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Szent tehenek az energetikában 
A biztonságos villamos energia ellátást egyre jobban akadályozzák egyes széles körben reklámozott, 

ámde tudományosan vitatható, sőt cáfolható környezetvédelmi és klímavédelmi előítéletek. 
Ezek egy része nyilvános viták tárgya, ezért a közvélemény többé-kevésbé tájékozott lehet az érvekről 

és ellenérvekről. 
Vannak azonban olyan tabu kérdések, amelyek puszta említése is szentségtörésnek számít, ezért – 

képletesen – ezeket akár a „szent tehenek” kategóriájába is sorolhatjuk. 
Egy szent tehén azonban nem mindenütt szent tehén, ezek érvényességi köre bizonyos földrajzi 

régiókra jellemző.  
Közülük az egyik szent tehén főleg az EU-hoz tartozik, lényege az a propaganda, hogy nem szabad 

széndioxidot kibocsátani, mert attól megváltozik az éghajlat. 
A másik szent tehén kifejezetten magyar specialitás, mondhatni „hungarikum”, lényege abban áll, 

hogy Magyarországon tilos vízerőművet építeni. 
 

Széndioxid és éghajlat 
Az ezzel kapcsolatos elmélet alaptétele az, hogy a földi 

légkör úgy működik, mint egy üvegház, amelynek erősségében 
a széndioxid képezi a legfontosabb tényezőt, ezért, ha a 
levegőben a széndioxid koncentráció növekszik, ennek 
megfelelően növekszik az üvegházhatás is. 

A zöldség termesztésben használt igazi üvegház működési 
elve a következő:  

A napsugárzás az üvegen keresztül belép az üvegház 
belsejébe, ott felmelegíti a talajt, amely által kibocsátott 
infravörös hősugárzás jelentős részét az üveglapok nem 
engedik át, emiatt a hőenergia egy része bent reked. 

Ha valaki dolgozott már üvegházzal, kipróbálhatja, hogy az üveg vastagságának növelése hogyan 
befolyásolja a belső hőmérsékletet. Azt fogja tapasztalni, hogy ha újabb meg újabb üveglapokat helyez a 
tetőre, akkor ettől a belső hőmérséklet nem nagyon fog növekedni, egy bizonyos üvegvastagság elérése 
után pedig a hőmérséklet csökkenni fog.  

Tegyük fel, hogy olyan az üvegházunk, hogy az üveg az infravörös sugárzás 90%-át visszafogja, és 
csak a maradék tizedrészt engedi ki a szabadba. Ha még egy üveglapot teszünk rá, akkor ez majd 
visszafogja az első lap által kiengedett tizedrész 90%-át, és így már a szabadba kijutó hányad mindössze 
1% lesz. További üveglapok ráhelyezése a helyzetet nem fogja tovább javítani, sőt, mivel az üveg a 
beérkező melegítő napsugárzás egy részét is elnyeli, a belső hőmérséklet előbb-utóbb csökkenni fog. 

A helyzet ennél is bonyolultabb. Ha bármilyen anyagon áthatol bármilyen optikai sugárzás, az anyag a 
molekula szerkezetére jellemző meghatározott hullámhosszúságú komponenseket fog elnyelni. 

Jellemző példa lehet bizonyos gázokon áthatoló fehér fény spektruma, amint itt látható: 

 
A színképben a szivárvány színeit láthatjuk, azonban észrevehetünk benne világos és sötét vonalakat. 

Ez utóbbiak oka az, hogy a gáz elnyel bizonyos hullámhosszúságú (színű) komponenseket, és ezek helyén 
vannak a sötét vonalak. E vonalak olyanok, mint egyfajta ujjlenyomat, amelynek segítségével a kérdéses 
gáz összetétele megállapítható. 

Hasonló szerkezetű a láthatatlan infravörös sugárzás színképe is, amely megfelelő műszerekkel 
felrajzolható. Végeztek ilyen méréseket műholdakról, a Föld felszínéről kibocsátott infravörös 
sugárzáson, és abban jól felismerhetően valóban ott vannak a széndioxidra jellemző sötét vonalak.  
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Ez azonban azt is jelenti, hogy a levegőben található széndioxid jelenleg már gyakorlatilag elnyeli az 
infravörös tartományban általa elnyelhető hullámhosszúságú komponenseket, és akkor sem fog sokkal 
többet elnyelni, ha a légköri széndioxid koncentráció a többszörösére növekszik.   

Ezt a tényt alátámasztják Prof. Dr. Miskolczi Ferenc kutatásai, aki szerint a teljes üvegház hatásban a 
széndioxid szerepe nem jelentős. A bolygó felszínének több mint 2/3-át ugyanis víz borítja, amely 
folyamatosan párolog, emiatt a légkörben hatalmas mennyiségű vízgőz található, és ez okozza az üvegház 
hatás túlnyomó részét.  

