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Bevezető gondolatok

MIGRÁCIÓ

A VESZÉLYES XXI.SZÁZAD TÜKRÉBEN

Római Klub 1908-1984 A társulat Aurelio Peccei

magyar származású olasz közgazdász 

kezdeményezésére jött létre Rómában 1968-ban. 

Közéleti személyiségek, tudósok, gazdasági 

szakemberek magánjellegű nemzetközi társulata. 

Tagjai az emberiség jövőjét meghatározó 

problémákat vizsgálták és javaslatokat tettek.

• Napjainkban szinte az egész világon társadalmi, gazdasági 
feszültséget kelt az, hogy nagy létszámú embercsoportok 
elhagyják otthonukat és más országokba, vagy földrészekre 
vándorolnak.

• A jelenség nem ismeretlen, a múltban, a történelmünkben 
mindig jelen volt a népvándorlás.

• A történelemben leírt népvándorlásokat tekinthetjük 
szükségszerűségnek és talán nem állunk messze a valóságtól, 
ha azt mondjuk: a történelmi népvándorlásoknak más volt a 
„biológiája”.

• A nagy ipari forradalmat követően módosult a népek 
vándorlása és a „biológiai” törvényszerűség mellett megjelent 
egy sajátos, az élővilágban egyedülálló „gazdasági, 
társadalmi” migráció jelensége is.

• Eközben földünk népessége egyre növekedett. Az 
elvándorlások és a betelepülések esetében azt állapíthatjuk 
meg, hogy egy – nevezhetjük – területi népesség 
kiegyenlítődésnek, kompenzálta az esetenként felgyülemlett 
feszültségeket.

• A népesség viszont egyre növekedett, annak ellenére, hogy 
járványok, élelmiszerhiány, katasztrófák és háborúk is 
tizedelték az emberiséget.

• A rövid – inkább csak felvezető – gondolatokat követően 
napjaink migrációs helyzetének elemzésénél egy eddig még 
fel nem vetett szempontrendszer szerint próbáljuk megérteni, 
mi zajlik a környezetünkben, és nem utolsó sorban mire 
számíthatunk a jövőben. 



A TÁRASADALOM MINT BIOLÓGIAI RENDSZER

a migráció elsődleges kiváltó oka

• A biztonságpolitikai, a közgazdasági, a 
politikai, a társadalmi stb. szempontok 
szerinti értelmezéseket napról-napra 
elemzők és szakértők hada fáradhatatlanul 
végzi úgy, hogy sokszor tarthatatlan és sok 
veszélyt magában foglaló helyzetekkel is 
szembe kell nézniük.

• A rövid gondolatmenet szakít az ismert 
társadalomtudományi módszerekkel és egy 
egyszerű, de ez idáig nem alkalmazott 
elemző szempont szerint vizsgálja a 
kialakult helyzetet.

• A módszer lényege, hogy a társadalmat 
nem, mint elvont fogalmat fogjuk fel, 
hanem a rendszerbiológiai alapelveknek 
megfelelőn a Társadalmat biológiai 
rendszernek tekintjük. 

• A módszer alapja, Ludwig von 
Bertalanffy 1950-ben megjelent 
Általános rendszerelmélet című 
munkája

Ludwig von Bertalanffy (1901--1972)



A MIGRÁCIÓ ÖSSZETETT RENDSZERBIOLÓGIA OKAI
A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL

• A robbanásszerű népesség növekedés.1850-1950 között a duplázódáshoz vezetett  
csak 100 esztendő kellett. 1950-1985 között pedig csupán 35 év... A huszadik 
század második felében a kémia uralta a mezőgazdasági termelékenység növekedését 
a hatékony növényvédő szerekkel, s az élelmiszeriparét tartósítószerekkel, 
adalékanyagok tömegélelmezésbe való bevonásával. Ezzel gyökeresen és 
végérvényesen megváltozott az anyag és az élet körforgásának természetes rendje. 
Ekkorra jut az orvostudomány olyan alapvető tudás birtokába, amellyel 
megfékezhettük a járványok sokaságát, gyógyíthattunk sok, korábban halálos 
betegséget,(rezisztencia) megmenthettünk sebészi eljárásokkal halálra ítélt 
sérülésekkel bírókat. A tudományok fejlődés idővel viszont visszahatott (Robert 
Koch) Aztán lassanként beoltottuk a világ nagy részét mindenféle halálos kór ellen, 
megmentettük a kis súllyal született, korábban életképtelennek minősülő gyerekek 
sokaságát. Ezzel demográfiai robbanást idéztünk elő olyan tájakon, ahol már nem 
jutott elég élelem, ivóvíz.



A MIGRÁCIÓ

GEOGRÁFIA, ETNOLÓGIAI , ANTROPOLÓGIAI stb.

