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Egyesült Államok

Az Egyesült Államok tekintélyes katonai
szakértõi – nyugalmazott tábornokok – a
globális felmelegedésben komoly veszélyt
látnak az ország biztonságára nézve. A
National Security and the Threat of Climate
Change címû tanulmány azokkal a felme-
legedésbõl eredõ kockázatokkal foglalko-
zik, amelyek az Egyesült Államok biztonsá-
gi érdekeit veszélyeztetik. A 2007-ben
megjelent munka nagy feltûnést keltett, az
egyik meghatározó dokumentumnak szá-
mít, melynek alapvetõ megállapításait má-
ig sem cáfolták. 

A katonai szakértõk szerint a politikailag
instabil régiókban az éghajlatváltozás egy-
értelmûen segítené a szélsõséges erõket
és a terrorizmust. A tanulmány a klímaje-
lentések prognózisaira támaszkodik, ame-
lyek szerint a globális felmelegedés súlyo-
sabb viharokat, szárazságot és áradáso-
kat okoz majd, az északi- és déli-sarki jég-
páncél, a gleccserek olvadása pedig
megemeli a világtengerek vízszintjét. Az
egyik következmény a tömeges elvándor-
lás lehet, ami az államhatárokon okozhat
feszültségeket és konfliktusokat, míg a má-
sik a nemzetközi mentõalakulatok – benne

a hadsereg erõinek és eszközeinek – egy-
re intenzívebb igénybevétele. Ezzel párhu-
zamosan harcok robbanhatnak ki az ivó-
víztartalékokért is. 

A szerzõk szerint ezekbõl a forgatóköny-
vekbõl az következik, hogy az amerikai had-
seregre az eddiginél sokkal több és össze-
tettebb feladat vár. Rávilágítanak arra is,
hogy a megváltozott körülményekhez a ka-
tonai erõ – tekintve méreteit és meglévõ esz-
közeit, állandó bázisait – nehezen alkalmaz-
kodik. Példaként az Északi-sark körzetében
bekövetkezett változásokat hozzák fel, ame-
lyek már most átalakították a hajózási útvo-
nalak egy részét, így az Egyesült Államok it-
teni érdekeinek védelme jelentõsebb hadi-
tengerészeti kapacitásokat igényelne.

A szélsõséges idõjárás (forróság, inten-
zív csapadék) ugyancsak súlyos veszélyt
jelent a korszerû fegyverrendszerekre és a
katonai bázisokra. A jelentés példaként az
Egyesült Államok Diego Garcia-i támasz-
pontját említi, amelynek mûködését a ten-
gerszint további (eddig több mint egymé-
teres) emelkedése megnehezíti, rosszabb
esetben ellehetetleníti. 1992-ben az And-
rew hurrikán úgy megrongálta az egyik lé-
gitámaszpontot Floridában, hogy a mai na-
pig sem mûködik. 2004-ben az Ivan hurri-
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Az éghajlatváltozás hatásai 
és a katonai erõ

A katonai erõ alkalmazásának kérdései a változó éghajlati viszonyok
között, az éghajlatváltozás és a katonai biztonság kapcsolata olyan te-
rületek, amelyek részletes kutatása még nem történt meg. A kérdés
fontosságát már felismerték, hiszen többen, több helyen szóba hozták
a vizsgálatok fontosságát. A következõkben néhány markáns – elsõsor-
ban külföldön megfogalmazott – véleményt ismertetünk.
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kán közel egy évre kiiktatta a Pensacola
légibázist. 

A szélsõséges idõjárás és a szélsõséges
klimatikus viszonyok a katonai mûveletekre
is hatással vannak. Az iraki háborúban több
mûveletet is el kellett halasztani vagy törölni
a homokviharok miatt, a technikai eszközök
élettartama csökkent, a javítási költségek je-
lentõsen nõttek. A homokviharok megnehe-
zítették az utánpótlás kiszállítását is, ami el-
sõsorban az üzemanyag-ellátást veszélyez-
tette. Abban a háborúban, ahol naponta
kilencmillió liter üzemanyagot mozgatnak a
hadszíntéren, minden idõjárási anomália a
mûveletek sikerét veszélyezteti.  

Az értékelések abban is egyetértenek,
hogy az éghajlatváltozás következtében
kialakuló katasztrófahelyzetek kezelésé-
ben a jövõben nagyobb szerep jut a had-
erõnek. Emiatt, valamint a katasztrófák ha-
tárokon átnyúló hatása miatt az eddigit
meghaladó szintre kell emelni az együtt-
mûködési készséget. Csak ilyen együttmû-
ködésben lehet a meglévõ képességeket
hatékonyan kihasználni, csak így lehet
gyorsan hozzáférni a máshol meglévõ,
szakosodott erõkhöz vagy eszközökhöz.

