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A zöld mozgalmak a Római Klub hatására alakultak ki, 
amelyben a tudósok figyelmeztették a politikusokat, hogy az 

emberiség feléli a Földön az erőforrásokat, elszennyezi a 
környezetet, és takarékosabb életmódot javasoltak  

A zöld mozgalmakhoz sok laikus csatlakozott 

James Lovelock GAIA elmélete szerint a bioszféra úgy működik, 
mint egy organizmus, amelyben a földi élet és az atmoszféra 

szabályozzák egymást, azonban az emberi tevékenység tönkre 
teheti ezt a mechanizmust 

 

James Lovelock legújabb könyve szerint a nagyvárosi 
zöld mozgalmak többet ártanak a természetnek és a 

környezetnek, mint amennyit használnak 
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A modern civilizáció dilemmája 
 

A zöld mozgalmak hajtóereje a félelem: 
Mi lesz velünk, ha tönkretesszük a bolygót? 

 

A gazdaság hajtóereje ezzel szemben a folytonos 
növekedési kényszer, vagyis a minél nagyobb GDP 

 

Hogyan lehet a kettőt összeegyeztetni? 
 

Megoldás:  
Tegyük a gazdaság húzó ágazatává a zöld iparágat 

 

Hangsúly eltolódás: 
Erőforrásokkal való takarékoskodás helyett: 

klímaváltozás elleni szélmalomharc 
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Védjük meg a természet őseredeti állapotát? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Föld nem stabil képződmény, hanem folyamatosan átalakuló 
rendszer, amelyben váltakozva zajlik teremtés és pusztulás 
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A NASA 2012 évi jelentése szerint az elmúlt két évtizedben 
az Északi Sarkon a jég olvadt, a Déli Sarkon hízott 

 

Kérdés: 
Emelkedhet-e a tengerszint az Északi sarki olvadás miatt? 

 

Az Északi Sarknál a jég a vízen úszik, ezért Archimédesz törvénye szerint  
az úszó jég annyi vizet szorít ki, amennyi a súlya, ezért ha elolvad,  

pontosan annyi víz lesz belőle, amennyit korábban kiszorított 
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A széndioxid nem látható, mert átlátszó, mint a levegő 
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ÁRVIZEK 
 

2013. június: 
„A valaha volt legnagyobb árvízzel kellett megbírkózni” 
 
1838. március: 
A nagykőrúton és a mai Rákóczi úton másfél méter 
magasan hömpölygött a fagyos víz, több ezer ház 
összedőlt, báró Wesselényi Miklós és bátor társai az 
életük kockáztatásával igyekeztek menteni a fuldoklókat 
 
No comment 
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ÓZONRÉTEG 
Az UVB sugárzás ellen védő ózon kb. 20 és 40 km közötti 

magasságban a napsugárzás hatására keletkezik nagyrészt az 
Egyenlítő felett, és a sarkok felé áramolva lassan lebomlik 

A sztratoszférikus ózon talajszinten atmoszférikus nyomáson  
kb. 3 mm vastagságban borítaná a Földet 

A halogének (klór, fluor) lebontják az ózont, ezért a halogénezett 
szénhidrogének (freonok, halonok) használatát betiltották 

A betiltás idején ezek a vegyületek nagyrészt az északi féltekén 
jutottak a levegőbe 

Kérdés: 
Mi lehet az oka, hogy az ózonréteg mégis csak folyton az Antarktisz 
közelében lyukad ki? 
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ÉGHAJLATVÁLTOZÁSOK
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Az időjárást és éghajlatot befolyásoló egyéb tényezők 
 

 A Nap ingadozó sugárzási teljesítménye 
 Milyen mértékben nyeli el a felszín a besugárzott 

energiát 
 A felhőképződés aktivitása 
 A légkör infravörös elnyelő képessége (üvegház) 

 
Fontosabb üvegház gázok hatása: 

 vízgőz  kb. 60% 
 széndioxid  kb. 20% 
 sztratoszférikus ózon  kb.   8% 
 egyéb gázok (metán,  

nitrogénoxidok, freonok)  kb. 12% 
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évek, Kr.e. 

