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BÁRSONY RÓBERT1 

A kihívások biztonsági és környezeti vetületei 

The defence and environmental aspects of challenges 

Absztrakt 

A médiumokból és a biztonságpolitika változásaiból szembeötlő, hogy Magyaror-

szág köztársasági elnöke elsőrendű prioritásai közé vette a fenntarthatóság bizto-

sítását, valamint a környezetgazdálkodás és a védelemgazdaság aktuális kérdé-

seit a globális klímaváltozás csökkentése érdekében. A környezetvédelem kor-

mányokon és politikán átívelő feladatot jelent és a minisztérium megszüntetése 

után sajnos nem volt megfelelő képviselete, ezért Áder János a Környezeti Fenn-

tarthatóság Igazgatóságával bővítette a Köztársasági Elnöki Hivatalt. 

Smalley által felsorolt és lejjebb ismertetett kihívások tükrében pár kiragadott 

példán keresztül keresni a lehetőségeket, hogy Magyarország és a Kárpát-

medence területén csökkenteni lehessen a negatív hatásokat és fenntartható 

módon tudjuk fejleszteni a településeket. 

Kulcsszavak: fenntarthatóság, komplexitás, kihívások 

Abstract 

From the media and also from the changes in security policy it has become 

apparent that Hungary’s President of the Republic has given top priority to 

ensuring sustainability, and also to the current issues of environmental manage-

ment and defense economics in an effort to reduce the effects of global climate 

change. Environmental protection is a challenge that surpasses governments and 

politcs and after the unfortunate shutdown of the ministry it was left without proper 

advocacy, hence János Áder has extended the Institution of the President of the 

Republic with the Directorate for Environmental Sustainability. 
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With regards to the challenges listed by Smalley and further discussed below, 

through a couple of chosen examples to seek opportunities to decrease the 

negative effects in Hungary and within the Carpathian basian, and also to develop 

cities and towns in a sustainable way. 

Keywords: sustainability, complexity, challenges 

BEVEZETŐ 

A médiumokból és a biztonságpolitika változásaiból szembeötlő, hogy Magyarország köz-

társasági elnöke elsőrendű prioritásai közé vette a fenntarthatóság biztosítását, valamint a 

környezetgazdálkodás és a védelemgazdaság aktuális kérdéseit a globális klímaváltozás 

csökkentése érdekében. A környezetvédelem kormányokon és politikán átívelő feladatot 

jelent és a minisztérium megszüntetése után sajnos nem volt megfelelő képviselete, ezért 

Áder János a Környezeti Fenntarthatóság Igazgatóságával bővítette a Köztársasági Elnöki 

Hivatalt. 

A VÉDELEM FELADATA, ÖKOLÓGIAI LÁBNYOM 

A védelem a nemzet alapvető érdekeinek, értékeinek védelme külső és belső támadások-

kal szemben. A védelem kollektív jószág. A piaci javakkal ellentétben a kollektív jószág 

nem rivális, mivel egy egységének fogyasztása nem teszi más számára lehetetlenné ugya-

nazon egység fogyasztását. Nem exkluzív, mivel a jószág élvezetéből senki sem zárható 

ki. Mindaddig, amíg a fenyegetettség érzése nem jelentős, a védelem iránti kereslet jelen-

téktelen, gyakran nulla. Békeidőben a szűkös erőforrásokkal gazdálkodó egyén preferen-

cia-skáláján a védelem hátul jelenik meg. Abban a pillanatban viszont, amikor egy közös-

ség tagjai úgy érzik, hogy a fenyegetettség fokozódik egyből az előzőekhez képest ugrás-

szerű kereslet támad a jószág iránt. A közösségi döntés feladata az, hogy a kereslet-

kínálat e sajátos szakaszosságát feloldja, biztosítva ezzel a védelem folyamatosságát. 

Az emberiség jelenlegi ökológiai lábnyoma jelenleg már meghaladja a fenntartható 

szintet, ezért a túllövés állapotába került. A globalizált világ általános jelensége, hogy profi-

tot privatizál, veszteséget szocializál. Az alacsony bérekre és foglalkoztatásra épít, amely 

az egyensúlytalanságot és a feszültségeket növeli. A világgazdaságot irányító elitek szerint 

hamarosan már a munkaképes lakosság húsz százaléka elég lesz ahhoz, hogy lendület-

ben tartsa a világgazdaságot.  