PSZICHO-SZOMATIKUS ÉS SZOMATO-PSZICHÉS  ÖSSZEFÜGGÉSEI

• Kiemelés: A létre és a Pszichére ható tényezők 

• Erős földrengés Új-Zélandon a polgármester háborús övezethez 
hasonlította városát.

• Életveszélyes hóvihar tombol Amerikában 

• Az északkelet-ausztráliai Queensland államban már november 
vége óta pusztítanak hatalmas áradások, amelyek óriási területeket 
és több tucat kisebb várost borítottak el. 

• Vulkánkitörés Izlandon

• Kínai árvíz: több mint 10 millió ember szenved

• Tornádók az Egyesült Államokban

• A Japánban valaha mért legnagyobb, 8,9-es erősségű földrengés 
rázta meg pénteken a szigetország északkeleti partvidékét

• Lokális HÁBORÚK, POLGÁRHÁBORÚK

• Járványok

• Személye és csoportos agresszió

• Ezek a tényezők együttesen, de külön-külön is tömeges 
elvándorlást migrációt idézhetnek elő, vagy a 
létfennmaradását korlátozzák.



AZ EMBERISÉG VÁNDORLÁSAINAK  BIOLÓGIAI MEGÍTÉLÉSE

(EVOLÚCIÓS-KÖRNYEZETI-LÉTFENNTARTÁSI, ÖKOLÓGIAI) 

2-5. századi vándorlások



AZ ÉLET FENNTARTÁSÁNAK KOCKÁZATAI
ÉS ANNAK MIGRÁCIÓS OKAI

• - alultáplált emberek 

száma                                 

901.541. 301 fő

• - túlsúlyos emberek 

száma                             

1. 573.714.699  fő

• - kövér emberek 

száma                                          

534.571.567 fő

MONSANTO ÖKOSZISZTÉMA



ÖRÖKSÉGÜNK ÉS A XXI. SZÁZAD

Éhezés, szomjúság, járványok és természeti katasztrófák,háborúk várnak a jövő generációjára, ha ilyen 

mértékben folytatódik a természet kizsákmányolása – figyelmeztet a WWF legújabb, a biológiai 

sokféleségről szóló tanulmányában



HUMAN RADIATION
Public Benefit Organization for Natural and Sport Sciences at the Technical University

The  use  and  application of  Functional Anatomic Imaging  in disaster 
medicine, war zones, and its great potential in health screening programs
in developing countries.

Second WHO Global Forum on Medical Devices

‘Priority Medical Devices for Universal Health Coverage’

22-24 November 2013, Geneva, Switzerland

TRIPLE THEORY

SOMATOINFRA©®                                    www.pannonpalatinus.hu

http://www.pannonpalatinus.hu/


DILEMMÁK

AZ ÉLHETŐ VILÁG, LÉTFENNTARTÁSI 

DEMOGRÁFIAI  RENDSZERBIOLÓGIAI 

ÖSSZEFÜGGÉSEINEK KÉRDÉSE

„EURÓPA MIGRÁCIÓS HELYZETE” 

Lassul az óceánok nagy tengeráramlási rendszere, 
az Észak-Európát fűtő atlanti áramlat az elmúlt 
ötven évben közel 30 százalékkal gyengült – tárta 
fel egy új kutatás. Észak-Európa időjárása néhány 
évtizeden belül érezhetően lehűlhet.
A világtengerek szintjének emelkedése jelenleg évi 
2 milliméter, pontosabban ezt az értéket közelíti 
meg. A gyorsuló ütem az ember által okozott 
klímaváltozás egyik legfőbb bizonyítéka 

Műholdas mérések alapján holland kutatók térképet 
készítettek az európai levegő minőségéről.

A korallzátonyok és a mangroveerdők nagyobb 
veszélyben vannak, mint a trópusi esőerdők - adta 
hírül az ENSZ Környezetvédelmi Programjának 
(UNEP) jelentése

Szárazság Dél-Amerikában, helyenként 15 métert 
apadt az Amazonas , Az Atlanti-óceán 
felmelegedése nemcsak a szokásosnál is erősebben 
pusztító hurrikánok keletkezéséhez vezetett, hanem 
Dél-Amerikában az esőerdőket is veszélyeztető 
szárazságot okozott .

Két másodpercenként eltűnik egy futballpályányi 
erdő 

Naponta 270 ezer fányi papírt húzunk le a WC-n 
Egészség fenntartás, betegellátás, élelmezés, járványok !



A Migrációt kiváltó közvetlen biológiai okok 

HATÁSA ÉS KÖLCSÖNHATÁS

DEMOGRÁFIA, ÉLELMISZER BIZTONSÁG, EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

AZ ÖKOSZISZTÉMA VÁLTOZÁSA 

FAJOK KIHALÁSA

Bővült a vörös lista 





MI A MEGOLDÁS ?

 „A Föld természeti értékei és kincsei 

nem örökségünk, hanem azt unokáinktól 

kaptuk kölcsönbe, megőrzésre”

 Köszönöm megtisztelő figyelmüket

 szacsky


