Antal Miklós

A környezeti döntéshozatal stratégiai menedzsmentje:
szociális hálók, szakpolitikai kapcsolatrendszerek és
gondolati hálózatok a fenntarthatóság szolgálatában

PhD értekezés
tézisfüzet

Témavezető: Füle Miklós

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Környezetgazdaságtan Tanszék
Budapest, 2010.

A dolgozat eredeti címe: Strategic management of environmental decisions: the role of social,
policy, and cognitive networks

2

Tartalomjegyzék
Előszó .................................................................................................................................... 4
1. Motiváció (a kutatások előzménye) ............................................................................... 5
2. Célok és módszerek ....................................................................................................... 5
3. Összefoglalás és tézisek .................................................................................................. 7
4. Saját publikációk ......................................................................................................... 12
5. Az értekezés hivatkozásjegyzéke ................................................................................. 13

3

Előszó
Erdőirtás, klímaváltozás és gyors társadalmi átalakulások fémjelezték azt a kort, amiben a
világra eszméltem. 6 éves voltam, mikor a vasfüggöny leomlott, 14, mikor a kiotói
egyezményt elfogadták. A globális környezeti problémákkal és humanitárius
válsághelyzetekkel kapcsolatos könnyen elérhető információk kezdetektől fogva erősen
meghatározták világnézetemet. Nagyon korán tudatosultak bennem az élő rendszerek
sokféleségét fenyegető veszélyek, és fiatalon szembesültem az emberi szenvedés tőlem oly
távoli valóságával is. Sok-sok könyv és egyre több internetről származó információ járult
hozzá, hogy megértsem ezeknek a problémáknak egyes elméleti és gyakorlati vonatkozásait, s
közben egyre erősebb kötődés alakuljon ki bennem mind az emberek, mind az élővilág többi
tagja felé. 18 évesen biztos voltam benne, hogy tenni akarok valamit egy jobb világért.
Tudatosan keresni kezdtem a cselekvés leghatékonyabb módszereit. Olyan folyamatokat
akartam megérteni, melyek meghatározhatják az emberiség jövőjét: szabadidőmben a
környezetvédelmi döntéshozatal mechanizmusaival kezdtem foglalkozni. 2007-ben doktori
munkám kezdetével adódott rá lehetőség, hogy hivatalosan is ezek a kérdések kerüljenek
tanulmányaim középpontjába.
Mérnök-fizikus diplomával a kezemben a fenntarthatóság kérdéskörének társadalmi oldala
felé fordultam. Szeretem átlépni a tudományterületek határait: egy új diszciplína
alapszerkezetének megértése mindig is élvezetes játék volt számomra. A környezeti
problémák komplexitása miatt ez nem pusztán lehetőség, hanem munkám szükségszerű
velejárója. Elméleti kutatásaim során arra törekszem, hogy összefüggéseket találjak
különböző területek között, s így új gondolati struktúrákat hozzak létre. Doktori munkám is
óhatatlanul multidiszciplináris: a szociológiai, politikai, közgazdaságtani, pszichológiai és
kognitív tudományos elképzeléseimet a fizika analitikus gondolkodásmódja fogja össze. A
témák, amikkel foglalkozom, egy szaktudós mércéjével mérve talán egyszerűnek tűnhetnek.
Ez az egyszerűség azonban növelheti a kutatás értékét: minél alapvetőbb folyamatokra,
jelenségekre vagy lehetőségekre sikerül fényt deríteni, annál többen érthetik meg és
használhatják fel az eredményeket. Bár generalistának tartom magam (sok területet ismerek,
de egyiknek sem vagyok igazi szaktudósa), sokszor kellett egyes szakterületeken belül jobban
elmélyednem, hogy elképzeléseimet el tudjam mondani az adott tudományos közösség
tagjainak. Remélem, hogy munkámmal mind a generalisták, mind a specialisták elégedettek
lesznek, s közben a dolgozat a szélesebb közönség számára is érdekes olvasmány marad.
Sajnos doktori iskolám szabályai nem kedveznek a több területen kalandozó kutatóknak.
Szabályzatunk kimondja, hogy a doktori értekezés minden tételmondatát tudományos
publikációval kell alátámasztani, és összesen legalább négy közleményre kell építeni a
dolgozatot. Habár én ennél sokkal több cikket írtam, melyek közül több is vezető nemzetközi
folyóiratban jelent meg, nincs négy cikkem egyetlen szűk témával kapcsolatban. Dolgozatom
ezért némiképp mozaikos szerkezetű. Különböző témák, szintek és megközelítések képezik
részét az értekezésnek, melynek azonban célja egy: a környezeti problémamegoldás
hatékonyságának növelése. A disszertáció sokszínűsége egyenes következménye a
generalista, probléma-érzékeny kutatói hozzáállásomnak.
