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Rövidítések jegyzéke 

 

 

0-1Rövidítések jegyzéke 
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EC 
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Európai Bizottság Tudományos Tanácsadói 

Mechanizmusa 

HLG High Level Group Magas rangú csoport 
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PEM pragmatic-enlightened model gyakorlatias-felvilágosult modell 

STOA 

Science and Technology Option 

Assessment 

Tudomány és Technológiai Lehetőségeket 

Felmérése 
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1 Bevezetés 

 

Első pillantásra kevés dolog állhat egymástól távolabbra, mint a tudomány és a politika. 

A tudományos módszertannak, az új ismeretanyag szisztematikus kutatásának látszólag kevés 

köze van a kívánt eredményeket alkudozással, tárgyalással és kompromisszummal elérő 

politikához. Ennek ellentmond, hogy a közelmúlt és közeljövő nemzetközi tudományos 

tanácskozásainak egyre gyakoribb eleme az úgynevezett kormányzati tudományos tanácsadás: 

a téma sokadjára került elő a 2015 novemberi Tudományos Világfórumon (World Science 

Forum1), valamint 2016 nyarán Manchesterben a kontinens legnagyobb 

tudománykommunikációs összejöveteléjén, az EuroScience Open Forumon2 is külön panelben 

fogják tárgyalni a területet. Az Európai Bizottság nemrég életre hívott tudományos tanácsadói 

mechanizmusa3 (EC SAM) és a 2015 novemberében kinevezett hét fős, magas rangú tanácsadói 

csoport (HLG) kinevezése pedig különösen időszerűvé teszi a téma diszkusszióját. 

A tárgyalás előtt azonban fontos tisztázni pár fogalmat. Ahogy a politikát (politics) sem szabad 

összekeverni a politikai folyamatok eredményeképp létrejövő, magyarra nehezen lefordítható 

policy kifejezéssel - amelyet legegyszerűbben talán döntésként, vagy szakpolitikaként lehetne 

definiálni - ugyanúgy fontos, hogy elválasszuk egymástól a tudománypolitikát és a tudományos 

tanácsadást. 

A tudományos kutatás körülményeiről, feltételeiről hozott döntéseket szokás 

tudománypolitikaként (policy for science, vagy csak röviden science policy) aposztrofálni: ettől 

gyökeresen eltérő, más aspektusokkal bíró és nem összekeverendő terület a tudományos 

tanácsadás (science for policy, scientific advice). Azaz azon mechanizmusok, modellek és 

struktúrák összessége, melyek mind azt a célt szolgálják, hogy a kutatók szakértőként járuljanak 

hozzá a közéleti döntéshozási folyamatokhoz, és megfontolandó bizonyítékokkal lássák el a 

törvényalkotást (evidence based policy). Dióhéjban: tudománykommunikáció a 

döntéshozóknak. 

 A dolgozat elsősorban erre a törésvonalra koncentrál, ahol a tudomány és a közéleti 

döntéshozás, akár két szomszédos tektonikus lemez, egymásnak feszül: a huszonegyedik 

század derekán ugyanis elválaszthatatlanul közel került egymáshoz e két terület. Az olyan, 

teljes társadalmat érintő és megosztó globális kihívások kezelésében, mint például a 

                                                 
1 http://www.sciforum.hu/declaration/index.html 
2 http://www.esof.eu/the-programme/event-information/scientific-advice-for-eu-policies.html 
3 https://ec.europa.eu/research/sam/index.cfm 

http://www.sciforum.hu/declaration/index.html
http://www.sciforum.hu/declaration/index.html
http://www.esof.eu/the-programme/themes.html
https://ec.europa.eu/research/sam/index.cfm
https://ec.europa.eu/research/sam/index.cfm
http://www.sciforum.hu/declaration/index.html
http://www.esof.eu/the-programme/event-information/scientific-advice-for-eu-policies.html
https://ec.europa.eu/research/sam/index.cfm
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klímaváltozás, a kiberbiztonság, az élelmiszerláncbiztonság vagy a járványbetegségek, 

rendkívül felértékelődik a szakértő kutatók szerepe: tudományos tények ismerete és 

kommunikációja nélkül reménytelennek tűnik a megoldások keresése. Ugyanakkor hogy 

pontosan ki, hogyan és miért számít szakértőnek, egy sor olyan tudományfilozófiai kérdést vet 

fel, melyeket jelen dolgozat keretein belül nincs lehetőség tárgyalni4.  

A tudomány és politika kapcsolódásáról szóló hazai szakirodalom leggyakrabban csak a 

tudománypolitikai szempontokat tárgyalja (Mosoniné Fried & Tolnai, szerk., 2008), a 

„tudományos tanácsadó” is elsősorban egy egyetemi tanárnak megfelelő, kutatóintézetben 

betöltött közalkalmazotti státuszt jelent Magyarországon5. 

Így a dolgozat egy külföldi folyóiratokban közölt tanulmányok és kommentárok, valamint 

szakmai szervezetek jelentései alapján készült recenzióval nyit, amely pár esettanulmánnyal 

kiegészítve  igyekszik körüljárni a tudományos tanácsadás elméleti hátterét,  összesűrítve az 

átfogó jellemzéseket és értékeléseket a különböző tanácsadói modellekről, struktúrákról.  

Ezt követi pár európai nemzet tudományos tanácsadással kapcsolatos gyakorlatának 

bemutatása, nem megfeledkezve a hazai helyzetről. Végezetül nemzetközi tudományos 

tanácsadói struktúrák, az Európai Akadémiák Tudományos Tanácsadó Testületének (EASAC), 

valamint az Európai Bizottság már korábban említett új mechanizmusának ismertetésén 

keresztül igyekszik még teljesebbé válni a dolgozat által a kormányzati tudományos tanácsadás 

aktuális európai helyzetére tartott tükör képe. 

  

                                                 
4 A szakértőség kérdéséről és publikus tudományfelfogásról közérthetően: (Kutrovátz, Láng, & Zemplén, 2008, 

old.: 307-333) 
5 84/2011. (V. 26.) Korm. Rendelet 10.§ (3) 
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2 Elméleti áttekintés 

 

2.1 Tudomány és politika határán 

Játszmák és sztereotípiák  az interfészen  

A tudomány és döntéshozás közötti együttműködés egyik legkritikusabb pontja a 

kommunikáció, a két eltérő kultúra határfelületének, interfészének kezelési eszköze (Gaudreau 

& Saner, 2014) 

 

2-1 ábra A tudomány és politika találkozása 

Két alapvető feltétele van a fenti interfész működétetésének: 

 A tények és értékrendek világos elkülönítése 

 A kutatók és döntéshozók közötti nyílt kommunikáció 

Mégis, fontos feltérképezni a tudományos élet és a politikai döntéshozás közötti alapvető 

különbségeket, valamint a másik oldalról gondolt sztereotípiákat, hogy tisztába kerüljünk a két 

kultúra közti szakadékkal. 

 

 

AZ INTERFÉSZ KEZELÉSE 

Értékrend 

Tények 

Kutatók Döntéshozók 
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2-1 táblázat Tudomány és politika összehasonlítása 

Tudomány Politikai döntéshozás 

Alapok és fogalmak 

a világ megértése a világ menedzselése 

leíró (tények) "felíró" (értékek) 

redukcionizmus holisztikus szemlélet 

igazság és reprodukálhatóság jogosság és gyakorlat 

a bizonytalanság alapvető tényező Igen vagy nem kérdések eldöntése 

Módszerek és nézőpontok 

problémára fókuszál szolgáltatás irányultságú 

a "vevőkör" kiterjedt, különböző és nincs jelen a "vevőkör" specifikus, közvetlen és hatással van 

nyomozás indoklás 

kísérlet és megfigyelés párbeszéd és értékítélet 

vizsgálat és felfedezés képzelőerő és küldetés 

pontosság és szelektálás a tudományos igazság felé nézőpontok egyeztetése és kompromisszum 

az ellenőrzés a kontextustól való függetlenséget 

erősíti meg 

kontextusfüggő, szituációnak megfelelő 

megoldások a kívánatosak 

mi és hogyan miért és vajon 

kockázat: helyes válasz, rossz kérdés kockázat: helyes kérdésre rosszul megalapozott 

válasz 

véglegesség a tudományos igazság kérdésében véglegesség az etikai elvekben 

az egyenlőtlenség csupán tudományos megfigyelés az egyenlőség elérése morális cél 

világméretű hálózatban folyó közös munka nemzeti érdekekre koncentrál 

nyitott a külső szakértőkre a külső vélemény könnyedén lobbinak, 

befolyásolásnak hat 

hosszú távú, általában nyitott kérdések az időkeretek gyakran végesek (választások) 

a források gyakran nem elegek a forrásszükségletet gyakran újra lehet 

értelmezni 

Úton a tudatlanság és a kölcsönös arrogancia felé 

A kutatókat, mérnökeket … már az egyetemi tanulmányok alatt elválasztják … a jogászoktól, 

történészektől, filozófusoktól 

terminus technicusok, szakmai zsargon használata társadalomgazdasági és politikai zsargon 

használata 

innováció dicsőítése innovációtól való fásultság 

gyakran lebecsülik a politikai döntéshozás 

összetettségét 

gyakran túlbecsülik a kutatási eredmények 

bizonyosságát 

Sztereotípiák a másik oldalról: Sztereotípiák a másik oldalról: 

„Jobban kellene ismerniük a tudományos 

módszertant és a statisztikát.” 

„Jobban kellene ismerniük a folamatokat és a 

kontextust.” 

„Nem veszik figyelembe a tényeket.” „Azt hiszik mindent mindenkinél jobban 

tudnak.” 

„Nem ismerik el az értékeinket.” „Mindig csak több forrásra van szükségük.” 

