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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 
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A Földön az éghajlat szüntelenül változik, éppen ez a biológiai 
evolúció legfontosabb hajtóereje 
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Az utóbbi 4-5 millió év jól modellezhető 
 

 



7 

A kb. 100 ezer évenként ismétlődő jégkorszakok oka a keringési 
pályaelemek ciklikus változása 

 
Nem mindegy, hogy télen vagy nyáron vagyunk közelebb a naphoz 

A vízfelület és a szárazföld eltérő hatásfokkal nyeli el a napsugárzást, ezért 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 
hatására  
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. 



10 

 

 
 

A Föld átlagos felszíni 
hőmérsékletének 

változása az elmúlt 
évezred során 

 
Forrás: 

Prof. Dr. Reményi Károly 
akadémikus publikációja 
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A Kr. u. 800-1100 közötti klímaváltozás miatt indult el 
Ázsiából nyugat felé a népvándorlás újabb hulláma,  

így kerültünk mi is a Kárpát medencébe 

 



12 

Az időjárást és az éghajlatot rövid távon 
befolyásoló tényezők 

 
 A Nap ingadozó sugárzási teljesítménye 
 Mennyire nyeli el a felszín a besugárzott 

napenergiát 
 A felhőképződés aktivitása 
 A légkör infravörös elnyelő képessége 

(üvegház) 
 Légáramlatok konvekciós hűtőhatása 
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Emelkedhet-e a tengerek szintje  
az északi-sarki jég olvadása miatt? 

 
Mit szólna ehhez Archimédesz? 
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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 eltérőek 
 

 Mars Föld 
Átlagos felszíni hőmérséklet – 60 °C + 15 °C 
Emissziós hőmérséklet – 63 °C – 18 °C 
Üvegházhatás 3 fok 33 fok 
Levegő relatív széndioxid tartalma (vol) 95,6 % 0,04 % 
Atmoszféra abszolút széndioxid tartalma 194 kg/m2 6,3 kg/m2 
Szabad vízfelület nincs 72 % 
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, jogosan 
feltételezhető, hogy nem a több 

széndioxid az oka a magasabb hőmérsékletnek, hanem a melegedés miatt 
növekszik a levegő CO2 tartalma 
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A talajszintről 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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HAZAI SZÉNVAGYON 
Ezzel 200 évig termelhetnénk annyi villamos energiát,  

mint a Paksi Atomerőmű, 
csakhogy úgy kellene felszínre hozni és hasznosítani,  

hogy ne menjünk szembe az  
uniós környezetvédelmi előírásokkal 

A bányászat munkahely teremtő tényező.  
Egy bányászati munkahelyhez több másik kötődik.  

A bányászat felszámolása kétszázezer állás  
elveszítését jelentette 
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FONTOS TUDNI 
A földkéregben található szén túlnyomó része 

széntartalmú kőzetekben van elrejtve (mészkő, dolomit) 

Hogyan kerül a széndioxidból a szén a mészkőbe? 
A levegőben a széndioxid a vízgőzzel szénsavat alkot,  

és a szénsav tartalmú esővíz eróziója miatt a  
vulkanikus eredetű bazalt (= kalcium szilikát)  

mészkővé (= kalcium karbonát) alakul át,  
ezzel a széndioxid szén tartalma lekötődik 

Egy tonna mészkő szén tartalma kb. 120 kg 
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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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ENERGIAPOLITIKA 
A legsokoldalúbb és legtisztább energia a villamos energia, amely 

meghatározza egy ország fejlettségi színvonalát 
Erőmű típusok összehasonlítási szempontjai 

 A villamos energia előállítási költsége 
 Balesetveszélyesség 
 Környezeti hatások 
 Rugalmas szabályozhatóság  

Költség, balesetveszély és környezeti szempontból az erőmű teljes 
életciklusára vonatkozóan a legolcsóbb és legbiztonságosabb a nukleáris 
energia és a vízenergia 
Jól szabályozhatók a vízerőművek, a gázturbinás erőművek, és a szivattyús 
energiatárolók, ezek áramtermelése magas áron értékesíthető a villamos 
áram nemzetközi versenypiacán 
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MEGÚJULÓ ENERGIÁK 

A „megújuló” energia azt jelenti, hogy a kivett 
energiát a természet rövid idő alatt pótolni képes 

Ez csak úgy lehetséges, ha a „megújuló” energiát a 
bioszférából vonjuk ki, és ezzel beleavatkozunk a 

bioszféra működésébe  
KÉRDÉS: 

Mennyi energiát lehet „kicsatolni” egy biológiai 
rendszerből anélkül, hogy abban kárt okoznánk? 
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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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A Paksi atomerőmű áramtermelésének kiváltásához kb. 5000 
hektár területet kellene napelemekkel beborítani 

Ekkora felület tisztántartása évenként több millió köbméter jó 
minőségű víz felhasználását jelentené 

A napelemek korlátozott 
élettartama miatt 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 



31 

Megoldás-e a biomassza erőmű? 
 
