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„Tudományoktól a döntéshozatalig”



„… milyen tudományos és egyéb tudásra van szükség a 
természet védelméhez … milyen formában tudja befolyásolni 
a döntéshozatalt a kutatói, illetve gyakorlati szektor”

„Tudományoktól a döntéshozatalig”



Az előadás célja és menete

Előadás célja: 
Tudás el őállítás → javaslattétel → döntéshozatal
viszonyának vizsgálata. 
A szakértő (kutató / gyakorlati szakember) szerepének 
megértése

Az előadás felépítése
1. A tudomány és döntéshozatal viszonyának szokásos 

megközelítése (nagy választóvonal)
2. A „poszt-normál” megközelítés (hibrid hálózatok)
3. Lehetséges szakértői szerepek 
4. Következtetések



A tudomány és döntéshozatal viszonyának 
szokásos megközelítése

Tudás el őállítás
tudomány

• Társadalmi „zavaró” 
hatásoktól mentes

• Értékektől és 
érdekektől mentes

Döntés / cselekvés
politika / társadalom

• Értékekről és 
érdekekről itt és 
csakis is vitatkoznak

SZAKÉRTŐ
SZILÁRD TUDÁS

(sound, 
evidence-based)

CSELEKVÉSI 
JAVASLAT

(vitathatatlan)



„ANOMÁLIÁK”

Bizonytalanság, el őre 
nem jelezhet őség
(rendszerszerű működés, 
nemlineáris változás stb.)

Komplexitás
(a tudás 
szereplők 
sokaságánál 
szétszórva)

Javaslattételi kényszer
(továbbra is szakértői vélemény)

Meg nem fogadott javaslatok
(érintettek ellenállása stb.)

Téves várakozások 
(pl. L’Aquila)

„Zavaró hatások”
(pl. természetátalakítás 
új formái – DDT, PCB, 
GMO, klímaváltozás )

„A mi életünk” 
(társadalmi / jól-

léti értelemben 
nagy a tét)

Demokrácia hiánya
(aki nem szakértő 

annak érve illegitim 
bizonyos vitákban)

Döntési kényszer
(a nem döntés is döntés)

„POSZT-NORMÁL” VISZONYOK



Lehetséges szakért ői szerepek a 
poszt-normál érában

Tudomány–
társadalom 
viszonyáról 
alkotott kép

Nagy 
választóvonal
fenntartása

Nagy 
választóvonal 

elvetése

Tudás
előállítás

Érintettekkel 
közös

Szakértő 
monopóliuma

Kiterjesztett tudás-
előállítás

(pl. hagyományos ökol. 
tudás kutatója)

Valódi poszt-normál
szerep

(felvállalása korlátokba 
ütközik)

Hagyományos 
szerep

(anomáliákat szül)*

Utólagos
konzultálás



SZAKÉRTŐ
(Kutató, gyakorlati 

szakember)

Hangot ad a természetnek
(de ezt nem használja arra, hogy 
másolat kizárjon a nyilvános 
vitából)

Gyakorlati 
felhasználó

(Kutatás 
eredménye)

Amit vizsgál:
Természet, emberek, technikai tárgyak, 
társadalmi intézmények hibrid hálózata

Alakítja a cselekvéssel 
kapcsolatos vitákat

(javaslatot tesz a fontossági 
sorrendre)

Tudományos 
közösség

(kutatási 
folyamat)

Bármely 
érintett

(előfeltevések, 
szándék)

Ügyfelek

(A kutató)

„POSZT-NORMÁL” SZAKÉRT ŐI SZEREP



Következtetések

• A „nagy választóvonal” fenntartása olyan anomáliákat 
szül, amely gátolja a természetvédelem ügyét

↓

• Újfajta szerepek szükségessége (szakértői és politikai)

• DE komoly korlátai vannak a hagyományostól eltérő 
szerepek felvállalásának
– Kutatók esetén: pl. tudományszervezés, előmeneteli, jutalmazási 

rendszerek
– Gyakorlati szakemberek esetén: pozíció kötöttségei



Amit NEM állítok Amit állítok
A természet helyett a 
társadalommal kell foglalkozni

A természet, ember, technikai 
tárgyak, társadalmi 
intézmények (hibrid) 
hálózataival lehet érdemes 
foglalkozni

A szakértők helyett a laikusok 
mondják meg mit kellene 
csinálni

Az érintettek legitim résztvevői 
a tudás-előállításnak és a 
cselekvési irányok 
kijelölésének

Mivel a tudásunk úgyis gyenge 
lábakon áll, így a politikus a 
szakma nélkül megmondhatja, 
hogy mi legyen

A figyelembe vett információk 
bővítését és nem szűkítését 
javaslom



Köszönöm a megtisztel ő 
figyelmet!

E-mail:
bajmocyz@eco.u-szeged.hu


