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Bevezetés 

A CIMULACT projektről 
A CIMULACT jelentése „Állampolgári és többszereplős konzultáció a Horizont 

2020-ról” (Citizen and Multi-Actor Consultation on Horizon 2020). 

A projekt 30 európai országban több ezer embert von be egy többlépcsős 

konzultációs, egyeztető folyamatba, amelynek célja, hogy közösen 

elgondolkodjunk arról, milyen jövőt szeretnénk Európának, és ennek 

megvalósulását milyen kutatásokkal lehetne elősegíteni.  

A CIMULACT projekt arra a meggyőződésre épít, hogy a társadalom kollektív 

intelligenciája versenyelőnyt jelent Európa számára, és felhasználható arra, 

hogy megerősítse az európai tudományos és technológiai rendszer 

jelentőségét. A projekt valódi párbeszédet indít a polgárok, érdekelt felek, 

tudósok és döntéshozók között, melynek során a kívánt jövőre vonatkozó 

jövőképek és forgatókönyvek születnek majd és kerülnek megvitatásra. Ezek 

alapján pedig ajánlások és javaslatok készülnek a kutatási és innovációs 

politikák és területek számára. 

 

Röviden összefoglalva a CIMULACT: 

- bevonja az európai polgárokat az EU kutatási és innovációs elképzelések 

tényleges kialakításába; 

- olyan jövőképet és forgatókönyveket hoz létre, amelyek összekapcsolják 

a társadalmi szükségleteket a tudomány várható jövőbeli fejlődésével, és 

annak a technológiára, társadalomra, környezetre stb. gyakorolt 

hatásával, korunk nagy kihívásainak tükrében; 

- jelentősen hozzájárul a Horizont 2020 keretprogram céljainak 

megvalósulásához úgy, hogy kutatásra és innovációra, valamint pályázati 

felhívásokra vonatkozó ajánlásokat és irányelveket dolgoz ki; 

- növeli a civil és többszereplős részvételt a kutatás és innováció területén 

azzal, hogy a polgári szerepvállalást előmozdító módszereket dolgoz ki, 

tesztel, oktat és értékel; 

- előmozdítja a döntéshozók, polgárok és érdekelt felek közti párbeszédet 

és együtt gondolkodást. A jövő többé már nem csak a döntéshozók által 

megvitatott témakör, hanem egy széles társadalmi vita egy 

kiteljesedettebb demokrácia érdekében. 

 

A CIMULACT egy három évig futó projekt, amely 2015 júniusában kezdődött 

és az Európai Bizottság támogatásával valósul meg. További információért 

látogasson el a http://intezet.greendependent.org/hu/node/224 oldalra. 

(Angol nyelvű projekt honlap: http://www.cimulact.eu) 

http://intezet.greendependent.org/hu/node/224
http://www.cimulact.eu/
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Összefoglaló a CIMULACT 

projektben történő egyeztetés 

folyamatáról 
 

Ahogy azt említettük, az október 1-i konzultáció egy hosszabb folyamat része, 

melyet az alábbiakban mutatunk be: 

Dátum, 

helyszín 

Tevékenység rövid leírása Kép 

2016. január 9. 

Budapest 

(+ 29 másik 

európai 

helyszín) 

Nemzeti Jövőképalkotó 

Műhelymunka 

(30 országban párhuzamosan) 

Országonként 35-40 fő 

részvételével egész napos 

műhelymunka keretében 

jövőképek megalkotása 

 

További információ: 
http://intezet.greendependent.org/hu/ 

node/251  

 

 

2016. február 28. 

Párizs 

A 30 országban elkészített 

jövőképek alapján a jövőre 

vonatkozó szükségletek 

csoportosítása 

Műhelymunka a projekt főbb 

partnerei (köztük a 

GreenDependent) és külsős 

EU-s szakértők részvételével. A 

munka eredményeként 12 

szükséglet-területet alakítottunk 

ki (pl. Egyenlő és mindenki 

számára egyformán elérhető 

egészségügyi rendszer, 

Egységben a Természettel).  

További információ angolul: 
http://www.cimulact.eu/clustering-

workshop/ 

 

 

  

http://www.cimulact.eu/national-reports-on-the-citizen-vision-workshops/
http://www.cimulact.eu/national-reports-on-the-citizen-vision-workshops/
http://www.cimulact.eu/national-reports-on-the-citizen-vision-workshops/
http://intezet.greendependent.org/hu/node/251
http://intezet.greendependent.org/hu/node/251
http://www.cimulact.eu/clustering-workshop/
http://www.cimulact.eu/clustering-workshop/
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2016. április 20-

21. 

Milánó 

Kutatási forgatókönyvek közös 

kialakítása 

Műhelymunka 30 ország 

állampolgárai, szakértői és a 

CIMULACT projekt partnereinek 

részvételével (kb. 120 fő), a 

korábban, Párizsban kialakított 

12 főbb szükséglet csoport 

alapján. Egy kutatási 

forgatókönyv azt tartalmazza, 

hogy mit és miért lenne fontos 

az EU-ban kutatni - 

visszavezetve a nemzeti 

jövőképekben 

megfogalmazott igényekre. 

 

További információ: 
http://intezet.greendependent.org/ 

hu/node/268 

 

 

2016. október 1. 

Budapest  

(+ 29 másik 

helyszínen zajló 

nemzeti 

konzultáció) 

Mit kutassunk az EU-ban? 

Nemzeti Egyeztető 

Műhelymunka 

(30 országban párhuzamosan) 

Országonként 35-40 fő 

részvételével egész napos 

műhelymunka keretében a 

milánói műhelymunkán 

kidolgozott 48 kutatási 

forgatókönyv véglegesítése, 

jóváhagyása, kiegészítése, 

valamint fontossági sorrendjük 

megállapítása. 

 

A budapesti műhelymunkára az összesen 

48 forgatókönyvből 8-at választott ki a 

GreenDependent az év eleji 

Jövőképalkotó Műhelymunka 

eredményei alapján.  

Ebből a 8 forgatókönyvből választanak 

majd ki 5-öt a résztvevők, és ezekről 

fognak beszélgetni, egyeztetni 

moderátorok segítségével. 

2016. december 

1. 

Brüsszel 

Pán-európai konferencia 

A 30 országában megtartott 

egyeztető műhelymunkák 

eredményeit összegezzük, 

majd bemutatjuk EU-s 

kutatóknak és 

döntéshozóknak. Reményeink 

szerint ezek után a 

forgatókönyveket az Európai 

Unió kutatási programjainak 

kialakításakor használják fel. 

 

 

http://intezet.greendependent.org/hu/node/268
http://intezet.greendependent.org/hu/node/268
http://www.cimulact.eu/face-to-face-national-workshops/
http://www.cimulact.eu/face-to-face-national-workshops/
http://www.cimulact.eu/face-to-face-national-workshops/
http://www.cimulact.eu/face-to-face-national-workshops/
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Hogyan olvassuk ezt a kiadványt? 
 

Fontos, hogy a jelen kiadványban bemutatott 8 kutatási forgatókönyv 

tervezetet úgy olvassuk, hogy azt nem szakértők írták egy hosszabb összegző 

és kutatási folyamat eredményeként! Ennek megfelelően nem mindig az 

elérhető legmodernebb megoldásokra épülnek. 

A forgatókönyvek ehelyett a CIMULACT projektben lefolytatott párbeszéd és 

egyeztetés eredményei, amelyet a fent bemutatott folyamat során 

alakítottak ki közösen állampolgárok és szakértők, korlátozott időkeretek 

között. A soron következő egyeztetési lépcsők, a 30 országban megtartott 

Egyeztető Műhelymunka és az online konzultáció célja pontosan az eddig 

kialakított kutatási forgatókönyvek: 

- ellenőrzése; 

- kiegészítése; 

- jóváhagyása; valamint 

- fontossági sorrendbe történő rendezése. 

Köszönjük, hogy részt vesz ebben a folyamatban, és tudását, tapasztalatát, 

idejét adja ahhoz, hogy minél használhatóbb, és a társadalom szükségleteit 

tükröző kutatósi forgatókönyvek szülessenek! 

