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A jövővel való foglalkozás formái

 Fantáziálás
 Ábrándozás
 Elvárások 
 Várakozások
 Számvetés
 Célok kitűzése
 Félelmek, remények
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A jövővel való foglalkozás síkjai

Nem-tudományos síkok
 mágiák (rituális táncok)
 jóslatok (többértelmű elképzelések)
 tudományos-fantasztikus irodalom (sci-fi)
 mítoszok (létezés magyarázata)
 vallások (lét- és világmagyarázatok)
 utópiák (álmodozás az evilági jobb életről)

Tudományos sík (jövőkutatás)
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A jövővel való foglalkozás szintjei

Szintek
 egyén 
 mikroszint (család, vállalkozás, lakóközösség)
 mezoszint (kistérség, NUTS)
 makroszint (ország, nagyvállalat)
 regionális szint (országok közötti, multinac.)
 globális szint (emberiség, ENSz, hálózat)

egymásra épülése, hierarchiája
összhangja, ellentmondásai
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A jövőkutatás értelmezése

Intellektuális tevékenység
 a társadalommal kapcsolatos jövő előzetes 

megismerésére irányul
 változó körülmények között változó célok, változó 

következmények
 elsősorban a humán cselekedetek társadalmi 

következményei: jövők

Tudományterület
 a jövővel való tudományos foglalkozás
 elmélet és módszertan



A jövőkutatás célja

A bizonytalanság csökkentése
 a még nem létezővel kapcsolatos

Ismeretek nyújtása 
 az időben később várható folyamatokról, 

eseményekről, kapcsolatokról, állapotokról 
A jövőre orientáltság fokozása
Mai cselekedeteink, döntéseink befolyásolása 
Feltárni korábbi döntéseink hatását
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Kettős bizonytalanság

Lételméleti/ontológiai/objektív
 hogyan alakul a jövő: a jövőbeni valóság 

bizonytalansága
 milyen jövők alakulnak ki, melyik jövő jön létre
Ismeretelméleti/gnoszeológiai/szubjektív
 meg tudom-e ismerni a jövőket
 milyen „viszonyt” alakítok ki ezekkel: milyen 

ismereteim vannak róluk, és hogyan értékelem
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Jövőtartományok
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Milyen jövők vannak még?

Lehetséges jövők (többes szám!)
gondolati úton jönnek létre; feltételesek:
ha …, akkor …; akkor …, ha …

Megvalósítható jövők (társ. tevékenységek)
Preferált/kívánatos jövők (támogatott jövők)
Nemkívánatos jövők (létrejöhetnek)
Elfogadható jövők (még nem elutasított)
Elutasított jövők
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Miért kutatható a jövő?

Múlt – jelen – jövő kapcsolata
 folytatódás/megszakadás
 gyenge jelek

Teleologikus/céltételező szemlélet
Tudományos módszerek 

 matematikai-statisztikai eljárások
 kollektív szakértői és participatív eljárások
 modellek
 módszerkombinációk
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Megközelítési módok
Prognosztikai út
– a múlt-jelen 

tendenciái milyen 
hosszú időtávon, 
milyen valószínűség 
mellett élnek tovább

– a többé-kevésbé 
változatlan, a 
hasonló jövők 
keresése

Jövőképi út
– a távolabbi, 

minőségileg új jövők 
komplex felvázolása 

– iránytű, ahová 
mehetünk 

- mit kell tenni annak 
eléréséért



Prognózis
 viszonylag nagy 

megbízhatósági fokú
 tudományosan 

megalapozott
 tudományos 

módszerekkel kidolgozott 
állítás, ítélet a 
természet/társadalom 
lényeges folyamatairól, 
történéseiről

 „következmény-jövők”: a 
múltból, a jelen 
folytatásaként 
kibontható jövők

Jövőkép
 a távolabbi jövő komplex 

felvázolása
 általában a jelentől 

minőségileg eltérő 
jövőt/jövőket ábrázol

 erős a normatív (előíró) 
jellege

 társadalmi kultúra, 
civilizáció által 
befolyásolt

 visszatekintési 
lehetőséget nyújt 
rövidebb időszak cél- és 
eszközrendszerére



Mi nem a jövőkutatás?

A jövő előre pontos megmondása (predikciója)
 mi alakul ki pontosan
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Mi nem a jövőkutatás?

A jövő előre pontos megmondása (predikciója)
 mi alakul ki pontosan
 mikor jön létre
 hogyan jön létre
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Miért van szükség jövőkutatásra?

A bizonytalanság mérséklése
A változások (természeti és társadalmi) 

előrejelzése
napjaink instabilitása

 kiszámíthatatlanná teszi a jövőt
 megnehezíti a változások irányának meghatározását
 megnehezíti a lehetséges jövők tartalmának 

körvonalazását
 új gondolkodást és viselkedést kényszerít ki

Döntéseink megalapozása céljából
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Más tudományterületek és a 
jövőkutatás viszonya

Minden tudomány jövőre orientált
Jövőkutatás 

 szintetizálja a tudományos ismereteket
 komplex rendszerbe építi
 participatív – interaktív
 alternatívákat képez
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Jövőkutatás a világon és hazánkban

A modern értelemben vett jövőkutatás: 1968 
óta

Világszervezetek

BCE Jövőkutatás Tanszék, MTA IX. O. JKB
Magyarország - 1968 

 oktatás – kutatás
 konferenciák rendezése
 nemzetközi hálózati együttműködés



Mit tehetnek a jövőkutatók 
a jövőért?

 Természeti és társadalmi változások 
feltérképezése (posztindusztriális társadalom)

 Jövőalternatívák kidolgozása (Mo 2000, 2025)
 Figyelemfelhívás a jövő veszélyeire
 A lakosság bevonása a jövő formálásába
 Jövőhöz való viszony erősítése
 Jobb döntések meghozatalának segítése
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A JÖVŐORIENTÁLTSÁG A JÖVŐORIENTÁLTSÁG 
VIZSGÁLATOK KEZDETEIVIZSGÁLATOK KEZDETEI

19301930--1940 1940 Szociálpszichológiai kutatásokSzociálpszichológiai kutatások

fejlődésfejlődéslélektani, lélektani, személyiségszemélyiség--, munka, munka-- és és 

társadalomlélektani kuttársadalomlélektani kutatásokatások

IDŐPERSPEKTÍVA, JÖVŐORIENTÁCIÓIDŐPERSPEKTÍVA, JÖVŐORIENTÁCIÓ
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PIAGET ÉS A JÖVŐORIENTÁCIÓPIAGET ÉS A JÖVŐORIENTÁCIÓ

Piaget, JeanPiaget, Jean
(1896(1896--1980) 1980) 
svájci filozófussvájci filozófus

kognitív struktúra kognitív struktúra 
történelmi történelmi 
megközelítésmegközelítés

Jövőbeli események: Jövőbeli események: 
oksági és időbeli oksági és időbeli 
kapcsolatokkapcsolatok
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LEWIN ÉS A JÖVŐPERSPEKTÍVALEWIN ÉS A JÖVŐPERSPEKTÍVA

Lewin, KurtLewin, Kurt
(1890(1890--1947)1947)
német (USA) pszichológusnémet (USA) pszichológus

kognitív struktúra kognitív struktúra 
motivációs és motivációs és 
cselekvésszabályozó cselekvésszabályozó 
aspektusaspektus

Jövő: változó képJövő: változó kép
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LEWIN ÉS A JÖVŐPERSPEKTÍVALEWIN ÉS A JÖVŐPERSPEKTÍVA

„PSZICHIKUS TÉR”„PSZICHIKUS TÉR”
~~ anticipációk,  remények, vágyak, félelmekanticipációk,  remények, vágyak, félelmek

~~ híd: a múlt híd: a múlt –– jelen (élmények) és a JÖVjelen (élmények) és a JÖVŐŐ
(célok, remények, vágyak, félelmek) között(célok, remények, vágyak, félelmek) között

CÉLOK CÉLOK –– mozgósító ermozgósító erőő

(különböz(különbözőő ididőőtávra)távra)
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JÖVŐSOKKJÖVŐSOKK

Jövőorientáltság negatív Jövőorientáltság negatív 
formája: formája: JÖVŐSOKKJÖVŐSOKK

Future Shock Future Shock –– TOFFLER, TOFFLER, 
A. (1970)A. (1970)

a jövő megpróbáltatásai a jövő megpróbáltatásai 
túlterhelik az egyént,túlterhelik az egyént,

túl sok és új környezeti inger túl sok és új környezeti inger 
hatása hatása –– az egyén az egyén 
összeomlikösszeomlik
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A JÖVŐSOKK A JÖVŐSOKK 
KÖVETKEZMÉNYEIKÖVETKEZMÉNYEI

Az egyén szintjénAz egyén szintjén
~~ az alkalmazkodási az alkalmazkodási 

képesség próbára téveképesség próbára téve
~~ elutasítás, elutasítás, 

visszahúzódás, félelem, visszahúzódás, félelem, 
kimerültség, kimerültség, 

~~ menekülés (betegség, menekülés (betegség, 
alkohol, drog, múlt, jövő)alkohol, drog, múlt, jövő)

~~ erőszak, brutalitáserőszak, brutalitás

A társadalom szintjénA társadalom szintjén
~~ a lelki betegségek a lelki betegségek 

népbetegséggé válnaknépbetegséggé válnak
~~ pesszimizmus, devianciapesszimizmus, deviancia
~ ~ növekvő alkoholizmus, drog növekvő alkoholizmus, drog 

használat, bűnözéshasználat, bűnözés
~~ irracionalizmusirracionalizmus
~~ a társadalom nem a társadalom nem 

kormányozhatókormányozható
~~ növekvő kapacitás az növekvő kapacitás az 

aktivitásraaktivitásra
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KÖVETKEZTETÉSEKKÖVETKEZTETÉSEK

~~ a túl gyors változások ártalmasak, mert a túl gyors változások ártalmasak, mert 
feldolgozhatatlanokfeldolgozhatatlanok

