
 

 

4. A világ kockázatai 

4.1. Migrációs világtrendek, statisztikák 

A világ több mint 7 milliárdos népessége gyarapszik és fiatalodik: 2050-re 

megközelíti a 9,3 milliárdot. A kialakult fejlettségi különbségek, konfliktusok és 

katasztrófák hatására a migráció több mint 150 millió embert érint világszerte. A COVID-

19 megzavarta az emberi mobilitás minden formáját a nemzeti határok lezárása és a világszerte 

történő utazás leállítása révén. Az ENSZ ma közzétett jelentése szerint az előzetes becslések 

szerint a világjárvány 2020 közepére mintegy kétmillióval lelassíthatta a nemzetközi migránsok 

állományának növekedését, ami 27 százalékkal kisebb, mint a 2019 közepe óta várható 

növekedés.  

  A nemzetközi migránsok számának növekedése az elmúlt két évtizedben erőteljes volt, 

és 2020-ban 281 millió embert ért el származási országukon kívül, szemben a 2000. évi 173 

millióval és 2010-ben 221 millióval. Jelenleg a nemzetközi migránsok kb. 3,6 százaléka a világ 

népességének. A 25,9 millió migráns közül 20,4 millió fő áll az ENSZ szakosított szervének 

védelme alatt. (United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). A migránsok 

52%-a 18 év alatti volt.1 

Bár a migráció volumene növekedett, a világ népességének csak kevesebb mint 3%-a élt 

egy évnél hosszabb ideig hazáján kívül. A kutatások világszerte a migrációs nyomás 

erősödésére számítanak.2 Az előrejelzések szerint 2030-ban közel 290-300 millió, 2050-

ben 360-375 millió migránssal számolhat a világ.3  

 

 

 

 

21 . számú ábra 

A nemzetközi migránsok várható lélekszáma (millió fő) 

Forrás: Global Strategic Trends, The Future Starts Today 2020.  

                                                           
1 International Migration Outlook 2020. 
2 International Migration Outlook 2020. 
3 Global Strategic Trends, The Future Starts Today (2020.) 



 

 

 

 

 

 

22. ábra 

A fő kibocsátó területek és a migráció fő irányai 

Forrás: Global Trends 2030: Alternative Worlds alapján alapján Resperger István saját szerkesztése 

 

Amint a térképen látható, a menekültek fő célterületei a magas GDP-vel rendelkező 

országok: az USA, Németország, Franciaország, Nagy-Britannia, Ausztrália. A 

demográfiailag gyorsan fejlődő régiókban (Afrika, India, Távol-Kelet) a fiatalok ezen fő 

irányokba szeretnének kivándorolni, letelepedni.4  

                                                           
4 Kaiser (2015) 142–145.  



 

 

 

 

23. ábra 

A migráció fő irányai 2010–2015 között 

Forrás: The truth about migration: How it will reshape our world 

Az Európába irányuló fő migrációs útvonalak a szárazföldön: Törökország–

Görögország–Macedónia, Szerbia–Magyarország/Horvátország. A tengeri útvonalak 

irányai: Nyugat-Afrika–Kanári-szigetek, Észak-Afrika–Szicília–Olaszország, 

Törökország– Görögország, Észak-Afrika–Spanyolország, Líbia–Olaszország, Egyiptom–

Olaszország. Az európai közösség a tengeri útvonalak ellenőrzése, a migránsoknak való 

segítségnyújtás céljából több műveleti területen állomásoztat haditengerészeti erőket: 

Görögország, Olaszország, Gibraltár, Szardínia, Líbia. Ezek mellett két nagy műveletet 

vezetett Mare Nostrum és Triton fedőnévvel. 



 

 

 

24. ábra 

Fő migrációs irányok az EU-ba 

Forrás: www.hirado.hu/2015/10/08/naponta-hatezren-jonnek-magyarorszagra-illegalisan/ 

 

4.2. A vírusok és betegségek okozta világjárványok hatása  

A COVID-19 járvány pontos kezdete nehezen megállapítható. Az ismert tény, 

hogy 2019. december 12-én került kórházba az első beteg a kínai Vuhan városában ekkorra 

már tömeges méreteket öltött tüdőgyulladás járvány betegei közül. A tünetek alapján a 

kórház egyik orvosa, Li Ven Liang figyelmeztette kollégáit, hogy a betegség leginkább a 

2002-2003. telén tapasztalt SARS-járványra emlékeztet. A SARS (severe acute respiratory 

syndrome, súlyos heveny légzőszervi tünetegyüttes) denevér eredetű koronavírus, a SARS-

CoV okozta megbetegedés. 

Egy december 26-án kórházba került egyik beteg légúti váladékából célzott, a 

koronavírusok kimutatására irányuló molekuláris diagnosztikai vizsgálatot végeztek, amely 

igazolta  Li Ven Liang elméletét. A mintákból történt további vizsgálatok kimutatták, hogy 

a megbetegedéseket okozó vírus - bár valóban szoros egyezést mutat a SARS kórokozójával 

- új, eddig nem ismert kórokozó. Ezért a vírust a Nemzetközi Vírustaxonómiai Bizottság 

Koronavírus Munkacsoportja SARS Koronavírus 2-nek (SARS-CoV-2) javasolta 

elnevezni. 

