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Általános ismertető

A tudomány  és  technológia  társadalmi  viszonyainak  vizsgálata  már  több  évtizede  a 
társadalomtudományok  látókörébe  került.  A  gyümölcsöző,  sokszor  provokatív 
eredményekkel járó kutatások, elméleti megközelítések Magyarországon is ismertek, és 
egyre  szélesebb  körben  kerülnek  alkalmazásra.  Az  első  magyarországi  Tudomány-  és 
Technológia  Tanulmányok (Science  and  Technology  Studies,  STS)  műhelykonferencia 
megszervezésével  elsősorban ezen  meglévő  kutatások  közötti  párbeszédhez  szeretnénk 
teret adni. Szándékaink szerint, a humán-, társadalom-, természet- és mérnöktudományok 
képviselői,  szociológusok,  antropológusok,  történészek,  vagy  elmekutatók  együtt 
tárgyalnák meg a közös pontokat vagy akár a megközelítésbeli különbségeket saját témáik 
kapcsán. Különös figyelmet szeretnénk szentelni arra, hogy bekapcsolódási lehetőséget 
nyújtsunk a témában külföldön tevékenykedő doktoranduszok és kutatók számára.

A  műhely  kétnapos.  Az  első  napon  átfogóbb  előadások,  a  másodikon  csoportos 
műhelyszekciók  szerepelnek.  Mind  az  előadások,  mind  a  műhelyek  nyelve  magyar. 
Általános információk ugyancsak megtalálhatóak a következő honlapon:
http://stsmuhely.wordpress.com/program/

A témák  tekintetében  a  konferencia  nyitott,  a  témák  szempontjából  azonban  előnyt 
élveztek  azok  a  kutatások,  melyeknek  itthoni  (magyar  vagy  ká-európai)  vonatkozásai 
vannak,  akár  esettanulmány formájában,  akár  rámutatva egy adott  társadalmi folyamat 
technológiai, tudásbeli vagy materiális dimenzióira egy konkrét kutatáson keresztül.

Ugyan  az  előadások és  a  műhelybeszélgetések  konkrét  tanulmányokat  mutatnak  be,  a 
konferencia során a következő kérdések mentén keresünk teret a párbeszédre:

1. Mennyiben több a “tudomány, technológia és társadalom” mint egy tudományra 
és technikára specializált  szociológia? Milyen tanulságokkal szolgál az STS a 
technológiai,  a  tudományos  és  persze  a  társadalmi  jelenségek  és  folyamatok 
megértéséhez?

2. Hogyan  értelmezhető  az  STS  ká-európai/magyar  kontextusban?  Mennyiben 
segíthet  a  magyar  helyzet  megértésében?  És  mit  adhat  a  magyar/ká-európai 
tudomány  és  technikai  megismerése  az  STS  és  a  szélesebb  értelemben  vett 
társadalomtudományok számára?

3. Hogyan tovább? Hogyan tudjuk beemelni ezeket a kérdéseket a magyar helyzet 
megismerésébe? Hogyan tudunk továbbgondolkodni és együttműködni?
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Helyszín

A műhelykonferencia helyszíne a Gólya közösségi ház és kulturális központ.

Pontos cím: Bókay János utca 34., 1083 Budapest

A helyszínt  autóval  az  Üllői  út  felől,  tömegközlekedéssel  a  Corvin-negyed  vagy  a 
Klinikák metrómegállókról lesétálva lehet elérni a legkönnyebben. A Corvin-negyedtől a 
Práter  utcán  a  Corvin  plázát  elhagyva  egy  viszonylag  üres  tér  után  jobb  oldalra  kell 
fordulni (9 perc). A Klinikák felől a Szigony utcán rögtön balra, majd az Apáthy István 
utcán rögtön jobbra kell fordulni. A könnyebb tájékozódás érdekében erről betettünk egy 
térképet a programfüzetbe is.

A  helyszínválasztás  némileg  rendhagyó,  mivel  a  Gólya  nem  egy  hagyományos 
konferenciaközpont. Ugyanakkor, mivel mi személyesen támogatjuk a hely célkitűzését 
(dióhéjban:  teret  nyújtani  különböző  művészeti,  tudományos,  közösségi  és  politikai 
tevékenységeknek,  ezzel  is  elősegítve  azok  párbeszédét),  úgy  gondoljuk,  hogy  remek 
színhelyül fog szolgálni a műhelykonferencia számára.

Ellátás

A Gólya mindkét nap biztosít ebédet, kávét és üdítőt az előadóknak és a moderátoroknak. 
Ezen felül, az első, pénteki nap végére szervezünk egy önköltséges vacsorát egy másik 
helyen, és rendkívül örülnénk ha ezen minél többen részt tudnának venni (részletekről a 
helyszínen).

EASST

A műhelykonferencia szervezéséhez igénybe vettük a European Association for the Study 
of Science and Tecnology (EASST) pénzügyi támogatását.

Bármilyen kérdéssel, vagy problémával kérjük forduljon a szervezőkhöz.

Üdvözlettel,

Fabók Márton (marton.fabok@liverpool.ac.uk) és Novoszáth András 
(andras.novoszath@open.ac.uk)
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2014. Január 3.

9:00 - 9:30 Regisztráció

9:30 - 9:45 Bevezető: STS itthon (Fabók Márton és Novoszáth András)

9:45 - 10:45 Vitaindító előadás - Gille Zsuzsa: A posztszocializmus mint a politika eldologiasítása??

10:45 - 11:00 Szünet

11.00 - 12.15 A társadalom az STS tükrében I. (moderál: Kutrovátz Gábor)

Dányi Endre: Politika

Király Gábor: Természet

12:15 - 13:15 Ebéd

13:15—14:30 A társadalom az STS tükrében II. (moderál: Kutrovátz Gábor)

Czirfusz Márton: Tér

Lafferton Emese: Test

Vargha Zsuzsanna: Gazdaság

14:30 - 14:45 Szünet

14:45 - 16:00 Infokommunikációs technológiák a privát és közszféra 
határán, Terem 1. Közgazdaságtan és gazdaság, Terem 3., 

Tófalvy Tamás: Technológia, média és közösség társadalmi 
konstrukciója: Médiaplatform-alapú határmunkálatok a 21. 

századi újságírásban 

Novoszáth András: Pénz, mérés, gazdasági érték

Dén-Nagy Ildikó: Az infokommunikációs technológiák 
munka-magánélet egyensúly megteremtésében játszott 

szerepe- empirikus irodalmi áttekintés

Vargha Zsuzsanna: Értékesítői láncszemek: az ügynök-
megbízó modell és a banki eladás ösztönzése 

Magyarországon a hitelválság előtt.



Markó Ferenc Dávid: Biometrikus rendszerek és Afrika 
Bajmócy Zoltán: Kasszandra vagy Jónás? Az STS esete az 

innováció-politikával 

16:00 - 16:20 Szünet

16:20 - 17:20 STS itthon és külföldön (Vargha Zsuzsanna, Király Gábor, moderál: Zemplén Gábor)

17:30 Vacsora

Szombat, 2014. Január 4.

9:20 - 10:40 Tudomány a társadalomban, Terem 1, Asszisztív technológiák és 
fogyatékosság, Terem 2. Technokrácia és ideológia, Terem 3.

Hudy Róbert: Szakértőség és 
demokrácia - A tudás integrálásának két 

szintje. A tudományos tudás 
szociológiájának kiterjesztése a 
Személyes Tudás filozófájával

Füzesi Péter: A testet öltött norma - 
avagy a fantom nyomában

Pinkasz András: Közgazdaságtan 
változása a politikai küzdelmekben

 

Tanács János: A Bolyai-féle nem-
euklideszi geometria felfedezéséhez 

vezető probléma társadalmi 
beágyazottsága

Fabula Szabolcs: A fogyatékosság, az 
infokommunikációs technológiák és a 

földrajz kapcsolata: nemzetközi 
előzmények és magyarországi 

tapasztalatok

Gagyi Ágnes: Technokraták és 
intézményes reformerek a 

Pénzügykutatóban

Nemes László: Liberális dominancia az 
akadémiai diszciplínákban – liberális 

szempontból

Liska János: A szék mint veszélyes 
találmány

Éber Márk Áron: A hangulatjelentések 
vakságától a „burzsoá áltudományok” 
rehabilitációjáig : A közvéleményről és 

a társadalomról informáló 
professzionális tudás termelésének 
újjászületése és intézményesedése a 
kádári konszolidáció korszakában 



10:40 - 11:00 Szünet

11:00 - 12:40 Gender a tudományban, Terem 1. Test és lélek, Terem 2. Földrajztudomány, Terem 3.

Nádasi Eszter: Gender perspektívák a 
tudományban

Gyimesi Júlia: Spiritizmus, tudomány és 
áltudomány a pszichológia történetében 
- a Magyar Metapsychikai Tudományos 

Társaság szerepe a korai lélektani 
kutatásokban

Győri Róbert: Földrajz és revízió – 
Magyar földrajz a két világháború 

között

Kovács Ágnes: A feminista 
tudománykritika kiterjesztése a fizikai 

tudományok tartalmára feminista 
természetontológia segítségével

Kovai Melinda: Mire jó a 
pszichiátiatörténet?

Gyuris Ferenc: Földrajz és 
szovjethatalom:  A magyar geográfia 

sztálinista fordulata

Nagy Beáta: A tudás átadásának 
maszkulin szervezetei

Lafferton Emese: Az eugenika és a 
pszichiátria magyarországi történetéből

Timár Judit: Az 1950-es, 60-as évekbeli 
magyarországi geográfia marxista 

jellegének vizsgálata

Paksi Veronika: A nők alacsony 
részvétele a műszaki- és 

természettudomány területén

Berkovits Balázs: Az embertudományok 
kategóriái és a szociológiai kritika 

Gyimesi Zoltán: A „kvantitatív 
forradalom” tudományföldrajzi 

vizsgálata 

12:40 - 13:40 Ebéd

13:40 - 15:20 Természet konstrukciója, Terem 1. Reproduktív technológiák 
alkalmazása, Terem 2.

Vizsgálat  és társadalmi kategóriák, 
Terem 3.

Jankó Ferenc: Tudományos jelentések 
szerepe az éghajlatváltozás 

tudományában és politikájában

Vicsek Lilla és Király Gábor: 
Reproduktív technológiák 

alkalmazásának szocio-technikai 
gyakorlata

Szabari Vera: Lehetséges-e a 
szociológiai vizsgálatok 

tudományszociológiai elemezése?

Fabók Márton: Atomenergia és 
politikai-gazdasági berendezkedés: A 

politizáció és technikalizáció dinamikái 
Magyarországon

Bauer Zsófia: Meddőség és 
reprodukciós technológiák megélése: a 

páciensek, mint laikus szakértők

Gárdos Judit: Előítéletek, romák, okok? 
Oksági modell egy magyarországi 

előítéletkutatásban



Kasza Gyula: (G)énkép - A genetikailag 
módosított növények élelmiszercélú 

felhasználásával kapcsolatos fogyasztói 
attitűdök Magyarországon empirikus 

kutatások alapján

Takács Erzsébet: A delegált 
biopolitikától a szakmai 

voluntarizmusig. A prenatális 
diagnosztika társadalmi következményei

Szamosi Barna: A Roma identitás 
szerepének vizsgálata a magyarországi 

orvosi genetikai diskurzusban

Téglás János Vencel: Protokollok és 
hálózatok, sztenderdizáció a 
madárvonulás-kutatásban 

Navratyil Zoltán: Embriószelekció – 
Bioetikai viták külföldön és azok 

lehetséges hatása hazánkban

Dupcsik Csaba: Orvos-beteg 
kommunikáció és egészségügyi 

információ-menedzsment 

15:20 - 15:40 Szünet

15:40 - 16:10 Zárópanel: Kutrovátz Gábor, Vargha Zsuzsanna, Szabari Vera (moderál: Novoszáth András)

16:10 - 16:40 Magyarországi STS network szervezői találkozó



Péntek, 2014. Január 3.

9:00-9:30 Regisztráció

9:30-9:45 B  evezető: STS itthon (Fabók Márton és Novoszáth András)  

9:45-10:45    Vitaindító  előadás  -  Gille  Zsuzsa:  A posztszocializmus mint  a  politika   
eldologiasítása? (moderál: Fabók Márton)

Mostanában mintha egyre több hír lenne a politikai diskurzusban eseményekről, amelyek 
főszereplői nem emberek, hanem tárgyak, technológiák, vagy éppen természeti dolgok: 
gátak, amelyek nem állnak ellent egy hurrikánnak, altatószerek, amelyek holdkóros evésre 
sarkallnak, tinédzser-ölő üdíitőitalok, antibiotikumokra immunis baktériumok, felrobbanó 
olajkutak vagy éppen megkergült szarvasmarhák. A lista azt sugallja, hogy a természet és 
a tárgyi világ egyre kockázatosabbá válik. Hasonlóan, mintha egyre gyakrabban nyúlnánk 
a  politikai  cselekvés  olyan  új  módjaihoz,  amelyek  nem az  embereket  vagy  társadami 
szereplőket,  hanem  a  tárgyakkal  való  viszonyunkat  állítját  középpontba.  Ez  történik 
amikor bio-, fair trade, vagy más tanusítvánnyal rendelkező termékeket vásárolunk, vagy 
amikor 'smart' energia mérőórákat és napelemeket szerelünk fel otthonunkba.