Bonyolítja a helyzetet, hogy szélsõséges
éghajlatú területeken, nehéz klimatikus vi-
szonyok között, eltérõ kultúrájú környezet-
ben kell a mentési, segélyezési mûvelete-
ket végrehajtani. Emiatt felértékelõdnek az
olyan képességek, mint a vízellátás, a légi
szállítási kapacitás, a civil-katonai együtt-
mûködés, a speciális felkészültség, a kü-
lönleges technikai eszközök, valamint a
gyors reagálás képessége.

Az Egyesült Államok szárazföldi csapatai
többszázezer katonával, technikai eszkö-
zök tízezreivel, katonai létesítmények szá-
zaival a világ számos pontján vannak jelen.
Ezek a számok egyúttal komoly környezeti
terhelésre is utalnak, így nem véletlen a tö-
rekvés arra, hogy a szén-dioxid-kibocsá-

tást 2015-re 30 százalékkal korlátozzák.
Ennek érdekében nagyságrendekkel csök-
kentették egyes kiképzõ bázisok és gya-
korlóterek méretét és berendezettségi fo-
kát. Az eddigi technológiák helyett egyre
inkább környezetbarát és újra hasznosítha-
tó anyagokat építenek be. Jó példa erre,
hogy a Nellis légibázison (Nevada) mûkö-
dik az Egyesült Államok legnagyobb
napelemszerkezete, egy kaliforniai légitá-
maszpont energiaellátását két évtizede
biztosítja geotermikus hõerõmû, míg Guan-
tánamón (Kuba) szélerõmûvek mûködnek.  

A katonai utánszállító konvojok fontos fel-
adatot látnak el, de igen jelentõs a veszé-
lyeztetettségük. Az adatok önmagukért be-
szélnek: 2010. április 25-i adat szerint az
Irakban meghalt amerikai katonák száma
4 393, míg 31 768-an sebesültek meg. A brit
veszteség 179, további szövetséges veszte-
ség 139 fõ. A legnagyobb gondot és a vesz-
teségek jelentõs százalékát az út mentén el-
helyezett pokolgépek robbanása okozza,
ami a konvojok sebezhetõségét mutatja.

„Kevesebb üzemanyag, kisebb veszé-
lyeztetettség” – mondják a szakértõk, és
olyan alternatív, megújuló energiaforrások-
ban gondolkodnak, mint a szél- és napener-
gia. Ehhez tudni kell, hogy a Kuvaitban, Irak-
ban, Afganisztánban és Dzsibutiban mûkö-
dõ katonai bázisok energiafelhasználásának
több mint 85 százaléka a lakó- és munkasát-
rak, valamint a  kommunikációs eszközök
hûtésére megy el. Mivel ezek folyamatos hû-
tése létkérdés, egyéb takarékossági megol-
dásokat kell találni. Az egyik módszer lehet
az, hogy szigetelik a sátrakat, amivel 45 szá-
zalékkal csökkenthetõ az energiaveszteség.

Komoly kihívást jelent a jármûvek üzem-
anyag-felhasználása is. A „könnyebb jár-
mû – kisebb fogyasztás – alacsonyabb vé-
delem” ellentmondását feloldhatják azok
az új, összetett technológiai megoldások,
amelyek egy könnyebb, de megfelelõ vé-
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delmet biztosító páncélzatot eredményez-
nek. Ugyancsak jelentõs megtakarítás vár-
ható a hibrid meghajtású katonai jármûvek
tömeges elterjedésével.       

Mivel az Egyesült Államok összes ener-
giafelhasználásának 1,5 százaléka a vé-
delmi szférához köthetõ, nemzetgazdasá-
gi szinten is kimutatható az esetleges
megtakarítás. Érthetõ tehát a Védelmi Mi-
nisztérium törekvése az energiafelhaszná-
lás átalakítására és csökkentésére. Célki-
tûzésük szerint 2025-re a katonai energia-
felhasználás 25 százalékát megújuló ener-
giaforrások fedezik. Katonai berkekben –
annak ellenére, hogy évtizedek óta ismerik
és használják a megújuló energiaforráso-
kat – az olajár-robbanás gyorsította fel a ta-
karékossági programokat. Ha a nyersolaj
hordója tíz dollárral emelkedik, az éves
szinten 1,3 milliárd dollár kiadásnöveke-
dést jelent a Védelmi Minisztériumnak. 

Az elkövetkezendõ években az energia-
felhasználást 10–20 százalékkal akarják
tovább csökkenteni, ami korábban az éves
költségeket tekintve – 11 milliárd dollár
2005-ben, 14 milliárd dollár 2008-ban –
igen jelentõs megtakarítást hozott.     

A szakértõk észrevételeit és javaslatait a
2010 februárjában aláírt Quadrennial Defen-
se Review emelte hivatalos szintre. Az elkö-
vetkezõ idõszakra vonatkozó stratégiai elkép-
zelésekben önálló fejezet foglalkozik az ég-
hajlatváltozással és az energiabiztonsággal.
Megállapítják, hogy az éghajlatváltozás kö-
vetkezményeként jelentõsen megváltozhat a
katonai mûveletek környezete, a katonai erõ
szerepe és feladatai. A dokumentum valószí-
nûsíti, hogy a közeljövõben az amerikai had-
seregnek egyre több dolga akad majd a ter-
mészeti katasztrófák, illetve a klímaváltozás
nyomában fellépõ élelem- és vízhiány, nép-
vándorlás okozta konfliktusok rendezésében. 