A haladás világa A hatalom világa 
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2-2 ábra Lehetőségek és pozíciók a színtéren 

 

A tudomány/politika játszmát az alábbi pozíciókból lehet játszani (Saner, 2014): 

 Visszavonulás a „tiszta tudomány” világába (a „racionális remeték”, azaz „tiszta 

tudósok” <ld. később> tartózkodási helye) 

o Motiváció: akadémiai szabadság, saját kutatási téma, és a globális tudományos 

közösség munkájában való részvétel 

o Bónusz: védelem a politikától és tudománytalan „borzalmaktól” 

o Egészséges hozzáállás: „Van értelme a kormányzaton belüli 

munkamegosztásnak” 

o Veszélyes hozzáállás: „Több kutatóból kellene menedzsert és döntéshozót 

faragni, és a politikát tudományos módszerrel kellene alakítani 

o Patologikus hozzáállás: „Nem érdekel mit csinálnak ezek a naplopók” 

 

 A tudomány és döntéshozás határán tartózkodók: 

Alacsony 

Magas 

Objektivitás  

és akadémiai 

szabadság 

Alacsony 

Magas 

Hatalom és 

felelősség 

Visszavonulás a 

tiszta tudományba 

Visszavonulás 

a tiszta 

politikába 

“Hatalomőrültek” 

arénája 

Élet a 

tudomány/politika 

határán 

„Racionális 

remeték” 

tartózkodási helye 
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o Motiváció: Itt van az igazi kihívás, és a legnagyobb eredményeket itt lehet 

elérni. 

o Bónusz: nincs 

 Visszavonulás a színtiszta politika világába (a hatalomőrültek arénája) 

o Motiváció: a fontos ügyek a hatalom azok kezelésre egyaránt kéznél vannak 

o Bónusz: védelem a technikai tudás bonyolultságától és a „matematika 

borzalmai”-tól. 

o Egészséges hozzáállás: „Van értelme a kormányzaton belüli 

munkamegosztásnak” 

o Veszélyes hozzáállás: „A tudósok semmit sem képesek érthetően elmagyarázni” 

o Patologikus hozzáállás: „Nem fogok ezekre a kis technikusokra hallgatni” 

A tudomány és döntéshozás határán az alábbi játszmákat játszhatják egymással a döntéshozók 

és kutatók. 

A fair játszma: amennyiben a munkamegosztást jól kezelik, mind a politikai, mind a 

tudományos oldal részéről jól működik a szakmaiság. Azzal a jelentős előnnyel jár, hogy a 

döntéshozók számára tisztává válik, mik a tények, és hol hoztak a döntéshozási folyamatban a 

bizonyítékok mellett az értékrend alapján ítéletet. Ebben az esetben elkerülhetetlen a 

tudomány/politika felületen működni, ott ahol a két eltérő kultúra találkozik, ami sok esetben 

nagyobb kockázatot és a komfortzónából való kilépést jelent. 

Piszkos játszma, első felvonás: „Én hozom a döntéseket, de te vállalod a felelősséget” tipikusan 

a rossz munkamegosztás esete, amikor például a politikus a rossz döntés miatt a döntéshozásnál 

nem jelen lévő kutatót hibáztatja, miközben nem helytelen tudományos adatok, hanem érdekek 

egyensúlyozása mentén keletkezett a döntés. Ezt a fajta szituációt akár etikai vétségnek is 

lehetne kezelni: a hatalomnak elszámoltathatónak kell lennie. 

Piszkos játszma, második felvonás: szükséged van a szakértelmemre, és tudom hogyan tudlak 

befolyásolni. A kutató részéről nem fair, ha a tudományos adatokat ideológiai vagy egyéb 

indokokból kifolyólag eltúlozott hangsúllyal prezentálja. Például túllép a hatáskörén az a 

ktuató, aki  egy biztonsági értékelésen eltúlozza egy adott termék potenciális veszélyét, csak 

mert a terméket gyártó cég szerinte etikátlan módon készítette azt. Itt az etikai vétség, hogy 

nem az igazságot közvetítette a hatalom felé. 

Fontos, hogy a „kutató” és „döntéshozó” szerepek nem mindig egyértelműek, vagy nem mindig 

különülnek el, elég arra gondolni, hány tudósból lett karrierje későbbi szakaszában politikus, 
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vagy néha egyetlen személy játssza mindkét szerepet. Ettől függetlenül, a döntések továbbra is 

a tényekből és értékekből tevődnek össze, és a szakmai és döntéshozási funkciók közti 

különbség tudatosítása elősegíti a jó döntéshozást. 

2.2 Kutatói szerepvállalások a tudomány-politika interfészen 

Az őszinte brókerek kora  

Képzeljük el, hogy egy külföldi barátunk meglátogat minket a lakóhelyünken, és szeretne 

étterembe menni. Helyi lakosként ismerjük a környéket, így nyilván tőlünk kér tanácsot. 

Hogyan és milyen információt bocsájtunk a rendelkezésére? 

A fenti példán keresztül lehet bemutatni azt a négy idealizált kutatói szerepet, amelyet R.P. 

Pielke azonosít a tudományos tanácsadás területén (Pielke Jr., 2007, old.: 1-3). 

A „tiszta tudós” („Pure Scientist”), akár a klasszikus elefántcsonttorony lakója, semmilyen 

érdeklődést nem mutat a döntéshozási folyamat iránt, csupán alapvető információkat ad át, a 

fenti példa esetén ez például a jól ismert táplálkozási piramis bemutatása lehet. Külföldi 

barátunk kérdésére a toronylakó bemutathatja a Magyar Dietetikusok Szövetségének ajánlását, 

amely alapján vendégük saját felelőssége alapján tájékozódhat. 

Egy másik lehetséges szerep a „tudományos döntőbíró” („Science Arbiter”), aki az online 

keresőmotorokhoz hasonlatos információforrást játszik, és konkrét ténybeli kérdésekre ad 

pontos válaszokat. Pl. Milyen közel van a legközelebbi kínai étkezde? Abba, hogy a vendég 

milyen kérdéseket tegyen fel, azaz hogy a döntéshozó mit preferáljon, a döntőbíró nem szól 

bele. 

A harmadik szerep az „ügyvéd” („Issue Advocate”). A fenti példánál maradva előfordulhat, 

hogy valamiért szűkíteni szeretnénk a vendégünk választási lehetőségeit, talán úgy gondoljuk, 

ismerünk egy kiváló éttermet, ami biztosan elnyeri a tetszését, esetleg úgy hisszük, ismerjük 

eléggé a barátunkat hogy helyette döntsünk, vagy esetleg egy rokonunk épp éttermet üzemeltet. 

Ebben az esetben az „ügyvéd” adott érdekeket képviselve már egyértelműen befolyásolni 

kívánja az alanyt. 

A negyedik és legvégső szerep a döntési alternatívák őszinte brókere („Honest Broker of Policy 

Alternatives), aki ellátja a látogatót minden szükséges információval (ár, menü, helyszín), ami 

alapján már saját maga tudja leszűkíteni a lehetőségeket. Az őszinte brókerek alapvető 

jellemzője, hogy széles döntési opciókat kínálnak fel, hogy a döntéshozó már a saját értékrendje 

és preferenciái szerint tudjon választani. 
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Az olyan esetekben, amikor egy politikai értekrendbeli különbségen alapuló vitát a tudomány 

frontjain vívunk meg, fennáll a „titkosügynök”-i („Stealth Issue Advocate”) tevékenység 

lehetősége, amikor a csupán információforrásként szolgáló „toronylakó” vagy „döntőbíró” 

implicit módon mégis leteszi a voksát egy adott döntési alternatíva mellett. 

Természetesen ezek a szerepek erősen idealizáltak, a valóságban keverednek egymással. 

Amennyiben a kutatók tanácsadóként betöltött fenti szerepeit tovább kívánjuk jellemezni, két 

területet érdemes górcső alá vetnünk: egyrészt mit gondolunk általánosságban a tudomány 

társadalomban betöltött szerepéről, másrészt hogyan vélekedünk a szakértőkről (Pielke Jr., 

2007, old.: 11-14). 

James Madison például úgy tekintett a demokráciára, mint egymással versengő frakciók 

csataterére, ahol a kompromisszumok szolgálnak az ütköző érdekek egyensúlyozására. 

Politológusok ezt a modellt „érdekcsoportok pluralizmus”-ának nevezi, és ebben a Madisoni 

demokráciában a szakértők egész egyszerűen úgy szolgálják legjobban a társadalmat, ha saját 

politikai értékrendjük alapján csatlakoznak egy érdekcsoporthoz, és különleges szakértelmüket 

eszközként használják a politikai csatározásokban. Ezzel szemben Schattschneider érvel úgy, 

hogy a demokrácia egy versenyszellemű rendszer, ahol a közösség részt vesz a politikai 

döntéshozási folyamatban, saját véleményének kinyilvánításával alternatív opciókat kínál. 

Ezen alternatív opciók alapja származik a szakértőktől, akik tudásukkal bővítik a lehetőségeket. 

A demokráciáról alkotott különböző nézőpontokat egészítik ki a tudomány társadalomban 

betöltött szerepéről vallott nézetek. A második világháború utáni Egyesült Államokban alakult 

ki az úgynevezett lineáris modell szemlélet, mely alapján a tudás áramlása a felfedező 

kutatásokból indul ki, majd az az alkalmazott kutatásokon és fejlesztéseken keresztül hasznosul 

a társadalomban. A lineáris modellből fakadó érvelés, hogy a tudományos tényekben való 

kiegyezés előzetes feltétele a politikai konszenzus elérésnek. Azt, hogy egy adott tény ismerete 

rögtön bizonyos döntéseket von maga után, legelőször David Hume filozófus cáfolta meg. 

Hume érvelése szerint egy állításból, „tény”ből nem következik azonnal, hogy mit „kellene” 

tenni, ami már egy más jellegű kérdés. 

Harvey Brooks tudománypolitika kutató ezért kínálta fel a lineáris modell helyére az érdekelt 

felek modelljét, amely a döntéshozók és kutatók közötti összetett visszajelzések mintázatán 

alapszik. 
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Ezek alapján az alábbi táblázat foglalja össze, miként lehet kategorizálni a négy idealizált 

tanácsadói szerepet. 

2-2 táblázat: Pielke négy szerepköre kategorizálva 

  Tudományfilozófia 

  lineáris modell érdekelt felek modellje 

A szakértő 

szerepe a 

demokráciában 

Madison “Toronylakó” ügynök 

Schattschneider döntőbíró őszinte bróker 

2.3 Folyamatmodellek 

Kontrollált káosz a döntéshozástól a tudományos tanácsadásig  

Az idealizált kutatói szerepek után egy adott ügyben az idealizált döntéshozási ciklust a 

mellékelt ábra mutatja be (EASAC, 2013). 

 

 

 

2-3ábra Egy ideális modell a döntéshozási folyamatra 
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ÜGYREND MEGHATÁROZÁSA 

DÖNTÉSHOZÁSI 

CIKLUS 



14 

 

2.3.1 A döntéshozási ciklus 

A legfontosabb, ügyrend meghatározás után az összes döntéshozási szint számára érdemes lehet 

a tudományos bizonyítékok befogadása, de főleg a ciklus elején fontosak a tények, az olyan 

kérdések körüljárásakor, mint például a helyzet megértése, vagy a lehetőségek felvázolása és 

értékelése. 

Természetesen ez a ciklus nem reális, mivel a döntéshozás egy sokkal komplexebb és lépésről 

lépésre történő folyamat, amelyet rendkívül sok érdek és érdekcsoport befolyásol, a 

rendszerben szinte minden elem hatással van a másikra. (Gluckman, Understanding the 

challenges and opportunities at the Science-Policy Interface: domestic and global perspectives, 

2016, old.: 17-19) 

2.3.2 A tudományos tanácsadás fázisai 

A tudományos tanácsadás szemszögéből nézve a tanácsadói folyamat négy fázisra bontható 

(OECD, 2015, old.: 18-23). 

