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A biztonsági kockázatok alakulása a
fenntartható fejlődés hazai indikátorai
(KSH, 2017) szerint
SZERZŐ: Farkas Andrea, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi Doktori Iskola / Prof. dr. Mika János, Eszterházy Károly Egyetem

Egy korábbi tanulmány (Farkas, 2017) a biztonsági kockázatok négy csoportját határozta
meg az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljai
(2016−2030) szerint. Jelen tanulmányunkban
e négyféle kockázat alakulását mutatjuk be
a KSH (2017) hazai fenntartható fejlődési
indikátorai alapján. A biztonsági vonatkozást
hordozó 30 hazai indikátor bemutatása során
összevonjuk az egészségi és az infrastrukturális kockázatokat, mivel ezek együttes száma
(9) hasonlít a társadalmi-gazdasági (11) és a
környezeti (10) indikátorok számához. Mindhárom csoportban értékeljük az indikátorok
időbeli alakulását, és bemutatunk négy-négy
eredeti ábrát a dokumentumból. E kockázatok
terhet jelentenek a vállalkozásoknak, de a kockázatok csökkentése üzleti lehetőséget is hordozhat számukra.

Bevezetés
Farkas (2017) az ENSZ Fenntartható Fejlődési
Céljai (2016−2030) sorában megfogalmazott
kockázatokat négy osztályba sorolta; megkülönböztetve egészségi, társadalmi-gazdasági,
infrastrukturális és környezeti kockázatokat. A
hazai tapasztalatokat számos átfogó tanulmány ismerteti (Földi, Halász, 2009; Ürmösi,
2013; Hajdu, 2015). A kockázatok nemzetközi
áttekintéseként utalunk az ENSZ Fenntartható
Fejlődési Céljait alátámasztó UN SDG Report
(2016) kiadványra és Pu és Qiu (2016) bibliometrikus áttekintésére a kockázatokkal szembeni városi ellenálló képességről.
Jelen tanulmányban a fenntartható fejlődés
hazai indikátorai (KSH, 2017) közül azokat
mutatjuk be, amelyek biztonsági kockázatokat
hordoznak. E hazai indikátorok nem az ENSZcélok magyar megfelelői, hanem a Parlament
által elfogadott Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia céljaiból következő jelzőszámok. Az összesen 103 jelzőszámból 26 az
emberi, 13 a társadalmi, 41 a természeti, 23
pedig a gazdasági erőforrásokra vonatkozik.
30 olyan indikátort találtunk, amelyek kapcsolatban vannak a biztonsággal. Közülük
4 egészségi és 5 infrastrukturális kockázat,
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amelyeket összevontan, egy fejezetben ismertetünk. A társadalmi-gazdasági (11 db) és a
környezeti (10 db) kockázatokat külön-külön
fejezetben ismertetjük. E három fejezet képezi
a tanulmány gerincét, amit a Bevezetés és a
rövid Összegzés határol.
Terjedelmi okból sem tudjuk az összes ábrát
bemutatni. Többségüknél emiatt az eredeti
KSH (2017) vonatkozó alfejezeteire és
ábraszámaira utalunk. A jelen tanulmány 1-3.
ábráin is jelöljük az eredeti számokat, önálló
szerkesztésűek viszont a táblázatok.

Egészségi és infrastrukturális
kockázatok
A kiadvány négy indikátora egyértelmű egészségi kockázatokat hordoz; ezek a krónikus
betegségek, a dohányzás, az alkoholfogyasztás és az öngyilkosság (1. táblázat).
Az 1.14 és 1.16 alfejezetek szerint ezek közül
egyértelmű csökkenést mutatnak a dohányzás
és az öngyilkosság adatai. Ugyanakkor a krónikus betegségek száma sajnos 2001 óta nő
mind a négy vizsgált betegség (magas vérnyomás, cukorbetegség, asztma, ischaemiás
szívbetegség) tekintetében (KSH, 2017: 1.12.1
és 1.12.2 ábra). Az önbevallásos alkoholfogyasztási szokások 2014-ben azt mutatták,
hogy a férfiak 10%-a nagyivó, további 30%-uk
mértékletes alkoholfogyasztó. A nagyivó nők
aránya 1%, a mértékletes fogyasztóké 10%.
Az infrastrukturális kockázatok sorába öt indikátort soroltunk: a fürdőszoba nélküli lakások,
a közműolló, az ár- és belvíz, az energiaimport-függőség, valamint a K+F ráfordítások
(1. táblázat). E mutatók közül kedvező, hogy
csökkent a fürdőszoba nélküli lakások aránya,
Fejezet
1.12.