Az éghajlatváltozás jelentõs hatással van
az Egyesült Államok katonai létesítményei-

re is. 2008-as adatok szerint csak a ten-
gerszint emelkedése több mint 30 katonai
objektumot veszélyeztet szerte a világon.  

Érdekesség, hogy a Pentagon irányelvei
között hangsúlyosan megjelenik a környe-
zettudatosság elve is: a jelentés szorgal-
mazza a megújuló energiaforrások és a
bioüzemanyagok használatát a katonai ak-
ciók során.  

Egyesült Királyság

Az Egyesült Királyság éghajlatváltozási
programját 2006-ban fogadták el. Az eb-
ben meghatározott elvek és célkitûzések
mentén fogalmazta meg véleményét a
hadsereg vezérkari fõnöke, Jock Stirrup
tábornok: „A klímaváltozás szokatlan és
zavarba ejtõ kihívás a katonai erõnek a
megszokott katonai kihívásokhoz képest.
A felmelegedés és a csapadékváltozás
különösen nehéz helyzetet okoz az élelmi-
szer- és vízellátásban olyan területeken,
mint Szudán és Afrika más részei. Ez de-
stabilizálja ezeket a vidékeket, ami zavar-
gásokhoz, végsõ soron a katonai erõ alkal-
mazásához vezethet. Ezen túlmenõen a
hadseregnek mint szén-dioxid-kibocsátó-
nak is van feladata, hiszen az ország ösz-
szes kibocsátásának egy százalékáért a
haderõ a felelõs. Fogyasztóként a védelmi
szféra évente 32 milliárd dollár értékben
használ fel elektromos energiát, ami
ugyancsak csökkenthetõ megfelelõ fej-
lesztésekkel, energiatakarékos megoldá-
sok bevezetésével, valamint a kiképzési
módszerek és eszközök átgondolásával.
Célunk az, hogy 2012-ig a védelmi szféra
kibocsátását 30 százalékkal csökkentsük. 

A haderõnek arra is fel kell készülnie,
hogy a megszokottnál melegebb környe-
zetben hajtsa végre feladatait, ami a kato-
nákra és az eszközökre egyaránt nagyobb
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terhet ró. Ugyanakkor az újrahasznosítható
energia felhasználása katonai elõnyökkel
is járhat. Például a napenergia felhaszná-
lása csökkentheti az egyébként potenciá-
lis célpontnak számító utánszállító konvo-
jok számát egy-egy misszióban.” 

A 2010-ben nyilvánosságra hozott De-
fence Green Paper és a Defence Plan
2010–2014 emelte hivatalos állásfoglalássá
a szakértõk korábbi véleményét, miszerint a
védelmi prioritások között említik az éghajlat-
változás és az energiabiztonság kérdéseit. 

Kanada

A globális felmelegedés hatására 2007
nyarán újra járhatóvá vált az Európa és
Ázsia közötti legközvetlenebb hajózási út-
vonal, a legendás Északnyugati-átjáró. A
mûholdas mérések kezdete, közel harminc
év óta az Atlanti- és a Csendes-óceánt
összekötõ átjárót egész évben jég borította.
Az Európai Ûrügynökség mûholdfelvétele-
ken alapuló adatai szerint a jégtakaró roha-
mosan zsugorodik, a nyári felmelegedés
pedig annyira megolvasztotta a jeget, hogy
az útvonal hajózhatónak nyilvánítható. Az
északi sarkvidék egyike a Föld legnehezeb-
ben megközelíthetõ területeinek, ezért nin-
csenek komolyabb adatbázisaink a mûhol-
dak megjelenése elõtti idõszakokról. Az út-
vonal megnyílása a környezeti kérdéseket
megelõzve máris politikai viták tárgya lett.
Kanada teljes jogot akar formálni az Észak-
nyugati átjáró azon területeire, ami áthalad
az országon, ahol korlátozhatná is az átme-
nõ forgalmat. Az ötlet nem nyerte el sem az
Európai Unió, sem az Egyesült Államok tet-
szését, mivel szerintük az új útvonalat nem-
zetközivé kellene nyilvánítani, melyet bármi-
lyen felségjelzésû vízi jármû használhat.

Az Északnyugati átjáró megnyílása kap-
csán több olyan katonai probléma is fel-

merült, amelyek gyors megoldásra várnak.
Mind az Egyesült Államok, mind Kanada
most döbbent rá arra, hogy a körzetben lé-
võ haditengerészeti és légi támaszpontjai
korlátozottan alkalmasak a katonai jelenlét
demonstrálására. 

