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Jövôkutatás és a biztonság

Nováky Erzsébet

Min den kor ban – de a je len ben kü lö nö sen – ki emel ke dô fon tos sá gú az
em be rek biz ton ság ér ze te, és ezért a biz ton ság ra tö rek vé se. Biz ton sá got
szeret(né)nek lát ni-érez ni min de nek elôtt a csa lád juk ban, a kis kö zös sé -
ge ik ben és a tá gabb kör nye ze tük ben is. Az élet ben a biz ton ság sok fé le
meg nyil vá nu lá si for má já val ta lál ko zunk: be szé lünk min de nek elôtt lét -
biz ton ság ról, élel mi szer biz ton ság ról, la kás biz ton ság ról, gaz da sá gi és
tár sa dal mi biz ton ság ról, vagy ka to nai biz ton ság ról. Em pi ri kus ada tok
bi zo nyít ják, hogy a csa lád ban ta pasz tal ha tó biz ton ság gyak ran vé dô fak -
tor a vi lág ka taszt ró fá i val, bi zony ta lan sá ga i val szem ben, ami nem je len -
ti azt, hogy a glo bá lis vi lág biz ton sá ga nem len ne fon tos a szá munk ra.

Ha a biz ton sá got a jö vô vel kap csol juk ös  sze, ak kor min de nek elôtt 
a jö vô nyi tott sá ga mi at ti bi zony ta lan ság ké pe je le nik meg. A je len ben nem
mond hat juk meg a biz tos, a „tu ti” jö vôt, az az nem ké szít he tünk predik -
ciót – a leg na gyobb va ló szí nû ség gel be kö vet ke zô, egyet len jö vô vál to za -
tot –, ami nek oka el sô sor ban a vi lá gunk in sta bi li tá sá ban gyö ke re zik. A
je len ben igen sok fé le kép pen ala kul hat a jö vô, és egy aránt lé tez het nek,
ki ala kul hat nak a jö vô nek ked ve zô és ked ve zôt len, ka taszt ró fa jel le gû
vál to za tai. A jö vô ku ta tás ép pen ezt a bi zony ta lan sá got kí ván ja mér sé kel -
ni, bár so ha nem ké pes meg szün tet ni.

A ta nul mány ban a jö vô ku ta tás se gít sé gé vel el ér he tô bi zony ta lan ság-
mér sék lés re he lyez zük a hang súlyt, rá mu tat va ar ra, hogy meg fe le lô jö vô -
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ku ta tá si mód szer ta ni el vek és  sze rû hasz ná la tá val csök kent he tô a jö vô vel kap cso -
la to san min dig is fenn ál ló bi zony ta lan ság. Ál lí tá sun kat gya kor la ti pél dák kal
tá maszt juk alá.

JÖ  V Ô  K U  TA T Á S É S A B I  ZO N Y  TA  L A N  S Á G

Ket  tôs  b i  zony  ta  lan ság a  jö  vô  ku ta  tás  ban

A jö vô ku ta tás ban a bi zony ta lan ság ket tôs for má ban je le nik meg: on to ló gi ai
és gno sze o ló gi ai bi zony ta lan ság for má já ban. Bi zony ta lan ság adó dik egy -
részt ab ból, hogy a je len ben nem tud juk egy ér tel mû en, pon to san meg -
mon da ni, hogy a le het sé ges jö vô al ter na tí vák kö zül me lyik az a jö vô al -
ter na tí va, ame lyik a jö vô ben va ló ság gá vá lik (eb bôl adó dik az on to ló gi -
ai bi zony ta lan ság). Gyak ran még azt sem tud juk nagy biz ton ság gal elô -
re meg mon da ni, hogy me lyik jö vô vál to zat ki ala ku lá sá nak van a leg na -
gyobb va ló szí nû sé ge. Más részt bi zony ta la nok az is me re te ink is a jö vô -
rôl, hi szen nem tud juk pon to san meg mon da ni, hogy mek ko ra a jö vô re
vo nat ko zó is me re tek tel jes tár há za, és azt is csak ne he zen, hogy a jö vô -
nek mek ko ra te rü le tét fed tük le már az is me re te ink kel (eb bôl adó dik a
gno sze o ló gi ai bi zony ta lan ság). A jö vô le het sé ges al ter na tí vái ki dol go zá -
sá nak ér ték kel ter helt sé ge to vább nö ve li a bi zony ta lan sá got. Oly kor
azon ban ép pen csök ken ti, ha si ke rül ak tív jö vô ori en tált ság és po zi tív
jö vô vi szony alap ján kö ze lí te nünk a jö vô höz.

A bi zony ta lan sá gi té nye zô a múlt tal va ló fog lal ko zás ban (a tör té ne -
lem tu do mány ban vagy a ré gé szet ben) csak gno sze o ló gi ai jel le gû. A már
meg tör tént ese mé nyek, a le ját szó dott fo lya ma tok és a ki ala kult ál la po -
tok már tör té nel mi múlt tá me re ved tek. Lé te zé sük te hát adot t. Bi zony -
ta lan ság csu pán ab ból szár ma zik, hogy az ezek re vo nat ko zó is me re te ink
so ha sem tel je sek, és nem csak a jö vôt, ha nem a múl tat is gyak ran új ra ér -
té kel jük: rész ben az újabb is me re tek bir to ká ban, rész ben pe dig azért,
mert a ma és a jö vô ben meg ol dan dó prob lé má ink ér de ké ben más-más
ös  sze füg gé sek bôl ki in dul va fel tett kér dé sek kel fag gat juk a múl tat. El té -
rô kér dé sek re ál ta lá ban el té rô vá la szo kat ka punk.

A ket tôs bi zony ta lan ság a jö vô ku ta tá son kí vül más tu do mány te rü le te ken is
fel lel he tô. Jel lem zô je az idô tôl vi szony lag füg get len tár gyú tu do mány te rü -
le tek nek is. Pél dá ul a Heisen berg-féle bi zony ta lan sá gi elv fel fe de zé se
óta a mo dern fi zi ká ban tri vi á lis sá vált, hogy ku ta tá sá nak tár gya is va ló -
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szí nû ség gel bí ró je len ség, amely ma ga is a kí sér let fo lya ma tá ban, az ob -
jek tum és a szub jek tum (a vizs gá ló) köl csön ha tá sá ban ala kul. Így a rá
jel lem zô tör vé nyek is sta tisz ti kai tör vé nyek. Ez zel ana lóg szi tu á ci ók a bi -
o ló gi á ban, a pszi cho ló gi á ban és a tár sa da lom tu do mány ok ban is ta lál ha -
tó ak. A tár sa da lom ese té ben az ob jek tum és a szub jek tum kö zöt ti köl -
csön ha tás nak a jö vô vel kap cso la tos sa já tos for má ja ab ból adó dik, hogy
az em ber cél tu da tos te vé keny sé ge ré vén az an ti ci pált, az az elô ze te sen
fel té te le zett jö vôt be fo lyá sol ni tud ja.

A jö vô ku ta tá son be lü li ket tôs bi zony ta lan ság hang sú lyo zá sa azért in -
do kolt, mert so kan emi att von ják két ség be a jö vô vel va ló tu do má nyos
ala pú fog lal ko zás le he tô sé gét. Ez azon ban – mint lát tuk – nem csak a jö -
vô vel va ló fog lal ko zás sa já tos sá ga. A jö vô ku ta tás ra vo nat ko zó an mind eb -
bôl két do log kö vet ke zik: a) a jö vô vel csak va ló szí nû sé gi ala pon le het
fog lal koz ni, b) a jö vô meg is me ré sén ala pu ló ál lí tá sok bi zo nyí tá sa, ve ri -
fi ká lá sa sa já tos, amen  nyi ben az csak a jö vô múlt tá vá lá sá val fe je zô dik be.