Online konzultáció:  

Kutatás a Társadalomért 
Az egyeztetés jelen fordulója során, 

2016.  szeptember 10. és október 5. 

között lehetőség van arra, hogy a 

30 ország bármely állampolgára 

online (is) részt vegyen az 

egyeztetésen, az erre speciálisan 

kialakított felületen keresztül. A 

„Kutatás a Társadalomért” névre 

keresztelt online konzultáció kérdőív formájában történik, amelynek kitöltése 

hozzávetőlegesen 20 percet vesz igénybe. Célunk, hogy országonként 

legalább 300 ember kitöltse a kérdőívet. A Műhelymunkához hasonlóan itt 

sincs szükség előzetes tudásra, a 48 forgatókönyv közül pedig mindenki 

kiválaszthatja a számára legérdekesebb nyolcat és véleményezheti azokat 

számítógépén. Arra is lehetőség van, hogy minden kitöltő a véleménye szerint 

hiányzó témákra is javaslatokat tegyen. 

Az online egyeztetésben itt lehet részt venni: 

http://consultation.cimulact.eu/Default.aspx?country=HU  

http://consultation.cimulact.eu/Default.aspx?country=HU
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Egység és összetartás 

1. Egyetemes alapjövedelem 

mindenkinek, hogy senki ne 

maradjon le 
 

 

TÖREKVÉS: 

Az egyetemes alapjövedelem bevezetése jelentős előnyökkel kecsegtet: 

- Egyenlőbb társadalmak jönnek létre és a szegénység mértéke csökken. 

- Többen lesznek boldogak és elégedettek a munkájukkal, mert 

megengedhetik, hogy hosszabb időt töltsenek munkakereséssel. 
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Ráadásul az egyetemes 

alapjövedelem az értékelosztás új 

formáit hozza létre, amely többek 

között a házimunka, önkéntesség, 

digitális munka 1  megfelelő 

ellentételezéséhez szükséges. 

KUTATÁSI IRÁNYOK: 

Elméleti és gyakorlati kutatásokra van 

szükség, amelyek az egyetemes 

alapjövedelem sikeres 

bevezetésének módszereit vizsgálják. 

KUTATÁSI KÉRDÉSEK: 

- Melyek az egyetemes 

alapjövedelem legjobb 

modelljei napjainkban? 

- Milyen következményekkel 

járhat az egyetemes alapjövedelem Európa különböző régióiban 

történő bevezetése? 

- Az egyetemes alapjövedelem mely lehetséges modelljei 

alkalmazhatóak a különböző országok esetében? 

- Milyen következményekkel járhat ez az állampolgárok és az állam 

közötti újfajta társadalmi "megegyezés, szerződés"? 

- Az érintettek különböző csoportjainak mi a jelenlegi álláspontja a témát 

illetően? 

  

                                            
1 A jelenlegi kapitalista rendszerben nem munkának számító, azonban társadalmilag hasznos – gyakran 

a közösségi médiához kapcsolódó – tevékenységek gyűjtőfogalma. 

Mit értünk egyetemes alapjövedelm 

alatt? 

"Az FNA a Feltétel Nélküli 

Alapjövedelem egy gazdaságpolitikai 

eszköz, a társadalombiztosítás olyan 

javasolt rendszere, melyben a politikai 

közösség összes tagja (minden 

állampolgár) egyéni alapon és feltétel 

nélkül rendszeresen fizetett jövedelemre 

jogosult. 

Az állampolgárság követelményén túl 

az alapjövedelem nincs feltételekhez 

kötve. Így nincs rászorultsági vizsgálat 

sem; a leggazdagabb és a 

legszegényebb polgárok egyaránt 

megkapnák." 

Forrás és további információk: 

http://alapjovedelem.houali.com/ 

Kik az "érintettek"? 

Az érintettek azok a személyek vagy szervezetek, akik  

 valamilyen szinten foglalkoznak egy bizonyos témával, projekttel, törvénnyel, 

vagy  

 szerzett, a témához kapcsolódó joguk van bizonyos, a témát, projektet, 

törvényt stb. érintő döntésekre, vagy 

 nyerhetnek/veszíthetnek a téma, projekt, törvény kapcsán. 

Például, az alapjövedelem kapcsán a következő érintettekre kell gondolnunk:  

 mindenkori kormányzat, 

 alapjogok képviselői, 

 lakosság és a lakosságot képviselő különböző társadalmi szervezetek, 

 közellátásban résztvevő intézmények, 

 a foglalkoztatók - vállalatok, vállalkozások, közintézmények - és képviselőik 

stb. 

http://alapjovedelem.houali.com/
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FENNTARTÁSOK: 

- Az országoknak nem áll rendelkezésére elegendő forrás ahhoz, hogy 

minden egyes embert fix jövedelemmel láthassanak el. 

- Az egyetemes alapjövedelem bevezetése egy meglehetősen radikális 

megoldás. 

JELENLEGI HELYZET – SZAKÉRTŐK VÉLEMÉNYE (tudományos kutatások): 

A témát pl. a digitális munka elemzése és a közösségi (azon belül is az ún. 

“peer-to-peer” vagy két személy/közösség közötti közvetlen) termelési 

modellek kapcsán tárgyalják a közgazdászok. Több ország is kísérletezik 

hasonló koncepciókkal (pl. Finnország vagy Franciaország).  

JELENLEGI HELYZET – ÁLLAMPOLGÁROK VÉLEMÉNYE (mindennapi élet): 

Egyelőre egyik ország sem biztosít fix, egyetemes és garantált 

alapjövedelmet. Amik ehelyett léteznek, azok a különböző típusú jóléti állami 

szolgáltatások maradványai (pl. munkanélküli és szociális segélyek, 

GYES/GYED stb.), amiket a jövőben várhatóan tovább csökkentenek és 

szűkítenek, még több ember leszakadását eredményezve.  

KAPCSOLÓDÓ JÖVŐKÉPEK (néhány példa): 

Németország – Jövőkép 3: Sokszínűség és önrendelkezés 

“Minden ember szabadon rendelkezhet saját élete felett, a törvény keretein 

belül.” 

Magyarország – Jövőkép 2: Egy elmaradt térség felemelkedése 

“Elégedetten nyilatkoztak a rövidebb és rugalmas munkaidőről (6 órás), a 

megélhetésüket biztosító magasabb jövedelmekről, az egészséges 

munkakörülményekről, ...” 

Svédország – Jövőkép 1: Egyenlőség nők és férfiak között 

“Minden gyermek ugyanazokkal a jogokkal születik nemtől függetlenül!” 

Litvánia – Jövőkép 5: Fenntartható családpolitika 

“Minden család számára biztosított némi támogatás, nem csak azoknak, akik 

szociálisan nehéz helyzetben vannak.” 

Hollandia – Jövőkép 2: Együtt egymásért 

“Az emberek több időt szentelnek a lakókörnyezetük és szomszédaik 

érdekében végzett tevékenységeknek.” 

Magyarország – Jövőkép 4: A vállalatvezetőnő évértékelő beszéde 2050 

“Örömmel láttuk, hogy idősebb kollégáink a nyugdíjkorhatár betöltése után is 

átadják tapasztalataikat és tudásukat…” 

Ausztria – Jövőkép 6: Egy közösség vagyunk!  

„Amikor felnövök, azt dolgozhatok, amit szeretnék, mint a szüleim. Ezt az 

államtól kapott alapjövedelem biztosítja, amely fedezi minden alapvető 

szükségletünket (élelem, ital, lakhatás, ruházat, egészségügyi ellátás).” 
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Portugália – Jövőkép 2: Együttműködés 

“2050-ben társadalmunk együttműködésre építő értékeken és a valóság 

rendszerszerű szemléletmódján alapul. Feltétel nélküli alapjövedelem biztosítja 

a polgárok alapvető szükségleteit (élelmiszer, egészségügyi ellátás, lakhatás, 

oktatás és képzés tekintetében).” 

Franciaország – Jövőkép 4: Osszuk meg a közös értékeket a jobb közös életért 

„Helyi pénznemben finanszírozott minimum jövedelem/ feltétel nélküli 

jövedelem/ alapjövedelem megvalósíthatóságáról szóló visszajelzések...” 