Az amerikai katonai szakértõk egyrészt
amiatt panaszkodnak, hogy a legközelebb
lévõ katonai bázis, a Thule – felszereltsége
és egyezményes státusa miatt – minimális
befolyással van az átjáró helyzetére és for-
galmára, másrészt az Egyesült Államok je-
lenléte inkább csak jelképes, hiszen hadi-
hajói távolabbi bázisokon állomásoznak. 
A kanadai haditengerészet a bázisok kikö-
tõinek mélyítését és északi járõrhajók had-
rendbe állítását szeretnék.    

Magyarország 

Magyarországon a Nemzeti Biztonsági
Stratégia több pontja is foglalkozik az ég-
hajlatváltozás okozta fenyegetéssel és az
arra adandó válaszokkal. 

„II.1.7. Globális természeti, civilizációs
és egészségügyi veszélyforrások 

Az emberiség számára az egyik legna-
gyobb horderejû kihívást a környezetvéde-
lemmel és a civilizációs fenyegetésekkel já-
ró, határon átívelõ problémák jelentik. Ter-
mészeti erõforrásaink, a természeti terüle-
tek és természeti értékek megóvása, vala-
mint a környezeti egyensúly megóvása nö-
vekvõ terhet ró a társadalmakra. Az olyan
globális problémák, mint az esõerdõk pusz-
tulása, az ózonréteg károsodása, az üveg-
házhatás, a levegõ-, víz- és a talaj szennye-
zettségének növekedése Földünk egészére
nézve veszélyt jelentenek. A természeti és
civilizációs katasztrófák különösen súlyosan
érintik a térség szûkös erõforrásokkal és fej-
letlen gazdasági rendszerrel rendelkezõ or-
szágait. Magyarországra földrajzi adottsá-
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gainál fogva fokozottan hatnak a Kárpát-
medence szomszédos országaiban kelet-
kezõ környezeti és civilizációs ártalmak, az
árvizek, a víz- és levegõszennyezés, vala-
mint az esetleges katasztrófák. A környeze-
ti veszélyforrások közvetve hatással vannak
a lakosság egészségi állapotára, valamint
hozzájárulnak veszélyes járványok és fertõ-
zések kialakulásához és terjedéséhez. A jö-
võben várhatóan egyre inkább számolni
kell nagyobb kihatású közegészségügyi
válsághelyzetekkel is. 

III.3.8. A természeti és civilizációs kör-
nyezet védelme

Ökológiai biztonsága érdekében és a
fenntartható fejlõdés elveivel összhangban
Magyarország fontosnak tartja a természe-
ti erõforrások, a védett és nem védett ter-
mészeti területek, valamint a védett termé-
szeti értékek megóvását. A globális kör-
nyezeti és közegészségügyi problémák
hatékony kezelése széles körû – regionális
és globális – nemzetközi összefogást igé-
nyel, amelyben Magyarországnak is aktí-
van részt kell vennie. A fenntartható fejlõ-
dés biztosításának érdekében szükség van
egyes, a környezetet veszélyeztetõ terme-
lõi és fogyasztói szokások megváltoztatá-
sára, környezetbarát, illetõleg természet
közeli technológiák elterjesztésére és
egyéb gazdaságpolitikai, nemzetközi jogi
lépések összehangolt megtételére. Ma-
gyarország részt vesz a regionális kezde-
ményezésekben, az EU, az ENSZ és az
OECD által indított akcióprogramok meg-
valósításában, illetve lehetõségeihez mér-
ten a nemzetközi problémák orvoslásában.
Törekszik arra, hogy jövõbeli ipari fejlõdése
a fenntartható fejlõdés elveit kövesse, és a
gazdasági versenyképesség növelése ne
veszélyeztesse az ország természeti kör-
nyezetének állapotát, a védett természeti
területek és értékük fennmaradását. A ter-
mészeti és civilizációs katasztrófák elhárí-

tása és következményeik felszámolása te-
rén Magyarország szorosan együttmûködik
a régió országaival, alkalmazza az Európai
Unió szabályait és a NATO polgári veszély-
helyzeti tervezési rendszerét.”

Láthatjuk, hogy a stratégia foglalkozik
ugyan az éghajlatváltozás okozta problé-
mákkal, de elsõsorban környezetvédelmi
szemüvegen keresztül vizsgálja a kérdést.
A katonai erõ alkalmazásával kapcsolat-
ban pedig a természeti és civilizációs ka-
tasztrófák megelõzésében és elhárításá-
ban játszott szerepet emeli ki.

