
 

 

3. A 21. század biztonsági kihívásai 

3.1. A demográfiai robbanás és következményei 

A globális kihívások közé tartozik a Föld népességének növekedése. Bolygónkat 2017-ben 

mintegy 7,5 milliárd1 ember lakja.2 2050-re a népesség várhatóan 9,8 milliárdra nő,  2100-

ra ez a szám már 11 milliárdra emelkedhet.3 A legnagyobb gondot Afrika és Dél-Ázsia igen 

gyors demográfiai növekedése és Európa népességének csökkenése és elöregedése okozza. 

A demográfiailag gyorsan fejlődő országokat az 1. táblázat mutatja be: újabb országok 

kerülnek demográfiailag fejlődő szakaszba, mint Irán, India és Brazília.4 

1. táblázat 

A különböző országok demográfiai fejlődése 

Ország Átlagéletkor 

2010-ben  

(év) 

Átlagéletkor 

2020-ban 

(év) 

Átlagéletkor 2030-

ban  

(év) 

Demográfiai 

fejlődési szakasz 

Brazília  29 33,2 35 2000–2030 

India  26 28,7 32 2015–2050 

Kína  35 38,4 43 1990–2025 

Irán 26 31,7 37 2005–2040 

Oroszország 39 40,3 44 1950–2015 

USA  37 38,5 39 1970–2010 

Forrás: Global Trends 2030: Alternative Worlds. 24. 

A népességnövekedés az egyes földrészeket eltérő módon érinti. Az afrikai kontinens 

népessége 1950 óta 5,5-szeresére nőtt, Latin-Amerikáé és a Karib-szigeteké, valamint 

Ázsiáé és Óceániáé pedig több mint 3-szorosára. Észak-Amerika lakossága mindeközben a 

duplájára emelkedett. A legkisebb növekedés Európában következett be, mindössze 1,4-

szeres gyarapodással. 5 

                                                           
1 www.ksh.hu/interaktiv/grafikonok/vilag_nepessege.html (2021. 02. 28.) 
2 Kaiser (2011a); (2011b) 
3 2050-re már közel 10 milliárdan leszünk; 

www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_hosszu/h_wdsd001a.html (2017. 07. 23.) Vö.: 

Kennedy (1997) 30. A Föld lakossága 2025-ben eléri a kb. 8,5 milliárd, 2050-re pedig a 

9,3 milliárd főt. A nők termékenysége Nigéria és Nyugat-Európa viszonylatában 7:1. (!) 

Lásd: Sheenan (1997) 11. A fejlett országokban 26, a fejlődő országokban 240 (!) 

születés történik percenként.  
4 Vö.: óriási erőközpontokként jelöli meg Kínát, Indiát, feltörekvő új hatalmakként 

Brazíliát, Törökországot és Iránt. Forrás: Strategic Trends Programme Global Strategic 

Trends – Out to 2040. 
5 Forrás: 2050-re már közel 10 milliárdan leszünk. 

http://www.ksh.hu/interaktiv/grafikonok/vilag_nepessege.html
http://www.ksh.hu/interaktiv/grafikonok/vilag_nepessege.html
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_hosszu/h_wdsd001a.html
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_hosszu/h_wdsd001a.html


 

 

 

 
6. ábra 

A Föld népességének kontinensek szerinti megoszlása, 1950–2100 

Forrás: 2050-re már közel 10 milliárdan leszünk 

 

7. ábra 

A Föld népességének alakulása kontinensek és országok szerint 2100-ig 

Forrás: http://www.ksh.hu/infografika/2020/nepesedesi_vilagnap_2020.pdf  

Mindez átrajzolta a Föld népességének kontinensek közötti megoszlását. 1950-ben Ázsia 

lakossága tette ki a világ népességének 55%-át, ez 2017-ben 60%-ra (4,5 milliárdra) 

emelkedett. Afrika népességének részesedése ugyanezen időszak alatt 9-ről 17%-ra (1,3 

milliárdra) nőtt. 2050-ben a fejlettebb világ lélekszáma várhatóan a 2000-es szint közelében 

http://www.ksh.hu/infografika/2020/nepesedesi_vilagnap_2020.pdf


 

 

alakul, a fejlődő országoknak viszont már legalább 7,8 milliárd lakosa lesz. (Tehát 1:6,5 

arány prognosztizálható.)6 

Az Eurostat által készített prognózis alapváltozata szerint az unió népessége a 21. 