Luxemburg – Jövőkép 5: Zombiktól a közösségekig / Szolidáris együttélés és az 

állampolgárok jóllétéért végzett munka 

“Minden állampolgárnak jár a feltétel nélküli alapjövedelem.” 
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2. Alternatív gazdasági modell 

 
TÖREKVÉS: 

Jelenleg a növekedésre alapozott gazdasági rendszer nyomán kifejlődött 

versenyközpontú kultúra hátráltatja társadalmunk legsérülékenyebb tagjainak 

felzárkózását. Ez nem maradhat így tovább! Olyan alternatív, holisztikus 

gazdasági modellek és megközelítések kellenek, amelyek a boldogságra és 

az együttműködésre koncentrálnak. Ez olyan új közösségek létrejöttét fogja 

elősegíteni, amelyek helyet és tiszteletet biztosítanak mindenki számára. 

KUTATÁSI IRÁNYOK: 

A kutatások olyan alternatív gazdasági modelleket vizsgáljanak, amik a 

fenntartható életmód kialakítását segítik elő.  

A legújabb és leghatékonyabb modellek nyomon követésére, támogatására 

és kiterjesztésére van szükség annak érdekében, hogy a a lehető legjobb 

mutatószámok segítsék a különböző szakpolitikákat. 

KUTATÁSI KÉRDÉSEK: 

- Milyen alternatív gazdasági és irányítási modellek léteznek jelenleg? 

- Az állampolgárok bevonásának mérésére milyen mutatószámok állnak 

rendelkezésre az egyes modellek esetében? 

- Miként lehet ezeket a modelleket értékelni? 

- Mi szükséges ahhoz, hogy ezeket a modelleket európai szintre tudjuk 

emelni? 
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FENNTARTÁSOK: 

- A lobbik befolyása (pénzügyi lobbi és jelenleg hatalmon lévők). 

- Korábbi kommunista államberendezkedés az EU keleti országaiban.  

- A forradalmi változások félelmetesnek hatnak. 

- A jelenlegi vezetők vonakodása, mert ők profitálnak a jelenlegi 

helyzetből. 

JELENLEGI HELYZET – SZAKÉRTŐK VÉLEMÉNYE (tudományos kutatások): 

Számos kutató (pl. az Arizona Állami Egyetemen) gondolkodik az alternatív 

gazdasági modellekről. Elinor Ostrom, Nobel-emlékdíjas közgazdász kutatta a 

“közlegelők” problematika2 megfelelő kezelésének lehetséges módozatait. Az 

egyéb fontos hozzájárulások közé tartozik még a boldogság gazdaságtana, a 

nemnövekedés elmélete és a szövetkezetekkel kapcsolatos munkák. Amartya 

Sen fejlődéselmélete alapján a kormányoknak nem csak azt kell mérnie, hogy 

állampolgárai mit birtokolnak, hanem azt is, hogy milyen tevékenységek 

elvégzésére van lehetőségük, képességük (“képességszemlélet”).  

 

 

 

                                            
2 A „közlegelők tragédiája” néven elhíresült problémakör a közjó és a magánérdek egymásnak feszülő 

ellentétéről szól, amely egyben az ebből következő negatív környezeti hatásokat is jól példázza. 

A közlegelők tragédiája 

"A közlegelők tragédiája a közjó és az önérdek konfliktusát mutatja be, amely az 

önzés szabadsága esetén egy társadalmi csapda. 

Képzeljük el, hogy van egy közlegelő, amely tíz tehenet tud eltartani, és így mindegyik 

tehén tíz liter tejet ad. A legelőn kiinduláskor 10 gazda tart fejenként egy tehenet. Az 

egyik gazda egyszer csak gondol egyet, és kicsap még egy tehenet a legelőre. Ekkor 

egy-egy tehénnek már kevesebb fű jut, ezért mindegyik 10 helyett csupán 9 liter tejet 

ad naponta – de az a gazda, amelyik két tehenet legeltet, 10 helyett 18 liter tejhez 

jut. Ezt idővel észreveszi egy másik gazda, és az is kicsap még egy tehenet a legelőre. 

Ekkor már az elégtelen táplálék miatt minden tehén csak 8 liter tejet ad, de akinek 

két tehene van, annak 16 liter teje lesz. És így tovább, mivel minden egyes gazda 

jobban jár, ha még egy tehenet hajt a legelőre, sorra meg is teszik. Azonban amikor 

már legalább hatan cselekednek így, akkor azok is az eredeti 10 liternél kevesebb 

tejet kapnak, akiknek két tehenük van. Végül, amikor már nyolc gazda tart két 

tehenet, a kéttehenes gazdák csak négy liter tejet kapnak az eredeti tízhez képest. (A 

kilencedik gazda már nem nyerne semmit egy második tehénnel.) Ennek ellenére, ha 

egy gazda úgy döntene, hogy visszavonja az egyik tehenét, rosszul járna. 

A közlegelő mint erőforrás addig működik optimálisan, amíg minden felhasználó 

betartja a közös megegyezéssel megállapított szabályokat. Azonban egy 

szabályokat betartó szereplő számára bármely időpontban nyereségesebb a 

„dezertálás”, mint a szabályok betartása – miközben a szabályokat betartó többi 

szereplő számára egyénenként csak mérsékelten (esetenként alig érzékelhetően) 

romlik a helyzet. Végső soron a szereplők azáltal, hogy a közvetlen érdekeiknek 

megfelelően cselekednek, saját maguknak ártanak." 

Forrás és további információk: https://hu.wikipedia.org/ 

https://hu.wikipedia.org/wiki/A_k%C3%B6zlegel%C5%91k_trag%C3%A9di%C3%A1ja
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JELENLEGI HELYZET – ÁLLAMPOLGÁROK VÉLEMÉNYE (mindennapi élet): 

Úgy érezzük, hogy társadalmi szinten rossz irányba haladunk, többre tartjuk az 

anyagi javakat a boldogságnál. Ez mindenkit, de elsősorban társadalmunk 

legsérülékenyebb tagjait érinti. Kirekesztve érezzük magunkat fontos döntések 

meghozásából, pl. TTIP (EU–USA szabadkereskedelmi megállapodás, 

Transzatlanti Kereskedelmi és Befektetési Partnerség), vállalati 

lobbitevékenység. 

KAPCSOLÓDÓ JÖVŐKÉPEK (néhány példa): 

Litvánia –Jövőkép 3: Harmónia ember és természet között 

“A gazdasági teljesítmény mutatói elérték a csúcspontot, új technológiák 

állnak rendelkezésre, így a korábbiak gyakorlatilag eltűntek, ezáltal 

felszabadítva minket a túltermelés és a túlzott iparosítás alól.” 

Olaszország – Jövőkép 3: Visszatérés a „Via Gluck”-ra 

“A cserebere és megosztási gyakorlatok általános nyugalmat és 

megelégedettséget ("Via Gluck") teremtenek.” 

Luxemburg – Jövőkép 1: A részvételi közösség felé 

“Közösségfejlesztés, bevonva az embereket olyan projektekbe, melyek az 

együttélést célozzák (pl. közösségi energiatermelés vagy élelmiszer 

előállítás)...” Pl. a zürichi Kalkbreite, amely ezeket lehetővé teszi. 

Egyesült Királyság – Jövőkép 4:  

“Együttműködő élet: közösségi földalap, a saját építkezés lehetővé tétele. Az 

állampolgárok döntenek a kiadások fontossági sorrendjéről.” 

Svédország – Jövőkép 5: Környezeti és társadalmi szempontok alapján 

kialakított életterek 

“Sok minden, amit birtoklunk, az közösségi tulajdon, például a műszaki 

berendezések: járművek, fűnyírók vagy szerszámok.” 

Portugália – Jövőkép 4: Kultúra mindenki részvételével, a fejlődésért 

“2050-ben nem a termelékenységre (amely végső soron a profitszerzést 

jelenti) koncentrálunk, hanem ehelyett mindenki egyéni boldogság indexére 

figyelünk. Ez fogja kiteljesíteni a közösség boldogságát is. Az oktatás a fő 

eszköz e jövőkép megvalósításához.” 
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Harmóniában a természettel 

3. Népszerű (trending) kifejezés: 

egységben a természettel  

 
TÖREKVÉS: 

A II. világháború után a fogyasztói társadalom (avagy “konzumerizmus”) 

ugrásszerű növekedésnek indult, amely mára átitatta a kultúrát, az identitást 

és az értékeket, valamint a gazdasági és nemzeti fejlődés részeként tekintünk 

rá. Ahhoz, hogy a szemlélet egy ökológikusabb/ zöldebb jövő felé terelődjön, 

a fenntarthatóságnak divatossá és tetszetőssé kell válnia.  