2.3.2.1 A kérdés meghatározása 

míg egyes ügyek viszonylag egyszerűek,, például egy adott reagens technikai kockázatának 

felmérése, más területek sokkalta összetettebbek, és különböző nézőpontokból lehet keretbe 

foglalni őket. Annak érdekében, hogy a tudományos tanács a döntéshozásra megfelelő hatást 

gyakoroljon, ideális esetben a tanács végfelhasználói és a tanácsot adó kutatók közösen kell, 

hogy keretbe foglalják a kérdéskört. Olyan komplex ügyekben, ahol még több az érdekelt fél, 

az összes szereplő bevonásával érdemes ezt a folyamatot elvégezni. 

2.3.2.2 A tanácsadók kiválasztása 

Itt alapvető, hogy a megfelelő szakértelemmel bíró személyeket válasszuk ki, és a tanácsadási 

folyamat minőségének és legitimitásának érdekében kiküszöböljük az összeférhetetlenséget. 

Ahogy az ügyek egyre komplexebbé válnak, egyre több tudományterület együttes kezelésére 

van szükség. Ez magával vonzza a természet és társadalomtudományok találkozását, amely 

egyben a tudományos szaknyelv és terminológia közti egyeztetést is maga után kíván. Bizonyos 

ügyeknél a nem tudományos szakértők, vagy akár laikusok bevonása is indokolt, ugyanakkor a 

szakértői csoport egyre változatosabbá tételével egyre nehezebb a fent említett 

összeférhetetlenséget kiküszöbölni. Bár a pénzügyi és intézményi összeférhetetlenségek 

kiszűrése bevett gyakorlattá vált, az ideológiai vagy tudományos ellentmondások is ugyanolyan 

hangsúlyosak lehetnek, ám ezek sokkal nehezebben azonosíthatók. 
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2.3.2.3 A tanács létrehozása 

Miután egyértelműen kiválasztásra kerültek a szakértők, valamint a feladatok is megfelelően 

értelmezve van, fontos, hogy mindenfajta politikai vagy egyéb befolyás nélkül, függetlenül 

tudjanak működni. Ökölszabályként az elkészülő jelentéseknek mindig fel kell fedniük a 

komplex kérdéseknél szinte mindig jelen lévő bizonytalanságot (és egyéb valószínűségi 

tényezőket). Amennyiben az idő engedi, a tudományos publikációkban megszokott független 

szakértői lektorálás segít javítani a tanács minőségén és elfogadottságán. 

2.3.2.4 A tanács kommunikálása és felhasználása 

az éretlen, pontatlan vagy elfogult jelentések a teljes tanácsadási folyamatot alááshatják. A „Ki 

a felelős a kommunikációért, mit kommunikál és kinek?” rendkívül fontos, kritikus gyakorlati 

kérdés bármilyen tanácsadói rendszer számára. A belső és külső kommunikáció során keletkező 

egyéni és intézményi felelősségek világosok kell legyenek mindenki számára.  

Az átláthatóság rendkívül fontos a folyamat során, így amennyire csak lehetséges, a tanácsot és 

az azzal kapcsolatos bizonyítékokat hozzáférhető kell tenni a közt számára. Továbbá a 

döntéshozóknak is transzparensnek kell lenniük a tanács felhasználását illetően. El kell tudniuk 

számolni vele, hogyan vették figyelembe a döntéshozás során a kapott bizonyítékokat, és 

felelősséggel tartoznak racionális magyarázatot adni, amikor a végső döntés ellentmond a 

tudományos tanácsnak. 

Egy gyakran elfelejtett, ötödik fázis, a tanács hatásának értékelése. Kevés tanácsadói struktúra 

méri fel, a végrehajtás során mit vettek át a javaslataikból, pedig a teljes folyamat javítása 

szempontjából kritikus lenne ez a fajta visszajelzés. 

2.3.3 A PEM modell  

Az értékeléskészítés gyakorlatias-felvilágosult modellje (PEM)  

A megoldás-irányultságú modell azt javasolja, hogy először a kutatók és egyéb érdekelt felek 

közösen keretbe foglalják a problémát, majd felfedezik a célok,  eszközök és következmények 

hármasát. Ezután következik a tudományos értékelésen kívüli folyamat, egyrészt a publikus 

vita, amely alternatív politikai irányokat jelölhet ki, valamint a döntéshozók általi választás és 

végrehajtás. Ezután következik a valós következmények tudományos felmérése, amely egy új 

értékelési szakaszt is megnyithat (Wilsdon & Doubleday, Future Directions for Scientific 

Advice in Europe, szerk., 2015, old.: 113-123) 
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2-4 ábra A PEM modell 

2.4 Tanácsok a tanácsadóknak 

Elvek és útmutatók a sikeresen tudományos tanácsadói mechanizmusért  

Több ország, élükön az Egyesült Királysággal, dolgozott ki részletes keretrendszert, amelyben 

a tudományos tanácsadási modellek működhetnek. Ennek megfelelően több szervezet is ad 

útmutatást a tudományos tanácsadást illetően. 

2.4.1 Rendszerszintű útmutatás szemtől szemben 

Egy szakértői elemzés tanácsai (technopolis group, 2015, old.: 26-27) 

 Támaszkodj a bizonyítékokra amennyire csak lehet. A nyugati világban széleskörű 

egyetértés van azügyben, hogy a döntéshozásnak, ahol lehetséges, minél inkább kutatási 

eredményekre kell támaszkodnia. De ismerd fel a bizonyítékok határait is. 

 Használj módszereket, hogy előre megbecsüld, a jövőben mik lehetnek a releváns témák 

– és hogy ezek tárgyalásához milyen adatokra lesz szükség. 

 Tervezz és fektess olyan kutatási stratégiákba, amelyeket nem csak a közeljövőben, 

hanem hosszú távon is hasznosíthatók. 

 Biztosíts a minisztériumokban megfelelő arányú személyzetet, akik fel tudják ismerni 

és megfogalmazni a külső szakértelem szükségességét. 

 Legyenek bajnokaid – akár tudományos főtanácsadónak, akár tudáskoordinátornak 

hívják őket – akik népszerűsítik és koordinálják a bizonyítékok használatát a 

döntéshozásban. 
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 Hozz létre forrásokat, hogy a bizonyítékokat megosszák és felhasználják a 

minisztériumokon átívelő kérdések megválaszolására. 

 Tarts fenn hosszú távú kapcsolatot a kutatás és politika határán dolgozó szervezetekkel 

(például egyetemekkel), ugyanakkor ne engedd a tanácsadói monopólium kiépülését. 

 Publikáld a bizonyítékokat, hogy a teljes folyamat átlátható legyen, és másik tudják 

ellenőrizni, illetve újra felhasználni az adatokat. 

 Légy felkészült a kísérletezésre és az új mechanizmusok létrehozására. 

Az OECD tanácsai  (OECD, 2015, old.: 8)  

 Legyenek világosak a feltételek és a felelősség felosztása: lehetőleg definíció szerűen 

legyenek meg a határok a tanácsadói és döntéshozói funkciók és szerepek között. 

o Meghatározott szerepek, felelősségek és szükséges szakértelem a 

kommunikációhoz 

o A résztvevők jogi szerepének és felelősségének tisztázása. 

 Vond be a meghatározó szereplőket – kutatókat, döntéshozókat és más érdekelt feleket 

o Átlátszó részvételi folyamat és szigorú feltételek az összeférhetetlenségek 

kiküszöbölésére 

o Az összes releváns tudományterület bevonása, ami csak érinti a kézen fekvő 

ügyet 

o Annak a megfontolása, szükséges-e, és ha igen, hogyan vonjanak meg nem 

tudományos szakértőket, érdekelt feleket a közösségből 

 Olyan tanács keletkezzen, ami megbízható, elfogulatlan és törvényes, azaz: 

o a legjobb elérhető tudományos bizonyítékon kell nyugodnia. 

o Egyértelműen kezelnie és kommunikálnia kell a tudományos bizonytalanságot 

o Politikai befolyástól mentes 

o Átlátható és felelősségrevonható módon kell keletkeznie 

2.4.2   A tudományos főtanácsadók elvei 

Sir Peter Gluckman tanácsai (Gluckman, The art of science advice to 

government, 2014) 

 Tartd meg a többség bizalmát. A tudományos tanácsadónak a társadalom, a média, a 

döntéshozók, politikusok és a tudományos közösség előtt is meg kell felelnie. 

Különösen igaz ez a krízishelyzetek esetén, amik különösen nagy kihívást jelentenek, 

mint például a kergemarhakór, vagy a fukushimai incidens. 
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 Védd a tanács függetlenségét. Mind a politikai befolyástól, mind az idő előtti 

döntéshozási folyamatokban történő szűréstől. Elkerülhetetlen a feszültség a független 

tanács és a kormányzati politikai folyamatok között, és komoly diplomáciai készség 

szükséges, hogy egy külső szakértőt elfogadjanak a köztisztviselők. 

 Jelents a csúcsra. A tudományos tanácsnak mindenfajta cenzúra nélkül, közvetlenül 

elérhetőnek kell lennie a kormányfő, vagy az adott vezető részéről, főleg ha politikailag 

érzékeny témáról esik szó. 

 Előkészíted a döntéseket, nem meghozod őket. A tudományos tanácsadás egy szigorú 

elemzés arról, mit tudunk és mit nem. Önmagában nem alkalmas a döntés meghozására, 

mert a döntéshozási folyamatot sok egyéb tényező befolyásolja: közvélemény, 

gazdasági megfontolások. 

 Legyen a tudománynak privilégiuma, mint döntéshozási tényező. Míg elismerjük a 

többi releváns tényező befolyását, szükséges demonstrálni, a különböző „tudások” 

között miért kell kiemelt szerepet kapnia a tudományos bizonyítékoknak. A többi 

tényezővel ellentétben tudományos módszertanból fakadóan minimális az etikai, 

értékrendbeli befolyás. 

 Ismerjük fel a tudomány határait. A kutatók egyre jobban tudják kezelni azokat a 

komplex kérdéseket, melyek felett a választott képviselők és döntéshozók agonizálnak. 

Ugyanakkor nem szabad túlbecsülni a  kutatásból származó ismereteket, bármennyire 

is nehéz elfogadni, hogy a posztnormális tudományban a bizonyosságát helyet a 

bizonytalanság és a statisztikák vették át. 

 Bróker légy, ne ügynök. Közvetítői szerepet szükséges játszani, nem pedig álláspontot 

kell védeni - e kettő között néha leheletnyi a különbség.  

 Lépj kapcsolatba a tudományos közösséggel. Egy jó tudományos tanácsadónak kiterjedt 

kapcsolatrendszerrel kell rendelkeznie, ismernie kell, adott ügyben milyen szakértőhöz 

fordulhat. 