Mi ért je le nik meg szük ség sze rû en a bi zony ta lan ság a jö vô vel va ló fog -
lal ko zás ban? A jö vô ku ta tás tár gya a jö vô nek olyan tar to má nya és fel fo -
gá sa, amely min dig kap cso lat ban van az em ber nek, a tár sa da lom nak a
jö vô re vo nat ko zó cse le ke de te i vel és azok ha tó kö re i vel, to váb bá szé les
kö rû össze füg gés rend sze ré vel. A jö vô ku ta tás tár gyát ezért a hu mán ele met is
tar tal ma zó va ló ság met sze tek – a ho mo sa pi ens vo na lon szer ve zô dô komp -
le xi tá sok2 – idô be li vál to zá sa, meg ha tá ro zott sá ga, vál toz tat ha tó sá ga és ala kít -
ha tó sá ga ké pe zi. Ez a tény ki zár ja a rend sze res is mét lô dést és a vál to zat -
lan sá got, és he lyé be a meg úju lást, a vál to zást és gyak ran a ki szá mít ha -
tat lan sá got he lye zi.

A jö vô kü lön bö zô te rü le te in más-más mó don je le nik meg a bi zony -
ta lan ság. A kons tans jö vô nek ne ve zett alap ve tô jö vô tar to mány ban3 a jö -
vô nek az a ré sze je le nik meg, ame lyik re la tí ve vál to zat la nul ma rad fenn
a múlt ból, ezért ki ala ku lá sá val kap cso lat ban nagy az esé lyünk predik ció
ké szí té sé re, az az nem na gyon jel lem zô rá az ob jek tív bi zony ta lan ság.
A ha nyat ló jö vô tar to má nyát azok a je len sé gek, fo lya ma tok ké pe zik,
ame lyek fo ko za to san el hal nak az elô re jel zé si idô szak alatt – ilyen pél -
dá ul a ma élô né pes ség vagy az élô vi lág ma élô egye de i nek a szá ma –,
ezért a ha nyat ló jö vô tar to má nya sem hor doz je len tôs bi zony ta lan sá got. 
A foly ta tó dó jö vô al ko tó ele mei va la mi lyen for má ban rep ro du ká lód nak,
és ez biz to sít ja fenn ma ra dá su kat, ugyan ak kor a rep ro duk ció ré vén bi zo -
nyos új sa já tos sá gok is meg je len het nek. A jö vô nek ez is fon tos tar to má nya,
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ame lyet alap ve tô en a men  nyi sé gi vál to zá sok jel lem zik, és ahol az ob jek -
tív és a szub jek tív bi zony ta lan ság egy aránt meg je le nik. A leg bi zony ta la -
nabb az újon nan ke let ke zô vagy lét re ho zott, a múlt bé li tôl és a je len be -
li tôl el té rô mi nô sé gû ele mek ál tal kép vi selt te rem tett (kre a tív) jö vô. Ez a jö -
vô tar to mány nem csak az on to ló gi ai, ha nem a gno sze o ló gi ai bi zony ta -
lan ság te rü le te is. A töb bi tar to mány hoz kép es ti ará nya a tár sa da lom fej -
lô dô ké pes sé gé nek, kre a tív ere jé nek fon tos mu ta tó ja.

Bi zony  ta  lan ság é s  de  t e r  mi  ná c ió

A jö vô bi zony ta lan sá ga ab ból is adó dik, hogy a jö vô min dig kü lön fé le
meg ha tá ro zott sá gok – kauzális, sta tisz ti kus, te le o lo gi kus és di a lek ti kus de ter -
mi ná ció – ere dô je. So ká ig úgy vél ték, hogy csak a Lap lace -i ér te lem ben
meg ha tá ro zott (az az elô re egy ér tel mû en ki szá mít ha tó) je len sé gek je -
lez he tôk elô re. A vi lág azon ban nem mû kö dik a Lap lace -dé mon mód -
já ra, még is van le he tô ség a jö vô be ni ese mé nyek és ten den ci ák több al -
ter na tí vá ban tör té nô elô re jel zé sé re4. A jö vô ku ta tás in sta bil rend sze rek
ese té ben eh hez a de ter mi nisz ti kus ká osz el mé le tet hív ja se gít sé gül.

A hu mán ele me ket tar tal ma zó jö vô ku ta tás ban a sta tisz ti kus tör vé nyek
se gí te nek a leg in kább ab ban, hogy ér zé kel jük az ob jek tív és a szub jek -
tív bi zony ta lan sá got. E tör vé nyek ugyan is nem te szik le he tô vé az ese mé -
nyek és fo lya ma tok rész le tek be me nô meg ha tá ro zá sát, de se gí te nek az
ál ta lá no sít ha tó, kö zös jel lem zôk és tu laj don sá gok fel tá rá sá ban és azok
elô re jel zé sé ben. Meg je lö lik egyút tal azt az ál ta lá nos irányt és azo kat az
in ter val lum ha tá ro kat (le he tô ség ha tá ro kat), ame lyek kö zött a vizs gált
je len ség va ló szí nû leg meg je le nik. Te hát mind két bi zony ta lan sá gi for ma
ke ze lé sé hez és azok for rá sá hoz egy aránt ad nak mód szer ta ni mu ní ci ót.

A múlt, a je len és a jö vô meg ha tá ro zott sá ga el té rô. A múlt vég le ges
és meg vál toz ha tat lan mó don el dön tött, a je len nagy mér ték ben, a jö vô
azon ban csak fô ten den ci á ban, ál ta lá nos vo ná sa i ban. A jö vô be ni va ló ság
nem rész le te i ben, ha nem mint to ta li tás meg ha tá ro zott. A kü lön bö zô köl -
csön ha tás ok ere dô jé tôl függ, hogy a le he tô ség ha tá rok ál tal meg ha tá ro -
zott in ter val lu mon be lül, a jö vô ál ta lá nos vo ná sa it nem sért ve, a sok fé le
le he tô ség bôl me lyik vá lik va ló ra és mi lyen for má ban. Így ér tel mez he tô
a jö vô va ló szí nû sé gi jel le ge is. Bi zo nyos ob jek tív fel té te lek fenn ál lá sa ese -
tén a jö vô nek csak egy konk rét re a li zá ci ó ja va ló sul meg, amely nek va ló -
szí nû sé ge a [0,1] in ter val lum ban he lyez ke dik el. Ez a va ló szí nû ség a be -
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kö vet ke zô jö vô le he tô sé gé nek mér té két fe je zi ki. A kép let azon ban al -
kal maz ha tó az egyes le het sé ges jö vôk va ló szí nû sé gé nek le írá sá ra is,
mert a be kö vet ke zô és a le het sé ges jö vôk kö zött el vi leg csak a le he tô sé -
gük mér té ké ben van kü lönb ség. A jö vô több fé le le he tô sé gé nek a va ló -

szí nû ség re gya ko rolt ha tá sa ab ban
mu tat ko zik meg, hogy a múlt– je len–
jövô ös  sze kap cso lá sá nak fo lya ma tai
az elô ze tes meg is me rés idô pont já ban
(idô sza ká ban) még több fé le ki me ne -
telt hor doz hat nak ma guk ban, és az

egyes ki me ne te le ket de ter mi ná ló fo lya ma tok köl csön ha tá sai kü lön bö -
zô erôs sé gû ek. Egy fo lya mat nak azért le het több fé le, kü lön bö zô va ló szí nû sé gû
fej lô dés ten den ci á ja vagy jö vô be ni ál la po ta, mert egyik le het sé ges fej lô dé si ten den -
cia vagy jö vô be ni ál la pot sem hord még ma gá ban olyan erôs ge ne ti kus vi szonyt,
hogy biz tos le gyen a kér dé ses fo lya mat ki me ne te le. A jö vô be ni vál to zá sok le he -
tô sé gét, va ló szí nû sé gét te hát el vi leg a múlt– je len–jövô kö zöt ti kap cso lat -
rend szer ter mé sze te ha tá roz za meg. En nek a vi szony nak a kü lön bö zô
mér té kû sta bi li tá sa és erôs sé ge ad ja a jö vô vál to za tok kü lön bö zô va ló -
szí nû sé gé nek alap ját.