Természetesen nem tudok választ adni minden felvetődő kérdésre. Tudományos eredményeim
nem mindig abban állnak, hogy bizonyítom egy adott problémamegoldási stratégia vagy
kognitív struktúra hatásosságát; sokszor csak új lehetőségekre, vagy a környezeti problémák
megoldásának új aspektusaira mutatok rá. Egyes esetekben még az is kérdéses, hogy az
általam javasolt megoldások valóban pozitív irányú változásokat hoznának-e. Fontos látni
azonban, hogy efféle bizonytalanságok vállalása nélkül semmilyen komoly változás nem
képzelhető el. Értekezésemben tudományos megalapozottsággal érvelek az új irányok mellett.
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1. Motiváció (a kutatások előzménye)
Elég bizonyíték áll rendelkezésre, hogy kimondjuk: a jelenlegi világrend környezeti
szempontból fenntarthatatlan, társadalmi-humanitárius szempontból pedig elfogadhatatlan. Az
emberiség 2010-ben válaszút előtt áll: vagy gyors és gyökeres változtatásokat eszközölünk,
vagy további nagymértékű pusztulást fog elszenvedni a bolygónk, s vele együtt a rajta élő
emberek. Több kulcsfontosságú területen jutottunk el oda, hogy a mai trendek folytatása vagy
teljesen lehetetlennek, vagy elképesztően károsnak tűnik: az ENSZ főtitkára szerint „nem
engedhetjük meg”, hogy a biodiverzitás védelméért folytatott küzdelem jelenlegi, erőtlen
formájában folytatódjon (Ki-moon, 2010); a Nemzetközi Energia Ügynökség nemrég
nyilvánosságra hozott tanulmánya alapján nyilvánvaló, hogy „világszerte forradalmi
változásokra van szükség az energia előállítása és felhasználása terén” (IEA, 2008); a világ
legrangosabb tudományos folyóiratai arról számolnak be, hogy a globális élelmiszerellátás
„feladatai elképesztő viszontagságokkal fognak járni” és a „viszontagságok leküzdéséhez
valóságos forradalomra lesz szükség” (Godfray et al., 2010); de mindezek a forradalmak
csakis egy új gazdasági rendszerben tudnak lezajlani, hiszen „a további növekedés lehetetlen”
(nef, 2010). Nagyon általános értelemben mondhatjuk tehát: „ez így nem mehet tovább”
(Steiner, 2010). Bolygónk véges, ezért az emberiség lehetőségei is be vannak határolva
(Rockström et al., 2009). Hogy pontosan milyen gazdasági, politikai, és természeti jelenségek
fogják ezeket a határokat nyilvánvalóvá tenni az egész emberiség számára, arról még csak
sejtésünk lehet. Már most is egyértelmű viszont az, hogy a nyugati gazdasági modellen
alapuló növekedési pálya nem folytatódhat a 21. században. Egy teljesen más jövőt kell
terveznünk, s ehhez új, innovatív megoldások tömegére van szükség. Értekezésemben az új
korszak új kérdéseivel foglalkozom, és konkrét cselekvési helyzetek egyes problémáira
keresek megoldásokat.

2. Célok és módszerek
Mivel a párhuzamosan zajló környezeti és humanitárius válságok jelentős részben emberi
döntésekből és viselkedésformákból adódnak, a jólét növelése és a környezettel való
egyensúly visszaállítása szempontjából döntéshozatali mechanizmusaink vizsgálata
kiemelkedő jelentőséggel bír. Elemeznünk kell többek között az egyéni és kollektív döntések
hátterében álló intézményes, stratégiai és pszichológiai tényezőket. A fenntarthatósági
kérdések tanulmányozása során így sokszor társadalomtudományos eszköztárra – politikai,
szociológiai vagy pszichológiai jellegű vizsgálatokra van szükség. Doktori munkám során
ezen megközelítések mindegyike jelentős szerepet játszik.
Az egyes diszciplínák egyenrangú kezelése az ökológiai közgazdaságtan irányvonalához való
kötődésemet mutatja. Ez a kötődés nemcsak metodológiai szempontból egyértelmű: az
ökológiai közgazdaságtan alapkérdései – generációk közötti egyenlőség; a fenntartható
fejlődés esélyei a hosszútávú, bizonytalanságokkal terhelt folyamatok korában; egyes
környezeti változások visszafordíthatatlanságának problematikája, stb. – az én
gondolkodásomat is meghatározzák. A társadalomtudományokban óhatatlanul megjelenő
normatív kérdésekkel kapcsolatos nézeteim, értékrendem, valamint az egymással szoros
kapcsolatban lévő környezeti és társadalmi rendszerek problémáihoz való hozzáállásom
alapján az ökológiai közgazdaságtani irányvonalhoz tartozó kutatónak tartom magam.