Az üvegház erősödését a mesterséges széndioxid kibocsátás okozza? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Forrás: Prof. Dr. Reményi Károly akadémikus előadása) 

A felszíni hőmérséklet és a CO2 koncentráció között erős korreláció van, 
azonban a földtörténetben sok esetben a hőmérséklet emelkedése több száz 

évvel megelőzte a széndioxid koncentráció növekedését 
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Dr. Miskolczi Ferenc (a NASA klímavédelmi projekt volt 
kutató fizikusa) szerint a globális hőmérséklet 

emelkedésben a széndioxid kibocsátás alig játszik 
szerepet, mivel egy olyan bolygón, amelyen a felszín 
nagyobb részét víz borítja, a gyarapodó széndioxid 

üvegház hatását a levegőből a vízgőz mennyiségének 
kiszorulása kompenzálja 

 
A széndioxid a levegőben lévő vízgőzzel vegyülve 

szénsavat alkot, amelynek a gőze sokkal nehezebb, mint a 
levegő, ezért gyorsan leülepedik, miáltal nem csak a 

széndioxid távozik a levegőből, de magával viszi a másik 
hatékony üvegház gázt, vagyis a vízgőzt 
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HAZAI SZÉNVAGYON 
Ezzel 200 évig termelhetnénk annyi villamos enrgiát,  

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 

A bányászat társadalmi hasznossága felülmúlja a jelenlegi 
szabályozási környezetben mutatkozó versenyhátrányt a 

villamos energia előállításában 
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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  
 

PÉLDA: 
Ha a Szahara sivatagot napelemekkel borítanánk, 
megváltoznának Észak-Afrikában a légáramlások, 
és megváltozna az éghajlat a mediterrán térségben 
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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 kb. 3-szoros áron 
értékesíthető a nemzetközi versenypiacon 
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A „zöld” erőművek ökológiai lábnyoma 
 

Villamos energia termelés 
esetén  
a biomassza energia ökológiai 
lábnyoma kb. 35-ször, 
a szélenergia ökológiai 
lábnyoma kb. 11-szer,  
a napenergia ökológiai 
lábnyoma kb. 2-szer akkora,  

mint vízenergia esetén
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NUKLEÁRIS ENERGIA 
 

A vízerőművek mellett a második leggazdaságosabb villamos 
erőmű a nukleáris erőmű, és ezzel lehet kis területen a legtöbb 
villamos energiát megtermelni füstgázok kibocsátása nélkül 
 
 

Ha a Paksi Atomerőmű 
termelését 
szélturbinákkal 
állítanánk elő, legalább 
tízezer darab 100-120 
méter magas tornyokra 
szerelt szélturbinát 
kellene telepíteni  
a 93 ezer  
négyzetkilométeres 
területünkön 
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Káros anyag kibocsátás 
Minden éghető anyagban van radioaktív izotóp, 

szénben, fában, és a biomasszaként ismert 
szalmában is, ezek elégetésekor az izotópok a 

levegőbe kerülnek és szétszóródnak 
Nukleáris erőműben is keletkezik sugárzó 

hulladék, de sem ez, sem egyéb káros anyag a 
levegőbe nem kerül 

Az éghető anyagokat (szén, biomassza, olaj, 
földgáz) használó erőművek közelében magasabb a 

radioaktív háttérsugárzás, mint az 
atomerőművektől azonos távolságban 
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VÍZERŐMŰVEK HATÉKONYSÁGA 
A víz csaknem ezerszer sűrűbb mint a levegő, és egy vízturbinán a 
nyomásesés legalább százszor nagyobb lehet, mint egy szélturbinánál 

Egy 8-10 méter esésmagasságú duzzasztóműre épített 3 és fél méter 
átmérőjű vízturbina áramtermelését kb. egy millió négyzetméter 
hatás-keresztmetszetű szélturbina erdővel lehetne kiváltani. 

A Nagymarosnál tervezett 160 MWatt 
teljesítményű vízerőmű kiváltásához 
kb. 800 darab egyenként kb. 35 emelet 
magasságú szélerőművet kellene 
telepíteni 

 
 
 
 

Vízenergia kincsünk a belföldi villamos energia 
fogyasztás 10-12 %-át tudná biztosítani 
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Mennyibe kerül a vízenergia?  
 