A jö vô ku ta tás ban te hát meg je le nik a va ló szí nû ség lét el mé le ti je len té -
se, amely sze rint a va ló szí nû ség azt fe je zi ki, hogy mek ko ra az esé lye va -
la mely fo lya mat, il let ve je len ség lé te zé sé nek, el ha lá sá nak vagy lét re jöt -
té nek. Ek kor a hang súly a tárg  gyal ös  sze füg gô bi zony ta lan sá gon van.
Ezen kí vül a jö vô ku ta tás ban (te kint ve, hogy az szel le mi, gon do la ti te vé -
keny ség) meg ta lál ha tó a va ló szí nû ség is me ret el mé le ti je len té se is. A va -
ló szí nû ség fo ga lom is me ret el mé le ti je len té sé ben a va ló szí nû ség az is me -
re tek kel ös  sze füg gô va ló szí nû sé gi ki je len té sek re utal, az az va la mely
tárgy ra vo nat ko zó tu dás, is me ret ha tá ro zat lan sá gá ról (bi zony ta lan sá gá -
ról) szól. A va ló szí nû ség lét el mé le ti és is me ret el mé le ti je len té se ös  sze -
fo nó dik az ún. ket tôs bi zony ta lan ság két ös  sze te vô jé vel.

Vé l e t  l en,  vá rat  lan,  b i  zony  ta  lan ság

A jö vô be ni bi zony ta lan ság ki ala ku lá sá ban nagy sze re pe van a vé let len -
nek. Vé let len ség, vá rat lan ság és bi zony ta lan ság nem azo nos fo gal mak, hi -
szen „vá rat lan sá ga egy vé let len ese mény nek van, míg bi zony ta lan sá ga
egy va ló szí nû sé gi vál to zó nak van.”5 Va la mely ese mény be kö vet ke zé si va -

A jövôkutatásban tehát 
megjelenik a valószínûség
lételméleti jelentése...
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ló szí nû sé ge (p), va la mint bi zony ta lan sá ga (h(p) és vá rat lan sá ga (v(p)
ös  sze füg ge nek egy más sal. A bi zony ta lan ság függ az ese mé nyek vá rat lan -
sá gá tól és be kö vet ke zé si va ló szí nû sé gé tôl.

1. áb ra: A vá rat lan ság (v(p)) és a bi zony ta lan ság (h(p)) a p va ló szí nû ség függ -
vé nyé ben

A vá rat lan ság és a bi zony ta lan ság kap cso la tát il le tô en va la mely ese mény
be kö vet ke zé sé nek va ló szí nû sé gi ér té kei kö zül há rom ér de mel ki eme -
lést. Ha a be kö vet ke zé si va ló szí nû ség ér té ke 0,5, ak kor a bi zony ta lan ság
és a vá rat lan ság ér té ke 1, az az, az a leg in kább bi zony ta lan és vá rat lan
ese mény, amely nek be kö vet ke zé se és be nem kö vet ke zé se ép pen egyen -
lô egy más sal. Ha a be kö vet ke zé si va ló szí nû ség ér té ke 1-hez tart, ak kor a
vá rat lan ság és a bi zony ta lan ság a 0-hoz kö ze lít. Az 1 va ló szí nû sé gi ér ték
ese tén a bi zony ta lan ság ér tel mez he tet len né vá lik. Ha a va ló szí nû sé gi ér -
ték 0, ak kor a vá ra tat lan ság a vég te len hez, a bi zony ta lan ság pe dig a 0-
hoz tart. A bi zony ta lan ság te hát a 0,5 va ló szí nû sé gi ér ték ese tén a leg -
na gyobb, s a va ló szí nû sé gi ér ték csök ke né sé vel (il let ve nö ve ke dé sé vel)
0-ra csök ken. A vá rat lan ság a be kö vet ke zé si va ló szí nû ség nö ve ke dé sé vel
csök ken, csök ke né sé vel pe dig min den ha tá ron túl nô. Mi nél ki sebb va -
la mely ese mény be kö vet ke zé si va ló szí nû sé ge, an nál na gyobb a vá rat lan -
sá ga. Egy ese mény pe dig an nál ke vés bé vá rat lan, mi nél na gyobb a va ló -
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szí nû sé ge. A bi zony ta lan sá got és a vá rat lan sá got a [0,5; 1] in ter val lum -
ban vizs gál va lát ha tó, hogy a be kö vet ke zé si va ló szí nû ség nö ve ke dé sé vel
az in ter val lum el sô fe lé ben a vá rat lan ság gyor sab ban csök ken, mint a bi -
zony ta lan ság. A va ló szí nû ség nö ve ke dé se te hát – eb ben az in ter val lum
sza kasz ban – na gyobb ha tás sal van a vá rat lan ság, mint a bi zony ta lan ság
csök ke né sé re.

A kör nye ze ti ka taszt ró fák kal és az ál ta lá nos bi zony ta lan ság gal ös  sze -
füg gés ben meg nôtt a fi gye lem az olyan, kis va ló szí nû ség gel (a 0,5 alat ti ér ték -
kel) be kö vet ke zô ese mé nyek irán t, ame lyek hir te len jön nek lét re, és nagy ha -
tást gya ko rol hat nak a tár sa da lom ra. Ezek vá rat lan sá ga – az elô zô ek sze -
rint – igen ma gas. A tár sa da lom ál ta lá ban ne he zen tud fel ké szül ni az
ilyen vál to zá sok ra, és az utó la gos kor rek ci ók is hos  szú idôt ve het nek
igény be (lásd pl. a cser no bi li atom re ak tor ban be kö vet ke zett 1986. évi
ka taszt ró fa 25 év múl va is ér zé kel he tô kö vet kez mé nye it). A kis va ló szí -
nû sé gû ese mé nyek nél az a pa ra do xon áll fenn, hogy a vá rat lan ság csök -
ke né se a be kö vet ke zé si va ló szí nû ség nö ve lé se ré vén le het sé ges. Ez vi -
szont nem fel tét le nül kí vá na tos, kü lö nö sen a nagy ere jû, ne ga tív tár sa -
dal mi ha tást ki fej tô ese mé nyek nél. A be kö vet ke zé si va ló szí nû ség nö ve -
ke dé se ugyan ak kor a bi zony ta lan ság nö ve ke dé sé vel is jár a [0; 0,5] in -
ter val lum ban, ami in for má ció vesz te sé get je lent. Mi nél kö ze lebb já runk
ugyan is a 0,5 be kö vet ke zé si ér ték hez, an nál kö ze lebb ke rül egy más hoz
va la mely ese mény be kö vet ke zé sé nek és be nem kö vet ke zé sé nek va ló szí -
nû sé ge. Egy re ke ve sebb in for má ci ó val ren del ke zünk te hát azt il le tô en,
hogy az ese mény be kö vet ke zik-e. A bi zony ta lan ság csök ke né se ré vén le -
het ne el ér ni in for má ció nye re sé get, ez vi szont az in ter val lum sa já tos sá -
gai mi att csak a be kö vet ke zé si va ló szí nû ség csök ken té sé nek irá nyá ban
le het sé ges. A ki sebb be kö vet ke zé si va ló szí nû sé gi ér ték pe dig a vá rat lan -
ság nö ve ke dé sé vel jár együt t, s ez zel a kör be zá rul.