~~ a döntési stressz csökkenti az előrelátó a döntési stressz csökkenti az előrelátó 
képességetképességet

~ ~ kiépítendő: pozitív attitűd a jövőhözkiépítendő: pozitív attitűd a jövőhöz
~~ az egyén és a társadalom szintjén az egyén és a társadalom szintjén 

(a változó társadalomban)(a változó társadalomban)
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JÖVŐORIENTÁLTSÁG A JÖVŐORIENTÁLTSÁG A 
TRANZITÍV ORSZÁGOKBANTRANZITÍV ORSZÁGOKBAN

Változás előtt:Változás előtt:
„A változatlan jelen sokkja”„A változatlan jelen sokkja”

Eltérő életutak lehetőségének hiányaEltérő életutak lehetőségének hiánya
pl. a volt szocialista országokbanpl. a volt szocialista országokban

RendszerváltozásRendszerváltozás

Ösztönöz a jövőhöz való  Ösztönöz a jövőhöz való  
pozitív viszony kidolgozásárapozitív viszony kidolgozására
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AZ ÁLLATOK TÁJÉKOZÓDÁSAAZ ÁLLATOK TÁJÉKOZÓDÁSA

Állatok tájékozódási Állatok tájékozódási 
képességeképessége

költöző madarak,költöző madarak,

halfajták, halfajták, 

háziállatok háziállatok 

ösztönvezéreltekösztönvezéreltek
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AZ EMBER TÁJÉKOZÓDÁSAAZ EMBER TÁJÉKOZÓDÁSA
Az ember tájékozódási képessége változik:Az ember tájékozódási képessége változik:

~~ térben tágul: lakókörnyezet térben tágul: lakókörnyezet →→ világvilág
~~ időben tágul: ma → holnap, azután időben tágul: ma → holnap, azután 

Tájékozódás, jövőperspektíva fontos Tájékozódás, jövőperspektíva fontos 
az ember fennmaradása szempontjábólaz ember fennmaradása szempontjából

Orientáció → orientáltságOrientáció → orientáltság
Kognitív és motivációs megközelítésKognitív és motivációs megközelítés

Történelmi szemlélet Történelmi szemlélet ↔↔JövJövőőszemléletszemlélet
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EMBER EMBER –– JÖVŐORIENTÁLT JÖVŐORIENTÁLT 
EMBEREMBER

Az ember Az ember 
~~ tájékozott a közvetlen tájékozott a közvetlen 

térben, a jelenben és a   térben, a jelenben és a   
közvetlen jövőben (mint közvetlen jövőben (mint 
sok más élőlény) és sok más élőlény) és 

~~ tudatában van annak is, tudatában van annak is, 
hogy mi várható hogy mi várható 
közvetlen környezetén túl közvetlen környezetén túl 
és hosszabb távlatbanés hosszabb távlatban

Jövőorientált emberJövőorientált ember
~~ döntéseit és döntéseit és 

cselekedeteit inkább cselekedeteit inkább 
jövőbeni szándékai, jövőbeni szándékai, 

~~ céljai és vágyai vezérlik,céljai és vágyai vezérlik,
~~ kevésbé múltbeli kevésbé múltbeli 

tapasztalatai,tapasztalatai,
~~ tevékenységének fő tevékenységének fő 

hajtóerejét a jövő hajtóerejét a jövő 
inspiráljainspirálja
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JÖVŐORIENTÁLTSÁGJÖVŐORIENTÁLTSÁG

kizárólagkizárólag az ember az ember 
tulajdonsága és tulajdonsága és 

képességeképessége

gondolkodását gondolkodását 
nemcsak a nemcsak a 

múlt és a jelen múlt és a jelen 
szabályozzák,szabályozzák,

hanem hanem a jövő isa jövő is::

a jövőre vonatkozó a jövőre vonatkozó 
előfeltevései és a előfeltevései és a 
jövővel szembeni jövővel szembeni 

elvárásaielvárásai
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A JÖVŐORIENTÁLTSÁGA JÖVŐORIENTÁLTSÁG
SzemélyiségfüggőSzemélyiségfüggő

biológiai tényezők (speciális biológiai tényezők (speciális 
agyi struktúra)agyi struktúra)
pszichikai/pszichológiai pszichikai/pszichológiai 
tényezők (attitűdök, tényezők (attitűdök, 
terhelhetőség, terhelhetőség, 
teljesítménymotiváció, teljesítménymotiváció, 
alkotó gondolkodásra alkotó gondolkodásra 
képesség, jövőorientált képesség, jövőorientált 
személyiségre neveltség személyiségre neveltség ––
család, oktatás)család, oktatás)

Kulturálisan Kulturálisan 
meghatározottmeghatározott

kultúrák, társadalmak kultúrák, társadalmak 
eltérő jövőorientáltságaeltérő jövőorientáltsága

korok eltérő korok eltérő 
jövőorientáltságajövőorientáltsága
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A JÖVŐORIENTÁLTSÁG A JÖVŐORIENTÁLTSÁG 
ÖSSZETEVŐIÖSSZETEVŐI

a jövő a jövő 
irántiiránti

érdeklődésérdeklődés

a jövőről a jövőről 
való való 

gondolkodásgondolkodás

a jövő érdekében a jövő érdekében 
végzett végzett 

tevékenységektevékenységek

a jövőre a jövőre 
vonatkozó vonatkozó 

várakozásokvárakozások
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JÖVŐORIENTÁLTSÁG ÉS JÖVŐORIENTÁLTSÁG ÉS 
JÖVŐVISZONYJÖVŐVISZONY

JövőorientáltságJövőorientáltság

JövőviszonyJövőviszony

Aktív jövőAktív jövő--
orientáltságorientáltság

Passzív jövőPasszív jövő--
orientáltságorientáltság

Pozitív jövőviszonyPozitív jövőviszony Vonzódunk a Vonzódunk a 
jövőhöz, és jövőhöz, és 
teszünk a jövőért teszünk a jövőért 

Vonzódunk a Vonzódunk a 
jövőhöz, de jövőhöz, de 
nem teszünk érte nem teszünk érte 

Negatív jövőviszonyNegatív jövőviszony Menekülünk a Menekülünk a 
jelenből, és jelenből, és 
ellenállásként ellenállásként 
cselekszünk cselekszünk 

Menekülünk a Menekülünk a 
jelenből, és jelenből, és 
nem teszünk  a nem teszünk  a 
jövőértjövőért



40402011.05.02.2011.05.02. Egyének jövőorientáltságaEgyének jövőorientáltsága

A JÖVŐORIENTÁLTSÁG A JÖVŐORIENTÁLTSÁG 
MÉRÉSEMÉRÉSE

A jövővel kapcsolatos kérdésekre adott A jövővel kapcsolatos kérdésekre adott 
válaszokkal:válaszokkal:

szóbeli és írásbeli formábanszóbeli és írásbeli formában
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JÖVŐORIENTÁLTSÁGJÖVŐORIENTÁLTSÁG--
VIZSGÁLATVIZSGÁLAT

Célminta Célminta –– 1992, 350 fő1992, 350 fő
A megkérdezett hazai csoportokA megkérdezett hazai csoportok
1.1. jövőkutatókjövőkutatók
2.2. közgazdaságtudományi egyetemi hallgatókközgazdaságtudományi egyetemi hallgatók
3.3. pszichiáterekpszichiáterek
4.4. pszichiátriai gondozókpszichiátriai gondozók
5.5. depressziós pszichiátriai betegekdepressziós pszichiátriai betegek
6.6. hisztériás pszichiátriai betegekhisztériás pszichiátriai betegek
7.7. szkizofrén pszichiátriai betegekszkizofrén pszichiátriai betegek
8.8. 40 év feletti egyetemi diplomások40 év feletti egyetemi diplomások
9.9. 40 év feletti, érettségivel nem rendelkezők40 év feletti, érettségivel nem rendelkezők
10.10. miskolci mérnökmiskolci mérnök--közgazdász hallgatókközgazdász hallgatók
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Célminta Célminta –– eredmények:eredmények:
~~ érdeklődnek a jövő iránt (család, gyermekek, jövő érdeklődnek a jövő iránt (család, gyermekek, jövő 

befolyásolása)befolyásolása)
~~ mások is érdeklődnek (főleg, ha baj van)mások is érdeklődnek (főleg, ha baj van)
~~ gondolkodnak a jövőről (változások!)gondolkodnak a jövőről (változások!)
~~ fő érdeklődési terület: család, világfő érdeklődési terület: család, világ
~~ rövid és középtávban gondolkodnakrövid és középtávban gondolkodnak
~~ legfőbb jövőalkotó tevékenységek:legfőbb jövőalkotó tevékenységek:

 tanulás, továbbképzéstanulás, továbbképzés
 munkamunka

~~ várakozások (kedvező/változatlan helyzetet várnak)várakozások (kedvező/változatlan helyzetet várnak)
~~ a jövősokk megjelenik, de nem tömegesa jövősokk megjelenik, de nem tömeges

JÖVŐORIENTÁLTSÁGJÖVŐORIENTÁLTSÁG--
VIZSGÁLATVIZSGÁLAT
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CÉLMINTA CÉLMINTA –– EREDMÉNYEKEREDMÉNYEK
Nemek szerintNemek szerint

nincsenek jelentős nincsenek jelentős 
eltérésekeltérések
a leggyakoribb a leggyakoribb 
tevékenység a saját jövő tevékenység a saját jövő 
érdekében: érdekében: tanulástanulás, , 
önképzés (mindkét önképzés (mindkét 
nemnél)nemnél)
de! a nők tanuláside! a nők tanulási--
továbbképzési és továbbképzési és 
művelődési igénye művelődési igénye 
nagyobb, mint a férfiakénagyobb, mint a férfiaké