Ehhez hozzájárulhatnak az alábbiak: 

- Mindenki gondját viseli egy fának. 

- Mindenki termel zöldséget és gyümölcsöt (élelem gyanánt). 

- A legzöldebb/ legökológikusabb életmód díjazása (pl. “Harmóniában a 

természettel díjjal”), vagy járjon Nobel-díj a kislábnyomos (azaz a kis 

ökológiai lábnyomot / alacsony környezetterhelést jelentő) életmódért. 



 

 

16 

- Fesztiválokon és kulturális eseményeken csereberék szervezése. 

- Több támogatás juttatása azon művészeti tevékenységek számára, 

amik a fenntarthatóságot előmozdítják. 

- Média kampány kidolgozása jó gyakorlatok bemutatására. 

- Az “ökológiai civilizáció” fogalmának alkotmányokba bevétele. 

KUTATÁSI IRÁNYOK: 

- Az úgynevezett “zöld” kezdeményezések és a társadalmi innováció 

szociális, pszichológiai, kulturális és környezeti hatásai alapoktól induló, 

komoly kutatómunkát igényelnek annak érdekében, hogy a 

fenntarthatóbb jövő felé való átmenethez megfelelő tudományos alap 

álljon rendelkezésre. 

- A kutatásnak a jogalkotást is támogatnia kell, a változó társadalmi 

normákra reflektálva. A környezetügyi jogi szabályozás társadalmi és 

környezeti hatásaira vonatkozóan vizsgálatokat kell végezni a jövőbeni 

fejlesztések jobb meghatározása érdekében, többek között legjobb 

gyakorlatok felkutatására van szükség. Egyúttal a jövő generációk 

kilátásai iránti fokozott aggodalomnak is hangot kell adni. 

KUTATÁSI KÉRDÉSEK: 

- Hogyan lehet azt elérni, hogy a fogyasztás helyett az ökológikus/ zöld 

életmódot tartsuk divatosnak? Hogyan lehet a közösségi médiát a 

fenntarthatóság divatossá tételének szolgálatába állítani? 

- A "zöld" kezdeményezéseknek és a társadalmi innovációnak – például 

ruhacsere, autó megosztás, városi közösségi kertészkedés, helyi 

cserekereskedelmi rendszerek stb. – milyen szociális, kulturális és 

környezeti hatásai vannak? 

- Mely országok foglalták már a természet jogait alkotmányukba? Ennek 

milyen természeti és társadalmi hatásai voltak és vannak?  Fellelhetőek 

olyan, már létező legjobb gyakorlatok, amiket más európai 

országokban is alkalmazni lehetne? Mi lehet a kapcsolódási pont olyan 

világszintű kezdeményezésekhez mint pl. az “ökocidról” (a természetes 

környezet nagymértékű, szándékos rombolása) szóló törvényjavaslat? 

- Különböző országokban mik lehetnek a jövő generációk jogainak 

határai? 

- Hogyan jutalmazható az alacsony környezetterheléssel járó életmód? 

Milyen létező példák vannak már erre és milyen hatással vannak ezek a 

viselkedésváltozásra? 

FENNTARTÁSOK: 

- Munkanélküliség: honnan lesznek majd új munkalehetőségek? 

- Kevesen vesznek részt a természetről való gondoskodásban, az 

erdészetben és az élelmiszer megtermelésében. 

- Nincs elég tér ill. termőföld ahhoz, hogy mindenki megtermelhesse a 

saját élelmiszerét és legyenek saját fái. 
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- Talaj- és vízszennyezés lehetséges biztonsági kockázata, amennyiben az 

emberek maguk szeretnék élelmiszerüket megtermelni. 

JELENLEGI HELYZET – SZAKÉRTŐK VÉLEMÉNYE (tudományos kutatások): 

Folynak kutatások a fenntartható fogyasztással, az alacsony karbon-

lábnyomú életmóddal, a viselkedésváltozással, továbbá a fenntarthatóság és 

az életmódbeli változtatások társadalmi marketingjével (ld. pl. az EU-s TRANSIT 

projekt)3 kapcsolatban. 

Amely területeken azonban tudáshiánnyal küzdünk: 

- jó példák (úgy mint alacsony karbon-lábnyomú/ környezetbarát 

életmód, fenntartható fogyasztás stb.) médián keresztüli bemutatása; 

- alulról jövő kezdeményezések (pl. “ruhacsere bulik”, kisméretű szociális 

vállalkozások); 

- a művészekkel (képzőművészek, írók, költők) való szorosabb 

együttműködés igénye kutatási projektek és kapcsolódó 

kommunikációs és terjesztési tevékenységek során; 

- összehasonlító tanulmányok a természet jogainak alkotmányba 

foglalásáról és ennek hatásairól; 

- hogyan mozdítja vagy mozdíthatja elő a közösségi media az 

ökológikus/zöld életmód divatosabbá tételét. 

JELENLEGI HELYZET – ÁLLAMPOLGÁROK VÉLEMÉNYE (mindennapi élet): 

Csupán a lakosság 10 %-a (vagy ennél is kevesebben) foglalkozik 

növénytermesztéssel: nem divatos “zöldnek” lenni. A "zöld", környezetbarát 

programok díjazása nem elegendő, a zöld gondolkodást támogató 

művészeti projektek és a politikai tiltakozások nem rendszeresek és nincs rájuk 

elég pénz. A fenntartható művészeti projektekről kevés említés esik a 

médiában, nem nevezhetőek felkapottnak. Léteznek adományboltok és 

csereberék, de nem túl elterjedtek, az iskolákban sincs túl sok csereberélési 

lehetőség. Kelet-Európában, például Bulgáriában, vannak ökogazdaságok, 

de arányuk az összes mezőgazdasági termelés mértékéhez viszonyítva nem 

jelentős. 

KAPCSOLÓDÓ JÖVŐKÉPEK (néhány példa): 

Ciprus – Jövőkép 5:  Környezeti lelkiismeret  

“Be kellene vezetni a környezeti lelkiismeretet…” 

Litvánia – Jövőkép 3: Harmónia ember és természet között  

“Helyreállított erdők, mindenki számára elérhető édesvíz, a klímaváltozás 

problémájának megoldása: a klíma stabilizálása, a biodiverzitás 

csökkenésénak (a fajok kihalásának) megállítása; zöld energia (megújuló 

források), természetbarát technológiák.”  

 

                                            
3 Transformative Social Innovation Theory: http://www.transitsocialinnovation.eu/ 

 

http://www.transitsocialinnovation.eu/
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Írország – Jövőkép 4: Döntéshozás egy fenntartható jövőért  

“Egy olyan világban élünk, ahol a földművelés 100%-ban fenntartható. A 

törvényeink biztosítják, hogy megőrizzük és megvédjük a környezetünket.” 

Svájc – Jövőkép 6: Társadalmi élettér :  

„Létezik egy új forma az emberek, állatok és növények egyenlő, egymás 

mellett élésére.” 

Svédország – Jövőkép 4: Egy egészségesebb Európa  

“Kevesebb a károsanyag-kibocsátás és a szennyezés. Vannak például 

alternatíváink a műanyagok helyett, és az új anyagok és termékek csak akkor 

kerülhetnek bevezetésre, ha meggyőződtünk róla, hogy biztonságosak a 

környezetre és az egészségre nézve.”  

