
Miért vagyunk szomorúak, amikor 
meghalunk 

 
…és hogyan lehetnénk boldogok? 

Braun Róbert 



Ma 

• Boldogság 

• Boldogtalanság 

• Jólét 

• Jóllét 



Nóra és Sára 



Alapkutatás 
szerintük a világ 

Boldogság: 
- Hogy van nyulam/kutyám 
- Ha együtt vagyunk 

(családdal, barátokkal) 
- Ha olvashatok 
Boldogtalanság: 
- Hogy túl sokat kell tanulni 
- Ha a barátaim vagy a 

szüleim veszekednek 
velem vagy egymással 

-  Ha “házatlanok” lennénk   

Boldogság: 
- Hogy van időm játszani 
- Kártyázunk együtt 
- Balatonra megyünk a 

nagyszüleimmel 
Boldogtalanság: 
- Ha a nővéremmel 

veszekszünk 
- Túl sok edzésem van 
- Ha túl sok mindent kell 

csinálni   



Bronnie Ware 



• Bárcsak elég bátor lettem volna saját életemet élni, 
nem pedig azt, amit mások elvártak tőlem. 

• Bárcsak ne dolgoztam volna annyit. 

• Bárcsak lett volna bátorságom kimutatni az érzéseimet. 

• Bárcsak több kapcsolatot ápoltam volna a barátaimmal. 

• Bárcsak megengedtem volna magamnak, hogy 
boldogabb legyek. 

 

Az öt legfontosabb megbánás 



Daniel Kahneman 



Szenvedés index 

• Intim kapcsolatok -- 0.040  (0.23h) 
• Munka utáni közös tevékenység -- 0.073 (1.14h) 
• Vacsora -- 0.074 (0.81h) 
• Pihenés -- 0.078 (2.17h) 
• Ebéd -- 0.078 (0.57h) 
• Munkahelyi barátkozás 0.100 (1.12h) 
• TV nézés -- 0.095 (2.19h) 
• Telefonálás – 0.126 (0.93h) 
• Főzés -- 0.138 (1.15h) 
• Vásárlás -- 0.157 (0.41h) 
• Számítógépezés -- 0.165 (0.51h) 
• Házimunka -- 0.161 (1.12h) 
• Gyereknevelés -- 0.199 (1.1h) 
• Esti utazás munkából -- 0.209 (0.61h) 
• Munka -- 0.211 (6.89h) 
• Reggeli utazás munkába -- 0.287 (0.47h) 
 

„The U-Index is the proportion of each person’s time engaged in an activity in which the dominant emotion was negative, averaged over 
individuals. Sample consists of one day in the life of 909 employed women in Texas” 
 Forrás: Kahneman, Krueger, Schkade, Schwarz and Stone (2004) 



Több idő a barátokkal 
• Intim kapcsolatok -- 0.040 
• Munka utáni közös tevékenység -- 0.073 
• Vacsora -- 0.074  
• Pihenés -- 0.078 
• Ebéd -- 0.078 
 
Érzések kimutatása 
• TV nézés -- 0.095 
• Alvás -- 0.131 
 
Saját élet 
• Főzés -- 0.138 
• Vásárlás -- 0.157 
• Házimunka -- 0.161 
 
Kevesebb munka 
• Esti utazás munkából -- 0.209 
• Munka -- 0.211 
• Reggeli utazás munkába -- 0.287 
 





WYSIATI 





Növekedés vs. jóllét 

WYSIATI 





 

GDP:  

Monetizálható társadalmi tranzakciók 
összessége 

Azt értékeljük, amit mérünk* 

*We treasure what we measure 



• „A nemzet határai a „nemzeti” bevételek tekintetében további definícióra 
vár. A bemutatottakon kívül számos további szolgáltatás is a nemzeti 
gazdaság teljesítményének részét képezheti, mint a feleségek és más 
családtagok munkája, adomány és önkéntesség és sok minden egyéb.” 

[Simon Kuznets, 1934] 

 

• „A nemzeti össztermék (GNP) [...] elszámolja a levegő szennyezését, a 
cigarettareklámokat és a mentőautókat, amelyek az autópálya-balesetet 
szenvedett sérülteket szállítják. Beszámítja a különleges zárakat, amellyel 
védjük otthonainkat és a zárakat feltörő betörők börtönköltségeit 
egyaránt. [...] Ugyanakkor a nemzeti össztermék nem méri gyermekeink 
egészségét, az oktatás minőségét, vagy az élményt, amit a gyermekekkel 
való játék okoz. Nem méri költőink verseit vagy házasságunk szilárdságát 
[...] Röviden, mindent mér, csak azt nem, amiért élni érdemes.„ 

[Robert Kennedy, 1968] 

Mit bánunk meg? 



Mérjük azt, amit értékelünk* 

NHI [National Happiness Index] 
BLI [Better Life Index] 
HDI [Human Development Index]  
WBI [Wellbeing Index] 
GNH [Gross National Happiness] 
… 

*We measure what we treasure 



Csináljunk mást és másképp 

Növekedés+ 

 
– Minél többek számára minőségi munka – megfelelő 

jövedelem; biztonságos; közel a lakóhelyhez; WBL; van 
értelme 

– Fenntartható viszonyok – korlátos erőforrásokkal való 
gazdálkodás; visszafogott fejlődés; humán rendszerek 
fejlesztése 

– Csökkenő egyenlőtlenség – jövedelmi korlátok; 
szolidaritás; „helyes” redisztribúció 

– Együttműködés erősítése -- Helyi ökoszisztémák 

 



Pénz? 

• 17 250 000 [75e USD]/év fölött nincs kimutatható 
kapcsolat a jövedelem és a jóllét között 
– Ez vásárlóerő paritáson (BigMac index):  
 kb. havi 1 272 000 HUF 

• Minimum jövedelem Nagy Britanniában  
 kb. 4 428 000 HUF/év 

– Ez vásárlóerő paritáson (BigMac index):  
 kb. 332 000 HUF 
 
Deaton-Kahneman: High income improves evaluation of life 

but not emotional well-being, PNEAS, 2010   



Politika? 

• Éhezés megszűntetése 
• Igazságosabb adózás 
• Igazságosabb bérviszonyok 
• Igazságosabb ösztönzők 
• Hazai munkahelyek védelme 
• Befektetés a jövőbe 
• Demokratikus munkahelyek 
• Szülők munkába való visszatérésének elősegítése 
 
Stiglitz: The Price of Inequality, Norton, 2012 

 



Boldogság-jóllét? 

Ha rajtunk múlik: 

• Autonómia, szabadság 

• Értelmes értékképzés 

• Érzések 

• Barátok 

• Boldogság keresése 



Hogy állunk? 

Rosszul: 

GDP növekedés 3.6% 

 

DE 

 

HPI: 103 (200-ból)  

OECD BLI: 31 (34-ből) 

 





Hogy érzed magad ma? 





A végén minden rendben lesz. Ha 

még nincs rendben, akkor nincs 

még vége. 



Köszönöm a figyelmet. 