Nem meglepő tehát, hogy doktori értekezésem célkitűzéseit világos értékszemlélet hatja át.
Vizsgálataim középpontjában egy olyan ember cselekvési lehetőségei állnak, akit aggasztanak
korunk negatív környezeti és társadalmi folyamatai. Célom, hogy olyan pontokra mutassak rá,
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ahol ezeknek a cselekvéseknek a hatékonysága növelhető. Hogyha valaki napjainkban egy
jobb világért akar tenni, akkor van néhány kézenfekvő lehetősége: megpróbálhat részt venni a
politikában, lehet aktív a civil életben, vagy koncentrálhat egyéni szintű döntéseinek és
tevékenységeinek következményeire. Konkrét példákkal élve: az elkötelezett polgárok
megpróbálhatják befolyásolni képviselőik véleményét, dolgozhatnak céljaikért civil
szervezetekben, vagy erőfeszítéseket tehetnek, hogy életmódjuk fenntartható legyen, s erre
másokat is bátoríthatnak. Hangsúlyozni kell azonban, hogy az előbbi lehetőségek egyike sem
problémamentes: a döntéshozók sokszor nem törődnek a felelősségteljes polgárok
véleményével sem (Rasmussen Reports, 2010); a civil szervezetek gyakran nem hatékonyak,
mert nem kapnak kellő támogatást, vagy mert stratégiai hibákat vétenek a politikai
érdekérvényesítés egyre szövevényesebb hálózataiban (Greaves and Grant, 2010); illetve
különféle pszichológiai okok miatt sokszor az egyéni döntések szintjén sem a fenntartható
magatartásformák érvényesülnek (Takács-Sánta, 2007). Dolgozatom célja, hogy ezeket a
helyzeteket tanulmányozva azonosítsam a hatékonyságot csökkentő tényezőket, és javítási
lehetőségekre mutassak rá.
Noha motivációm mindvégig ez volt, az egyes tanulmányok esetén egymástól jelentősen
különböző kutatási módszereket alkalmaztam. Az intézményes struktúrák vizsgálata során
saját tapasztalataimból indultam ki: a jelenlegi intézményi környezetben aktivistaként
összegyűjtött negatív élményeim miatt próbáltam jobb megoldásokat keresni, majd az új
megoldási lehetőségek ötleteinek megszületése után áttekintettem az adott szakterület
irodalmát, hogy megfelelő érvekkel tudjam alátámasztani elképzeléseimet. Empirikus kutatást
ezekben az esetekben nem végeztem, cikkeim az innovatív ötletek tudományos igényű
bemutatására szorítkoznak.
Más esetekben konkrét környezeti problémák megoldása érdekében szerveződött szakpolitikai
kapcsolatrendszereket figyeltem meg, felméréseket készítettem, és megpróbáltam a
megfigyelt jelenségekre a felmérési eredmények tükrében tudományos magyarázatot adni.
Ezekben az esetekben következtetéseim stratégiai jellegűek voltak. Elméleti tanulmányomban
a magyar környezetvédelmi civil szervezetek körében elvégzett kérdőíves vizsgálatom
eredményére támaszkodtam, fő következtetésem pedig az érdekérvényesítés során alkalmazott
kockázatkezelési technikára vonatkozott. A legtöbb empirikus eredményről egy
összehasonlító esettanulmány keretében számoltam be: egy konkrét környezeti probléma
különböző országokban alkalmazott megoldási módszereit hasonlítottam össze saját hazai
tapasztalataim és a téma nemzetközi szakértőihez eljuttatott kérdőívemre kapott válaszok
alapján.
Végül az egyéni döntések kognitív tudományos vizsgálata során ismét tisztán elméleti munkát
végeztem. Kutatásom különböző korok társadalmainak környezeti jelentőséggel bíró
döntéseire irányult. A környezeti szempontból előnyös és előnytelen gondolati struktúrák
összehasonlításához kulturális és szociológiai eredetű tényezők pszichológiai hatásait vettem
számba. A gondolati hálózatok grafikus illusztrációit saját fejlesztésű modellem segítségével
készítettem el. A környezeti szempontból sikeres és sikertelen civilizációk gondolati
rendszereinek vizsgálata alapján a mai környezetpolitikai és kommunikációs technikáknál
pszichológiai szempontból jobban működő javaslatokat próbáltam megfogalmazni.
