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Az érdekérvényesítés mértéke  
és a társadalmi állapot meghatározottsága

Ebben a tanulmányban azzal a kérdéssel foglalkozunk, hogy milyen tényezQk határozzák 
meg az érdekérvényesítés mértékét, illetve – az érdekérvényesítés mértékét átfogóan nézve 
– az adott egyén vagy csoport társadalmi állapotát. ElQször rámutatunk arra, hogy az érdek-
érvényesítés mértékét és a társadalmi állapotot alapvetQen a társadalmi helyzet határozza 
meg. Ezt követQen a rendi helyzet és a társadalmi kapcsolatok hatásával foglalkozunk; majd 
a nem társadalmi természet_ személyes és kulturális tényezQk esetleges hatását tárgyaljuk.

A társadalmi állapot meghatározó tényezQire vonatkozó felfogásunk egy átfogó tár-
sadalomelméletbe, az általunk kidolgozott, illetve még átdolgozás alatt álló intézmé-
nyes szociológia elméletébe illeszkedik. Ezért alkalmanként majd hivatkoznunk kell 
Társadalomelmélet cím_ munkánk eddig megjelent fejezeteire és e tanulmány elQzmé-
nyeit képezQ tanulmányokra; és a szóban forgó elmélet bizonyos fogalmait és összefüg-
géseit az olvasónak ismernie kell e tanulmány jobb megértéséhez.

A jelen tanulmány különösen szorosan kapcsolódik egy másik tanulmányhoz, amelynek 
ismeretét eleve feltételezzük, amelyben a társadalmi helyzet és a társadalmi állapot fogalmá-
val, a társadalmi helyzetek típusaival, valamint a társadalmi állapotok adott helyzetek általi 
meghatározottságával foglalkoztunk. (Farkas 2013a) Ott két különbözQ fogalmat vezettünk be 
egyrészt a társadalmi helyzet, másrészt a társadalmi állapot kifejezéssel jelölve. Eszerint a tár-
sadalmi helyzet az adott egyén (vagy csoport) helyzete a társadalmi viszonyok mint érdekvi-
szonyok és társadalmi erQviszonyok rendszerében. A társadalmi állapot fogalma viszont álta-
lában fejezi ki az érdekérvényesítés mértékét, az adott társadalmi csoportban vagy társadalmi 
életszférában az egyén érdekeinek egészét figyelembe véve és mások érdekei érvényesülésé-
nek a mértékéhez viszonyítva. A szóban forgó tanulmányban a társadalmi helyzeteket a társa-
dalmi helyzet két összetevQje szempontjából, egyrészt a társadalmi erQviszonyok, másrészt az 
érdekviszonyok szempontjából tipizáltuk; legfQbb típusokként a hatalmi, a pártolt, a kiszol-
gáltatott, a rivális és a közepes tolerált helyzetet különböztettük meg egymástól. Rámutattunk 
arra, hogy a különbözQ társadalmi helyzetek különbözQ mértékben segítik elQ az érdekek ér-
vényesítését, azaz különbözQ társadalmi állapotok elérését teszik aktuálisan lehetQvé.

(A meghatározottság fQbb értelmezései) A köznapi megismerés szintjén is nyilvánva-
ló, hogy az egyes egyének nagyrészt különbözQ mértékben érvényesítik érdekeiket és 
különbözQ mértékben rendelkeznek a társadalmi javakkal, azaz különbözQ társadalmi 
állapotban vannak. A szociológiai irodalomban egymástól nagyon különbözQ felfogások 
alakultak ki arra a kérdésre adott válasz tekintetében, hogy milyen tényezQk határozzák 
meg az érdekérvényesítés mértékét és a fogalmaink szerinti társadalmi állapotot. Ebben a 
részben röviden e felfogásokra mutatunk rá, mielQtt kifejtjük az adott kérdésre vonatkozó 
saját felfogásunkat. A szóban forgó kérdésre vonatkozó különbözQ felfogások szorosan 
kapcsolódnak a társadalmi helyzet (osztályhelyzet, status vagy szituáció) fogalmának jel-
lemzQ értelmezéseihez, amelyeket máshoz áttekintettünk (Farkas 2013b).

A normativista szemléletmódot képviselQ elméleti felfogás szerint az egyén státusa, 
illetve adott státusához kötQdQ szerepe, a társadalom általánosan elfogadott értékeinek 
megfelelQen meghatározza az egyén részesedését a javak elosztásából. Például Parsons 
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és Shils felfogása szerint az elosztás két fQ vonatkozása egyrészt a státusok és a szere-
pek elosztása az egyének között, illetve az egyének elosztása a különbözQ szerepekbe, 
másrészt a jutalmak elosztása az egyének között. A státusok és a szerepek elosztásával 
összefüggésben fontos azoknak a képességeknek (facilities) az elosztása, amelyek többé 
vagy kevésbé teszik aktuálisan lehetQvé a szerepelvárások teljesítését. A javak birtoklása 
presztízs forrása, ezért törekszenek az egyének a javak megszerzésére; a szerepek és a 
képességek elosztása viszont nagyrészt meghatározza a jutalmak, illetve a javak elosztá-
sát. (Parsons–Shils 1962b: 198–202; ford. 1988: 14–18) Az elosztás történhet tulajdonító 
vagy teljesítményjelleg_ szempontok alapján. Tehát az egyének vagy azért tesznek szert 
státusokra és szerepekre, valamint képességekre és jutalmakra, mert rendelkeznek bizo-
nyos tulajdonságokkal (nem, kor, etnikum, területi hovatartozás), vagy úgy szerezhetik 
meg ezeket, hogy megfelelQ teljesítményeket nyújtanak. (Parsons–Shils 1962b: 205-206)

A szóban forgó felfogás szerint – a normativista szemléletmód elQfeltételezéseinek 
megfelelQen – a társadalomban általánosan elfogadott értékek alakultak ki és általános 
egyetértés van a tekintetben, hogy a státusokat, illetve a szerepeket és a jutalmakat milyen 
szempontok szerint kell elosztani. Tehát elvileg mindenki annyira tarthat és annyira tart 
igényt, amennyi Qt az általánosan elfogadott értékek és szempontok szerint megillet, és 
annyit is kap. Ha a valóságban esetleg mégis jelentQs mértékben eltér az elosztás az álta-
lánosan elfogadott értékektQl és szempontokról, az adott társadalomra jellemzQek lesznek 
a konfliktusok, és a társadalom a dezintegráció felé tart. A státusok és a szerepek elosztá-
sához kapcsolódóan a képességek elosztása az erQ (power) elosztását is jelenti. Az erQ el-
osztása nagyrészt meghatározza más tényezQk elosztását is, ezért nagyon fontos, hogy az 
erQ elosztása az általánosan elfogadott értékeknek megfelelQ legyen egy adott társadalom-
ban. (Parsons 1951: 133–134; Parons–Shils 1962b: 197–198, 200; ford. 1988: 13–14, 16)