Egészségi kockázatok

az 1999. évi 12%-ról 2015-ben 4%-ra (KSH,
2017: 1.8.1 ábra). Jelentősen csukódott a közműolló (az ivóvíz- illetve a csatornahálózatba
bekötött lakások eltérése), ami az 1995. évi
90% vs. 45%-ról húsz év alatt 94% vs. 79%-ra
javult (KSH, 2017: 3.13.1 ábra).
Kedvező a GDP kutatás-fejlesztésre fordított
arányának növekedése a 2000. évi 0,8%-ról
2015-ben 1,4%-ra (KSH, 2017: 4.9.1 ábra).
Kedvezőtlen, hogy mindkét arány messze
elmarad az EU-28 átlagától (2000-ben 1,8%,
2015-ben 2,0%). A 2020-ra kitűzött célszámok (1,8% itthon, 3,0% az EU-ban) szerint
a különbség tovább nő.
Az ár- és belvízvédelemről veszélyeztetettségi térképeket és az egyes évek védekezési
kiadásait látjuk a KSH (2017) 3.20 pontjában.
E mutatók elsősorban a természeti feltételek
alakulásától függenek, amely tendenciát csak
több évtized elteltével tudnánk kimutatni.
Energiaimport-függőségünk 2003 és 2008
között, majd 2014-ben 60% fölött tetőzött
(KSH, 2017: 3.35.1 ábra), míg 2011 és 2013
között alig volt több a felhasználás 50%-ánál.
A KSH (2017) kiadványából négy grafikont foglaltunk az 1. ábrába. Az 1.a ábra azt mutatja,
hogy a legifjabb generáció körében is előfordulnak a krónikus betegségek és az elhízás. Ez
utóbbi veszéllyel a tanulók több mint 10%-a
küzd, ezen belül a túlsúlyos lányok aránya alig
kisebb, mint a fiúké. A fiatalon magas vérnyomással élő fiúk aránya 2%, a lányoké ennek kb.
a fele. Az asztmás fiúk aránya 3%, a lányoké itt
is valamivel kisebb.
Az 1.b ábra azt tükrözi, hogy az elmúlt másfél
évtizedben közel állandó a halálozás abszolút
száma, ezen belül a különféle halálokok aránya
is. Vegyük azonban figyelembe, hogy eközben
Fejezet

Infrastruktúra kockázatok

Krónikus betegségek

1.8.

1.14.

Dohányzás

3.13.

Közműolló

1.15.

Alkoholfogyasztás

3.20.

Árvíz és belvíz

1.16.

Öngyilkosság

3.35.

Energiaimport-függőség

4.9.

K+F ráfordítások

1. táblázat: Egészségi és infrastrukturális kockázatok (KSH, 2017 alapján)

Fürdőszoba nélküli lakások

a)

b)

c)

d)

1. ábra. Példák az egészségi és infrastrukturális kockázatok alakulására: a) három egészségi kockázat aránya a tanulók között; b) az összes halálozás és ennek a főbb halálokok
közötti megoszlása;c) a fürdőszoba nélküli lakások aránya az ott lakók jövedelem ötödei szerinti bontásban; d) a kutatás-fejlesztési (K+F) ráfordítás alakulása és szektorok
szerinti összetétele (KSH, 2017: 1.12.3, 1.17.2, 1.8.2 és 4.9.2 ábra )

folyamatosan nőtt az időskorúak aránya (ld. a
2. táblázat 1.1 sorához kapcsolódóan). Ennek
ismeretében az állandóság az orvosi ellátás
javulását tükrözi.
Az 1.c ábra megmutatja, hogy milyen arányban
élnek fürdőszoba nélküli lakásokban a honfitársaink. A legkisebb jövedelmű családok
11%-a fürdőszoba nélküli lakásban él. Ez a
szám jelentős javulást tükröz, mert korábban e
körben a lakások 25%-a fürdőszoba nélküli volt.
A K+F ráfordításokat aszerint is vizsgálhatjuk,
hogy miből származik a GDP-arányos növekedés (1.d ábra). Egyértelmű, hogy az emelkedés a vállalkozási szektornak köszönhető.