 Lépj kapcsolatba a politikai közösséggel. A tudományos tanácsadó a technikai 

részleteket átadása helyett inkább a hozzáállások és a gyakorlatok kialakításán kell 

dolgoznia. Ugyanis a döntéshozói körökben még mindig jelentős a tudománnyal 

szembeni szkepticizmus: általában nem a bizonyítékok alapján elérhető opciókat mérik 

fel, hanem a miniszteri követelményeknek megfelelő döntéseket hoznak. 

Egy másik adag jótanács a Nature hasábjairól (Sutherland & Burgman, 2015) 

 Használj csoportokat: a megállapításaik konzisztensen felülmúlják az egyénekét. 
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 Óvatosan választd ki a tagokat: a szakértői tudás drámain csökken az adott kutató 

szakterületén kívül 

 Ne hagyd magad elkápráztatni: a kor, a publikációk száma, a tapasztalat és a társulati 

tagságok nem tudják felmérni a szakértő azon képességét, hogy ismeretlen méréseket 

felbecsüljenek, vagy hogy megjósoljanak jövőbeli eseményeket. Legyen szó nukleáris 

rendszerek  biztonságáról, geopolitikáról vagy ökológiáról. 

 Került az egyneműséget. A változatos összetételű csoportok hajlamosabbak pontosabb 

ítéleteket hozni. 

 Ne hagyd magad szekálni. A kevésbé magabiztos és határozott, de különböző 

forrásokból információt feldolgozó emberek általában jobb döntéseket hoznak. 

 Mérlegeld a lehetőségeket. Kalibráld a szakértők teljesítményét tesztkérdésekkel. Ez 

javítja a kockázatbecslést olyan területeken, mint a például a földrengések. 

 Képezd a szakértőidet. A képzés javíthatja a szakértők valószínűségi becslési 

képességeit. 

 Adj visszajelzést. A sakkozók, időjósok, szerencsejátékosok és sportolók általában 

pontosan ítélkeznek, mert rögtön visszajelzést kapnak a látványos és személyes 

hibáikról. A szakértők nem érdemelnek kevesebbet: részesüljenek azonnali és 

félreérthetetlen visszajelzésben. 

Az akadémiai tanácsadók tanácsai (EASAC, 2013, old.: 2-3) 

 Fontos, hogy a tanács 

o Releváns (a döntéshozók fő kérdéseivel foglalkozik); 

o Hiteles (tudományos megbízható és irányadó); 

o Legitim (igazságos és átlátható folyamatokon keresztül keletkezzen); 

o És időszerű legyen: időben kerüljön az asztalra a döntéshozási folyamatban. 

A svájci akadémikusok tanácsai (Swiss Academies of Arts and Sciences, 2016, 

old.: 33-34) 

 A politikai tanácsadásban nincs egyirányú utca. 

 A krízishelyzetek lehetőséget jelentenek a párbeszéd elindítására. 

 A függetlenség központi feltétele a tudomány és politika közti közvetítésnek. 

 A tudományos kiválóság alapvető előfeltétele, hogy a politika oldaláról elfogadják a 

bizonyítékokat. 
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2.5 Struktúrák és mechanizmusok 

Ahány ház, annyi szokás  

A különböző nemzeti kormányok és nemzetközi testületek tengerében a tudományos 

tanácsadás gyakorlatához változatos struktúrák és intézményrendszerek jöttek létre. A 

nemzetközi példák alapján országos szinten az alábbi fő tanácsadói struktúrákat lehet 

azonosítani (OECD, 2015, old.: 13-16), (Wilsdon & Doubleday, Future Directions for 

Scientific Advice in Europe, szerk., 2015, old.: 14-15). 

2.5.1 Tudományos és technológiai Tanácsadó Testületek (STAC) 

Több országban bevett gyakorlat valamilyen kerekasztalt, vagy tanácsot létrehozni, ami 

dedikáltan a tudománypolitikai kérdésekben ad tanácsot. Ezeket általában vagy kormányzaton 

belül hozzák létre, vagy a kormánytól függetlenül működhetnek kormányzati jogkörökkel. 

Tagságuk általában nem csupán kutatókból, hanem az ipari és civil szféra képviselőiből, néha 

kormányzati kabinettagokból is áll. Mint a tudomány, technológia és innovációval kapcsolatos 

legfőbb országos szerv, stratégiai javaslatok tesznek az adott ország tudománypolitikai 

prioritásaira. Saját kezdeményezésre tágabb döntéshozási kérdésekben is állást foglalhatnak, 

általában azonban maradnak a tudománypolitika területén. 

 

2.5.2 Állandó vagy ad hoc tudományos tanácsadói struktúrák 

Sok kormány hagyatkozik adott területre specializálódott kutatókból és szakértőkből álló 

testületekre, hogy azokon keresztül adott technikai és szabályozási kérdésekre részletes 

szakértői válaszok tudjanak születni. Ilyen kérdéskörök általában az egészségügy, a 

környezetvédelem és az élelmiszerbiztonság. A STAC testületekhez hasonlóan ezek a 

struktúrák is teljesen integrálódhatnak az adott kormányzatba, vagy működhetnek a kormánytól 

függetlenül. Az Egyesült Államokban és Japánban több száz ilyen bizottság van, az Egyesült 

Királyságban is meghaladja számuk a hetvenet. Magyarországon ilyen testület például az 

Egészségügyi Tudományos Tanács.  

 

2.5.3 Nemzeti Akadémiák, tudományos társulatok és hálózatok 

A tudományos akadémiák egyre nagyobb számban szeretnének szerepet vállalni a 

tudománypolitika alakításában és a tudományos tanácsadásban egyaránt. Az erős nyugati 

gazdaságokban az akadémiák kivétel nélkül fontos forrásai a tudományos tanácsadásnak. 

Általában egyaránt jellemző, hogy az akadémiák saját kezdeményezésükre foglalnak állást 
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valamilyen kérdéskörben, vagy hogy kormányzati felkérésre folytatnak vizsgálatokat. Ezen 

felül akadémiák nemzetközi hálószervezetei, mint például a Nemzetiközi Tudományos Tanács, 

különösen aktívak a nemzetközi tudományos tanácsadási tevékenységek területén. 

 

2.5.4 Tudományos főtanácsadók (CSA) 

Az Egyesült Államokból származó modell, amelyet mára az angolszász országok többsége 

átvett. A tudományos főtanácsadó szerepkört országos, vagy akár minisztériumi/főosztályi 

szinten be lehet tölteni: a CSA-k igazi brókerként a politikai közeg és a tudományos közélet 

között navigálnak. 

Előfordul, hogy a tudományos tanácsadói szerepük mellett tudománypolitikai felelősséget is 

kapnak, valamint hogy a kormány tudományos szóvivőjeként szerepeljenek.  

Bár a CSA modell sok országban sikeresen működik, társadalmi és kulturális különbségek miatt 

nem alkalmazható univerzálisan minden nemzet számára.  

 

A fenti négy nemzeti kategória mellett léteznek a nemzetközi szervezetek is, amelyek évek óta 

látják el a világot tudományos tanáccsal (OECD, 2015, old.: 16). Elég megemlíteni az ENSZ 

szervezetek közül a WHO-t, vagy a Nemzetközi Atomenergetikai Ügynökséget (IAEA). Talán 

a médiában legprominensebb tudományos tanácsot biztosító nemzetközi szervezet az 

Éghajlatváltozási Kormányközi Testülete (IPCC). 

Regionális szinten az EU-n belül a Közös Kutatóközpont és a további európai ügynökségek 

adnak tanácsot az Európai Bizottságnak, az Európai Parlamentnek és az európai kormányoknak.  

Mindezeken felül természetesen egyéni kutatók, civil szervezetek, ipari és gazdasági 

érdekcsoportok, valamint a kormányzatnak dolgozó tudósok is lehetnek a tudományos tanácsok 

forrásai. 

A különböző kategóriák az általuk szolgáltatott tudományos tanács jellegét illetően az alábbi 

módon is viszonyíthatók egymáshoz (Hutschings & Stenseth, 2016): 
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2-1Modellek jellemzése a tanács tulajdonságai szerint 
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Független, nincs összeférhetetlenség vagy előítélet 
          

Objektív, pártatlan, széles skálájú szakmailag 
lektorált tudományos eredményt mutat be           

Figyelembe veszi a kabinet és kormányfő 
          

Tájékoztatja a döntéshozást 
          

Informális módon is eljut a kormányfőhöz 
          

Döntések következményeinek alternatíváit 
azonosítja           

A kormányzat válaszol rá 
          

Egyértelműen megkülönböztethető a 
döntéshozástól           

Publikusan elérhető 
          

Általánosan megbízható (az érdekelt felek által) 
          

      

Végezetül a politikai oldalhoz való viszony alapján az alábbi módon lehet elemezni a különböző 

struktúrákat, aszerint a szempontok szerint, hogy formális vagy informális módon nyújtják-e a 

tanácsot, hogy krízishelyzetben vagy hosszú távú stratégiák megalapozásában erősebbek-e, 

hogy proaktív módon saját maguk kezdeményezik a tanács létrejöttét, vagy reaktív módon 

kérésre reagálnak, valamint hogy a struktúra inkább széles spektrumú szakértelemre, vagy 

inkább a közvetítő, kommunikációs szerepre helyezi a hangsúlyt ( (Reillon, V. <European 

Parliamentary Research Service>, 2015) 
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2-2Modellek kategorizálása a tanács jellege szerint 

Típus Tanácsadó testület 

A tanács 
jellege 

Időkeret Előállítás 
A 

szakértelem 
hangsúlya 

Fo
rm

ál
is

 

In
fo

rm
ál

is
 

St
ra

té
gi

ai
 

K
rí

zi
s 

P
ro

ak
tí

v 

R
ea

kt
ív

 

Tu
d

o
m

án
yo

s 
d

iv
er

zi
tá

s 

K
ö

zv
et

ít
és

 

Külső 
Akadémiák, Tudományos 

társulatok, kutatóintézetek 
        

Delegált 

Ad hoc bizottság         

Állandó bizottság vagy 
Tanácsadói kerekasztal 

        

Ügynökség         

Belső 

Házon belüli infrastruktúra         

Egyéni tanácsadók         

          

   Alacsony      

   Közepes      

   Magas      

 

  



24 

 

3 Esettanulmányok 

 

3.1 Kanada lazacpolitikája 

a nem-tudósok és társadalomtudósok értéke  (Kebo & Saner, 2014, old.: 6-7) 

3.1.1 A kérdés 

Az elsődleges politikai célkitűzés az egészséges és változatos kanadai lazacpopuláció 

helyreállítása és fenntartása volt, annak érdekében, hogy a kanadai lakosság még hosszú ideig 

élvezze a lazacok előnyeit. Hat évnyi szövegalkotás, konzultáció, vita, áttekintés és újabb 

szövegalkotás után végül megszületett a politikai döntés, amely jó példája a tudomány és 

döntéshozás sikeres egységesítésének. 