Életkor szerintÉletkor szerint
fiatalokfiatalok: továbbképzés, : továbbképzés, 
tanulás a saját jövő tanulás a saját jövő 
érdekébenérdekében
idősekidősek: munka, kutatás a : munka, kutatás a 
saját jövő érdekébensaját jövő érdekében
középkorúakközépkorúak: gyermekek : gyermekek 
taníttatása szeretteik taníttatása szeretteik 
jövője érdekébenjövője érdekében
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CÉLMINTA CÉLMINTA –– EREDMÉNYEKEREDMÉNYEK
Településjelleg szerintTelepülésjelleg szerint

nincs lényeges eltérés a nincs lényeges eltérés a 
jövőhöz való viszonybanjövőhöz való viszonyban

a válaszok nem állnak a válaszok nem állnak 
össze egyössze egy--egy egy 
településtípusra jellemző településtípusra jellemző 
tipikus mintákkátipikus mintákká

Képzettség szerintKépzettség szerint
lényeges különbségek a lényeges különbségek a 
jövőorientáltságbanjövőorientáltságban
diplomásokdiplomások: : aktív aktív 
jövőorientáltságjövőorientáltság
érettségivel nem érettségivel nem 
rendelkezőkrendelkezők: passzív : passzív 
jövőorientáltságjövőorientáltság
érettségizettekérettségizettek::
 hasonlítanak a hasonlítanak a 

diplomásokra,diplomásokra,
 de a jövőért való de a jövőért való nem nem 

tevés tekintetébentevés tekintetében
inkább az érettségi inkább az érettségi 
nélküliekrenélküliekre
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KÖVETKEZTETÉSEK KÖVETKEZTETÉSEK ––
A CÉLMINTA ALAPJÁNA CÉLMINTA ALAPJÁN

Az érettségivel rendelkezés éles határvonal, Az érettségivel rendelkezés éles határvonal, mi a fontosmi a fontos::
 a továbbképzés és a tanulás, vagy a továbbképzés és a tanulás, vagy 
 a gyermeknevelés és az iskoláztatása gyermeknevelés és az iskoláztatás

Az alacsony iskolai végzettségűek: Az alacsony iskolai végzettségűek: belső jövőorientáltsági belső jövőorientáltsági 
zavarzavar
másoktól, mások számára vagy máshol várják a jobb jövőtmásoktól, mások számára vagy máshol várják a jobb jövőt

A jövőorientáltság meghatározó tényezője: A jövőorientáltság meghatározó tényezője: 
iskolázottság, műveltségiskolázottság, műveltség
Az iskolázottságnak és a műveltségnek döntő szerepe van Az iskolázottságnak és a műveltségnek döntő szerepe van 
abban, hogy mennyire sokoldalú, célratörő és harmonikus az abban, hogy mennyire sokoldalú, célratörő és harmonikus az 
emberek jövőorientáltsága.emberek jövőorientáltsága.
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A hazai lakosság A hazai lakosság 
jövőorientáltságának változásajövőorientáltságának változása

ÖsszetevőÖsszetevő Érdeklődés, Érdeklődés, 
gondolkodásgondolkodás IdőtávIdőtáv

19921992--9393
350 fő350 fő

család, gyerekek jövője, család, gyerekek jövője, 
jövő befolyásolásajövő befolyásolása

11--3, 53, 5--10 év inkább, mint 10 év inkább, mint 
a hosszabb táva hosszabb táv

19951995
1000 fő1000 fő

jövője tőle függ, de alig jövője tőle függ, de alig 
tud rá hatni, alig tud rá hatni, alig 
foglalkozik a jövővelfoglalkozik a jövővel

XXXXXXXXXX

20022002
300 fő300 fő

érdekli a jövő, érdekli a jövő, 
befolyásolás!befolyásolás!

saját és lakóhely: 1saját és lakóhely: 1--5 év5 év
család: 1család: 1--10 10 
ország jövője: 1ország jövője: 1--55;; 1010--2020
világ: 20világ: 20--50 év50 év
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A hazai lakosság A hazai lakosság 
jövőorientáltságának változásajövőorientáltságának változása

ÖsszetevőÖsszetevő TevékenységTevékenység
19921992--9393 Tanul, dolgozikTanul, dolgozik

19951995 több munka, család, tanultöbb munka, család, tanul

Új:Új:
anyagiakat gyarapítja,anyagiakat gyarapítja,
egészséggel törődikegészséggel törődik
semmit sem teszsemmit sem tesz

20022002 Tanul, dolgozik, kapcsolatot épít Tanul, dolgozik, kapcsolatot épít 

Új:Új:
egészségét őrziegészségét őrzi
személyiségét fejleszti, személyiségét fejleszti, 
felelősségteljesen viselkedikfelelősségteljesen viselkedik
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A hazai lakosság A hazai lakosság 
jövőorientáltságának változásajövőorientáltságának változása

ÖsszetevőÖsszetevő VárakozásokVárakozások
19921992--9393 Saját: jobb vagy változatlan jövő Saját: jobb vagy változatlan jövő 

Család: jobb jövő Család: jobb jövő 
Ország: jobb jövőOrszág: jobb jövő
Világ: bizonytalan jövőVilág: bizonytalan jövő

19951995 10 év múlva többen lesznek boldogok, mint 10 év múlva többen lesznek boldogok, mint 
ahányan jobb anyagiak között élnekahányan jobb anyagiak között élnek

20022002 1010--20 év múlva jobb lesz, mint, 120 év múlva jobb lesz, mint, 1--5 év múlva;5 év múlva;
55--10 év múlva boldogabbak lesznek, mint 10 év múlva boldogabbak lesznek, mint 
jelenlegjelenleg
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A hazai lakosság A hazai lakosság 
jövőorientáltságának változásajövőorientáltságának változása

Fő Fő 
jellemzőkjellemzők

ÖsszképÖsszkép

19921992--9393 képzettség, remény és jövősokkképzettség, remény és jövősokk

19951995 a jövőhöz való viszony bizonytalan a jövőhöz való viszony bizonytalan 
és ellentmondásos: bízik benne és és ellentmondásos: bízik benne és 
fél tőlefél tőle

20022002 bizakodás, nem félnek a jövőtől, bizakodás, nem félnek a jövőtől, 
optimistákoptimisták
új értékek, készülnek a jövőreúj értékek, készülnek a jövőre
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A hazai lakosság jövőorientáltsága A hazai lakosság jövőorientáltsága 
20062006--banban

1000 fős minta1000 fős minta
40% nem vagy nem eléggé foglalkozik a jövővel40% nem vagy nem eléggé foglalkozik a jövővel
27% határozottan állítja, hogy igen27% határozottan állítja, hogy igen
33% valamilyen mértékben foglalkoztatja a jövő33% valamilyen mértékben foglalkoztatja a jövő
tehát 60% tudatában van annak, hogy a jövővel tehát 60% tudatában van annak, hogy a jövővel 
valamilyen mértékben foglalkozik (1995: 41% valamilyen mértékben foglalkozik (1995: 41% 
volt)volt)
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Jövőorientált és jövősokkos Jövőorientált és jövősokkos 
gondolkodásmódgondolkodásmód

5 kérdéskör együtt határozza meg, hogy milyen 5 kérdéskör együtt határozza meg, hogy milyen 
gondolkodásúgondolkodású

1.1. Nem foglalkozik a jövővelNem foglalkozik a jövővel
2.2. Jövője alakulása tőle függJövője alakulása tőle függ
3.3. Sorsát alig tudja befolyásolniSorsát alig tudja befolyásolni
4.4. Bízik a jövőbenBízik a jövőben
5.5. Fél a jövőtőlFél a jövőtől

JövőorientáltJövőorientált: foglalkozik a jövővel, jövője alakulása tőle : foglalkozik a jövővel, jövője alakulása tőle 
függ, ezért sorsát tudja befolyásolni, bízik a  jövőben, függ, ezért sorsát tudja befolyásolni, bízik a  jövőben, 
nem fél a jövőtőlnem fél a jövőtől

JövősokkosJövősokkos: : nem foglalkozik a jövővel, jövője alakulása nem foglalkozik a jövővel, jövője alakulása 
nem tőle függ, sorsát nem tudja befolyásolni, nem bízik a  nem tőle függ, sorsát nem tudja befolyásolni, nem bízik a  
jövőben, fél a jövőtőljövőben, fél a jövőtől
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Jövőorientált/jövősokkosJövőorientált/jövősokkos

Jövőorientált Jövőorientált 
vagy vagy 
jövősokkosjövősokkos

19951995 20062006

JövőorientáltJövőorientált 1313--27%27% 2323--27%27%

JövősokkosJövősokkos 1717--24%24% 77--12%12%
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Kik a jövőorientáltak/jövősokkosok?Kik a jövőorientáltak/jövősokkosok?
JövőorientáltJövőorientált

FérfiFérfi
30 év alatti30 év alatti
KözépKözép--MagyarországonMagyarországon
KözépKözép--DunántúlonDunántúlon
ÉszakÉszak--MagyarországonMagyarországon
Jövedelemmel nem Jövedelemmel nem 
rendelkezőkrendelkezők
150eFt/fő/hónál magasabb 150eFt/fő/hónál magasabb 
nettó jövedelemmel r.nettó jövedelemmel r.
Felsőfokú végzettségFelsőfokú végzettség
Tanulók, önállók, vállalk.Tanulók, önállók, vállalk.
GyermektelenekGyermektelenek
Háromnál többen együtt élőkHáromnál többen együtt élők

JövősokkosJövősokkos
NőkNők
55 év felettiek55 év felettiek
DélDél--Alföldön élőkAlföldön élők

Alkalmi munkásokAlkalmi munkások

70eFt/fő/hónál alacsonyabb 70eFt/fő/hónál alacsonyabb 
nettó jövedelműeknettó jövedelműek
Csak 8 általánost végzettCsak 8 általánost végzett
Vezető beosztásúakVezető beosztásúak
Egyedül élőkEgyedül élők
NégyNégy-- és többgyermekesekés többgyermekesek
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Mit teszünk a jövőért?Mit teszünk a jövőért?
26% semmit, 8% nem tudja, tesz26% semmit, 8% nem tudja, tesz--e valamite valamit

(1995: 13% és 10%)(1995: 13% és 10%)
tehát: 34% lényegileg nem tesz a jövőérttehát: 34% lényegileg nem tesz a jövőért

66% tesz a jövőért 66% tesz a jövőért (1995: 77%)(1995: 77%)
többet dolgozik (2006: 15%, 1995: 25%)többet dolgozik (2006: 15%, 1995: 25%)
egészségével törődik (2006: 9%, 1995: 7%)egészségével törődik (2006: 9%, 1995: 7%)
családdal törődik (2006: 7%, 1995: 14%, családdal törődik (2006: 7%, 1995: 14%, 
11 év alatt a felére !! csökkent)11 év alatt a felére !! csökkent)
tanul (2006: 6%, 1995: 4%)tanul (2006: 6%, 1995: 4%)
takarékoskodik, vállalkozik, kapcsolatot épít, imádkozik, takarékoskodik, vállalkozik, kapcsolatot épít, imádkozik, 
szerencsejátékozik, egyébszerencsejátékozik, egyéb
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Kik tesznek és kik nem tesznek Kik tesznek és kik nem tesznek 
a jövőért?a jövőért?

