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Tézisek

 

Várkonyi László: A technológia hatáselemzés fejlődéséről: a társadalmilag elfogadható innovációk

metodológiája felé - A participáció lehetősége és szükségessége -

 

1. Tézis:         Az innováció több szinten központi stratégiai elemmé válik, és nem lineáris

dinamikákkal jellemzett környezetben, nem lináris és visszacsatolások rendszerével

rendelkező interaktív folyamaton keresztül valósul meg.

(I. fejezet)

2. Tézis:        A technológia hatáselemzés és technológia előretekintés fejlődése a technológia

hatáselemzés, technológia előretekintés és értékelés között kialakuló szinergia

lehetőségének kibontakozásához vezet, amely mindhárom intelligencia-típus

teljesítményfokozásának lehetőségét kínálja, továbbá a most megjelenő várható

technológia elemzésének koncepciójában magában foglalja a fenntarthatóság

dimenzióját is.

(II. fejezet)

3. Tézis:         A műszaki eredetű kockázatok jellegzetességére való reflektivitás és a társadalmi

szintű kockázat menedzsment terén nagyobb mértékű demokratikus kormányzás

eléréséhez szisztematikusan alkalmazott közbevonásra van szükség.

(III. fejezet)

4. Tézis:       Participáció mellett, az elővigyázatosság megfelelően kiegyensúlyozott, és kellően

indokolt, szakpolitikai alapelvként való alkalmazása segítheti a társadalmilag

elfogadható innovációk kidolgozását.

(III. fejezet)

5. Tézis:      A technológia fejlesztés menedzselése szempontjából társadalmilag kívánatos a korábbi

kockázatelemzés (klasszikus technológia hatáselemzés és kvantitatív kockázatelemzés

(quantitative risk assessment)) kiegészítése participatív és elővigyázatossági

megközelítések alkalmazásával a kvalitatív aspektusokat nagyobb mértékben

figyelembe vevő kockázatelemzésekhez.

(IV. fejezet)

6. Tézis:        A demokratikus társadalom előfeltétel, ugyanakkor alapvető konstruktív ’negyedik

spirál’ is az intézményi szférák technológia fejlesztési kezdeményezéseiben,

amelyeknek célja a társadalmi elfogadhatóság kialakítása egy többpólusú, különböző

tudás- és érték bázisú társadalomban.

(V. fejezet)     

7. Tézis:       Bizonytalan helyzetekben az érték pluralitás és a tudás nem homogén, megoszló

jellegének felismerése alapvetővé válik a bizonytalan helyzetekben hozandó döntések

racionalizálásához, amely kontextusban a konstruktív technológia hatáselemzés

elmozdulást mutat a klasszikus technológia hatáselemzés kockázat menedzselési
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orientációjától további aspektusok integrálása felé, és a teljes innovációs folyamatra

fókuszálva lehetséges metodológiát nyújt mind inkrementális, mind lényegesebben az

áttörő innovációk fejlesztésére, mely utóbbiak társadalmi robosztusság keretének

kidolgozását kívánják meg.

                        (VI. fejezet)

 

A Ph.D. disszertáció fő újdonságértékei

 

A Ph.D. disszertáció szerzőjének tudomása szerint, a technológia hatáselemzés,

innovációmenedzsment és innovációpolitika releváns szakirodalma a technológia hatáselemzés

egyik variánsát sem kapcsolja össze hangsúlyozottan közvetlenül az innovációs folyamat egészével,

illetve nem határozza meg nyíltan a társadalmilag elfogadható innovációk kidolgozását célul kitűző

módszerek alapjaként és kereteként a konstruktív technológia hatáselemzést.

A disszertáció átfogóan elemzi a konstruktív technológia hatáselemzés vezető gyakorlatát  Dánia

példáján keresztül, és hangsúlyozza, hogy bár a szakirodalom a demokratikus társadalmat az

intézményi szférák technológia fejlesztési kezdeményezésének előfeltételéként értelmezi, lehetősége

van alapvető konstruktív ’negyedik spirál’ elemként működni, és így szükséges lenne ez utóbbi

párhuzamos felismerést kiegészítő módon beépíteni a témakör értelmezésébe.

 