század közepéig – lassú ütemben – folyamatosan növekedhet: 2045-ben elérheti 

maximumát, 529,1 millió főt.4 Ezt követően a trend lassú csökkenésbe, majd stagnálásba 

mehet át, 2080-ra az unió lakossága 518,8 millió főre mérséklődhet. 2080-ban az Eurostat 

számításai szerint 82,4 millió fős lakosságával a jelenlegi tagországok közül az Egyesült 

Királyság lehet a legnépesebb (Franciaországot megelőzve). Magyarország a 8,7 millióra 

becsült lélekszáma alapján megőrizheti a 13. helyét a rangsorban, miközben részaránya 

1,9%-ról 1,7%-ra csökkenhet.7 1800-ban például a Föld teljes népességének csak 3–5%-a 

volt városlakó, 2000-re ez már 47%-ra nőtt. Valamikor 2008–2009-ben volt minden 

második ember városlakó. Ma már az emberiség többsége városokban él. 2030-ra – egy 

ENSZ-előrejelzés szerint – közel 5 milliárd fő lesz városlakó, azaz az akkori teljes népesség 

legalább 60%-a.8 

 

8. ábra 

A népesség főbb központjai 

Forrás: Strategic Trends Programme Global Strategic Trends – Out to 2045 

 

 

Az európai kontinens lakosságának fogyását jól szemlélteti a 9. ábra. 

                                                           
6 Kaiser (2011a); (2011b) 
7 Forrás: 2050-re már közel 10 milliárdan leszünk. 
8 Kaiser (2011a); (2011b) 



 

 

 

 

9. ábra 

A világ népessége kontinensek szerint, 1950–2100 

Forrás: www.ksh.hu/interaktiv/grafikonok/vilag_nepessege.html 

Míg 2020-ban Európát 740 millió fő lakja, addig ez a szám 2050-re 715 millió főre 

csökkenhet.57 A biztonsági fenyegetések egy másik veszélyes kategóriája a „széteső 

államok”.58 Ez azt mutatja, hogy az ország központi vezetése, államhatalma felbomlik, nem 

rendelkezik az erőszak monopóliumával, nem képes többé megvédeni a polgárait, nem 

képes a biztonságot és a stabilitást garantálni. A kialakult helyzetet a nemzeti, vallási 

ellentétek, a polgárháborúk, a fegyveres konfliktusok, a tömegpusztító fegyverek birtoklása 

tovább élezi. A vallási adatokat és arányokat tekintve a világ népessége a 2. táblázatban 

vázoltak szerint oszlik meg, és arányaiban így változhat majd. 

 
57 Forrás: www.ksh.hu/interaktiv/grafikonok/vilag_nepessege.html (2017. 07. 23. ) 
58 A bukott állammá válás sorrendje 2030-ra így alakulhat: 1. Szomália, 2. Burundi, 3. Jemen, 4. Uganda,  

5. Afganisztán, 6. Mali, 7. Kongói Demokratikus Köztársaság, 8. Kenya, 9. Nigéria, 10. Pakisztán, 11. Csád,  
12. Niger, 13. Haiti, 14. Etiópia, 15. Banglades. Forrás: Global Trends 2030: Alternative Worlds. 18. 

 

2. táblázat 

https://www.ksh.hu/interaktiv/grafikonok/vilag_nepessege.html
http://www.ksh.hu/interaktiv/grafikonok/vilag_nepessege.html
http://www.ksh.hu/interaktiv/grafikonok/vilag_nepessege.html


 

 

2.  táblázat 

A nagyobb vallási csoportok híveinek száma és százalékos aránya a Föld népességén belül 

 2010 2050 2070 2100 

Keresztények 
2,16 milliárd fő 

31,4% 

2,92 milliárd fő 

31,4% 
3,96 milliárd fő 

32,3% 

3,78 milliárd fő 

33,8% 

Muszlimok 
1,6 milliárd fő 

23,2% 

2,76 milliárd fő 

29,7% 

3,93 milliárd 

fő 

32,3% 

3,91 milliárd fő 

34,9% 

Vallás 

nélküliek 

1,13 milliárd fő 

16,4% 

1,23 milliárd fő 

13,2% 

1.16 milliárd fő 

10,5% 

 

