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A tudomány sajátos társadalmi 
értéke és haszna
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Santiago Ramón Y Cajal (1852–
1934) 
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„Tudományos kutatásra vezérlő kalauz”

„Téves felfogás, mely ellen minden erővel küzdeni kell, az 
elméleti és gyakorlati tudománynak fonák megkülönböztetése, 
egyben túlbecsülvén az utóbbit az előbbinek rovására.”
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„Téves felfogás, mely ellen minden erővel küzdeni kell, az 
elméleti és gyakorlati tudománynak fonák megkülönböztetése, 
egyben túlbecsülvén az utóbbit az előbbinek rovására.”

„Ezt azoktól halljuk, akik (...) nem veszik észre azt a titokzatos 
kapcsolatot, mely a gyárat a laboratóriumhoz fűzi, mint ahogy 
a patak a forrásából fakad.”

„A találmány nem más, mint két vagy több igazságnak hasznos 
cselekményben való egyesülése.”

„Mindig csak szintézisről van szó, mely előbb vagy 

utóbb bekövetkezik.”
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Neuroscience + Economics = 
Neuroeconomics

• A közgazdaság-tudománynak a neurobiológia, 
a kognitív idegtudomány, a magatartás-tudomány és 
a pszichológia eredményeit alkalmazni törekvő ága
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Neuroscience + Economics = 
Neuroeconomics

• A közgazdaság-tudománynak a neurobiológia, 
a kognitív idegtudomány, a magatartás-tudomány és 
a pszichológia eredményeit alkalmazni törekvő ága

• Társadalmi várakozások a közgazdaság-tudománnyal 
szemben

• A gazdasági döntések megértése, megalapozása
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Richard H. Thaler
közgazdasági Nobel-emlékdíj, 2017

„a döntéshozatali mechanizmus viselkedés-lélektani és 
gazdasági aspektusai közötti kapcsolatok feltárásáért”
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gazdasági aspektusai közötti kapcsolatok feltárásáért”

Már Keynes is fontosnak tartotta a lelki tényezők 
szerepét a fogyasztói döntésekben.

A racionális „homo oeconomicus”?

Az ember valójában nem mindig cselekszik 
racionálisan. Az érzelmeknek is jelentős szerepük van 
a döntéshozatalban.
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Richard H. Thaler
közgazdasági Nobel-emlékdíj, 2017

„a döntéshozatali mechanizmus viselkedés-lélektani és 
gazdasági aspektusai közötti kapcsolatok feltárásáért”

Már Keynes is fontosnak tartotta a lelki tényezők 
szerepét a fogyasztói döntésekben.

A racionális „homo oeconomicus”?

Az ember valójában nem mindig cselekszik 
racionálisan. Az érzelmeknek is jelentős szerepük van 
a döntéshozatalban.

Az agytudomány jelentősen átalakítja, amit az 
emberek döntéseiről gondolunk, majd azok 
befolyásolása érdekében teszünk.

Etikai kérdések...
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Neuromarketing

Neurotechnológiákkal a fogyasztói magatartás megértéséért és 
befolyásolásáért.



mta.hu

Neuromarketing

Neurotechnológiákkal a fogyasztói magatartás megértéséért és 
befolyásolásáért.

Az agyat érő ingerek legnagyobb része nem tudatosul, de hatást gyakorol 
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Neuromarketing

Neurotechnológiákkal a fogyasztói magatartás megértéséért és 
befolyásolásáért.

Az agyat érő ingerek legnagyobb része nem tudatosul, de hatást gyakorol 
a működésére.

Marketing/neuromarketing az oktatásban, az egészségügyben, 
a kultúrában, a hitéletben és a politikában.

Agykutatás, idegtudomány, digitalizáció: hozzájárulás a populáris digitális 
alkalmazások elterjedéséhez.

A digitális eszközök, alkalmazások, szolgáltatások célzott agyi hatásokat 
alkalmaznak, amelyek elsősorban az emberi agyműködést és viselkedést 
meghatározó evolúciós és központi idegrendszeri tényezőkön alapulnak.
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I. A tudomány sajátos társadalmi értéke és 
haszna – összefoglalás

„Mindig csak szintézisről van szó, mely előbb vagy utóbb bekövetkezik.”

(Cajal)

A felfedező és az alkalmazott kutatás, az elmélet és a gyakorlat, 
a tudomány és a technológia, továbbá az élettudomány, 
a természettudomány, a társadalomtudomány és a bölcsészettudomány 
(filozófia, etika) egymást feltételező, szoros kapcsolata nélkül nincs sem 
tudományos és technológiai fejlődés, sem megfelelő válasz korunk 
kihívásaira.
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A tudomány és a politika 
együttműködési lehetőségei
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Elöljáróban

• A fejlődés és a jólét előfeltétele a tudományos, a politikai és 
a gazdasági tényezők együttműködési törekvése – társadalmi 
támogatás, kiszámíthatóság, tervezhetőség.
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Elöljáróban

• A fejlődés és a jólét előfeltétele a tudományos, a politikai és a gazdasági 
tényezők együttműködési törekvése – társadalmi támogatás, 
kiszámíthatóság, tervezhetőség.