Társadalmi-gazdasági
kockázatok
E körben 11 biztonsági kockázatot tükröző
indikátort találtunk (2. táblázat). Társadalmi
kockázatként tárgyaljuk az eltartottak arányát,
a gyermekvállalási hajlandóságot, a szegény-

ségi arányt, valamint a foglalkoztatott családtag nélküli háztartásban élők számát.
Az eltartottak magas és a születések alacsony
száma kihívás a nemzetpolitika számára.
Az idős eltartottak száma (KSH, 2017: 1.2.2
ábra) az 1990. évi 20%-ról 2015-re 27%-ra
nőtt, miközben a gyermekek aránya 31%ról 21%-ra csökkent. A két csoport együtt az
1990. évi 51%-ról 2006-ra 46%-ra csökkent,
majd stagnálás után 2011-től ismét növekedni kezdett.
Fejezet

Társadalmi kockázatok

Az életkori adatok és gyermekvállalási kedv
alapján becsülhető az eltartottak jövőbeli
alakulása. Eszerint a gyerekkorúak kis emelkedése mellett az idősek aránya 2035-re
40% fölé, 2060-ra (a mai 20 évesek nyugdíjazása idejére) 60% fölé emelkedik. Az
eltartottak aránya 20 év múlva 64% lehet.
Ugyanakkor az életkor meghosszabbodásával a munkavégző képesség is fejlődik,
így az idősebbek is aktív értékteremtők és
keresők lehetnek a jövőben.
Fejezet

Gazdasági kockázatok

1.1.

Eltartottak aránya

2.3.

Háztartások anyagi helyzete

1.2.

Termékenységi arány-szám

2.4.

Anyagi biztonságérzet

1.5.

Szegénységi arány

2.9.

A lakosság jogrendszerbe vetett
bizalma

1.6.

Nélkülözés

4.1.

Bruttó hazai termék (GDP)

A foglalkoztatottal nem rendelkező háztartásban élők

4.5.

1.7.

Bruttó államadósság a GDP arányában

4.7.

Munkaerő-termelékenység

2. táblázat: Társadalmi-gazdasági kockázatok (KSH, 2017 alapján)
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A gyermekvállalási kedv (KSH, 2017: 1.2.1
ábra) erősen alatta marad a népesség állandóságát biztosító 2,1 gyerek/nő aránynak.
Kedvező, hogy ez az arány 2015-re 1,4 fölé
emelkedett, amelyben már néhány családpolitikai intézkedés hatása is tükröződik.
Szegénységben élőknek azokat nevezi a
jelentés, akiknek a jövedelme kisebb az egy főre
eső jövedelmi medián 60%-ánál. Így számolva,
hazánkban kevesebb szegény ember él, mint
az EU-28 átlagában (KSH, 2017: 1.5.1 ábra)!
Súlyos nélkülözésben élnek azok, akikre 9
hátrányból legalább 4 teljesül. Ilyen a hiteltörlesztés elmaradása; a lakás nem megfelelő fűtése; a váratlan kiadások fedezetének
hiánya; hús, vagy hal fogyasztása ritkábban,
mint kétnaponta; évi legalább egy hetes üdülés
hiánya; továbbá személygépkocsi, mosógép,
színes TV és telefon hiánya a családban. E
mutató 18 és 27% között ingadozott 2005 és
2015 között (KSH, 2017: 1.6.1 ábra).
A foglalkoztatottal nem rendelkező családban
élők száma (KSH, 2017: 1.6.1 ábra) 2012-óta

javul, elsőként a közmunka bővülése nyomán.
2011-ben a 17 év alattiak 17%-a, míg a 18-59
évesek 14%-a élt olyan családban, amelyben
nem volt állandó kereső. 2015-re e számok 9,
illetve 8%-ra csökkentek.
A gazdasági kockázatok (2. táblázat) körébe
négy indikátort soroltunk: a háztartások anyagi
helyzete, az anyagi biztonságérzet, a bruttó
össztermék, a munkaerő termelékenysége.
A háztartások adóssága az 2000-es évek eleji
10%-ról 2010-re 70%-ra ugrott, de 2015-re
40%-ra csökkent (KSH, 2017: 2.3.1 ábra).
Mindez kisebb az EU-28 80-100%-os átlagánál.
Az anyagi biztonság szubjektív érzetét tükrözi
(KSH, 2017: 2.4.1 ábra), hogy a lakosság egy
része (2005-ben 15%, 2013-ben 27%, 2015ben 19%) számára a szokásos kiadások is
nehézséget okoznak. Ez az arány azonban egy
harmadával csökkent 2013-óta.
A bruttó hazai össztermék (GDP) 2000-től
2015-ig összehasonlítható áron 8 ezerről
10 ezer euróra nőtt (KSH, 2017: 4.1.1 ábra).
Ez önmagában kedvező folyamat, azonban

a)

b)

c)

d)