1,0 milliárd fő 

9,0% 

Hinduk 
1,03 milliárd fő 

15% 

1,38 milliárd fő 

14,9% 
1,56 milliárd fő 

14,1% 

1,68 milliárd fő 

15,2% 

Buddhisták 
487,76 millió fő 

7,1% 

486,27 millió fő 

5,2% 
423,3 millió fő 

3,8% 

224,2 millió fő 

2,0% 

Törzsi 

vallások 

404,69 millió fő 

5,9% 

449,14 millió fő 

4,8% 
453,4 millió fő 

4,1% 

459,7 millió fő 

4,2% 

Zsidók 
13,86 millió fő 

0,2% 

16,09 millió fő 

0,2% 
17,9 millió fő 

0,15% 

19,0 millió fő 

0,17%- 

A világ 

népessége 

összesen 

6,895 milliárd 

fő 

100% 

9,307 milliárd 

fő 

100% 

11,05 milliárd 

fő 

100% 

11,072 milliárd 

fő 

100% 

Forrás: The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010–2050 

 



 

 

10. ábra 

A világ vallási térképe és a világvallások megoszlása 

Forrás: Book Review on Christianity reborn: the global expansion of Evangelicalism in the twentieth century 

Ateisták  Buddhisták              Keresztények                    Hinduk   Zsidók (0,2%)  Muszlimok               Egyéb  

11. ábra 

A fő világvallások aránya százalékban és elhelyezkedésük 

Forrás: Major world religions 

 

12. ábra 

A muszlim népesség aránya és területi elhelyezkedése Európában 2030-ban 

Forrás: Pew: Muslims to make up 8% of Europe’s population in 2030 

Mindezeket úgy érzékeltethetjük, hogy ha az emberiséget egy 100 lakosú falura 

redukálnánk, de a nemzetek arányát fenntartanánk, akkor a falu így nézne ki: 



 

 

 50 férfi és 50 nő lenne. 

 61 falusi lenne ázsiai (ebből 20 kínai és 17 indiai lenne), 14 afrikai, 11 

európai, 9 latin vagy dél-amerikai, 5 észak-amerikai és a falusiak közül 

senki sem lenne Ausztráliából, Óceániából vagy az Antarktiszról. 

 33 falubeli keresztény, 20 muzulmán, 13 hindu, 6 buddhista, 2 ateista, 12 

nem vallásos, a fennmaradó 14 pedig más vallás tagja. 

 27 falusias lenne 15 évesnél fiatalabb,  

 7 pedig 64 évesnél idősebb. 

 70 fő dolgozna,  

 28 a mezőgazdaságban 

 14 az iparban,  

 28 pedig a szolgáltató szektorban,  

 30 falubeli munkanélküli vagy alulfoglalkoztatott lenne,  

 53 falusi lakos kevesebb, mint két amerikai dollárból élne naponta. 

 18 falusi nem tudna írni vagy olvasni,  

 63 falusinál nem megfelelő a higiénia, 

 33-nak lenne mobiltelefonja,  

 16-nak online lenne az interneten. 

 18 autó lenne a faluban. 

 26 falusi dohányozna,  

 14 falusi elhízott,  
 1 falusi lakos AIDS-es lenne  

 Egy év végére egy falusi ember meghal és két új falusi ember születik, így a 

lakosság 101-re emelkedik.9  

 

13. ábra 

Az új, többkomponensű globális hatalom mutatói alapján számított hatalmi sorrend változásai 2050-ig 

Forrás: Global Trends 2030: Alternative Worlds 

A többkomponensű hatalom mutatói alapján (gazdasági, katonai, informatikai) 2030 lesz a 

váltópont a fejlett (OECD) és a fejlődő országok sorrendjében. 2030-tól az USA, Japán és 

                                                           
9 https://www.thoughtco.com/if-the-world-were-a-village-1435271  (2021. 03. 19.) 

https://www.thoughtco.com/if-the-world-were-a-village-1435271


 

 

Európa országai lefelé haladnak a listán, míg India, Kína és Oroszország fejlődő 

irányvonalat követ majd. 