Példa: a Szerencsnél tervezett 50 megawattos szalmaerőmű üzemanyag 

ellátásához 50 km körzetből kellett volna begyűjteni a szalmát, 
traktorokkal, teherautókkal 

Ilyen erőműből 40 darab kellene Paks kiváltásához, a begyűjtési területe 
nagyobb lenne, mint az ország területe 
 
Jobb megoldás a faapríték, de ehhez sincs elegendő hasznosítható 
erdőterület 
 
További probléma: biomassza elégetésekor nem csak széndioxid és vízgőz 

keletkezik, de nitrogénoxidok is, amelyek sokkal erősebb 
üvegház gázok, mint a széndioxid, és károsítják az egészséget 
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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 az esésmagasság 
2) A duzzasztógát feletti Q [m3/sec] víz utánpótlás, vagyis a vízhozam 

Magyarországon az elvileg 
rendelkezésre álló 
vízenergiával 
megtermelhető lenne az 
atomerőmű termelésének 
kb. 35-40%-a 

További akadály a 
duzzasztóművekre 
vonatkozó politikai 
tilalom. 
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A hazai zöld mozgalmak a Duna 
szlovákiai elterelésekor 
megakadályozták a Dunakilitinél 
megépült duzzasztómű üzembe 
helyezését, ezzel a vízkormányzás 
Szlovákiában történik Dunacsúnynál 
 
 
 
 
 

 
 

Olyan ez, mintha nem lenne vízcsap a 
fürdőszobánkban és a szomszéd lakásban 
döntenék el, mikor mennyi vizet engednek a 
fürdőkádunkba 
Eredmény: a SZIGETKÖZ ökológiai károsodása 
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Bős-Nagymaros 
DUNASZAURUSZ 
 
Akad vízlépcső  
25-szörös esés-
magassággal,  
és vízerőmű  
100-szoros 
teljesítménnyel 
 
 
A Hágai Nemzetközi Bíróság ítélete szerint (1997) a magyar félnek 
nem volt joga 1992-ben felmondani a szerződést, az továbbra is 
érvényes, a hivatkozott ökológiai kockázat nem megalapozott  
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Magyarország villamos energia ellátása 
a fogyasztás megoszlása 

 

 Paksi atomerőmű  kb. 40% 
 Egyéb erőművek  kb. 25% 
 Import  kb. 35% 

 

Megjegyzés: az „egyéb” erőművek névleges 
teljesítménye kb. 3-4-szer nagyobb Paksnál 

az okok szerteágazóak 
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Földgáz 
vezetékek 
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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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Ha olyan erőműveket szeretnénk, amelyek gáznemű 
emisszió nélkül kis helyen nagyon sok villamos 

energiát termelnek, és a teljesítményük az időjárástól 
függetlenül jól szabályozható, akkor erre a technika 

jelenlegi állása mellett két erőmű típus alkalmas:  
az atomerőmű és a vízerőmű 

 
Vajon mi az oka annak, hogy a hatalmas politikai 
támogatással működő zöld mozgalmak éppen ezek 

ellen tiltakoznak? 



40 

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! 



41 

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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Következtetések 
A CO2 emisszió csökkentésére és a megújuló energiák 

elterjesztésére szolgáló intézkedések hatástalan pótcselekvések, 
amelyekkel csak tovább pazaroljuk a természet erőforrásait, és 

tesszük ezt éppen a természet megóvásának jelszavával. 

Ésszerűbb lenne az erőforrásokat az éghajlatváltozás elleni 
kilátástalan szélmalomharc helyett az alkalmazkodás érdekében 

felhasználni, hogy meg lehessen kímélni az embereket a káros 
következményektől, és ki lehessen használni az 

éghajlatváltozásból származó regionális előnyöket, hiszen ilyenek 
is vannak, csak ez nem kap nyilvánosságot a médiában. 
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CZUPI KÖNYVKIADÓ 
 

Nagykanizsa 
 

www.czupi.hu 
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További információk: 

http://klimaszkeptikusok.hu 
http://www.enpol2000.hu 

http://realzoldek.hu 
http://realiszoldtv.hu 


