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Az állampolgárok, mint a felelős és fenntartható jövő 
érdekében szükséges kutatási témák társ-alkotói  
 

 

BEVEZETŐ 

A CIMULACT projekt az EU által támogatott 
kutatások és a társadalmi szükségletek közötti 
kapcsolat kialakítására szóló felhívásra válaszolva 
egy nagyszabású részvételi konzultációt szervezett, 
melyben állampolgárok, szakértők, döntéshozók és 
egyéb érintettek vettek részt Európa-szerte. Ennek 
részeként a konzorcium számos műhelymunkát és 
nagyszabású online konzultációt tartott 30 európai 
országban, hogy a jövőbeli kutatás számára szabjon 
meg irányokat, melyek az állampolgárok  
jövőképeire és vágyaira alapulnak. 

A jelen közpolitikai összefoglaló a CIMULACT projekt 
keretében elkészített 23 kutatási irányból 6-ot 
mutat be. Ennek legfőbb célja, hogy szemléltessék 
az állampolgárok Nagy Társadalmi Kihívásokra 
(Grand Societal Challenges) vonatkozó kutatási 
témák kialakításába történő bevonásának 
fontosságát. Minden kutatási irány illetve a 
konzultációban résztvevők véleménye alapján 
kialakított rangsoruk a projekt honlapján 
tekinthető meg: www.cimulact.eu.  

 
 

AZ ÁLLAMPOLGÁROK VÉLEMÉNYÉRE ALAPOZOTT 

KUTATÁSI IRÁNYOK ÉS SZAKPOLITIKAI AJÁNLÁSOK 
 

“Magam irányítom életemben a változásokat.” 
Nagy Társadalmi Kihívás 1 

Egészség, demográfiai változások és jóllét 

 

 

 

 

 
 
A gyorsan változó élet- és munkakörülmények miatt 
növekvő bizonytalanság tapasztalható, valamint az 
állam és a munkaadók is egyre jobban a 
(sérülékeny) egyénekre hárítják a kockázatokat és 
felelősségeket. A mai élet-munka-oktatás útvonalak 
nem elégítik ki azon szükségletünket, hogy új 
képességekre és tudásra tegyünk szert egy teljesebb 
élet reményében. Az állampolgároknak technikai, 
társadalmi és egyéni képességekre, valamint 
vállalkozói gondolkodásra van szükségük ahhoz, 
hogy versenyképesek maradhassanak a 
munkaerőpiacon, és hogy alkalmazkodni tudjanak a 
változó körülményekhez. 

 Az egyéneknek új mechanizmusokra van 
szükségük, hogy a globalizációval és az új 
technológiai fejlesztésekkel lépést tudjanak 
tartani. Az egyénekre hárított kockázatok és 
felelősségek súlyosbítják ezt a problémát. A mai 
struktúrák (állam, üzlet, család stb.) nem 
garantálják az állampolgárok számára, hogy az új 
kihívásokkal felkészülten szembesüljenek. A 
közösségek jelenthetnek egy olyan megoldást, 
melyben az egyének szükségleteit elismerik és 

A jelen közpolitikai összefoglaló a CIMULACT projekt keretében készült és 6 olyan kutatási irányt mutat be röviden, melyek 
a CIMULACT műhelymunkák eredményeiként születtek. Emellett szakpolitikai ajánlásokat is tartalmaz mindegyik kutatási 
területre vonatkozóan, amelyeket a projekt partnerek további szakemberekkel együtt állítottak össze az európai 
állampolgárok jövőképeire alapozva. 

“Az oktatás nem korhoz kötött vagy eredményfüggő 
(…) Ezen forrásokhoz való hozzáférés korlátlan egy 
ember egész élete során (…) Minden személynek joga 
van olyan oktatási formához, amely segíti őt a 
kiteljesedésben és önmegvalósításban..” 

Állampolgári jövőkép, Egyesület Királyság 

http://www.cimulact.eu/
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foglalkoznak velük, valamint biztosítják, hogy 
senki nem szakad le. 

 Szükség van olyan megoldásokra az idősödő 
generációk számára, amelyek segítik, hogy 
könnyebben tudjanak alkalmazkodni a gyorsan 
változó körülményekhez. 