A módszertani változatosság és a diszciplináris különbségek alapján nem meglepő, hogy a
különböző területeken megfogalmazott következtetéseim egymástól mind tartalmukban, mind
jellegükben jelentősen eltérnek. Természetes az is, hogy a felmerülő problémáknak csak kis
részével, illetve ezen problémáknak is csak néhány aspektusával tudok foglalkozni, ráadásul –
a társadalomtudományok területén egyáltalán nem szokatlan módon – még így is maradnak
vitatható értelmezések és következtetések. Nem lehet teljes pontossággal megmondani
ugyanis, hogy hogyan változna meg a környezeti és társadalmi rendszerek állapota, ha minden
javaslatom megvalósításra kerülne: a problémák összetettsége és a nehezen megjósolható
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társadalmi folyamatok miatt javaslataim közvetlen és közvetett hatásait illetően csak feltételes
predikcióra vállalkozhatok (Kornai, 2008). Remélem azonban, hogy érvelésem a legtöbb
olvasót meggyőzi a vizsgált kérdések fontosságáról, illetve az intézményes, stratégiai és
kognitív változtatásokra vonatkozó javaslataim hasznosságáról – legyen szó akár a jólét
növeléséről, akár az ember és környezete közti egyensúly helyreállításáról.

3. Összefoglalás és tézisek
Értelmezésem szerint a környezeti döntéshozatal stratégiai menedzsmentje nagyon széles,
multidiszciplináris kutatási terület. A dolgozatomban részletesen elemzett kérdések ezen belül
két központi jelentőségű témakörhöz köthetők: az egyik terület a hatékony társadalmi
részvétel kérdéseit foglalja magába, a másik az egyéni szintű környezeti döntéshozatal
dilemmáit. Az intézményi struktúrák globális átrendeződése, a társadalmi változások és a
nyugati kultúra terjedése miatt mindkét területen nagyon nagy szükség van az újonnan
kialakuló helyzetek elemzésére. Értekezésem célja, hogy a fenntarthatóság esélyeit
meghatározó döntések néhány intézményes, stratégiai és pszichológiai aspektusát vizsgáljam
annak érdekében, hogy a társadalmi részvétel hatékonyabbá váljon, és az egyének szintjén
környezeti szempontból a mainál jobb döntések szülessenek.
Disszertációm első fejezetében amellett érvelek, hogy lehetetlen túlbecsülni a mai környezetitársadalmi problémák súlyát. Emiatt azonban a döntéshozatali mechanizmusok megértése is
alapvető jelentőséggel bír. A munkám motivációjául szolgáló globális helyzet rövid
ismertetése után dolgozatom tartalmi vázlata következik: röviden kijelölöm a vizsgált
problémákat és utalok a cikkeimben megfogalmazott megoldási javaslatokra. A bevezető
fejezet harmadik részeként egy makroszociológiai esszében teszem egyértelművé normatív
álláspontomat, és a kollektív cselekvési helyzetek vizsgálatán keresztül itt kapcsolom össze
egymással és a környezeti válsághelyzetekkel az értekezés későbbi témáit.
A második fejezetben a környezeti problémamegoldásban való hatékony társadalmi részvétel
feltételeit vizsgálom intézményes és stratégiai szempontból. Első lépésként rámutatok, hogy
jelentős újításokra van szükség a környezetpolitika szabályalkotási folyamataiban. Ahogy a
környezeti rendszerek szolgáltatásai egyre szűkösebbé válnak, egyre többen válnak érdekeltté
a különböző környezeti kérdésekkel kapcsolatos döntési helyzetekben. Jelentős részben azért
van szükség az intézményrendszer megújulására, mert pillanatnyilag nincsenek megbízható
módszereink arra, hogy figyelembe vegyük az érdekeltek véleményét és az általuk képviselt
értékeket a döntéshozatal és a szabályalkotás során. A probléma gyökere nagyon sokszor az,
hogy nem tudjuk kiválasztani a leginkább megalapozott és releváns véleményeket a sokszor
nagyon nagy számú hozzászólás közül. Ez nem csak a polgárok és a döntéshozók közti
kommunikáció esetén jelent gondot, hanem az egyik legnagyobb akadálya az alulról jövő
kezdeményezések figyelembevételének, a társadalmi részvétel előmozdításán és az érintettek
bevonásán alapuló szabályalkotásnak is.
Napjainkban a gyors társadalmi és gazdasági változások a részvétel számos hagyományos
formája esetében erősen csökkentik a hatékonyságot. Az jelenti tehát a kihívást, hogy új
módszereket dolgozzunk ki az emberek bevonására, melyek egyben a döntéshozóknak is
segítséget nyújtanak a legértékesebb vélemények kiválasztásában. A helyi szintű környezeti
döntéshozatalban különösen sürgető ezekre a problémákra új megoldásokat találni, mert az
emberek egyre inkább részt kívánnak venni a felmerülő kérdések eldöntésében.