A magyar emberek mobilitásra hajlandósága alacsony, ennek ellenére döntő többsége 

kénytelen lesz elhagyni lakhelyét, mert a rezsiköltségeit jövedelem híján nem lesz képes 

fizetni. A munkahellyel rendelkező réteg esetében, pedig a „termelés növekedése állandó 

stressz forrása. Arra kényszeríti az embereket, hogy keményebben dolgozzanak, ezzel 

lehetővé téve, hogy megengedhessék maguknak a rendszer által biztosított "új" javak soha 

véget nem érő áradatának megvásárlását. Azt az illúziót kelti a magasabb GDP, hogy az 

emberek egyre jobban, gondtalanabbul élnek, holott valójában egyre hosszabb ideig dol-
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goznak. Lemondanak valamiről, aminek "nincs" ára (szabad idő), olyan értékért, aminek 

ára van (munkaidő)”. (Forrás: Kerekes-Szlávik 2003). [1] 

AZ ELKÖVETKEZŐ ÉVTIZEDEK VÁRHATÓ KIHÍVÁSAI 

Smalley által felsorolt és lejjebb ismertetett kihívások tükrében pár kiragadott példán ke-

resztül keresni a lehetőségeket, hogy Magyarország és a Kárpát-medence területén csök-

kenteni lehessen a negatív hatásokat és fenntartható módon tudjuk fejleszteni a települé-

seket. 

Nógrádi György, biztonságpolitikai szakértőt egykor megkérdeztem arról, hogy Magya-

rországon várható e terrorcselekmény a közeljövőben. A következő választ adta: Magya-

rország nincs az első vonalában semmilyen terror célpontnak. Ugyanakkor látni kell, hogy 

abszolút biztonság sehol sincs, így sajnos Magyarország területén sem.  

Véleménye szinkronban van a nemrég elhunyt Egon Bar ‒ a német biztonságpolitika 

egyik atyja megállapításával: „a biztonság a múltban abszolút, a jelenben relatív, a jövőben 

kiszámíthatatlan”.  

Manapság a társadalmak egyre szélesebb csoportjai érzik úgy, hogy sérülnek alapvető 

jogaik, amiből helyenként már a levegőben lóg a társadalmi katasztrófa.  

Magyarország a szegénység mértékének és mélységének mutatói alapján az EU tag-

országai között a középmezőnyben áll a 2010-es adatok alapján ‒ 12%-os szegénységi 

rátával. A helyzet azóta rosszabb lett, mivel az alsó és felső jövedelmi tized között nyolc-

szoros a keresetbeli különbség, ami nem azonos a vagyoni különbséggel. 

A gondok pedig tovább fokozódnak a globális kihívásokkal: 

— energia,  

— víz, 

— élelmiszer, 

— környezet, 

— szegénység,  

— terrorizmus, háború,  

— betegség, 

— oktatás, 

— demokrácia, 

— népesedés.  (Forrás: Smalley 2004). [2.]. 

„A kihívások csúcsán az energiaellátás található, miután ennek megoldása nélkül a vízellá-

tó rendszerek működésképtelenek, energia és víz nélkül pedig nincs élelmiszer-termelés, 

és az élhető környezet mindhárom előző kihívás megválaszolását feltételezi. Szegénység-

ről pedig akkor beszélünk, ha tömegek számára elérhetetlen az energia, a tiszta víz, az 

élelmiszer és az egészséges környezet. A szegénység ugyanakkor a terror (és a háborúk), 

illetve a betegségek melegágya.” (Forrás: Dinya 2010). [3] 
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VÉDENDŐ ÉRTÉKEK, BIZTONSÁGI KIHÍVÁSOK, KOCKÁZATOK, VESZÉLYEK 

Védendő értékek: „az ember és az élővilág, a környezet, a Föld és környezete, a természe-

ti javak, a létrehozott áruk, a vagyontárgyak, kritikus infrastruktúrák, a demokrácia és a 

törvényesség. 

Az értékeket érintő legfontosabb biztonsági fenyegetések: az eltérő társadalmi fejlő-

désből adódó ellentétek, a társadalmi, gazdasági, pénzügyi válságok, az éghajlatváltozás 

hatásai, a működésképtelen államok, a terrorizmus és a szervezett bűnözés, a regionális, 

etnikai, vallási, nemzeti konfliktus, demográfiai, migrációs feszültségek.  