 

“Mindenki számára jó minőségű ételt!” 
Nagy Társadalmi Kihívás 2 

Élelmiszerbiztonság, fenntartható mezőgazdaság és 
erdészet, tengerkutatás, tengeri és édesvízi kutatás,  

biogazdaság 

 

 

 

 

Nem mindenki egyformán fér hozzá minőségi és 
egészséges élelmiszerekhez. A társadalmi-gazdasági 
tényezők, ár, oktatás, kulturális szokások és a 
lakhely mindegyike korlátozó tényező lehet a 
minőségi ételmiszerhez való hozzáféréssel és 
kapcsolódó étrendi szokások kialakulásával 
kapcsolatban. Az ételmiszerhez való egyenlőtlen 
hozzáférésnek erős helyi és globális hatása van a 
városokban és vidéken is. A klímaváltozás pedig 
csak rosszabbá teheti ezt. Ez az egyenlőtlenség nagy 
kihívást jelent a közegészségügy számára csakúgy, 
mint a társadalmi és gazdasági kohézió 
fenntartásával kapcsolatosan. Az 
élelmiszerszegénység és az élelmiszer hulladékok is 
jelentős fejtörést okoznak az EU-nak. A fogyasztók 
gyakran kapnak egymásnak ellentmondó 
információkat az egészséges táplálkozással és a 
tápértékkel kapcsolatban is. 

 Egy olyan európai jogi keretre lenne szükség, 
mely előmozdítja az élelmiszer újraelosztását, az 
adományozást, megelőzi az élelmiszer 
veszteséget, megakadályozza a hulladék 
keletkezését, valamint a kevésbé kiváltságos 
csoportok számára elérhetőbbé teszi az 
ételmiszert. A támogató jogi keret kialakítását 
előmozdítaná az EU tagállamok közötti 
benchmark és kutatás, amit az érintett felek 

(köztük az állampolgárok) bevonásával és 
segítségével lehetne elkészíteni. 

 A „négyes spirál” (Quadruple Helix - QH, azaz 
állampolgárok, kormányok, oktatás, ipar) 
megközelítésre alapozva elő kell mozdítani a 
köz- és magánszféra közötti partnerségeket 
(PPP), valamint olyan üzleti modellek kialakítása 
szükséges, melyek javítják az élelmiszerhez való 
hozzáférést. 

 Fontos, hogy az értékesítési pontokon nagyobb 
láthatóságot biztosítsanak az egészséges és 
fenntartható élelmiszerek számára. 

 Európa-szerte felhasználóbarát minőségi 
élelmiszer-címkézésre van szükség egyértelmű 
és érthető információval a tápértékről, a 
fenntarthatóságról és a származásról. 

 Fel kell lendíteni, valamint integráltabban és 
rendszerszerűbben kell megközelíteni városi 
szinten a várospolitikákat, az új városterveket 
és épületeket, hogy több hely (tető, terasz, kert, 
pince stb.) legyen az élelmiszerek termelésére, 
feldolgozására, tárolására stb., ide értve a 
közösségi főző- és étkezőhelyeket, városi- és 
vertikális növénytermesztést is. Szükség van 
létező esetek alapos elemzésére és 
kiértékelésére. Az olyan EU-s programok, mint 
például az URBACT  katalizátorként és 
esettanulmányként is nagyon hasznosak 
lehetnek. 

 
“Okos energia-kormányzás” 

 Nagy Társadalmi Kihívás 3 
Biztonságos, tiszta, hatékony energia 

 

 

 

 

 
Ahhoz, hogy a jövő energia rendszerei okosak 
legyenek, sokrétű minőségi követelménynek kell 
megfelelniük, ide értve az infokommunikációs 
eszközök alkalmazását és a „helyfüggetlen 
számítástechnikát”. Hasonlóan fontos, hogy a 
megújuló energiaforrásokra alapuló megfelelő 
energiamixszel rendelkezzenek a rendszerek, 

“A tápláléknak a törvények alapján bionak, 
fenntarthatónak és mindenki számára elérhetőnek 
kell lennie.” 

Állampolgári jövőkép, Olaszország 

“Környezet: zöld gondolkodás és életmód: az oktatás 
során megtanult környezettudatosság a “zöld” 
életmódért és a fenntartható energiaforrásokért.” 

Állampolgári jövőkép, Görögország 
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intelligensen felhasználva a tárolási lehetőségeket 
és a meglévő infrastruktúrát. Ezen felül az okos 
energia rendszereknek a) vonzónak kell lenniük a 
fogyasztók és a termelő-fogyasztók (prosumers) 
számára; b) társadalmi és gazdasági szempontból is 
igazságosnak és méltányosnak kell lenniük; c) az 
energiaszegénység ellen kell küzdeniük, valamint 
motiválniuk kell az állampolgárokat, hogy 
hozzájáruljanak az energia rendszer átalakulásához 
és elfogadják azt. Ezek a kívánalmak nem feltétlenül 
illeszkednek a jelenlegi nemzeti 
energiarendszerekkel. 

 Az EU-s energiapolitika fontos részét kell, hogy 
alkossa a kisméretű energiatermeléssel 
jellemzett energia rendszerek általános 
fejlesztése és arányának növelése, mely új 
sokszínű és fenntartható energiamixet 
generál,. Ezen rendszerek sikeres adaptálása 
viszont előfeltétele annak, hogy az Európai 
Unió sikeresen növelhesse a biztonságos, 
megfizethető és környezetbarát energia 
arányát. 