Bi zony  ta  lan ság é s  in  for  má c ió

A bi zony ta lan ság és az in for má ció men  nyi ség kap cso la tát az jel lem zi,
hogy a „bi zony ta lan ság csök ke nést min dig le het in for má ci ó ként ér tel -
mez ni.”6 Ez zel szem ben a vá rat lan ság meg vál to zá sa nem fog ha tó fel in -
for má ci ó ként, csak a vá rat lan ság vár ha tó ér té ke je lent het in for má ci ót.
Ez vi szont egyen lô a bi zony ta lan ság csök ke né sé vel.7

Az in for má ci ók kal ös  sze füg gô bi zony ta lan ság az aláb bi fo ko za to kat
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ér he ti el a „bi zony ta lan sá gi ská lán”8:
� – nem struk tu rált bi zony ta lan ság: ek kor a rend szer ál la po tai is me ret -

le nek min den, a je len le gi tôl el té rô idô pont ban,
� – struk tu rált bi zony ta lan ság ese tén a rend szer ál la po tai is mer tek, de

nem tud juk elô re meg mon da ni
a rend szer ál la po tát,

� – vé let len ese tén a rend szer nek
nem csak az ál la po tai is mer tek,
ha nem a va ló szí nû sé gi tör vény -
sze rû sé gei is, ame lyek a je len le -
gi tôl el té rô idô pont ban jel lem -
zô ek, de az ese mény konk rét ki -
me ne tel ét nem is mer jük,

� – bi zo nyos ság ese tén is mer tek az ál la po tok, és azok bár mely idô -
pont ra le ír ha tó ak.

A tár sa da lom ban a nem struk tu rált bi zony ta lan sá got jól pél dáz za az
or szág köz út ja in lé vô sze mély gép ko csik szá ma. A gaz da sá gi je len sé gek
és fo lya ma tok nagy részt struk tu rált bi zony ta lan ság gal küsz köd nek. Vé -
let len lép fel pl. – bi zo nyos fel té te lek kö zött – az em be rek ha lan dó sá gát
il le tô en, s bi zo nyos ság áll fenn va la mely mû sza ki be ren de zés meg hi bá -
so dás kor. A tár sa da lom mint komp lex rend szer elô re jel zé se kor a bi zony ta lan sá gi
ská la va la men  nyi fo kán meg je len nek ese mé nyek és ös  sze füg gé sek. Aho gyan nö -
vek szik az in for má ci ók men  nyi sé ge és mi nô sé ge, il let ve az is me ret len je -
len sé gek rôl a tu dá sunk, úgy lép he tünk elô re ezen a hi e rar chi kus ská lán.
Meg fe le lô spe ci fi ká ció ese tén a struk tu rált bi zony ta lan ság szint jé re, sta tisz -
ti kai tör vé nyek al kal ma zá sa ese tén a har ma dik szint re lép he tünk. A de ter -
mi nisz ti kus hi po té zi sek al kal maz ha tó sá ga a leg ma ga sabb szint re va ló lé pés
le he tô sé gét te rem ti meg. Mind ez ter mé sze te sen ak kor igaz, ha sta bil rend -
szer rôl van szó.

A bi zony ta lan ság csök ke né se mér sé kel he ti a koc ká za tot is, hi szen ez utób bi
a bi zony ta lan sá gi té nye zôk nek azt a kö rét öle li fel, ame lyek meg va ló su -
lá sa va ló szí nû sít he tô és be csül he tô. A koc ká zat cse lek vés hez kap cso ló -
dik, mely cse lek vés kö vet kez mé nye ne ga tí van ér té ke lô dik, de még nem
kö vet ke zett be, csak be kö vet kez het a kö ze li vagy a tá vo li jö vô ben, az az
bi zony ta lan. A gaz da sá gi koc ká zat fo gal mát a vál la la ti élet je len sé ge i vel
szok ták ös  sze füg gés be hoz ni, a kör nye ze ti koc ká zat irán ti fi gyel met pe dig
a nagy mû sza ki lé te sít mé nyek okoz ta ká ros kö vet kez mé nyek és az újab -

A gazdasági jelenségek
és folyamatok nagyrészt
strukturált bizonytalan-
sággal küszködnek.
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bak tól va ló fé le lem kel tet te fel. A koc ká zat nak ezen kí vül még más faj tái
– pl. po li ti kai, szo ci á lis, ge ne ti kai, egész ség ügyi – is lé tez nek, ame lyek
elô re jel zé sek kel kü lön bö zô mér ték ben csök kent he tô ek.

A B I  ZO N Y  TA  L A N  S Á G C S Ö K  K E N  T É  S E É S A B I Z  TO N  S Á G N Ö  V E  L É  S E

A J Ö  V Ô  K U  TA T Á S M Ó D  S Z E R TA  N I E L V E  I  N E K A L  K A L  M A  Z Á  S Á  VA L

A jö  vô  ku ta  tás  mód sz e r  ta  ni  e l  ve i

A jö vô ku ta tás cél ja a bi zony ta lan ság csök ken té se. A jö vô ku ta tás se gít sé -
gé vel mér sé kel he tô egy részt a még nem lé te zô, az idô ben ké sôbb vár ha -
tó fo lya ma tok kal, ese mé nyek kel, ös  sze füg gé sek kel és ál la po tok kal kap -
cso la tos ob jek tív bi zony ta lan ság, más részt a vál to zá sok ról ös  sze gyûjt he tô
is me re te ink csök kent he tik a szub jek tív bi zony ta lan sá got. A jö vô ku ta tá si
te vé keny ség és az ered mé nyek be fo lyá sol ják mai cse le ke de te in ket, dön té -
se in ket, és se gí te nek fel tár ni ko ráb bi dön té se ink ha tá sát. En nek ke re té -
ben fo koz hat ja a jö vô vel fog lal ko zó szak em be rek és la i ku sok, a dön tés ben
ér de kelt és érin tett egyé nek, cso por tok jö vô re ori en tált sá gát, nö vel ve a 
jö vô egyes té ma kö rei jö vô be li ala ku lá sá nak bi zo nyos sá gát.

A bi zony ta lan ság csök ken té sé hez, il let ve a biz ton ság nö ve lé sé hez cél sze -
rû a mo dern jö vô ku ta tás há rom, egy más hoz kap cso ló dó mód szer ta ni el vét
– a komp le xi tást, a par tic i pa tiv itást és az alter na tiv itást – se gít sé gül hív ni.

Mi ért csök ken ti ez a há rom mód szer ta ni elv a bi zony ta lan sá got, és
nö ve li a biz ton sá got?