A mai előadásom célja ugyanakkor nem annak a megválaszolása,  hogy valóban egyre 
több tárgy vesz-e minket körül és közvetíti emberi kapcsolatainkat, vagy, hogy ennek csak 
az illuziója áll fenn. Helyette a kérdésem az, hogy a fenti tapasztalatok mit árulnak el a 
posztszocializmusról - erről a  egyszerre politikai és ontológiai jelenségről?

Az előadásomban két magyar esettanulmányon keresztül mutatom be a posztszocializmus 
azon új jelenségét, melyben különböző hatalmi szereplők politikai céljaikat a tárgyi világ 
megváltoztatásával érik el. Ezt a tendenciát a politika eldologiasításának (materialization 
of politics) hívom. Erre a legjobb illusztráció az Európai Unió számos agrár, környezet-, 
állat-  és  fogyasztóvédelmi  szabályozása,  és  ezért  a  két  feldogozandó  eset  a  2004-es 
paprika botrány ás a 2008-as libamáj bojkott lesz. Bemutatom, hogy ez a fajta cselekvés 
mennyiben  hatásosabb,  mint  a  klasszikus  –  pusztán  a  társadalmi  erőket  mobilizáló  – 
politizálás,  illetve,  hogy  ez  a  gyakorlat  hogyan  ássa  alá  az  EU  demokratizáló  és 
egyenlősítő elveit. Végül, amellett fogok érvelni, hogy a politika eldologiasítása helyett, 
és  azt  ellenúlyozandó,  a  politikát  kellene  kiterjeszteni  azokra  a  kérdésekre,  melyeket 
gyakran "pusztán technikai kérdésként" kezelünk és amelyek megoldását hagyományosan 
a  szaktudományokra  és  a  szakértőkre  bízzuk.  Ezt  az  alternatívát,  melyet  a  dolgok 
átpolitizálásának  (politization  of  materiality)  hívok,  egyben  az  Actor-Network  Theory 
(ANT) kritikájának is szánom. 
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11.00  -  12.15    A társadalom  az  STS  tükrében    (előadássorozat,    moderál:  Kutrovátz   
Gábor)  ) I.  

Felvezető

Dányi Endre: Politika (avagy a parlament mint közhely)

A tudomány-  és  technológia  tanulmányok  (STS)  művelése  kezdettől  fogva  politikai 
intervenció  is  volt:  kutatók  a  modern  tudományok  helyszíneinek  és  gyakorlatainak 
láthatóvá  tételével  igyekeztek  –  és  igyekeznek  ma is  –  bemutatni  a  hatalom és  tudás 
összefonódásának komplex módjait. A részletes empirikus vizsgálatok azonban mostanáig 
leginkább  a  tudományos  tudás  politikai  vonatkozásaira  összpontosítottak,  míg  a 
demokratikus politika, illetve az azzal kapcsolatos tudományok helyszínei és gyakorlatai 
ritkán kerültek előtérbe. Ebben az előadásban a Lancasteri Egyetem szociológia tanszékén 
írt  doktori  disszertációm  alapján,  a  magyar  parlament  epületén  keresztül  kívánom 
bemutatni,  hogy hogyan járulhatnak hozzá a tudomány- és technológia tanulmányok a 
demokratikus  politika  empirikus  elemzéséhez.  Formájából  és  méretéből  adódóan  a 
budapesti Országház különösen alkalmas módszertani eszköz annak a megvizsgálására, 
hogy miféle politikai valóság volt a liberális demokrácia a 19. század végén, hogy mi 
történt ezzel a politikai valósággal a 20. században, és hogy miként lett ez újra felfedezve 
és átalakítva a 21. század elején. Ezen átalakulás részletes leírása önmagában is érdekes, 
ám  a  legizgalmasabb  kérdés  mégis  az:  mindez  mennyiben  tekinthető  politikai 
intervenciónak? Az előadás ennek a kérdésnek a rövid tárgyalásával zárul.

Király Gábor: Természet
A vitaindító előadás különböző  természetkonstrukciókat mutat be, illetve reflektál arra, 
hogy  milyen  módon  határozzák  meg  ezek  a  szemléletmódok  a  természettel  való 
viszonyunkat  és  a  természeti  beavatkozások  megítélését.  A  különböző 
természetkonstrukciókat  az  előadás  Luptun  nyomán  a  realizmus,  gyenge  és  erős 
konstruktivizmus  kontinuumán helyezi  el:  így különül  el  egymástól  az  (a)  antropocén 
szemlélet, (b) a latour-i politikai ökológia, valamint (c) a természet fogalmának radikális 
relativizálása (Haraway és Zizek). Az előadás nyomán olyan kérdések vethetőek fel, mint: 
Melyik  szemlélet  alkalmas  a  leginkább  a  fenntarthatóság  meghatározására  és 
megalapozására?  Milyen  módon  biztosítható  a  természeti  elemek  reprezentációja  (a 
kifejezés mind tudományos, mind politikai értelmében) a politikai folyamatban? Milyen 
(jelenleg még nem létező) politikai rendszer tudná ezt a legjobban biztosítani?

12:15-13:15 Ebéd

11.00  -  12.30    A társadalom  az  STS  tükrében    (előadássorozat,    moderál:  Kutrovátz   
Gábor  ) II.  

Czirfusz Márton: Tér
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Az  előadásban  három  témán  keresztül  mutatom  be,  hogy  a  társadalomföldrajz  és  a 
tudomány- és technológiatanulmányok (STS) között milyen kölcsönkapcsolatok voltak az 
elmúlt  1-2  évtizedben.  Először  a  földrajztudomány  STS  hatására  elmozduló  kutatási 
területeit elemzem (főleg azt a kérdést, hogy a természet és a társadalom viszonyát milyen 
újfajta  módokon  értelmezik  az  angolszász  földrajzban).  Ezt  követően  szűkebben  a 
gazdaságföldrajz  tudománytörténetét  és  általában  a  gazdaságföldrajzban  a  gazdaság 
fogalmát és felfogását megváltoztató, STS által inspirált vizsgálatok néhány csomópontját 
járom körül. Végül saját kutatásaim alapján vázolom fel azt a kutatási programot, amely 
az STS földrajzos olvasatának segítségével a magyar gazdaságföldrajz tudománytörténetét 
értelmezi  át,  valamint  kifejezetten  a  munka  fogalmán  keresztül  világít  rá  a 
gazdaságföldrajz  és  a  területi  tervezés  társadalmi  konstruáltságára  és  politikai 
gazdaságtani beágyazottságára.

Lafferton  Emese:  Faj,  etnicitás  és  birodalmi  hanyatlás.  Magyarországi 
„fajtudományok” az 1900 körüli évtizedekben. 

Előadásomban először a jelenlegi történeti kutatásaim tágabb kereteit vázolom fel: a faji 
gondolkodás és bizonyos „fajtudományok” Magyarországi történetének jellegzetességeit 
tárgyalom  európai  összehasonlításban  az  első  világháborút  megelőző  időszakban.  A 
századfordulós imperializmus és nacionalizmus öszefüggéseiben azt  vizsgálom, miként 
határozta meg a Magyar Királyság sokszínű etnikai összetétele azt, hogy milyen típusú 
fizikai  antropológia,  néprajz,  és  eugenika  honosodhatott  meg  az  országban  és  egyben 
milyen kihívást jelentett ez a heterogenitás az érintett tudományos diszciplínák számára 
annak  elérésében,  hogy  definiálják  a  nemzetet  és  a  fajt,  illetve  értelmezzék  a 
soknemzetiségű  lét  gazdagságát  és  komplexitását.  A tudomány  intézményesülésének, 
művelésének  és  politikai  szerepvállalásának  nemzeti  tradícióit/modelljeit  illetően  úgy 
vélem, hogy a „fajtudományok” történetének magyarországi alakulása jelentősen eltért a 
szakirodalomban tárgyalt brit, francia, német és amerikai modellektől.

Előadásom második  részében  a  jeles  magyar  biológus,  zoológus,  és  a  magyarországi 
“fajegészségtan” megalapítójának, Apáthy Istvánnak a munkáiból válogatott idézeteken 
keresztül igyekszem azt szemléltetni, milyen kétirányú kölcsönhatás jellemezte a korszak 
természettudományos  és  társadalomtudományos  gondolkodását.  Egyrészről,  miként 
hatották át a tudós politikai nézetei és nacionalizmusa a természettudományos meglátásait, 
másrészről  pedig  miként  kísérelte  meg  segítségül  hívni  a  természettudományos 
“alapigazságokat” a társadalom “tudományos” megértésének és jobbításának érdekében. 

Vargha Zsuzsanna: Gazdaság
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14:45-16:00   Infokommunikációs technológiák a privát és közszféra határán   szekció  ,   
Terem 1.   (moderál: Fabók Márton)  

Tófalvy  Tamás:  Technológia,  média  és  közösség  társadalmi  konstrukciója: 
Médiaplatform-alapú határmunkálatok a 21. századi újságírásban.

A  média  legújabb  kori  átalakulása  jelenleg  is  tart.  Nem  csak  a  médiatartalmak 
fogyasztásának  módjai  változnak,  hanem  a  tartalmak  előállításának  praxisai  és  az 
újságírás, mint szakma társadalmi megítélése, szerepe is. A változás – melyet a szakmai 
diskurzusokban egyaránt neveznek a sajtó és újságírás pusztulásának, a média válságának, 
vagy  éppen  digitális  forradalomnak  –  élénk  konfliktusokkal  jár  a  médiapiacon.  Az 
egymással szemben álló üzleti és szakmai érték- és érdekrendszerekhez kötődő szereplők 
igyekeznek  definiálni  és  megvédeni  saját  pozícióikat,  és  érdekeiknek  megfelelően 
pozícionálni  a  print  vagy  digitális  platformokat,  illetve  a  tartalomelőállítás  különböző 
praxisait.  Előadásomban  egyfelől  arról  szeretnék  beszélni,  hogy  a  professzionális 
médiaszakmai  szereplők vitáiban hogyan formálódnak meg a laikus közönség hasonló 
diskurzusaitól  alig  különböző,  a  print  és  a  digitális,  a  „régi”  és  az  „új” 
médiaplatformokhoz kapcsolódó értékkonstrukciók. Másfelől pedig arról, hogy a jelenlegi 
írott  tartalomszolgáltatás  demarkációs  munkálataiban  hogyan  konstruálódnak  meg  az 
újságíró és nem-újságíró közötti határok, illetve a rossz és a jó újságírók hierarchiája a 
szakma  kulturális  és  értékrendszerében.  E  két  szempont  egymás  mellé  helyezésével 
amellett  szeretnék érvelni,  hogy a diskurzusok szorosan összekapcsolódnak egymással, 
azaz jelenleg a médiaplatformokhoz kapcsolt értékítéletek kialakítása és az újságírás, mint 
szakmai  hálózat  értékrendszerének  megalkotása  és  legitimálása  egyazon  társadalmi  és 
kulturális konstrukció, a print és a digitális „jó és rossz” megalkotásának részei.

Dén-Nagy Ildikó: Az infokommunikációs technológiák munka-magánélet egyensúly 
megteremtésében játszott szerepe- empirikus irodalmi áttekintése.

Az  infokommunikációs  technológiák  megjelenésével  módosul  a  családon  belüli 
kapcsolattartás  gyakorlata,  átértelmeződik  a  család  és  a  külvilág  viszonya.  Ehhez 
hozzájárul,  hogy  új  típusú  munkaformák  jönnek  létre,  amely  befolyásolja  a  családi 
feladatok  és  a  kereső  tevékenység  összeegyeztethetőségét.  A  munka  átütemezhető, 
hazavihető,  a  magánélet  pedig  benyomul  a  munkahelyre,  változik  tehát  a  két  terület 
rugalmassága és átjárhatósága. Előadásom az infokommunikációs technológiák (különös 
tekintettel a mobiltelefon) elterjedésének a családra, illetve azon belüli is a családtagok 
munka-magánélet  egyensúlyára  gyakorolt  hatásaira  összpontosít.  Empirikus  áttekintést 
kívánok nyújtani az elmúlt  évek nemzetközi  és hazai kutatási tapasztalatairól.  Számba 
veszem, hogy a tanulmányok milyen elméleti keretrendszerből indulnak ki (technológiai 
determinizmus  vs.  a  technológia  társadalmi  megformálásának  elmélete),  vizsgálatukat 
milyen  társadalmi  csoportokra  terjesztik  ki,  milyen  kérdéseket  illetve  hipotéziseket 
fogalmaznak meg,  ezeket  hogyan operacionalizálják,  milyen módszertant  alkalmaznak. 
Kitérek  arra  is,  hogy  ezek  a  kutatások  mennyire  járulnak  hozzá  a  technológia  és 
társadalom bonyolult egymásra hatásának megértéséhez.
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Markó Ferenc Dávid: Biometrikus rendszerek és Afrika.