3.1.2 Ügynökből brókerek 

Az előkészítési fázisban a kormányzati természettudósok véleménye volt a legmeghatározóbb. 

Ugyanakkor szerencsére gyorsan felismerték, hogy ügynökként viselkedtek – a 

környezetvédelmi szempont csak egy tényező volt a lazacpolitika kialakításában, sok más 

egyéb mellett. Végezetül a tudósok áttértek az őszinte bróker szerepkörbe: politikai lehetőségek 

teljes menüjét tették le az asztalra, beleértve a bizonyítékot a kockázatokról és nyereségekről. 

Alapvetően két fontos tanulságot vontak le a kutatók a lazacpolitika megalkotásakor: 

Szükség van a társadalomtudósokra a környezetvédelmi ügyek társadalmi tényezőinek jobb 

megismeréséhez és figyelembe vételéhez 

A társadalmi és gazdasági tényezők, úgy mint jogi kötelezettségek, vagy munkaerő-biztonság, 

szorosan kapcsolódtak a lazacpolitikához, és ezekre muszáj volt a végső döntésben reflektálni. 

A természettudományos kutatók helyesen felismerték, hogy a lehetséges társadalompolitikai 

következmények felmérését szerencsésebb a társadalomtudósokra bízni. Így a létrejövő 

politikai iránymutatást  

3.1.3 Tanulságok 

A létező tudományos bizonyítékok bizonytalansága miatt a helyi, laikus közösség tudása 

rendkívül fontosnak bizonyult. A laikus képviselők például olyan általános tudást osztottak meg 

a lazacokról, amelyeket növelték a kérdéskör teljes körű megértését, és egyszerűbbé tették a 

konszenzusos álláspont kialakítását. Ezek a személyek egyben független szakmai lektorként is 

működtek, hiszen a kutatási eredményeket a saját helyi nézőpontjukon keresztül tekintették át. 
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Ez nem csak a tudományos tartalmat, hanem a folyamat átláthatóságát, az együttműködést és a 

közös tanulást is megerősítette.  

 

3.2 Francia méhek és rovarirtók 

amikor a szereplők befolyásolták a bizonyítékok értelmezését  

(Kebo & Saner, 2014, old.: 9-10) 

A Gaucho rovarirtószer hosszú távú védelmet kínál a kártevők ellen, elsősorban napraforgón 

és kukoricán alkalmazzák. Ugyanakkor a bepermetezett növények pollenjén és nektárján 

keresztül a szer a nem-kártevő rovarokat, többek között a méheket is kiteszi egy aktív vegyület 

hatásának (imidacloprid). A Gaucho jelentette kockázatra a 90-es évek végén jelentkezett 

bizonyétek, ami egyből éles vitát váltott ki a méhészek, a farmerek, a szert gyártó Bayer cég, 

kutatók, a francia földművelésügyi minisztérium, és a közvélemény előtt. A méhpopuláció 

csökkenése, és az emiatt a napraforgóméz termelőit és a méhészeket érő jelentős anyagi 

veszteségek miatt a Bayer céget arra kérték, adják ki a toxicitási információkat a termékükről. 

Ezt egy tíz éves konfliktus követte, melynek során a cég nem változtatott azon a hivatalos 

álláspontján, miszerint a termékük csak rendkívül alacsony kockázatot jelent a méhekre. Egyes 

tudományos tanulmányok megerősítették a Bayer állításait, míg további tanulmányok 

egyenesen cáfolták az ok-okozati kapcsolatot a rovarirtó és a méhekben megfigyelt tünetek 

között. 

A csupán gyanított toxicitás miatt végül a Gaucho szert 1999-ben betiltották Franciaországban, 

először alkalmazva az ENSZ Közgyűlése által 1992-ben elfogadott elővigyázatossági elvet.  

Az elővigyázatosság elve szerint akkor is le lehet állítani, vagy ki lehet vonni a piacról egy 

terméket, amennyiben ugyan felmerül a veszélyesség kételye, de az objektív tudományos 

értékelés alapján továbbra is bizonytalanság áll fenn a káros hatást illetően. Az ilyen 

intézkedéséknek arányosnak kell lenniük, és amint több tudományos bizonyíték áll elő, felül 

kell vizsgálni őket. 

A vitathatatlan bizonyítékok hiányában a Gaucho-t alkotó imidacloprid vegyületet jelenleg újra 

értékeli az Európai Élelmezésbiztonsági Hatóság (European Food Safety Authority - EFSA)6  

 

                                                 
6 http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/3741.pdf 

http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/3741.pdf
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3.2.1 Visszaélés a bizonyítékokkal és a bizonytalansággal 

Az eset megmutatta, hogy a kockázatfelmérés intézményével miképp lehet visszaélni a politikai 

arénában zajló hatalmi harcokban amennyiben a tudományos eredményeknek magas gazdasági 

és társadalmi következményei vannak. Miközben a tudományos bizonyítékok és a konszenzus 

egyre erősebb lett, az egyes szereplők így is megpróbálták a saját érdekeik szerint értelmezni a 

tényeket. 

3.2.2 Tanulságok 

A bizonytalanság kezelésére vonatkozó stratégiák különböznek. A kockázatokkal kapcsolatos 

információk szelektálása helyett a folyamat elején el kellett volna fogadni a posztnormális 

tudomány koncepcióját, „ahol a tények bizonytalanok, az értékrendben vita van, a tétek 

magasak és a döntések sürgősek” ((Funtowicz and Ravetz, 1991). Ebben az esetben a 

különböző nézőpontok elismerése, és a nem tudományos szereplők bevonása segített volna 

jobban feltérképezni a vitát. 

A legfrissebb és legátfogóbb információra van szükség. Olyan esetekben, ahol a bizonytalanság 

van középpontban, kritikus hogy minden információ friss legyen, valamint ne csak egy oldal 

szakértői biztosítsák a forrásokat.  

A társadalmi és politikai közeg befolyása a kockázatkezelésre. Ez az eset felülírta azt a gyakori 

elképzelést, hogy a környezetvédelmi kockázatok nem megfelelő kezelése egyedül a 

tudományos ismeretek hiányából fakad. Az ügy nyílt vitatásakor a szereplők kifejezetten 

gyakran és előzetes stratégiák alapján használták a bizonyítékokat, és eközben nem hogy 

feloldották, hanem fenntartották a tudományos bizonytalanságot. 

 

3.3 Földrengés L’Aquilában 

Jogi következmények  (OECD, 2015, old.: 27) 

2009 április 6-án egy súlyos földrengés 309 ember életét követelte az olasz L’Aquila nevű 

városban. A település az Abruzzi régióban fekszik, amely ismert a magas szeizmikus 

tevékenységéről. 2009 januárjában kis magnitúdójú rengések sorozata rázta meg a környékét, 

a rengések az elkövetkező hónapokban is folytatódtak. A rengési sorozatok alatt az olasz 

Nemzeti Asztrofizikai Intézet egyik munkatársa előrejelzéseket tett közelgő nagy 

földrengésekről a régióban (állításait nem támasztotta alá a kutatóintézete). Ezek a nem 

hivatalos előrejelzések gamma-detektorokkal készült különböző radonkoncentráció mérésekre 
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alapoztak, ugyanakkor az ok-okozati összefüggéseket nem tették nyilvánosan elérhetővé. Az 

áprilisi földrengés után egy földrengés-előrejelzéssel foglalkozó nemzetközi szakmai szervezet 

áttekintette az adatokat, és tudományosan alaptalannak találta őket, ugyanakkor a társadalom 

körében széleskörű aggodalmat okoztak. 

2009 március 31-én a kormány által kinevezett Kimagasló Kockázatok Bizottsága (Major Risk 

Committee, MRC) négy tagja találkozott L’Aquilában. A találkozón részt vett az olasz nemzeti 

földrengésközpont igazgatója, az országos kormány katasztróvédelmi főosztályának helyettes 

vezetője, valamint a Szeizmikus Kockázat Iroda igazgatója. Jelen volt még más intézményi 

szereplők képviselői is, köztük a város polgármestere.  

A találkozó emlékeztetőjét közzétették a L’Aquilai földrengést követően. Három fő 

megállapítást tettek a résztvevők: a földrengéseket nem lehet determinisztikus módon 

megjósolni, a L’Aquilai régióban a szeizmikus rizikó az egyik legmagasabb Olaszországban, 

valamint hogy alacsony a valószínűsége egy rövid időn belül bekövetkező erős rengésnek. 

A találkozó után a résztvevők sajtókonferenciát is tartottak, melynek felvételei ugyan 

megsemmisültek a földrengésben, a média átvette azt az általános pozitív üzeneteket.  

Április elsején a L’aquilai polgármester szükségállapot elrendelését kérte. Több iskolát is 

ideiglenesen kiürítettek, miután rengéseket észleltek. Április 6-án hajnalban két kisebb rengést 

követően egy Richter-skálán 5.9-es erősségű földrengés rázta meg a várost, 309 fő halálát 

okozva. 

A földrengés után az MRC négy tagját és a három másik résztvevőt emberölés gyanújával 

vádolta meg a l’aquilai ügyész, majd egy 13 hónapos bírási procedúra után a hét vádlottat 

bűnősnek találták gondatlanságból elkövetett többszörös emberölés és többszöri súlyos 

sérülések okozásának vádjában, és többek között hat év börtönbüntetésre ítélték őket. 

A több mint kilencszáz oldalas vádirat egyik fő pontja, hogy a megnyugtató üzenetek terjesztése 

miatt 29 ember, akik egyébként kisebb rengések esetén el szokták hagyni lakóhelyüket, április 

6-án otthon maradtak, és a rájuk omló épületek a halálukat okozták. 

A tárgyalás széles sajtófigyelmet kapott, különös a tudományos közvélemény részéről. 

Másodfokon végül a hét vádlottból a hat kutatót felmentették, a korábbi katasztróvédelmi 
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főosztályvezető-helyettes pedig csökkentett büntetést kapott, melyet később az olasz legfelsőbb 

bíróság is jóváhagyott.7 

3.3.1 Tanulságok 

A L’Aquilai eset rávilágított, hogy nincs egyetértés a tudományos tanácsadó testülekben 

résztvevő szakértők jogi felelősségét illetően. A jogi eljárásoktól való félelem jelentősen 

megváltoztathatja a kutatók viselkedését, és általánosságban csökkenti a tanácsadói rendszerek 

hatékonyságát. 