mindkét érték elmarad az EU-28 átlagának
(22 ezerről 25 ezer euróra) felétől. Ezen belül
2015-ben a hazai növekedés 3,1% volt, ami
magasabb az EU 2,2%-os átlagánál (KSH
2017: 4.1 alfejezet)
A munkaerő termelékenysége a 2010-es
év 3154 Ft/óra értékéről 2015-re csak alig,
3224 Ft/óra értékre nőtt, amely évi 0,4%-os
javulásnak felel meg. A szerény javulás nem a
fejlődés hiányával, inkább a nem termelő szférában megnőtt közmunkával magyarázható.
Négy grafikonnal árnyaljuk a társadalmi-gazdasági kockázatokat. A 2.a ábra tanúsága
szerint minél fiatalabb korosztályt vizsgálunk,
annál magasabb a nélkülözésben élők aránya.
A 65 évesek és idősebbek körében 2005-ben
ez az arány 20%, 2015-ben már csak 15 százalék volt. Ezzel szemben a 17 éves és fiatalabb lakosok között e két időpontban 28%,
illetve 25% volt az arány, miközben ez az arány
erősen ingadozott (2008: 22%; 2013:35%).
A 2.b ábra a foglalkoztatott nélküli háztartásban élők arányán érzékelteti az országon

2. ábra. A társadalmi-gazdasági kockázatok hazai alakulása. a) a súlyos anyagi nélkülözésben élők aránya korcsoportonként; b) a foglalkoztatott családtag nélküli lakásokban
élők aránya régiónként; c) szokásos kiadásokat is nehézséggel fedezők aránya a gyermektelen és a gyermeket nevelő háztartásokban; d) a háztartások megtakarítása a GDP
hányadában (KSH, 2017: 1.6.2, 1.7.3, 2.4.2 és 4.4.1 ábra.).
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belüli különbségeket. A legifjabbak körében a
jó és a rossz helyzetű régiók között az eltérés
ötszörös, a munkaképes korúaknál kétszeres.
A legrosszabb értékeket mutató régiók között
a legfiatalabb korosztályban rosszabb a
helyzet, mint a munkaképes korúak között.
A gazdasági kockázatokról elmondottakat
a 2.c ábra azzal gazdagítja, hogy a szokásos
kiadásaik terén is nehézségekkel küzdők
között elsősorban a gyermeket nevelők ros�szabb helyzetben vannak, mint az ezek eltartásáról (már) nem gondoskodók.
A GDP arányában ábrázolt megtakarítások alakulását tükrözi a 2.d ábra. Az 1990-es évek
közepén még 18%-ot meghaladó lakossági
megtakarítási arány 2003-ra 7%-ra csökkent
(nagyrészt inflálódott), majd 2008-ban ugyanide
visszaesve, jellemzően 10% körül változott.

Környezeti kockázatok
A környezeti kockázatok sorában 10 biztonsági kockázatot jelentő indikátort találtunk. A

Fejezet

Levegő-környezeti kockázatok

Fejezet

Általános ökológiai kockázatok

3.1.

Az üvegházhatású gázok
kibocsátása

3.9.

Aszállyal érintett területek

3.3.

Savasodást okozó légszennyező
anyagok

3.16.

Műtrágya-értékesítés

3.4.

Az ózonképző vegyületek
kibocsátása

3.17.

Növényvédőszer-értékesítés

3.5.

Szállópor-szennyezettség

3.27.

Erdők egészségi állapota

3.8.

Hőség- és fagyos napok száma

3.28.

Keletkezett hulladék

3. táblázat: Környezeti kockázatok (KSH, 2017 alapján)

3. táblázatban a légköri kockázatok közé az
üvegházhatású gázok kibocsátása, a savasodást okozó szennyező anyagok, az ózonképző
vegyületek kibocsátása, a szállópor-szennyezettség, valamint a hőség- és fagyos napok
száma sorolható.
Kedvezően alakult a rendszerváltás óta az
ország CO2-kibocsátása (KSH, 2017: 3.1.1
ábra), amely ma 40%-kal kisebb, mint 1990ben. A csökkenés fele a gazdasági átalakulással, azon belül a nehézipar visszaesésével

a)

b)

c)

d)

függ össze, de a második felében már az energiaigények csökkenése és a tudatos mérséklés
játszottak főszerepet.
Kedvező a légköri savasságot okozó ammónia,
kén-dioxid és nitrogén-oxidok kibocsátásának az EU-28 átlagát is jelentősen meghaladó ütemű csökkenése is (KSH, 2017: 3.3.1
ábra). 2015-ben az 1990-es érték alig több
mint 20%-át tette ki ezen anyagok kibocsátása. Ezen belül a kén-dioxid csökkenése
97%, a nitrogén-oxidoké 50%, az ammó-