A  biometrikus  azonosítással  kapcsolatban  a  kritikai  és  tudományos  diskurzus  a 
technológiai innovációk és a személyes adatok védelméhez való jogok körül zajlik, ahol a 
példák  és  esettanulmányok  szinte  kivétel  nélkül  mind  Nyugat-Európából  vagy Észak-
Amerikából  érkeznek.  Hol  vannak  az  információs  önrendelkezési  jogok  határai, 
szükséges-e a privát cégek adatkezelési eljárásainak korlátozása, és meddig terjedhet a 
szuverén  állam  kíváncsisága.

Kevesebb figyelmet kap, hogy harmadik világbeli államok polgárai sokkal gyakrabban és 
szisztematikusabban  esnek  biometrikus  azonosítás  alá.  A  biometrikus  azonosítás  a 
harmadik világbeli országokban egyfajta csodatevőként jelenik meg, amelyik a múlt sok 
hibáját helyreteszi majd. Egyfajta nosztalgia a jövő iránt érzés figyelhető meg. Az elmúlt 
évek afrikai választásai elképzelhetetlenek biometrikus regisztrációs rendszerek nélkül és 
szinte  valamennyi  ország  bevezetett  egy  biometrikus  adatbázison  alapuló,  új 
személyiigazolvány-rendszert.  De  nem  csak  az  államok  vezetnek  be  újabb  és  újabb 
biometrikus  rendszereket.  

Az  ENSZ,  kisebb-nagyobb  NGO-kal  karöltve,  egyes  menekülttáborokban  biometrikus 
adatbázisokban  regisztrálja  és  azonosítja  a  menekülteket  -  és  így  választja  el  őket  a 
'támogatásra nem jogosult' helyi lakosságtól. Amennyiben nem áll rendelkezésre egyéb, 
megbízható személyazonosítási-rendszer, akkor megengedhető az alapjogok korlátozása? 
Vagy Afrika a biometrikus iparág kísérleti laboratóriuma, ahol a technológiai cégek sokkal 
egyszerűbben  kipróbálhatják  és  tökéletesíthetik  rendszereiket?  Az  előadás,  afrikai 
példákon  keresztül,  egy  tíz  hónapos,  dél-szudáni  terepmunka  empirikus  eredményeit 
felhasználva igyekszik kérdéseket feltenni a biometrikus azonosítás globális trendjeiről. "

biometrikus azonosítás, választások, ENSZ, alapjogok

14:45-16:00    Közgazdaságtan  és  gazdaság    szekció  ,  Terem  3.    (moderál:  Pinkasz   
András)

Novoszáth András: Pénz, mérés, gazdasáig érték.

Közgazdászok és társadalomtudósok gyakran figyelmen kívül hagyják a pénz szerepét a 
gazdaságban. Ez többek között köszönhető annak, hogy a XIX. és XX. százados során a 
pénz  lehetséges  és  megengedett  formái  lecsökkentek  és  az  államok  oldaláról  szigorú 
szabványosításon estek át.
Az  utóbbi  pár  évtízedben  azonban  -gazdasági,  technológiai  és  társadalmi  változások 
következtében- a pénz fekete doboza felnyílt és számos újszerű és kisérleti formát ontott 
ki magából. A kutatásom tárgya hogy ezen új formák, hogyan változtatják meg az árak és 
a gazdasági érték mérésének, vagy egyszerűen csak az elszámolhatóság folyamatait.  A 
téma tárgyalását a Bristol Pound helyi kiegészítő pénzen végzett ethnográfiai kutatásomon 
keresztűl mutatom be.
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Vargha Zsuzsanna: Értékesítői  láncszemek: az ügynök-megbízó modell és a banki 
eladás ösztönzése Magyarországon a hitelválság előtt.

Mi fán terem az ügynök?  A megbízó szervezetet  jutalmazás  fejében képviselő,  annak 
érdekében tevékenykedő ügynök mindennapi jelenség és számos közgazdaságtani elmélet 
alaptételezése, ám ez a gazdasági figura nem a semmiből lép elő.

A pénzügyi válság értelmezésében világszerte központi helyet foglal el a javadalmazási 
rendszerek  bírálata,  amelyek  a  közvélekedés  szerint  a  bankárokat  és  pénzügyi 
értékesítőket  túlzott  kockázatvállalásra  és  az  ügyfelek  kihasználására  ösztönözték. 
Magyarországon a hitelválság előtt sok bank tért át a bónuszalapú javadalmazásra illetve 
alkalmazott ügynököket jutalék fejében, a PSzÁF szerint nagymértékben hozzájárulva a 
hiteltermékek elterjedéséhez.

Bár külsőleg és utólag eredményesnek mondható a bónusz- és jutalékrendszer bevezetése, 
önmagukban ezek nem eredményezték az eladás növekedését.  Az előadás bemutat  két 
esetet, ahol a banki értékesítést pénzbeli jutalommal serkentették: egy magyar nagybank 
fiókhálózati programját a kiszolgálástól az értékesítés felé, és egy konzervatív pénzügyi 
szervezet  Multi-Level  Marketing  hálózatát.  A  szervezetekben  végzett  terepmunka 
megfigyelési  és  interjúanyaga,  és  a  cselekvői  hálózatok  (actor  network)  elemzési 
módszere betekintést enged az ösztönzési lánc ellentmondásos és fokozatos kiépülésébe. 
A  pénzbeli  jutalom  akkor  hatott  absztrakt  ösztönzőként,  amikor  a  javadalmazható 
teljesítmény mint viselkedési forma előállt, a banki munka megfigyelésére és mérésére tett 
konkrét szervezeti változások eredményeként.

Ezáltal  egy  közgazdaságtani  elmélet,  az  ügynök-megbízó  modell  bekövetkezési  erejét 
(performativitását) állapithatjuk meg, a gazdaság tudomány- és technikai tanulmányozását 
folytatva (Callon 1998, MacKenzie és Millo 2003). A modern számvitel és kontrolling 
ösztönzési  rendszereit  ugyanis  meghatározóan befolyásolta  az  ügynök-megbízó modell 
(agency  theory),  melyek  így  a  pénzbeli  jutalmazást  a  teljesítménynövelés  evidens 
eszközének tekintik. Az elmélet szerint természetszerűen adott, ösztönözhető „ügynökök” 
a két magyar pénzügyi szervezetnél is leírhatók, de csak miután az ösztönzés áttételekkel 
tele láncolata – a teljesítménymérés információs körforgása – viszonylag stabilizálódott. 
Így  az  előadás  hozzájárul  mind  a  mai  magyar  hitelválság  egy  mozzanatának 
megértéséhez,  mind  pedig  a  közgazdaságtani  elméletek  valóságelőállító  hatásának 
(performativitásának) vizsgálatához.

Bajmócy Zoltán: Kasszandra vagy Jónás? Az STS esete az innováció-politikával.

Napjainkban  két  igen  jelentős,  innováció-  és  technológiapolitikai  relevanciával  bíró 
szakmai  diskurzus  folyik  –  egymástól  gyakorlatilag  teljesen  függetlenül.  Az  egyik 
elsősorban a közgazdaságtan berkein belül, és jelenleg az evolúciós közgazdaságtan és az 
innovációs  rendszerek  irodalma  dominálja.  A másik  diskurzus  főként  a  filozófia  és 
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szociológia területéről nőtt ki, és egyik legmeghatározóbb kortárs megközelítése az STS. 
Míg az előbbi jelentősen formálja napjaink innováció- és technológiapolitikáját, addig az 
STS e tekintetben jobbára süket fülekre talál.
Jelen tanulmány azt vizsgálja, mi az oka az STS és az innováció közgazdaságtana közti 
szakadéknak.  És  főleg,  hogy  miért  nem reflektál  a  közgazdaságtan  az  STS irányából 
érkező  kritikákra.  Egy  olyan  megközelítést  ajánl  (Amartya  Sen  képességszemléletére 
alapozva), amely alkalmas lehet  az STS fő  innovációpolitikai  üzenetének (pl.  a „nagy 
választóvonal” eltörlése, hibrid fórumok jelentősége, deliberatív részvétel) befogadására, 
miközben a közgazdaságtan berkein belül folyó diskurzushoz is kapcsolódni tud.

16:20-17:20 STS itthon és külföldön: Vargha Zsuzsanna, Király Gábor (moderál: 
Zemplén Gábor)

17:30 Vacsora
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Szombat, 2014. Január 4.

 9.00-10.40     Tudomány a társadalom  ban,   Terem 1.   (moderál: Kutrovátz   G  ábor)     

Hudy Róbert:  Szakértőség és demokrácia  -  A tudás integrálásának két  szintje.  A 
tudományos tudás szociológiájának kiterjesztése a Személyes Tudás filozófájával.

A  tudományos  vagy  technológiai  kérdésekről  szóló  vitákban  a  legitimáció  végső 
forrásának tipikusan vagy az egyént, vagy a közösséget tekintik. Hasonlóan, a tudásról 
szóló filozófiai vitákban a régebbi,  analitikus hagyomány az egyénre, az újabb társas-
történeti  hagyomány (SSK) a tudományos közösségre vagy a társadalomra fókuszál.  A 
fenti  nézetkülönbséget  azonban  fel  lehet  oldani  nem  csak  az  egyik  vagy  a  másik 
legitimációs bázis előtérbe helyezésével, hanem az egyéni és a közösségi legitimáció mint 
párhuzamos és autonóm folyamatok kölcsönhatásának feltevésével is. Ehhez az analitikus 
hagyomány történetietlen tudásfogalmát egyéni szinten helyettesíteni kell egy történeti, 
útfüggő megközelítéssel. Így egy tudományos elmélet vagy egy technológia története a 
kutató  egyéni  felfedezéstörténetének  és  a  közösségi  hagyomány  történetének 
kölcsönhatásából alakul ki. A tudás kétszintű, útfüggő megközelítése lehetőséget ad arra, 
hogy  a  személyes  tapasztalat  és  meggyőződés  és  a  közösségi  tudás  is  elfogadott 
tényezőként jelenjen meg a tudományos és technológiai vitákban.

Tanács  János:  A  Bolyai-féle  nem-euklideszi  geometria  felfedezéséhez  vezető 
probléma társadalmi beágyazottsága.

Az  előadás  keretében  arra  mutatok  példát,  hogy  az  egyik  legfontosabb 
matematikatörténeti  problémának,  a  Párhuzamosok  Problémájának  hogyan  kellet 
illeszkednie  az  egymással  összefonódott  vallási-felekezeti  és  politikai  erőtérhez.  A 
Párhuzamosok  Problémája,  amely  azután  a  Bolyai-Lobacsevszkij-féle  nem-euklideszi 
geometria  felfedezéséhez  vezetett,  kiválóan  illeszkedett  18.  század  végének 
Magyarországára jellemző protestáns intellektuális közegek vallási-politikai elvárásaihoz 
és  értékeihez.  Ezzel  párhuzamosan  e  matematikai  probléma  számára  nem volt  hely  a 
katolikus  közegeken  belül.  A komplex  és  egymással  ütközésben  álló  társas  értékek 
közvetett,  ám  mégis  meghatározó  szerepet  játszottak:  kiválasztották,  hogy  mi  lehet 
receptív  közege  az  egyik  legnagyobb matematikai  áttöréshez  vezető  kérdésnek.  A 18. 
század végének magyarországi katolikus és református értékrendszerek pozitív és negatív 
módon  is  kijelölték  a  receptív  közegek  határait  a  korban.
Az általánosan elterjedt  matematikatörténeti  nézet,  hogy a matematikai  probléma iránt 
általános érdeklődés mutatkozott. Ez alapvetően a problémán munkálkodó matematikusok 
érzékcsalódása volt, amelyet tévesen általánosított a matematikatörténet. Ezzel szemben 
sem általános érdeklődés nem mutatkozott a kérdés iránt, sem a kor vezető matematikai 
iskolája,  a  francia  geometria  iskola  nem  respektálta  a  kérdést.  Értékelte  viszont  a 
feltörekvő,  ám  a  korban  alapvetően  marginális  helyzetben  lévő  német  nyelvű 
matematikusok közege, akik a protestáns intellektuális miliőbe ágyazódtak. Mindez azt 
mutatja, hogy a Párhuzamosok Problémája nem csupán egy Immanuel Kant eszméi által 
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filozófiailag motivált matematikai kérdés volt, hanem a német nyelvű protestáns közegbe 
mélyen beágyazott probléma is.

Nemes  László:  Liberális  dominancia  az  akadémiai  diszciplínákban  –  liberális 
szempontból.