Tesz a jövőértTesz a jövőért
FiatalokFiatalok
KözépKözép--Dunántúlon élőkDunántúlon élők
ÉszakÉszak--MagyarországonMagyarországon
Magas nettó jövedelemmel Magas nettó jövedelemmel 
rendelkezőkrendelkezők
Felsőfokú végzettségűekFelsőfokú végzettségűek
TanulókTanulók
Sosem dolgoztakSosem dolgoztak
GyermektelenekGyermektelenek
Öten vagy többen együtt élőkÖten vagy többen együtt élők

Nem tesz a jövőértNem tesz a jövőért
Idősek, 55 év felettiekIdősek, 55 év felettiek
ÉszakÉszak--Alföldön élőkAlföldön élők

Alacsony jövedelműekAlacsony jövedelműek
Alkalmi munkásokAlkalmi munkások
Csak 8 általánost végzettCsak 8 általánost végzett

Beosztott fizikai dolgozókBeosztott fizikai dolgozók
Egyedül élnekEgyedül élnek
NagycsaládosokNagycsaládosok
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Saját anyagi helyzetére vonatkozó Saját anyagi helyzetére vonatkozó 
várakozásokvárakozások

Javul: 39%, 1995: 31%Javul: 39%, 1995: 31%
 tanulók, fiataloktanulók, fiatalok
 jövedelem nélküliek jövedelem nélküliek 
 magas jövedelműekmagas jövedelműek
 nem dolgozóknem dolgozók
 négyen együtt élőknégyen együtt élők
 gyermektelenekgyermektelenek
 északészak--

magyarországiakmagyarországiak

Romlik:21%, 1995: 20%Romlik:21%, 1995: 20%
 nőknők
 alkalmi munkásokalkalmi munkások
 alacsony jövedelműekalacsony jövedelműek
 ketten együtt élőkketten együtt élők
 négynégy-- vagy vagy 

többgyerekesektöbbgyerekesek
 fővárosiakfővárosiak
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Családja anyagi helyzetére Családja anyagi helyzetére 
vonatkozó várakozásokvonatkozó várakozások

Javul: 48%, 1995:34%Javul: 48%, 1995:34%
 fiatalok, tanulókfiatalok, tanulók
 magas jövedelműekmagas jövedelműek
 beosztott szellemiekbeosztott szellemiek
 középközép--és nyugatés nyugat--

dunántúliakdunántúliak
 északészak--

magyarországiakmagyarországiak
 gyermektelenekgyermektelenek

Romlik:19%, 1995:23%Romlik:19%, 1995:23%
 alkalmi munkásokalkalmi munkások
 alacsony jövedelműekalacsony jövedelműek
 önállóak és önállóak és 

vállalkozókvállalkozók
 csak 8 általánost csak 8 általánost 

végzettekvégzettek
 déldél--dunántúliakdunántúliak
 négynégy-- vagy vagy 

többgyerekesektöbbgyerekesek
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Magyarország anyagi helyzetére Magyarország anyagi helyzetére 
vonatkozó várakozásokvonatkozó várakozások

Javul: 33%, 1995: 25%Javul: 33%, 1995: 25%
FiatalokFiatalok
legmagasabb jövedelműeklegmagasabb jövedelműek
GyermektelenekGyermektelenek
középközép--dunántúliakdunántúliak
északészak--magyarországiakmagyarországiak

Romlik: 29%, 1995:31%Romlik: 29%, 1995:31%
alkalmi munkásokalkalmi munkások
önállók és vállalkozókönállók és vállalkozók
alacsony jövedelműekalacsony jövedelműek
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Boldogságra vonatkozó Boldogságra vonatkozó 
várakozásokvárakozások

Egyéni boldogságEgyéni boldogság
52% boldogabb 10 év múlva, 1995: 38%52% boldogabb 10 év múlva, 1995: 38%
18% boldogtalanabb lesz, 1995: 17%18% boldogtalanabb lesz, 1995: 17%

Boldogabbak lesznekBoldogabbak lesznek: fiatalok, jövedelem : fiatalok, jövedelem 
nélküliek, felsőfokú végzettségűek, 100eFt/fő/hó nélküliek, felsőfokú végzettségűek, 100eFt/fő/hó 
nettó jövedelműek, alkalmazottak, önállók és nettó jövedelműek, alkalmazottak, önállók és 
vállalkozók, gyermektelenek, négyen együtt vállalkozók, gyermektelenek, négyen együtt 
élők, nyugatélők, nyugat--dunántúliakdunántúliak



60602011.05.02.2011.05.02. Egyének jövőorientáltságaEgyének jövőorientáltsága

Boldogságra vonatkozó Boldogságra vonatkozó 
várakozásokvárakozások

Családja boldogsága Családja boldogsága 
59% boldogabb 10 év múlva, 1995: 42%59% boldogabb 10 év múlva, 1995: 42%
17% boldogtalanabb lesz, 1995: 18%17% boldogtalanabb lesz, 1995: 18%

Javulásra számítJavulásra számít: fiatalok, 150eFt/fő/hó nettó : fiatalok, 150eFt/fő/hó nettó 
jövedelműek, érettségizettek és felsőfokú jövedelműek, érettségizettek és felsőfokú 
végzettségűek, tanulók, nyugatvégzettségűek, tanulók, nyugat--dunántúliak, dunántúliak, 
hárman és négyen együtt élőkhárman és négyen együtt élők
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19951995--től 2006től 2006--igig

Kedvezőtlen változás:Kedvezőtlen változás:
a jövő bizonytalanságát csökkentő technikákkal a jövő bizonytalanságát csökkentő technikákkal 
(biztosítás, félretett pénz, végrendelet, lottószelvény) (biztosítás, félretett pénz, végrendelet, lottószelvény) 
való rendelkezés csökkentvaló rendelkezés csökkent
a jövőért végzett tudatos tevékenység csökkenta jövőért végzett tudatos tevékenység csökkent
csak a felsőfokú végzettségű jövőorientáltcsak a felsőfokú végzettségű jövőorientált
csak a 2006csak a 2006--ban magas jövedelmű jövőorientáltban magas jövedelmű jövőorientált
megnövekvő alkalmi munkás csoport jövősokkos megnövekvő alkalmi munkás csoport jövősokkos 
élmezőnyt alkotjaélmezőnyt alkotja
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19951995--től 2006től 2006--igig

Kedvező elmozdulás:Kedvező elmozdulás:
a jövőre gondolás elterjedtebb, a jövőre gondolás elterjedtebb, 

aktívabb és kevésbé félelmet keltő, aktívabb és kevésbé félelmet keltő, 

jelentősen javultak a jövőre vonatkozó jelentősen javultak a jövőre vonatkozó 
várakozások a várható anyagi helyzetre várakozások a várható anyagi helyzetre 

és a boldogságraés a boldogságra
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INSTABILITÁS A 
JÖVŐKUTATÁSBAN: 

KÁOSZ

Nováky Erzsébet, DSc

Budapesti CORVINUS Egyetem

Jövőkutatás Tanszék
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Newton világa és 
Laplace dicsekvése

Sir I. NewtonSir I. Newton –– klasszikus dinamika, mozgás oka: klasszikus dinamika, mozgás oka: 
anyagok közötti kölcsönhatás; a anyagok közötti kölcsönhatás; a 
mozgástörvények leírása differenciálmozgástörvények leírása differenciál--
egyenletekkel, egyenletekkel, determinisztikus rendszerek determinisztikus rendszerek 
viselkedése előrejelezhető, haviselkedése előrejelezhető, ha a jelenbeli állapot a jelenbeli állapot 
teljes pontossággal leírhatóteljes pontossággal leírható

P. S. de LaplaceP. S. de Laplace –– ha megadnák neki a ha megadnák neki a 
világmindenség minden részecskéjének helyét világmindenség minden részecskéjének helyét 
és sebességét, akkor ő egyszer s mindenkorra és sebességét, akkor ő egyszer s mindenkorra 
meg tudná jósolni a jövőt. meg tudná jósolni a jövőt. 
100 évig nem volt ezt kétségbe vonó érv100 évig nem volt ezt kétségbe vonó érv
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A XX. század 3 vonulata

A mechanikai szemlélet még ma is él, A mechanikai szemlélet még ma is él, 
de de 

 Einstein relativitáselméleteEinstein relativitáselmélete
 Heisenberg határozatlansági relációjaHeisenberg határozatlansági relációja
 káoszelméletkáoszelmélet
réseket ütött a korábbi szemléletmódonréseket ütött a korábbi szemléletmódon
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Molekuláris káoszMolekuláris káosz

L. E. BoltzmannL. E. Boltzmann
 nagy elemszámú rendszerek viselkedésenagy elemszámú rendszerek viselkedése
 részecskék összevissza mozognakrészecskék összevissza mozognak
 egyetlen részecske mozgásáról meghatározott egyetlen részecske mozgásáról meghatározott 

idő múltán akkor sem tudunk semmi konkrétat idő múltán akkor sem tudunk semmi konkrétat 
mondani, ha kezdetben pontosan ismertük a mondani, ha kezdetben pontosan ismertük a 
részecske állapotátrészecske állapotát
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Káoszelmélet közvetlen Káoszelmélet közvetlen 
előzményeielőzményei