Az első és második tézis két speciális esetben kínál viszonylag könnyen kivitelezhető
megoldást a fenti problémákra. A vizsgálatokat a II.1 fejezetben az állampolgárok és a
döntéshozók közti kapcsolat elemzésével kezdem. A fejezet egy olyan javaslat köré épül,
mely motivációt teremtene a döntéshozók (elsősorban a helyi képviselők) számára, hogy
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válaszoljanak az emberek releváns emailjeire [1,2]. Miért foglalkoznának ők egyáltalán az
átlagemberek leveleivel? Hogyan döntenék el, hogy mi fontos és mi nem? Hogyan segíteném
elő egyszerre ezt a kiválasztási procedúrát és a társadalmi részvételt?
1. Tézis A legfontosabb állampolgári kérdések és vélemények felismerésének és
kiválasztásának elősegítése érdekében a döntéshozókat kötelezni kellene arra, hogy
az elektronikus formában érkezett megkeresésekre vagy adjanak választ, vagy a meg
nem válaszolt levelet tegyék közzé egy nyilvánosan hozzáférhető honlapon.
Az internet viszonylag könnyen elérhető, széleskörű nyilvánosságát kihasználva ez a javaslat
a mainál hatékonyabb társadalmi párbeszéd kialakulását tenné lehetővé. A fontos kérdések
kisebb eséllyel merülnének feledésbe, hisz a meg nem válaszolt levelek között bárki láthatná,
milyen problémákkal nem foglalkozott egy adott döntéshozó. A politikai ellenfeleknek
érdekében állna, hogy társadalmi szempontból fontos kérdések után kutassanak a meg nem
válaszolt levelek listájában. Annyi szinte bizonyosan kimondható, hogy jobb eredményekre
számíthatnánk mint ma, amikor gyakorlatilag semmi nem ösztönzi a képviselőket, hogy
válaszoljanak az állampolgári megkeresésekre. Másfelől ez a gyakorlat nem róna fölösleges
terheket a döntéshozókra – a munka mennyisége valójában épp a társadalmi optimumhoz
közelítene. Az ötlet további előnye, hogy ugyanez a mechanizmus segíthet csökkenteni
azoknak a túlterhelt hatóságoknak a bürokratikus terheit, melyek ma minden egyes
állampolgári megkeresésre kötelesek válaszolni. Amennyiben tisztázott, hogy ki felelős a meg
nem válaszolt levelek rendszeres ellenőrzéséért, garantálható, hogy a hatóság megfelelően el
tudja látni a feladatát akkor is, ha jogában áll az ügyek lefolytatásával kapcsolatban eseti
döntéseket hozni. Természetesen az ötlet a hagyományos módszerekkel kombinálható (ha
rögzítjük a hagyományos megoldások kötelező használatának feltételeit), s így az eddig
merev társadalmi struktúrák rugalmassága növelhető.
A II.2 fejezetben bemutatott másik intézményi újítás a gyenge érdekérvényesítő képességgel
rendelkező társadalmi csoportok értékes indítványainak támogatását célozza [3]. Ez is egy
kísérlet tehát a legígéretesebb alulról jövő kezdeményezések kiválasztására. Hasonló kérdések
merülnek fel, mint az előző esetben: Hogy tudnák a döntéshozók felismerni a legelőnyösebb
projekteket anélkül, hogy számos másik értéktelen beadvánnyal is foglalkozniuk kellene?
Miért törődnének egyáltalán bármelyik alulról jövő kezdeményezéssel? Milyen módszerrel
lehetne egyszerre szolgálni az aktív polgárok és a döntéshozók érdekeit?
2. Tézis Ha a társadalom komoly tekintéllyel rendelkező testületeitől
(minisztériumoktól, tudományos szervezetektől, stb.) pályázat útján ajánlólevelet
lehetne nyerni az alulról jövő kezdeményezések megvalósításához, akkor a kisebb
érdekérvényesítő képességgel rendelkező társadalmi szereplők értékes indítványai
nagyobb eséllyel valósulhatnának meg; különösen abban az esetben, ha az
ajánlólevél kiadása után a pályáztató testület egy értékelő jelentést is közzétenne,
melyben beszámolna a támogatott projekt előrehaladásáról, sikeréről vagy
kudarcáról.