AlapvetQen a normativista szemléletmódot követi a funkcionalista rétegzQdéselméletben 
kialakult felfogás a jutalmak, illetve a társadalmi javak elosztására vonatkozóan. Davis és 
Moore felfogása szerint a társadalomnak mint funkcionális rendszernek valamilyen módon 
el kell osztania a tagjait a különbözQ társadalmi helyzetekbe, és ösztönöznie kell Qket az 
adott helyzetekhez tartozó feladatok ellátására. A helyzetek különböznek egyrészt abból a 
szempontból, hogy az azokhoz tartozó feladatok funkcionálisan milyen jelentQsek, másrészt 
abból a szempontból, hogy e feladatok ellátása milyen mérték_ tehetséget vagy képzettsé-
get igényel. A társadalomnak a jutalmakat a helyzeteknek megfelelQen, egyenlQtlenül kell 
elosztania; nagyobb mértékben kell jutalmaznia azokat a társadalmi helyzeteket, egyrészt 
amelyek funkcionálisan jelentQsebbek, másrészt amelyek nagyobb tehetséget vagy képzett-
séget igényelnek. Tehát minden társadalomban egyenlQtlen a jutalmak elosztása, mivel ez 
biztosítja azt, hogy a különbözQ helyzetekben, különösen a legfontosabb helyzetekben az 
egyének megfelelQen lássák el feladataikat. Davis és Moore a jutalmakat Parsonshoz képest 
tágabban értelmezi, azokba beleérti az általunk úgynevezett személyes jutalmakat és az inst-
rumentális jutalmakat is.1 (Davis–Moore 1999: 11–13) A szóban forgó szerzQk elvileg az 
említett funkcionális összefüggést veszik figyelembe, de elismerik, hogy a valóságban más 
tényezQk is befolyásolhatják a jutalmak, illetve a javak elosztását (pl. tulajdonlás és öröklés, 
a kulturális fejlettség szintje, más társadalmakhoz f_zQdQ viszonyok). (I. m.: 19, 23)

A strukturalista szemléletmódot képviselQ szociológiai elméletekben elfogadott ka-
tegoriális helyzetfelfogásban fQleg arra való tekintettel jellemzik a társadalmi helyzetet 
egy vagy több kategoriális ismertetQjeggyel (pl. tulajdon, szakképzettség, foglalkozás és 
beosztás, nem, kor, lakhely stb.), hogy e tényezQk empirikusan, statisztikailag kimutatha-
tóan szoros összefüggésben vannak azzal, illetve a meghatározó tényezQit képezik annak, 
hogy az adott ismertetQjegyekkel jellemezhetQ egyének milyen mértékben rendelkeznek 
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a társadalmi javakkal (pl. mennyit keresnek, milyenek a lakáskörülményeik, milyen mér-
tékben rendelkeznek a tartós fogyasztási cikkekkel stb.).

FQleg a strukturalista szemléletmódot és a strukturalista-racionalista szemléletmódot 
képviselQ szociológiai elméletekre, különösen a konfliktuselméletekre, valamint általában 
az erQvel és a hatalommal foglalkozó elméletekre jellemzQ az a felfogás, amely szerint 
lényegében véve a társadalmi erQ (power) és/vagy a hatalom (authority) határozza meg 
azt, hogy az adott egyén vagy csoport milyen mértékben érvényesíti érdekeit és milyen 
mértékben rendelkezik a társadalmi javakkal. Máshol, az erQfogalom értelmezéseinek 
áttekintésénél említettük, hogy a reflexív erQfelfogás értelmében a társadalmi erQ a szub-
jektum saját érdekeinek, céljainak bizonyos mérték_ megvalósítása, illetve a saját érde-
kek, célok megvalósításának a képessége vagy lehetQsége. (Farkas 2011: 119–120) Tehát 
a reflexív erQfelfogás szerint az érdekérvényesítés mértékét és a társadalmi állapotot az 
határozza meg, hogy az adott egyén vagy csoport milyen mérték_ erQvel rendelkezik. 
A szóban forgó erQfogalom logikailag meghatározatlan olyan értelemben, hogy mit is 
értsünk rajta: egyáltalában vett képességet az érdekek érvényesítésére, amely ily módon, 
fenomenalista fogalomként, látszólag az érdekérvényesítés mértékének általános magya-
rázóelvéül szolgál; vagy olyan képességet, amely aktuálisan lehetQvé teszi, hogy egy 
adott egyén vagy csoport befolyást gyakoroljon egy másik egyén vagy csoport cselekvé-
seire. Az ilyen értelm_ meghatározatlanság azért nem merül fel a reflexív erQfelfogásban 
problémaként, mert e felfogás eleve feltételezi, hogy más egyének és csoportok befo-
lyásolásának képességébQl lényegében megmagyarázható az érdekérvényesítés aktuális 
lehetQsége, illetve mértéke. Tehát a reflexív erQfelfogásban eleve úgy határozzák meg az 
erQ fogalmát, hogy az erQ a célok elérését, érdekek megvalósítását teszi aktuálisan lehe-
tQvé; de az interaktív erQfelfogás képviselQi körében is általánosan elfogadott, hogy az 
érdekérvényesítés aktuális lehetQségét, illetve mértékét az erQk, illetve az erQviszonyok 
határozzák meg. Például: „Mindenkinek az a célja, hogy javítson életkörülményein, s mi-
nél több hatalommal [értsd: erQvel – F. Z.] rendelkezik valaki, annál több sikerrel fogja 
életesélyeit javítani.” (Flap–De Graaf 1998: 129)

A tQkeelméletek felfogása szerint az érdekek, célok megvalósításának az aktuális le-
hetQségét, illetve mértékét az határozza meg, hogy az adott egyén vagy csoport milyen 
mennyiség_ tQkével rendelkezik. Például Bourdieu bizonyos létezQket tulajdonképpen arra 
való tekintettel sorol a tQke fogalma alá, hogy a tapasztalat szerint e létezQk a meghatározó 
tényezQit képezik valamilyen jelenségnek vagy jelenségeknek; és a szemmel tartott jelenség 
fQleg az, hogy az adott társadalomban vagy a társadalmi élet adott szférájában az egyének 
különbözQ mértékben rendelkeznek az értékes javakkal és különbözQ magatartást tanúsíta-
nak. (Bourdieu 1977; Bourdieu 1986; Bourdieu 1990) Coleman viszont eleve fenomenalista 
fogalomként és az érdekérvényesítés mértékére tekintettel határozza meg a társadalmi tQke 
fogalmát; meghatározása szerint a társadalmi tQke fogalma magában foglalja a „társadalmi 
viszonyok” azon oldalait, amelyek elQsegítik, hogy egy adott egyén vagy csoport elérje cél-
jait, megvalósítsa érdekeit. (Coleman 1990: 302–305; ford. 1994: 101–105)