H. PoincaréH. Poincaré –– háromtest probléma: 3 égitest, háromtest probléma: 3 égitest, 
kölcsönös gravitáció, vonzás, egy rendszer; bizonyos kölcsönös gravitáció, vonzás, egy rendszer; bizonyos 
kezdőfeltételek mellett bonyolult, véletlenszerű mozgás, kezdőfeltételek mellett bonyolult, véletlenszerű mozgás, 
előre kiszámíthatatlanelőre kiszámíthatatlan

KAM elméletKAM elmélet (Kolmogorov(Kolmogorov--ArnoldArnold--Moser)Moser)
szabályos, analitikusan kezelhető mechanikai rendszer szabályos, analitikusan kezelhető mechanikai rendszer 
gyenge perturbációk (erők) hatására is viselkedhet gyenge perturbációk (erők) hatására is viselkedhet 
szabálytalanulszabálytalanul

Számítógépek megjelenéseSzámítógépek megjelenése –– új lendület a káosz új lendület a káosz 
létezésének kimutatásához (400 millió művelet/sec)létezésének kimutatásához (400 millió művelet/sec)



68682011.05.02.2011.05.02. Káosz és jövőkutatásKáosz és jövőkutatás

Determinisztikus káosz Determinisztikus káosz 
J. A. Yorke, 1975J. A. Yorke, 1975

 determinisztikus determinisztikus (nem(nem--lineáris differencialineáris differencia-- és és 
differenciálegyenletekkel leírható) differenciálegyenletekkel leírható) 
rendszerekbenrendszerekben bekövetkező bekövetkező szabálytalan szabálytalan 
(irreguláris, nem(irreguláris, nem--periodikus) viselkedésperiodikus) viselkedés

 időbeli viselkedésidőbeli viselkedésre vonatkozikre vonatkozik
 egyszerű rendszerekben is kialakulhategyszerű rendszerekben is kialakulhat
 a rendszer egyre ritkábban és szabálytalanul a rendszer egyre ritkábban és szabálytalanul 

ismétli meg önmagátismétli meg önmagát
 teljes káosz esetén: a rendszer korábbi teljes káosz esetén: a rendszer korábbi 

állapotának megjelenése igen bizonytalanállapotának megjelenése igen bizonytalan
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Kaotikus mozgás, 
dinamikai instabilitás

Káosz: Káosz: 
 időbeli viselkedésre vonatkozikidőbeli viselkedésre vonatkozik
 a mozgás, azaz a dinamika jellegére utala mozgás, azaz a dinamika jellegére utal
 önmagát nem ismétlő állandósult mozgásönmagát nem ismétlő állandósult mozgás
 a rendszer viselkedése nema rendszer viselkedése nem--periodikus periodikus 

függőségűfüggőségű
 kezdőfeltételekre való érzékenység (dinamikai kezdőfeltételekre való érzékenység (dinamikai 

instabilitás)instabilitás)
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Káosz és előrejelezhetetlenség

 a reguláris mozgás tetszőlegesen hosszú távon 
is előrejelezhető, a kaotikus mozgás csak 
nagyon rövid távon

 minél kaotikusabb a mozgás, annál kevésbé 
jelezhető előre

 hosszú távon kiszámíthatatlan viselkedés
 az előrejelezhetetlenség az instabilitásban 

gyökerezik
 a káosz: állandósult instabilitás
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A kaotikus viselkedés okaA kaotikus viselkedés oka

 a rendszer nema rendszer nem--lineáris természetelineáris természete
 (egyenes vonalat csak akkor látunk, ha mi magunk (egyenes vonalat csak akkor látunk, ha mi magunk 

rajzolunk egyet)rajzolunk egyet)

 a rendszer érzékenysége a a rendszer érzékenysége a 
kezdőfeltételekrekezdőfeltételekre
 (türelmetlenségben csak 3 tizedes jegy pontosság)(türelmetlenségben csak 3 tizedes jegy pontosság)

Pillangó effektus (lepkeszárny hatás)Pillangó effektus (lepkeszárny hatás)
E. LorenzE. Lorenz
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Időút elemzés trajektóriákkal Időút elemzés trajektóriákkal 
(4/1)(4/1)

Kaotikus viselkedésKaotikus viselkedés
ΔΔxx(t) = (t) = xexett  > 0> 0

Δxx(t): a két pont (trajektória) távolsága t idő múlva(t): a két pont (trajektória) távolsága t idő múlva
xx: a két pont távolsága a jelenben: a két pont távolsága a jelenben
: Ljapunov exponens: Ljapunov exponens

 a két trajektória exponenciálisan távolodik a két trajektória exponenciálisan távolodik 
egymástólegymástól

 rövid távon egzakt predikció lehetségesrövid távon egzakt predikció lehetséges
 hosszú távon nem lehet következtetni a hosszú távon nem lehet következtetni a 

rendszer viselkedésérerendszer viselkedésére
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Időút elemzés trajektóriákkal Időút elemzés trajektóriákkal 
(4/2)(4/2)

Kaotikus viselkedésKaotikus viselkedés

δx Δx
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Időút elemzés trajektóriákkal Időút elemzés trajektóriákkal 
(4/3)(4/3)

NemNem--kaotikus viselkedéskaotikus viselkedés
 a két trajektória nem távolodik egymástóla két trajektória nem távolodik egymástól
 egzakt predikció hosszú távon is lehetségesegzakt predikció hosszú távon is lehetséges
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δx Δx

Időút elemzés Időút elemzés 
trajektóriákkal (4/4)trajektóriákkal (4/4)

NemNem--kaotikus viselkedéskaotikus viselkedés
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Kaotikus rendszerek típusaiKaotikus rendszerek típusai

Erősen kaotikus rendszerekErősen kaotikus rendszerek
 a trajektóriák exponenciális görbe mentén távolodnak a trajektóriák exponenciális görbe mentén távolodnak 

egymástól, a kis hibák felerősödnekegymástól, a kis hibák felerősödnek
Gyengén kaotikus rendszerekGyengén kaotikus rendszerek

 a trajektóriák parabolikus görbe mentén távolodnak a trajektóriák parabolikus görbe mentén távolodnak 
egymástólegymástól

 a káosz határát súrolják, de nem érik ela káosz határát súrolják, de nem érik el
 nyílt rendszerek (kölcsönkapcsolat a környezettel)nyílt rendszerek (kölcsönkapcsolat a környezettel)
 sohasem kerülnek egyensúlyi állapotba, hanem egyik sohasem kerülnek egyensúlyi állapotba, hanem egyik 

metastabil állapotból a másikba jutnakmetastabil állapotból a másikba jutnak
 stabilak (fennmaradnak, bár a környezet változik)stabilak (fennmaradnak, bár a környezet változik)
 változékonyak (rugalmasan reagálnak a változásra)változékonyak (rugalmasan reagálnak a változásra)
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Bifurkáció

 stabil egyensúlyi pont instabillá válása
 két ágra hasadás (két kül. egyensúlyi pont)
 nem-lineáris egyenletek eltérő megoldásai
 két állapot közötti törés (Prigogine)
 paradigma-váltás (Kuhn)
 stabil egyszerű állapotból kevésbé stabil és 

komplexebb állapotba átalakulás (László E.)
 perióduskettőződés: a rendszer állapotának 

ismétlődési köze megduplázódik
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AttraktorAttraktor

 a rendszer viselkedését hosszú távon a rendszer viselkedését hosszú távon 
mutató geometriai formamutató geometriai forma

 ponthalmaz, amely magához vonzza a ponthalmaz, amely magához vonzza a 
különböző kiindulási feltételekhez tartozó különböző kiindulási feltételekhez tartozó 
trajektóriákattrajektóriákat

 egy rendszerhez több attraktor is tartozhategy rendszerhez több attraktor is tartozhat
 „ami megtörténhet”„ami megtörténhet”
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Attraktor fajtákAttraktor fajták

Egyszerű (nem kaotikus) attraktorEgyszerű (nem kaotikus) attraktor
 csillapodó oszcillációcsillapodó oszcilláció (fix pont) = (fix pont) = 

stacionárius állapotstacionárius állapot
 periodikus oszcillációperiodikus oszcilláció (zárt görbe) = oszcilláció (zárt görbe) = oszcilláció 

a stacionárius állapot körüla stacionárius állapot körül

Különös (idegen, strange) kaotikus attraktorKülönös (idegen, strange) kaotikus attraktor
 explozív oszcillációexplozív oszcilláció
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FraktálokFraktálok

 tört dimenziójú kaotikus attraktoroktört dimenziójú kaotikus attraktorok
 nem egész értékű dimenziójú matematikai nem egész értékű dimenziójú matematikai 

struktúra vagy görbestruktúra vagy görbe
 önhasonlóak, struktúraönhasonlóak, struktúra--ismétlőek (skála ismétlőek (skála 

invariánsak)invariánsak)
 EuklidEuklideeszi geometriával nem írhatók leszi geometriával nem írhatók le
 „jóindulatú szörnyek”, amelyek felhasználhatók a„jóindulatú szörnyek”, amelyek felhasználhatók a

természettermészet megértéséhezmegértéséhez
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Fraktálgeometria = 
a káosz geometriája

Euklideszi geometria – néhány elem (pont, vonal, kör, 
gömb), melyből különböző objektumok formálhatók
pl. indo-európai nyelvek (adott betűkészlet)

Fraktál geometria – sok (nem korlátozott számú), 
egyedi, teljes elem
pl. ázsiai nyelvek (jelentéssel bíró szimbólumok)

Gyakorlati jelentőség: műhold képek átviteli ideje és költsége 
csökkenthető – néhány adat elegendő a képek tárolásához
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FRAKTÁLFRAKTÁL
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FRAKTÁLFRAKTÁL