3.4 A fukushimai baleset 

Az integráció hiánya  (OECD, 2015, old.: 32) 

A 2011-es fukushimai nukleáris krízisre adott válaszok sok reakciót szültek arra vonatkozóan, 

hogyan reagált és hogyan kellett volna reagálnia az eseményre a japán kormánynak és 

tudományos közösségnek 

2011 március 11-én egy rendkívül erős földrengés okozta cunami elárasztotta többek közt a 

vízpart mellett található Fukushima Daiichi nukleáris erőművet is. A reaktorok 

hűtőrendszerének leállása összeomláshoz és hidrogénrobbanáshoz vezetett, melynek 

következtében az környező óceánba és légkörbe radioaktív anyagok kerültek. 

A balesetet követően a japán kormánynak nehézséget okozott egy teljes és átfogó 

intézkedéssorozat végrehajtása. Példának okáért nem állítottak fel azonnal egy tiltott területet, 

hanem annak méretét folyamatosan növelték, valamint a biztonsági intézkedésék részletei 

folyamatosan módosították, a publikum megfelelő tájékoztatása nélkül. Hasonlóan nem történt 

sem az országon belül, sem kívül tájékoztatás a termények, tengeri termékek és ipari javak 

biztonságát illetően. 

Egy krízis utáni elemzés alapján a kormányzati tisztviselők rendkívül lassan jutottak megfelelő 

tudományos információhoz és bizonyítékokhoz. A kijelölt kormányzati tanácsadók, valamint 

egyéb szakértők és szakmai szervezek nem voltak képesek konzisztens és egységes tudományos 

tanácsokat biztosítani a kormányzat számára. Ehelyett sok kutató és mérnök spontán módon 

azonnal a közvélemény felé irányította különböző, radioaktív veszélyt, valamint víz- és 

élelmiszerszennyezést illető véleményét. Ez jelentős zavarodottságot okozott, melynek kapcsán 

                                                 
7 http://www.sciencemag.org/news/2015/11/italy-s-supreme-court-clears-l-aquila-earthquake-scientists-good 

http://www.sciencemag.org/news/2015/11/italy-s-supreme-court-clears-l-aquila-earthquake-scientists-good
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sok pletyka kelt útra az állampolgárok között, és az incidens után mérhetően csökkent a 

tudósokba vetett társadalmi bizalom. 

3.4.1 Tanulságok 

Az eseményre reflektálva a japán kormány és az ország tudományos közössége nekiállt 

megreformálni a nemzeti tudományos tanácsadói rendszert. Nemzetközi szimpóziumokon 

tárgyalták a kormány és a kutatók szerepét és felelősségét. Ennek a folyamatnak a révén lett 

világos, hogy meg kell szabni az országban a tudományos tanácsadás elveit és útmutatóit, 

valamint felmerült a kormányzati tudományos főtanácsadói pozíció létrehozása is. 
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4 Nemzeti tudományos tanácsadási mechanizmusok bemutatása 

4.1 Finnország 

A 2014-es adatok alapján Finnországban egyelőre nincs egységes, formalizált tudományos 

tanácsai rendszer, ugyanakkor egy ilyen rendszer felállításának szükségességét felismerte a 

miniszterelnöki hivatal. Több minisztériumnak vannak saját bizottságai, valamint a politikai 

pártok többsége rendelkezik agytröszt szervezetekkel (think-tank), ezek függetlensége 

természetesen erősen megkérdőjelezhető.  

Ezen felül az állami kutatóintézetek kapnak támogatást a minisztériumoktól, de a kutatási 

tervek változók, és nem mindig relevánsak a politikai döntéshozásban. 

A kialakult mechanizmus hiányában, amennyiben tudományos szempont is megfontolásra 

kerül a döntéshozási folyamatban, az elsősorban a kompetens, a tudományos közöséggel jó 

informális kapcsolatot kialakított közszolgákon múlik (Wilsdon, Allen, & Paulavets, Science 

Advice to Governments: Diverse systems, common challenges, 2014, old.: 22) 

A finn akadémiák szövetsége küldetésnyilatkozata alapján elvileg erősíteni kivánja a 

tudományos tanácsadást az országban, azonban a honlapjuk8 alapján nincsenek saját 

jelentéseik. 

A finn miniszterelnök kérésére 2014-ben elkészült egy átfogó tanulmány9 az ország 

tudományos tanácsadással kapcsolatos lehetőségeit illetően, amely javaslatot tesz egy új 

struktúra kialakítására. Az ezzel kapcsolatos egyeztetések még folyamat alatt vannak 

4.2 Nagy-Britannia 

Nagy-Britanniában a bizonyítékokra alapozott törvényhozásnak (evidence-based policy) 

komoly hagyományai vannak: a döntéshozási folyamatok hosszúak, és egyre inkább a 

társadalommal való egyeztetésre alapoznak. Így az ország tudományos tanácsadással 

kapcsolatos rendelkezései rendkívül összetettek, a kormány több különböző szintjén is jelen 

van ez a tényező. 

Amit fontos kiemelni, hogy Nagy-Britannia az elsők között volt a tudományos főtanácsadó 

(CSA) intézmények létrehozásában az 1960-as években.  

                                                 
8 http://www.academies.fi/en/council-of-finnish-academies/ 
9 http://vm.fi/documents/10616/1098657/R0314_N%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n_net.pdf/28914a71-9c64-

4c30-a78a-bdd7b863e359?version=1.0 
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Egyrészt dedikáltan létezik a miniszterelnöknek saját, kormányzati tudományos főtanácsadója, 

ezen felül az elmúlt években minden kormányzati főosztálynak lett külön CSA-ja, akiknek az 

a felelőssége, hogy minden, az adott szinten meghozott döntés megfelelően tudományos és 

mérnöki bizonyítékokra alapozzon, és az adott miniszterek tájékoztatva legyenek. Ehhez az 

útmutatást, az irányelveket a kormányzati tudományos főtanácsadó felelőssége lefektetni, aki 

ilyen módon az összes CSA munkáját is koordinálja. 

A tudományos főtanácsadók rendszerén felül a Royal Society, az angol tudományos akadémiai 

is részt vesz a tudományos tanácsadási folyamatban. (Wilsdon, Allen, & Paulavets, Science 

Advice to Governments: Diverse systems, common challenges, 2014, old.: 42) 
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4.3 Németország 

A jó minőségű, politikai döntéshozás támogatására szolgáló független tudományos tanácsok 

jelentősége az elmúlt években folyamatosan nőtt Németországban. Rendkívül sok szereplő vesz 

részt a folyamatban, így a döntéshozók számára a legnagyobb kihívást a tudományos tartalom 

minősége alapján történő szelekció jelentette. 

A német akadémiai intézetek 2008-as átstrukturálását követően a Leopoldina lett a német 

nemzeti tudományos akadémia, és ilyen minőségében pártatlan tanácsot tud adni szociális és 

politikai kérdésekben, valamint az irányítása alatt szakértőkből álló interdiszciplináris 

munkacsoportok döntéshozást előkészítő jelentéseket készítenek az aktuális érdeklődési 

területeken. 

Továbbá a Leopoldina más európai akadémiákkal, nemzetközi hálózatokkal is kiad közös 

véleménynyilvánításokat.  

Az akadémia állásfoglalásai és javaslatai a döntéshozókat ellátják a társadalmat érintő kérdések 

kapcsán szükséges tudományos elemzésekkel. További fontos szempont, hogy az akadémia 

előre azonosítja azon nagyobb hatású tudományos áttöréseket, amelyek valószínűleg a jövőben 

a társadalomra is nagy hatással lesznek.  

Alapvetően a Leopoldina szabadon választja ki kutatási területeit, ugyanakkor reagálhat a 

döntéshozók kérdéseire is, hogy adott témákban állítson fel független munkacsoportokat. 

A Leopoldina irányelvei a tudományos tanácsadásnál a következők: átlátható, dokumentált 

munkafolyamatok, reprodukálható eredményekkel, a különböző tudományterületek 

bevonásával nyílt és előítéletmentes tanácsadói folyamat, valamint az állásfoglalásokat 

mindenfajta gazdasági és politikai befolyástól mentesen, adott specifikus kihívások kapcsán 

fogalmazzák meg, továbbá fontos a javaslatok nyílt és tiszta bemutatása, ezzel is elősegítve a 

társadalmi vitát. 

A Leopoldinán túl széles azoknak a német kutatóintézeteknek és szervezeteknek a listája, 

melyek ilyen-olyan módon szereplői a kormánynak és a különböző minisztériumoknak készülő 

tudományos tanácsok létrehozásában (Wilsdon, Allen, & Paulavets, Science Advice to 

Governments: Diverse systems, common challenges, 2014, old.: 24) 
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4.4 Svájc 

Svájcban elsődlegesen a svájci tudományos akadémia feladata a kormányzati tudományos 

tanácsadás (Swiss Academies of Arts and Sciences, 2016) Ehhez az akadémián belül külön 

modellt dolgoztak ki, amely az alábbi ábrában foglalható össze: 
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A legrégebbi, húsz éve létrehozott ProcLim Fórum a klímaváltozással és globális 

környezetváltozással foglalkozik, a további két fórum a svájci biodiverzitási fórum és a 

genetikai kutatások fóruma (Swiss Academies of Arts and Sciences, 2016, old.: 16-26). 

Ezen fórumok elsődleges feladata a mediáció a párbeszéd irányítása. A témában érintett 

különböző célközönségeknek a fórumok különböző termékeket állítanak elő: értékelések, 

kiadványok, különböző szereplők találkozói, munkacsoportok kutatókkal és kommunikációs 

szakértőkkel. 

A svájci akadémia az alábbi következtetéseket vonták le a tudományos tanácsadásról: 

 Minden tevékenységnek áthathatónak és következetesnek kell lennie 

 Az álláspontok egyértelműek kell legyenek, és támogassa őket széles tudományos 

közösség 

 Egyéni érdekek és szempontok kerülendőek 

 Az üzeneteket le kell egyszerűsíteni, hogy laikusok is megérthessék, ugyanakkor 

tudományos helytállónak kell maradniuk. 

 A bizonytalanságok és az ellentmondásos területeket tisztán kell kommunikálni 

4.5 Olaszország 

Olaszországban a nemzeti szinten az alábbi tudományos tanácsadói testületek munkálkodnak: 

A nemzeti kutatási tanács (National Research Council) egy állami kutatószervezet, amely 

országszerte több kutatóintézetet tart fenn különböző területeken: biotechnológia, 

orvostudomány, anyagtudomány, környezettudomány, infokommunikáció,  

társadalomtudományok, bölcsészet. 

A kutatóintézet-hálózat minisztériumi felügyelet és fenntartás alatt működik, így bár sehol sincs 

említve, hogy lennének tudományos tanácsadói kötelezettségei, a minisztériumi kapcsolaton 

keresztül informálisan lehetőség nyílik ilyen szerepkör betöltésére is. 