A komp le xi tás azért ját szik po zi tív sze re pet a bi zony ta lan ság csök ken -
té sé ben, mert al kal ma zá sa kor a jö vô ku ta tók a va ló ság nak szá mos, le he -
tô leg mind több te rü le tét von ják be. Így el ér he tô, hogy a jö vôt meg ha -
tá ro zó té nye zôk kö zül egyet len lé nye ges sem ma rad ki, te hát a meg is -
me rés töb bé-ke vés bé tel jes kö rû le het. A komp lex szem lé let meg óv ja a
jö vô ku ta tó kat at tól is, hogy csak a je len bôl szem lél ve lé nye ges jö vô ele -
me ket vizs gál ják, és el hagy ják pl. a ma még gyen ge jel nek9 te kint he tô
je len sé gek jö vô be ni ala ku lá sá nak fel tá rá sát. A komp lex szem lé let al kal -
ma zá sa te hát azt is biz to sít ja, hogy a jö vô ku ta tók a je len sé ge ket nem -
csak a je len, ha nem a jö vô szem pont já ból is elem zés tár gyá vá te gyék.
A je len sé gek és a rész te rü le tek kö zöt ti ha tás me cha niz mu sok és köl -
csön ha tás ok is csak a komp le xi tás el vé nek al kal ma zá sa kor tár ha tó ak
fel a ma guk tel jes sé gé ben.
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A par tic i pa tiv itás el vé nek al kal ma zá sa kor a jö vô ku ta tók a szak ér tôk
mel lett a la i ku so kat, az érin tet te ket és az ér de kel te ket is be von ják a jö -
vô al ter na tí vák ki dol go zá sá ba. Je len tôs tár sa dal mi vál to zá sok, in sta bil
tár sa dal mi-gaz da sá gi fo lya ma tok ese tén kü lö nö sen fon tos szé les kö rû
ak ti vi zá lá suk. Ilyen hely ze tek ben az egyé nek és a kö zös sé gek egy aránt
fel is me rik, hogy ak tí van részt kell ven ni ük sa ját jö vô jük for má lá sá ban.
Ez zel a részt ve vô érin tet tek meg újít hat ják a jö vô rôl al ko tott szak ér tôi
elô re jel zést, és konk rét for má ba önt he tik azo kat a te vé keny sé ge ket,
ame lye ket ma guk is haj lan dó ak len né nek meg ten ni a jö vô ért. A par tic i -
patív jö vô ku ta tás al kal ma zá sa te hát új vá lasz az in sta bi li tás okoz ta vál to -
zá sok kel tet te ki hí vá sok ra. 

A par tic i pa tiv itás po zi tív sze re pe a bi zony ta lan ság csök ken té sé ben
azért ér he tô tet ten, mert egy adott prob lé ma kör stake holdere inek be -
vo ná sa a jö vô al ter na tí vák ki dol go zá sá ba és majd a dön té si fo lya mat ba
olyan ad di ci o ná lis is me re tet ad hat, amely ki egé szít he ti, és tel jes sé te he -
ti a jö vô ku ta tók elô re jel zé se it, fo koz hat ja a jö vô kre a tív meg kö ze lí té sét.
A nem szak ér tôk vé le ke dé se a szak ér tôi meg kö ze lí té sek kont roll ját is
je lent he ti: a szak tu do mány kép vi se lôi ugyan is sok szor már „vak ság ban”
szen ved nek, a rész le tek ben el vesz ve nem lát ják a jö vô ben szük ség sze -
rû en be kö vet ke zô for du ló pon to kat, vagy a tár sa da lom kép vi se lôi ál tal
fon tos nak ítélt vál to zá so kat.

2. áb ra: A jö vô ku ta tás mód szer ta ni el ve i nek egy más hoz kap cso ló dá sa

For rás: Nováky Er zsé bet (al ko tó szer kesz tô): Ma gyar or szág 2025. Ta nul mány kö tet, Gaz da sá gi
és Szo ci á lis Ta nács, Bu da pest, 2010. Az áb rát ké szí tet te: Veigl Hel ga.
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Az alter na tiv itás el ve ér tel mé ben a jö vô ku ta tók nem egy jö vôt vagy
jö vô ké pet kör vo na laz nak, ha nem egy más tól el té rô, le het sé ges for ga tó -
köny ve ket és jö vô al ter na tí vá kat. Ezek ki dol go zá sá hoz a je len ket tôs kö -
té sé nek ér tel me zé sén ke resz tül le het el jut ni. A múlt ból ki fej lô dô kö -
vet kez mény jö vôk ad ják a ki in du ló hely ze tet, ál la po tot, ame lyet mó do -
sít hat nak, for mál hat nak, fe lül ír hat nak a jö vô re vo nat ko zó el vá rá sok,
vá ra ko zá sok. Így olyan jö vô al ter na tí vák hoz le het el jut ni, ame lyek egy -
aránt fi gye lem be ve szik a múlt adott sá ga it és a jö vô kö ve tel mé nye it is.

Az alter na tiv itás el vé nek ér vé nye sí té se azért mér sé kel he ti a bi zony ta -
lan sá got, és nö vel he ti a bi zo nyos sá got és a biz ton sá got, mert dön té si te -
rü le tet, és azon be lül moz gás te ret nyújt a szak ér tôi elô re jel zé sek és azok
szá má ra, akik a jö vô for má lá sát tart ják fel ada tuk nak. Ez azért le het hi -
te les, mert eb ben a moz gás tér ben ben ne van nak a múlt ból ki bont ha tó
le he tô sé gek és a jö vô re meg fo gal ma zott el vá rá sok, vá ra ko zá sok.

A há rom jö vô ku ta tá si mód szer ta ni elv egy be fo nó dá sa biz to sít ja leg -
in kább a jö vô vel kap cso la tos bi zony ta lan ság mér sék lé sét és a biz ton ság
nö ve lé sét, mert a jö vô le he tô sé ge it (for ga tó köny ve it és al ter na tí vá it)
sok ol dal ról, az érin tet tek/ér de kel tek be vo ná sá val, sok vál to zat ban se -
gí ti elô ál lí ta ni. Így nem csak a té ve dés le he tô sé ge mér sék lô dik, ha nem
le he tô ség nyí lik új faj ta jö vôk kör vo na la zá sá ra is.

A jö vô ku ta tás mód szer ta ni el ve i nek gya kor la ti al kal ma zá sa

A jö vô ku ta tás mód szer ta ni el ve i nek gya kor la ti al kal ma zá sát két konk rét
elô re jel zé si fel adat kap csán mu tat juk be: a Ma gyar or szág 2025-be li tár -
sa dal mi-gaz da sá gi ál la po tá nak elô re jel zé se10 és a ha zai jö vô ori en tált ság
vál to zá sa 1995 és 2006 kö zött11 ku ta tá sok hoz kap cso ló dó an.