Az elmúlt években nagy hangsúlyt kapott az akadémiai világban tapasztalható liberális 
részrehajlás jelensége. Különböző ideológiai és erkölcsi elkötelezettségű szerzők mutattak 
rá  arra  a  jelenségre,  hogy főleg  a  humán tudományokban a  liberális  nézeteket  vallók 
aránya messze felülmúlja a liberálisoknak a népesség egészében tapasztalható arányát. Ez 
a  jelenség  nem  csupán  a  morális  és  politikai  diskurzusokat  határozza  meg,  hanem 
bizonyos tudományterületeken a tudományos kérdésekre is kihatással van. Jonathan Haidt 
amerikai  morálpszichológus  újabban  úgy  érvelt,  hogy  a  liberális  (amerikai)  kutatók 
szemlélete beszűkíti a moralitás természetéről folyó nemzetközi pszichológiai kutatásokat, 
ezáltal elszegényítve az erkölcsi kérdésekről való gondolkodásunkat. Neil Gross kanadai 
szociológus  Why  are  professors  liberal  and  why  do  conservatives  care?  című  új 
könyvében  (2013)  kiterjedt  kutatásokkal  támasztja  alá  és  elemzi  az  akadémiai  világ 
liberális  részrehajlását.  A  tudományos  tudás  előállításának  és  a  tudás  társadalmi 
státuszának  vizsgálatakor  a  politikai  ideológiák  mentén  mutatkozó  tendenciák  a 
tudománykutatás  fontos  tényezőjét  jelentik.  Előadásomban  ezeket  a  szempontokat  és 
kutatási eredményeket tekintem át, kiegészítve néhány hazai vonatkozású tapasztalattal. A 
tudományos életben felismerhető liberális túlsúly a világ és az emberi állapot átfogóbb 
megismerésének  akadályát  képezi,  amely  liberális  szempontból  is  komolyan  veendő 
problémának számít.  Az akadémiai diszciplínák liberális részrehajlásával tehát liberális 
szempontból is foglalkozni kell.

9.00-10.40  Asszisztív  technológiák és  fogyatékosság,   Terem 2.     (moderál:  Könczei   
György)

Fabula Szabolcs: A fogyatékosság, az infokommunikációs technológiák és a földrajz 
kapcsolata: nemzetközi előzmények és magyarországi tapasztalatok.

Előadásomban  az  infokommunikációs  technológiák  (IKT)  térformáló  hatásának  és  a 
fogyatékosságnak  mint  testi-biológiai  és  egyben  társadalmi-térbeli  képződménynek  a 
kapcsolatát vizsgálom.
A fogyatékosság  és  a  technológia  térbeli  összefüggéseinek  vizsgálata  a  20.  század 
második  felében  egyre  nagyobb  hangsúlyt  kapott.  A  fogyatékosság  társadalmi  és 
bioszociális  modelljeinek  létrejöttével  egyes  kritikai  szemléletű  társadalomföldrajzi 
kutatások  rávilágítottak  a  technológia  szerepére  az  egészségkárosodással  összefüggő 
társadalmi-térbeli  hátrányos  helyzet  kialakulásában.  Napjainkban  az  IKT eszközök  és 
kompetenciák birtoklása a társadalmi-térbeli differenciálódás egyik kulcsdimenziója, és a 
fogyatékos  emberek  jelentős  része  ebből  a  szempontból  is  hátrányos  helyzetűnek 
mondható. Bár az utóbbi években a magyarországi társadalomföldrajzi kutatásokban is 
jelentős  témává  vált  az  IKT  térformáló  szerepe,  a  fogyatékosság  társadalmi-térbeli 
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képződésével  való  kapcsolata  kevéssé  kutatott.  
Célom, hogy a jelen előadással bemutassam egyrészt egy, a fenti megközelítéssel végzett 
kutatás  potenciális  előnyeit,  másrészt  az  IKT  és  a  fogyatékosság  területi-térbeli 
aspektusainak  néhány  magyarországi  összefüggését.  A kutatáshoz  interpretatív-kritikai 
megközelítés  mellett  vegyes  módszertant  alkalmaztam:  kvantitatív-statisztikai 
számításokat,  dokumentumelemzést  és  egy  feltáró  jellegű  fókuszcsoportos  interjút.  A 
kutatás eredményeként képet kaphatunk a fogyatékosság-földrajz és az IKT kapcsolatát 
vizsgáló szakirodalmi előzményekről, valamint az említett koncepcionális elemek között 
Magyarországon  tapasztalható  néhány  különböző  léptékű  összefüggésről:  makro-
regionális különbségekről, kulcsdokumentumokban megjelenő diskurzuselemekről, sérült 
emberek tapasztalatairól.

Liska János: A szék mint veszélyes találmány.

Az  elmúlt  évtizedben  számos  kutatás  bizonyította,  hogy  az  ülő  életmód  jelentősen 
hozzájárul  többek  között  keringési  rendellenességek,  cukorbetegség  vagy  depresszió 
kialakulásához, és közvetlen oka sok hátfájásnak és porckorongsérvnek. Előadásomban a 
szék kultúr-történetének illetve az ülés intézményének rövid bemutatása után áttekintem, 
miként  válhatott  mostanra  a  szék  az  urbanizációs  betegségek  egyik  legveszélyesebb 
faktorává,  és  milyen  megoldási  javaslatok  születtek  eddig  veszélyeinek csökkentésére.
Az esettanulmány célja árnyalni azt a gyakran hangoztatott technika-filozófiai álláspontot, 
mely szerint a technológia elsősorban „az emberi képességek kiterjesztése” – amennyiben 
a szék esetében kézzelfogható az emberi képességek beszűkülése is.

Füzesi Péter: A testet oltott norma - avagy a fantom nyomaban

A segítő  technológiákkal  (assistive technologies -  AT) szemben gyakran fogalmazódik 
meg az a megalapozott kritika (Blume, 2009; Blume, 2012 )  (Moser, 2000, 2006) amely 
szerint ezen technológiák célja a fogyatékkal élők normalizálása. Míg az univerzalis, vagy 
inkluziv dizájn (Mace, n.d.) célja mindenki számára hozzáférhető környezet kialakítása, 
addig a támogató technologiák (AT) célja az egyéni felhasználó kompenzációja, hogy a 
'normális' technologiai környezetet használhassa. 
Előadásom  egy  hybrid  diszciplináris  térben  mozog:  a  kérdésfeltevés,  és  a  lehetséges 
válaszok két fő elméleti forrása a science technology and society - STS, (Haraway, 1997; 
Latour, 1993; Shapin and Schaffer, 1989)), és a disability studies (Lennard J. Davis, 2006; 
Goodley, Hughes and Davis, 2012; Oliver, 1990; Thomas, 2007; Thomson, c1997.), mint 
a  fogyatékosság mint  elnyomás (disablement  as  oppression)  kritikai  megközelítése.  Itt 
arra probálok rávilágítani, hogy a normate (Thomson, c1997.; Garland-Thomson, 2002) 
fogalma hogyan használható a támogató és egyéb technologiák megértésében. Előadásom 
első  részében egyes támogató technológiai ezközökre (AT) fókuszálok, míg a második 
részben a különböző normate alakok és technologiai eszközök konfigurációját (Suchman, 
2013) vizsgálom és hatásukat a technológiai 'környezet' kialakításában. 
Összegzésképpen a mellett  szeretnék érvelni,  hogy a normate alakja központi  szerepet 
játszik  a  támogató  technologiák  (AT)  fejlesztésében,  amelyek  célja  a  normalizáció. 
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Ugyanakkor ezekben a támogató eszközökben különböző normate alakok öltenek formát, 
ami rávilágít a normalizáció mint kompenzációs stratégia saját belső ellentmondásaira, és 
a támogató és egyéb technológiák korlátaira és nem nem kívánt hatásaira. Ezért a normate 
fogalma hasznos  lehet  mind a  normalizáció  megértésében,  mind pedig  a  támogató  es 
egyéb technológiak hatáselemzésében.

9:  00  -10:4  0     Technokrácia és ideológia, Terem 3.   (moderál: Szabari Vera)  

Pinkasz András: Közgazdaságtan változása a politikai küzdelmekben.

A közgazdaság-tudomány alakulását a hatvanas évek Magyarországán az ágazati érdekek 
és a funkcionális szempontok (pénzügyi és tervezési folyamatok) törésvonalai, valamint a 
gazdaságpolitikával történő szoros együttműködések egyaránt meghatározták. Szemben a 
kritikátlanul  használt  reformer‒dogmatikus  törésvonallal,  a  teljes  közgazdász  szakma 
reformernek  volt  tekinthető,  a  különbség  a  felek  között  elsősorban  gazdaságirányítási 
kérdésekben volt: az egyes gazdasági döntéseket milyen arányban kellene meghatároznia 
a piacnak és a tervezésnek. A piaci folyamatokat előtérbe helyezők jobban megszervezték 
magukat  és  erős  politikai  szövetségesekkel  rendelkeztek,  szemben  a  tervgazdálkodás 
mellett érvelőkkel, akik az egész szocializmus alatt végig elszigeteltek maradtak. Míg az 
új gazdasági mechanizmus egy mindkét csoportot bevonó vita előzte meg, ahol a politikai 
hátszél a piacpártiaknak kedvezett,  addig a recentralizációs folyamatokat a közgazdász 
szakmán kívüli szempontok döntötték el. A gazdaságpolitikai vitákban felvett tudományos 
stratégiák  a  tudományos  kérdéseket  is  meghatározták.  Háttérbe  szorultak  a  nagyobb 
gazdasági  összefüggések és  előtérbe került  egy szakpolitikára  koncentráló  technokrata 
nyelvezet.

Gagyi Ágnes: Technokraták és intézményes reformerek a Pénzügykutatóban.

A Pénzügyminisztérium kutatóintézetében a hetvenes évek második felében kialakult az új 
gazdasági mechanizmus megtorpanásának egy institucionalista kritikája, ami különbözött 
a  Fordulat  és  reformban  később  megjelenő  másik  kritikától,  a  piaci  mechanizmus 
akadályait felrovó monetarista iránytól. Arra lennék kíváncsi, hogy a tágabb technokrata-
dogmatista  vitában,  amiről  a  többiek  beszélnek,  hogyan  pozícionálható  ez  a  kritika  - 
beleillik  a  dogmatista  pozícióba,  vagy  egy másik,  önálló  irányt  jelent,  mind  elméleti, 
ideológiai, szempontból, mind a politikai szövetségek szempontjából?

Éber  Márk  Áron:  A  hangulatjelentések  vakságától  a  „burzsoá  áltudományok” 
rehabilitációjáig:  A közvéleményről  és  a  társadalomról  informáló  professzionális 
tudás  termelésének  újjászületése  és  intézményesedése  a  kádári  konszolidáció 
korszakában.

Honnan tudhatta a pártállami vezetés, hogyan élnek és mit gondolnak ""az emberek"", ha 
1956  nyomán  egyszer  már  megbizonyosodhatott  róla,  hogy  egyedül  a 
hangulatjelentésekben  és  a  titkosszolgálati  jelentésekben  többé  nem  bízhatnak?  A 
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konszolidációhoz  és  a  reformokhoz  professzionális  szakemberekre  és  specializált 
szaktudásra:  intézményesített  társadalom-  és  közvélemény-kutatásra  van  szükség.  –  E 
belátás  és  az  ebből  származó  politikai  akarat  nélkül  a  hazai  közvélemény-  és 
társadalomkutatás  sem  születhetett  volna  újjá,  s  a  társadalomról  szóló  tudástermelés 
politikától kapott relatív autonómiája is csak akkor érthető meg, ha látjuk, pontosan miért 
és  meddig  engedi  a  pártállam  a  korábban  ""burzsoá  áltudomány""-nak  bélyegzett 
tudásterületek újra-kibontakozását.
Előadásomban  azt  állítom,  hogy  a  demokratikus  akaratképzés  hiányában  a  hazai 
közvélemény- és társadalomkutatás elsődleges politikai funkciója a társadalmi szerkezetek 
és dinamikák, valamint a közvélemény formálódásának monitorozása volt – ezért hagyták, 
szerepét  erre  szabták,  relatív  önállóságát  eddig  a  határig  engedték.  (Eddig  a  határig 
viszont  nemcsak  engedték,  de  a  mai  helyzettel  összehasonlítva  páratlan  bőkezűséggel 
finanszírozták  is.)  Amint  néhány  szociológus  fellázad  ""a  politika  szolgálóleányára"" 
szabott  szűkös  szerep  ellen  és  rendszerkritikus  tudás  termelésébe  fog,  szankciókkal 
kényszerül  szembenézni.

Tudás és hatalom, professzionalizáció és ideológia, szaktudás és vonalasság, reformizmus 
és dogmatizmus, technokrata stratégiák és a munkásosztályra, a dolgozó népre hivatkozó 
diskurzusok  a  társadalomtudományokban  és  a  tudománypolitikában  (a  hazai 
közvélemény- és társadalomkutatás példáin).

11.00-12.40 Gender a tudományban, Terem 1.   (moderál: Vicsek Lilla)  

Nádasi Eszter: A biológiai és társadalmi nem értelmezéskülönbségei: A tudományos 
vita színterei a Gender Studies területén.