90902011.05.02.2011.05.02. Káosz és jövőkutatásKáosz és jövőkutatás

FRAKTÁLFRAKTÁL
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FRAKTÁLFRAKTÁL
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FRAKTÁLFRAKTÁL
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FRAKTÁLFRAKTÁL
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FRAKTÁLFRAKTÁL
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A káoszelmélet bebizonyította, A káoszelmélet bebizonyította, 
hogyhogy

1.1. a determinisztikus káosz a determinisztikus a determinisztikus káosz a determinisztikus 
rendszerekben megjelenő nemrendszerekben megjelenő nem--periodikus, periodikus, 
szabálytalan viselkedésszabálytalan viselkedés

2.2. a káosz időbeli viselkedésre vonatkozik: a a káosz időbeli viselkedésre vonatkozik: a 
mozgás, azaz a dinamika jellegére utalmozgás, azaz a dinamika jellegére utal

3.3. a káosz önmagát nem ismétlő állandósult a káosz önmagát nem ismétlő állandósult 
mozgásmozgás

4.4. a káosz az egyszerű, nema káosz az egyszerű, nem--lineáris lineáris 
rendszereknek lényegi sajátosságarendszereknek lényegi sajátossága
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folyt. 1.
5.5. az egyensúly a dinamikus rendszereknek csak az egyensúly a dinamikus rendszereknek csak 

egy speciális állapotaegy speciális állapota
6. a disequilibrium nemcsak egy véletlen mozgás 

az equilibrium körül, hanem a dinamikus 
rendszerek gyakori állapota

7. a káosz a valóságot leíró törvények 
matematikai struktúrájából adódik, több 
információ összegyűjtésével nem 
küszöbölhető ki

8. a kaotikus elem az önszerveződés valóságos 
tényezője
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folyt. 2.

9. kaotikus periódusokban strukturális változások 
következnek be, amelyek előidézik a rendszer 
kvalitatív átalakulását, új állapotokat hoznak létre

10. a szabálytalanság, a véletlen, a káosz, a disequilibrium 
kezelhető a káosz (matematikai) eszközeivel

11. a kaotikus állapotok nem láthatók előre a klasszikus 
értelemben, de modellezhetők és tanulmányozhatók
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Negatív és pozitív 
visszacsatolások

Negatív visszacsatolásokNegatív visszacsatolások
 segíthetik a rendszert közel egyensúlyi állapotban való segíthetik a rendszert közel egyensúlyi állapotban való 

maradáshozmaradáshoz
 tompítják az oszcillációt a rendszerek viselkedésébentompítják az oszcillációt a rendszerek viselkedésében

Pozitív visszacsatolásokPozitív visszacsatolások
 felerősíthetik a nem lényeges változások, 

beavatkozások hatásait
 sok egyensúlyi állapot jöhet létre
 semmi garancia nincs arra, hogy a létrejött állapot 

optimális
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Növekvő hozadék

A firenzei dóm órájaA firenzei dóm órája
 14431443
 Paolo Uccello órásmesterPaolo Uccello órásmester

Tudományintenzív ágazatokTudományintenzív ágazatok
 highhigh--tech termékek kereskedelmetech termékek kereskedelme

Piaci rés kihasználásaPiaci rés kihasználása
 japán autók az amerikai piaconjapán autók az amerikai piacon
 Video Home system/Beta systemVideo Home system/Beta system
 Microsoft/LinuxMicrosoft/Linux
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A firenzei dóm órájaA firenzei dóm órája
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A KAOTIKUS VISELKEDÉS 
VIZSGÁLATA

Nováky Erzsébet, DSc

Budapesti CORVINUS Egyetem

Jövőkutatás Tanszék
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A káosz korában élünk

KKáosz és instabilitás mindenütt megtalálhatóáosz és instabilitás mindenütt megtalálható
Rendezetlenség, kaotikus viselkedés nem Rendezetlenség, kaotikus viselkedés nem 

különleges állapot, hanem az élet inherens különleges állapot, hanem az élet inherens 
részerésze

Instabilitás és bifurkáció történelmi tény Instabilitás és bifurkáció történelmi tény 
T (Technology) T (Technology) –– bifurkáció  bifurkáció  
C (Conflict) C (Conflict) –– bifurkációbifurkáció
E (Economy) E (Economy) –– bifurkácibifurkációó
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Kihívás a jövőkutatók számára

Feltárni a jövőben várható bifurkációk lehetőségéta jövőben várható bifurkációk lehetőségét

Új gondolkodási mód, modellÚj gondolkodási mód, modell--filozófia,filozófia,
új módszerek szükségesekúj módszerek szükségesek

Kaotikus körülmények között a jövőkutatás nem Kaotikus körülmények között a jövőkutatás nem 
alkalmazhatja sikeresen aalkalmazhatja sikeresen a mármár jól bevált jól bevált 

előrejelzési módszereketelőrejelzési módszereket
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Káosz és predikció

Kaotikus időszakokban a tudományos predikció Kaotikus időszakokban a tudományos predikció (a (a 
nagy valószínűséggel bekövetkező, megbízható nagy valószínűséggel bekövetkező, megbízható 

„egyvonalas” előrejelzés) „egyvonalas” előrejelzés) válik lehetetlenné,válik lehetetlenné,
ddee a tudományos előrejelzés, a tudományos előrejelzés, 

a sokféle alternatíva kimunkálásaa sokféle alternatíva kimunkálása nem!nem!
A jövőkutatásnakA jövőkutatásnak

a különböző lehetséges jövők feltárására a különböző lehetséges jövők feltárására 
kell koncentrálniakell koncentrálnia
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Előrejelezhetetlenség?
Előrejelezhetőség!

Előrejelezhetőség ?=? Predikciókészítés?Előrejelezhetőség ?=? Predikciókészítés?
Megbízható előrejelzés ?=? Predikció?Megbízható előrejelzés ?=? Predikció?

Számos, egymástól kissé eltérő adatokbólSzámos, egymástól kissé eltérő adatokból
eltérő előrejelzések készíthetőkeltérő előrejelzések készíthetők

Dinamikai rendszerben apró, jelentéktelen Dinamikai rendszerben apró, jelentéktelen 
változtatások változtatások --> a rendszer új > a rendszer új 

attraktorra lép attraktorra lép 
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A kaotikus viselkedés vizsgálata 
(3/1)

Káosz matematikai értelembenKáosz matematikai értelemben
 valamely rendszer viselkedésében az N pontú attraktor 

(vonzáspont) megjelenik (N tart a végtelenhez)
 a kaotikus viselkedés kialakulásának lehetőségére a 

kétpontú attraktor (bifurkáció) megjelenése utal
 a logisztikus növekedés felső szakaszában jelenik meg
 a logisztikus görbe paraméterértékéből következtetünk 

rá
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Új autók regisztrációja Új autók regisztrációja 
Japánban Japánban (Modis(Modis--Debecker)Debecker)
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Éves rétegelt falemez Éves rétegelt falemez 
eladása az USAeladása az USA--ban ban (Modis(Modis--

Debecker)Debecker)
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A kaotikus viselkedés vizsgálata 
(3/2)

Iterációs (rekurzív) egyenletIterációs (rekurzív) egyenlet

xxt+1 t+1 = k . x= k . xt t (1 (1 –– xxtt))

xxt t xxt+1 t+1 az idősor tagjaiaz idősor tagjai
kk az évi növekedés rugalmassága, az évi növekedés rugalmassága, 

növekedési képessége, növekedési képessége, 
önszerveződési koefficiensönszerveződési koefficiens
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A kaotikus viselkedés vizsgálata 
(3/3)

Az egyensúlyi pont instabillá válik (további stabil Az egyensúlyi pont instabillá válik (további stabil 
fixpontok megjelenése) fixpontok megjelenése) –– bifurkációbifurkáció

BifurkációBifurkáció
kritikus k értékek mellett:kritikus k értékek mellett:

k > 2,8 kétpontú attraktork > 2,8 kétpontú attraktor
k > 3,57 teljes káosz (Feigenbaum)k > 3,57 teljes káosz (Feigenbaum)

A káosz matematikai mérőszáma: A káosz matematikai mérőszáma: Ljapunov kitevőLjapunov kitevő
–– a két trajektória távolodásának gyorsaságát a két trajektória távolodásának gyorsaságát 
mériméri
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Számítási lépések

1.1. Görbeillesztés Görbeillesztés –– k érték keresések érték keresése
2.2. Ljapunov kitevő meghatározása Ljapunov kitevő meghatározása ––

300300--600 rekurziós lépés (a változás átlagos 600 rekurziós lépés (a változás átlagos 
logaritmusa)logaritmusa)

3.3. Különböző k értékekhez tartozó bifurkációs Különböző k értékekhez tartozó bifurkációs 
vonalak létrehozatala; a lehetséges és a vonalak létrehozatala; a lehetséges és a 
tényleges pályák egybevetésetényleges pályák egybevetése

4.4. A következményjövő és a jövőben lehetséges A következményjövő és a jövőben lehetséges 
pályák egybevetésepályák egybevetése
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Idősorok és a kaotikusság
Idősorok Idősorok 
viselkedéseviselkedése

A logisztikus A logisztikus 
görbe k görbe k 
értékeértéke

Lehetséges Lehetséges 
bifurkációs bifurkációs 
pályák sávjapályák sávja

Tényleges Tényleges 
és és 
lehetséges lehetséges 
pályák pályák 

KövetkezKövetkez--
mény jövő mény jövő 
és lehetség.és lehetség.