A Nemzeti Katonai Stratégia is említi az
éghajlatváltozást mint veszélyeztetõ ténye-
zõt. Ahogy a dokumentum fogalmaz: „A Ma-
gyar Köztársaság biztonságára potenciális
fenyegetést jelent a tömegpusztító fegyve-
rek, valamint a célba juttatásukhoz szüksé-
ges eszközök és technológiák ellenõrizetlen
terjedése is, különösen azoknak a terrorista
szervezetek általi megszerzése és lehetsé-
ges alkalmazása. Katonai eszközöket is igé-
nyelhet azoknak a válságoknak a kezelése,
amelyek alapja az energiához és a stratégi-
ai nyersanyagokhoz történõ akadálytalan
hozzáférés biztosítása, a kábítószerek terje-
dése, a klímaváltozás, a világ egyes régiói-
nak túlnépesedése, a politikai és a vallási
szélsõségek terjedése.” Láthatjuk, hogy a
dokumentum nevesíti a fenyegetések kö-
zött az éghajlatváltozás következményeit,
ugyanakkor a továbbiakban nem foglalkozik
ezzel a területtel.

A Nemzeti 
Éghajlatváltozási Stratégia

A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia ki-
emelten ágazatközi és össztársadalmi ke-
retrendszer, minden ágazatot és társadalmi
csoportot érint. Ez az integráció elve alap-
ján azt jelenti, hogy a környezet megóvása
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minden ágazati politika szerves részét al-
kotja. Ennek megfelelõen az éghajlatválto-
zási stratégia szempontjait és irány-
mutatásait be kell építeni valamennyi hazai
kormányzati stratégiába, tervbe és prog-
ramba, amelyek az éghajlatváltozással –
közvetlenül vagy közvetve – összefüggés-
ben állnak. A honvédelemre, a honvédelmi
ágazatra is vonatkoznak tehát a stratégia
elemei, így szükségszerû azok figyelembe-
vétele. Ezen túl azt sem szabad figyelmen
kívül hagyni, hogy a Magyar Honvédség
ma is jelentõs alakítója a környezetnek,
egyrészt létszáma, objektumainak és tech-
nikai eszközeinek mennyisége és minõsé-
ge, másrészt sajátos tevékenysége miatt.

A nagyságrendek érzékeltetésére nézzük
meg egy katonai alakulat egyéves „termelé-
sét”. Az alakulat – azaz a termelõk vagy fel-
használók – tényleges létszáma 500 fõ, tech-
nikai eszközeinek száma 450 darab. Ez utób-
biak között csak azokat az eszközöket vettük
számításba, amelyeknek az üzemanyag-fel-
használása számítható. A vizsgált alakulat
2007-ben – önálló elhelyezésben, saját költ-
ségvetéssel, zászlóalj méretû szervezetben –
857 000 kW villamos energiát, 338 000 m3

földgázt, 9 565 m3 vizet, 250 000 liter üzem-
anyagot használt fel. Emellett „termelt” 3 000
kg veszélyes anyagot és 3 500 liter fáradt ola-
jat. Belátható, ha a vizsgált egység számait
kivetítjük a Magyar Honvédség egészére, ko-
moly mennyiségekkel és értékekkel számol-
hatunk. Ez pedig azt is jelenti, hogy érdemes
tárca szinten vizsgálni a megtakarítás és ki-
bocsátás csökkentésének lehetõségeit.

A kibocsátás 
csökkentésének lehetõségei 

A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia meg-
fogalmazza, hogy az államnak elõ kell segí-
tenie és ösztönöznie kell az energiahaté-

konyság növelését, a megújuló energiafor-
rások terjedését és alkalmazását (szélener-
gia, napenergia, geotermikus energia, bio-
massza stb.), ezért a 2006. évi 55 PJ-ról
2020-ra 186,4 PJ-ra kell növelni a megúju-
ló energiafelhasználást a fosszilis energia-
hordozók kiváltására. A Magyar Honvéd-
ség gyakorlatában ez azt jelenti, hogy
energiatakarékos befektetésekkel kell
csökkenteni az objektumok energiafelhasz-
nálását. Ez lehet az épületek szigetelése,
megújuló energiaforrások igénybevétele,
energiatakarékos fogyasztók használata, a
gépjármûpark fokozatos átalakítása.   

Az alkalmazkodás feladatai

A Magyar Honvédség több oldalról is érin-
tett az alkalmazkodás területén. Katonáink
fokozott veszélyeztetésnek vannak kitéve
egészségügyi szempontból, hiszen fel-
adataik egy részét terepen végzik, azaz a
felmelegedés okozta veszélyek közvetle-
nül érintik õket. Igaz ez a hõmérsékletre,
hiszen a kiképzés során katonáink egyéb-
ként is fokozott terhelésnek vannak kitéve. 

Elengedhetetlen, hogy az oktatásban, a
katonák kiképzése és felkészítése során
nagyobb teret kapjon a szemléletformálás,
annak tudatosítása, hogy az éghajlatválto-
zás mindenki ügye. A Zrínyi Miklós Nem-
zetvédelmi Egyetemen jelenleg is az okta-
tás része az éghajlatváltozás okozta kihí-
vások tárgyalása, de messze nem kapja
meg azt a figyelmet, amit megérdemel.
Megítélésünk szerint nemcsak azokon a
szakokon és szakirányokon van helye a
kérdés kutatásának, amelyeknek a profiljá-
ban ez meghatározó (védelmi igazgatás),
hanem minden olyan szakon és szakirá-
nyon, ahol a katonai erõ alkalmazása és a
biztonság meghatározó terület (katonai ve-
zetõ, biztonság- és védelempolitika). Az
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alap- és mesterképzésen kívül a doktori
képzés az a terület, ahol igazán fontos len-
ne az éghajlatváltozással kapcsolatos kér-
dések kutatása. 

