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Abstract: There is growing evidence that the biases in decision making are directed by many 
automatic cognitive processes. It is still the subject of debate whether these biases are based on 
attentional processes or are defined by implicit memory mechanisms, but recently become 
more obvious, that the automatic phenomena involved is more complex than we previously 
believed. Because of the increasing demand for controllability of experiments the decisional 
tasks lose more and more content related elements, and become more abstract. Identifying and 
replacing this neglected elements, which are playing an important role in an ecological context, 
would help us to get closer to the automatic processes responsible for the biases. During the 
analysis below we find some theoretical supports in favor of the implicit memory. If in the 
interpretation of the automatic phenomena in the decision making - like the framing effect - the 
role of implicit memory will increase, it is highly probable  that the efforts directed to the 
collection of empirical evidences will benefit from the interaction of decision alternatives with 
the social and linguistic context. 
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Milyen helyet foglalnak el a döntéselméletek a kognitív 
pszichológiában? A döntésben résztvevő kognitív folyamatok ismerete 
közelebb vezet-e a hibák leküzdéséhez, vagyis: irányítható-e a választási 
preferencia? Melyek a „jó” döntés jellemzői? Az ilyen kérdések 
megválaszolása egyfelől feltételezi, hogy elméleteink elég eklektikusak a 
különböző koncepciók egy modellbe ötvözéséhez, másfelől, hogy csökken 
azoknak a dichotómiáknak a száma, melyek az ide tartozó problémák 
megrögzött szétválasztását szorgalmazzák. Külön kutatási teret követelnek 
ugyanis a normatív és leíró elméletek, az ítéletalkotás és választás, a 
kockázat és valószínűség.
A differenciált megközelítésmód gyakran indokolt, s ha elfogadjuk, 

hogy minden kísérleti terv egy validitás-probléma tisztázásával kezdődik, 
akkor itt számos problémát találunk, és ugyanannyi alternatív megoldási 
javaslatot. Mindenik lényege, hogy ki kell dolgozni a kísérleti feladatok egy 
sajátos típusát, és körül kell írni azokat a megszorításokat, melyek között 
az aktuális próbák megoldásakor is implikált kognitív folyamatok 
beindulnak. Sajnos a klasszikus döntési modellekben a mögöttes kognitív 
folyamatok túlnyomórészt hipotetikusak, s a legtöbb elmélet elsősorban a 
viselkedés szempontjából deskriptív (ez valószínűleg az egész 
hagyományteremtésre igaz Edwards-tól Simon-on keresztül Tversky-ig -




