgozni, 

ami szervezettségével és témáival 

újra mobilizálni tudja az 

embereke 

 

Ezzel végére is értünk a probléma megoldásának, Tomeknek egy biztos fogódzót adtunk.  

Kedves Problémamegoldó, köszönöm szépen a rengeteg segítséget, ha legközelebb is hasonlóan nehéz 

helyzetbe kerülök, már tudom, kit kell keresni. – búcsúzik Tomek.   

   

   

     

    

         

       

      