Nem Nem 
kaotikuskaotikus

1,0 1,0 –– 1,51,5 nagyon nagyon 
szélesszéles

kívül, távol kívül, távol 
futfut

kívül, távol kívül, távol 
futfut

Gyengén Gyengén 
kaotikuskaotikus

1,5 1,5 -- 2,12,1 nagyon nagyon 
széles/széleszéles/széle
ss

közelít a közelít a 
lehets.lehets.--hezhez

közel fut a közel fut a 
lehets.lehets.--hezhez

Közepesen Közepesen 
kaotikuskaotikus

2,1 2,1 –– 2,82,8 SzélesSzéles a leh. pályák a leh. pályák 
között futközött fut

a leh. pályák a leh. pályák 
között futközött fut

Erősen Erősen 
kaotikuskaotikus

2,8 2,8 –– 3,573,57 SzélesSzéles a leh. pályák a leh. pályák 
között flukt.között flukt.

a leh. pályák a leh. pályák 
között flukt.között flukt.

Teljesen Teljesen 
kaotikuskaotikus

3,57 3,57 -- SzélesSzéles erősen erősen 
fluktuálfluktuál

erősen erősen 
fluktuálfluktuál
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Idősorok és a kaotikusság

Idősorok Idősorok 
viselkedéseviselkedése

MakroadatMakroadat--
sorsor

K értékeK értéke Pályák Pályák Köv.jövő és Köv.jövő és 
lehetségeslehetséges

Nem Nem 
kaotikuskaotikus

NépességNépesség 1,1091,109 kívül, távol kívül, távol 
futfut

kívül, távol kívül, távol 
futfut

Gyengén Gyengén 
kaotikuskaotikus

BeruházásBeruházás 1,7851,785 közelít a közelít a 
lehets.lehets.--hezhez

közel fut a közel fut a 
lehets.lehets.--hezhez

Közepesen Közepesen 
kaotikuskaotikus

GDPGDP

Épített lakásÉpített lakás

2.1612.161
1,791,79——>2,55>2,55

2,6082,608

a leh. pályák a leh. pályák 
között futközött fut

a leh. pályák a leh. pályák 
között futközött fut

Erősen Erősen 
kaotikuskaotikus

Keringési r. Keringési r. 
bet. megh.bet. megh.

2,7892,789 a leh. pályák a leh. pályák 
között flukt.között flukt.

a leh. pályák a leh. pályák 
között flukt.között flukt.

Teljesen Teljesen 
kaotikuskaotikus

Keresk. Keresk. 
szálláshely f.szálláshely f.

3,7693,769 erősen erősen 
fluktuálfluktuál

erősen erősen 
fluktuálfluktuál
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1. ábra: Logisztikus leképezés, k = 1,5, x = 0,0010
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2. ábra: Logisztikus leképezés, k = 2,95, x = 0,0010
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3. ábra: Logisztikus leképezés, k = 3,4, x = 0,0010
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4. ábra: Logisztikus leképezés, k = 3,57, x = 0,0010
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5. ábra: Logisztikus leképezés, k = 3,74, x = 0,0009
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6. ábra: Logisztikus leképezés, k = 4, x = 0,0010
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7. ábra: Logisztikus leképezés, k = 4, x = 0,0011
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KáoszábrákKáoszábrák



NépességNépesség



GDP alapadatokGDP alapadatok



Népesség előrejelzés 1.Népesség előrejelzés 1.



Népesség előrejelzés 2.Népesség előrejelzés 2.



Beruházás előrejelzés 1.Beruházás előrejelzés 1.



Beruházás előrejelzés 2.Beruházás előrejelzés 2.



GDPGDP



GDP előrejelzés 1.GDP előrejelzés 1.



GDP előrejelzés 1.GDP előrejelzés 1.



Lakások száma, előrejelzés 1.Lakások száma, előrejelzés 1.



Lakások száma, előrejelzés 2.Lakások száma, előrejelzés 2.



Keringési rendszer betegségeiben Keringési rendszer betegségeiben 
meghaltak száma, előrejelzés 1.meghaltak száma, előrejelzés 1.



Keringési rendszer betegségeiben Keringési rendszer betegségeiben 
meghaltak száma, előrejelzés 2.meghaltak száma, előrejelzés 2.



Kereskedelmi szálláshelyKereskedelmi szálláshely--
férőhelyek számaférőhelyek száma



Kereskedelmi szálláshelyKereskedelmi szálláshely--
férőhelyek száma, előrejelzésférőhelyek száma, előrejelzés
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A kutatás mottója

„A jövőt nem lehet előre megjósolni, 
de a jövőnket fel lehet találni.”

Gábor Dénes

Magyarország 2025



Kutatási cél és a kutatás pillérei

Magyarország 2025-beli „jelenének” feltárása
• nem predikció-készítés, hanem

o jövőlehetőségek és jövővárakozások
o alternatív forgatókönyvek, jövőalternatívák
o a magyar társadalom jövőorientált gondolkodásának 

és jövőformáló erejének erősítése 

A kutatás pillérei: félelmek és remények
• szakértői előrejelzések
• nem szakértői vélemények 

Magyarország 2025



Új megközelítés

Magyarország 2025



Komplexitás

Magyarország 2025



Participativitás

Magyarország 2025



Alternativitás

Alternatív  
forgatókönyvek

Magyarország 2025



Szakértői félelmek, remények
Demográfiai folyamatok, család

Félelmek
– Romlanak a születési arányszámok (a teljes 

termékenységi arány: 1,2-1,3 körül stabilizálódik)
– Csökken a népességszám, a családszám és az átlagos 

családnagyság, de cigány/roma kérdés
– A párkapcsolatok pluralizálódása

Remények
– A fiatalokban megerősödik a vágy (tradicionális értékek) 

a nagycsalád és a több gyermek vállalása iránt
– Egészséges család, egészséges társadalom

Magyarország 2025



Szakértői félelmek, remények
Testkultúra, szabadidő sport

Félelmek
– Csökken a lakosság érdeklődése a sportolás és az 

egészséges életmód iránt
– A testkultúra a társadalmi gondolkodás perifériájára 

szorul
– 25%-kal nő a túlsúlyos, mozgáshiányos gyermekek aránya
– A média mozgásszegény szokások elterjedését katalizálja

Remények
– Nő a társadalom egészségtudatossága
– Népszerűbbé válnak a szabadidősportok
– Közösségi színterek létesülnek (közösség-teremtő 

funkciójuk is van)

Magyarország 2025



Szakértői félelmek, remények
Táplálkozás, táplálkozási kultúra

Félelmek
– Az elszegényedés fokozza az egészségtelen ételek 

fogyasztását, különösen a hátrányos helyzetű csoportok 
körében

Remények
– A magyar táplálkozási kultúra jó irányban fejlődik, 

közeledik a mediterrán diétához
– A helyes életmód országos mozgalommá válik
– A média pozitív szerepet vállal

Magyarország 2025



Szakértői félelmek, remények
Digitális szakadék

Félelmek
– Hatalmas különbség alakul ki a társadalom különböző 

rétegei között, ami
– kor, iskolai végzettség és területi elhelyezkedés szerint 

erősödik
– A lemaradók kilátástalansága társadalmi konfliktus 

kialakulásának veszélyét hordozza

Remények
– A társadalom kettészakadásának problémája felismert és 

közismert lesz
– A múlt tapasztalatai és az új helyzetek felismerése segíti 

a társadalmi összhang megteremtését

Magyarország 2025



Szakértői félelmek, remények
Fenntartható háztartások

Félelmek
– A fogyasztók a bevásárló- és szórakoztatóközpontok 

rabjaivá válnak 
– A fogyasztói társadalom kontroll nélkül terjeszkedik
– Fokozódik a táplálkozás (a bevásárlástól a hulladékok 

keletkezéséig) környezetterhelése 

Remények
– A jövő fenntartható háztartásaiban új fogyasztói szokások 

alakulnak ki (pl. szelektív hulladékgyűjtés)
– Fenntarthatóság a mindennapi életben is (pl. gazdaságos 

energiahasználat)
– Terjed az öko- és a bio-divat
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Empirikus vizsgálati eredmények

Középiskolások Egyetemisták és főiskolások
79%-a családot alapítana
39% Mo-on telepedne le
92% szeretne dolgozni
57% külföldön szívesen
38% magas szinten kíván nyelvet 
elsajátítani
Elfogadás (etnikumok, 
kisebbségek, kiközösítettek)
megosztó (eutanázia)
Ökoélelmiszerek preferálása
Tanácstalanok a nanorobotokkal

91%-a családot alapítana
61% Mo-on telepedne le
96% szeretne dolgozni
69% külföldön
99% tanul/tanulni fog idegen 
nyelvet
Egyenlőség és emancipáció
Fellendülés a gyógyszeriparban
Nem számítanak mediterrán 
éghajlatra
Nanotechn. elterjedése nem vsz.
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Eltérő szakértői előrejelzések és 
nem szakértői vélemények

Megnevezés Szakértői 
előrejelzések

Nem szakértői 
vélemények

Digitális szakadék nagyon veszélyes nem probléma

Internet-alapú oktatás elfogadóak a tanár személye, 
e-ügyintézés

Kisebbségekhez való 
viszony

kevésbé elfogadóak Elfogadóak

Környezeti változások jelentősek nem okoznak gondot

Bio- és 
géntechnológia

veszélyes, de hasznos csak a jó oldalát 
látják

Nanotechnológia veszélyes, de hasznos nem tudnak mit 
kezdeni vele

Szellemi és fizikai 
erőfeszítés összhangja

fontos lenne nem lényeges



Egyetemisták, főiskolások 
véleménye

Mennyire tartják valószínűnek, hogy 
bekövetkezik?

