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1. jövőkép 

Okos-társadalom (digitalizálódó világ, okos-környezet) 

A mindennapi teendőket robotok és a modern technika segíti. A hűtőszekrény jelzi, ha valami 

elfogyott és rendelni kell, a ruhásszekrény kiválasztja, hogy mi felel meg az időjárás-

előrejelzésnek, a fürdőkád megtelik vízzel, mire hazaérünk, a vacsora megfő amíg fürdünk. 

Ezeket előre be tudjuk programozni egy személyes adatainkat is tároló csipes karkötővel. 

 

2. jövőkép 

Végtelen energia (nincs függés a fosszilis energiahordozóktól; helyben, környezetbarát 

módon állítják elő az energiát) 

Minden lakóház maga állítja elő a szükséges energiát, például napkollektorral, szélturbinával 

stb. Nincs többé szükség fosszilis energiahordozókra. A napenergiát egy föld alatti 

víztartályban tárolják, és ezzel fűtik a házat. Az autók otthon feltölthető elektromos motorral 

működnek, nem háborúzunk többet az olajért. 

 

3. jövőkép 

Oké a szürke az idősvárosban 

Az idősek, akiket ezentúl „plusszosoknak” hívnak, sokáig élnek egészségesen az 

idősvárosokban, ami ingyenes a számukra, cserébe nem kapnak nyugdíjat. Aktív szerepet 

játszanak a társadalomban: a fiatalabb generációkat segítik. Sokat pihennek, fürdőbe járnak és 

öregedés-elleni gépet használnak. 

 

4. jövőkép 

Egyszerűsítés. 2040: egyszerűbb struktúrák (kevesebb jogszabály és szabály) 

Nincsenek többé parlamentek és kormányok, a régióstól az európai szintig szakmai 

bizottságok dolgozzák ki a megoldásokat, ezeket pedig jóváhagyják a polgárok. Közvetlen 

demokrácia van az internet, sms segítségével, a szabályok pedig egyszerűek és nincs köztük 

ellentmondás. 

 

5. jövőkép 

H2O
2
 (A víz tisztítása ivóvízhez, hogy ne legyen belőle hiány) 

Több ivóvíz áll rendelkezésre a víztisztításnak és a vízduplázási technikának köszönhetően. A 

víz minőségét szükség esetén, például a harmadik világban, vitaminokkal is javítják. 

 

6. jövőkép 

Ahol akarat van, ott munka is van (Munka mindenkinek. Egy jövőkép a munka és a 

magánélet közti egyensúlyról, az önkéntes munkáról és a teljes foglalkoztatásról) 

A munkákat hatékonyabban osztják el, ezért mindenkinek jut. Támogatják az önkéntes 

munkát, például kedvező biztosítással, utazási támogatással. Az is kap fizetést, aki otthon 

marad a gyerekeivel, a munkanap hossza pedig a családi helyzettől, egyéni választástól függ. 

 

7. jövőkép 

Korlátlan kommunikáció 

Mindenki mindenkivel kommunikálhat, ezt szinkrontolmácsolás (feliratozás vagy szinkron) 

segíti. Létrehoznak egy egységes nyelvet. Megszűnnek a hagyományos munkahelyek, az 

emberek otthonról dolgoznak vagy digitális falú irodákban, ahol a falra vetítik, akivel épp 

beszélnek. Digitális személyi is van, az internet pedig nem kaotikus többé, hanem központilag 

irányítják. 



 

8. jövőkép 

Tégy emberré! (Egy álom az egészségről és a wellnessről, a technikáról és az erkölcsről) 

Javul az életminőség, mert a technika egyre nagyobb szerepet kap, például a genetikában, az 

őssejtkutatásban, a klónozásban. Figyelembe veszik az erkölcsi szempontokat, az egyes ember 

mindig szabadon dönthet. Az emberi kapcsolatokat is segíti a technika, például az internetes 

telefonálással (Skype) vagy a kórházban fekvő gyerekeknél megölelős robottal. 

 