Ma g yar or  s zág  2025

A komp le xi tás el vé nek meg fe le lô en a „Ma gyar or szág 2025” c. aka dé mi ai
ku ta tás so rán ar ra tö re ked tünk, hogy a va ló ság mi nél több te rü le tét be -
von juk a vizs gá ló dás ba, és a vál to zá sok le he tô sé gét mi nél szé le sebb kör -
ben ke res sük. A de mog rá fi ai, a tár sa dal mi, a gaz da sá gi, a tech ni kai/
tech no ló gi ai, a kör nye ze ti és a te le pü lé sek re vo nat ko zó kér dés kö rök
egy aránt az elem zés ré szét ké pez ték. Kü lö nös hang súlyt he lyez tünk
azok nak a te rü le tek nek a vizs gá la tá ra, ame lyek gyor san vál toz nak, és 
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vi szony lag rö vid idô alatt új fo lya ma to kat in dí ta nak el. Fon tos tud ni,
hogy a szak ér tôk ho gyan lát ják e te rü le tek jö vô be ni ala ku lá sát, meg je -
len nek-e olyan új je len sé gek, ese mé nyek, ame lyek meg tör he tik a ko ráb -
bi ten den ci á kat, és erô sít he tik e te rü -
le tek együtt mû kö dé sét, ös  sze han golt -
sá gát. Ke res tük egy részt azo kat a vál to -
zá so kat, ame lyek re je len tôs ha tá sunk
van/le het, ame lye ket be fo lyá sol ni tu -
dunk és/ vagy aka runk. Ilye nek a né -
pes ség szám, az egész ség ügy és a táp -
lál ko zás, a test kul tú ra, a lel ki be teg sé -
gek, az ok ta tás, a fenn tart ha tó ház tar -
tá sok, a bû nö zés-bûn ül dö zés, a tár sa dal mi irá nyí tás és köz igaz ga tás vagy
a te le pü lé sek fej lesz té se. Eze ken a te rü le te ken je le nik meg leg nyil ván -
va lób ban a ma gyar la kos ság jö vô for má ló ere je. Ku tat tuk más részt azo -
kat a vál to zá so kat, ame lyek re alig van be fo lyá sunk, de ahol a vár ha tó
vál to zá sok je len tôs tár sa dal mi, gaz da sá gi és/ vagy kör nye ze ti ha tást gya ko rol nak
ha zánk jö vô jé re. Ilyen pél dá ul a glob al izá ció je len sé ge, amely hez el sô sor -
ban al kal maz kod nunk kell. A ki vá lasz tott te rü le te ken a szak ér tôk – jö -
vô ku ta tók és más tu do mány te rü le tek kép vi se lôi – jö vô ku ta tá si ta nul má -
nyo kat ké szí tet tek, ame lyek ben 2025-ig ki te kint ve elôre jelezték a vár ha tó
vál to zá so kat, a po zi tív és a ne ga tív fej lô dés ten den ci á kat. A ta nul má nyok
fó ku szá ban a tár sa dal mi és a tech ni kai/tech no ló gi ai meg úju lás le he tô sé -
ge i nek és ha tá ra i nak fel tér ké pe zé se, va la mint a re mé nyek és az eset le ges
ve szé lyek/csap dák (fé lel mek) be mu ta tá sa állt.

A szak ér tôi elô re jel zé sek meg ál la pí tot ták, hogy ha zánk ban kri ti ku sak
a de mog rá fi ai fo lya ma tok és nem jó irány ban ala kul a csa lá dok hely ze te.
Ezek ben az elô re jel zé sek ben do mi nál nak a fé lel mek: rom la nak a szü le -
té si arány szám ok (a tel jes ter mé keny sé gi arány: 1,2–1,3 kö rül sta bi li zá -
ló dik), csök ken a né pes ség szám, a csa lád szám és az át la gos csa lád nagy -
ság, a pár kap cso la tok plu ra li zá lód nak. De van még re mény ar ra, hogy a
fi a ta lok ban meg erô söd nek a tra di ci o ná lis ér té kek és a vágy a nagy csa lád
és a több gyer mek vál la lá sa irán t, s ez el nyom ja a fé lel me ket. To váb bi
fé le lem adó dik ab ból, hogy vár ha tó an csök ken a la kos ság ér dek lô dé se
a spor to lás és az egész sé ges élet mód irán t, a test kul tú ra a tár sa dal mi
gon dol ko dás pe ri fé ri á já ra szo rul, és kb. 25%-kal nô a túl sú lyos, moz gás -
hi á nyos gyer me kek ará nya. Re mény ként je le nik meg ugyan ak kor, hogy

...romlanak a születési
arányszámok... csökken
a népességszám, a
családszám és az átlagos
családnagyság...
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nô a tár sa da lom egész ség tu da tos sá ga, nép sze rûb bé vál nak a sza bad idô -
spor tok, és olyan kö zös sé gi szín te rek lé te sül nek, ame lyek nek kö zös ség -
te rem tô ere jük is van.

Az MTA IX. Osz tály Jö vô ku ta tá si Bi zott sá gá nak tag jai a leg na gyobb
prob lé má nak a nö vek vô és mé lyü lô di gi tá lis sza ka dé kot lát ják: ha tal mas
kü lönb ség ala kul ki a tár sa da lom kü lön bö zô ré te gei kö zött, amikor, is ko -
lai vég zett ség és te rü le ti el he lyez ke dés sze rint to vább erô sö dik. A le ma -
ra dók ki lá tás ta lan sá ga tár sa dal mi konf lik tus ki ala ku lá sá nak ve szé lyét
hor doz za ma gá ban. Re mény kel tô ugyan ak kor, hogy amen  nyi ben a tár -
sa da lom ket té sza ka dá sá nak prob lé má ja fel is mert és köz is mert lesz, a
múlt ta pasz ta la tai és az új hely ze tek fel is me ré se se gí ti a tár sa dal mi össz -
hang meg te rem té sét.

A bio- és gén tech no ló gia te rén egy re in kább lát ha tó vá vál nak az e tech -
no ló gi ák al kal ma zá sá nak ve szé lyei, meg je len nek az el sô ne ga tív kö vet -
kez mé nyek. Az em be rek szá má ra át te kint he tet len ku ta tá sok nö ve lik a
la kos ság fé lel me it, amit a mé dia is fel erô sít. Re mény ként ér tel mez he tô,
hogy a bio tech no ló gia al kal ma zá sá val nö vel he tô a me zô gaz da ság ha té -
kony sá ga, ami je len tôs gaz da sá gi hasz not ered mé nyez. A gén tech no ló -
gia szé les kö rû al kal ma zá sá nak kö szön he tô en nô a ter mô ké pes ség,
gyor sabb az éré si fo lya mat, egy sze rûbb a ter me lés, ke ve sebb a vesz te ség,
az az fenn tart ha tóbb le het a me zô gaz da ság.

A fenn tart ha tó ház tar tá sok kal kap cso lat ban szak ér tôi fé le lem ként je le nik
meg, hogy a fo gyasz tók a be vá sár ló- és szó ra koz ta tó köz pon tok rab ja i vá vál -
nak, mi köz ben a fo gyasz tói tár sa da lom kont roll nél kül ter jesz ke dik. Fo ko -
zó dik a táp lál ko zás (a be vá sár lás tól a hul la dé kok ke let ke zé sé ig) kör nye zet -
ter he lé se, de a jö vô fenn tart ha tó ház tar tá sa i ban új fo gyasz tói szo ká sok ala -
kul nak ki (pl. sze lek tív hul la dék gyûj tés), és meg je le nik a fenn tart ha tó gon -
dol ko dás és cse le ke det (élet vi tel) a min den na pi élet ben is (pl. gaz da sá gos
ener gia hasz ná lat). Mind ezt se gí ti az öko- és a biodi vat ter je dé se.