Prognosztizálható biztonsági kihívások: gazdasági visszaesés, instabil államok és régi-

ók, örnyezetszennyezés, humán eredetű ökológiai változások, demográfiai robbanás, élet-

tér-csökkenés, városiasodás, lakosság felduzzadása, az energiaellátás beszűkülése és az 

energiabiztonság romlása, elszegényedés, az erőforrások felmérése nélküli, rövid távú 

kimerítése, katasztrófák számának növekedése és mértékének súlyosbodása. 

Válságokat sejtető kockázatok: a fegyver-, kábítószer-, műkincs-, ember-, emberi 

szervkereskedelem, tömeges migráció, munkanélküliség, pénzmosás terjedése, tömeg-

pusztító fegyverek, a veszélyes technológiák terjedése, az extrémizmus, a radikalizmus és 

a nacionalizmus terjedése, diktatúrák és diktátorok. 

Az értékeket fenyegető veszélyek: a modern hadviselés jogilag rendezetlen, új ténye-

zői, a szervezett és globalizálódó bűnözés erősödése, a geofizikai hadviselés realitásai, az 

erőszak-radikalizmus, a vallási szélsőségek erősödése, a terrorizmus, a kábítószer-

használat fokozott terjedése.” (Forrás: Isaszegi J. 2013.) [4] 

SZEGÉNYSÉG, MIGRÁCIÓ, KOMPLEX BIZTONSÁG 

A tömeges migráció kapcsán elég csak a szegénység ellen menekülök ezreit megszemlélni 

szerte az országban Szegedtől-Pécsig, Budapesttől-Győrig. 

Napjainkban éli meg az Európai Unió, különösen annak déli országai és mellettük im-

már Magyarország is ‒ az afrikai országokból, Ázsia különböző területeiről érkező ‒ nagy 

többségében – gazdasági menekültek okozta újkori népvándorlás súlyos és tartósnak 

látszó következményeit. Fel kell készülnünk e társadalmi válság-jelenség hosszú távú 

hatásaira, annak jogszerű és a társadalmunk szempontjából is a legkisebb káros követ-

kezményekkel járó kezelésére, szabályozására.  

Leginkább a schengeni külső határt is jelentő szerb – magyar államhatár szakasz az, 

ahol hónapok óta tömegesen léptek be ‒ jog és törvényellenesen hazánk területére mene-

kültek.  

Az illetékes hatóságoknak is fel kell készülni arra, hogy az exodus igen káros lehet a 

közrendre, közbiztonságra és a lakosságra.  

A média napi tájékoztatásai és a nehéz helyzetben lévő határ menti településeken 

szerzett tapasztalatok alapján is az a vélemény alakult ki egyes társadalmi szervezetek-

ben, hogy a rendkívül megnövekedett, összetett és speciális ismereteket igénylő feladatok 

és problémák eredményes megoldása, komoly gondot jelent a rendőrség és a honvédség 
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állománya számára, annak ellenére is, hogy kiegészítésre hatékonyan működtethető az 

Önkéntes Műveleti Tartalékos rendszer is.  

Az 1956 Magyar Nemzetőrség vezetése és tagsága, történelmi múltunk 1848/1849 és 

az 1956-os forradalom és szabadságharc hagyományaira, értékeire is alapozva ‒ az or-

szág nehéz helyzetére való tekintettel ‒ támogatja a kormány erőfeszítésit, ezért az alábbi 

javaslatot teszi meg, amit már eljuttatott a legfőbb döntéshozó testületek számára: 

— a migráció következtében kialakult határ menti, de az ország megindult gazdasági 

fejlődésre is kihatással bíró, várhatóan tartóssá váló, gazdasági, migrációs helyzet 

rendvédelmi oldalú megnyugtató kezelése érdekében, szükséges egy olyan 

rendvédelmi szerv létrehozása, amely szakszerűen és jogszerűn képes megnyug-

tató módon, béke és minősített időszakban is, az államhatár őrizetére, a határfor-

galom ellenőrzésére, a migrációs folyamatok szakszerű kezelésére. 

— a javasolt rendvédelmi szervezet hivatásos, szerződéses és önkéntes állományú 

személyekből épülne fel, az induló létszámszükségletet a jelenleg is soraiban 

tagként belépett személyek jelenthetnék, akik már jelenleg is katonaviselt, több 

diplomás, honvédelmi ismeretekkel rendelkező személyek.  