A javasolt pályázati rendszer sok tekintetben hasonlítana a már ma is létező támogatási
programokhoz. Ahogy a pénzbeli támogatást adó pályázatok célja az anyagi természetű
problémák enyhítése, úgy az ajánlólevet adó pályázatok célja az lenne, hogy segítsen
enyhíteni a projektek ötletgazdáinak alacsony társadalmi státuszából adódó nehézségeket. Ma
az alulról jövő kezdeményezések nagyon gyakran azért nem találnak nyitott fülekre, mert a
kezdeményezők nem rendelkeznek megfelelő kapcsolati tőkével vagy hatalmi pozícióval, s
így sokszor olyan projektek sem kerülnek megvalósításra, melyek egyszerre ígérnének
gazdasági, társadalmi, és környezeti előnyöket. Egy tekintélyes testület ajánlása és a későbbi
értékelő jelentés nyilvánossága motivációt jelenthetne a döntéshozók számára, hogy
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foglalkozzanak a pályázat útján kiválasztott projektek megvalósításának lehetőségével. A
rendszer elősegítené, hogy jól kidolgozott javaslatok kerüljenek a döntéshozók asztalára, akik
így a válogatás fáradságos munkája alól is jelentős részben mentesülnének. Ráadásul az
alulról jövő kezdeményezések nagyobb hatékonyságát biztosító és a támogatási rendszer
átláthatóságát is növelő rendszer nem is kerülne sokba, megvalósítása pedig semmilyen
komoly akadályba nem ütközik.
A közösségi döntéshozatalban való részvétel fenti aspektusainak vizsgálata után a környezeti
problémamegoldás hálózatos rendszereinek stratégiai kérdéseivel foglalkozom. Nyilvánvaló,
hogy a stratégia alapvető módon befolyásolja a hatékonyságot. Az is egyértelmű, hogy a
környezeti döntéshozatal rendszerei napjainkban lényeges átalakuláson mennek keresztül:
mind a hierarchikus irányításon alapuló, mint a pusztán piaci mechanizmusokra építő
megoldások veszítettek jelentőségükből, míg a hálózatos megoldások (a szereplők kölcsönös
függésén alapuló aránylag stabil kapcsolatrendszerek) jelentősége jelentősen megnőtt. Az új
feltételrendszer sok új kérdést és bizonytalanságot is jelent, ezért a környezetvédő csoportok
gyakran segítségre szorulnak, hogy stratégiájuk hatékonyságát növelni tudják. Elméleti és
gyakorlati kutatás is szükséges annak érdekében, hogy jobban megértsük a hálózatos
kapcsolatrendszerek működését.
Elméleti kutatásom ezen a területen egy speciális kockázatcsökkentési módszer létezésének
bizonyítására irányul [4]. A következő, stratégiai bizonytalanságokra vonatkozó tézis
empirikus alapját a magyar környezetvédő szervezetek körében végzett felmérésem adja, de
feltételezhető, hogy a más politikai rendszerek más szereplői is hasonló viselkedést
tanúsítanak.
3. Tézis Ahogy a tőkepiacok részvényesei diverzifikálják portfoliójukat annak
érdekében, hogy adott kockázati szint mellett maximális hozamot érjenek el, úgy a
politikai szereplők is diverzifikálják „kapcsolati portfoliójukat” és ennek megfelelően
változtatják kockázatvállalási hajlandóságukat az egyes kapcsolataikban: ha a
kapcsolatok száma nő, akkor a partnerek viselkedésében tapasztalható
kiszámíthatatlanságok egyre inkább kompenzálják egymást, így ők az egyes
kapcsolatokban egyre nagyobb kockázatot vállalnak.
Egy viselkedési mintázat tudományos leírásának önmagában való értékén túl ez egy olyan
apró információ, mely segítheti a stratégia alkotásban azokat, akik a lehető legtöbb aspektust
szeretnék tudatos módon figyelembe venni egy komplex döntés meghozatala előtt. Ha egy
rendszerben a stratégiai kockázatok jelentik a bizonytalanságok legjelentősebb forrását, akkor
megnő a kockázat diverzifikációjának jelentősége. Habár ez a tézis – a II.3 fejezet üzenete –
nem mindig tűnik stratégiai szempontból túl fontosnak, a tőkepiacok és a politikai rendszerek
között felismert analógia a két területen felhalmozódott tudás további összekapcsolását teheti
lehetővé.
Példának okáért az egyik legizgalmasabb és legfontosabb környezeti kérdéseket magába
foglaló terület napjainkban az erdőirtás illetve az erdők degradációjának elkerülése által
történő kibocsátáscsökkentés (REDD), ahol az ökoszisztémák pénzbeli értékelése szintén a
kockázatok minimalizálását teszi szükségessé. Ha egyszerűen hozzárendelünk egy árat egy
erdőterülethez, akkor nem adunk számot a természetmegőrzési munka kockázatosságáról. Az
esetlegesen mégis bekövetkező pusztulás potenciális irreverzibilitása miatt ez problémát
jelent. A gazdasági és politikai kockázatokat is figyelembe vevő árazás a REDD
mechanizmusokon belül fontos és érdekes kutatási lehetőség. A kockázatok diverzifikációja
lehet az egyik legjobb módszer a különböző természetvédelmi szempontok egyszerre történő
figyelembevételére.