A par tic i pa tiv itás el vé nek meg fe le lô en fel tér ké pez tük a tár sa dal mi meg -
úju lás egyé ni le he tô sé ge it és mód ja it: a mai fi a ta lok, az az a 2025-ös idô szak
dön tés ho zó po zí ci ó ba ke rü lô, meg ha tá ro zó ge ne rá ci ó já nak jö vô rôl al ko -
tott el gon do lá sa it vizs gál tuk kér dô íves fel mé rés sel. Ar ra vol tunk kí ván csi -
ak, hogy a „mil len ni u mi ge ne rá ció” tag jai – akik nek éle té ben a glob al izá -
ció, a dig i tal izá ció és a vir tu á lis va ló ság meg ha tá ro zó él mé nyek – ho gyan
vi szo nyul nak a jö vô höz. En nek meg is me ré sé hez fel tár tuk, ho gyan gon dol -
kod nak kö zép is ko lá sa ink és a fel sô fo kú ok ta tás ban részt ve vô egye te mis ta

44

Nováky Erzsébet – Jövôkutatás és a biztonság

Jan2 G  2012.01.24.  12:33  Page 44



45

Polgári Szemle · 7. évfolyam 5-6. szám

és fô is ko lás fi a tal ja ink az el kö vet ke zô 15–20 év rôl. Mi lyen jö vô vá ra ko zá sa -
ik, re mé nye ik és fé lel me ik van nak az élet kü lön bö zô te rü le te in, mi re szá -
mí ta nak, mint a jö vô mun ka vál la lói, ál lam pol gá rai és mint a ci vil szfé ra
tag jai, mi ként kép ze lik el sze mé lyes éle tü ket, mi lyen lesz a csa lád juk, hány
gyer me ket ter vez nek, mit tesz nek azért, hogy re mé nye ik meg va ló sul ja nak
és fé lel me ik mér sék lôd je nek. 

Ezek a nem szak ér tôi vé le ke dé sek, az az a nem szak ér tôi re mé nyek és
fé lel mek együt te sen al kot ják a jö vô vá ra ko zá so kat, ame lyek re épít ve ki -
dol goz tuk az al ter na tív for ga tó köny ve ket. A nem szak ér tôk ugyan is
nem al kot nak ho mo gén cso por tot, és egyes cso port ja ik más-más mó -
don kép ze lik el a jö vô jü ket, más-más el vá rá sa ik van nak, és más-más te -
vé keny sé gek ki fej té sé re ké szek. Az 1000 fô kö zép is ko lás, 500 fô egye te -
mis ta és fô is ko lás mel lett a nem szak ér tôi vizs gá la tok kö ré be ki sebb
szám ban be von tunk dok tor je löl te ket, va la mint to váb bi graduális és
poszt gra du á lis hall ga tó kat, és egy bu da pes ti gim ná zi um di ák cso port ját
is. E min ták elem szá mát fi gye lem be vé ve az el sô kör ben em lí tet tek vé -
le mé nyét te kin tet tük meg ha tá ro zó nak.

Ér de kes, hogy bár a kö zép is ko lás ok és az egye te mis ták/fô is ko lás ok
élet kor ban je len tô sen nem kü lön böz nek, vé le ke dé sük még is szá mos el -
té rést mu tat.

1. táb lá zat: A kö zép is ko lás ok és az egye te mis ták/fô is ko lás ok vé le ke dé se

A vé le ke dés meg ne ve zé se Kö zép is ko lás ok Egye te mis ták, fô is ko lás ok

Családot alapítana 79% 91%

Magyarországon telepedne le 39% 61% 

Magas szinten sajátítana el nyelvet 38% 99% 

Szeretne dolgozni 92% 96%

Külföldön szívesen dolgozna 57% 69% 

Nanotechnológia, nanorobotok Tanácstalanok Elterjedését nem tartják
valószínûnek

Preferencia, diszpreferencia Ökoélelmiszerek
preferálása

Nem számítanak 
mediterrán éghajlatra

Jan2 G  2012.01.24.  12:33  Page 45



A komp le xi tás és a par tic i pa tiv itás fon tos sá gá ra hív ja fel a fi gyel met
az, hogy több eset ben is je len tôs el té rést ta pasz tal tunk a szak ér tôi elô re jel -
zé sek és a nem szak ér tôi vé le mé nyek kö zött, az az a tu do má nyos meg ál la -
pí tá sok és a kol lek tív tu dat ered mé nyei kö zött. Az egy más nak el lent mon dó
elô re jel zé sek és vé le ke dé sek mu tat ják azo kat a kri ti kus té ma kö rö ket, ame -
lye ket a biz ton ság nö ve lé se cél já ból to vább kell és ér de mes ta nul má nyoz ni.

2. táb lá zat: El té rô szak ér tôi elô re jel zé sek és nem szak ér tôi vé le mé nyek

A Ma gyar or szág 2025 c. aka dé mi ai ku ta tás ban al kal ma zott mód szer -
ta ni el vek alap ján meg bíz ha tó ké pet nyer tünk a szak ér tôk és a nem
szak ér tôk jö vô höz va ló vi szo nyá ról, és ez se gí tett vi lá go sab bá ten ni azt a
ké pet, amely so kunk fe jé ben él az el kö vet ke zô évek rôl. Mi vel a for ga tó -
köny vek és a jö vô al ter na tí vák meg bíz ha tó in for má ci ók ra épül tek, ezért
csök kent ben nünk a bi zony ta lan ság az el kö vet ke zô 10–15 év vár ha tó
ala ku lá sá ról, és nö ve ke dett a biz ton ság: a fé lel mek egy ré sze el osz lat ha tó, a re mé -
nyek kö zül pe dig több is meg va ló sít ha tó.

A jö  vô  or i  en tá l t  ság  vál  to  zá  sa  Ma g yar or  s zá  gon

A jö vô ori en tált ság ha zai vál to zá sát vizs gá ló-elem zô em pi ri kus fel mé ré sek
a par tic i pa tiv itás ban rej lô, biz ton sá got fo ko zó erôt tük röz ték.
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Megnevezés Szakértôi elôrejelzések Nem szakértôi vélemények

Digitális szakadék nagyon veszélyes nem probléma

Internet-alapú oktatás elfogadóak fontos a tanár személye, az 
e-ügyintézés viszont fontos

Kisebbségekhez való viszony kevésbé elfogadóak elfogadóak

Környezeti változások jelentôsek 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 
erôfeszítés összhangja fontos lenne nem lényeges
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Az 1995. és a 2006. évi 1000 fôs fel mé rés ada ta it ös  sze ha son lít va azt
lát juk, hogy 2006-ra fe lé re csök kent a jö vô vel nem fog lal ko zók ará nya,
és több ség be ke rül tek – ará nyuk 60% – azok, akik tu da tá ban van nak an -
nak, hogy a jö vô vel va la mi lyen mér ték ben fog lal koz nak (ez az arány
1995-ben csak 41% volt). Azt, hogy a sa ját jö vô ala ku lá sa az em ber tôl
ma gá tól függ, a vá la szo lók 22%-a gon dol ja tel je sen igaz nak, és to váb bi
53% vé li úgy, hogy az rész ben igaz. Sa ját jö vô jük rész ben vagy egész ben
ön ma guk tól va ló füg gé sét te hát a vá lasz adók 75%-a vall ja 2006-ban, míg
1995-ben csak 59%. A jö vô tôl ki fe je zet ten vagy rész ben fé lôk ará nya
2006-ban csak 37% volt (míg 1995-ben ez az arány 56%- volt). A 2006.
évi vizs gá la tunk ered mé nyei sze rint a jö vô ori en tál tan gon dol ko dók ará -
nya biz to san 20% fö lé ke rült, míg a jö vô sok ko san gon dol ko dó ké leg -
alább fe lé re csök kent, de még így is 10% kö rü li le het. 