• A tudományos világ: lobbizás...

• A politikai világ: megrendelések, reformok, beavatkozások...

• Konfliktusok mindenütt előfordulnak, de ezek tartóssága káros hatású
mind a tudomány világára, mind a demokratikus intézményrendszer 
működésére nézve, és veszélyeztetheti az ország jólétét, fejlődését, 
versenyképességét.

• Egymás tiszteletére, párbeszédre, együttműködésre, az alapelvek 

megerősítésére van szükség.
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Együttműködés a tudománypolitikában

• Több a pénz kutatásra, fejlesztésre, innovációra: ez nagyon jó!

• Sajnos önmagában a több pénz nem garantálja az eredményt!

• Fontos a szervezet, a működés, a változtatások módja, a szereplők 
közötti kapcsolat!

• El fog jönni az igazság pillanata!

• Kell egy nemzeti stratégia.

• Covid-19, 5G: a tudomány és a politika egymásra van utalva!

• Az együttműködés és a versengés egyensúlya: coopetitio!
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A nemzeti kutatási, fejlesztési és 
innovációs tevékenység 

feltételrendszerei

• A tudományos feltételrendszer

• A politikai feltételrendszer

• A finanszírozási feltételrendszer

• A társadalmi-kulturális feltételrendszer 
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innovációs tevékenység 

feltételrendszerei

• A tudományos feltételrendszer
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• A társadalmi-kulturális feltételrendszer 
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Hogyan lesz a kutatás és az 
innováció

„össznemzeti” sikerélmény?
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Hogyan lesz a kutatás és az innováció
„össznemzeti” sikerélmény?

• Átfogó rendszerben kell gondolkodnunk.

• A leggyengébb láncszem a meghatározó.

• A gazdasági eredményesség mellett fontos az innováció társadalmi és 
kulturális küldetése is. 

• Fontos a nemzeti identitást és kohéziót erősítő funkció és az ebben 
meghatározó tudományterületek fejlődése!

• Közös gondok, korlátok: összehangolt erőfeszítések.

• „Kell egy csapat” és egy közös stratégia!
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tudományos tanácsadás
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A politika számára nyújtott 
tudományos tanácsadás

• Intézményessé tétele MTA-elnöki programom fontos eleme.

• Sokféle formáját ismerik a nemzetközi gyakorlatban.

• A tanácsadást el kell választani a tudomány érdekében történő
lobbizástól.

• A tanácsadás nem tudományos tevékenység, hanem a politikai 
döntéshozatali folyamatnak az a része, amelyhez tudományos 
kompetencia és hitelesség szükséges.

• Megvannak az alapelvei, bevált módszertana, meghatározhatók 
a feltételei.
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A tudományos tanácsadás legfontosabb 
alapelvei és feltételei

1. A bizalom

2. A függetlenség

3. A legmagasabb szintű politikai vezetőtől származó mandátum

4. A tudományos tanácsadás nem a tudománypolitika része

5. A politika befolyásolása helyett a politika tájékoztatása

6. A tudományos tanácsadás sajátos érték a politika és a társadalom számára

7. A tudomány korlátainak elismerése

8. Tudásközvetítés, nem érdekképviselet

9. A tudományos közösség bevonása

10. A politikai közösség bevonása
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A jó tudományos tanácsadás

• Feltétele a közgondolkodást meghatározó kultúra kedvező változása.

• A személyes kapcsolatok, a kölcsönös bizalom és tisztelet esetén a nagyobb 

konfliktusokat meg lehet előzni, a kisebbeket pedig gyorsan orvosolni lehet.

• Válságok esetén a tudományos és a politikai világ hatékony, közbizalmat kiváltó

együttműködése nélkülözhetetlen. Ilyen esetben személyek és ad hoc testületek 

szükségesek.

• A komplex és hosszú távú kérdésekben, az utólagos értékelésekben az állandó

testületeké, az akadémiáké a döntő szerep.
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Tudomány a társadalomban:
tudománybarát társadalmi környezet

• Európai összehasonlításban jó a helyzet.

• Tenni kell ellene, de ma még nem veszélyes a tudományellenesség a társadalomban.

• A Covid-19-járvány kapcsán erre fokozottan kell figyelni.

• A tudományos és kutatási szabadság nem belügy, de nem is különalku függvénye, hanem 

alapérték, a közjó része, védelme közügy.

• MTA: partnerség a bölcsődétől az egyetemekig.

• A közoktatás megerősítése, Alumni Program.

• A tudomány autonómiáját nem csak a politika veszélyeztetheti.

• A tudás társadalmi befogadásának elősegítése.

• A legfontosabb döntések a családokban születnek!
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Köszönöm
a figyelmet!