Lin felfogása szerint a különbözQ mennyiség_ (egy vagy több típusú) tQkével, illetve 
erQforrással jellemezhetQ helyzet meghatározza az adott helyzetben lévQk befolyását, 
amelyet felhasználhatnak instrumentális céljaik elérésében. Azok az egyének, akik jelen-
tQsebb mennyiség_ tQkével, illetve jelentQsebb mennyiség_ erQforrással rendelkeznek, 
nagyobb mértékben tehetnek szert további erQforrásokra, illetve nagyobb mértékben 
juthatnak hozzá a társadalmi javakhoz. (Lin 2001: 33–34, 56, 60) Empirikus szociológi-
ai kutatásokban gyakran teszik vizsgálat tárgyává a szóban forgó kérdést; és kimutatják 
például, hogy a tQke különbözQ alkotórészei vagy formái hatással vannak az úgynevezett 
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státusmegszerzés folyamatára, az álláshoz jutás és a munkahelyi elQrejutás esélyére, a 
keresetekre, az iskolai tanulmányi eredményekre és a tanulmányi elQmenetelre stb. (Pl.: 
Flap–De Graaf 1998; Lin 1999; Róbert 2000b; Lin 2001: 78–98; Erickson 2001; Flap–
Boxman 2001; Angelusz–Tardos 2006)

A kreativista szemléletmódot képviselQ elméletekben kevéssé foglalkoznak a szóban 
forgó kérdéssel. Úgy t_nik azonban, hogy e szemléletmódnak megfelel egy olyan felfo-
gás, amely szerint az egyének annak megfelelQen képesek többé vagy kevésbé megvaló-
sítani szándékaikat, törekvéseiket és elérni bizonyos javakat, hogy milyen mértékben ké-
pesek egy közös értelmezési folyamatban másokkal egyetértésben kialakítani a társadalmi 
szituáció olyan definícióját, amely kedvezQ az adott egyének szándékai, törekvései meg-
valósítása szempontjából. A racionalista szemléletmódot képviselQ játékelmélet felfogá-
sában a döntési szituáció szükségszer_en vagy bizonyos valószín_séggel meghatározza az 
adott egyén úgynevezett kifizetéseit, azaz meghatározza az érdekérvényesítés mértékét.

Hálózatelméleti felfogás szerint a cselekvQk közötti társadalmi kapcsolatok az erQfor-
rások cselekvQk közötti átvitelének a csatornái, és ezek az „erQforrások” elvileg egyaránt 
lehetnek anyagi vagy nem-anyagi természet_ek, mint például pénz, információ, politikai 
támogatás vagy érzelmi támogatás. (Wasserman–Faust 1994: 4) A társadalmi kapcsolatok 
hálózatában elfoglalt helyzet befolyásolja a kapcsolatokkal egymáshoz f_zött egyének 
beállítottságait, értékeit, elvárásait és azt, ahogyan az egyének érzékelik és értelmezik 
társadalmi környezetüket; ezáltal befolyásolják azt is, hogy az adott egyének milyen mér-
tékben valósíthatják meg szándékaikat, céljaikat, illetve milyen mértékben érvényesíthe-
tik érdekeiket. (Lásd pl.: Knoke–Kuklinski 1982: 13; Erickson 1988; Burt 1982; Pattison 
1994: 92–101)

A különbözQ szemléletmódokat képviselQ elméletekre jellemzQ helyzetfelfogások – 
megítélésünk szerinti – fQbb hiányosságaira máshol már rámutattunk, amelyek relevánsak 
abból a szempontból is, hogy e felfogások mennyiben alkalmasak az érdekérvényesítés 
mértékének és a társadalmi állapotnak az elméleti szint_ magyarázatára. (Farkas 2013b) 
Ezért ezzel a kérdéssel itt már érdemben nem foglalkozunk, de a következQkben, saját 
felfogásunk kifejtése kapcsán e felfogáshoz jelentQs mértékben kapcsolódó más felfogá-
sokra még visszatérünk.

(A társadalmi helyzet meghatározó hatása) Máshol említettük, hogy felfogásunk szerint 
a társadalmi helyzet meghatározza egyrészt azt, hogy az adott egyén vagy csoport milyen 
mértékben érvényesíti érdekeit, illetve milyen mértékben rendelkezik a társadalmi javak-
kal, azaz milyen társadalmi állapotban van. A társadalmi helyzet meghatározza másrészt 
az adott egyén vagy csoport társadalmi cselekvéseit, illetve társadalmi magatartását. 
Harmadrészt bizonyos mértékben – részben közvetlenül, részben közvetve – meghatá-
rozza az adott egyén vagy egyének életmódját. (Farkas 2013c) Ebben a tanulmányban az 
érdekérvényesítés mértékének, illetve a társadalmi állapotnak a társadalmi meghatározott-
ságával foglalkozunk.

Fentebb említettük, hogy széles körben elfogadott az a felfogás, amely szerint az adott 
egyén ereje (power) határozza meg azt, hogy milyen mértékben érvényesíti az érdekét, 
illetve milyen mértékben rendelkezik a társadalmi javakkal. A társadalmi helyzet típusai-
nak az elemzése során – az erQviszonyokat és az érdekviszonyokat elvileg egyaránt figye-
lembe véve – azonban kiderült, hogy ez a felfogás lényegében véve nem megfelelQen tük-
rözi a valóságot. A nagy erQkkel rendelkezQ egyének és csoportok, különösen a hatalmi 
helyzetben lévQk körében valóban fQleg társadalmi erQikbQl, illetve hatalmukból magya-
rázhatjuk azt, hogy jelentQs vagy kiemelkedQ mértékben érvényesíthetik érdekeiket. Az 
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érdekviszonyok szerepe azonban itt sem elhanyagolható; nagy erQk mellett is különbözQ 
mértékben teszi aktuálisan lehetQvé az érdekek érvényesítését például a hatalmi, az erQs 
tolerált vagy a rivális társadalmi helyzet. A viszonylag kis erQkkel rendelkezQ egyének 
és csoportok körében viszont az érdekérvényesítés mértékének különbségeit alapvetQen 
nem erQik, illetve társadalmi befolyásuk különbségeibQl, hanem az érdekviszonyokból 
magyarázhatjuk. Például a pártolt társadalmi helyzetben lévQk elvileg ugyanúgy elhanya-
golható mértékben befolyásolhatják a hatalmi helyzetben lévQk cselekvéseit és általában 
a társadalmi folyamatok alakulását, mint a kiszolgáltatott helyzet_ek, érdekérvényesítési 
esélyeik mégis jelentQsen különbözQek. ErQiktQl lényegében függetlenül, az érdekviszo-
nyok által meghatározottan alakulnak az érdekérvényesítés körülményei a pártoltak érde-
keinek kedvezve és a kiszolgáltatottak érdekei ellenére. (Farkas 2013a)

Az érdekérvényesítés mértékének, valamint a társadalmi állapotnak a meghatározottságát 
az 1. ábrán szemléltetjük, amely szerint a társadalmi helyzet az alapvetQ meghatározó tényezQ.