3.1.1. Magyarországra vonatkozó adatok és előrejelzések 

Összességében a tíz évvel ezelőtti népszámlálások eredményeihez viszonyítva a 

Kárpát- medence lakosságszáma csökkent, és a csökkenés nagysága meghaladta az 1,1 

milliót. A régióban kivétel nélkül csökkent a magyaron kívüli jelentősebb államalkotó 

nemzetek tagjaiként összeírtak létszáma is.10A világ, de főleg az európai trendet követve a 

demográfia dimenziójában, hasonlóan alakul Magyarország helyzete, hiszen az elöregedés, 

a fogyás lesz jellemző hosszú távon. 

 

  

13. ábra 

A világ és Magyarország népességének összetétele nemek és korcsoportok szerint 
 Forrás: http://www.ksh.hu/infografika/2020/nepesedesi_vilagnap_2020.pdf  

 

                                                           
10 Forrás: http://karpatalja.net/magyarok-a-karpat-medenceben (2017. 07. 23.)  

http://www.ksh.hu/infografika/2020/nepesedesi_vilagnap_2020.pdf
http://karpatalja.net/magyarok-a-karpat-medenceben
http://karpatalja.net/magyarok-a-karpat-medenceben


 

 

 

 

14. ábra 

Magyarország lakosságának száma nemek és életkor alapján 2050-ig 

Forrás: KSH, 2020. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. táblázat 

A vallási felekezethez tartozók létszámának alakulása Magyarországon 

 2001 2011 Változás fő és % 

Katolikus 5 558 961 3 871 922 
–1 687 039 –

30,3% 

Református  1 622 796 1 153 454 
–469 342 –

28,9% 

Más valláshoz, felekezethez  

tartozó  
428 856 406 999 

–21 857 –

5,1% 

Vallási közösséghez, felekezethez 

tartozók együtt  
7 610 613 5 432 375  

–2 178 238 –

28,6% 

Vallási közösséghez, felekezethez 

nem tartozók  
1 483 369 1 806 409  

323 040 

21,8% 

Teljes népesség  10 198 315 9 937 628  
–260 687 –

2,6% 

Forrás: www.ksh.hu/apps/shop.lista?p_lang=HU&p_kereses_id=14857 

A 2011. évi népszámlálási adatok szerint a lakosság 84%-a magyar anyanyelvű volt. A roma 

népesség 1990-ben 428 122 fő, 1992-ben 461 389 fő, 1993-ban 597 271 fő, 2001-ben 205 

720 fő, 2011-ben pedig 315 583 fő volt, s ez a lakosság 7,1%-a.11 

 

A jelenlegi migrációs trendek fennmaradását feltételezve a lakosság száma 2020-

ban 9,2 és 9,5 millió között, 2050-ben 7,5 és 8,7 millió között alakul majd. A 65 éven 

felüliek aránya a mai 16,9%-ról 2020-ig elérheti a 20,5%-os értéketAz idős népesség 

eltartottsági jelzőszáma – amely az idősek számát a 15–64 évesek arányában fejezi ki – 

24,6%, és ez az előrejelzések szerint 2050-re megkétszereződhet.12 Az ország öregedési 

indexe 126,1 – ez azt jelenti, hogy 100 fő 0–14 év közötti személyre 126 fő 65 éves és annál 

idősebb ember jut.71 

 

3.2. Az élelem, a víz, az ásványkincsek és az energiahordozók hiánya 

3.2.1. Élelmiszerhiány 

A demográfiai robbanás miatt a növekvő lakosság élelmezése egyre nagyobb gondot jelent. 

Az előrejelzések szerint 2030-ra 60%-kal nő a világ szükséglete élelmiszerből, 

                                                           
11 Forrás: www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_04_2011.pdf (2017. 07. 

23.); Kertesi–Kézdi (1998) 120–150. 
12 www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mo/mo2011.pdf 

(2017. 03. 24.) 71 Forrás: KSH, 2011. 

http://www.ksh.hu/apps/shop.lista?p_lang=HU&p_kereses_id=14857
http://www.ksh.hu/apps/shop.lista?p_lang=HU&p_kereses_id=14857
http://fna.hu/hir/vilagelelem
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_04_2011.pdf
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_04_2011.pdf
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mo/mo2011.pdf


 

 

takarmányból és rostanyagból.13 A Világbank szerint a világnak 50%-kal több élelmet kell 

termelnie, hogy 2050-ig az emberiséget táplálni tudja. Az éghajlatváltozás több mint 25%-

kal csökkentheti a terméshozamot.14 A Földön a megművelhető földek 20%-a jó, 6%-a 

közepes, 34%-a gyenge termőképességű, 40%-a pedig terméketlen.15 Ennek következtében 

