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A TÉNYEK 
 Az éghajlat tényleg változik 
 Az éghajlatot a levegő széndioxid tartalma nem 

befolyásolja 
 A széndioxid nem káros anyag 
 A megújuló energiák mértéktelen alkalmazása 

is okoz környezeti károkat  
 A megújuló energiákhoz szükséges környezet 

és egészség károsító technológiákat a gazdag 
országok kihelyezik „fejlődő” országokba 



3 

A Földön az éghajlat szüntelenül változik, éppen ez a biológiai 
evolúció legfontosabb hajtóereje 
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Az utóbbi kb. 4-5 millió év jól modellezhető 
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A kb. 100 ezer évenként ismétlődő jégkorszakok oka a keringési 
pályaelemek ciklikus változása 

 
Nem mindegy, hogy télen vagy nyáron vagyunk közelebb a naphoz 

Mivel a szabad vízfelület és a szárazföld albedója eltér, nem mindegy, hogy éves 
átlagban a déli vagy az északi félteke kap több napfényt 
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Fontos tényező a forgástengely dőlésének imbolygása 
 
A dőlés most kb. 23,5 fok, ez kb. 21,5-24,5 fok között ingadozik  

 
 
 
1 fokos változás 
miatt  
a sarkkörök 
kb. 110 km-rel 
eltolódnak 
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A hosszú távú (több 10 ezer éves) ciklusokra 
szuperponálódó rövidebb periódus idejű hőmérséklet 
változások lehetséges oka a Nap aktivitásának kb. 400 

éves ciklusok szerinti ingadozása. 
Ez magyarázhatja, hogy miért volt az 1300-as években 

feltűnően nagy meleg, és mi lehetett az oka az  
1500-1600-as években a kis jégkorszaknak.  

 
Az elmélet szerint éppen egy napciklus vége felé tartunk, 

ezért a jövőben nem melegedésre, hanem újabb kis 
jégkorszakra kell felkészülni. 
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A bolygó termikus egyensúlya 
 
D átmérőjű bolygó esetén a napsugárzással 
szembeni hatáskeresztmetszet: 
H = D2π/4 
A bolygó felszíne: 
F = D2π = 4H 

A bolygó 4-szer akkora felületen sugározza ki a világűr felé azt az energiát, 
amit a napsugárzásból elnyel 
Besugárzási teljesítmény: E = kb. 1368 Watt/m2  
Planetáris albedó: a = kb. 0,3 
Elnyelt teljesítmény: 1368*(1–0,3) = kb. 958 Watt/m2  
Világűr felé kisugárzott teljesítmény: 958/4 = kb. 240 Watt/m2  
Ebből kiszámítható a bolygó emissziós hőmérséklete: kb. 255 Kelvin 
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A klímamodellt eredetileg a Mars bolygóra dolgozták ki még az 
1960-as években, és jó egyezést mutatott a mérésekkel 

 

A két bolygó tulajdonságai azonban nagyon eltérőek 
 

 Mars Föld 
Átlagos felszíni hőmérséklet 213 Kelvin 288 Kelvin 
Emissziós hőmérséklet 210 Kelvin 255 Kelvin 
Üvegházhatás 3 Kelvin 33 Kelvin 
Levegő relatív széndioxid tartalma (vol) 95,6 % 0,04 % 
Atmoszféra abszolút széndioxid tartalma 194 kg/m2 6,3 kg/m2 
Szabad vízfelület nincs 70 % 
Felhőzet a felszín felett nincs 66 % 

 

Mars: 30-szor több széndioxid és tized akkora üvegházhatás! 
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Következtetések 
1) Mivel a vizsgált időszakban 
csökkenő üvegházhatás mellett 
növekedett a felszíni 
hőmérséklet, a közöttük 
feltételezett oksági összefüggés 
nem megalapozott 
 
2) Mivel a felszíni hőmérséklet 
növekedésével együtt járt a 
széndioxid koncentráció 
növekedése, feltételezhető, hogy 
nem a több széndioxid az oka a 

magasabb hőmérsékletnek, hanem éppen a melegedés miatt növekszik a 
levegő CO2 tartalma 
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A talaszintről kiinduló 
hősugárzás spektrumából 
a széndioxid csak a piros 
sávokat nyeli el, a többit 
átengedi. 
 
Ha még több széndioxid 
lesz a levegőben, ez már 
gyakorlatilag nem tudja 
befolyásolni az atmoszféra 
abszorpcióját. 
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A levegő széndioxid tartalmának változása az utóbbi fél 
milliárd évben 
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Kommentár: 1974-ben egy ENSZ szakértői bizottság még jégkorszakot jósolt !!! 
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A színtelen, szagtalan, láthatatlan széndioxid nem káros anyag, 
emberre ártalmatlan, a növények legfontosabb tápláléka. 

Ha csökenne a levegő széndioxid tartalma,  
csökkennének a mezőgazdasági terméshozamok 

A széndioxid emisszió szemléltetése 
füstölgő kéményekkel a közvélemény 

szándékos félrevezetése! 

A széndioxid nem káros anyag, a 
tüdőnkből kilehelt 4% (40000 ppm) 

széndioxid tartalmú levegő még 
alkalmas mesterséges lélegeztetésre. 