Az érdekérvényesítés mértékét és a társadalmi állapotot alapvetQen az adott egyén 
vagy csoport társadalmi helyzete, illetve társadalmi helyzetében adott helyzeti társadalmi 
ereje határozza meg.

Egy adott társadalmi folyamat során az érdekérvényesítés mértékét az egyén adott 
társadalmi helyzete határozza meg, a helyzeti társadalmi erQ révén, amelynek az elméleti 
meghatározásával alább foglalkozunk. Azonban a társadalmi állapot fogalmát nem fel-
tétlenül egy adott társadalmi folyamatra vonatkoztatjuk, tehát itt felmerül a történetiség 
szempontja. Egy adott idQbeli társadalmi állapot nem feltétlenül ugyanannak a társadalmi 
helyzetnek a következménye, amelyben a szubjektum az adott rövidebb idQszakban talál-
ható, mivel a társadalmi állapot részben fennmaradhat az alapját képezQ társadalmi hely-
zet megváltozása után is. Például annak az egyénnek a társadalmi állapota, aki nemrégen 
lett munkanélküli, még tulajdonképpen nem a mai, hanem a múltbeli társadalmi helyzetét 
tükrözi. Azt, hogy esetleg megtakarított pénze, jó lakása, autója, hétvégi háza stb. van, 

Érdekérvényesítés mértéke

Társadalmi állapot

Társadalmi helyzet

Érdekérvényesítési 
képesség

Rendi helyzet,

társadalmi kapcsolatok

Személyes 

és kulturális tényezők

1. ábra. A társadalmi állapot meghatározó tényezQi
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természetesen nem azzal magyarázhatjuk, hogy munkanélküliként esetleg kiszolgáltatott 
társadalmi helyzetben van, hanem azzal, hogy korábban jól fizetQ állása volt, amellyel 
összefüggésben esetleg közepes tolerált helyzetben volt. Pontosabban tehát úgy fogal-
mazhatunk, hogy az adott egyén vagy csoport társadalmi állapotát alapvetQen a jelenlegi 
és/vagy a múltbeli társadalmi helyzete határozza, illetve határozta meg.

Itt csak utalunk a társadalmi helyzet fQbb meghatározó tényezQire: a társadalmi intézmé-
nyekre, az intézményekkel összefüggésben az adott egyén releváns intézményes helyzete-
ire és intézményes helyzetalkotó tulajdonságaira (pl. nemi hovatartozás, életkor, lakóhely, 
szakképzettség, gyakorlati idQ, foglalkozás és beosztás), valamint a releváns dologi-techni-
kai körülményekre. Ezek a tényezQk elvileg a társadalmi helyzet meghatározása révén lehet-
nek többé vagy kevésbé hatással az érdekérvényesítés mértékére és a társadalmi állapotra.

Az érdekérvényesítés mértéke és a társadalmi állapot társadalmi helyzet általi megha-
tározottságának a szemléltetésére nézzünk egy kitalált egyszer_ példát. Adott egy kis tele-
pülés néhány lakóházzal, amelynek térképét a 2. ábra mutatja. Minden házat egy egység-
nyi útszakasz köt össze a település központjával. Tételezzük fel, hogy az adott település 
utjai igen rossz állapotban vannak, de a település pénzügyi támogatást kapott útépítésre, 
illetve felújításra. A kapott összeg azonban csak egy egységnyi útszakasz felújítására ele-
gendQ, és ennek az útszakasznak érintenie kell a központot. Tételezzük fel továbbá, hogy 
a településen az „A” ház lakói hatalommal rendelkeznek más házak lakóival szemben, 
és a különbözQ házak lakóit nem f_zi össze társadalmi egyesülés. Számszer_en kifejez-
ve, az „A” ház lakói mondjuk 10 egységnyi, a többi ház lakói házanként 2 egységnyi 
erQvel rendelkeznek másokkal szemben a településfejlesztési döntések vonatkozásában. 
Konkrétabban fogalmazva feltételezzük, hogy az „A” ház lakói hozzák a település fej-
lesztésére vonatkozó döntéseket.

Nyilvánvalóan valamennyi egyénnek (vagy családnak) ahhoz f_zQdik érdeke, hogy a 
saját lakóházát a központtal összekötQ útszakaszt újítsák fel. Az ábrához mellékelt táblázat 
mutatja az érdekérvényesítés mértékének a várható alakulását egyrészt az erQviszonyok 
alapján, másrészt a társadalmi helyzet alapján. Ha az érdekérvényesítés mértékének ará-
nyai az erQk arányait tükrözik, és az „A” ház lakói esetében az érdekérvényesítés mértékét 
100%-nak vesszük, ehhez képest a többi ház lakóinak érdeke várhatóan 20%-ban érvé-

2. ábra: Példa az érdekérvényesítés mértékének meghatározottságára
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nyesül. Ha feltételezzük, hogy az érdekérvényesítés mértéke eleve csak kétváltozós lehet, 
azaz vagy érvényesül, vagy nem az adott lakó érdeke, akkor az „A” ház lakói várhatóan 
100%-ban, a többi ház lakói viszont 0%-ban érvényesítik érdekeiket. A társadalmi helyzetek 
szerint és valójában viszont az várható, hogy az „A” lakóházat a központtal összekötQ út-
szakaszt fogják felújítani, mert ez felel meg a hatalommal rendelkezQk érdekeinek. Látjuk, 
hogy ebben az esetben az „A” és a „B” ház lakói 100%-ban, a „C” ház lakói 50%-ban, a 
„D” ház lakói 0%-ban érvényesítik érdekeiket. Az érdekérvényesítés mértékének alakulása 
tehát lényegesen eltér az erQk alakulásától, és a társadalmi helyzetet tükrözi. Ez a példa is 
felhívja a figyelmet arra, hogy az érdekérvényesítés mértékét nem magyarázhatjuk csupán 
az erQkbQl vagy az erQviszonyokból; az erQviszonyok és az érdekviszonyok által alkotott 
társadalmi helyzetet kell figyelembe vennünk. Vegyük ugyanis észre, hogy ha az „A” ház 
lakói hatalmi helyzetben vannak, a „B” ház lakói pártolt, a „C” ház lakói gyenge tolerált, a 
„D” ház lakói kiszolgáltatott társadalmi helyzetet foglalnak el.