— a szervezet létszámát, erőit, eszközeit, technikai-anyagi szükségleteit, 

működésének rendjét az államhatáron kialakult helyzet, a költségvetés teherbíró 

képessége, a nemzetközi egyezmények, a migráció méreti és annak tartóssá val-

lása, a schengeni külső határok hossza, a nemzetközi helyzet alakulása és 

számos más tényező határozná meg. 

Dr. Simicskó István honvédelmi miniszter Úr ‒ objektív okok miatt ‒ 2002-ben félbemaradt 

elképzelését (Nemzetőrség) sokan szeretnék a legálisan évtizedek óta működő 1956 Ma-

gyar Nemzetőrség keretei között megvalósítani, ami után várhatóan dominó elv szerint 

csatlakozna valamennyi nemzetőr és nemzeti érzelmű szervezet, ami a létszámviszonyo-

kat és a humán erőforrásokat kedvezően befolyásolná és az ország védelmi képességét 

jelentősen erősítené. 

Természetesen mindez Kormánydöntést igényel, de a nehéz helyzetben az összefogás 

elengedhetetlen. 

Napjainkban a legproblematikusabbak azok a bevándorlók, akik sem a Genfi Konvenció 

alapján nem jogosultak menekültstátuszra, sem pedig kiegészítő védelemre, hanem gaz-

dasági okok miatt embercsempész szervezetek segítségével jönnek Magyarországon át 

Európába. Budapest szívében található Nyugati és Keleti pályaudvarok előtt megdöbbentő 

módon a földön töltik napjaikat a sorsukra várva. Amennyiben tovább utaznak a visszato-

loncolással is számolniuk kell, így a magyarországi rendfenntartó erők fokozódó leterhelt-

sége mindennapossá vált. További migrációs hullámok is várhatóak például Ukrajnából, 

nem beszélve a  természeti erőforrásokhoz való szűkös hozzáférés miatti évtizedekre előre 

prognosztizálható bevándorlásokat. 

A Magyar Kormány döntése értelmében a szerb, horvát határon drótkerítés épül a to-

vábbi beáramlás csökkentésére, ami tágabb értelemben Európát is védi a nem kívánt fo-

lyamatoktól, mivel az EU is megtelt, a képzetlen tömegekre pedig nincs szükség.  
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A migránsok többsége lassan rádöbben, hogy félrevezetés áldozatai, mivel nem az vár 

rájuk Európában, mint amit ígértek nekik és a tömeges integrációjukra nincs elég anyagi 

fedezet, ami végső elkeseredést és feszültségeket gerjeszthet, sőt a radikalizálódásuk 

sincs kizárva. 

A kivándorlás mértékéből és az állásbörzék kevéssé hatékonyságából leszűrhető, hogy 

Magyarország teherbíró képessége jelenleg még a saját állampolgárainak sem biztosít 

megfelelő szintű lehetőségeket, mivel sok diplomás ember túlképzettség címen nem talál 

magának munkát, az alulképzettek pedig tömegesen hagyják el az országot. Közülük so-

kan dolgoznak a jobb megélhetés reményében, optimálisabb feltételeket keresve Nyugat- 

Európában, így mindenképpen keresni kell a megoldásokat az új kihívásokra, ami a 

Kárpát-medence régióinak felemelkedését szolgálja és itt tartja, illetve hazacsábíthatja az 

állampolgárokat.  

A komplex biztonság katonai és környezeti dimenziója és a hadviselés vonatkozásában 

figyelembe kell venni, hogy a katonai biztonság megteremtése közben más biztonsági 

feltételek sérülhetnek, gondolok itt a környezetbiztonságra.  

Ma is aktuális Dwight D. Eisenhower elnök figyelmeztetése: A védelem alapkérdése, 

hogy meddig mehetünk el anélkül, hogy belülről roncsoljuk szét azt, amit kívülről próbálunk 

megvédeni.  

A komplex biztonság katonai és környezeti dimenziója egymást nem kizáró fogalmak. A 

katonai dimenzió szerepe békeidőszakban elsősorban a megfelelő katonai erő kiépítése és 

fenntartása. Cél: elrettentsen az ország elleni katonai támadástól, és kellő súllyal támassza 

alá az ország érdekeit. Fegyveres konfliktus, illetve háború esetén pedig fő feladata a poli-

tikai és hadászati cél elérése.  