A prognosztizált éghajlatváltozás hatá-
saként növekvõ ár- és belvizekre, gyako-
ribbá váló aszályos idõszakokra lehet szá-
mítani. Az elmúlt néhány év azt mutatja,
hogy egyre inkább számolnunk kell a kis-
vízfolyások okozta árvízi veszélyeztetéssel
is. Amikor az alkalmazkodásról beszélünk,
nem kerülhetjük meg azt a tényt, hogy a
Magyar Honvédség az egyik meghatározó
közremûködõje az árvédekezésnek. A
2006-os árvédekezés során – március 30.
és május 9. között – 10 695 katona vett
részt a munkában. Volt olyan nap (április
21.), hogy egyszerre 3 622 fõ és 643 tech-
nikai eszköz dolgozott a töltések megerõ-
sítésén. Az évszázados tapasztalatok
alapján kijelenthetjük, hogy a katonai erõ
alkalmazása az árvédekezésben továbbra
is megkerülhetetlen. Az éghajlatváltozás
kapcsán valószínûsített – és az utóbbi
évek által igazolt – egyre intenzívebb csa-
padék miatt a katonai erõ alkalmazása is
gyakoribb lesz. Érdemes tehát áttekinteni
a Magyar Honvédség lehetõségeit és kor-
látait ezen a területen.

A Magyar Honvédséghez tartozó Honvé-
delmi Katasztrófavédelmi Rendszer (HKR)
„a honvédelmi ágazat által mûködtetett ide-
iglenes, célorientált szervezet, amely az or-
szágos katasztrófavédelmi rendszer része-
ként, a honvédelmi ágazaton belüli kataszt-
rófahelyzet, súlyos szerencsétlenség meg-
elõzésére, a veszélyeztetett személyi állo-
mány, vagyontárgyak megóvására, menté-
sére, valamint a Magyar Honvédség erõi-
nek, eszközeinek bevonását igénylõ ágaza-
ton kívüli katasztrófák károsító hatásai elleni
védekezéshez és a nemzetközi katasztrófa-
védelmi segítségnyújtáshoz való hozzájáru-
lás érdekében kerül létrehozásra”. A HKR

2001. június 30-tól mûködik. Részt vesz – az
országos katasztrófavédelmi rendszer ré-
szeként – a katasztrófák megelõzésében,
az ellenük való védekezésben, a kárelhárí-
tásban, illetve nemzetközi katasztrófavédel-
mi segítségnyújtásban.

A Magyar Honvédség számos eszköze
és specialistája vesz részt ebben a mun-
kában, különbözõ csoportosításokba ren-
dezve. A csoportosítások tartalma – a tel-
jesség igénye nélkül – a következõ.
Speciális szaktudású erõk: 
– búvárok (olyan szakfeladatok végrehaj-

tására, amelyeket a víz alatt vagy a víz-
ben kell végrehajtani, jellemzõen a tölté-
sek átvizsgálása, töltésszakadások he-
lyének felderítése, mûtárgyak eltávolítá-
sa a vízbõl, fóliafektetés és megerõsítés);

– egészségügyiek (a mentettek és a men-
tõerõk tagjainak egészségügyi ellátása a
helyszínen, szakorvosi ellátás);

– robbantási szakemberek (töltések meg-
nyitása, jégrobbantás, torlaszok robban-
tása);

– támogató erõk (szállítás, területek zárá-
sa, katonai táborok berendezése és
fenntartása, kézi munkaerõ).
Különleges technikai eszközök:

– légi szállítás (felderítés, betegszállítás,
mentés, anyagszállítás a nehezen meg-
közelíthetõ helyekre helikopterrel);

– víztisztító eszközök (ivóvíz biztosítása a
mentõerõknek és a kimenekítetteknek); 

– emelõgépek (gépi rakodás);
– földmunkagépek (nagyobb tömegû talaj

mozgatása, útépítés és útjavítás);
– áramellátó és világító eszközök (a men-

tõerõk munkaterületének megvilágítása,
áram biztosítása a terepen);

– vízi szállító eszközök (erõk, eszközök,
mentett javak szállítása a vízen, mentés
a nehezen megközelíthetõ helyekrõl).
A felsorolásból is látszik, hogy igen széles

körû az erõk és eszközök nyújtotta lehetõ-
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ség az árvízvédelem területén. A katonai
erõ igénybevételének elõnyei a következõk.
– Speciális eszközökkel és különleges fel-

készültségû szakemberekkel rendelke-
zik, amelyek/akik más szervezeteknél
nem állnak rendelkezésre.