Az  előadás  az  emberi  nemmel  foglalkozó  tudományág  (Gender  Studies)  területén 
megjelenő  tudományos vitakérdéseket tekinti át. Közép-Európa kontextusában az egyik 
legfontosabb kérdés az,  hogy az elméletalkotók hogyan definiálják magukat  a  Gender 
Studies  nyugati  elméleteihez,  tendenciáihoz  képest.  Nézetkülönbséget  eredményez  az, 
hogy  a  társadalmi  aktivizmusban  gyökerező  Gender  Studies  intézményesülésével 
átalakultak a korábbi tudástermelés és tudásközvetítés folyamatok, ami elméleti, és elvi 
alapvetéseket  tett  a  kritika  tárgyává.  A  tudományág  alapvetéseit  érintő  párbeszédek 
kiemelt  szerepűek  az  interdiszciplinárisnak  tekintett  tudományágban,  mely  kritikusan 
tekint  saját  tudástermelési  és  tudásközvetítési  folyamataira.  A humán,  társadalom,  és 
természettudományos  megközelítések  az  elméleti  és  módszertani  gazdagság  mellett 
ellentmondásokat  eredményeznek.  Fontos  kérdés,  hogy  biológiai  és  társadalmi  nemi 
konstrukciók esetében, a történelmi és kulturális perspektívák figyelembe vétele mellett 
hogyan érzékenyíthetőek a kutatások:  ezt  az interszekcionalitás  koncepcióján keresztül 
példázom. A tudományterület középpontjában álló biológiai és társadalmi nemi kategóriák 
megközelítéseit  nem  csak  a  Gender  Studies  saját  kereteiben,  hanem  az  általánosan 
elfogadott nemi kategóriák tükrében is elemzem.

Kovács  Ágnes:  A feminista  tudománykritika  kiterjesztése  a  fizikai  tudományok 
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tartalmára feminista természetontológia segítségével.

Előadásomban azt  az elméleti  és  módszertani problémát szeretném körbejárni,  hogy a 
feminista tudománykritika, amely hagyományosan a nemek közötti különbségekről szóló 
tudományos  elméletekre  fókuszál,  kiterjeszthető-e  a  fizikai  tudományok  tartalmára  is. 
Azaz,  elképzelhető-e,  hogy  a  fizika,  kémia,  csillagászat  stb.  elméletei  valamiféle 
társadalmi nemekkel összefüggő ideológiát hordoznak, és ha igen, milyen módszerekkel 
lehet ezt vizsgálni, kimutatni? Az előadás első része áttekintést nyújt a feminista STS-ről, 
rámutatva az élettudományok és fizikai tudományok között megfigyelhető aszimmetriára, 
mely  szerint  az  előbbiek  gender-szempontú  elemzése  kiterjed  a  tudományos  tudás 
tartalmára,  míg  az  utóbbiak  vonatkozásában  a  genderkutatók  főként  a  tudomány 
gyakorlatát,  intézményrendszerét  és  a  tudományos  közösségekben  megfigyelhető 
munkakultúra sajátosságait elemzik. Az előadás második részében felvázolok egy olyan 
módszertant,  amely  lehetővé  teszi  az  élettelen  természettel  foglalkozó  diszciplínák 
elméleteinek  gender-szempontú  elemzését  és  kritikáját.  A  kiindulópont  egy  olyan 
tudományfilozófiai  pozíció,  mely szerint  a tudományos elméletekben filozófiai  eszmék 
jutnak  érvényre,  melyek  a  kor  általános  világképének  elemei.  A fizika  és  a  kémia 
legáltalánosabb  elméletei  –  paradigmái  –  entitásokat,  ezek  tulajdonságait,  közöttük 
fennálló  viszonyokat  és  rájuk  vonatkozó  törvényeket  posztulálnak,  tehát  ontológiai 
állításokat tesznek. A feminista tudománykritika ebben az összefüggésben azt jelenti, hogy 
a tudományos elmélet  ontológiai állításait  vetjük össze egy feminista ontológiával.  De 
van-e  feminista  ontológia?  Az  előadás  harmadik  részében  azt  vizsgálom,  hogy  az 
angolszász  analitikus  filozófiában  nemrég  létrejött  „feminista  metafizika”,  illetve  a 
feminista  elméleten  belül  „újmaterializmus”-nak  vagy  „materiális  feminizmus”-nak 
nevezett  irányzat  mennyiben  járul  hozzá  egy  feminista  természetontológia 
kifejlesztéséhez. 

Nagy Beáta: A tudás átadásának maszkulin szervezetei.

Az  előadás  fókuszában  az  a  kérdés  áll,  hogy  a  technológiai  és  informatikai  tudás 
átadásának maszkulin szervezetei miként korlátozzák a nők egyenlő,  azaz nőként való 
hozzáférését a (műszaki és informatikai) tudáshoz, egyszersmind miként legitimálják a 
jelenlegi  status  quo-t.  
Cockburn.  C.-  Ormrod,  S.  Gender  and  technology  in  the  making  című  munkájukban 
(Sage, 1993) arra a következtetésre jutottak, hogy a műszaki tudomány két részre szakadt: 
a nagybetűs Technológia – az eszközök feltalálása és alkotása - férfitudománnyá fejlődött, 
míg a többi, sokszor az otthonnal is kapcsolatos terület a nőkkel kapcsolódott össze. Jelen 
előadásban a nagybetűs technológiai tudás maszkulin reprodukálásáról lesz szó. Ennek 
kapcsán  kiemelten  vizsgálat  alá  kerül  a  professzionalizáció  (Evetts,  1997;  Wajcman, 
2009),  továbbá  a  maszkulin  szervezeti  kultúra  (Gherardi,  1996)  és  a  szervezeti  nemi 
rezsim  (Connell,  2006)  koncepciója.  Az  előadás  empirikus  illusztrációjaként  egy 
magyarországi műszaki egyetem tanáraival 2012-ben készült interjúk szolgálnak.

Paksi  Veronika:  A  nők  alacsony  részvétele  a  műszaki-  és  természettudomány 
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területén.

A  nők  aránya  a  kutatás-fejlesztésben  és  a  PhD  fokozatot  szerzettek  között  kissé 
emelkedett  az  elmúlt  évtized  alatt  (KSH  2011).  A nők  azonban  még  mindig  erősen 
alulreprezentáltak a vezető pozíciókban, sőt, a műszaki tudományok területén a diplomát 
és tudományos fokozatot szerzettek, valamint a nem vezető pozícióban dolgozók között 
is.  A  nemzetközi  szakirodalom  az  ún.  „leaky  pipeline”  metafórát  használja  arra  a 
jelenségre,  hogy ahogyan  haladunk előre  a  karrierben,  egyre  csökken  a  nők aránya a 
vezető pozíciókban. Fő érvelés, hogy a fennálló karriermodell – mely az egyén harmincas 
éveire időzíti a karrier megalapozását – nem összeegyeztethető a nők biológiai órájával, 
azaz a gyermekvállalással. Az előadás a nemzetközi szakirodalmak alapján mutatja be a 
témában  legfrissebb  kutatási  eredményeket  és  irányokat.  Különös  hangsúlyt  helyez  a 
műszaki és természettudományok területére, valamint azon kutatásokra, amelyek a korai 
élet-  és  karrierszakaszra,  és  a  tanulás/munka  és  magánélet  összeegyeztetésének 
nehézségeire fókuszálnak.
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11:00-12:40   Test és lélek, Terem 2.   (moderál: Hudy Róbert)  

Gyimesi Júlia: Spiritizmus, tudomány és áltudomány a pszichológia történetében - a 
Magyar  Metapsychikai  Tudományos  Társaság  szerepe  a  korai  lélektani 
kutatásokban.

Az elmúlt években jelentős nemzetközi kutatások indultak a modern okkultizmus (így a 
spiritizmus, a teozófia, és más, kevésbé szervezett okkult irányzatok) kulturális hatásainak 
feltárása  érdekében.  Ezek  eredményeképpen  világossá  vált,  hogy  egyes  okkult 
gyakorlatok figyelemre méltó hatást  gyakoroltak a pszichológia fejlődésére.  A lélektan 
korai  képviselői  között  ugyanis  igen  elterjedt  volt  az  okkult  jelenségek  tudományos 
tanulmányozása,  ami  megtermékenyítően  hatott  jónéhány  pszichológiai  irányzat,  így 
például  a  pszichoanalízis  fejlődésére.  A Magyar  Metapsychikai  Tudományos  Társaság 
képviselői a tudomány és az ""okkult"" (spiritiszta) jelenségek között szándékoztak hidat 
verni,  csatlakozva ahhoz a nemzetközi irányhoz, melynek célja a spiritiszta jelenségek 
valódiságának  tudományos  igazolása  volt.  A  Társaság  tevékenysége  kiemelkedő 
nemzetközi  visszhangnak  örvendett,  különösen  Chengery  Pap  Elemér  kísérletei. 
Eredményei  számos korai  pszichológus és  parapszichológus érdeklődését  keltették fel, 
hozzájárulva  ezzel  a  pszichológiai  és  a  fizikai  szféra  kapcsolatáról  szóló  vitához.  Az 
előadás célja, hogy bemutassa a Magyar Metapsychikai Tudományos Társaság történetét, 
valamint tudományos, lélektani és parapszichológiai hatásait.

Kovai Melinda: Mire jó a pszichiátiatörténet?

Az előadás egy lezáruló kutatási  projekt  tanulságait  és  dilemmáit  mutatja  be: hogyan, 
milyen  perspektívából  lehet  megírni  a  magyarországi  pszichiátria  1945  utáni 
társadalomtörténetét, miről szól(hat) ez a történet.

Nyugat-Európában  és  az  Egyesült  Államokban  az  1960-as  évek  végétől,  70-es  évek 
elejétől  létezik  a  pszichiátriatörténet  „műfaja”,  vagy  „diszciplínája”.  Az  idézőjelek 
sejtetik, mennyire nem egyértelmű a terület műfaji, vagy diszciplináris besorolhatósága, 
de  jelentsen  a  pszichiátria  története  bármit  is,  bizonyos,  hogy  egy  ilyen  címszó  alatt 
évtizedek óta diskurzus folyik az igazságról,  tudományról,  hatalomról, testről,  lélekről, 
szubjektumról, társadalomról, humánumról stb.. Az 1945 utáni magyarországi pszichiátria 
társadalomtörténeti feldolgozásával kapcsolatos első és leginkább szembetűnő probléma 
az, hogy ez a pszichiátriatörténet néven folytatott diskurzus nálunk nem létezik. Ez nem 
csupán  azért  problematikus,  mert  a  kutatási  előzmények  és  a  téma  diszciplináris 
beágyazottságának  hiánya  nehezíti  a  tájékozódást  és  az  állítások  érvényességének 
ellenőrzését.  Sokkal  inkább  azért,  mert,  áttekintve  a  pszichiátriatörténet-írással 
kapcsolatos nemzetközi vitákat, úgy tűnik, a diszciplína magyarországi hiánya önmagában 
is  társadalomtörténeti  jelenség.

A pszichiátria története ugyanis a „pszichiatrializált” társadalmakban vált érdekessé, ott, 
ahol a pszicho-tudományok a személyes identitás, a csoportközi, intézményi viszonyok és 
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a  társadalmi  önreflexió  egyik  legfontosabb  diskurzusává  váltak.  A Varsói  Szerződés 
országaiban  azonban  pszicho-tudományok  1956-ig  a  modernizáció  akadályainak 
minősültek. Az egyén érzelmi világával, viselkedésével foglakozó szaktudás alkalmazása 
maga is gazdasági-politikai folyamatok terméke, sőt  úgy tűnik, a XX. század második 
felére  egyik  lényegi  komponense.  A XX.  századi  magyarországi  pszichiátria  története 
ezért sok mindent megmutathat abból a sajátos gazdasági-politikai helyzetből, amelyet a 
Szovjetuniótól és a nyugati kapitalizmustól való kettős függőség határozott meg.

Lafferton Emese: Az eugenika és a pszichiátria magyarországi történetéből.

Előadásomban az eugenika magyarországi történetére reflektálva beszélek a pszichiátriai 
szakemberek közegészségügyi és politikai szerepvállalásáról, az eugenika célkitűzéseiről 
és hazai képviselőiről a 20. század első évtizedeiben. Összehasonlító európai kontextusba 
helyezve  a  magyar  folyamatokat  az  érdekel,  milyen  sajátos  nemzeti  fejlődési  modellt 
követett  ez  a  tudományterület,  milyen  jellegzetességekkel  bírt,  és  milyen  társadalmi, 
politikai és szakmai körülmények magyarázzák ezeket.

Berkovits Balázs: Az embertudományok kategóriái és a szociológiai kritika.