Ezzel szemben a környezeti (ökológiai) dimenzió szerepe a körülöttünk lévő környezet 

hosszú távú megóvása, az egészséges élethez szükséges feltételek biztosítása, a talaj, a 

víz és a levegő szennyezésének csökkentése és a káros következmények megelőzése, 

felszámolása.  

A FOSSZILIS ENERGIAHORDOZÓK APADÁSA, ÁREMELKEDÉSE HATÁSAINAK MÉRSÉKLÉSE, HŐFORRÁS-

OK, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS 

A hagyományos energiatermelés és a megnövekedett energiaigény eltávolodott egymástól, 

a világ energiaszükséglete folyamatosan növekszik. 

„Az ismert kőolajkészletek további termelése a jelenlegi szinten mintegy negyven évre, 

a földgáz kb. hetven évre, a kőszén legalább kétszáz évre, a hasadóanyagok mennyisége 

az eddigi technológiával nyolcvan évre (új eljárásokkal azonban több ezer évre) elegendő 

(Desmarest, 2008). A szénhidrogén-termelés üteme tovább már nemigen fokozható, a 

világ elért a szénhidrogén-termelési csúcspont közelébe”. (Forrás: Szarka 2010) [5] 

A fenntartható energiagazdálkodás egy olyan rendszer, amely elsődlegesnek tartja, 

hogy az emberiség az energiaigényét a lehető leggazdaságosabban, (elsősorban helyi 

erőforrásokra támaszkodva) elégítse ki, a lehető legkisebb környezetszennyezéssel állítsa 
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elő, valamint nagy hatékonysággal használja fel azt a szükségletei kielégítésében. A fenn-

tartható energiagazdálkodás részei a környezeti-, gazdasági-, és társadalmi fenntartható-

ság.  

A világ legfőbb energiaforrásai napjainkban a véges mennyiségű fosszilis energiahor-

dozók, melyek évente több millió tonnányi szennyező anyagot juttatnak a légtérbe. Legna-

gyobb megújuló energiaforrásunk, a Földre érkező napenergia, ugyanakkor sokszorosa a 

mai rendelkezésre álló fosszilis készleteknek.  

Hazánk különösen előnyös helyzetben van földhő és napenergia vonatkozásában. A 

napsugárzás különböző hatásait bemutató kartogramból leolvasható, hogy Magyarország 

területén belül maximum 5%-os eltérés tapasztalható a legjobban és a legkevésbé napsü-

tött tájak között.  

A napenergia hasznosítása hazai körülmények között, passzív formában: épületenerge-

tika átstrukturálása, nagy üvegfelületű épületek kialakítása, belső légáramlás optimalizálá-

sa, fűtés nélküli fóliasátrak létesítése, a hasznosítás aktív formában: napelemek, napkol-

lektorok, hőszivattyúk. 

A hőforrások: talajvíz, külső levegő, masszív abszorber, biogáz, szennyvíz, elhasznált 

termálvíz. A mikrokörnyezetünkben szükséges alternatívákat kell keresnünk a lakóépüle-

tek, középületek, intézmények energiaellátására.  

A már Magyarországon is növekvő számú Zéró Energia Ház energiaellátására minden 

lehetséges megújuló energiát felhasználunk a napfénytől a szélenergián keresztül (ahol 

kellő a szélsebesség), egészen a földhőig. 

A legjelentősebb megtakarításokat az energiatermelés és energiafelhasználás éssze-

rűsítésével, valamint az építmények hőveszteségének csökkentésével és természetesen a 

fűtőberendezések optimalizálásával érhetjük el. Nagyon fontos a pontos mérnöki tervezés, 

mert ennek hiányában sokkal kisebb hatásfokú lesz a rendszer hatékonysága. 

A megújuló energiák használata egy olyan jövőképet tár elénk, mely úgy jelent együtt-

élést a környezettel, hogy nem károsítja azt.  

A koncepció lényege, hogy a ház fenntartásához nem kell idegen energiát felhasználni, 

hiszen a ház maga termeli meg a működéséhez szükséges energiákat, éppen úgy a világí-

táshoz szükséges energiát, mint a fűtéshez szükséges erőforrásokat. Abban az esetben, 

ha mi magunk termeljük meg az energiát, akkor megmarad sok pénz másra.  