Az 1995. évi ered mé nyek hez ké pest je len tôs el té rést mu tat az, hogy a
jö vô höz va ló vi szony ban meg je lent a ne mek sze rin ti kü lönb ség. To vább -
ra is szél sô sé ge sen vé le ked nek a jö vô höz va ló vi szo nyuk ról az önál ló ak és
vál lal ko zók, va la mint a ve ze tôk. Az is ko lai vég zett ség sze re pe erô sö dött:
csak a fel sô fo kú vég zett ség gel ren del ke zôk kö zött át la gon fe lü li a jö vô -
ori en tált gon dol ko dás, és át la gon alu li a jö vô sok kos gon dol ko dás elô for -
du lá sa. 1995-ben ez a ha tár még az érett sé gi vel ren del ke zés nél hú zó dott. 

2006-ban a meg kér de zet tek 26%-a nyi lat ko zott úgy, hogy nem tesz
sem mit a jö vô ért, és 8%-a nem tud ja, hogy tesz-e egy ál ta lán va la mit. A vá -
la szo lók 34%-a te hát ér dem le ge sen nem tesz a jö vô ért. 1995-ben a jö vô -
ért sem mit nem te vôk ará nya a vá la szo lók nak csak 13%-át tet te ki. 2006-
ra te hát ez az ér ték meg két sze re zô dött(!), a jö vô ért ér dem le ge sen nem
te vôk ará nya pe dig kö zel 50%-kal(!) ma ga sabb, mint a ti zen egy év vel ez -
elôt ti ér ték (23%). A meg kér de zet tek két har ma da (66%-a) tesz va la mit a
jö vô ért 2006-ban. Ôk a jö vô ért vég zett te vé keny sé gek vi szony lag szé les kö -
rét je löl ték meg: töb bet dol goz nak, ta nul nak, az egész ség gel és a csa lád -
dal tö rôd nek, mun kát ke res nek, ta ka ré kos kod nak, vál lal koz nak, kap cso -
la to kat épí te nek, imád koz nak, sze ren cse já té koz nak és egyéb te vé keny sé -
ge ket vé gez nek. 2006-ban a vá la szo lók nak csak 15%-a gon dol ta, hogy
több mun kát vé gez a jö vô ér de ké ben (ez az arány 1995-ben 25% volt).
Az em lí tett te vé keny sé gek sor rend jé ben az egyet len el té rés, hogy 2006-
ban az egész ség gel tö rô dôk ará nya meg elôz te a csa lád dal tö rô dô két, mi -
köz ben a csa lád dal tö rô dôk ará nya az 1995-be li ér ték fe lé re(!) csök kent.
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1995 és 2006 kö zött a jö vô höz va ló vi szony ös  szes sé gé ben né hány vo -
nat ko zás ban ked ve zôbb, má sik né hány ban vi szont ked ve zôt le nebb lett.
Ked ve zô, hogy a jö vô re gon do lás el ter jed tebb, ak tí vabb és ke vés bé fé lel -
met kel tô vé vált, va la mint je len tô sen ja vul tak a jö vô re vo nat ko zó vá ra -
ko zá sok. Ked ve zôt le neb bé vált vi szont a hely zet a jö vô bi zony ta lan sá gát

csök ken tô tech ni kák kal va ló ren del ke -
zés és a jö vô ért tu da to san vég zett te vé -
keny sé gek te rén. Mind két vo nat ko zás -
ban je len tôs csök ke nés és to váb bi dif fe -
ren ci á ló dás ment vég be, ami nek kö vet -
kez té ben sé rü lé ke nyeb bé vált a ha zai
tár sa da lom a vál to zá sok kal, a ki hí vá sok -
kal szem ben. A jö vô höz va ló jö vô ori en -

tált, il let ve jö vô sok kos vi szony ban 1995-ben az érett sé gi vel ren del ke zés -
nek, il let ve nem ren del ke zés nek volt meg ha tá ro zó sze re pe, 2006-ban már
a fel sô fo kú vég zett ség gel ren del ke zés nek, il let ve nem ren del ke zés nek.
1995-ben az ak ko ri kö ze pes és ma gas jö ve del mû ek vol tak leg in kább jö vô -
ori en tál tak, 2006-ban már csak a 2006-ban ma gas jö ve del mû ek. 

A jö vô ori en tált ság gal ös  sze füg gô em pi ri kus vizs gá la tok a ma gyar la -
kos sá gi min ta bi zony ta lan sá gát tük rö zik, de mu tat ják a vál to zást a fej lô -
dô de mok rá cia és rész vé tel irá nyá ba is. Fel ada tunk en nek a biz ton ság hoz
ve ze tô út nak az erô sí té se az egy re ki ter jed tebb ci vil szfé ra és a több he lyütt
is ta pasz tal ha tó in ter ak ti vi tás ré vén. A jö vô vel kap cso la tos vizs gá ló dá sok
te rem tet ték meg az alap ját an nak, hogy vi lá gos ké pet nyer jünk ha zánk
la kos sá gá nak jö vô höz va ló vi szo nyá ról, a bi zony ta lan ság és a biz ton ság 
kö zöt ti sáv ban va ló moz gá sá ról.

Az alter na tiv itás el vé nek gya kor la ti al kal ma zá sa ar ra hív ja fel a fi gyel -
met, hogy ha zai fel té te lek mel lett is van le he tô ség a több szí nû jö vô fel vá -
zo lá sá ra, a bi zony ta lan ság mér sék lé sé re és a biz ton ság nö ve lé sé re.

A B I Z  TO N  S Á G K E  R E  S É  S E É S A B I  ZO N Y  TA  L A N  S Á G C S Ö K  K E N  T É  S E

El mé le ti és gya kor la ti meg kö ze lí té sû vizs gá la ta ink azt mu tat ják, hogy a
biz ton ság ke re sé se a jö vô ku ta tás se gít sé gé vel azért is le het sé ges, mert
rá irá nyít ja a fi gyel met ar ra, hogy töb bé-ke vés bé al kal maz kod ni kell a
kül sô kö rül mé nyek hez, és proak tí van kell tö re ked ni a fel té te lek meg vál -
toz ta tá sá ra. A bel sô adott sá gok pe dig az ak tív jö vô ori en tált ság erô sí té sé -
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Kedvezô, hogy a jövôre
gondolás elterjedtebb,
aktívabb és kevésbé 
félelmet keltôvé vált...
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vel12, a to le ran cia fo ko zá sá val, a proak tiv itás sal, va la mint ös  sze fo gás sal és
együtt mû kö dés sel ki ak náz ha tó ak és fel erô sít he tô ek. 

Az ös  sze fo gás több te rü let re is ki kell, hogy ter jed jen: a) a tu do mány -
te rü le tek komp lex fej lesz té sé re, b) a tár sa dal mi cso por tok együtt mû kö -
dé sé re, c) a stra té gia sze rin ti te vé keny sé gek vég zé sé re és d) a tár sa dal mi
kö vet kez mé nyek fel tér ké pe zé sé re.

Ok ta tá sunk – kép zé sünk és ne ve lé sünk – so kat te het, ha a fi a ta lok ban
erô sí ti, hogy a bi zony ta lan sá got ide ig-órá ig el kell fo gad ni, de ten ni kell a bi zo nyos,
a biz ton sá gos irá nyá ba. Táv la ti és kö zös sé gi ér té kek pre fe rá lá sa, va la mint a
jö vô ért és az egy má sért ér zett fe le lôs ség nél kül mind ez csak hiú áb ránd
ma rad. Jö vônk biz ton sá ga ér de ké ben azon ban min dent meg kell ten ni!
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