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Habár az elméleti munka nagyon fontos, komoly empirikus alátámasztás nélkül nem lehet
megalapozott környezetvédelmi döntéseket hozni. Az elektromos távvezeték hálózat
madárvilágra gyakorolt negatív hatásainak csökkentése érdekében szerveződött szakpolitikai
kapcsolatrendszer résztvevőjeként szerzett tapasztalataimnak megfelelően a II.4 fejezetben
ennek a problémának a részletes elemzését végzem el [5]. Értekezésemnek ez a része tehát a
környezetpolitikai problémamegoldó hálózatok menedzselésének konkrét példáját mutatja be:
összehasonlító esettanulmány, mely azonosítja és elemzi a legfontosabb stratégiai lépéseket
egy konkrét környezeti probléma megoldási folyamatában. Egy európai parlamenti képviselő
önkéntes segítőjeként magam is szerepet vállaltam az áramütések és ütközések problémájának
magyarországi fölszámolása érdekében szervezett országos szintű együttműködés
kialakításában; illetve nemzetközi szintű felmérést végeztem, hogy kiderítsem, különböző
országokban (Szlovákiában, a Dél-Afrikai Köztársaságban, és az Egyesült Államokban)
hogyan próbálják megoldani ugyanezt a problémát, így a következő tételmondat konkrét,
tényszerű információkon alapul.
4. Tézis Az országok különböző adottságai és az egymástól eltérő szakpolitikai
kapcsolatrendszerek miatt a különböző országokban más-más stratégiák működnek
hatékonyan az elektromos távvezeték hálózat madárvilágra gyakorolt negatív
hatásainak csökkentéséért folytatott küzdelemben, így a legtöbb esetben nem
alkalmazhatók egyszerre a BirdLife International ajánlásai. A nemzetközi ajánlások
tételes betartása helyett az együttműködésen és a törvényi szabályozáson alapuló
megoldások egyensúlyát kell megtalálni a kapcsolati hálózat szerkezete, a résztvevők
hozzáállása és a helyi kontextus jellege alapján.
Túlságosan gyakran próbálunk általános szabályokat alkalmazni egymástól helyi szinten
lényeges elemekben különböző környezeti problémák esetében, miközben a szubszidiaritás
elve üres közhely marad. Tanulmányomban azt próbálom kideríteni, hogy a kapcsolati hálózat
szerkezete, az érintett szereplők hozzáállása, a közöttük lévő kapcsolatok jellege, és a
megoldási folyamat során felhasznált eszközök hogyan befolyásolják a különböző megoldási
módszerek hatékonyságát. Az egyes tényezők kooperációt segítő vagy akadályozó szerepének
vizsgálata kiemelt jelentőséggel bír. A szakpolitikai kapcsolatrendszerek összehasonlító
elemzése alapján stratégiai tanácsokat fogalmazok meg, melyek segíthetik a természetvédőket
abban, hogy hatékony módon menedzseljék kapcsolatrendszerüket az elektromos hálózat
káros hatásainak csökkentése érdekében. Az elmúlt négy évtized alatt kiderült, hogy a
biológiai és technológiai ismeretek önmagukban nem elegendők ahhoz, hogy megoldják ezt a
súlyos problémát. Remélem, hogy a megfogalmazott stratégiai jellegű tanácsaim segíteni
tudják majd a természetvédelmi munkát.
A különféle politikai rendszerekre vonatkozó kutatások után a III. fejezetben az egyéni szintű
döntéshozatallal foglalkozom. A fő motivációt ezen a területen az a megfigyelés jelentette
számomra, hogy az egyéni szintű viselkedés a politikai és gazdasági körülményektől
függetlenül minden esetben a környezeti és szociális változások fontos forrása. A viselkedés
viszont jelentős részben az egyének gondolati rendszereitől függ. Nem meglepő, hogy a közös
tulajdonban lévő környezeti erőforrások fenntartható kezelésének esélyeit meghatározó négy
tényező közül kettő közvetlenül összefügg az egyének kognitív struktúráival (informáltság,
identitás); míg az egyéni prioritások és normák – melyek maguk szintén a gondolati
rendszerekben gyökereznek – döntő módon befolyásolják, hogy a másik kettő (intézmény- és
ösztönzőrendszer) milyen eredményesen tud működni egy társadalomban.
A globális környezeti problémák megoldása területén mutatkozó kollektív tehetetlenségünk
aláhúzza a közgazdászok és politikai stratégák által gyakran elhanyagolt
viselkedéstudományi, kognitív tudományos és pszichológiai megközelítések jelentőségét.
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Ezen a területen első lépésként röviden ismertetem a gondolati struktúrák reprezentációja
céljából nemrégiben született modellemet [6]. Érvelésem lényege, hogy egy ember gondolati
rendszerét érdemes egy olyan hálózattal modellezni, melyben az igaznak tartott állítások
jelentik a pontokat, a közöttük lévő élek pedig logikai kapcsolatok vagy egyéb asszociációk.