Litvánia – Jövőkép 2: Ember és Környezet 

“Tiszta cserekereskedelem; a nem-fogyasztás generációja…” 

Horvátország – Jövőkép 3: Az emberi és környezeti egészség 

megőrzése az XYZ generáció számára  

“Úgy képzeljük el 2050-et, mint az az év, amikor az emberek a természet 

részeként, kellemes közösségekben élnek boldogan. Ezek a közösségek 

fenntartható oázisok lesznek, melyek az igazságosságon és az emberek 

sokféleségének elfogadásán alapulnak. Az új technológiák természet 

törvényeivel összhangban történő fejlesztése életminőségbeli javuláshoz fog 

vezetni. Az emberek úgy termelnek egészséges élelmet maguknak, hogy 

közben minimális ökológiai lábnyomot hagynak csak, vagy egyáltalán nem 

rónak terhet a környezetre.”  
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4. Öko-oktatás a jövőben 

 
TÖREKVÉS: 

A jelenlegi oktatás túlságosan a múltra és a jelenre koncentrál, és nem fordít 

elég figyelmet az ökológikus, előretekintő gondolkodásra. A jelenlegi tanulási 

mintázatok nem fogják meg azon emberek képzelőerejét, akik elméjét már a 

digitális korszak formálta. A szakpolitikai rendszerben való gondolkodás a 

tudományágak közötti elhatárolódást tükrözi vissza. Az öko-tudatosabb 

jövővel kapcsolatos szakmai tudás és az állampogárok tudása között jelentős 

szakadék van. Hiányzik egyelőre a meggyőző tudományos alap és 

hiányoznak a hosszú távú kutatások az ökológikus jövővel kapcsolatos 

jelenlegi oktatási rendelkezések és gyakorlatok hosszú távú hatásairól. 

Hatékony képzéseket és tudásátadási rendszereket kell kialakítani, tesztelni, 

bevezetni és kiértékelni, az érintettek bevonásával. Az egészséges bolygó és 

egészséges emberek érdekében nagyobb hangsúlyt kell fektetni az 

előretekintő oktatásra és a jövő generációkra gyakorlolt lehetséges 

hatásokra. 

KUTATÁSI IRÁNYOK: 

A kutatásoknak a hatékony öko-tanulási fogalmak – mint például az 

ökoszisztéma szolgáltatások értékének megtanítása – kifejlesztésére kell 

koncentrálnia. Különös hangsúlyt lehetne fektetni az előretekintő, jövőbeni 

hatásokat, valamint a jövő generációk érdekeit figyelembe vévő hozzáállás 

és gondolkodás kialakítására, és a kapcsolódó szükséges fórumok 
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biztosítására. Az innovatív tanulási módszerek mint pl. a “komoly játékok” 

(oktatási vagy egyéb meghatározott, nem csupán szórakoztatási célra 

kifejlesztett játékok) használatának lehetőségét körül kell járni. Minden 

közszolgálati alkalmazott és döntéshozó számára létre kell hozni képzési 

anyagokat és azokat le kell fordítani minden európai nyelvre. Mentorálási és 

segítségnyújtási lehetőséget kell biztosítani pl. képzett segítők/facilitátorok 

igénybevétele által. 

KUTATÁSI KÉRDÉSEK: 

- Mi a legjobb módszer a technológiai eszközökkel körülvett generáció 

megszólítására és tanítására? 

- Mik a legjobb módszerek a tudományos ismeretek (pl. az előretekintő 

gondolkodás) „lefordítására” és átadására az állampolgárok és 

döntéshozók számára? Hogyan tehetjük ezt minél gyorsabban? 

- Miként biztosítható, hogy a fenntarthatóságra és az előretekintő 

gondolkodásra nevelő oktatásnak hosszú távú hatása legyen a főbb 

érintettek4 esetében? 

FENNTARTÁSOK: 

- A politikusok nem biztos, hogy támogatják az öko-oktatást és az 

előretekintő gondolkodást, mert veszélyeztetheti a hatalmukat. 

- Szükséges annak kutatása, hogy az éghajlatváltozással kapcsolatos 

oktatás eredményezhet-e gyermekkori depressziót. 

- Nagy nyomás nehezedik ránk, hogy a tudást minél gyorsabban 

fordítsuk le közérthető nyelvezetre és ültessük a gyakorlatba. 

JELENLEGI HELYZET – SZAKÉRTŐK VÉLEMÉNYE (tudományos kutatások): 

Számos kutatási eredmény áll rendelkezésre a fentarthatóságra neveléssel 

kapcsolatban, de közülük kevés helyez hangsúlyt a döntéshozókra vagy pl. 

arra, hogy hol léteznek ilyen programok és vajon hatékonyak-e. Kevés forrás 

áll rendelkezésre az ilyen jellegű programok hatástanulmányaira és 

értékelésére. Vannak számítógépes játékokat vizsgáló tanulmányok, de a 

fenntarthatósággal kapcsolatos vizsgálatok nagyon korlátozottak, kevés ilyen 

tanulmány létezik.  

A zöld hirdetések hatásáról vannak kutatások? Milyen kutatások léteznek, 

amelyek összehasonlítják a jövő generációk iránti felelősséget és a jogi 

keretek adta lehetőségeket mint különböző megközelítéseket a változás 

eszközölésére? VannakA jövő generációk érdekeinek hangsúlyozására 

léteznek etikai érvelések, ám ezek egyelőre még fejlesztés alatt állnak és vita 

tárgyát képezik – mi a hatása az ezekkel kapcsolatos munkáknak?  

Léteznek kutatások azzal kapcsolatosan, hogy mennyire igazak a különböző 

reklámok állításai?  

Zajlanak összehasonlító kutatások a jövőt figyelembe vévő oktatás különböző 

megközelítéseiről? 

                                            
4 Arról, hogy kit nevezünk "érintettnek" ld. a 9. oldalt. 
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JELENLEGI HELYZET – ÁLLAMPOLGÁROK VÉLEMÉNYE (mindennapi élet): 

Nem vagyunk benne biztosak, hogy létezik-e fenntarthatóságra nevelés a 

döntéshozók és a közszolgálati alkalmazottak körében. Ausztriában és 

Írországban l csak fogyasztásra serkentő reklámok vannak, míg Bulgáriában 

és Magyarországon “zöld” hirdetések is találhatóak elvétve (pl. “Takarítsuk ki 

Bulgáriát egy nap alatt!”, “TeSzedd! Önkéntesen a tiszta Magyarországért”). A 

kormányok és a fogyasztók részéről nem tapasztalható, hogy különösebben 

előretekintőek lennének és a fenntarthatóságról gondolkodnának, legfeljebb 

a tágabb értelembe vett szabályozási környezetre reagálnak. Jelenleg főleg 

beltéri játékokat fejlesztenek, kevés figyelem irányul a kültéren játszható 

játékokra. 

Az ökoszisztémákra vonatkozó oktatás nem elégséges. Írországban vannak 

felnőtteknek szóló rövidebb képzések a fenntartható életmódról. Szó esik az 

ökológiáról biológia órákon és a hulladékkezelésről földrajzórákon. 

KAPCSOLÓDÓ JÖVŐKÉPEK (néhány példa): 

Litvánia – Jövőkép 3: Harmónia az ember és természet között 

“Végre elkezdtük törleszteni azt az adósságot, amelyet a környezettel 

szemben halmoztunk fel. Gyermekeink is arra tanítanak minket, hogy ültessünk 

erdőket és őrizzük meg a létfontosságú édesvizeket, melynek tartalékai sok év 

után végül elkezdtek nőni.” 

Szlovénia – Jövőkép 5: A polgárok jóléte és munkássága 

“Az oktatás a közösségi élet fontosságán, illetve a környezet és a közjó 

megóvásának hangsúlyozásán alapul.” 

Dánia – Jövőkép 1: A megvalósított fenntarthatóság  

“Képzés és oktatás: az emberek és a környezet felé tanúsított lehető 

legnagyobb tiszteletre és megértésre kell tanítani…” 

Szlovénia – Jövőkép 3: Zöld Jövő 

“A tudatosság és a törődés növelése a környezettel való megfelelő 

gazdálkodás érdekében [és] öko-jogok bevezetése!” 

Svájc – Jövőkép 4: A kevesebb több 

“Az iskolákban nemcsak a munkaerőpiac igényeit kielégítő oktatás zajlik 

majd, hanem több teret nyitnak a kreativitás számára. Kevesebb monokultúra 

lesz és több biodiverzitás (biológiai sokféleség).” 