Az úgynevezett „kemény” tudományokat már régóta tanulmányozzák az STS név alatt 
összefoglalható megközelítések, a társadalom- és embertudományokat viszont még csak 
nem régóta vonják vizsgálat alá (SSHS). Az individuumokat kategorizáló és különböző 
normalizáló,  kompenzáló  avagy  büntető  intézményekhez  kötődő  embertudományok 
elemzésében és kritikájában a konstrukcionizmus, ill. általában véve a kritikai szociológia 
jár  élen.  A  kritikai  szociológia  és  a  „társadalmi  konstrukcionizmus”  neve  alatt 
összefoglalható  megközelítések  e  tudományokat,  a  pszichológiát,  a  pszichiátriát,  a 
kriminológiát, a gyógypedagógiát stb., azon tudományokat, amelyeknek jelentős szerepük 
lehet az individuumok szabályozásában, átalakításában és alávetésében, azon az alapon 
bírálták, hogy nem eléggé vagy egyáltalán nem tudományosak (még akkor is, ha explicit 
szándékuk nem ez volt). Hogy amit az emberi világból feltárni vélnek, az puszta illúzió, 
illetve  hogy  teljesen  a  külső,  hatalmi-politikai  érdekeknek  alávetve  működnek  (vö.  a 
konstrukcionizmus  szerteágazó  vitáival,  ill.  leginkább  Steve  Woolgar  és  Ian  Hacking, 
valamint Cyril Lemieux elemzéseivel).
A magyar gyógypedagógia szociológiai kritikáinak (különös tekitettel az „enyhe értelmi 
fogyatékosságra”, amelyet „természet” és „társadalom” határvonalára helyeznek), illetve a 
pszichiátria bizonyos kritikáinak elemzése nyomán szeretném bizonyítani azt, hogy ez a 
leleplező  típusú,  elsősorban  episztemológiai  kritika  inkoherenssé  és  önellentmondóvá 
válik,  ezért  nem  tartható.  Ehhez  képest  tehát  szükség  van  egy  alternatív  kutatási 
programra,  amely  egyaránt  meríthet  az  STS  és  egyéb  történeti  megközelítések,  pl.  a 
Foucault-i genealógia belátásaiból.
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11:00-12:40   Földrajztudomány, Terem 3.    (moderál: Czirfusz Márton)  

Győri Róbert: Földrajz és revízió – magyar földrajz a két világháború között.

Az  első  világháborút  lezáró  béketárgyalások  minden  érintett  országban  a  földrajz 
jelentőségének felértékelődéséhez vezettek.  Különösen igaz ez Magyarországra,  ahol  a 
háború  után  a  nemzeti-konzervatív  kormányok  legfontosabb  külpolitikai  célja  és  a 
rendszer  egyik  legitimációs  forrása  a  trianoni  békeszerződés revíziója  volt.  A földrajz 
felértékelődése megmutatkozott a tudományterület intézményhálózatának bővítésében, a 
földrajz tantárgy közoktatási pozícióinak erősítésében, miközben a geográfia tudományos 
eredményeivel igyekezett a területi revízió jogosságát alátámasztani, a közoktatásban és 
az ifjúsági nevelésben (pl. a cserkészmozgalomban) a revízió gondolatát népszerűsíteni. 
Ez  nem csak  azt  eredményezte,  hogy  a  geográfia  „revízióssá”  vált,  hanem  ahhoz  is 
elvezetett,  hogy  a  földrajzi  diskurzus  a  korábbinál  sokkal  erősebben  átjárta  a 
mindennapokat.  A  földrajzi  szimbólumok  nagyon  sok  formában  jelentek  meg  a 
tankönyvekben, az újságokban, a beszédekben, a kor operettjeiben, nótáiban, a közterek 
megformálásban,  átformálásában.  Így nemcsak  a  földrajztudományt  járta  át  a  revíziós 
diskurzus,  hanem  maga  a  revíziós  közbeszéd  is  földrajzi  volt.  Az  előadás  ennek  a 
kölcsönös  összefonódásnak  a  történetét  mutatná  be  szociálkonstruktivista 
megközelítésben.

Gyuris Ferenc: Földrajz és szovjethatalom: a magyar geográfia sztálinista fordulata.

A magyar geográfiát a Horthy-érában mind a tudományos, mind a politikai elit a nemzeti 
feltámadás  egyik  fő  letéteményesének  tekintette.  Ennek  megfelelően  a  diszciplína 
kiterjedt  intézményrendszerre  és  kutatói  állományra  támaszkodhatott,  az  akadémiai 
szférában  és  a  közoktatásban  egyaránt  kiemelt  helyet  töltött  be,  miközben  alapvetően 
sikerült távol tartania magát a fasiszta és a nemzetiszocialista ideológiától. A háború után 
azonban  a  szovjet  elvárásoknak  messzemenően  megfelelni  igyekvő  új  kommunista 
vezetés  a  “régi”  földrajzot  „reakciós”  „áltudománynak”  bélyegezte,  amelyet  minden 
erővel  megpróbált  felszámolni.  Ez  a  törekvés  szorosan  összekapcsolódott  egy  “új”, 
sztálinista,  a  kommunizmus  felépítésében  aktív  szerepet  vállaló  geográfia 
megteremtésének  igényével.  Ehhez  az  „új”  diszciplínának  a  “régiéhez”  hasonló 
társadalmi,  gazdasági  és  politikai  beágyazottságra  kellett  szert  tennie,  ám  mentesnek 
kellett lennie mindazon koncepcionális jellemzőktől, amelyeknek a “régi” földrajz egykori 
kiemelt  státuszát  köszönhette.  Előadásom célja,  hogy  bemutassam azokat  a  személyi, 
intézményi és ideológiai változásokat (a “szovjetizálás” folyamatát), amelyek a magyar 
geográfiában a II. világháborút követően lejátszódtak. Erre az esettanulmányra, valamint 
Bruno  Latournak  a  “tudomány  vérkeringéséről”  szóló  elméleti  koncepciójára 
támaszkodva vizsgálom meg, hogy egyfajta “tudományos vérátömlesztés” révén hogyan 
képes egy külső elnyomó birodalom egy lokális tudományos közeg lerombolására, és egy 
“régi” diszciplínának egy teljesen újjal történő helyettesítésére.

Timár Judit: Az 1950-es, 60-as évekbeli magyarországi geográfia marxista jellegének 
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vizsgálata:  "Hasonlóságok  és  különbségek  a  “nyugati”  és  a  magyarországi 
„marxista” geográfiák között kialakulásaik időszakában.

A  marxista  geográfia  térnyerése  mind  az  angol–amerikai,  mind  a  magyarországi 
földrajztudomány  történetében  erőteljes  nyomot  hagyott  a  földrajzi  tudás  termelésén, 
annak  intézményrendszerén.  Ennek,  s  az  internacionalizmus  alapelvének  ellenére 
évtizedekig  szinte  semmilyen  kapcsolat  nem létezett  a  “nyugati”  és  “keleti”  marxista 
geográfiák  között.  Milyen  társadalmi  és  intézményes  közeg  hozhatott  létre  időnként 
látszólag hasonló, végeredményben mégis alapvetően eltérő tartalmú szövegeket? Milyen 
hasonlóságok és különbségek jelentkezhettek ezen irányzat kialakulásában, “külső-belső” 
ösztönzőiben, a kutatási célok,  témák, elméleti keretek kiválasztásában, az alkalmazott 
kutatásokra  gyakorolt  hatásokban?  Valójában  a  földrajztudomány  kelet-közép-európai 
államszocializmusokban  művelt  változatainak  “marxista  jellegéről”  is  hiányoznak  a 
tisztázó  jellegű  diskurzusok.  Különösen  az  1950-es,  60-as  évekbeli  magyarországi 
földrajztudomány transzformációjának jobb megértése érdekében foglalkozik az előadás 
ezekkel a kérdésekkel, elsősorban az észak-amerikai ""Antipode,  a Radical Journal of 
Geography"",  valamint  a  ""Földrajzi  Könyv-  és  Térképtár  Értesítő"",  ""Földrajzi 
Értesítő"",  ""Földrajzi  Közlemények""  tudományos  szövegeinek  összevetését  híva 
segítségül.

Gyimesi Zoltán: A „kvantitatív forradalom” tudományföldrajzi vizsgálata.

A  tudományos  tudás  földrajza  (D.  Livingstone,  C.  Withers,  S.  Shapin)  a  kutatás 
megismerési helyszínei és tájai mellett a tudomány térbeli viszonyrendszereit (centrum-
periféria viszonyok, regionális hagyományok, cselekvő-hálózatok), a tudás mozgásának 
politikáit  (tudásrezsimek,  provincializmus,  „kapuőrök”  szerepe),  valamint  az  olvasás, 
értelmezés és adaptáció földrajzait egyaránt előtérbe helyezi. Konkrét esettanulmányom – 
Trevor J. Barnes kutatásaihoz kapcsolódva – az angolszász geográfia 1950-es és 1960-as 
éveiben zajló ún. „kvantitatív forradalmának” tudományföldrajzi vizsgálatát tűzi ki célul. 
A II.  világháború során az ipari-katonai  szektorral  összefonódó földrajztudomány „big 
science”  lett,  és  ezzel  a  projektalapú  finanszírozás,  a  progresszív  tudománypolitika,  a 
számítógépes  kvantitatív  modellezés  módszerei,  az  interdiszciplináris  csapatmunka,  a 
neopozitivista kutatás- és tudományfelfogás, illetve a természettudományok (fizika) és a 
neoklasszikus  közgazdaságtan  dominanciája  vált  meghatározóvá.  A  kuhni  ihletésű 
tudományos „forradalom” helyi konstrukciójának dekonstruálása révén az intellektuális 
konfliktusnak  és  a  társadalmi  relevancia  válságának  kibontakozását  (modernizáció, 
liberalizmus),  tágabb  közösségi,  társadalmi,  tudománypolitikai  és  ideológiai 
körülményeit,  illetve a  korabeli  –  többnyire németektől  átvett  –  elméletek,  eszmék és 
narratívák  terjedési  útjait  kívánom  megvizsgálni.  Mindezek  nyomán  az  amerikai  és 
szovjet  tudománypolitika  összehasonlítása,  és  a  hidegháborús  tudomány  magyar 
tudásáramlási  és  adaptációs  viszonyainak feltárása  (pl.  az  ’50-es  évek erős  izolációját 
felváltó „új gazdasági mechanizmus” reformista technokratizmusa) új fénybe helyezné a 
korabeli  magyar  földrajztudomány  átalakulásainak,  lokális  tudástermelésének  és 
áthagyományozott narratíváinak megértését is.
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13:40-15:20 Természet konstrukciója, Terem 1.    (moderál: Gille Zsuzsa)   

Jankó Ferenc: Tudományos jelentések szerepe az éghajlatváltozás tudományában és 
politikájában.

Az  éghajlatváltozás  nemzetközi  szakirodalmában  egyre  nagyobb  figyelem  övezi  a 
tudományos  jelentéseket,  kitüntetetten  az  IPCC  (Intergovernmental  Panel  on  Climate 
Change) által kiadottakat, hiszen ezek domináns szerepre tettek szert a tudományterületen. 
A szervezet, illetve jelentéseinek szerepe, funkcionálása számtalan tanulmány tárgya volt 
már, mint ahogy ezzel összefüggésben az ún. klímavita is egy jól körvonalazható kutatási 
területet  jelöl  ma  már.  Az  előadás  célja  ezek  összefoglalása,  a  hazai  kapcsolódások 
felvillantása, illetve saját empirikus vizsgálatokon keresztül a jelentéskészítés és a politika 
kapcsolatának elemzése.

Fabók Márton: Atomenergia és politikai-gazdasági berendezkedés: A politizáció és 
technikalizáció dinamikái Magyarországon

A paksi atomerőmű építése az ország történetének legnagyobb beruházása volt, a jelenleg 
tervezett  bővítés  még ennél  is  nagyobb léptékű.  Az előadáson arról  lesz szó,  hogy az 
atomerőmű  építése  és  menedzselése,  valamint  az  ország  politikai  és  gazdasági 
berendezkedése  hogyan  formálják  kölcsönesen  egymást,  amin  keresztül  betekintést 
nyerhetünk  demokrácia,  a  szakértelem,  a  civil  szféra  vagy  az  éppen  állam  változó 
felfogására. Az előadás első részében a hetvenes-nyolcvanas évektől napjainkig követjük 
végig az atomenergia és a politikai-gazdasági berendezkedés párhuzamos alakulását.  A 
vázlatos korszakolás alapja az általam - jobb híján - politizációnak és technikalizációnak 
nevezett  két  ellentétes  folyamat  dinamikája.  Politizáció  alatt  azt  értem,  hogy  az 
atomenergia  gazdasági,  politikai  és  társadalmi  összefüggésben  értelmezett  közüggyé 
válik.  Technikalizáció  alatt  pedig  azt,  hogy a  téma szakértői  kompetenciaként  számon 
tartott szakmai kérdéssé alakul. Az előadás második részében a fukushimai katasztrófára 
fókuszálok, amely megerősítette a politizáció és a technikalizáció között zajló definíciós 
küzdelmeket.  A média-diskurzusokra és a legfontosabb szervezetekre irányuló elemzés 
úgy tekint erre az utóbbi időszakra, mint amelyben az atomenergia és a politikai-gazdasági 
rendszer közös újradefiniálásra irányuló, máig nyílt küzdelem zajlik.

Dr.  Kasza  Gyula:  (G)énkép  -  A genetikailag  módosított  növények  élelmiszercélú 
felhasználásával  kapcsolatos  fogyasztói  attitűdök  Magyarországon  empirikus 
kutatások  alapján.