Fogalmaink szerint tehát ugyanolyan erQ-, illetve hatalmi viszonyok mellett lényege-
sen eltérQ következményekre számíthatunk az érdekérvényesítés mértékét illetQen attól 
függQen, hogy milyenek az érdekviszonyok. Itt csupán két fél viszonyára leegyszer_sítve 
a kérdést: ha nem a vizsgált fél oldalán van az erQfölény, azaz a hatalom, ez még nem 
zárja ki érdekei megfelelQ érvényesítésének az aktuális lehetQségét. SQt, az érdekviszo-
nyokból az is következhet, hogy a viszonylag kis erQvel rendelkezQ egyén vagy csoport 
a hatalommal rendelkezQ egyén vagy csoport révén érdekeit jóval nagyobb mértékben 
is érvényesítheti, mint e viszonytól függetlenül érvényesíthetné. Amennyiben azonban a 
vizsgált egyén vagy csoport érdekei ellentétesek a vele szemben hatalommal rendelkezQ 
egyén vagy csoport érdekeivel, az elQbbi esetleg képtelenné válhat érdekei minimális 
érvényesítésére is. 

Az érdekérvényesítés mértékét tehát alapvetQen nem önmagukban az adott egyén vagy 
csoport erQi határozzák meg, hanem az érdek- és erQviszonyok, illetve az adott egyén 
vagy csoport társadalmi helyzete által meghatározott eredQ erQ, amelyet helyzeti társa-
dalmi erQnek nevezünk.

A helyzeti társadalmi erQ az adott egyén (vagy csoport) saját társadalmi erQinek, vala-
mint a társadalmi folyamatban szerepet játszó valamennyi más egyén és csoport erQinek 
az olyan eredQje, amely a szubjektum érdekeinek a megvalósítása irányában hat.

A társadalmi erQ fogalma a társadalomtudományokban valószín_leg nagyrészt a fi-
zikában kialakult erQfogalom hatására és mintájára alakult ki. Viszont az elemi szint_ 
fizikában is ismert, hogy egy test elmozdulását nem az adott test saját ereje, hanem az 
adott testre ható erQk eredQje határozza meg. Ennek mintájára beszélhetünk a társadalmi 
erQk eredQjérQl egy adott egyénre vagy csoportra vonatkoztatva; és fogalmazhatunk úgy, 
hogy az érdekérvényesítés mértékét és a társadalmi állapotot nem az adott egyén vagy 
csoport ereje határozza meg, hanem a társadalmi erQknek az olyan (pozitív vagy negatív) 
eredQje, amely a szubjektum érdekeinek a megvalósítása irányában hat. Egy adott egyén 
(vagy csoport) helyzeti társadalmi ereje elvileg meghatározható, vektoriálisan ábrázolva 
az adott társadalmi csoportban a társadalmi erQk nagyságát és az érdekviszonyok szerinti 
irányát. Az adott társadalmi csoportban az egyes egyének (vagy csoportok) várható tár-
sadalmi állapotát egymáshoz képest tudjuk megadni; az egyes egyének (vagy csoportok) 
társadalmi állapotai közötti arányok elvileg a helyzeti társadalmi erQik közötti arányokat 
tükrözik.

Máshol (Farkas 2011: 180–183) mi a társadalmi erQt nem reflexív értelemben hatá-
roztuk meg; ezért a reflexív erQfogalom által jelölt képességet nem nevezzük erQnek, de 
nevezhetjük – Héthy Lajos és Makó Csaba kifejezését átvéve – érdekérvényesítési képes-
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ségnek. Az említett szerzQk a reflexív erQfelfogásra támaszkodva vezették be az érdek-
érvényesítési képesség kifejezést, a reflexív értelemben vett erQ-, illetve hatalomfogalom 
„tartalmának megQrzése és az elemzésben való változatlan alkalmazása mellett”. (Héthy–
Makó 1978: 161) Felfogásuk szerint az érdekérvényesítés aktuális lehetQségét, illetve esé-
lyét alapvetQen az úgynevezett érdekérvényesítési képesség határozza meg. Ugyanakkor 
megjegyzik, hogy az érdekérvényesítés lehetQségében „benne foglaltatik az a viszony-
rendszer is, amely az érdekérvényesítés, a tárgyalás folyamatában szereplQ összes többi 
érdekhez, képességhez való kapcsolódást jellemzi”. (I. m.: 170) Ezt a viszonyrendszert 
azonban nem képezik le fogalmilag, így végül is tisztázatlanul beleolvasztják az érdekér-
vényesítési képesség fogalmába. Az érdekérvényesítési képesség tehát egyáltalában vett 
képesség az érdekek érvényesítésére; és a társadalmi helyzet alapvetQen meghatározza az 
érdekérvényesítési képességet. Ilyen értelemben az érdekérvényesítési képesség fogalma 
egy fenomenalista fogalom, amely nem feleltethetQ meg az általunk eddig használt fogal-
mak egyikével sem. Ugyanazt a magyarázó funkciót, amelyet – fenomenalista fogalom-
ként – a reflexív erQfogalom lenne hivatott betölteni, az intézményes szociológia elmé-
letében tulajdonképpen a társadalmi helyzet fogalma tölti be, de pozitivista fogalomként, 
más szempontból közelítve az adott társadalmi jelenséghez.

(A rendi helyzet, a kapcsolatok és egyéb tényezQk hatása)
(A rendi helyzet és a társadalmi kapcsolatok hatása) A rendi helyzet fogalmával egy má-
sik tanulmányban foglalkoztunk; az ott meghatározott értelemben rendi helyzetnek nevez-
zük a kifejezett értékek alapján feltételezett általános intézményes szabályrendszerben az 
adott egyén vagy csoport által elfoglalható intézményes helyzethez képest az adott egyén 
(vagy csoport) valóságos intézményes helyzetét, illetve a két helyzet közötti eltérést, a 
szubjektum érdekeire vonatkoztatva. A rendi helyzetek fQ típusaiként megkülönböztettük 
a privilegizált, a degradált és a normativált rendi helyzetet. (Farkas 2013d)2 A társadalmi 
helyzet nagyrészt a rendi helyzet meghatározása révén határozza meg az érdekérvénye-
sítés mértékét és a társadalmi állapotot. Az elQbb hivatkozott helyen említettük, hogy 
Weber nem látott szoros összefüggést az „osztályhelyzet”, azaz – általánosabb értelemben 
– a társadalmi helyzet és a rendi helyzet között. (Weber 1967: 247; Weber 1987: 307) Mi 
azonban más értelemben határoztuk meg a rendi helyzet fogalmát, mint az említett szerzQ, 
és ezzel is összefüggésben elvileg a rendi helyzet társadalmi helyzet általi meghatározott-
ságát hangsúlyozzuk.