Ázsiá ban és Afrikában 700–800 millió ember alultáplált.75 A fegyveres konfliktusok miatt  

Jemenben 14,1 millió, Afganisztánban 8,5 millió, Nigériában 8,1 millió, Szíriában 7 millió, 

Dél- Szudánban 4 millió fő éhezik. A természeti katasztrófák következtében Etiópiában 9,7 

millió, Malawiban 6,7 millió, Zimbabwében 4,1 millió, Haitiben 1,5 millió, Mozambikban 

1,1 millió fő szenved az élelem hiánya miatt.16 

 

Az általános élelmiszer-termelés elegendő lesz a szaporodó népesség táplálásához, 

azonban a hiányos infrastruktúra és elosztás, a politikai ingatagság és a krónikus szegénység 

rosszultápláltsághoz vezet Afrika Szaharán túli térségeiben. A megművelhető területek 

száma éppen a krízisterületeken a legalacsonyabb: Afrikában 11%, a Közel- Keleten és 

ÉszakAfrikában 4%, Latin-Amerikában 10%, Délkelet-Ázsiában és az óceániai térségben 

29%.17 795 millió ember krónikusan alultáplált, ebből 780 millióan a fejlődő országokban 

élnek. 

 

 

 

15. ábra 

Az élelmiszer-biztonság hiánya által érintett lakosság (millió fő) 

Forrás: Global Report on Food Crisis 

                                                           
13 Forrás: Túlhasználat. 
14 A world perspective on food shortages. 
15 Müller (1993) 5. 75 Smith (2000) 17. 
16 Global Report of Food Crisis. 
17 www.stat.berkeley.edu/~aldous/Real-World/gst4_update9_Feb10.pdf (2017. 07. 29.) 

http://www.stat.berkeley.edu/~aldous/Real-World/gst4_update9_Feb10.pdf
http://www.stat.berkeley.edu/~aldous/Real-World/gst4_update9_Feb10.pdf


 

 

 

16. ábra 

Az élelmiszer-biztonság hiánya 2010–2045 között 

Forrás: Strategic Trends Programme Global Strategic Trends – Out to 2045 

3.2.2. Vízhiány 

Az élelmezés problémakörével18 szoros összefüggésben van az ivóvízkészlet feltárásának 

és elosztásának kérdésköre. Ahogy nő a Föld népessége, úgy nő az ivóvíz iránti igény. Sőt, 

a vízfelhasználás kétszer gyorsabb ütemben nőtt az elmúlt száz évben, mint a lakosság. A 

világ folyórendszereinek mára csaknem a fele károsodott valamilyen mértékben, és egyes 

folyók már nem érik el az óceánt, kiszáradnak. Napjainkra a folyók csaknem 70%-ánál 

csökkent a vízhozam világszerte. A folyók, tavak apadásának egyik oka az éghajlatváltozás, 

amely módosítja a csapadék eloszlását, fokozza a párolgást. Az ENSZ szerint 2040-re már 

30%-kal nagyobb lesz az ivóvíz iránti kereslet, mint a kiaknázható készletek. Ekkor már a 

Föld népességének fele szenved majd vízhiánytól. Egyetlen kilogramm rizs előállításához 

legalább 5000 liter vízre, a kávé esetében viszont már 22 ezer liter vízre van szükség. Egy 

átlagos napilap előállítása nagyjából 300–400 liter vizet igényel. 19  Bolygónk 

vízkészleteinek csak 2,5%-a az ember számára hasznos édesvíz. Ennek is a 69%-a 

gleccserekben és a sarkkörök állandó hó- és jégtakaróiban van, további 30%-ot pedig olyan 

föld alatti vízkészletek rejtenek, amelyekhez egyelőre vagy lehetetlenség hozzájutni, vagy 

kiaknázásuk túl energia- és költségigényes lenne. 