A nemzeti geofizikai és vulkanológiai intézet állandó jelleggel ad tudományos tanácsokat a 

civil hatóságoknak, elsősorban a földtani folyamatok ellenőrzése az intézet feladata. 24 órás, 

valós idejű szeizmikus megfigyeléseken keresztül monitorozzák például az ország vulkánjait, 

előrejelzéseket és figyelmeztetéseket adva vészhelyzet esetén. Az intézet több minisztériummal 

is szorosan együttműködik  
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Az olasz köztársaság elnökének hivatalos tudományos tanácsadója az olasz akadémia, az 

Accademia Nazionale dei Lincei. 

Az orvostudományok területen az egészségügyminisztériumhoz tartozó, de tudományos 

szempontól attól függetlenül működő intézet, az ISS lát el olyan kutatási tevekénységet, mely 

az ország egészségügyi rendszerének fejlesztését segíti elő. 

Az olasz rendszerben a kormányzat sok helyről férhet hozzá tudományos tanácsadáshoz, 

azonban nincsen intézményesített keretrendszer. Továbbá általános problémaként fellelhető, 

hogy a kutatóknak egész egyszerűen nincs súlya és láthatósága a döntéshozási vitákban, és a 

politikusok és a közvélemény is egyedül az egészségügy kérdése felé mutat érzékenységet. 

(Wilsdon, Allen, & Paulavets, Science Advice to Governments: Diverse systems, common 

challenges, 2014, old.: 28) 

4.6 Franciaország 

A francia kutatásért és felsőoktatásért felelős minisztériumban több tudományos tanácsadót is 

alkalmaznak, az alábbi specializált területeken: 

 Agrártudományok, ökológia, földtumányok 

 Biológia, egészségügy 

 Matematika, fizika, robotika és számítástudományok 

 Energia, kémai és fenntartható fejlődés 

 Társadalom- és bölcsésztudományok 

Itt a főosztályok igazgatóinak feladatköre egyaránt tartalmaz tudománypolitikával és 

tudományos tanácsadással kapcsolatos elemeket, előbbire helyezve a hangsúlyt. 

Az országban különböző helyeken merülhet fel igény tudományos tanácsra: 

 A nemzetgyűlés 

 A miniszterek 

 A kutatási infrastruktúrák országos főosztályai részéről 

A fenti tudományos tanácsadókon felül az öt tudományterületen kialakultak felsőoktatási 

intézményekből és kutatószervezetekből álló szövetségek is, amelyek szintén résztvevői 

lehetnek a tudományos tanácsadási folyamatoknak, továbbá a minisztériumi kabinet is alkalmaz 

tudományos konzulenseket, akik saját szakterületükön adhatnak tanácsot. 
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A francia rendszer előnye, hogy a fent említett kormányzati igazgatók általában idősebb 

kutatók, kutatóintézetvezetők, akik erős kapcsolatban állnak a tudományos közélettel. Azonban 

a minisztériumokon belüli lassú információáramlás megakadályozhatja a hatékony tudományos 

tanácsadást. (Wilsdon, Allen, & Paulavets, Science Advice to Governments: Diverse systems, 

common challenges, 2014, old.: 23) 

4.7 Magyarország 

“az Országgyűlés vagy a Kormány kérésére a kompetenciájába tartozó kérdésekben - főleg a 

tudomány, az oktatás, a társadalom, a környezet és a gazdaság kérdéseiben - kinyilvánítja 

szakmai véleményét;” 10 

Magyarországon az Akadémiai törvényből fakadóan elsődlegesen a Magyar Tudomány 

Akadémia feladatai közé tartozik a döntéshozók tájékoztatása tudományos kérdésekben. 

Ugyanakkor a törvény csak a tudományos tanács egyik oldaláról, az igénylésről szól, a proaktív 

szemlélettel készülő elemzések gyakorlata nincs törvényben vagy egyéb útmutatásokban 

szabályozva. 

Ugyanis az MTA aktuális vezetése éppen a hosszú távú, stratégiai szakpolitikai döntések 

megalapozásához hirdetett meg nagy volumenű kutatási programokat (Lovász, 2016) amelynek 

gyökereit még a Pálinkás József MTA elnöksége alatt 2008-ban meghirdetett stratégiai 

programok adják (Pálinkás, 2016). 

A három aktuális stratégiai kutatóprogram témája a közoktatás szakmódszertana, a vízügyi 

kutatások és a mezőgazdasági kutatóprogram, amelyeknek a gyakorlati megvalósítása most 

következik. 

A szakmódszertani program, melynek Patkós András a vezetője, alapjában véve azt a célt 

szolgálja, hogyan lehet egymáshoz közelebb vinni a kutatók által végzett tudományos 

tevékenységet ahhoz, amit az iskolapadokban tanítanak (Patkós, 2016). A 200 milliós 

pályázatnak egyelőre még nincs eredménye, a másik két programot pedig új kutatóintézeti 

infrastruktúrák létesítésével fogják elindítani. 

Lovász László MTA elnök elmondása alapján nem csak ez a három téma aktuális tudományos 

tanácsadás szempontjából, azonban az akadémia erőforrásai. Ugyanakkor a tudományos 

osztályok saját hatáskörükben kezdeményezhetnek ilyen jellegű tevékenységet, ahogy azt a V. 

                                                 
10 1994. évi XL. Törvény 3.§ e) 
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Orvosi Tudományok Osztálya a homeopátiás szerek esetén tette, illetve pont ez az osztály 

kezdett egészségüggyel kapcsolatos tájékoztató rendezvények, fórumok szervezésébe. 

Az MTA kezdeményező, koordinátor és katalizátor szerepet szán a programokban, de nem 

egyedül, hanem együttműködésben, egyetemekkel kormányzattal együtt tervezi megvalósítani 

őket. 

4.8 További országok, összefoglalás 

Ausztria, Dánia, Portugália, Görögország, Svédország Magyarországhoz hasonlóan elsősorban 

az ország tudományos akadémiájára támaszkodik, amennyiben tudományos kérdésről van 

szó.11 

Konklúzióként levonható, hogy az európai országok leggyakrabban az akadémiákra 

támaszkodnak, amennyiben tudományos tanácsadásról van szó, a tudományos főtanácsadói 

rendszer az angolszász országokon kívül egyedül Csehországban honosodott meg. 

4-4Országos gyakorlatok 
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5 Tudományos tanácsadás uniós szinten 

5.1 EASAC  

2001-ben az európai tudományos akadémiák felismerték, hogy egyre növekszik az igény a 

tudományos tanácsadásra az európai szintű döntéshozás területén, így megalapították az 

                                                 
11 https://en.wikipedia.org/wiki/Science_advice 

https://en.wikipedia.org/wiki/Science_advice
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Európai Akadémiák Tudományos Tanácsadó Testületét (EASAC). A szervezet célja, hogy 

maximalizálja az egységes, hatékony és elszámoltatható tudományos tanácsadói jelentések 

elkészülését, amelyek célközönsége elsődlegesen az Európai Bizottság és az Európai 

Parlament. Ennek megfelelően a jelentések európai perspektívából, elsődlegesen a nemzetközi 

színtéren történő döntéshozásra koncentrálnak, miközben az összes EU-tag ország tudományos 

akadémiájának támogatását is élvezik. Ezen felül az EASAC hálózat szigorú szakmai 

lektorálásnak eredményeképp a létrejövő jelentések tudományos színvonala igen magas, és 

garantáltan független politikai vagy gazdasási befolyásoktól. 

 

5-1 Az EASAC felépítése 

 

Ennek érdekében a szervezet nem is fogad el semmilyen finanszírozást vagy támogatást, 

költségvetését a nemzeti akadémiák tagdíja, és a tudományos akadémiák globális hálózata 

(InterAcademy Parternship – IAP) adja össze.  

 

Az EASAC már a tevékenysége kezdetén azonosított három területet, amelyen kifejezetten 

fontos a jó minőségű, független és időszerű tanácsadás. Ezek a területek az élet- és biológiai 

tudományok, a környezettudomány és az energetika. 

Felépítését tekintve a szervezet legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés, amely félévente 

ülésezik, és minden nemzeti akadémia delegál bele képviselőt. Az operatív irányítást egy 
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brüsszeli irodából (Bureau) végzik, és a három tudományterületnek mind megvan az irányító 

testülete, amely felügyeli a szakmai munkát. Amint az EASAC Közgyűlése dönt egy adott téma 

kutatásról, létrejön egy munkacsoport, amelyhez igyekeznek a szakterület legjobb szakértőit 

kiválogatni az akadémiák. Ezek a munkacsoportok általában két-három-négy alkalommal 

üléseznek 9-18 hónapos periódus alatt, majd az elkészült jelentést áttekinti az összes nemzeti 

akadémia, mielőtt az az EASAC honlapján publikálásra kerül.12 

 

5-2EASAC tevékenység az elmúlt 15 évben (összes jelentés 28) 

Az átfogó jelentések mellett az EASAC gyakran ad ki rövidebb állásfoglalásokat, illetve 

laikusoknak szóló összefoglalókat is, amelyek segítik előre lendíteni a publikus vitákat. Az 

EASAC tizenötéves tevékenysége alatt összegyűlt szakértelem és portfólió lehetővé teszi, hogy 

sürgős döntéshozási kérdésekben pár hónap alatt adjanak ki állásfoglalást, vagy korábban 

kutatott területek esetén akár pár nap alatt is. 

Ezen felül az EASAC műhelymunkákon keresztül segíti terjeszteni a tudományos tanácsadás 

művelésének alapvető tudnivalóit, valamint saját iránymutatással is rendelkezik a területen. 

                                                 
12 http://www.easac.eu/home/reports-and-statements.html 
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5.2 Az Európai Unió 

Az Európai Unió szervezetei közt rendkívül széles skálán mozog a tudományos tanácsadás 

felhasználása. Az Európai Bizottság 2002-ben fektette le a szakértőség felhasználásának 

irányelveit: ezek alapján a Bizottság főosztályainak alapvetően ameddig lehetséges, házon 

belüli szakértelemre kell támaszkodniuk, és külső szakértői tanácsért csak szükség esetén 

folyamodhatnak. 

5.2.1 A Közös Kutatóközpont (Joint Research Centre) 

A Közös Kutatóközpontot 1957-ben hozták létre, eredetileg nukleáris kutatóközpontként 

szolgált. Az azóta eltelt évtizedek alatt a JRC a Bizottság házon belüli agytrösztje lett, amely 

bizonyos területeken saját kutatásokat végez, melyek alapján független, bizonyítékokon alapuló 

támogatást tud nyújtani a Bizottságnak. Jelenleg hét kutatóintézet működik a JRC-ben, belül, 

és közel 3000 főt alkalmaznak olyan területek kutatására, mint a mérési szabványok, környezet, 

energia, egészségügy és biztonság. A JRC kimondott célja, hogy olyan vezető kutatószervezet 

legyen, amely sikeresen fordítja le a kutatási eredményeket a politikai döntéshozás által 

felhasználható bizonyítékokká (Joint Research Centre, 2016). 