A társadalmi helyzet alapvetQen meghatározza azt, hogy az adott helyzetben lévQk 
milyen rendi helyzetben vannak; és a rendi helyzet a társadalmi helyzettel szoros össze-
függésben nagyrészt meghatározza az érdekérvényesítés mértékét, illetve az adott egyén 
vagy csoport társadalmi állapotát.

A társadalmi helyzet alapvetQen meghatározza azt, hogy az adott helyzetben lévQk 
milyen rendi helyzetben vannak, illetve hogy a rájuk vonatkozó elQnyös vagy hátrányos 
megkülönböztetések mennyire átfogóak vagy részlegesek. Ezzel a kérdéssel részletesen e 
tanulmányban nem foglalkozunk, itt csupán a legjellemzQbb összefüggésekre utalunk. A 
(külsQleges) hatalommal rendelkezQ és hatalmi helyzetben lévQ egyének és csoportok a 
rendi helyzet szempontjából általában privilegizált rendi helyzetben vannak. Rajtuk kívül 
a legnagyobb valószín_séggel, illetve a legnagyobb mértékben a támogatott, majd az erQs 
tolerált és a pártolt társadalmi helyzetben lévQ egyének és csoportok körében találunk 
privilégiumokat. Ugyanakkor a legnagyobb valószín_séggel a kiszolgáltatott, illetve ezen 
túlmenQen a korlátozott és a gyenge tolerált társadalmi helyzetben lévQ egyének és cso-
portok kerülnek degradált rendi helyzetbe.
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A rendi helyzet a társadalmi helyzettel szoros összefüggésben nagyrészt meghatározza 
az érdekérvényesítés mértékét, illetve az adott egyén vagy csoport társadalmi állapotát. 
Ugyanaz a társadalmi helyzet különbözQ mérték_ aktuális lehetQségeket nyújt az érdekek 
érvényesítésére és bizonyos társadalmi állapotok elérésére, attól függQen, hogy milyen 
rendi helyzettel jár együtt. Így például a hatalmi vagy a támogatott társadalmi helyzet-
ben lévQk privilégiumaik révén jóval nagyobb mértékben érvényesíthetik érdekeiket, 
mint amilyen mértékben azokat egy általánosan érvényes intézményes szabályrendszer 
körülményei között, azaz normativált rendi helyzetben érvényesíthetnék. Másrészt vi-
szont például a kiszolgáltatott vagy a korlátozott társadalmi helyzetben lévQ egyének és 
csoportok degradált rendi helyzetben jóval kisebb mértékben érvényesíthetik érdekeiket, 
mint amilyen mértékben azokat egy általánosan érvényes intézményes szabályrendszer 
körülményei között, azaz normativált rendi helyzetben érvényesíthetnék.

A társadalmi helyzet nagyrészt a társadalmi kapcsolatok meghatározása révén hatá-
rozza meg az érdekérvényesítés mértékét és a társadalmi állapotot. A társadalmi helyzet 
nagymértékben meghatározza azt, hogy az adott helyzetben lévQk körében milyen valószí-
n_séggel alakulhatnak ki társadalmi kapcsolatok; és a társadalmi kapcsolatok a társadal-
mi helyzettel szoros összefüggésben bizonyos mértékben meghatározzák az érdekérvénye-
sítés mértékét, illetve az adott egyén (vagy csoport) társadalmi állapotát.

A hálózatelemzés és a „társadalmi tQke” (mint kapcsolati tQke) elméletének a képvi-
selQi azt hangsúlyozzák, hogy a társadalmi javakhoz társadalmi kapcsolatok révén lehet 
hozzájutni; e felfogás szerint az érdekérvényesítés mértékét lényegében véve vagy nagy-
részt az határozza meg, hogy az adott egyén vagy csoport milyen társadalmi kapcsola-
tokkal rendelkezik. Máshol (Farkas 2012a) említettük, hogy nézetünk szerint a hálózat-
elemzésben (és ehhez hasonlóan a tQkeelméletekben is) tisztázatlan, hogy a társadalmi 
kapcsolatoknak (relationship) is nevezhetQ valóságos létezQk azonosak a társadalmi 
viszonyokkal (relation) vagy nem; és ha nem, mi a különbség és milyen összefüggések 
vannak a társadalmi kapcsolatok és a társadalmi viszonyok között.

Egy másik tanulmányban mi a társadalmi viszony fogalmához képest eltérQ fogalom-
ként határoztuk meg a társadalmi kapcsolat fogalmát; eszerint a társadalmi kapcsolat kife-
jezett vagy hallgatólagos megegyezés által kialakított kölcsönös elvárás és elkötelezettség 
adott egyének között abban a vonatkozásban, hogy elQsegítik egymás érdekeinek az érvé-
nyesítését. Az egyik szempontból különbséget tettünk a szoros és a laza társadalmi kap-
csolatok között, a másik szempontból – a laza társadalmi kapcsolatokon belül – különbsé-
get tettünk a partneri és a h_ségi társadalmi kapcsolatok között. Az ott kifejtettek szerint 
a szoros társadalmi kapcsolatok a belsQ fedezet_ intézmények által létrehozott azonossági 
társadalmi viszonyok tudati és normatív megfelelQi; és a szoros társadalmi kapcsolatokkal 
egymáshoz f_zött egyének összessége társadalmi egyesülést alkot. A laza társadalmi kap-
csolatokat – amelyeket az elmélet engedményes szintjén vehetjük figyelembe – intézmé-
nyes társadalmi erkölcs hozza létre; és a laza társadalmi kapcsolatokkal egymáshoz f_zött 
egyének összessége társadalmi hálózatot alkot. A laza társadalmi kapcsolatok a normatív 
egyenlQség vagy egyenlQtlenség, illetve a mellérendeltség vagy a fölé- és alárendeltség 
szempontjából lehetnek partneri kapcsolatok vagy h_ségi kapcsolatok. (Farkas 2013e)

A valóságban a társadalmi viszonyok többnyire, illetve döntQen vagy alapvetQen álta-
lunk úgynevezett külsQleges társadalmi viszonyok. (Farkas 2012b) Adottaknak véve az 
egyének közötti külsQleges társadalmi viszonyokat, e külsQleges társadalmi viszonyokban 
elfoglalt társadalmi helyzet nagyrészt meghatározza azt, hogy a hasonló helyzetben lévQk 
körében, valamint a különbözQ helyzetben lévQk között milyen valószín_séggel jöhetnek 
létre – az adott egyének által szándékosan létrehozva – azonossági társadalmi viszonyok, 
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és ily módon szoros társadalmi kapcsolatok. A társadalmi helyzet ezáltal a társadalmi 
egyesülés létrehozásával összefüggésben határozza meg az érdekérvényesítés mértékét; 
társadalmi egyesülés létrehozása révén ugyanis az adott egyének bizonyos mértékben tár-
sadalmi viszonyaikat és társadalmi helyzetüket is megváltoztathatják vagy megváltoztat-
hatnák, és ezáltal nagyobb mértékben érvényesíthetik vagy érvényesíthetnék érdekeiket.