Ráadásul a légkori üvegház nem „igazi” üvegház. Az igazi üvegházat mozdulatlan, merev üveglapok 
borítják. A levegő azonban nem mozdulatlan burok a bolygó körül, benne áramlások zajlanak. Ha a talajt 
a napsugárzás felmelegíti, az ki fog száradni, és belőle vízgőz fog a levegőbe kerülni. A kipárolgó vízgőz 
hatalmas mennyiségű hőenergiát tartalmaz, amelyet a forró talaj felett felmelegedő és felfelé áramló 
levegő több kilométer magasba szállít, ahol már alig érvényesül az üvegház hatás, és a vízgőz 
kicsapódásából felszabaduló hőenergia itt sugárzódik ki a világűr felé. 

Ennek hatására jön létre a felhőképződés is. A felhők pedig nagy fehér fényvisszaverő felületeket 
képeznek, amelyek visszaverik a világűr felé a napsugárzás jelentős részét, és ezzel vissza szabályozzák a 
felszíni hőmérsékletet.  

Miskolczi professzor kutatásai meggyőzően igazolják, hogy elsősorban a bolygón található hatalmas 
mennyiségű víz halmazállapot változásai (jég-víz-vízgőz) szabályozzák a Földön az éghajlatot. 

Mindezek ellenére – hosszabb távon – valóban kimutatható az összefüggés a felszíni hőmérséklet és a 
levegő széndioxid tartalma között. Félmillió évre visszamenő kutatásokat végzett – többek között – Prof. 
Dr. Reményi Károly akadémikus.  

 
Eszerint ha a hőmérséklet növekszik, pár száz vagy pár ezer éves késéssel követi azt a légköri 

széndioxid mennyiségének a növekedése. Ez azt jelenti, hogy nem a széndioxid okozza a melegedést, 
hanem a melegedés váltja ki a széndioxid koncentráció emelkedését. 

Ebben több tényező játszik szerepet. Az egyik az, hogy az óceánokban hatalmas mennyiségű 
széndioxid van elnyelve, és mivel a víz gázelnyelő képessége csökken, a víz hőmérsékletének 
emelkedésekor az elnyelt széndioxid egy része kiszabadul a légkörbe. 

A folyamatban szerepet játszanak egyéb tényezők is, így az élővilág összetételének megváltozása, 
valamint a magasabb hőmérséklet miatti gyakoribb erdőtüzek. 

Felvethető a kérdés, hogy mi okozza hosszabb távon az éghajlat megváltozását, hiszen tudjuk, hogy 
nem csak most változik az éghajlat. Változott az régebben is, sok millió évekkel ezelőtt is, amikor még az 
emberiség nem létezett, de nem léteztek még melegvérű gerinces állatok sem. 

Az elmúlt néhány millió év éghajlat változásaira a valósággal jól egyező elméletet dolgozott ki Prof. 
Dr. Bacsák György akadémikus. 

Eszerint a ciklikusan ismétlődő melegedési és lehűlési periódusokat a Föld Nap körüli pályájának és a 
forgástengely dőlésszögének ingadozásai okozzák. Ebben szerepet játszik a nagybolygók (Jupiter és 
Szaturnusz) perturbációs hatása, valamint az, hogy a Föld forgástengelyének dőlésszöge és a dőlés iránya 
is ingadozik. 
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Ha a Föld forgás-tengelye 1 fokkal elbillen, az éghajlati övek kb. 110 
kilométerrel tolódnak el Észak felé vagy Dél felé. Márpedig a forgástengely 
dőlési szöge kb. 41 ezer éves ciklusokban ingadozik kb. 21,5 és 24,5 fok 
között a pályasíkra állított merőlegeshez képest. 

Kérdés az is, hogy az EU által támogatott nemzetközi kvótakereskedelem 
mennyire lehet indokolt. A széndioxid ugyanis legfeljebb 18-20% mértékben 
felelős a teljes üvegház hatásért.  

A Földön pedig a teljes széndioxid emisszió legalább 80%-a természetes, 
és legfeljebb 20%-a mesterséges eredetű. 

Ezen belül is az EU emissziója 14% körül van. 

 
Mindezeket figyelembe véve, ha az EU a széndioxid kibocsátását a felére csökkenti, ezzel is legfeljebb 

0,3-04 % mértékben változhat meg globális szinten az üvegház erőssége, amelyet azonban a vízgőzzel 
való kölcsönhatás könnyen kiszabályoz. Az EU teljes emissziójának pedig a magyar kibocsátás legfeljebb 
a századrészét teszi ki. 

