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Témakörök:

Nem általában a jövőkutatás, hanem csak az INTEGRÁLT 

JÖVŐKUTATÁS fejlődési és fejlesztési témaköreivel foglalkozom.

 Az integrált jövőkutatás definíciója

 Milyen területeken nyilvánul meg a gyakorlatban az integrálás és 

az integráció?

 Következtetések



Az integrált jövőkutatás definíciója (1)

 Integrált jövőkutatás: SLAUGHTER 2004, Futures Beyond Dystopia –

tudásintegráció

 Új irányzat, paradigma: 

- a különféle természetű változások és azok kapcsolatrendszerének összetett 

felfogása,– koevolúciós világkép és jövőfelfogás – komplexitás szerinti 

integráció

- rendszerszerűen kívánja kezelni a különféle nyílt és komplex 

nagyrendszerek múltat, jelent és jövőt átfogó dinamikáit – adatokon, 

információkon, valamint aktorok / stakeholderek részvételén alapuló 

participációs jövőfeltáró és -alakító folyamatok tervezése és szervezése

– tudásforrások/termelés integrációja



Az integrált jövőkutatás definíciója (2)

1.ábra: Az integrált jövőkutatás értelmezése – integráció a 

jövőkutatáson belül

Forrás: Saját készítés



Az integrált jövőkutatás definíciója (3)

 Integráció a jövőformáló feladatok megoldásában

2.ábra: Az integrált jövőkutatással megoldható feladatok

Forrás: Saját készítés HIDEG 2012, 260. old. alapján



Milyen területeken nyilvánul meg a gyakorlatban az 

integrálás és az integráció? (1)

1. Módszertani integráció kikísérletezése (pl.)

- Kvantitatív és kvalitatív eljárások összekapcsolása: 

modelleken alapuló és stakeholderek részvételével folytatott 

forgatókönyv építés: Pl. a klímaváltozás terén a globális 

modellszámításokhoz kapcsolt IPCC forgatókönyvek (IPCC 2008)

- Trendelemzés és 3 dimenziós forgatókönyvírás 

összekapcsolása (ATHERTON 2005, SACIO-SZIMANSKA ed. 

2016)

- Prioritás állítás és a roadmapping (útvonaltervezés) 

összekapcsolása VISHNEWSKIY & KARASEV 2016)



Milyen területeken nyilvánul meg a 

gyakorlatban az integrálás és az integráció? (2)

2. Eljárások egymáshoz kapcsolása - folyamattervezés:

2.1. Jövőfürkésző eljárás (horizon scanning): 

- A jövő nagy képének (big picture) feltárása: a folytatódó, az új 

trendek, a gyenge jelek, a szabad kártyák és a divatjelenségek mint 

lehetséges jövőkomponensek és azok rendszerének feltárása, 

valamint azok bizonytalansági kategóriákba sorolása (SARITAS & 

SMITH 2011).

- Eredmény: A lehetséges jövők horizontális és vertikális 

mintázatokba rendezése stakeholder csoportok szerint (HIDEG et al. 

2018.)



3. ábra: A jövőkutatók 2050-re vonatkozó vélekedésének 

panorámás és strukturált mintázata ( példa)

Forrás: Hideg et al. 2018, megjelenés alatt



Milyen területeken nyilvánul meg a 

gyakorlatban az integrálás és az integráció? (3)

2.2. Stakeholderek közreműködésén alapuló forgatókönyvírás:

- 2 dimenziós mellett a 3 dimenziós változatának alkalmazása 

(4, ill. 8 lehetséges jövő feltárása) (SPANIOL 2017)

- Online forgatókönyvírás: teljes folyamat + interaktív + 

csoportos + stakeholder csoportok értékelése és visszacsatolása 

(RETEK 2019)



1. táblázat: A szcenárió építés (SP) és a jövőfürkészés 

(HS) összekapcsolása terén folyó kutatások áttekintése

Forrás: ROWE, E. – WRIGHT, G. – DERBYSHIRE, J. (2017) p. 229. 



Milyen területeken nyilvánul meg a gyakorlatban az 

integrálás és az integráció? (4)

2.3. Eljutás a lehetséges jövőktől a kívánatos jövőkig: 

- stakeholderes jövőfürkészés és a forgatókönyvírás egymásra 

építése

- stakeholderes jövőkutatáson alapuló jövőfeltárás, valamint a 

stratégiaalkotás és a döntéshozás összekapcsolása

- e különféle jövőformáló folyamatok közötti visszacsatolások

mikéntjének a kialakítása 



2. táblázat: Az előretekintés alapú jövőfeltárás módszerei 

Fázis Korai észlelés (1. fázis) A politika alternatíváinak 

fejlesztése

(2. fázis)

Leírás Kérdéskörök, trendek, fejlődési 

eredmények és változások 

azonosítása és nyomon követése

Politikai kihívások felmérése, 

kívánatos jövők elképzelése és 

politikai akció 

Döntéshozási

lánc Információ

Tudás

Betekintések

Akciók

A politikaformálás 

eszköztára

„Horizon scanning” vagyis 

jövőfürkészés

Forgatókönyvek

Forrás: ENSZ (2016), p.79 alapján saját szerkesztés



Milyen területeken nyilvánul meg a gyakorlatban az 

integrálás és az integráció? (5)
3. A jövőkutatás gyakorlatorientáltságának erősítése: 

3.1. A politikaformálásban és a döntések megalapozásában betöltött szerepének 
fokozása – JRC HS workshop következtetései és ajánlásai: 

- a jövőfürkészés (HS) célja a hatásgyakorlás a stratégiák vagy a szakpolitikák 
formálására

- az intuitív logika átváltása az evidencia alapú közelítésre. (KRZYSZTOFOWICZ
– GOUDESEUNE – BONTOUX – BALIAN 2018.)

3.2. Integrált szervezeti (üzleti) előretekintés (Integral corporate foresight)
megjelenése - a szakirodalomban

- A szervezeti jövőorientáltság integrált perspektívája: környezet figyelése, 
lehetséges jövők feltárása, (nem predikciók!), szenzorok kiépítése a periférikus látásra, 
és mindezek integrálása a szervezet válaszrendszerébe – (ROHRBECK & BADE 2012)

- Analízis, környezetfigyelés, szcenárió építés, vízió kidolgozása, prioritás 
felállítása, útvonaltervezés összekapcsolása (VISHNEWSKIY & KARASEV 2016) 

- A trendfigyelés, HS, stb. integrálása az STI politikába minden szinten, 
szervezetben követelmény ma már! – (SARITAS 2016)



Következtetések

 Az Integrált jövővel foglalkozás valamilyen formája és iránya a jövőkutatás 

jövőjét alapvetően meghatározó trend. 

- integrated futures, 37,3 millió találat

- integral futures, 22 millió találat

- integrated foresight studies, 3,5 millió találat

- integral corporate foresight, 2,2 millió találat az Interneten!

 A integrált jövőkutatás különböző gyakorlati és intézményesült 

tevékenységeinek rendszerré formálódása megindult.

 A kutatás és a szakirodalom az egyes konkrét gyakorlati feladatok megoldása, 

azok bemutatása felé tolódott el. Most kevesebb foglalkozik az elméleti kérdések 

boncolásával, a visszacsatolással, vagy magának az elméletnek a fejlesztésével.

 Az Integrált jövőkutatás a jövőkutatás főáramlatává válik.
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