
 
 
 
 
 

Ökoterrorizmus – válságkezelés a Pannonhalma CAMPUS keretében 

2019.07.08-14. 

 

Egy interneten szerveződő globális ökoterrorista csoport, amely szerint a kormányok az 
olajlobbi hatására nem hajlandók érdemi intézkedéseket tenni a globális klímaváltozás 
megfékezésére, összehangolt merényleteket hajtanak végre Norvégiában, Oroszországban 
és a közel keleten az olajtermelő és szállító infrastruktúra ellen. Ennek eredményeként a 
napi termelés 20 millió hordóval csökken, az olaj hordónkénti ára pedig azonnal 500 dollár 
fölé emelkedik. Az infrastruktúrát ért károk, a további beígért merényletek és a 
tartalékkapacitások hiánya miatt a helyzet várhatóan a következő 1 évben sem fog javulni. 
Amerika és Kanada betiltja az exportot, míg a többi exportáló ország esetében Kína és 
Nyugat Európa kétoldalú megállapodásokkal igyekszik minél több olajhoz jutni, így 
Magyarország (és a világ többi része) nem jut külső forrásokhoz, ezért csak a hazai 
kitermeléssel lehet számolni. 

A résztvevő diákok multidiszciplináris csoportokban az alábbi feladatokra keresik a 
megoldást: 

 

A kormány a válsághelyzetre tekintettel a terrorakciók másnapján munkacsoportot állít fel, 

aminek feladatai az ellátandó közszolgáltatások meghatározása, közrend és közbiztonság 

fenntartása, válságkommunikáció kidolgozása, költségvetés újra tervezésé. 

MOL esetében a hazai kitermelési kapacitások bővítésének lehetőségei és költségei, hazai 

terrorakciók megakadályozása, az államosított külföldi lelőhelyeken elszenvedett 

veszteségek pénzügyi kezelése. 

Pannonhalma Város Önkormányzata a helyi közösségre támaszkodva saját programot 

készít élelmiszerellátásra, villamosenergiára alapozott autonóm energetikai rendszer 

kialakítására, közszolgáltatások fenntartására, rendfenntartásra. 

ENSZ vizsgálja a globális ökoterrorizmust, mint új jelenséget, nemzetközi együttműködés új 

formáinak lehetőségei a kiváltó okok hatékony kezelésére, globális társadalmi igények (pl. 

klímavédelem) hatékony beemelése a politikai döntéshozatali mechanizmusokba, interneten 

történő szerveződés és anonimitás, mint biztonságpolitikai kihívás. 

 

 

Akiket várunk: 

Pályázni jogosult minden 2001.01.01 előtt született hallgató, aki a pályázat benyújtásakor 
hallgatói jogviszonyban áll bármely európai felsőoktatási intézménnyel. 

 

Amit nyújtunk: 

• Komoly kihívást, aminek megoldásában szakértő mentorok nyújtanak segítséget és 
ami jól mutat az önéletrajzodban. 

• Különböző egyetemekről és szakokról érkező csapattársakat. 



 
 
 
 
 

• Szállást, ellátást, esténként kísérőprogramokat egész hétre. 

 

Amit kérünk: 

• Kreativitást és tettrekészséget. 

• Küld el jelentkezésedet a campus@pannonhalma.hu címre. 

 

 

További információk 

campus@pannonhalma.hu 

www.facebook.com/PannonhalmaCampus 

Fátrai Eszter 06 30 32 67 685 
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