Magyarország fosszilis energiahordozókban ugyan szegény, ám az ország igényeit 

meghaladó mértékű megújuló energiavagyonnal rendelkezik. Ez nagyon kedvező egy több 

lábon álló, decentralizált, a regionális fejlesztéseket előtérbe helyező, megújuló energiát 

hasznosító, autonóm kistérségi rendszer kialakulására.  

Azt kell eldönteni, hogy milyen jövőt szánunk magunknak és családunknak: havonta 

megújuló számlák, vagy megújuló energia, ami ha kezdetben többe is kerül, de hosszú 

távon bejön és megtérül. 

A településfejlesztés vonatkozásában a fejlesztés feltételez egy céltudatosságot a tár-

sadalom és annak nevében fellépő „diktátor” részéről. (A diktatúra hatékonyabb, mint a 

demokrácia.) Akkor lesz maradandó a fejlesztés, ha a hatékonyság eléréséért ráépül a 
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fejlődés irányára. A terület és településfejlesztést szükségszerű egységben kell fejleszteni. 

A település fejlesztése külső (állami) forrásokból történik, a település működtetése pedig 

saját forrásokból (önkormányzati vagyon, helyi adók). A település gazdasági, gazdaság-

szabályozó, gazdálkodó közösség. Az erőforrások hasznosítása a gazdálkodó közösség 

feladata. A fő kérdés az erőforrás gazdálkodásnál, hogy a köz és magán erőforrásokat 

hogy tudják hasznosítani, a település érdekében. A szükségletek kielégítésében közös 

célok, érdekazonosságok vannak (infrastruktúra, tömegközlekedés, köztisztaság).  

A gazdasági közösség megvizsgálja, melyek azok a szükségletek, melyeket közpénz-

ből ki akarnak elégíteni. A közjavak használatából senkit sem lehet kirekeszteni. 

A település térbeli megjelenési gócpont, mely társadalmi, gazdasági, infrastrukturális és 

természeti szférákból áll (1. számú ábra). A tér is 4 szférás ‒ a település része a tér. 

A tetraéder modellhez hasonlóan, ha fejlesztjük a települést, akkor oda kell figyelni arra, 

hogy mind a 4 szférát egyszerre fejleszteni kell, mivel ellenkező esetben torzulások követ-

keznek be.  

 
1. számú ábra (Forrás: A települések tetraéder-modellje - Dr. Tóth József 1981) [6.] 

 

Azonos feladatokat azonos téren és településegységen keresztül, valamint azonos cél és 

eszköz és intézményrendszeren keresztül kell folytatni. Mindehhez szükséges egy terve-

zés, amihez kell egy politikai célrendszer. 

BEFEJEZÉS 

A kihívások felvetéséből lokális, regionális és globális következtetések vonhatóak le. 

Lokális: a környezetgazdaság és a védelemgazdaság NATO tagságból fakadó szövet-

ségi kötelezettségek helyi viszonyokra való adaptálása. Meg kell tervezni azt, hogy jobb 

legyen a tér és milyen módon. A fejlesztés révén meg kellene adni az új lényegét és, hogy 

hogyan nézzen ki funkcionálisan és formálisan. A tervezés folyamata fejlesztés és rende-

zés is egyúttal.  

Településfejlesztés vonatkozásában a várost, falut, tanyát egységben kell fejleszteni. 
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Regionális: Kelet-Közép-Európa, visegrádi térségi országok bővítésének aktualitása, 

aminek vannak védelemgazdasági és környezetgazdasági aspektusai, mint például: élel-

miszertermelés helyben, talajjavítás, vízgazdálkodás, árvízvédelem, településfejlesztés, 

közlekedésfejlesztés.  

Globális: Nemzetközi szerződések, mint például a Kiotói Szerződés, ENSZ éghajlat-

változási keretegyezménye.   

Az elkövetkező évtizedekben nem tartható fenn az erőforrások pazarlása és elhaszná-

lódásának jelenlegi üteme, a környezet állapotának veszélyes és drámai romlása és a 

gazdasági egyenlőtlenségek növekedése.  

A mai technológiákkal nem áll módunkban új olajmezőket felfedezni, a fosszilis ener-

giahordozók ismert készletei viszont csökkenőben vannak. 