A genetikailag módosított szervezetekkel, mint biotechnológiai innovációkkal kapcsolatos 
társadalmi  viták  története  lassan  három évtizedes  múltra  tekint  vissza.  A genetikailag 
módosított (GM) növények élelmiszer-célú felhasználása számos más európai országhoz 
hasonlóan Magyarországon is kritikus terület. Bár a kérdéskört illető állami intézkedések 
hazánkban  sokszor  egyedi  jellegzetességeket  mutatnak,  a  társadalmi  vitában  elhangzó 
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érvek és ellenérvek nem térnek el jelentősen a nemzetközi szakirodalomban megismert 
állításoktól.
A közvéleménykutatásokból  kiderül,  hogy  a  magyar  fogyasztók  viszonyulása  a  GM 
összetevőket  tartalmazó  élelmiszerekhez  meglehetősen  elutasító,  ugyanakkor  sokkal 
összetettebb jelenségről  van szó, mint amit egyetlen számértékkel jellemezni lehet.  Az 
előadás  kísérletet  tesz  arra,  hogy  bemutassa  a  hazai  fogyasztók  GM  élelmiszerekhez 
fűződő komplex attitűdrendszerét, s annak változásait az elmúlt évtizedben. A kérdések 
többek között  érintik  a  témakörrel  kapcsolatos fogyasztói  benyomásokat,  az  ismeretek 
szintjét,  az  ismeretek  forrásait,  a  tévhiteket,  a  kockázatészleléssel,  elfogadással, 
hitelességgel,  valamint  az  aktivitással  összefüggő  tényezőket.  Mindezek  hátterét  az  a 
kutatássorozat  biztosítja,  amelyet  a  szerzők  a  Budapesti  Corvinus  Egyetem 
Élelmiszertudományi  Karán  2000  óta  folytatnak.  A előadás  felvázolja  a  terület  etikai 
vetületeit is, amelyek a tudománnyal és technológiával kapcsolatos társadalmi kutatások 
más területén tevékenykedők számára is érdekes tapasztalatokkal szolgálhatnak.

Téglás  János  Vencel:  Protokollok  és  hálózatok,  sztenderdizáció  a  madárvonulás-
kutatásban.

A  sztenderdizálásért  folyó  munkálkodás  a  madárvonulás-kutatás  történetének  egyik 
meghatározó eleme. Egy kutatási célú hálózat létrehozása és fenntartása közben újra meg 
újra erőfeszítéseket  kell  tenni  annak érdekében, hogy a hálózat  elemei összehangoltan 
működjenek,  kiszámíthatóan  produkáljanak  adatokat,  és  fegyelmezetten  kövessék  a 
számukra  kialakított  módszereket,  elveket.  Sőt,  egy  stabil  hálózat  fennmaradásához 
elengedhetetlen  az  értelmezések  centralizációja  is.  Ez  utóbbit  úgy  érthetjük,  hogy  a 
résztvevők  saját  értelmezései  „befűződnek”,  alárendelődnek  a  legerősebb 
értelmezéseknek.
Nem  kizárólag  a  kutatási  eljárások  sztenderdizálását  szeretném  hangsúlyozni  –  a 
„protokoll” kifejezés elterjedt használata az általam vizsgált hálózatokban ezt segíti is –, 
hanem a módszerek intézménybe foglalását és a sztenderdizáció transzformatív jellegét. 
Ezt  a  kérdést  a  középpontba  állítva  láthatjuk  az  intézménytörténeti  és  a  technikai 
változások, valamint a megszervezett tevékenységek átalakulásainak egybefonódását. Az 
adatfelvétel tárgyi eszközparkja a tudományos módszerekkel együtt az eltelt évszázadban 
sokat változott, miként a vonuláskutatáshoz kapcsolódó tevékenységek intézményi keretei 
is  rengeteg  átalakuláson  mentek  keresztül.  Ugyan  nem  a  felismerhetetlenségig,  de 
változott az egyes generációk szocializációs mintája és a releváns csoportok összetétele is. 
E  nagyon  sokféle  elem  kölcsönhatását  nem-lineáris  technoszociális  változásokként 
ragadhatjuk  meg,  eleget  téve  az  STS  tanulmányok  azon  követelményének,  hogy  ne 
válasszuk el a humán történeti leírásokat a tudomány- és technikatörténet mintázatainak 
magyarázatától.
Egy heterogén hálózat megfigyeléséhez hasonlóan heterogén módszerekre,  illetve ezek 
egységbe forrasztására is  szükség van. Ennek a problémáit  ajánlja megbeszélésre ez a 
hozzászólás.

29.



13:40-15:20 Reproduktív technológiák alkalmazása, Terem 2.   (moderál: Vicsek Lilla   
és Király Gábor)

Vicsek  Lilla  Mária  és  Király  Gábor:  Reproduktív  technológiák  alkalmazásának 
szocio-technikai gyakorlata
 
Friss  becslések  szerint  az  évente  született  gyermekek  1,5-2%-a  lombikbébi  eljárások 
révén fogan Magyarországon, a társadalom egy ennél szignifikánsan nagyobb és egyre 
növekvő  része  küzd  meddőségi  problémákkal.  A műhely  kiindulópontjául  egy  olyan 
kutatási  projekt   (OTKA K 108981  )  szolgál,  amelynek  célja  választ  találni  újszerű 
megközelítéssel  olyan  kérdésekre,  amelyet  még  nem  vizsgáltak  hazánkban,  a 
meddőséghez és a lombikbébi eljárásokhoz, illetve egyéb a gyermekáldást elősegítő ún. 
asszisztált reprodukciós technológiákhoz (ART) kapcsolódóan. A kutatás többek között a 
Cselekvő-Hálózat-Elmélet szemléletére építve, vizsgálja az ART alkalmazásának szocio-
technikai  gyakorlatát,  az  ART  gyakorlatához  kapcsolódó  hibrid  hálózatot,  amelyben 
egyszerre vannak jelen emberi (pl. orvosok) és nem emberi (pl. laboratóriumi eszközök) 
elemek.  Vizsgálja  a  heterogén entitások között  kialakuló komplex kapcsolatokat,  hogy 
egymásra gyakorolt hatásuk révén miként módosítják, vagy stabilizálják egymást. 

Bauer Zsófia: Meddőség és reprodukciós technológiák megélése: a páciensek, mint 
laikus szakértők.
A meddőség  és  az  akaratlan  gyermektelenség  egyszerre  tekinthető  mind  individuális, 
mind családi krízishelyzetnek, hiszen a gyermekvállalás gyakorlatilag elválaszthatatlan és 
természetes része a családi életútnak. A XXI. században egyre gyakrabban fordulnak a 
fogamzási  problémákkal  küzdők  a  különböző  asszisztált  reprodukciós  eljárásokhoz.  A 
kezelési  folyamat  ugyanakkor  hosszadalmas  és  gyakran  fizikailag,  anyagilag  és 
emocionálisan  is  megterhelő.  A  bemutatott  kutatás  (a  K  108981  OTKA  pályázat 
támogatásával) a meddőség kezelési eljárásban résztvevő nők tapasztalatait és élményeit 
vizsgálja,  arra  a  kérdésre  keresvén  választ,  hogy  melyek  a  technológiával  való 
kontaktusuk  során  felmerülő  legfőbb  témák  és  problémák.  A  vizsgálat  során  az 
alkalmazott elméleti megközelítés nem a klasszikus deficit modell, hanem az egyéni és 
kontextuális  tudás  fontosságát  kiemelő,  laikus  szakértelemre  hivatkozó  irányzat.  A 
reprodukciós  eljárás  során,  mind  a  kezelés  időtartalma,  mind  a  kiemelkedő  érzelmi 
bevonódás  miatt,  a  női  páciensek  korábban  elképzelhetetlen  mennyiségű  és  minőségű 
információt szereznek meg és különleges tudást halmoznak fel, tökéletesen reprezentálva 
a  „laikus  szakértő”  archetípusát  .   A választott  módszer,  magyar  internetes  fórumok 
kvalitatív adatelemzése lehetőséget nyújtott arra, hogy a kutatói jelenlét befolyása nélkül a 
természetes diskurzus kerüljön elemzésre.

Takács Erzsébet: A delegált biopolitikától a szakmai voluntarizmusig: A prenatális 
diagnosztika társadalmi következményei.
Előadásomban Dominique Memmi delegált biopolitika koncepciójából kiindulva mutatom 
be  a  prenatális  diagnosztika  társadalmi  következményeit.  Memmi a  közhatalom testre 
irányuló  beavatkozásai  nyomán  kialakuló  új  formákat  vizsgálja,  olyan  konkrét 
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gyakorlatok  kapcsán,  mint  az  önkéntes  és  az  orvosi  abortusz,  ill.  a  mesterséges 
megtermékenyítés.  A  viselkedés  napjainkban  zajló  kormányzását  Memmi  „delegált 
biohatalomnak”  nevezi.  Kettős  delegálásról  van  szó,  mivel  az  állam  a  felügyeletet 
delegálja, mégpedig a közszolgáltatások perifériájára. A testre vonatkozó beavatkozások 
esetén  kötelező  konzultáció  során  az  orvosi  mező  képviselői  látják  el  a  pácienseket 
információkkal,  ők  teszik  világossá,  hogy  az  orvosi  leletek  mit  jelentenek,  van-e 
jelentősége  annak,  amit  látnak.  Ugyanakkor  rájuk  van  bízva  a  döntés  motivációjának 
kontrollja  is,  amely,  ha  nem  adekvát,  lehetővé  teszi  a  kérdés  elutasítását  vagy 
felfüggesztését. A páciens elhatározását tehát az orvosi személyzet mélyreható munkája 
előzi meg, a biohatalom kettős delegálása értelmében ugyanakkor a „megölni vagy élni 
hagyni”  döntését  a  páciens  hatáskörébe  utalják.  A  test  szabályozásának  racionális 
menedzselése rájuk van bízva, aki maguk válnak képessé arra, hogy testi adottságaikat, 
ezek kockázatait, ill. ezek korrekciójának pénzügyi költségeit megbecsüljék. A prenatális 
diagnosztikának  kitűntetett  szerepe  van  a  páciensek  „ésszerű”  viselkedésére 
rávezetésében,  melyre ráépül egy speciálisan szakmai illúzió:  „a szem pozitivizmusa”. 
Egyfelől bemutatom, hogyan vesz rész a döntésben az UH-os eljárás, másrészt hogyan 
változtatja meg az eljárás a magzat ontologikus kategóriáit is.

Dr. Navratyil Zoltán: Embriószelekció – Bioetikai viták külföldön és azok lehetséges 
hatása hazánkban.
Napjainkra a tudomány és (bio)technika fejlődése lehetővé tette, hogy az anyatesten kívüli 
művi  megtermékenyítés  során  bizonyos  szempontok  szerint  szelektálni  lehessen  a 
visszaültetésre  kerülő  embriók  között  (preimplantációs  genetikai  diagnosztika).  Ennek 
okai  között  elsősorban  egészségügyi  szempontok  találhatók,  amelyek  a  születendő 
gyermek későbbi megbetegedésének megelőzését szolgálhatják, de egyéb – társadalmilag 
elfogadott,  nem elutasított,  vagy kifejezetten elutasított  – szempontok is,  például nem, 
genetikai jellemzők stb. Ezen okok tekintetében különbséget kell tennünk az eljárás etikai 
megközelítését illetően is,  hiszen talán egy betegség kialakulásának a megelőzése nem 
eshet  egy  tekintet  alá  az  ún.  képességfokozással,  ahogy  a  tökéletesítő  szándékú 
beavatkozásokkal  sem.
Az eljárás  tekintetében  külföldön  számtalan etikai  vita  zajlik/zajlott,  onnantól  kezdve, 
hogy az egyes ember belső morális meggyőződése alapján mit tart elfogadhatónak és mit 
nem, egészen odáig, hogy egy adott állam jogi szabályozása mit engedélyez e területen, s 
e  mögött  milyen  érvek  és  etikai  alapállások  húzódnak  meg.  Így  például  az  Egyesült 
Államok  demokrácia-felfogása,  Németország  történelmi  múltja  is  olyan  tényezőket 
szolgáltat, amelyek erős befolyással bírnak az etikai alapú megközelítés és társadalmi vita 
tekintetében.
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13:40-15:20 T  ársadalmi kategóriák, Terem 3.   (moderál: Vargha Zsuzsanna)   

Szabari  Vera:  Lehetséges-e  a  szociológiai  vizsgálatok  tudományszociológiai 
elemezése?
A tudományszociológia, tudománytörténeti megközelítések egyik alapvető „újítása”, hogy 
a tudományos megismerés, a tények előállításának, illetve a tudástartalmak kialakulásának 
folyamataira  fokuszálnak,  és  e  folyamatok  közösségi,  társas,  vagy  éppen  társadalmi 
jellegét és a tudományos eredmények értelmezésének flexibilitását hangsúlyozzák. Ez az 
álláspont sok esetben meglepi, sőt sérti a tudomány művelőit, így a tudománykutatások 
nem egyszer ellenséges, de minimum szakmaiatlan színben tűnnek fel a science művelői 
között.  De  mi  a  helyzet  abban  az  esetben,  amikor  egy  tudománykutatás  „gyengébb” 
célpontot választ, amikor egy szociológiai kutatást teszünk vizsgálat tárgyává? Működhet-
e  ebben  az  esetben  egyáltalán  a  tudománykutatás  „standard”  módszere?  Mennyiben 
hozhat  új  eredményeket  egy ilyen kutatás,  ahol  sokkal  inkább elfogadott  a  tudomány 
társas  jellege?   
Kutatásom  során  az  1989  utáni  hazai  szociológiai  elitkutatások  tudománytörténeti, 
-szociológiai  elemzésére  vállalkoztam.  Ennek  során  elsősorban  H.  Collins 
tudománykutatásait  alapul  véve  négy  különböző  elitkutató  csoportot  tevékenységét 
vizsgáltam.  A műhelyben  a  kutatás  során  felmerült  dilemmák  bemutatását  tervezem 
kitérve  a  tudománykutatás  lehetőségeire  és  korlátaira,  a  vizsgálati  terepek 
különbözőségére, s végül arra, hogy létezhet-e „egységes” tudománykutatás.