A probléma nagyságának felismerését nehezítette, hogy új, korábban ismeretlen 

kórokozóval került szembe az egészségügyi ellátó rendszer. Ezért fordulhatott elő, hogy bár 

http://www.hirado.hu/2015/10/08/naponta-hatezren-jonnek-magyarorszagra-illegalisan/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Li_Ven-liang_(orvos)
https://talk.ictvonline.org/
https://talk.ictvonline.org/
https://www.nature.com/articles/s41564-020-0695-z


 

 

az első megbetegedések már valamikor 2019. novemberében kezdődtek, csak december 31-

én történt meg a járvány bejelentése a WHO-nak, illetve 2020. január 7-én sikerült 

azonosítani a kórokozót. Két hónapnyi késedelem tette lehetővé, hogy a járvány a 

tartományon, sőt Kínán kívül is megjelenjen. A betegség gyors terjedése miatt a WHO 

2020. január 30-án nemzetközi egészségügyi vészhelyzetet hirdetett. A WHO a betegek 

egyre növekvő számára, a lefolyás súlyosságára, a járvány földrajzi kiterjedésére tekintettel, 

2020. március 11-én világjárvánnyá (pándémiává) nyilvánította a COVID-19 járványt. 

A 2020. március közepén rendelkezésre álló adatok szerint mintegy 170000 megbetegedést 

és 6500 halálesetet regisztráltak világszerte, amely 3,8%-os átlagos halálozási arányt mutat. 

Ez azonban folyamatosan változik. A vuhani járványban, január első 10 napjában 16%-os 

halálozási arányt regisztráltak, majd ahogy a helyzet stabilizálódott, februárra 0,8%-ra esett 

ez az érték.5 

  

 
25. számú ábra 

A koronavírus elterjedése (2021. 03. 04.) 

Forrás: https://coronavirus.jhu.edu/map.html  (2021. 03. 04.) 

 

A 2021. márciusi helyzet szerint a világ a járvány harmadik hullámának aza 

elhárításán dolgozik. Sajnos nehezítette a helyzetet a vírus több mutációja, melyek sokkal 

ellenállóbbak és sokkal súlyosabb tüneteket produkáltak, illetve nem csak az idős korú 

lakosságot, hanem a 30-40 éves korosztályt is jelentősen érintette a halottak és a 

megbetegedettek száma. 2021. március 04-én, a világban 115,2 millió fő fertőződött meg a 

vírussal, közülük 2,56 millió fő elhalálozott. 

                                                           
5 https://kaposvar.szie.hu/campus/rolunk/egy-egeszseg-one-health-program/2280-a-covid-

19-jarvany-tortenete (2021.03.04.) 

https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://kaposvar.szie.hu/campus/rolunk/egy-egeszseg-one-health-program/2280-a-covid-19-jarvany-tortenete
https://kaposvar.szie.hu/campus/rolunk/egy-egeszseg-one-health-program/2280-a-covid-19-jarvany-tortenete


 

 

 
26. számú ábra 

A koronavírus adatok (2021. 03. 04.) 

Forrás: https://coronavirus.jhu.edu/map.html  (2021. 03. 04.) 

 

Magyarországi adatok 6 

6502 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 539 080 

főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 207 többségében idős, 

krónikus beteg, így az elhunytak száma 17 628 főre emelkedett. 7  

                                                           
6 Az adatok időpontja: 2021. 03. 18.  
7 https://haziorvosinfo.hu/2021-03-03-reggeli-koronavirus-adatok-4211-uj-fertozott-136-

beteg-elhunyt/#google_vignette (2021. 03. 18.)  

https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://haziorvosinfo.hu/2021-03-03-reggeli-koronavirus-adatok-4211-uj-fertozott-136-beteg-elhunyt/#google_vignette
https://haziorvosinfo.hu/2021-03-03-reggeli-koronavirus-adatok-4211-uj-fertozott-136-beteg-elhunyt/#google_vignette


 

 

 

27. számú ábra 

A Magyarországi koronavírus adatok (2021.03.18.) 

Forrás: https://haziorvosinfo.hu/2021-03-03-reggeli-koronavirus-adatok-4211-uj-

fertozott-136-beteg-elhunyt/#google_vignette 

 

 

4.3. A fegyverkezésből és fegyverkereskedelemből fakadó problémák 

A védelmi jellegű technológiák gyorsan fognak fejlődni a következő 15 évben, kiváltképp 

a nagy pontosságú fegyverek, az információs rendszerek és a kommunikáció. 

https://haziorvosinfo.hu/2021-03-03-reggeli-koronavirus-adatok-4211-uj-fertozott-136-beteg-elhunyt/#google_vignette
https://haziorvosinfo.hu/2021-03-03-reggeli-koronavirus-adatok-4211-uj-fertozott-136-beteg-elhunyt/#google_vignette


 

 

 
28. ábra 

A 15 legnagyobb védelmi kiadással rendelkező ország (milliárd dollár) 

Forrás: Military Balance 2020. 