Az új állítások preferenciális kapcsolódással kötődnek hozzá a hálózathoz: minél több
kapcsolata van egy állításnak, annál nagyobb eséllyel kapcsolódik hozzá egy új állítás.
Strukturális tulajdonságokat (pl. a pontok egymástól való távolságát, az állítások
központiságának szerepét) és dinamikai jellemzőket (pl. a vélemények megváltozásának
dinamikáját, strukturálódási folyamatokat) tanulmányozok annak érdekében, hogy rámutassak
a modell működőképességére a gondolati rendszerek leírásának területén. Amellett érvelek,
hogy a szerencsésen megválasztott definíciók sok különböző területen alkalmassá teszik ezt a
megközelítést a viselkedés pszichológiai alapjainak vizsgálatára. A környezeti szempontból
fontos döntések elemzése egyike lehet ezeknek a területeknek.
A III.2 fejezetben a hálózatos technikát szemléltető eszközként alkalmazom, hogy rávilágítsak
a környezeti illetve a társadalmi-gazdasági rendszerekből származó cselekvési kényszerek
közt feszülő ellentétekre [7,8]. Kognitív antropológiai tanulmányok alapján mutatom be, hogy
az ősi és a jelenkori civilizációkban élő emberek milyen módokon kaptak ellentétes
üzeneteket egyik oldalon a saját társadalmi vagy gazdasági környezetükből, másik oldalon
pedig a természeti rendszerek irányából. A történelem folyamán számtalanszor azt látjuk,
hogy azok az csoportok, amelyek az anyagi biztonság elérésével próbálták csökkenteni
kiszolgáltatottságukat a külvilág kényszereivel szemben, és azt gondolták, hogy a környezeti
erőforrások nagyfokú kihasználása egyre nagyobb függetlenséget hoz majd számukra,
szisztematikus módon erősítették csoportjuk kollektív környezeti függőségét: az
ökoszisztémák felől érkező jelek szűkülő lehetőségekről és növekvő kollektív környezeti
függőségről tanúskodtak. A különböző korokban különböző gondolati struktúrák alakultak ki
az efféle ellentétek mentális leképezésére. Az utolsó tézisben összefoglalom azt a kognitív
stratégiát, ami ezeket az ellentéteket az emberek tudatának felszínére hozhatja, s amely
megítélésem szerint alkalmas rá, hogy a gyors, gyökeres változások pszichológiai alapjául
szolgáljon.
5. Tézis Történelmi tapasztalatok szerint a környezeti szempontból kedvező döntések
és gyakorlatok sohasem a tudományos megértésen alapultak, hanem az alapvető
biztonsági megfontolások és a környezeti viselkedés mentális reprezentációinak
közvetlen kapcsolatára épültek. Annak érdekében, hogy ma is össze tudjuk kapcsolni
a biztonságra és a környezeti viselkedésre vonatkozó gondolatokat, hogy összekössük
az egyéni és a csoport szintű biztonság feltételeit, és ezáltal a környezeti szempontból
megfelelő viselkedés pszichológiai szempontból is előnyös legyen, a globális
folyamatokkal kapcsolatban egyszerű, érzelmi alapú üzenetekre van szükség, s ezeket
a civilizáció megmentésének hatalmas kollektív küzdelméhez kapcsolódó, tudományos
megalapozottságú helyi cselekvési lehetőségeknek kell kísérnie.
A környezeti kommunikáció feladata, hogy megteremtse a kollektív cselekvés közös kognitív
alapjait, és hogy úgy terjessze a fenntarthatóság globális kultúráját, hogy közben lehetővé
teszi a projektek helyi adottságokhoz történő illesztését. A politikai, gazdasági és
kommunikációs stratégiákat pszichológiailag működőképes mechanizmusokra kell építeni,
hogy a valaha látott legsúlyosabb társadalmi és környezeti problémák és a soha nem látott
lehetőségek együttesen minden idők legizgalmasabb kollektív kihívásává válhassanak.
Nem az a kérdés, hogy hihetünk-e ebben a lehetőségben, ahol erőfeszítéseink egyszerre
szolgálják a közösségek és az egyének javát. Tudom, hogy hihetünk, hiszen ez a kihívás
életem szerves részét képezi. Az igazi kérdés az, hogy mennyit tudunk tenni annak érdekében,
hogy terjesszük ezt a hozzáállást, és társadalmainkat egy fenntarthatóbb pálya felé vezessük.
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A világ határtalan komplexitása miatt erre a kérdésre nem adható teljes értékű tudományos
válasz. Hiszek benne, hogy az egyensúlyából kibillent bolygó és a bajbajutott emberiség
megmentése érdekében folytatott munka hatékony lesz.
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