 Javasolt, hogy lépések történjenek egy 
átlátható, részvételen alapuló és többszereplős 
energia-kormányzás irányába, lehetővé téve az 
érintettek érdekeinek többszintű integrálását, 
valamint a szereplők méltányos és inkluzív 
kezelését. 

 A biztonság, az adatkezelés és a titoktartás 
szempontjaira is oda kell figyelni a Nagy Adat 
(Big Data) szcenárióban, hogy a 
végfelhasználók bizalommal legyenek a 
rendszer iránt. 

 

„Fenntartható közlekedési megoldások, 
melyek lehetővé teszik, hogy ott élhessünk, 

ahol szeretnénk” 
 Nagy Társadalmi Kihívás 4 

Intelligens, környezetkímélő és integrált közlekedés 

 

 

 

 

 

Társadalmunk szerveződését újra kell gondolnunk, 
hogy jobban támaszkodjon decentralizált 
közösségekre, melyek lehetőség szerint helyben 
termelnek és fogyasztanak, és rugalmas, innovatív,  
fenntartható közlekedési rendszerek kötik össze 
őket. 

Az új infrastruktúrák megálmodása a következő 
kihívás, valamint az olyan virtuális eszközök és 
innovatív üzleti modellek kialakítása a közlekedés 
területén, melyek a helyi közösségeket lakhatási 
szempontból vonzóbbá tudják tenni. A jobban 
elszórt lakhelyek javíthatják az életminőséget, és 
segítik, hogy fenntartható életvitelt tudjunk 
megteremteni. 

Egy mindent átfogó kihívás azon legjobb egyensúly 
meghatározása, mely a helyi közösségek 
összeköttetése és önfenntarthatósága között 
húzódik, figyelembe véve a fenntartható 
közlekedéssel kapcsolatos kívánalmakat. 

 A döntéshozóknak (beleértve a regionális 
hatóságokat is) támogatniuk kell a helyi 
gazdaságok fejlődését és elő kell mozdítaniuk 
a helyben élést és munkát vidéken is. Ez 
megköveteli a helyi szintű fenntartható, 
elérhető, megfizethető és hatékony 
közlekedési rendszerek kialakítását. A központi 
csomópontokhoz történő jó kapcsolódást ki 
kell alakítani. 

 Interdiszciplináris kutatócsoportok által végzett 
kutatásra van szükség a decentralizált 
lakhelyekkel kapcsolatos témakörökben. A 
kutatási kérdések, témák és hatáskörök 
növekvő bonyolultsága miatt már a pályázati 
felhívásokban is konkrétan meg kell követelni 
az interdiszciplinaritást. 

 

 

“Minden csomópont a lehetőségeknek megfelelően 
integrált a városi környezetbe, ami annyit tesz, hogy 
könnyen megközelíthetőek tömegközlekedéssel, 
kerékpárutak és zöld területek veszik körül, valamint 
minimális a káros környezeti hatásuk..” 

Állampolgári jövőkép, Olaszország 
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“A sűrűn lakott és növekvő városi területek 
fenntarthatóbbá és élhetőbbé tétele” 

Nagy Társadalmi Kihívás 5 
Éghajlatváltozással kapcsolatos akció, környezet, 

erőforrás-hatékonyság és nyersanyagok 

 

 

 

 

 

A sűrűn lakott és növekvő városoknak, ahol több a 
kulturális és az oktatási lehetőség, valamint jobb az 
egészségügyi ellátás, mindenki számára élhetőbbé 
kell válniuk. Ez nem csak a szűken értelmezett 
városban, hanem a teljes funkcionális városi 
térségben is végrehajtott különböző programokon 
keresztül valósulhat meg. Ilyen programok lehetnek 
például az elhanyagolt városi területek átalakítása 
nagy parkokká, építészetileg több zöld felület 
kialakítása az épületekben és a közbenső közösségi 
és/vagy magán területeken, magán és középületek 
felújítása és a környezetileg pozitív externáliák 
előmozdítása, közlekedésmentes és kerékpáros 
közlekedési zónák kialakítása stb.. 

 Az Európai Bizottságnak meg kell, hogy fontolja, 
hogy a 2021-2028-as időszakban az EU-s 
Strukturális Alapok erőteljesebb és még 
határozottabb prioritása legyen a zöld területek 
elérhetősége és megfizethetősége . 

 A fogyasztási szokások megváltoztatásával 
kapcsolatos információ közléséhez 
elengedhetetlen a pszichológiai és társadalmi 
hatások tanulmányozása a meghatározó 
gazdasági tényezők mellett. 