Svédország – Jövőkép 2: Oktatás – Egységesített oktatási rendszer az 

EU-ban  

“Természetes, hogy az oktatási rendszer felhívja a figyelmet az ökológiai 

kérdésekre minden olyan tantárgy keretében, ahol lehetséges a 

környezettudatos gondolkodás kialakítása a jövőre nézve.”  
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Fenntartható gazdaság 

5. Tanulás a társadalomért 

 
TÖREKVÉS: 

Olyan társadalomban élünk, amely nagyra tartja az egyént. Egy 

fenntarthatóbb gazdaság, ami a jóllétet mozdítja elő bizonyos mértékben 

megköveteli a közjó és az egyéni érdek közötti nagyobb egyensúlyt. Ahhoz, 

hogy ez a hangsúlyeltolódás megtörténhessen, az állampolgárokat az 

élethosszig tartó tanulás keretein belül arra kell nevelni, hogy a személyes 

kiteljesedést olykor a közösségi célok előmozdítása alá tudják rendelni 

(például, egy helyi közösségi kertben való önkénteskedés a saját erőforrások 

egy részének átcsoportosítását jelenti a közösség javára).  

Ehhez a kulturális elmozduláshoz intézményes és kötetlen keretekben történő, 

példákon keresztüli és a társadalom különböző szintjeit bevonó oktatásra van 

szükség, egyéni, helyi, regionális és nemzeti szinteken egyaránt.  
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KUTATÁSI IRÁNYOK: 

Társadalmunk hozzáállását két hajtóerő is alakítja párhuzamosan: egyrészről 

individualista / egyéni érdekeket szem előtt tartó viselkedések alakítják, 

másrészről azonban e viselkedéseknek van egy közösségi vetületük is. 

Manapság társadalmunk nagyobb hangsúlyt fektet az egyéni kiteljesedésre, 

annak közösségre gyakorolt következményei ellenére. Ehelyett egyéni és 

közösségi szinten is további munkára van szükség, hogy e két dimenzió 

tudatunkban kiegyensúlyozottabb mértékben kapjon szerepet. E cél elérése 

érdekében meg kell értenünk a közösségépítés, a közösség növekedésének 

és új tagokkal való bővülésének főbb alkotóelemeit. Megfelelő oktatási 

rendszerek kialakítása szükséges, amelyek a közjó előmozdítása mellett 

figyelembe veszik a hátrányos helyzetű közösségekben rejlő sokszínűséget is. 

A kutatás számára kihívást jelenthet azon fő tényezők felkutatása és 

megértése, amelyek lehetővé teszik a helyi legjobb gyakorlatok kiterjesztését 

és más környezetbe való átültetését. 

KUTATÁSI KÉRDÉSEK: 

- Miként lehet rávenni az embereket arra, hogy cselekedeteik egyéni 

hatásain túl a közösségre gyakorolt hatásokat is figyelembe vegyék? 

- Hogyan lehet a kollektív gondolkodást elősegítő nevelési eszközöket 

megtervezni és a különböző életkorok igényeihez szabni? 

- Melyek azok a lényeges feltételek, amelyek valakit arra sarkallnak, 

hogy közösséget építsen vagy annak tagjává váljon? 

- Hogyan tudja a kollektív gondolkodás kedvezően szolgálni a hátrányos 

helyzetű és a “nehéz történelmi háttérrel” rendelkező közösségek 

érdekeit?  

- Mekyek azok a folyamatok, amelyek lehetővé teszik a helyi legjobb 

gyakorlatok kiterjesztését? 

FENNTARTÁSOK: 

- A nem intézményes képviselet különböző szintjeinek kezelése. 

- Negatív jelentés tapad a “kollektivizmus” szóhoz, és rossz (pl. túlságosan 

szabályozó) gyakorlatok is előfordulhatnak. 

JELENLEGI HELYZET – SZAKÉRTŐK VÉLEMÉNYE (tudományos kutatások): 

Számos jó példa van olyan kezdeményezésekre, amelyek a kollektív 

gondolkodás iránt elkötelezett, fenntartható közösségek megalakulását 

támogatják. 

- Átalakuló Városok Mozgalma: arra neveli a közösségeket, hogy 

felkészültebbek és ellenállóbbak legyenek a vészhelyzetekkel szemben, 

mindezt fenntartható módon megvalósítva. 

- “Civil gazdaság”: a civil szervezetek és az együttműködésre alapuló 

mozgalmak mutatnak példákat arra, hogy hogyan lehet ellenálló 

közösségeket és gazdasági értéket létrehozni.  
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- “A közlegelők tragédiája” (ld. 13. old.): A közjavak megfelelő 

kezeléséhez a köz- és a magánszektor közötti együttműködést szolgáló 

modellekre van szükség. 

- “A Sardex 5  tényező”: hogyan segítik elő a helyi pénzek az emberi 

kapcsolatokat, és építenek közösségeket és bizalmat oktató 

műhelymunkákon keresztül. 

JELENLEGI HELYZET – ÁLLAMPOLGÁROK VÉLEMÉNYE (mindennapi élet): 

- Nagyrészt egyéni (és nem rendszerszintű) kezdeményezések. 

- Kertészkedés az iskolában, szociális tanulás. 

- Waldorf iskolák. 

- Közösségi, csoportos munkák (játszóterek, parkok megtisztítása, fák 

ültetése). 

- Kezdeményezők: rádióállomások, nonprofit szervezetek, Keresztyény 

Ifjúsági Egyesület (YMCA) stb. 

KAPCSOLÓDÓ JÖVŐKÉPEK (néhány példa): 

Portugália – Jövőkép 2: Együttműködés 

“2050-ben a társadalmunk együttműködésre épülő értékeken és a valóság 

rendszerszerű szemléletmódján alapul. Feltétel nélküli alapjövedelem biztosítja 

a polgárok alapvető szükségleteit (élelmiszer, egészségügyi ellátás, lakhatás, 

oktatás és képzés tekintetében). A polgárok aktívan részt vesznek a 

kormányzásban, így garantálva az (anyagi és nem anyagi természetű) 

források gondos kezelését. Mi több, az emberek és a bolygó érdekei a 

gazdasági és pénzügyi érdekek felett állnak.” 

“Minden polgárnak elegendő ideje van arra, hogy minőségi emberi 

kapcsolatokat építsen, és az azok adta lehetőségekkel maximális mértékben 

élni is tudjon.”  

“A társadalmi elismerés az egyének társadalmi hozzájárulásán alapszik, nem 

pedig az anyagi gazdagságon.” 

Egyesült Királyság – Jövőkép 1: A 2020-as gazdaság 

“Mai mércével mérve a siker dogmatikus és könyörtelen nyereségre törekvést 

jelent, mely a rövid távú termelésen és fogyasztáson alapul, az emberi jogok, 

az egyéni biztonság és a boldogság kárára. A közjó érdekében 2020 

gazdasága a hatalom és a döntéshozás jelentős átadását kívánja meg a 

demokratikus szervek és képviselők számára. A legfontosabb különbség az, 

hogy mi minősül sikeres gazdaságnak. Szeretnénk, hogy a cégek 

értékelésekor legalább annyira figyelembe vegyék azok gazdaságra kifejtett 

pozitív hatásait, mint amennyire nagy hangsúlyt helyeznek a pénzügyi 

növekedésre.” 

[...] 

“Gazdasági fejlődés és növekedés, ami a sokak javát szolgálja a kevesek 

helyett, a fenntarthatóság, a javak és lehetőségek egyenlő elosztásának 

                                            
5 Sardex = Szardínián 2010-ben bevezetett alternatív helyi pénz. 
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keretein belül, a kereskedelmi igazságosság, az elszámotatlhatóság és az 

átláthatóság elveire épülve.” 

Franciaország – Jövőkép 2: Közös projekt 

“A társadalom egésze kilép a túltermelés és ezáltal a túlfogyasztás ördögi 

köréből. A hulladék és a szennyező termékek mennyisége minimálisra 

csökkent. A jobb vagyonelosztásnak köszönhetően az alapvető szükségletek 

kielégítése (lakhatás, élelem, energia, és biztonság) mindenki számára 

biztosított. A közvetlen környezetünk iránti szolidaritás aktívabb és fejlettebb. 