E tanulmányban érdemben nem foglalkozunk a társadalmi egyesülés meghatározó 
tényezQivel, itt csupán a legjellemzQbb összefüggésekre utalunk. A legvalószín_bb, 
hogy a hatalmi és a támogatott helyzetben lévQk körében, majd az erQs tolerált, illetve 
kisebb mértékben a pártolt helyzetben lévQk körében, illetve részben az említett kü-
lönbözQ helyzetekben lévQk között találunk társadalmi egyesüléseket, azaz azonossági 
társadalmi viszonyokat és szoros társadalmi kapcsolatokat. Egy részüknél fQleg abból 
eredQen, hogy nagy erQkkel rendelkeznek, más részüknél viszont fQleg a hatalmi hely-
zetben lévQkhöz f_zQdQ érdekviszonyokból eredQen. Mint fentebb említettük, a társa-
dalmi egyesülések természetesen visszahatnak az egyének társadalmi helyzetére, hiszen 
az adott egyének által létrehozott azonossági társadalmi viszonyok társadalmi helyzetük 
alkotórészeivé válnak.

A legkisebb valószín_séggel a kiszolgáltatott társadalmi helyzetben lévQ egyének 
körében, illetve részben ilyen egyének által alkotva találunk társadalmi egyesüléseket, 
azaz azonossági társadalmi viszonyokat és szoros társadalmi kapcsolatokat. Amennyiben 
ugyanis a viszonylag kis erQkkel rendelkezQ egyének érdekei ellentétesek a velük szem-
ben hatalommal rendelkezQ egyének és csoportok érdekeivel, az elQbbiek egyesülési kí-
sérletei még inkább ellentétesek az utóbbiak érdekeivel. Tehát a kiszolgáltatott helyzetben 
lévQk, ha egyesült erejük sem lesz jelentQs a másik fél erejéhez képest, egyesülési kísér-
leteikkel csak kiélezik az érdekellentétet, és így önmagukat még hátrányosabb helyzetbe 
juttatják. Körükben, illetve részben általuk alkotva ugyanakkor azért is kevésbé valószín_ 
az egyesülések kialakulása, ha egyesült erejük esetleg jelentQs is lenne, mert a hatalmi 
helyzetben lévQk általában figyelmet fordítanak arra, hogy a kiszolgáltatott helyzetben 
lévQk körében, illetve részben általuk alkotva ne alakulhasson ki egyesülés, mert ez az 
erQviszonyok jelentQs kiegyenlítQdését, esetleg a hatalmi viszony megsz_nését is ered-
ményezhetné. Már Marx és Engels rámutatott például arra, hogy „a mesterlegényeket és 
inasokat, minden kézm_vességben úgy szervezték, ahogy az a mesterek érdekeinek leg-
jobban megfelelt” (Marx–Engels 1976: 50–51). Azaz – amint azt az idézett szöveg utáni 
sorokban részletezik – úgy, hogy a különbözQ mestereknél dolgozó legények között ne 
alakulhasson ki egyesülés.

Ahogyan azt a fentebb már hivatkozott tanulmányban (Farkas 2013e) hangsúlyoztuk, 
a laza társadalmi kapcsolatokra csak az elmélet engedményes (vagy eklektikus) szintjén 
lehetünk tekintettel; és ezen a szinten az elQzQ három bekezdésben említett összefüggések 
a laza társadalmi kapcsolatok kialakulására vonatkozóan is érvényeseknek tekinthetQk. 
Adottaknak véve az egyének közötti külsQleges társadalmi viszonyokat, e külsQleges tár-
sadalmi viszonyokban elfoglalt társadalmi helyzet nagyrészt meghatározza azt, hogy az 
adott helyzetben lévQk körében, valamint a különbözQ helyzetekben lévQk között milyen 
valószín_séggel jöhetnek létre laza (partneri vagy h_ségi) társadalmi kapcsolatok. A tár-
sadalmi helyzet ezáltal a laza társadalmi kapcsolatokkal összefüggésben határozza meg az 
érdekérvényesítés mértékét; laza társadalmi kapcsolatok kialakítása révén az adott egyé-
nek nagyobb mértékben érvényesíthetik vagy érvényesíthetnék érdekeiket.

Az elQbb hivatkozott helyen rámutattunk arra, hogy partneri társadalmi kapcsolatok a 
legnagyobb valószín_séggel olyan egyének között alakulnak ki, akiknek az érdekei egy-
beesnek, akik jelentQs erQkkel rendelkeznek egymás vonatkozásában és akik között a tár-
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sadalmi erQviszonyok megközelítQleg kiegyenlítettek. Tehát partneri társadalmi kapcso-
latok és ilyen kapcsolatokból álló hálózatok fQleg a hatalmi helyzetben lévQ, a támogatott 
helyzetben lévQ és az erQs tolerált helyzetben lévQ egyének körein belül és körei között 
alakulhatnak ki. H_ségi társadalmi kapcsolatok és ilyen kapcsolatokból álló hálózatok 
hatalmi viszonyokkal egymáshoz f_zött egyének között alakulhatnak ki, amennyiben ér-
dekeik összeegyeztethetQek, ahol a hatalommal rendelkezQ egyének lesznek a h_díjazók, 
a hatalmi függésben lévQ egyének a h_díjasok. H_ségi kapcsolatok tehát fQleg a hatalmi 
helyzetben lévQ egyének és az e kapcsolatoktól függetlenül is pártolt helyzetben lévQ 
egyének között alakulnak ki.