A széndioxidos gyógy gázfürdők tapasztalatai igazolják a 
széndioxid kedvező élettani hatását 
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A víz és a vízgőz kitüntetett szerepe a  
klímaszabályozásban 

 

A Bolygó felszínének több mint 2/3-át víz borítja 
 

A víz tulajdonságai: 
 Magas fajhő 
 Magas olvadási hő 
 Magas párolgási hő 

 

Fontosabb funkciói: 
 Felhőképződés 
 Üvegház hatás 
 Konvekciós hőenergia szállítás 
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Megoldás-e a megújuló energia 
 

erőmű típus ökológiai lábnyom 
(teljes életciklusra) 

nukleáris 1 
szélturbina 10 – 12 

naperőmű, napelemes 2 – 4 
naperőmű, termikus 1,5 – 2,5 

vízerőmű 0,8 – 1,2 
biomassza 30 – 40 
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Ha a Paksi atomerőmű áramtermelését szélturbinákkal akarnánk kiváltani, 
kb. 30 millió négyzetméter hatáskeresztmetszetű szélturbina erdőt kellene 

felépíteni az ország 93 ezer négyzetkilométeres területén.  
Mintha építenénk egy 100 méter magas 300 km hosszú szélfogó falat. 

 
Várható hatás: 

Kisebb szélsebesség 
miatt a lakott 

területek 
átszellőzése romlik, 

növekvő 
légszennyezés, 

gyakoribb 
szmogriadó 
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Ha a Paksi atomerőmű áramtermelését napelemekkel 
akarnánk kiváltani, kb. 5000 hektár területet kellene 

napelemekkel beborítani. 
 

Ebből minden évben le 
kellene selejtezni és 

újjal pótolni  
200-300 hektárnyit. 

Kérdés: 
Mit kezdenénk a 

hatalmas mennyiségű 
veszélyes elektronikus 

hulladékkal? 
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GEOTERMIKUS ENERGIA 
A Föld geotermikus hő teljesítménye kb. 40 millió megawatt.  

Átlagos hőáram kb. 80 miliwatt/m2 
 
 
Villamos energia termelésre főleg 
aktív vulkán közelében 
gazdaságos, de ott nagy a 
földrengés kockázata 
 
 
 

Nem tévesztendő össze a földhővel, amelynek energia 
utánpótlása főleg a napsugárzásból ered, és amelyet 
hőszivattyúval gazdaságos lehet fűtéshez vagy melegvíz 
készítéshez hasznosítani 
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VÍZENERGIA 
Az EU-ban külön kezelt kiemelt fontosságú megújuló energia 

Egy vízerőmű teljesítménye két tényezőtől függ:  
1) A kialakítható H [méter] vízszint különbség, vagyis esésmagasság 
2) A duzzasztógát feletti Q [m3/sec] víz utánpótlás, vagyis a vízhozam 

 

Magyarországon az elvileg 
rendelkezésre álló 
vízenergia nem elegendő 
az atomerőmű 
termelésének kiváltására. 
 

További akadály a 
duzzasztóművekre 
vonatkozó politikai 
tilalom. 
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A klímavédelemmel és megújuló energiákkal kapcsolatos technológiák és a 
keletkező veszélyes hulladékok ártalmatlanítása jelentős környezet terheléssel és 
egészég károsító munkavégzéssel jár.  
Ezeket egyre inkább kihelyezik „fejlődő” országokba. 
Példák:  
1) A kompakt lámpákhoz szükséges higany kitermelése, finomítása feldolgozása 
2) A LED lámpák, napelemek, és a „megújuló” erőművek vezérléséhez szükséges 
elektronikus alkatrészek gyártásához szükséges erősen toxikus, rákkeltő, 
nehézfémekkel, uránnal és tóriummal 
szennyezett ritka földfémek bányászata, 
tisztítása, finomítása, amelynek során a 
melléktermékként keletkező savas, 
radioaktív szennyvízből csupán 
Kínában évi tízmillió tonnát 
termelnek, ezeket hatalmas 
mesterséges tavakban tárolják.  
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Következtetések 
 A legutóbbi jégkorszak 10-12 ezer évvel ezelőtt fejeződött be, 

azóta melegedés zajlik, amely még legalább 30-40 ezer évig tart, 
és emberi beavatkozással nem befolyásolható 

 A Föld termikus egyensúlyban van, az üvegház mértéke ennek 
megfelelően alakul ki a termodinamika törvényei szerint 

 A levegőben lévő széndioxid a felszín infravörös kisugárzásából 
szinte már mindent elnyelt, amit elnyelhetett, a koncentráció 
további növekedése hatástalan 

 A természetes eredetű melegedés miatt növekszik a levegőben a 
széndioxid koncentráció és nem fordítva 

 A széndioxid csökkentésére irányuló értelmetlen és reménytelen 
szélmalomharc több kárt okoz, mint hasznot 
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Az emberiség fontosabb kockázatai 
 

A) Amelyek ellen (elvileg) tehetünk valamit 
A1) Túlnépesedés 
A2) Erőforrások pazarlása 
A3) Mérgező anyagok vízben, levegőben, talajban, élelmiszerben 

 
B) Amit nem tudunk befolyásolni 

B1) Az éghajat szüntelen változása 
B2) Természeti katasztrófák 

 
A kockázatok szakszerű kezelése szempontjából előnyös 

lenne az általános természettudományos műveltség javítása! 
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Magyarország kockázatai 
 

A Kárpát Medence sajátos földrajzi helyzete miatt az 
elkerülhetetlen éghajlatváltozás hatása fokozottan érvényesülhet 

 
A legnagyobb kockázat a Homokhátság és a Tiszántúl egyes 

területeinek elsivatagosodása 
 

Ha ezt a problémát kezelni tudjuk,  
Magyarország akár a nyertese is lehetne  
a mediterrán jellegű klímaváltozásnak. 
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KÖSZÖNÖM  A   
MEGTISZTELŐ  FIGYELMET 

 
 
 

További információk 
http://klimaszkeptikusok.hu/ 

http://www.enpol2000.hu/ 
http://realzoldek.hu/ 