Mennyire szeretnék, hogy bekövetkezzen?
– Személyes tér
– Gazdaság (egészségügy, technika, környezet)
– Politika (közélet, hivatali ügyek)
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Egyetemisták, főiskolások véleménye
Tanulmányok és szakma

Biztosra veszik, hogy bekövetkezik
– 2025-ig külföldön is fogok tanulmányokat 

folytatni

Nagyon szeretnék, hogy bekövetkezzen
– 2025-ig külföldön is fogok tanulmányokat 

folytatni
– 2025-re több szakmát/diplomát is szerzek
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Egyetemisták, főiskolások véleménye
Munka és pihenés

Biztosra veszik, hogy bekövetkezik
– Egyszer egy évben biztosan elmegyek külföldre 

pihenni
Biztosra veszik, hogy nem következik be

– Négy napos lesz a munkahét
A többség nem szeretné, hogy bekövetkezzen

– Lakóhelyemet gyakran változtatom, ahogyan az 
életem menete megkívánja

Nagyon szeretnék, hogy bekövetkezzen
– Egyszer egy évben biztosan elmegyek külföldre 

pihenni
– Négy napos lesz a munkahét
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Egyetemisták, főiskolások véleménye
Egészségügy

Biztosra veszik, hogy bekövetkezik
– Elterjedt lesz bizonyos betegségek génterápiás gyógyítása

Valószínű, hogy nem következik be
– Ha beteg leszek, lehet, hogy nanorobotokkal gyógyítanak majd

Nagyon szeretnék, hogy bekövetkezzen
– Lehetőségem lesz a születendő gyermekeim nemének 

meghatározására
– Elterjedt lesz bizonyos betegségek génterápiás gyógyítása
– Az alternatív gyógymódok gyors elterjedése várható

A többség azt gondolja, hogy bekövetkezik
– Újabb gyógyíthatatlan betegségek jelennek meg 

Magyarországon
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Egyetemisták, főiskolások véleménye
Oktatás és egészségügy

Biztosra veszik, hogy bekövetkezik
és

A többség nem szeretné, hogy bekövetkezzen
– Fizetős lesz az oktatás és az egészségügy
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Egyetemisták, főiskolások véleménye
Háztartás és elektronika

Biztosra veszik, hogy bekövetkezik
– Egyetlen eszköz fogja ellátni a munkához szükséges 

összes elektronikus funkciót
– A háztartási munka nagy része automatizált lesz

A többség szeretné, hogy bekövetkezzen
– Egyetlen eszköz fogja ellátni a munkához szükséges 

összes elektronikus funkciót

Nagyon szeretnék, hogy bekövetkezzen
– A háztartási munka nagy része automatizált lesz
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Egyetemisták, főiskolások véleménye
Személyes tér

Nagyon szeretnék, hogy bekövetkezzen
– Egy emberrel élem le az életem
– A mostani barátaim 2025-ben is a barátaim lesznek
– Én és a párom egyenlően osztjuk meg a házimunkát
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Egyetemisták, főiskolások véleménye
Kapcsolatépítés

A többség szeretné, hogy bekövetkezzen
– Befogadnék más etnikumhoz (kultúrkörhöz) tartozó 

embert személyes környezetembe 
– Több külföldi barátom lesz, mint most van

A többség nem szeretné, hogy bekövetkezzen
– Azonos nemű párok is fogadnak örökbe gyereket
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Egyetemisták, főiskolások véleménye
Pártok és választások

Biztosra veszik, hogy bekövetkezik
– 2025-ig új pártok alakulnak

Valószínű, hogy nem következik be
– Az Európa parlamenti választás fontosabb közéleti 

esemény lesz, mint az országgyűlési választás
– 2025-ben csak két párt közül lehet választani a 

parlamenti szavazásokon
A többség szeretné, hogy bekövetkezzen

– 2025-ig új pártok alakulnak
A többség nem szeretné, hogy bekövetkezzen

– Az Európa parlamenti választás fontosabb közéleti 
esemény lesz, mint az országgyűlési választás
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Egyetemisták, főiskolások véleménye
Közélet

Biztosra veszik, hogy bekövetkezik
– Az állam sokkal több személyes adatot tárol az 

állampolgárokról

A többség nem szeretné, hogy bekövetkezzen
– Az állam sokkal több személyes adatot tárol az 

állampolgárokról
– A legtöbb hivatalos ügyben az európai uniós hivatalokhoz kell 

majd fordulni a magyar hivatalok helyett

Nagyon szeretnék, hogy bekövetkezzen
– Sokkal egyszerűbb lesz kitölteni a hivatali 

formanyomtatványokat
– A hivatali ügyek többségét virtuálisan végzik
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Egyetemisták, főiskolások véleménye
Pénzügy és kereskedelem

Biztosra veszik, hogy nem következik be
– 2025-re bevonják az utolsó bankjegyet és pénzérmét 

is

A többség nem szeretné, hogy bekövetkezzen
– Az internetes kereskedelem kiszorítja a 

hagyományos kereskedelmet
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Egyetemisták, főiskolások véleménye
Éghajlatváltozás

Valószínű, hogy nem következik be
és

A többség nem szeretné, hogy bekövetkezzen
– Az éghajlatváltozás miatt a mezőgazdasági termelés 

gerincét a mediterrán éghajlat jellemző növényei 
adják
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Egyetemisták, főiskolások véleménye
Negatív töltetű vélemények

A többség azt gondolja, hogy bekövetkezik
– A terrorizmus komoly problémát okoz majd
– 2025-ig lesz olyan árvíz, amely több száz áldozatot 

szed
– Magyarország népesség kb. 8 millió lesz
– A szegények még szegényebbek, a gazdagok még 

gazdagabbak lesznek

A többség azt gondolja, hogy nem következik be
– Az ivóvíz értékesebb lesz az olajnál

Magyarország 2025



Egyetemisták, főiskolások véleménye
Mit szeretnének még?

A többség szeretné, hogy bekövetkezzen
– 2025-re tagja leszek egy érdeklődési körömnek vagy 

szakmámnak megfelelő mozgalomnak, csoportnak, 
szervezetnek

Nagyon szeretnék, hogy bekövetkezzen
– A termelt ökotermékek mennyisége jelentősen nő
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A válaszadók csoportjai

Középiskolások (gimn. 
tanulók és szakiskolások)
Országos megoszlás és 
továbbtanulási rangsor alapján

Egyetemisták és főiskolások
Szakma szerinti reprezentativitás, 
hallgatók elérhetősége és 
költséghatékonyság szerint

Tudatosak: 23%
Racionálisak: 19%
Jó gyerekek: 14%
Nyitottak: 13%
Rettegők: 9%
Kallódók: 6%
Céltalanok: 16%

Céltudatos simulékony: 25%
Élet-tervezőmérnök: 24%
Kincstári optimisták: 16%
Vészmadarak: 21%
Kallódók: 14%
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Alternatív forgatókönyvek

40-46%

23-25%15-35%

16%
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A forgatókönyvek és az integráló erők 

Magyarország 2025

Alternatív forgató-
könyvek

Integráló erők

Egyén a 
közösség 
hálójában

Individualisták 
társadalma

Magunkra 
hagytak, 
magunkra 
maradtunk

Együtt 
sodródunk és 
dagonyázunk

Felelősség + + – –
Közösségi lét + – – +
Tevékenység + + – –
Kreativitás
közösségi/egyéni + –/+ – –



1. forgatókönyv:
Egyén a közösség hálójában

Nyitottak (13%), racionálisak (19%), jó gyerekek (14%) + 
élet-tervezőmérnökök (24%), kincstári optimisták (16%)
Közösségi értékek és társadalmi haladás
• Egyén és közösség harmóniában (közösség hálója: jelentős 

csoportok, rétegek nem szakadnak ki belőle)
• Hálózatban gondolkodás
• Öntevékenység és civil szféra
• Kreativitás fokozódása (különbözőek összefogása)
• Nem alaptalan optimizmus
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2. forgatókönyv:
Individualisták társadalma

Tudatosak (23%) + céltudatosan simulékonyak (25%)
Egyéni értékek és társadalmi haladás
• Felelősségük saját életük megszervezéséhez kötődik
• Életminőséget hosszú távon javító dolgok preferálása (pl. 

ökotermékek, génterápiás gyógyítás)
• Ad hoc közösségekben vesznek részt
• Saját döntéseiktől várják a jövőbeli történéseket, saját 

jövőjük alakítói
• Egyéni kreativitás
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3. forgatókönyv:
Magunkra hagytak – magunkra maradtunk

Rettegők (9%) és kallódók (6% és 14%) + vészmadarak 
(21%)

Egyéni értékek és társadalmi stagnálás/hanyatlás
• Ellentétes szélsőségek, kiszolgáltatottság érzése
• Felelősséget nem vállalnak (félnek), nem éreznek
• Félelemre, rettegésre megoldást nem keresnek a közösségben
• Nem kreatívak (de jó irányítással kibontakozhat)
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4. forgatókönyv: 
Együtt sodródunk és dagonyázunk

Céltalanok (csak a középiskolások között: 16%)
Közösségi értékek és hanyatlás/stagnálás
• Felelőtlen közösségi játékokba menekülés
• Sem felelősség, sem cselekedet, sem kreativitás
• Nincsenek céljaik, semmit nem remélnek
• Semmilyen közösséghez nem kötődnek, de sokat vannak 

közösségben
• Eltűnik a karrierizmus, a munkamánia, sok szabadidőt 

keresnek
• Nem kreatívak, irányítottak, kiosztott feladatok
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Jövőalternatívák képzése
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Jövőalternatívák



I. jövőalternatíva:
Reményekkel előre

• társadalmi összhang létrejötte
• kisebbségek elfogadása, és kooperáció velük

• a deviáns viselkedés kialakulásának megelőzése
• kisközösségek szabadidejének kulturált eltöltésére 

alkalmas színterek létesülnek (közösség-teremtés)
• megfelelő aktorok kialakulása a döntésekhez

• a környezettudatosság erősödése
• a területi differenciák mérséklődése
• közelítés az EU-hoz átlaghoz
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III. jövőalternatíva:
A félelem nem visz előre

• a népességszám tovább csökken
• a lakosság egészségi állapota tovább romlik

• mozgásszegény szokások elterjednek
• a társadalmi különbségek nőnek (társadalmi stabilitás 

veszélyeztetése)

• a természeti környezet állapota tovább romlik

• a kulturális szokások és értékek elvesznek
• a globalizációs félelmek felerősödnek
• az EU-hoz átlaghoz közeledés lelassul
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Jövőformálás

Magyarország 2025



A jövőformálás alapvető módja

Pozitív családi minták követése

Oktatás

A jövőért 
valamennyien felelősek vagyunk!