 Az EU-nak át kell gondolnia a különböző 
szereplők felelősségét és lehetőségeit. Ez arra a 
paradigmaváltásra utal, hogy a fogyasztókra és 
az állampolgárokra már nem csak mint racionális 
cselekvőkre tekintünk, hanem figyelembe 
vesszük az érzelmi és érzéki tényezőket is, 
melyek meghatározzák a piacot és a fogyasztói 
magatartást. 

 

“A társadalomért tanulni” 
 Nagy Társadalmi Kihívás 6 - Európa a változó világban - 

befogadó, innovatív és reflektív társadalmak 

 

 

 

A tényekkel alátámasztott szakpolitikai 
döntéshozatal gyakran támaszkodik különböző 
forrásokból származó tudásra. Mivel a jelenlegi 
oktatási rendszer nem támogatja megfelelő módon 
a kritikus és analitikus gondolkodást, az 
állampolgárok bizonyos esetekben nehezen értik 
azokat az információkat, amelyek a szakpolitikai 
döntéshozatal forrásai. Egyrészt, támogatni kell az 
állampolgárokat abban, hogy felkutassák és 
mérlegeljék az adatokat és tényeket, másrészt 
helyet kell adni értékalapú ítéleteiknek. Szükség van 
arra is, hogy megerősítsük az állampolgárok 
bizalmát a tudományban, az intézményekben és a 
szakpolitikákban, melyek feladata, hogy a 
közösséget és társadalmat szolgálják. 

 Az Európai Parlament képviselőit be kell vonni a 
tényekkel alátámasztott közösségépítéssel 
kapcsolatos kutatások területének 
meghatározásába. Kormányközi vagy a 
főigazgatóságok közötti konzultációkra és 
műhelymunkákra van szükség a tényekkel 
alátámasztott szakpolitikákról. 

 Fontos lenne előmozdítani és beruházni a 
közösségépítéssel kapcsolatos kutatásba a 
következő szempontokra alapozva: a) 
interdiszciplináris és többszereplős szemlélet, b) 
bizonyítékok gyűjtésének és elemzésének új 
modelljei, valamint c) az állampolgárok bevonása 
abba, hogy valós képet alkothassanak a saját 
szükségleteikről, érd ekeikről és vágyaikról. 

“A jó közös megoldások, a gondolatok hatékonyabb 
megosztása és a magas népsűrűség mind hozzájárul 
az összességében alacsonyabb környezeti terheléshez 
és a magasabb szintű jólléthez.” 

Állampolgári jövőkép, Norvégia 

“Az állampolgároknak nagyobb beleszólása lesz a 
döntéshozatalba.” 

Állampolgári jövőkép, Portugália 
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A CIMULACT PROJEKTRŐL RÖVIDEN 

A CIMULACT projekt fő célkitűzése, hogy hozzájáruljon az európai – akár országos, akár a Horizont 2020 
keretében megvalósuló – kutatás és innováció hasznosságához és megbízhatóságához azáltal, hogy az 
állampolgárok és érintettek bevonásával, velük együtt alakítja ki a kutatási területeket, méghozzá a tényleges és 
valós társadalmi jövőképek, szükségletek és igények alapján. 

A 2015-ben indult három éves CIMULACT projektet az Európai Bizottság támogatja. A projekttel kapcsolatos 
további információt ezen a honlapon talál magyarul: http://intezet.greendependent.org/hu/node/224, illetve 
angolul: www.cimulact.eu.  

 

PROJEKT PARTNEREK 

The Danish Board of Technology Foundation (Dánia) – Projekt koordinátor 
Applied Research and Communications Fund (Bulgária) 
Association for Science and Discovery Centres (Egyesült Királyság) 
Atlantis Consulting S.A. (Görögország) 
Austrian Academy of Sciences - Institute of Technology Assessment (Ausztria) 
Baltic Consulting (Lettország és Észtország) 
Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research (Németország) 

GreenDependent Intézet Nonprofit Kft. (Magyarország) 

Asociatia Institutul de Prospectiva (Románia) 
Knowledge Economy Forum (Litvánia) 
Mediatedomain (Portugália) 
Missions Publiques (Franciaország) 
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences (Finnország) 
Norwegian Board of Technology (Norvégia) 
ODRAZ - Odrzivi Razvoj Zajednice (Horvátország) 
Politecnico di Milano, Design Department (Olaszország) 
Research Institute (Hollandia) 
RTD Talos Ltd. (Ciprus) 
Slovak Academy of Sciences (Szlovákia) 
Slovenian Business & Research Association (Szlovénia) 
Strategic Design Scenarios (Belgium) 
Swedish Geotechnical Institute (Svédország) 
Swiss Centre for Technology Assessment (Svájc) 
Technology Centre of the Academy of Sciences (Csehország) 
The Catalan Foundation for Research and Innovation (Spanyolország) 
The Institute for Sustainable Technologies (Lengyelország) 
University College Cork (Írország) 
University of Malta (Málta) 
4Motion (Luxemburg) 

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