Gárdos  Judit:  Előítéletek,  romák,  okok?  Oksági  modell  egy  magyarországi 
előítéletkutatásban
Az előadásom egy ún.  kvantitatív  módszereken,  akciókutatással  egybekötött  kérdőíves 
szociológiai  előítéletvizsgálat  elemzésén  alapul.  A vizsgálatot  vezető  magyar,  a  60-as 
éveikben járó szociológusok készítették. A kutatás eredményeit bemutató tanulmánynak a 
szövegéből  kiindulva  fogom felvázolni,  hogy milyen  típusú  az  az  érvelési  mód,  amit 
használnak.  Mi az  az  oksági  modell,  ami  kiolvasható  a  szövegből?  Az ún.  empirikus 
módszerek  manapság  is  a  társadalomról  szóló  objektív  tudás  fontos  feltételének 
számítanak a modern „mainstream” szociológiában. De mennyire illeszkedik a vizsgált 
fajtájú érvelés a „mainstreambe”?
z  adatokra  való  hivatkozás,  az  adatok  elemzése ennek a  tudományos  cikknek  is  a  fő 
tartalma. De mi az a logika, amiben megfogalmazódnak ezek a szövegek? Az induktiív-
statisztikai magyarázati stratégia nem írja le megfelelően a szöveget. Hipotéziseket nem 
igazán látni a szövegekben. A statisztikai korreláció az érvelés kiindulási pontja, és erős 
oksági állítások is megfogalmazódnak a szövegben, a statisztikai számításoktól viszonylag 
függetlenül.  A  célom  az,  hogy  felfejtsem,  a  statisztikai  módszerek  és  az  oksági 
következtetések között mi a hiányzó láncszem. Úgy tűnik, hogy ez a láncszem a magyar 
többségi társadalom előítéletességéről és diszkriminativitásáról alkotott erős feltételezés. 
Ez  alapján  választódnak  ki  az  elemzésbe  bevont  változók,  míg  mások  nem kerülnek 
említésre,  ez  alapján  fogalmazódnak  meg  az  ad-hoc  magyarázati  feltételezések  a 
szövegben.
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Szamosi  Barna:  A Roma identitás  szerepének vizsgálata  a  magyarországi   orvosi 
genetikai diskurzusban.

A  nemzetközi  szakirodalomban  számos  kutatás  elemezte  a  klasszikus  rassz/etnikai 
fogalmak  alkalmazásának  tarthatóságát  a  molekuláris  genetikában.  Ezekhez  a 
kutatásokhoz kapcsolódva előadásomban azt szeretném bemutatni,  hogy milyen múltra 
tekint  vissza  a  fenti  kategóriák  alkalmazása  a  magyarországi  orvosi  célú  genetikai 
vizsgálatokban, amelyeknek alanyai elsősorban az ország területén élő Roma közösségek 
tagjai.  Munkám  során  humángenetikai  kutatókkal  és  klinikai  genetikusokkal  készítek 
félig-strukturált  interjúkat,  amelyben ezeknek a társadalomtudományi kategóriáknak az 
alkalmazási  lehetőségeit  és  a  genetikai  szűrésekhez  és  géndiagnosztikai  tesztekhez 
kapcsolódó  etikai  kérdéseit  térképezem  fel.  Az  előadás  során  a  jelenlegi  interjúkat 
felhasználva  arról  fogok  beszélni,  hogy  az  úgy  nevezett  egypontos  nukleotid-
polimorfizmus (SNP) alapú szűréseknél a kutatási alanyok etnikai háttere milyen hatással 
lehet  egy  betegség  megelőzésére.  Az  empirikus  példákon  keresztül  amellett  szeretnék 
érvelni, hogy az etnikai identitás alkalmazása az orvosi diskurzusban lehetőséget teremt a 
fogalom  biológiai  stabilizálására,  figyelmen  kívül  hagyva  a  társadalmi  kategóriák 
dinamikus  változását  valamint  az  egyén  választási  lehetőségét  az  azonosulásra  illetve 
elkülönböződésre.

Dupcsik  Csaba:  Orvos-beteg  kommunikáció  és  egészségügyi  információ-
menedzsment.

Az  orvos  adott  páciens  egészségügyi  állapotáról  való  információgyűjtése  során  –  a 
műszeres  diagnosztika fejlődése ellenére  – még mindig  rászorul  a  beteg által  nyújtott 
ismeretekre, s ezen helyzet,  a szóbanforgó ismeretek jellege miatt, feltehetően tartósan 
megmarad. Ezen ismereteket az orvos egy olyan kommunikációs folyamat során nyeri, 
amely  ideáltipikus  esetben  kétoldalú:  az  orvos  által  nyújtott  ismeretek  nem „csak”  a 
terápiában  vagy  az  utógondozásban,  de  sokszor  már  a  diagnosztikában  is 
nélkülözhetetlenek.  Ugyanakkor  a  mai  egészségügyi  rendszer  intézményes-kulturális 
sajátosságai az ilyen kétirányú kommunikációs folyamatok kibontakoztatása ellen hatnak.
A folyamat vesztesei például a ritka betegségben szenvedők, akik esetében tipikusan több 
év  telik  el  az  első  tünetek  jelentkezése  és  a  helyes  diagnózis  megszületése  között. 
Ugyanakkor valamennyi krónikus vagy tartós lefolyású betegség esetében alapprobléma, 
hogy  a  különböző  professzionális  egészségügyi  szereplőktől  kapott  információk 
integrálásában  gyakran  a  páciens  kénytelen  kulcsszerepet  vállalni,  esetek  túlnyomó 
többségében természetesen megfelelő készségek és alapismerek nélkül.
„Az  orvosi  irodalom  társadalomtudományi  elemzésében  kevesebb  olyan  átfogó 
esettanulmányt találhatunk, amely ismeretek feltérképezésének a szándékával született, és 
a  tüzetes  terepmunka  hagyományát  követné.  Ugyanakkor  a  szakirodalom  óriási  és 
változatos” – csodálkozott rá a Harry Collins és Trevor Pinch Gólem-sorozata harmadik 
része (Dr. Golem... 2005) bevezetésében. Az akkor már évtizedek óta tudomány-kutatással 
foglalkozó  szerzőpáros  bevallotta,  hogy  olyan  mértékben  hivatkoztak  személyes 
tapasztalataikra, mint még egyetlen kutatásukban, másrészt, időnként annyira különbözött 
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a  véleményük,  hogy  majdnem  feladták  a  közös  kötet  tervét.  Ezek  a  téma  szokásos 
kockázatai és mellékhatásai, amelyeket mégis érdemes vállalni, mert ritka az ilyen terület, 
ahol egy stabilan intézményesült professzió tudásegyüttese üzemszerűen sűrű interakció-
sorozatba lép a laikus tudásokkal; s ahol a személyes érintettség a „megszokottnál” is 
nagyobb kihívást jelent a kutató számára.

15:40-16:10 Zárópanel: Kutrovátz Gábor, Vargha Zsuzsanna, Király Gábor, Szabari 
Vera (moderál: Novoszáth András)

16:10-16:40 Magyarországi STS network szervezői megbeszélés (moderál: Novoszáth 
András)
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Név Email cím Intézmény Pozíció

Bajmócy 
Zoltán

bajmocyz@eco.u-
szeged.hu
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Tudományegyetem

egyetemi docens

Bauer Zsófia zso.bauer@gmail.com Budapesti Corvinus 
Egyetem (BCE); MTA 
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Berkovits 
Balázs

balazs.berkovits@yahoo.
com

Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences 
Sociales
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Czirfusz 
Márton 

czirfusz.marton@gmail.c
om 
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Regionális Kutatások 
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Műhely

Dányi Endre danyi@em.uni-
frankfurt.de

Szociologia Tanszek, 
Goethe Egyetem, 
Frankfurt am Main

poszt-doktor

Dén-Nagy 
Ildikó

nagy@forte.com.pr Budapesti Corvinus 
Egyetem, Szociológia 
Doktori Iskola

PhD hallgató

Dr. Kasza 
Gyula

gyula.kasza@uni-
corvinus.hu

Budapesti Corvinus 
Egyetem

egyetemi docens

Dr. Navratyil 
Zoltán

navratyil.zoltan@jak.ppk
e.hu

Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem 
Jog- és 
Államtudományi Kar

egyetemi adjunktus

Dupcsik Csaba dupcsik@t-online.hu MTA TK, Károli 
Gáspár Református 
Egyetem

tudományos 
főmunkatárs/egyete
mi docens

Éber Márk ebermark@t-online.hu ELTE egyetemi tanársegéd
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Áron Társadalomtudományi 
Kar (Szociológia 
Intézet Szociológia 
Tanszék)

Fabók Márton fabok@liverpoo.ac.uk University of 
Liverpool

PhD hallgató

Fabula 
Szabolcs

Fabula.Szabolcs@geo.u-
szeged.hu

Szegedi 
Tudományegyetem 
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tudományos 
segédmunkatárs

Füzesi Péter p.fuzesi@lancaster.ac.uk Sociology 
Department, Lancaster 
University

PhD hallgató

Gagyi Ágnes agnesgagyi@gmail.com Helyzet Műhely tag

Gárdos Judit gardos.judit@tk.mta.hu MTA TK SZI fiatal kutató

Gille Zsuzsa gille@illinois.edu University of Illinois Associate Professor

Gyimesi Júlia juliagyimesi@gmail.com KRE-BTK, 
Tanárképző Központ, 
Neveléslélektani 
Csoport

egyetemi adjunktus

Gyimesi 
Zoltán

zginelli@gmail.com ELTE TTK 
Társadalom- és 
Gazdaságföldrajzi 
Tanszék

PhD hallgató

Győri Róbert gyorirobert@caesar.elte.
hu
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Hudy Róbert robert.hudy@filozofia.b BME Filozófia és PhD hallgató
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zsoki.takacs@gmail.com DE, ELTE TÁTK tudományos 
munkatárs, 
tanársegéd

Tanács János janos.tanacs@gmail.com BME Filozófia és 
Tudománytörténet 
Tanszék

egyetemi docens

Téglás János 
Vencel

tjv@upcmail.hu ELTE phd hallgató
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m
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Vargha 
Zsuzsanna

z.vargha@le.ac.uk School of 
Management, 
University of  
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Mária
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Egyetem, Szociológia 
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Intézet
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Gólya önismertető

A  Gólya  olyan  kulturális  és  közösségi  találkozóhely,  amely  az  igazságosabb, 
szolidárisabb,  élhetőbb,  illetve  fenntarthatóbb  társadalomért  tevékenykedő 
kezdeményezések befogadását tűzte ki célul. A 8. kerületbe való beköltözésünkkor azt a 
cél tűztük ki magunk elé, hogy a központ a kerület életébe szervesen beágyazódva és a 
Gólya  kultikus  történetére  építve  működjön  együtt  a  fenti  csoportokon  kívül  a  helyi 
lakókkal és kezdeményezésekkel.

Vállalkozásunkat a kezdetektől fogva szövetkezeti formában üzemeltetjük, ami magában 
foglalja azt, hogy a termelt többletet elsősorban a fenti célok megvalósítására fordítjuk, 
nem pedig a tagok profitjának maximalizálására. Másrészt minden tag egyenlő beleszólási 
joggal  rendelkezik az  intézményt,  a  munkakörülményeket,  a  bérezést,  illetve az elvárt 
munkát  érintő  döntésekbe.  Az  ebből  származó  jövedelmünk  a  munkánkkal  arányosan 
történik,  melynek  kiindulópontja  az  egyenlő  munkáért  egyenlő  bér  elve. 
Együttműködésünk alapja a három cél - az intézményi célok, a szövetkezeti tagok jólléte 
és a hosszú távú fenntarthatóság - összehangolása.

Vállalkozásunk  kísérlet  egy  előremutató  projekt  megvalósítására,  amely  egyrészt 
alternatívaként tud megjelenni Budapest kulturális életében, illetve be tudja mutatni, hogy 
hogyan érdemes és lehetséges egy közösségi és kulturális teret hosszútávon is fenntartható 
módon működtetni.
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