Nincsenek élőlényeket érintő szabadalmak, a vetőmagok szabadon 

elérhetőek, mely lehetővé teszi az önellátást és a tudás generációk közötti 

átadását.” 

Szlovénia – Jövőkép 1: A fenntartható egyensúly társadalma 

“Nonprofit, körkörös gazdaság, a társadalmi szereplők közös érdekeinek 

tisztelete.” 

Luxemburg – Jövőkép 2: Élet-etika létrehozása 

Mindenki “szabadsága addig tart, amíg az nem korlátozza mások 

szabadságát.” 
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6. Fogyassz kevesebbet, élvezd 

jobban  

 
TÖREKVÉS: 

A jövőben az emberek más életmódra térnek át, amely során kevesebbet 

fogyasztanak, de több élvezet jut számukra osztályrészül. Kevesebbet 

dolgoznak és több, minőségibb idejük jut a családra és a barátokra. 

Nagyobb értéket tulajdonítanak a nem anyagi javaknak, és jobban 

odafigyelnek arra, hogy döntéseik milyen hatással vannak a környezetre.  

KUTATÁSI IRÁNYOK: 

Manapság a pazarló életmód a norma, a termékeket rövid használat után 

eldobjuk. Vannak jó példák a felelős fogyasztásra, de elterjedésük egyelőre 

korlátozott. A termékek életciklusának átláthatóbbá és jobban elérhetővé 

tételével szeretnénk támogatni az állampolgárokat, hogy felelősebb 

fogyasztókká váljanak. A több információ pedig jobban megalapozott 

döntéseket jelent, ami várhatóan pozitívan befolyásolja a munka és 

magánélet közötti egyensúlyt, valamint a személyes jóllétet. 

KUTATÁSI KÉRDÉSEK: 

- Milyen ösztönzők/ kedvező feltételek szükségesek a fogyasztók 

számára, hogy felelősségteljesebb/ fenntarthatóbb vásárlási 

döntéseket hozzanak? 
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- Mekkora mennyiségű és milyen jellegű információt érdemes a 

fogyasztók rendelkezésére bocsátani ahhoz, hogy jobb vásárlási 

döntéseket tudjanak hozni? 

- Miként garantálható a vállalatok árucikkek előállításáról közölt 

információinak minősége (megbízhatóság!)? Milyen típusú szervezet/ 

rendszer láthatná el az ellenőrző szerepet? Hogyan kerülhető el az 

érdekek ütközése? 

FENNTARTÁSOK: 

- Kezelni kell a bizonyos vállalatok számára létrehozott kedvezőtlenebb 

üzleti környezet problémáját. 

JELENLEGI HELYZET – SZAKÉRTŐK VÉLEMÉNYE (tudományos kutatások): 

Sok kutatás folyik a fogyasztói viselkedéssel kapcsolatban, mint ahogy számos 

tudományos és nem tudományos vizsgálódás is létezik arról, hogy a fogyasztói 

döntéseket a külső környezet vagy az értékrend befolyásolja jobban. A 

viselkedés terén megmutatkozó pozitív változások eléréséhez szükségesek 

még kutatások. Továbbá ahhoz, hogy csökkenjen a fogyasztás, az áruk 

előállítását láthatóbbá kell tenni, illetve egyáltalán ezt a kérdést jobban körül 

kell még járni. 

JELENLEGI HELYZET – ÁLLAMPOLGÁROK VÉLEMÉNYE (mindennapi élet): 

- Autó és kerékpár megosztás (cégek, magánszemélyek). 

- Alkalmazások, mint pl. “Free-Market”. 

- Javak és szolgáltatások cseréje/ megosztása. 

- “Segíts magadon”, önsegélyező jellegű közösségek (javítóműhelyek, 

ingyenkonyhák). 

- Segítő életmód. 

KAPCSOLÓDÓ JÖVŐKÉPEK (néhány példa): 

Franciaország – Jövőkép 2: Közös projekt 

“A társadalom egésze kilép a túltermelés és ezáltal a túlfogyasztás ördögi 

köréből.” 

Csehország – Jövőkép 1: Műanyag nélküli társadalom 

“2050-ben a gyermekeket mind az iskolában mind otthon ökológikus, 

környezetbarát viselkedésre nevelik.” 

Szlovénia – Jövőkép 1: A fenntartható egyensúly társadalma 

 “Az egészséges környezet fenntartása (természetbarát élelmiszertermelés, 

megújuló energiaforrások, tiszta víz, újrahasznosítás).” 

Finnország – Jövőkép 1: ÉRTÉKEK – anyagtalanítás és minimalizmus 

“A társadalmi értékek nem fogyasztás alapúak. Az információ mindenki 

számára elérhető: az adatközlés alapvető jog és az adatok/ a felhasználói 

felületek nyitottak az állampolgárok számára. […] A termékek közös 

tulajdonlása általánosan elterjedt.” 
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Finnország –  Jövőkép 4: A felelős fogyasztás jövője 

“Az állampolgárok már nem értékelik az eldobó társadalmi kultúrát, az 

etikátlan termelést vagy a silány minőséget. Az állampolgárokat és 

gyerekeket is hosszú távú gondolkodásra nevelik, ezáltal biztosítva hogy 

felelősségteljes fogyasztóként viselkedjenek. Ennek köszönhetően kevesebb 

hulladék termelődik, melyből például még hatékonyabban állítanak elő 

energiát […]. A felelős fogyasztás szintén fellendíti az üzletet és a gazdaságot, 

valamint új üzleteket és munkahelyeket hoz létre. A felelős fogyasztásról és 

fejlesztésről szóló tájékoztatás, mely ezeken az üzletágakon alapul, lehetne 

akár Finnország új „exportcikke” is. A felelős fogyasztás különösen azokban a 

jövőbeli városokban lesz fontos kérdés, amelyekben az emberek sűrűn, de a 

természettel harmóniában élnek. A felelős fogyasztás magában foglalja mind 

a közlekedés terén tett, mind pedig az élelmiszer- és árucikkbeli (például 

textíliák, háztartási elektromos eszközök) választásainkat.” 

Dánia –  Jövőkép 1: A megvalósított fenntarthatóság 

“A gazdaság szolgálja az embereket, és nem az emberek a gazdaságot! 

• Nem a növekedés a fő motivációja vagy indikátora a gazdasági sikernek 

(növekedésen túli társadalom). 

• A közjó van a középpontban (közösségi gazdaság). 

• A technológiai fejlődés nem eredményez automatikusan több termelést, 

de az így felszabadult idő más elfoglaltságra fordítható (a 8 órás 

munkaidő nem feltétlen szükséges a továbbiakban).” 

Belgium – Jövőkép 5: A fenntarthatóság felé  

“Méltányos fogyasztó vagyok, ismerem, ki állítja elő a kávém, a teám és a 

tejet, amit iszom. “ 

Svájc –  Jövőkép 1: Tudatos fogyasztás  

“Ismerjük cselekedeteink következményét. Tájékoztatnak minket a termékek 

eredetéről és összetételéről.”  
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Fenntartható energia 

7. Az „energiatermelő-

fogyasztók” piacának 

létrehozása 

 

TÖREKVÉS: 

Egy olyan energiarendszer létrehozása, ahol az emberek, családok, 

közösségek és vállalatok nem csupán fogyasztói, de egyben megtermelői is 

az energiának. A nagytermelők áraikba beépítik az externáliákat6 , így a 

kistermelők versenyképesebbé válnak. A jövőképnek akár lehet egy 

megosztás alapú gazdaság eleme is, javítva az energiahatékonyságot és az 

alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó energia megosztását Európán belül. 

  

                                            
6 Egy gazdasági szereplő tevékenysége következtében felmerülő káros vagy előnyös, nem 

szántszándékkal okozott, hatás(ok), amely(ek) piaci ellentételezés nélkül befolyásolják egy másik 

gazdasági szereplő helyzetét. http://idegen-szavak.hu/extern%C3%A1lia  

http://idegen-szavak.hu/extern%C3%A1lia
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KUTATÁSI IRÁNYOK: 

Meg kell vizsgálni, hogyan lehet a különböző szakpolitikák, technológiák és 

üzleti modellek esetében támogatni az innovációt annak érdekében, hogy az 

EU “energiatermelő-fogyasztók” piaca bővülhessen. 