– Saját logisztikai támogatása van, képes a
kirendelt erõk és eszközök teljes körû el-
látására, nem szorul kiegészítõ támoga-
tásra. Ebbõl következik az is, hogy teljes
feladatok ellátására vagy védelmi szaka-
szok-területek kezelésére alkalmas.

– Összeköttetési és információs rendszere
mobil, gyorsan telepíthetõ és magas álló-
képességû.

– Mobilitása, készenléti rendszere, a váltá-
sok megszervezése igen hatékony.
Ezek a jellemzõk, és az árvédekezés so-

rán szerzett évszázados tapasztalat miatt
az éghajlatváltozás okozta árvízi helyze-
tekben is nélkülözhetetlen marad a katonai
erõ igénybevétele. Itt kell szólnunk arról is,
hogy a nemzetközi együttmûködésben
példaértékû az az ideiglenes katonai szer-
vezet, amely Tisza-zászlóalj néven ismert.
A négy nemzet – magyar, szlovák, román,
ukrán – által létrehozott mûszaki zászlóalj
feladata, hogy a Tisza-völgyben bekövet-
kezõ árvízi veszélyeztetés esetén képes
legyen a gyors alkalmazásra a négy or-
szág bármelyikében.   

Anélkül, hogy a védekezés katonai esz-
közeit részletesen bemutatnánk, szólnunk
kell arról a világszínvonalú víztisztító be-
rendezésrõl, amely többször bizonyította
hatékonyságát. Az eszköz alkalmas arra,
hogy édesvízbõl, brakkvízbõl, tengervízbõl
és vegyi-, sugár- vagy biológiailag szeny-
nyezett vízbõl ivóvizet állítson elõ. Az így
létrehozott ivóvíz alkalmas ivásra, fõzésre,
élelmiszer-készítésre vagy egyéb háztartá-
si célra.  A feladott nyersvíz mennyisége
nem függ a szennyezés mértékétõl, az ult-
raszûrõ egység optimális kihasználásához

13,5 m3 nyersvíz szükséges. Az elõállított
ivóvíz minõsége megfelel a magyar szab-
ványokban, illetve a szövetségi elõírások-
ban lefektetett követelményeknek. Az al-
kalmazott vízkezelõ technológia egyik jel-
lemzõje a minimális vegyszerfelhasználás,
s ezáltal az alacsony környezeti terhelés. A
kitermelt ivóvíz tárolását és csomagolását
minden víztisztító eszköznél egy tömlõta-
sakos automata csomagológép segíti. Az
eszköz képes naponta 18 000 liter vizet
csomagolni mûanyag zacskóba. Nem kell
hozzá nagy képzelõerõ, hogy belássuk en-
nek az eszköznek a hasznosságát egy
nagy kiterjedésû árvíz során.

Az eddig ismertetett gondolatokból több
következtetés is adódik.
– A változások veszélyeztetik hazánknak

és környezetének stabilitását, tehát biz-
tonsági szempontok is óhatatlanul felme-
rülnek.

– A katonai erõ – azzal együtt, hogy kibo-
csátóként okozója a változásoknak –
ugyanúgy elszenvedi a következménye-
ket, mind a társadalom más csoportjai.

– Az expedíciós mûveletek elõtérbe kerü-
lésével katonáink olyan klimatikus viszo-
nyok közé is kerülhetnek, ahol fokozottan
érvényesülnek az éghajlatváltozás követ-
kezményei.

– A Magyar Honvédség különleges felké-
szültségû szakemberei és speciális tech-
nikai eszközei révén hatékony beavatko-
zásra képes az éghajlatváltozás okozta
katasztrófahelyzetek megelõzésében és
a következmények felszámolásában.

Katonai kutatások

Mivel az éghajlat, az idõjárás mindig fon-
tos tényezõ volt a katonai mûveletek so-
rán, folyamatosan igyekeztek azt felhasz-
nálni és befolyásolni. Elsõsorban azok-
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ban az országokban folynak idõjárással
kapcsolatos katonai kutatások, amelyek
– földrajzilag kiterjedt szerepvállalásuk
miatt – már közvetlen tapasztalatokkal
rendelkeznek a veszélyeztetésrõl, vagy
katonai elõnyt remélnek az éghajlat befo-
lyásolásától.

Az Egyesült Államok hadserege már leg-
alább harminc éve foglalkozik az idõjárás
befolyásolásával. Kutatóik esõkiváltó tesz-
teket végeztek, de próbálkoztak villámlás
létrehozásával, hurrikánkeltéssel, és földe-
rengések mesterséges kiváltásával is. A
vietnami háború idején a hadsereg fegy-
verként használta az ezüst-jodidot. A szer
segítségével olyannyira sikerült felerõsíte-
niük a monszunt, hogy a Ho Si Minh-
ösvényen haladó, utánpótlást szállító
észak-vietnami csapatok szó szerint el-
süllyedtek a sárban. Az 1974. március 20-
án végrehajtott mûvelet 21,6 millió dollárjá-
ba került az adófizetõknek. 