Az Európai Parlement Kutatási Szolgáltatásnak keretrendszerén belül működik a Tudományos 

Előrejelző Osztály (STOA Panel), amely az 1987-ben létrehozott Tudomány és Technológiai 

Lehetőségeket Felmérő panel jogutódjaként működik. Ez az osztály elsősorban az európai 

parlamenti képviselők munkáját támogatja, a tudománnyal kapcsolatos politikai kérdések és 

trendek elemzésével. A szervezetben létrejövő tudományos tanács lehet a képviselők 

kérdésének eredménye, vagy saját kezdeményezésű, proaktív tanács. 

5.2.2 Ügynökségek 

Hasonlóan a tagállami gyakorlathoz, az EU fenntart saját, decentralizált ügynökségi hálózatot, 

amelyek nemzeti megfelelőikkel együttműködve segítik az adott technikai, tudományos 

területen rendelkezések létrehozását és implementálását. Az Európai Uniós Ügynökségek 

Tudományos Tanácsadói Hálózata kifejezetten azzal a céllal jött létre, hogy egységesítse az 

ügynökségek tudományos tanácsadással kapcsolatos gyakorlatát, és javítsa a szervezetek 

keretrendszerét, hatékonyságát. A hálózat legutóbbi jelentése átláthatóan mutatja be a tizenkét 

ügynökség feladatkörét, szakértői bázisát és munkamódszerét (EU-ANSA, 2015). 
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5.2.3 Az Európai Bizottság és a tudományos tanácsadási mechanizmusok 

Forrásdokumentumok : (SAM, 2016) 

Az Európai Bizottság előző elnöke, José Manuel Barroso 2009. szeptember 15-én jelentette be 

az Európai Parlament előtt tartott beszédében, hogy elnökségének második szakasza alatt át 

szeretné tekinteni, az európai intézmények milyen módon férnek hozzá és használnak fel 

tudományos tanácsokat. Barroso ennek érdekében létrehozta az elnöki tudományos főtanácsadó 

(CSA) intézményét, hogy a Bizottság a döntéselőkészítési és döntéshozási szakaszok teljes 

spektrumán időszerű, proaktív tudományos tanácsban részesülhessen. A tudományos 

főtanácsadó pozíciót hivatalosan 2010 márciusában hozták létre, és 2011 decemberében 

nevezték ki rá Anne Glover professzort. 

A CSA széles mandátumot kapott: a tudományos tanácsok szolgáltatása mellett hálózatokat 

építhetett ki más tudományos tanácsadó testületek részvételével, előre jelezhette a jövőben 

releváns döntéshozási területeket, és az európai tudományosság afféle nagyköveteként is 

szolgált a kontinensen belül és kívül. 2012 júliusában részletes belső feltételeket határoztak 

meg a Bizottságban, amelyek elősegítették volna a Bizottság osztályai és a CSA közti 

kommunikációt. A tudományos főtanácsadó ezek után úgy tűnt, afféle „tudományos 

ombudszman”-ként működik a Bizottságon belül (Glover, 2016), (Wilsdon & Doubleday, 

Future Directions for Scientific Advice in Europe, szerk., 2015, old.: 58-80). 

Támogatta az Elnöki Tudományos és Technológiai Tanácsadó Testület (STAC) létrehozását a 

Bizottságban 2013 februárjában, amely két jelentést is kiadott, valamint Anne Glover 2014-ben 

egy európai szintű tudományos tanácsadókból álló hálózatot is létrehozott. 

Ugyanakkor még ebben az évben a tisztséget erős támadások érték civil szervezetek részéről: a 

megfogalmazott kritikák szerint túlságosan nagy befolyás koncentrálódott egyetlen személy 

kezében, valamint nem volt eléggé átlátható és követhető a CSA tevékenysége. A CSA 

létrehozása bár egyébként valóban indokolt volt, mivel előtte a bizottságon belül nem volt teljes 

dimenziójú a tudományos tanácsadás, ugyanakkor Anne Glover visszaemlékezései alapján a 

gyakorlati megvalósítás valóban nem volt eléggé átgondolt: minimális erőforrás állt a CSA 

rendelkezésére, valamint a hatásköre átfedett a JRC és a kutatásért felelős EU biztos feladataival 

(Wilsdon & Doubleday, Future Directions for Scientific Advice in Europe, szerk., 2015, old.: 

58-80). 

Bár az egyetemi és kutatóintézeti szektor a védelmébe vette a pozíciót, Barroso utódja, Jean-

Claude Juncker bizottsági elnök 2014-ben végül megszüntette az európai CSA intézményét és 
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az elnöki bizottságot, majd azzal bízta meg Carlos Moedas frissen kinevezett kutatásért, 

tudományért és innovációért felelős EU biztost, hogy dolgozzon ki egy új tudományos 

tanácsadói mechanizmust az Európai Bizottságon belül. 

Az új rendszert 2015 májusában jelentették be, Juncker elnök vezető európai kutatókkal való 

találkozása során.13 

A Bizottság friss tudományos tanácsadási mechanizmusát (Scientific Advice Mechanism – 

SAM) az alábbi ábra mutatja be.  

 

5-3Az EC SAM felépítése 

 

 

 

                                                 
13 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4970_en.htm 
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A struktúra legfőbb felelőse Carlos Moedas biztos, aki közvetítőként működik a Bizottság és a 

tudományos szereplők között, koordinálva a tudományos tanácsok iránti keresletet és a 

kínálatot. 

A rendszer másik kritikus eleme a hétfős magas rangú tanácsadói csoport, amit a magyar média 

„bölcsek tanácsának” keresztelt.14 

A prominens kutatókból álló testület gyakorlatilag a CSA szerepét veszi át, munkáját egy közel 

tizenöt fős titkársággal támogatja. 

Az új struktúra kialakítása kapcsán tapasztalható, hogy az Európai Bizottság megfogadta a 

tudományos tanácsadás szakértőinek dolgozat a 2.4 fejezetben összefoglalt javaslatait, 

útmutatóit, és igyekezett a jó példákból tanulva felépíteni a saját, egyedi rendszerét. 

Egyrészt már a tanácsadói csoport tagjainak kiválasztása is egy transzparens, jól dokumentált 

folyamat volt, ahol három szakértőből álló értékelő testület előre lefektetett és publikált 

szempontrendszer alapján tekintette át a Bizottsághoz beérkezett 162 jelölést. 

A képesítéseket, tapasztalatot és szakmai függetlenséget figyelembe véve válogatott ki az 

értékelő testület először ötven, majd tizennégy alkalmas kutatót, akikkel további személyes 

interjúkat is folytattak. 

Végül az irányító testület javaslatai alapján Carlos Moedas 2015 novemberében az alábbi hét 

személyt nevezet ki az első két és fél éves tudományos tanácsadói mandátumra: 

  

                                                 
14 http://nol.hu/tud-tech/hetfos-lett-az-unio-bolcsek-tanacsa-1574267 

 

http://nol.hu/tud-tech/hetfos-lett-az-unio-bolcsek-tanacsa-1574267
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5-4A HLG tagjai 

Név Szakterület Nemzetiség Születési év 

Elvira Fortunato anyagtudomány, mikroelektronika portugál 1964 

Janusz Bujnicki bioinformatika lengyel 1975 
Rolf-Dieter 
Heuer részecskefizika német 1948 

Pearl Dyksta empirikus szociológia kanadai/holland 1956 

Cédric Villani matematika francia 1973 

Henrik Wegener mikrobiológia, élelmiszertudomány dán 1958 

Julia Slindo légkörfizika, éghajlatváltozás brit 1950 

 

A magas rangú csoport kellően diverz, a tudományterületek széles spektrumáról hoznak 

szakértelmet a tagok, ráadásul az irányító testületnek elég kiváló jelöltet talált ahhoz, hogy a 

nemi arányok is kiegyenlítettek legyenek a csoportban, annak ellenére, hogy a jelentkezőknek 

csak 20%-a volt nő. 

A magas rangú csoport (HLG) első ülésén elfogadták a tevékenységük részletes szabályait, 

valamint meghatározták az első két témát, amelyben jelentést fognak készíteni: ezek a 

kiberbiztonság, és a Volkswagen-botrány miatt aktuális személygépjárművek károsanyag-

kibocsátása. 

A Bizottság új tanácsadói mechanizmusának szintén fontos pillére az országos tudományos 

akadémiák, és azok nemzetközi hálózatai (pl EASAC). A modell szerint ugyanis a tudományos 

tanács szakmai részének jelentős részét a JRC mellett az akadémiáktól várja el a Bizottság, a 

HLG koordinációjával. A közös munka előlendítésének érdekében öt akadémiát tömörítő 

európai szervezet együttműködési megállapodást írt alá a tudomány tanácsadás területén még 

2015-ben, a Bizottság pedig a Horizont 2020 keretprogramom keresztül hatmillió eurós 

pályázati forrást nyújt a most alakuló akadémiai konzorciumnak, hogy a tudományos 

tanácsadáshoz szükséges kutatási tevékenységet lássanak el. 

A SAM még mindig gyerekcipőben jár, Robert-Jan Smits kutatási és innovációs főigazgató 

szerint lépésről lépésre haladnak, és a gyakorlati tapasztalatokon keresztül ismerik ki a 

résztvevők az új rendszert.  

Anne Glover és Robert Jan-Smits is bizakodóan tekint az új mechanizmusra (Glover, 2016) 

(Smits, 2016), de a konkrét munkafolyamatokon és a hónapok múlva elkészülő első 
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jelentéseken múlik, hogy a bemutatás mellett érdemileg is értékelni lehessen majd a magas 

rangú csoport, az Európai Bizottság és az európai akadémiák együttműködését. 

6 Összegzés 

A dolgozat áttekintette a tudományos tanácsadás elméleti hátterét, valamint bemutatta, európai 

államok és uniós intézmények döntéshozói milyen mechanizmusokon keresztül juthatnak 

tudományos információkhoz. 

A Magyarországon és Európai Bizottságban zajló friss események, amelyek a témaválasztást 

motiválták, sajnálatos módon még nem forrtak ki annyira, hogy érdemi megállapításokat 

lehessen tenni (hiszen még sem az MTA stratégiai programjai, sem az EC SAM nem produkált 

jelentéseket, tudományos tanácsokat). Így azon kívül, hogy megvizsgáltuk a jelen helyzetet 

előidéző folyamatokat, csak racionális optimizmussal tekinthetünk a jövőbe. A SAM kapcsán 

az mindenképp bíztató jel, hogy a szakértők útmutatását alapul véve, az EU-s 

intézményrendszer sajátosságait egyszerre figyelembe véve hívták életre az új mechanizmust. 
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