KUTATÁSI KÉRDÉSEK: 

- Mely ösztönzők bizonyultak idáig hatékonynak? 

- Mik a jelenlegi szabályozás hatásai (regionális, nemzeti és EU-s szinten)? 

- A jelenlegi üzleti modellek értékelése, illetve újak kísérleti jellegű 

kipróbálása. 

- Hogyan lehet a kisléptékű technológiákat fejleszteni és kényelmessé, 

valamint megfizethetővé tenni? 

FENNTARTÁSOK: 

- Elektromos hálózat stabilitása. 

- Új típusú monopóliumok alakulhatnak ki. 

- A hálózatok kijátszása, spekulációs visszaélések. 

-  “Energia hekkelés“ és -terrorizmus. 

JELENLEGI HELYZET – SZAKÉRTŐK VÉLEMÉNYE (tudományos kutatások): 

- Betáplálási tarifa, saját hálózatról fogyasztás. 

- Okos hálózatokkal (okos mérőórák) kapcsolatos kísérleti projektek. 

- Sikeres példák fűtésrendszerrel. 

- Kísérleti programok energiaszektoron kívüli szereplők üzleti modelljeire. 

- Virtuális erőmű. 

- EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat) direktíva. 

JELENLEGI HELYZET – ÁLLAMPOLGÁROK VÉLEMÉNYE (mindennapi élet): 

Spanyolországban, Lengyelországban és Máltán már lehetséges az otthonok 

tetején lévő napelemek nemzeti hálózatba csatlakoztatása. 

KAPCSOLÓDÓ JÖVŐKÉPEK (néhány példa): 

Hollandia  –  Jövőkép 5: Energia:  

“Sok különféle energiaforrást, melyeket 2016-ban még nem használtunk, most 

használunk, illetve minden házon találhatóak napenergiát hasznosító 

berendezések. Változatos és kreatív módokon állítunk elő energiát, például 

otthoni testedzéssel vagy olyan hulladék felhasználásával, mely már nem 

újrahasznosítható.” 

Luxemburg – Jövőkép 3: Ugrásszerű fejlődés 

“Az energiaszektor már nem termel profitot, de „demokratikus energiánk” 

van.” 

Norvégia – Jövőkép 4: A környezettudatos állampolgár egy "keveset 

ingázó" és "helyi léptékű" nagyvárosban 2040-ben  

“Az okos cipők és a testünk által termelt hőenergia újrahasznosítása 

működteti az okos órákat és okos szemüvegeket. Minden házon 

megtalálhatóak a kötelező napelemek és napelemes lámpák. Mindenhol 
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újrahasznosítjuk az energiát: az utakon, épületeken és egyéb 

infrastruktúrákon.”  

Ausztria – Jövőkép 5: Okos élet a természettel  

“Mostanra minden háztartás képes kielégíteni a saját energiaigényét.”  

Finnország – Jövőkép 3: Hatékony újrahasznosítás  

“Aino abban a közösségben él, melyben mindenkinek nap-, és szélenergiával 

működtetett okos otthona van. Ezek a házak akkumulátorokban tárolják az 

energiát és mélyfúrású geotermikus hőt is használnak. Az okos otthonok 

mindig azt az energiaforrást hasznosítják, amely épp elérhető: például a 

szélenergiát télen vagy a napot nyáron. Reggelenként Aino megforgatja a 

komposztot, mely meleget ad a szöcskéknek és a shiitake gomba ágyásnak. 

Aino szupravezetők fejlesztésén dolgozik az erőműben, egy olyan technológia 

részeként, ami 2050-ben lépett működésbe. “ 

Észtország – Jövőkép 5: Az új remény:  

“A tiszta energiaforrások használatával nő a megújuló és fenntartható 

energia részaránya.” 
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8. Az energiahatékonyságon túl: 

a fogyasztás csökkentése a 

rendszer szerkezeti 

átalakításával és a viselkedés 

megváltoztatásával  

 
TÖREKVÉS: 

Az energiatakarékosság növelése érdekében szeretnénk előmozdítani a 

viselkedésváltozást, valamint a technológiai innovációk és az integrált 

tervezés adta lehetőségek kiaknázását. 

KUTATÁSI IRÁNYOK: 

A kutatásoknak olyan integrált szerkezeti változást kell megcélozniuk, ami 

egyesíti a technológiai innonációt és a viselkedésváltozást, valamint túlmutat 

a puszta energiahatékonyság növelésen. 

Erre példák:  

- A “big data” 7  és a mesterséges intelligencia módszereivel nulla 

energiaigényű város modellezése. 

                                            
7 Óriási adatmennyiség kezelésével foglalkozó új tudományág. 
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- (Autós) közlekedés csökkentése például az alkatrészek háromdimenziós 

nyomtatása segítségével. 

- Energiafogyasztás csökkentése épületekben a területi tervezés, 

“távjelenlét” (virtuális jelenlét egy eseményen, mint pl. a 

videókonferencia), okos otthonok és internet nyújtotta lehetőségek 

segítségével. 

- Passzív hűtés. 

- Területi tervezés az energiahatékonyság szolgálatában.  

KUTATÁSI KÉRDÉSEK: 

- Olyan viselkedésminták azonosítása és értékelése, melyek az 

energiafogyasztás csökkenését szerkezeti átalakítással érik el. 

- Miként lehet olyan (tudatosságra ható, információs vagy ösztönző) 

eszközöket kialakítani, amelyek elősegítik a (szerkezeti átalakító hatással 

bíró) kívánt viselkedési formákat? 

- Mely tervezési módszerek képesek hatékonyan csökkenteni az 

energiafogyasztást? 

- Mely elősegítő jellegű technológiák képesek drasztikusan csökkenteni 

az erőforrások felhasználását? 

- Mely technológiák képesek helyettesíteni az egyéb, 

energiafogyasztással járó technológiákat, velük egyenértékű 

szolgáltatásokat biztosítva (pl. utazás helyett távjelenlét)? 

FENNTARTÁSOK: 

- Visszacsapó hatás (pl. csökken a légiközlekedés egységnyi szén-dioxid-

kibocsátása, aminek hatására az emberek többet kezdenek repülni). 

- A szabványok az innovációs kedv ellen hathatnak. 

JELENLEGI HELYZET – SZAKÉRTŐK VÉLEMÉNYE (tudományos kutatások): 

- Térbeli energetikai tervező modellek. 

- Az energiaigény optimalizálása információs és kommunikációs 

technológiák (IKT) segítségével. 

- Okos város kutatás ( közlekedés). 

- Kísérleti kutatás és megvalósítás: a társadalomtudomány alkalmazása 

energia témában (emberi viselkedés és együttműködés). 

Esettanulmányok: 

- “COOL BIZ” (Nyári öltözködési szabályok lazítása a japán 

minisztériumokban azért, hogy a légkondicionáló használatát 

visszaszorítsák.) 

- Passzív hűtés. 

JELENLEGI HELYZET – ÁLLAMPOLGÁROK VÉLEMÉNYE (mindennapi élet): 

- Autómegosztás/ egyéb közlekedési eszköz megosztása. 

- Önműködő autók. 

- Kiszállítás drónok segítségével. 

- Távmunka. 
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- Közlekedés optimalizálása (IKT segítségével). 

- Okos házak (pl. “Nest Us”). 

KAPCSOLÓDÓ JÖVŐKÉPEK (néhány példa): 

Ciprus – Jövőkép 5: Környezeti lelkiismeret 

“Az energia-, és erőforrás-megtakarítással egy bizonyos mértékig 

csökkenthető a környezetszennyezés, amely eredményeként az 

állampolgárok egészsége is javul.” 

Hollandia –  Jövőkép 5: Energia  

“A természeti és környezeti oktatás megtanítja az embereket a fenntartható 

energiahasználatra. “ 

Magyarország –  Jövőkép 4: A vállalatvezetőnő évértékelő beszéde 2050 

“A technológiánk folyamatos fejlesztése során elértük, hogy a cég 

károsanyag-kibocsátása a lehető legkisebb mértékű, felhasznált energiánk 

98%-a megújuló forrásból származik.”  

 