Szakértõi nyilatkozatok alapján tudjuk,
hogy folynak katonai jellegû kutatások
olyan fegyverek létrehozására, amelyek lé-
zerek és kémiai anyagok felhasználásával
az ellenség feje fölött egyszerûen meg-
semmisítik az ózonréteget. 1994-ben az
Egyesült Államok légiereje nyilvánosságra
hozta a Spacecast 2020 nevet viselõ terve-
zetét, melyben az idõjárás feletti ellenõr-
zés megszerzését tûzik ki célul.

Az amerikai haderõ által támogatott
HAARP-projekt (High-frequency Active
Auroral Research Program) keretében
Alaszka távoli területein az eddig ismert
legnagyobb rövidhullámú adót építették
fel. A projekt nyilvánosság számára készí-
tett weboldalán a megroggyant ózonréteg
helyreállításának és a szélviharok eltéríté-
sének lehetõségét említik mint alapvetõ
kutatási célokat. Szólnak a földtani átvilágí-
tó vizsgálatok újszerû lehetõségeirõl, ami
lehetõvé teszi a föld alá telepített vezetési

pontok és nukleáris létesítmények felderí-
tését. További felhasználási terület lehet a
tengeralattjárók megfigyelése, illetve a ve-
lük való kommunikáció hatékonyságának
javítása.

Ugyanakkor a rendszer lehetséges fel-
használási területe lehet az idõjárás módo-
sítása elektrosztatikus mezõk segítségével.
Hasonló technológiával Oroszország állító-
lag már tíz éve rendelkezik, a berendezés
200 mérföldes körzetben hatékony. Füg-
getlen Amerika-szakértõk véleménye sze-
rint a HAARP-program nyilvánosság elõtt
nem reklámozott része egyértelmûen kato-
nai célokat szolgál. „Világméretû vandaliz-
mus” – mondta a programról egy kutató.

1976-ban a Kínai Népköztársaság veze-
tõi hivatalos szemrehányást tettek a „szov-
jet testvéreknek”, hogy a határvidéken „ki-
facsarják” a felhõket, és a Kínában várva
várt esõk mind náluk érnek földet.

Azt, hogy az idõjárás felhasználása kato-
nai célokra nem utópia, bizonyítja az is,
hogy már megalkották az ökológiai hadvi-
selés fogalmát is: olyan tudatos, katonai
célú beavatkozás a természetes környezet
– klíma, idõjárás, légkör, földmozgás – álla-
potába, amellyel fizikai, gazdasági, pszi-
chikai károkat okozunk a célcsoportnak
vagy a célterületen.

A Pekingben rendezett olimpia idején
kaptak nyilvánosságot azok az adatok,
amelyek azt bizonyítják, hogy Kína is ké-
pes és kész az idõjárás befolyásolására.
A kínaiak az oroszoktól merítették inspirá-
ciójukat, akik az ezredfordulós második vi-
lágháborús megemlékezésekre a kínai
pártfõtitkárt is meghívták. Így õ is szemta-
núja lehetett a katonai esõoszlatás haté-
konyságának. Ekkor határozta el az ázsiai
kormány, hogy hatalmát kiterjeszti az idõ-
járásra is. A cél elérése érdekében vásá-
roltak az IBM-tõl egy 80 darabból álló
Power5+ processzoros System p575 szer-
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ver clustert, mely 9,8 terraflopos számítási
kapacitással bír. Ezzel a szuperszámító-
géppel modellezik az események területét
körülvevõ 44 négyzetkilométernyi terüle-
tet. Az idõjárás-befolyásoló program gran-
diózus méreteire utal az is, hogy több mint
1500 mérnök és katona dolgozik a prog-
ramban, akik szükség esetén azonnal ri-
aszthatják a 37 000 földmûves bármelyi-
két a Pekinget övezõ területeken. A prog-
ramban alkalmazott 30 repülõgép, több
mint 7000 légvédelmi gépágyú és közel
5000 rakétakilövõ juttatja a megfelelõ ke-
mikáliákat a felhõkbe, ezzel biztosítva,
hogy a Pekingtõl távol esõ helyeken essen
le a csapadék, és a város fölött ne indul-
hasson el a cseppképzõdés.

Összefoglalás

Az éghajlatváltozás a katonai erõ minden-
napi tevékenységét is befolyásolja. Ahogy
a korábban ismertetett példák mutatják,
már számos országban felismerték ezt, és
a hivatalos védelempolitika részévé tették a
terület kutatását. Hazánkban ez a folyamat
még nem indult el, annak ellenére, hogy
számos kutató foglalkozik az éghajlatválto-
zás egészségügyi, technikai hatásaival, a
katonai mûveletekre gyakorolt hatásokkal,
a biztonság területén okozott újszerû kihí-
vásokkal. Meggyõzõdésem, hogy minél
elõbb tárca szinten kell összehangolnunk
ezeket az erõfeszítéseket, mert csak így le-
het hatékony ez a kutatás.                     
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