Érdemes tudni azt is, hogy a széndioxid a látható fényt szinte teljesen átengedi, vagyis ez egy 
színtelen, szagtalan, láthatatlan gáz, azonos a borpincékben képződő mustgázzal, nem azonos a látható 
kémény füsttel, és nem tévesztendő össze a mérgező szénmonoxiddal. Fontos a növényeknek. Széndioxid 
nélkül minden élet kipusztulna a Földről. A széndioxidos gyógy-termálfürdők tapasztalata szerint, 
megfelelő koncentrációban, gyógyító hatású. Ha a széndioxid káros lenne, be kellene tiltani a 
széndioxiddal dúsított üdítő italokat.  

Távoli lakható bolygók kutatása során azt is vizsgálják, hogy megtalálható-e ott az organikus élethez 
nélkülözhetetlen fontosságú négy anyag, nevezetesen a víz, az oxigén, a nitrogén, és a széndioxid.  

 
Hazai vízerőművek 

A Bős-Nagymaros ügy valamikor a rendszerváltás szimbóluma volt, manapság pedig egyre inkább az 
elmulasztott lehetőségek szimbóluma lesz. 

Eltekintve a kérdés politikai vonatkozásától, attól, hogy hogyan lett a vitéz nagybányai Horthy Miklós 
kormányzó idején elhatározott beruházásból gigantomániás bolsevik nagyberuházás, érdemes szemügyre 
venni azokat a „szakmai” érveket, amelyek rendszeres ismételgetésével a hazai média elhitette a 
közvéleménnyel, hogy a vízlépcső gazdasági, műszaki, és természetvédelmi szempontból is káros. 

Az egyik ilyen érv úgy szól, hogy síkvidéki erőművel nem lehet gazdaságosan villamos energiát 
termelni. Nagymaros környéke azonban nem síkvidék, hanem nagyon hasonló környezeti feltételekkel 
rendelkezik, mint az ausztriai vízerőművek.  

Az ausztriai vízlépcsők hasonlóan kis esésűek, akárcsak a nagymarosi lett volna.  
Ha pedig az ausztriai 10 darab vízerőmű mellé odatesszük még a nagymarosit, és az így kapott 11 

vízerőművet nagyság szerint sorba rendezzük, akkor nagymaros a 6-ik és 7-ik helyen „holtversenyben” 
lenne a Bécs-Freudenau vízerőművel. 
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Az alábbi táblázat foglalja össze a dunai osztrák vízerőművek adatait. 

 
Érdemes tudni, hogy a Freudenau vízerőmű műszaki adatai gyakorlatilag azonosak a tervezett 

nagymarosi vízerőművel. Ez a beruházás 6 év alatt épült, majd utána 15 év alatt térült meg.  
Magyarországon egy átlagos lakás éves villanyáram fogyasztása 2000 kWh körül becsülhető. 

Figyelembe véve a nevezett erőmű több mint 1000 GWh éves áramtermelését, a hasonló nagymarosi 
erőmű több mint félmillió lakás áram ellátását biztosíthatta volna, a jelenlegi energia ár töredékéért. 

További ellenérv volt Nagymaros ellen, hogy túl sokba került volna az adófizetőknek. Nos, erre azt 
lehet válaszolni, hogy ez a beruházás az adófizetőket gyakorlatilag nem terhelte volna. 1986-ban az 
osztrák vállalkozóval kötött szerződés szerint ugyanis ők fedezték volna az erőmű beruházás költségét, 
amit az üzembe helyezés után 20 év alatt kellett volna letörleszteni áram exporttal. Úgy is mondhatjuk, 
hogy „hitelbe” kaptunk volna egy erőművet, amely 20 év alatt megtermeli az árát. 

Kerényi Ödön számításai szerint a szerződés felbontása és az ezt követő vesztes per miatti kár összege 
1995-ös árfolyamon 2500 milliárd forint körül lehet, aminek a vásárló értéke a jelenlegi forint árfolyam 
mellett kb. 4000 milliárdra becsülhető. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi kb. 4 millió adófizető zsebéből 
fejenként kivettek átlagosan egy-egy milliót.  

Érdemes azt is tudni, hogy Bős-Nagymaros ügyben a Hágai Nemzetközi Bíróság 1997-ben hozott 
ítélete szerint a magyar félnek nem volt joga a szerződést felbontani, és azt is, hogy a magyar fél által 
hangoztatott ökológia kár kockázata nem megalapozott.  