Itt mindjárt el is érkeztünk az édesvízkészletek körül kialakuló lehetséges problémák 

két alapvető típusához: a hozzáférhető vízkészletek növekvő mértékű hiánya és 

szennyezése, valamint a víz elosztása körüli vitákhoz. Ez távolról sem elhanyagolható 

szempont, hiszen a Közel-Keleten konfliktusforrásként jelentkezik. A világ lakosságának 

közel negyede küzd ivóvízellátási gondokkal.20 2025-ben 2,4–3,4 milliárd ember olyan 

országban fog élni, amely vízstresszes (water-stressed), azaz az 1 főre eső vízmennyiség 

nem éri el az 1700 köbmétert évente. Többnyire afrikai, közel-keleti, dél-ázsiai országokról 

                                                           
18 Smith (2000) 22–24. 
19 Kaiser (2011a); (2011b) 
20 Kőszegvári (1993–1996) 33.  

http://fna.hu/vilagfigyelo/nepessegrobbanas
http://fna.hu/vilagfigyelo/eghajlatvaltozas
http://fna.hu/vilagfigyelo/eghajlatvaltozas
http://fna.hu/mittehetsz/vizlabnyom
http://fna.hu/mittehetsz/vizlabnyom
http://fna.hu/mittehetsz/vizlabnyom


 

 

és Észak-Kínáról van szó. (Lásd a 18. ábrán vörös színnel jelölt térségeket.) Világszerte 214 

főbb folyórendszeren osztozik két vagy több állam, ezek legtöbbje elosztási viták tárgyát 

képezi. 21  Mind a felszíni, mind a földalatti vízkészletek elosztásából származó 

konfliktusokra jó példákat szolgáltat a Közel-Kelet (a Jordán, a Nílus, a Tigris és az 

Eufrátesz). 

 

17. . ábra 

A vízstresszes és extrém vízstresszes területek 2030-ban 

Forrás: Global Trends 2030: Alternative Worlds 

 
18. . ábra 

Vízbiztonság 2045-ben 

Forrás: Strategic Trends Programme Global Strategic Trends – Out to 2045 

3.2.4. Az energiahordozók kimerülése 

                                                           
21 Hauge–Ellingsen (1996) 17.; 



 

 

1981 és 2010 között a világ elsődleges energiafelhasználása 82%-kal nőtt, azaz az 

energiafogyasztás a 6,6 milliárd tonna kőolajnak megfelelő értékről 12 milliárd tonnára 

ugrott. 2011-ben 5,6%-kal bővült a globális energiafogyasztás – erre 1973 óta nem volt 

példa. Míg 1990-ben 500 millió volt az autók száma világszerte, 2011-ben már csaknem 

800 millió, s ez 2050-re 2–3 milliárd közöttire emelkedhet a Nemzetközi Energia 

Ügynökség szerint. 2030-ra az előrejelzések 16,5 milliárd tonnára becsülik az energiaigényt 

kőolaj-egyenértékben számolva, miközben a fogyó kőolajkészletek ellenére jelenleg még 

közel 85–90%-os a fosszilis (nem megújuló) források aránya a világ 

energiafogyasztásában.22 

A Föld erőforrásai csak meghatározott ideig biztosítják az emberiség szükségleteit, 

emiatt szükséges számba venni bolygónk erőforrásait, különös tekintettel a világ élelmiszer-

, energia- és ivóvíztartalékaira, s ezzel összefüggésben megvizsgálni a várható 

környezetszennyezés mértékét. Az emberiségnek szembe kell néznie az önfenntartás 

alapjait biztosító energiahordozó-készletek gyors kiapadásával. A gáz 52,8 évig, az olaj 

50,7 évig – más források szerint 92 évig –, a barnakőszén 102 évig, a feketekőszén 114 évig 

áll az emberiség rendelkezésére. Ezek elfogyása után új energiahordozókra lesz szükség.23 

A nukleáris energia rendszerbe állítása lassította az energiahordozók kiaknázásának 

ütemét, de számtalan újabb, megoldatlan kérdést vetett fel. A világ atomreaktorainak száma 

folyamatosan növekszik, napjainkban mintegy 440-re tehető. A hazánk területén található 

elsődleges (primer) energiahordozók az ország energiaigényének 50%-át adják. A nukleáris 

energiatermelést is figyelembe véve a villamosenergia-függőségi mutatónk 60%. Az 

energiahordozók terén az importunk 2012–2013-ban 78,2%, 2021–2022-ben 93,3% lesz 

földgáz tekintetében, az összes energiafüggőségünk 62,5%.24 

 

 

 

19. ábra 

Az európai országok függése az orosz gáztól 

                                                           
22 Forrás: Túlhasználat. 
23 RIRCHIE (2017.) How long before we run out of fossil fuels?  

https://ourworldindata.org/how-long-before-we-run-out-of-fossil-fuels  
24 Zsuga (2012)  

http://fna.hu/vilagfigyelo/olajcsucs
https://ourworldindata.org/how-long-before-we-run-out-of-fossil-fuels


