
Magyarország 
 

1. jövőkép 

Az EU és a családalapítás és családfenntartás segítése 

A szociális és a gazdasági rendszer „polgárbarát” módon működik. Mindenkinek joga van egy 

méltányos létminimumhoz és az első lakáshoz. A munkakörülmények rugalmasan 

alkalmazkodnak a családi élethez és nem jelent problémát biciklivel vagy babakocsival 

közlekedni az utcán. „Többgenerációs” autókkal járhatunk. A gyerekek látnak és végeznek 

kertészkedést és állatgondozást. Az idősek otthon halnak meg, nem „totális intézményekben”. 

Az emberek egy komplex intézményrendszertől és a környékbeli emberektől kapnak 

segítséget, akik ismerik őket. 

 

2. jövőkép 

Az élet érték 

Az emberek minden reggel sportolnak, és a személyi készülékükkel ellenőrzik az egészségi 

állapotukat. Az apa az életkort meghosszabbító technológiák kutatásával foglalkozik, az anya 

segít a nagyszülőknek a házimunkában. Az anya hazaindul, amikor a személyi 

kommunikációs készüléke üzenetet küld neki, hogy a gyerekek elindultak az iskolából. 

Szállító automatával megy haza, amely a kedvenc zenéjét játssza. 

 

3. jövőkép 

Megújuló szépség és hasznosság 

A fosszilis energiahordozókat megújuló energiaforrások váltják fel. A nyersanyagok is 

megújulók és a szemetet is alapanyagként újra felhasználják. A prevenciónak, az oktatásnak 

és az adócsökkentésnek köszönhetően a vállalatok és a háztartások környezetbarát módon 

működnek. 

 

4. jövőkép 

Egy boldog nap – 2045. április 16. kedd 

Miután megszűntek a halálos betegségek és járványok, és jól működik az egészségügyi ellátás 

preventív funkciója, a várható élettartam 120-130 év. Az emberek heti négy napot dolgoznak, 

így a munkanélküliség szintje az Unióban 2 százalék alatt van. Nincs jelentős 

környezetszennyezés, diszkrimináció, társadalmi egyenlőtlenség. Az öregedés trendje 

megfordult: minden családban három gyerek van. A modern technológiák mindenhol jelen 

vannak: a madárcsicsergéssel ébresztő robot, a mágnesvasút vagy az interaktív 

telefonkonferencia csak néhány példa a sok közül. A „világangol” hivatalos nyelv az 

Unióban. 

 

5. jövőkép 

Energiapazarlás megszüntetése, energiaspórolás 

A fosszilis anyagokat égető erőműveket felváltották a fúziós erőművek, amelyek nem 

szennyezik a környezetet és szinte kimeríthetetlenek. Az autók és a járművek hidrogénnal 

mennek, az összes többi eszköz árammal működik. A régi típusú készüléket használók vagy a 

kevéssé hatékony technológiát kifejlesztő mérnökök büntetést kapnak. 

 



 

6. jövőkép 

Lokális saláta globális módra. A globalizáció negatív hatásainak csökkentése 

A multinacionális cégeknek kvóta alapján helyi munkaerőt is foglalkoztatni kell. A társadalmi 

felelősségvállalás hasznos a helyi közösségnek és a multicégek imázsának is. A 

multinacionális cégek alkalmazottaiknak méltányos munkát, vásárlóiknak helyi termelőktől 

származó szezonális termékeket nyújtanak. A regionális lobbizás hatékony politikai eszköz. 

 

7. jövőkép 

Hagyományos, többgenerációs családmodell az Unióban 

A többgenerációs család együtt él és működteti a saját ökoszisztémáját. Nagyapa 

napkollektort javít, nagymama biokertészkedik. Az iskolák a társadalom minden kisebbségét 

integrálják, például nemek, etnikai csoportok és mozgássérültek esetében. Tévéhirdetéseknek 

és egyéni uniós nyaralási csereprogramoknak köszönhetően az Unió polgárai tudják, hogy 

hogyan élnek az emberek más tagállamokban.  

 

8. jövőkép 

Boldog magyar gyermek és diákként az Unióban 

Többnyelvű (anyanyelv és két idegen nyelv) az oktatási rendszer az óvodától 18 éves korig. A 

diákok az Unió bármely iskolájában tanulhatnak, mert sok lehetőség van a mobilitásra és a 

távtanulásra (e-tanulás). Az oktatási rendszer egyesíti az elméleti és a gyakorlati képzést,  az 

első diplomáig mindenkinek ingyenes.  

 

9. jövőkép 

Életben maradás feltétele: az ivóvíz 

A talajszennyezés megszűnése és a biotermelés elterjedése következtében az ivóvíz nem 

tartalmaz semmilyen vegyi anyagot. Új vízkészleteket tárnak fel és az emberek a saját ásott 

kútjukkal elő tudják állítani azt a vízmennyiséget, amit elhasználnak. Használat után 

megtisztítják a vizet, mielőtt visszaengedik a folyóba. 

 

10. jövőkép 

Nyugodt időskor – aktívan 

Egységes Nyugdíj Rendszer van az Unióban, a nyugdíj fele az államtól, fele egyéni 

megtakarításból jön. Negyven éves kortól kötelező a szűrővizsgálat, 55 éves kortól 

kedvezménnyel lehet látogatni a termálfürdőket. A nyugdíjasok aktívak maradnak: hetente 

egyszer részt vesznek egykori munkahelyükön az Idősek Tanácsában, és civil szervezeteknek 

végeznek önkéntes munkát. A felnőtt gyerekeket kötelezik arra, hogy anyagi lehetőségeik 

szerint járuljanak hozzá szüleik intézményi ellátásainak költségeihez. 

 