Mint említettük, társadalmi kapcsolatok kialakítására fQleg a jelentQs társadalmi erQ, 
különösen a hatalmi helyzet nyújt aktuális lehetQséget. Ezzel magyarázható például az a 
jelenség, hogy ha egy egyén meghatározott területen hatalmi helyzetbe jut, tartósan képes 
megQrizni elQnyös társadalmi helyzetét. Például ha egy egyént kineveznek valamilyen 
jelentQs vezetQi beosztásba, a mindennapi tapasztalat azt mutatja, hogy innen rendszerint 
nehéz elmozdítani; inkább felfelé jut a beosztások ranglétráján, mint lefelé, még akkor is, 
ha személyes képességei ezt nem indokolják. IdQvel ugyanis olyan társadalmi kapcsola-
tokra tehet szert különbözQ szolgálatok nyújtása révén, amelyek megerQsítik beosztásá-
ban vagy fentebb juttatják a ranglétrán.

(A személyes és kulturális tényezQk esetleges hatása) A társadalmi élet szféráját 
ideáltipikusan szemlélve, a társadalmi helyzet, és e helyzettel szorosan összefüggQ léte-
zQk képezik az érdekérvényesítés mértékének és a társadalmi állapotnak a meghatározó 
tényezQit. Valójában azonban olyan személyes és kulturális létezQk is hatással lehetnek 
az érdekérvényesítés mértékére és a társadalmi állapotra, fQleg az érdekérvényesítési ké-
pességen keresztül, amelyek nem társadalmi természet_ek, nem sorolhatók a társadalmi 
helyzet fogalmába és viszonylag függetlenek az adott társadalmi helyzettQl. A szóban 
forgó személyes és kulturális tényezQk hatását csak az – intézményes szemléletmódot 
képviselQ – elmélet eklektikus szintjén vehetjük figyelembe, és e tényezQkkel mi csak 
röviden foglalkozunk.

Az érdekérvényesítési képességet bizonyos mértékben meghatározza az egyén álta-
lános tudása, amely egyáltalán lehetQvé teszi számára a társadalmi viszonyok és körül-
mények közt történQ tájékozódást és racionális cselekvést. Ezt az általános tudást nem 
társadalmi képességként értelmezzük, mert megismerQ funkcióját elvileg bármilyen 
társadalmi intézmények és bármilyen társadalmi viszonyok közt betöltheti. Így megkü-
lönböztethetjük például egyfelQl az alkalmazott szaktudását, amely személyes társadalmi 
képességként aktuálisan lehetQvé teheti számára, hogy befolyást gyakoroljon vezetQje 
döntéseire (vö.: Farkas 2011: 158–161); másfelQl az alkalmazott általánosabb tudását, 
amely lehetQvé teheti számára, hogy felismerje az adott munkahelyi szervezeten belüli 
társadalmi helyzetét, és ezen belül azt, hogy szaktudására milyen mértékben van szüksé-
ge vezetQjének, következésképpen meddig mehet el mondjuk béremelési követeléseiben.

Azonban nemcsak a szubjektum általános tudása, hanem a társadalmi folyamat más 
résztvevQinek az általános tudása is hatással lehet a szubjektum érdekérvényesítési ké-
pességére. Az egyének általában kedvezQ kép kialakítására törekszenek saját társadalmi 
helyzetükrQl, például társadalmi képességeikrQl, a hatalmi helyzetben lévQkhöz f_zQdQ 
viszonyaikról, illetve kapcsolataikról stb. Ennek eredményeként esetenként az elQnyös 
társadalmi helyzet látszata is elegendQ lehet az érdekek megfelelQ érvényesítéséhez, 
amennyiben a társadalmi folyamat más résztvevQi ehhez a – valójában nem létezQ – tár-
sadalmi helyzethez igazodva cselekszenek. Ennek legszélsQségesebb megnyilvánulási 
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formája a szélhámosság, de kevésbé nyilvánvaló eseteivel is találkozhatunk. Például ma-
gas beosztású vezetQk titkárnQinek esetleg hajlamosak vagyunk olyan társadalmi képes-
ségeket és erQket tulajdonítani, amelyekkel valójában nem rendelkeznek. Az ilyen látszat 
azonban általában csak addig tartható fenn, amíg nincs szükség arra, hogy folyamatos 
kölcsönhatás alakuljon ki a társadalmi folyamat különbözQ résztvevQi között. Ennek ered-
ményeképpen ugyanis a résztvevQk kielégítQen h_ képet kaphatnak a tényleges társadalmi 
viszonyokról és társadalmi helyzetekrQl.

A társadalmi helyzet határán helyezkedik el az a kérdés, hogy egy adott egyén vagy 
csoport érdekei és érdekérvényesítési törekvései milyen viszonyban vannak más egyének 
és csoportok személyes, illetve közösségi értékeivel és érzelmeivel. A valóságban érde-
keik érvényesítésében is támogathatnak vagy hátráltathatnak egy adott egyént mások sze-
mélyes értékek vagy érzelmek (pl. igazságosság, méltányosság, együttérzés, bosszúvágy, 
irigység) által indíttatva is. Azonban esetenként az ilyen irányú érdekmotivált cselekvések 
is értékmotivált vagy érzelemmotivált cselekvések álruháiban jelennek meg, legalábbis 
amennyiben támogatásról van szó.

Az érdekérvényesítés mértékét a cselekvQ egyén motívumai oldaláról is befolyásolják 
a fent említett személyes motívumok. Az egyén személyes motívumai korlátozhatják 
azoknak az érdekeknek, illetve az érdekek azon összetevQinek a megvalósítását is, ame-
lyeket az adott egyén képes lenne megvalósítani. Például az egyén lemondhat érdekei 
részbeni érvényesítésérQl közösségi erkölcsi meggondolásokból, más egyénekkel vagy 
csoportokkal szembeni kötelességtudat alapján, amennyiben saját érdekeinek az érvénye-
sítése méltánytalanul érintene negatívan másokat.

Az érdekérvényesítés mértékét esetenként a véletlen is jelentQs mértékben befolyá-
solhatja. Azonban hajlamosak lehetünk a véletlennek tulajdonítani akkor is az érdekek 
megfelelQ, jó vagy kiváló mérték_ érvényesülését, ha azt valójában társadalmi tényezQk 
határozták, illetve határozzák meg, amennyiben nem látjuk át a társadalmi helyzet, és 
e helyzettel szorosan összefüggQ más tényezQk meghatározó hatását. A véletlenre való 
hivatkozás szolgálhatja a valóságos meghatározó tényezQk leplezését is; például az érde-
kek jó vagy kiváló érvényesítésének az olyan nyilvános indoklása, amely szerint az adott 
egyén „jókor volt jó helyen”, gyakran az érdemtelenül megszerzett helyzetek és/vagy 
javak megszerzését valójában meghatározó tényezQk leplezését szolgálja.
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