 

 

Forrás: Zsuga, 2016. www.google.hu/search?q=orosz+g%C3%A1z+f%C3%BCgg%C3%A9s&source=lnms& 
tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwip867-qtHWAhWFCpoKHYa1BYIQ_AUICigB&biw=1366&bih=613#imgdi 

i=IvsigZb0iBwfkM:&imgrc=6DIMj3Sp0xZCAM: 

4. táblázat 

A világ kőolaj- és földgáz-tartalékai és azok aránya 

  
Kőolajtartalékok 

mennyisége   
(1000 millió tonna) 

Aránya a világ 
tartalékaiból 

(%) 

Földgáztartalékok 
(milliárd m3) 

Aránya a világ 
tartalékaiból 

(%) 

Észak-Amerika  36,3 14,1 12,9 6,5 

Dél- és 

KözépAmerika 
50,9 18,7 8,0 4,0 

Európa  1,9 0,8 3,4 1,7 

Afrika 16,6 7,2 14,9 7,5 

Közel-Kelet 112,9 48,1 75,6 38,0 

Oroszország és 

térsége 
19,8 8,4 64,2 32,3 

Ázsia és a 

Csendes-óceán  
6,1 2,6 17,7 8,9 

 
Az USA kőolaj- és földgázfelhasználása és importja 

 

USA termelése 
12 232 

1000 barrel25/nap 
13 920,9 milliárd m3 23,0 

USA importja 
9094 

1000 barrel/nap 
15,3 

73,3 milliárd m3  

(vezetéken) 

1,5 milliárd m3   

(cseppfolyós gáz) 

7,4 

 

0,1 

USA  

 felhasználása 
19 400  

1000 barrel/nap 
19,7 846.6 milliárd m3 21,5 

Forrás: BP Statistical Review of World Energy 2020 

                                                           
25 1 barell – 158,3 l 

http://=0ahukewip867-qthwahwfcpokhya1byiq_auicigb&biw=1366&bih=613/#imgdii=IvsigZb0iBwfkM:&imgrc=6DIMj3Sp0xZCAM:
http://=0ahukewip867-qthwahwfcpokhya1byiq_auicigb&biw=1366&bih=613/#imgdii=IvsigZb0iBwfkM:&imgrc=6DIMj3Sp0xZCAM:
http://=0ahukewip867-qthwahwfcpokhya1byiq_auicigb&biw=1366&bih=613/#imgdii=IvsigZb0iBwfkM:&imgrc=6DIMj3Sp0xZCAM:
http://=0ahukewip867-qthwahwfcpokhya1byiq_auicigb&biw=1366&bih=613/#imgdii=IvsigZb0iBwfkM:&imgrc=6DIMj3Sp0xZCAM:
http://=0ahukewip867-qthwahwfcpokhya1byiq_auicigb&biw=1366&bih=613/#imgdii=IvsigZb0iBwfkM:&imgrc=6DIMj3Sp0xZCAM:
http://=0ahukewip867-qthwahwfcpokhya1byiq_auicigb&biw=1366&bih=613/#imgdii=IvsigZb0iBwfkM:&imgrc=6DIMj3Sp0xZCAM:
http://=0ahukewip867-qthwahwfcpokhya1byiq_auicigb&biw=1366&bih=613/#imgdii=IvsigZb0iBwfkM:&imgrc=6DIMj3Sp0xZCAM:
http://=0ahukewip867-qthwahwfcpokhya1byiq_auicigb&biw=1366&bih=613/#imgdii=IvsigZb0iBwfkM:&imgrc=6DIMj3Sp0xZCAM:


 

 

A világ kőolajtartalékainak 47,3%-a, földgáztartalékainak 42,8%-a a Közel-Keleten 

található. Nagyon fontos stratégiai kérdés az energiahordozók területén az ellátás 

biztonsága. A kitermelés, a szállítás, a tárolás és a felhasználás területén kell a biztonságot 

garantálni. 

 

20.  ábra 

A világ stratégiai nyersanyaglelőhelyei, szállításai útvonalai és az USA haditengerészeti flottáinak fő  

működési területei 

Forrás: DeepResource 

 