 Mindenképpen szükséges lenne, ha Magyarországon ‒ az EU-s ajánlásoknak megfe-

lelően ‒ eljutnánk oda, hogy a nem megújuló erőforrások használatát ‒ 25-30%-ban ‒ ki 

tudnánk váltani a megújulókkal, elsősorban a Nap energiájának jobb kihasználásával.  

Ennek ellenére a megújuló energiafajtákból és a ma ismert megoldásokkal a világ jelen-

legi energiaigénye nem elégíthető ki, ráadásul a természettől elvett terület nagysága nő.  

„Természeti környezetünk megóvása érdekében ezért a legnagyobb lehetőség – globá-

lisan és Magyarországon is − az energia-takarékosságban és az ésszerű energia-

felhasználásban rejlik. Természeti lehetőségeinkkel a józan észt követve kell élni: idehaza 

minden energiafajtát a saját, optimális helyén, és megfelelő mértékben ajánlatos figyelem-

be venni. A bioenergiában a helyi felhasználás, a geotermikában a pazarlás megszünteté-

se, a szélenergiában az egyenletesebb időbeli termelés megvalósítása (például 

víztározással), a napenergia terén a lokális kiegészítő szerep lehetséges növelése, a víz-

energia terén pedig egy teljes, politikamentes újragondolás kínálkozik lehetséges legfonto-

sabb célkitűzésként.” (Forrás: MTA Környezettudományi Elnöki Bizottság energetika és 

környezet albizottság (2011) [7] 

Az éghajlatváltozás, az édesvízkészletek fogyása még a terrorizmusnál is komolyabb 

fenyegetést jelent Európa, sőt az egész civilizációnk számára. 

Nemzeti érdek Magyarország NATO tagsága, ezért részt is vállal a közös NATO felada-

tokból, ami fejleszti a Magyar Honvédség műveleti képességét, amit csak műveletben lehet 

elsajátítani. Ez kamatozik az ország védelmi képességében is.  

Olyan háborús veszélyt magukban rejtő konfliktusok a jövőben sem zárhatók ki, ame-

lyek természeti erőforrások, például energiaforrások, ivóvíz birtoklása, illetve megosztása, 

vagy éppen a környezet megóvása érdekében robbannak ki. Ha etnikai diszkriminációval is 

együtt járnak, akkor akár erőszakos katonai cselekménnyé is átalakulhatnak, ha kettő vagy 

több etnikai csoport osztozik egy régió környezeti adottságain, és közülük valamelyik csak 

korlátozottan férhet hozzá az ott fellelhető természeti erőforrásokhoz.  

Kérdés viszont, hogy egy globalizálódó világban, amelyben az individualizmus, a ver-

senyszellem, a rövid távú szemlélet uralkodik, lehet-e egyáltalán még fenntarthatóságról és 

politikusi érdek nélküli globális környezeti probléma megoldási hajlandóságról beszélni. 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Az_ENSZ_%C3%A9ghajlat-v%C3%A1ltoz%C3%A1si_keretegyezm%C3%A9nye
https://hu.wikipedia.org/wiki/Az_ENSZ_%C3%A9ghajlat-v%C3%A1ltoz%C3%A1si_keretegyezm%C3%A9nye
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Ki kellene használni, hogy a Kárpát-medencében két makroregionális fejlesztési irány 

találkozik, amit a magyaroknak és a társbérlőinknek, így a szlovákoknak is a politikai hatá-

rokon átívelően, együttesen lehetne hatékonyan lecsapolni. Az egyik Nyugat-Európát a 

Balkánnal összekötő tengely, a másik Padániát (Észak-Olaszország) Ukrajnával összekötő 

vonal, melynek a találkozási pontja a Kárpát-medence, ami Magyarországnak és Szlováki-

ának is jó. 

Egy oly szerves térszerkezeti, tájkapcsolati fejlődésű, de mégis belső elszigeteltséggel 

gyötört térségben, mint a Kárpát-medence a kiszolgáltatottság okozója lehet, ha a közöttük 

húzódó határok elválasztó funkciója érvényesül. A határokon átnyúló együttműködésnek 

terjedése viszont az egész közép-európai térséget felemelheti.  

A történelem tanulmányozása során megállapítható, hogy azok a makrotérségek tud-

nak a legstabilabb és legdinamikusabb gazdasági és társadalmi fejlődést felmutatni, ame-

lyekben jellemző a mikrotájak széles összekapcsoltsága.  
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