3. ábra. A környezeti kockázatok hazai alakulása. a) felszín-közeli ózonterhelés; b) szálló por koncentráció; c) a talaj számított nitrogén mérlege; d) az anyagában hasznosított
hulladék aránya; (KSH, 2017: 3.4.3, 3.5.1, 3.18.13.29.1, ábra)
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niáé 47%. Az EU-28 átlaga ugyanez idő alatt
35%-ra csökkent.
Az 1990-es értékek százalékaiban mérve,
folyamatosan csökkent, és végig az EU-28 százalékai alatt haladt az ózonképző vegyületek
kibocsátása (KSH, 2017: 3.4.1 ábra). 2014-re
a kiindulási szint 40%-ára csökkent a kibocsátás.
A levegőt szennyező szilárdanyag-kibocsátás
2004 és 2014 között 72%-ra csökkent (KSH,
2017: 3.5.2 ábra). Ez 2005 óta relatíve pár százalékkal kisebb, mint az EU-28 átlaga.
A globális melegedéssel párhuzamosan Budapesten nőtt a hőségnapok száma, de csökkent
a fagyos napok gyakorisága (KSH, 2017: 3.8.1
ábra). (E két fogalom a nappali hőmérséklet
30 oC fölé-, illetve a leghidegebb órák 0 oC alá
kerülését nevesíti.)
Rátérve az ökológiai kockázatokra (3. táblázat)
elmondható, hogy ezek közül az aszályos
területek, a műtrágya- illetve a növényvédőszer-értékesítés, az erdők egészségi állapota,
és a keletkezett hulladék hordoz biztonsági
kockázatokat.
A legaszályosabb években (2000, 2003, 2015)
az ország 90%-án aszályt mutat a vízmérleg,
más években ez a kockázat sehol sem jelentkezik (KSH, 2017: 3.9.1 ábra).
A műtrágyák és a növényvédő szerek
eladása növekszik. Az egy hektárra jutó műtrágya hatóanyag a 2000-es év 60 kg-járól
kisebb ingásokkal 2015-re megközelítette a 100 kg-ot (KSH, 2017: 3.16.1 ábra).
Az ugyanekkor eladott növényvédőszerek
tömege 11 ezerről 27 ezer tonnára emelkedett (KSH, 2017: 3.17.1 ábra).
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Hazánk erdeinek 50%-a egészséges (tünetmentes) volt 2015-ben, míg a gyengén károsodott kategória 26%-ot tett ki. A fák 16 ill.
5%-ában közepesen és erősen károsodott
állapotot a regisztráltak, az elpusztult fák
aránya 3% volt (KSH, 2017: 3.27.1 ábra).
A hulladék mennyisége 2004 és 2008 között
csökkent, azóta stagnál. 2014-re a keletkezett
hulladék 70% alá csökkent, ami e relatív számként lényegesen jobb az EU-28 100% körül
ingadozó mutatójánál. Jelentős eredmény,
hogy az anyagában hasznosított hulladékok
aránya ma már meghaladja az 50%-ot, ami az
EU-28 átlaga felett van.
Bár az ózonképző anyagok kibocsátásának
mennyisége csökkent, a lakosságot terhelő
koncentráció 2007 óta rendre magasabb, mint
az EU-28 átlaga (3.a ábra).
Sajnos hasonló a helyzet a városi lakosságot
érintő szállópor-szennyezettség terén is (3.b
ábra), ami 2002-től 2014-ig az EU-átlag
fölött, de az egészségi határérték alatt haladt.
A talaj nitrogéntartalma azt tükrözi (3.c
ábra), hogy a bevitel növekvő értékei ma
még nem emelik a nitrogéntartalmat. Ennek
oka, hogy a rendszerváltás után lecsökkent
a tápanyag-bevitel, így a későbbi növekedés
még csak a hiány ellensúlyozására elegendő.
Kedvező, hogy az anyagában újrahasznosított
hulladék aránya (3.d ábra) a 2000-es évek
közepi 20%-ról 2014-re 50% fölé emelkedett.
Összegzés: A biztonsági kockázatokat Farkas
(2017) nyomán négy kategóriában (egészségi,
infrastrukturális, társadalmi-gazdasági és
környezeti kockázat) elemeztük a KSH (2017)
hazai indikátorai alapján. Ezek egy részénél

javulás, míg másoknál stagnálás, illetve az
EU-28 átlagánál rosszabb mutatók tapasztalhatók. A gazdaság szereplői számára tisztelettel ajánljuk e tendenciák figyelembe vételét.
Hasonló átfogó statisztikai elemzés 2019-ben
várható.
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