Volt olyan érv is, hogy azért nem érdemes Nagymarosnál vízerőművet építeni, mert ott túl lassú a víz 
áramlása, és emiatt rossz lesz az erőmű hatásfoka. Ez az érvelés azonban szakszerűtlen. A víz sodrási 
sebessége nem játszik szerepet. Ami fontos, az 
a folyó vízhozama, valamint a kialakítható 
esésmagasság. A duzzasztómű felett tó alakul 
ki (mint amilyen a Tisza tó), ahol a vízszintes 
áramlás gyakorlatilag megszűnik.  

Az áramtermelés úgy történik, hogy a 
szintkülönbségek között (a közlekedő edények 
elve alapján) a víz alacsonyabb helyre áramlik, 
és közben az energiáját átadja az áramtermelő 
turbináknak. A vízerőmű teljesítménye pedig a 
vízszint különbség (esésmagasság) és a 
vízhozam szorzatától függ.  

Ezzel kapcsolatos az az érvelés is, amely szerint az erőmű és a vízhozam ingadozó teljesítménye miatt 
túl nagy lett volna a duzzasztott vízszint ingadozása. Nos, a Duna vízszintjének természetes vízszint 
ingadozása például Budapest környékén 8 méter körül van, ezért tapasztalhatjuk, hogy a víz időnként 
elönti a villamos síneket, máskor pedig száraz lábbal le lehet sétálni a meder kavicsos aljáig. 

A duzzasztás felett a vízszint ingadozása legfeljebb 40 cm lett volna, ami a természetes szint 
ingadozásnak mindössze 20-ad része. 
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Érv volt az is, hogy a vízlépcsők árvizet okozhatnak. Ez sem fedi a valóságot. A tapasztalat azt 
mutatja, hogy a dunai és tiszai vízlépcsők megépítése előtt sokkal nagyobb árvizek voltak, mint 
manapság, pedig akkor még szó sem volt klímaváltozásról.  

 
Érdemes azt is figyelembe venni, hogy a vízlépcsők nem csupán áramtermelésre szolgálnak. Ezek több 

funkciós létesítmények, és fontos szerepük lehet a vízgazdálkodásban, az öntözésben, az árvíz 
védelemben, a hajózásban, valamint a folyót keresztező gyalogos, kerékpáros, és közúti közlekedésben.  

Ha például elmaradt volna a XIX században a Duna és a Tisza szabályozása, ma Magyarország 
területének harmadrésze lakhatatlan mocsárvidék lenne. 

 
Néhány következtetés 

A környezetvédőknek és a természetvédőknek igazuk van abban, hogy az emberiség túlélését soha 
nem látott veszély fenyegeti. Az igazi kockázat azonban nem a széndioxid, és nem is a vízlépcső. Az 
igazi kockázat abban van, hogy a rohamosan szaporodó emberiség gyorsuló ütemben éli fel a természeti 
erőforrásokat, és egészség károsító anyagokkal mérgezi, szennyezi a környezetét.  

Ennek alapján a polgári lakosságot fokozott takarékosságra, és „megújuló” energiák használatára 
ösztönzik. Az igazi nagy pazarló azonban nem a lakosság, hanem az ipar, amely rövid használat után 
gyorsan tönkremenő „tartós” fogyasztási cikkekkel árasztja el a lakosságot, hogy minél többet lehessen 
ezekből termelni. A termelési volumen növelése, valamit a hatalmas mennyiségben keletkező hulladékok 
„ártalmatlanítása” ugyanis növeli a statisztikailag kimutatható GDP összegét, hizlalja a modern 
közgazdászok kedvenc szent tehenét.  

Ami pedig a helytelenül megújulónak nevezett energiákat illeti, ezek nem csak sokkal drágábbak, mint 
a hagyományos energiák, de teljes életciklusukra vetítve, az egységnyi megtermelt energiára arányosított 
ökológiai lábnyomuk is alig jobb, mint a hagyományos energia termelő eljárásoknál. Úgy is mondhatjuk, 
hogy az éghajlat változás elleni szélmalomharc során nagy ütemben pazaroljuk a rendelkezésre álló 
természeti erőforrásokat, és tesszük ezt olykor éppen a természet megóvásának jelszavával. Ami pedig a 
„megújuló” és a „takarékos” energiával kapcsolatos technológiákat illeti, általában ezek is jelentős 
környezet terheléssel járnak (pl. higanygőz töltésű lámpák gyártása), ezért a környezet károsító 
technológiákat gyakran kihelyezik „fejlődő” országokba. Ez azonban azt jelenti, hogy globális szinten a 
környezet terhelés nem csökken, azonban az egészségkárosító környezet terhelést a gazdag országok a 
szegényebb országokba igyekeznek „exportálni”. 

 
Budapest, 2015. január 

 
 