A fegyverek exportja akkor eredményezheti egy térség biztonsági stabilitásának 

felborulását, ha a meglévő katonai erőegyensúly megbontását idézi elő. A válságövezetekbe 

irányuló fegyverek gyakran fegyverkezési spirált indítanak el, amely a térségben a 

feszültség fokozódását, a katonai erő alkalmazásának lehetőségét vetíti előre. A védelmi 

kiadások mellett a GDP százalékos kiadásai és az egy főre jutó védelmi kiadások mutatják 

a legjobban az európai helyzetet. 

 
 Védelmi 

kiadások  

2019-ben 

(milliárd 

USA 

dollár) 

Védelmi 

kiadások  a 

GDP %-

ában 2019-

ben 

Védelmi 

kiadások 

egy főre 

2019-ben 

(USA 

Dollár) 

Védelmi 

kiadások  

2020-ban 

(milliárd 

USA 

dollár) 

Védelmi 

kiadások  a 

GDP %-

ában 2020-

ban 

Védelmi 

kiadások 

egy főre 

2020-ban 

(USA 

Dollár) 

USA 684,6 3,19 2063 738,0 3,55 2219 

Kína 181,1 1,23 1301 193,2 1,27 139 

Oroszország 46,384   2,72 327 43,184 2,95 305 

Világ összes 1 728 2701 1,85 265 1 809 213 2,08 268 

Forrás: Military Balance 2021. 

 



 

 

 

29. ábra 

Védelmi kiadások a GDP százalékában (Nyugat- és Kelet-Európa) 

Forrás: Military Balance 2021. 

30. ábra 

Egy főre eső védelmi kiadások dollárban (Nyugat- és Kelet-Európa) 

Forrás: Military Balance 2021. 



 

 

 

31. ábra 

Védelmi kiadások a GDP százalékában (Közép-Európa és a Balkán) 

Forrás: Military Balance 2021. 

 

 

32. ábra 

Egy főre eső védelmi kiadások dollárban (Közép-Európa és a Balkán) 

Forrás: Military Balance 2021. 

 



 

 

 

 

33. ábra 

Az aktív haderők létszáma térségünkben 

Forrás: Military Balance 2021. 

 

4.4. A tömegpusztító fegyverek elterjedéséből adódó kockázatok 

A nukleáris veszélyt növeli az a tény, miszerint ötről (USA, Oroszország, Nagy-Britannia, 

Franciaország, Kína) kilencre nőtt az ilyen fegyverekkel rendelkező vagy azok előállítására 

képes és törekvő országok száma.10 A kis és közepes hatótávolságú ballisztikus rakéták, 

különösen, ha tömegpusztító fegyvert hordoznak, már most is jelentősen fenyegetik az USA 

és a NATO-tagországok érdekeit, katonai erőit, illetve polgári lakosságát. Az Egyesült 

Államok és a világ 2015 után fenyegetésekkel szembesült Észak-Korea részéről. Az 

atomfegyverek száma a világban: 13 410 darab.11 

5. táblázat 

Atomfegyverrel rendelkező országok listája 

                                                           
10 Kőszegvári (1999) 52.  
11 Forrás: www.sipri.org/media/press-release/2017/global-nuclear-weapons-

modernization-remains-priority (2017. 01. 25.) 

https://www.sipri.org/media/press-release/2017/global-nuclear-weapons-modernization-remains-priority
https://www.sipri.org/media/press-release/2017/global-nuclear-weapons-modernization-remains-priority
https://www.sipri.org/media/press-release/2017/global-nuclear-weapons-modernization-remains-priority


 

 

 Telepített 

készlet  

stratégiai 

Telepített 

nem 

stratégiai  

Tartalék 

készlet 

Katonai 

készlet 

Összes készlet 

Oroszország  1572 0 2740 4312 6372  

USA 1600 150 2050 3800 5800 

Nagy-Britannia 120 - 75 195 195 

Franciaország 280 - 10 290 290 

Kína 0 ? 320 320 320 

India 0 - 150 150 150 

Pakisztán 0 - 160 160 160 

Izrael  0 - 90 90 90 

Észak-Korea 0 - 35 35 35 

Összesen 3720 150 5630 9320 13 410 

Mindösszesen  13 410 

Forrás:  M. KRISTENSEN, KORDA (2020.) 

A tömegpusztító fegyvereken belül az ún. „szegények atombombája” típusú biológiai és 

kémiai fegyverek is veszélyeztetik a világ biztonságát. A biológiai és kémiai fegyverek 

területén sajnos a „kis befektetés – nagy haszon” elve valósul meg, hiszen nagyon kevés 

ráfordítással lehet előállítani nagyon hatásos fegyvereket. 

Az országok, amelyek ilyen típusú fegyverzettel rendelkeznek, nemcsak „elrettentő 

fegyverként”, hanem fontos nyomásgyakorló eszközként is kezelik azt. 

https://fas.org/expert/hans-kristensen/
file:///C:/Users/RespergerI/Desktop/Irasok2021/Ludoviceum%20honvedelem%20alapjai/KORDA