A vízenergia önköltsége attól függ, hogy 
A) Azért építünk duzzasztót, hogy energiát termeljünk, vagy 
B) Az egyéb ok miatt szükséges duzzasztóműre telepítünk 

vízturbinákat 
Utóbbi esetben a teljes életciklusra vonatkoztatva a vízenergia a 

legolcsóbban előállítható, és legdrágábban eladható villamos energia, 
mivel kiválóan alkalmas szabályozó energiaként 

 
A szivattyús energiatároló 
műszaki berendezései a föld alatt 
helyezkednek el, akárcsak a 
Gellért hegyen az ivóvíz tároló, 
esztétikai problémát nem okozhat 
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Mi a helyzet Bős-Nagymaros ügyben? 

Miért pont „DUNASZAURUSZ” ?  

Akad vízlépcső 25-szörös esésmagassággal,  
és vízerőmű 100-szoros teljesítménnyel 

A Hágai Pert elveszítettük, a bíróság a szlovák félnek adott igazat  

A magyar fél által hangoztatott ökológiai kockázat nem 
megalapozott, ennek ellentmond több tucat hasonló vízlépcső 

pozitív tapasztalata 
 

A Duna felső szakaszán Nagymaroshoz hasonló földrajzi 
környezetben számos hasonló esésmagasságú és teljesítményű 

vízlépcső és vízerőmű működik, amelyek üzembe helyezése után a 
környezet állapota nem romlott, hanem kifejezetten javult, 

tisztább lett a víz, és gazdagabb az élővilág  
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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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A Kiskörei Vízlépcső felett 
kialakított TISZA TÓ ötször 
nagyobb, mint a VELENCEI TÓ 
 
Kiemelt természetvédelmi 
körzet, jobb ökológiai állapotban 
van, mint a Balaton vagy a 
Velencei Tó, olyan különleges 
flórával és faunával, amelyek 
több száz évvel ezelőtt 
kipusztultak, és most újra 
tenyésznek 
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Ilyen volt a Kárpát medence 200 évvel ezelőtt 

 
Ha most is ilyen volna, hazánk területének negyedrésze 

lakhatatlan mocsárvidék lenne 
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HAJÓZÁS 
A hazai hajóépítés megszűnt, a hajóflotta leépült. Gabona exportunk nagy 
részét vasúton és kamionokkal hordjuk tengeri kikötőkhöz.  
Óriási az árufuvarozó 
tranzitforgalom is, pedig vízi 
szállítással egy nagyságrenddel 
kisebb lehetne a káros anyag 
kibocsátás és a környezetterhelés. 
 
Ellenpélda: 
A „Napkirály” XIV. Lajos idején 
Franciaországban megépült ma is 
működő viziút Gibraltár 
kikerülésével köti össze a Földközi 
Tengert az Atlanti Óceánnal, és a 
csatorna vízutánpótlását hatalmas 
duzzasztómű segítségével 
kialakított víztározó biztosítja. 
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ENERGIATAKARÉKOSSÁG 

Régen a tartós háztartási eszközök több generációt 
kiszolgáltak 

A „tartós” eszközöket 4-5 évenként cseréljük le  
modernebb „energiatakarékosabb” eszközökre 

Ezek gyakori újratermelése sokkal nagyobb erőforrás 
pazarlást jelent, mint amit velük meg lehet takarítani 

Ezek gyártását a fejlett gazdag országok kihelyezik  
a kevésbé fejlett földrajzi régiókba 

A környezet terhelés felszámolása helyett  
a környezet terhelés exportja zajlik 
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OKOK és KÖVETKEZMÉNYEK 

A mai szélsőségesen materialista világban a pénz fialtatása fontosabb, 
mint valódi értékek teremtése 

Csökken az érdeklődés a természettudományok iránt,  
mivel ezek elsajátítása nehéz, és nem „rentábilis” 

Fokozódik a természettudományos tájékozatlanság,  
az emberek többségével szinte bármit el lehet hitetni 

Környezetvédelmi kérdésekben gyakran nyilatkoznak laikusok,  
média menedzserek, TV celebek, kőfaragók, balett táncosok,  

valóban hozzáértő szakemberek azonban  
csak ritkán és óvatosan nyilvánulhatnak meg 
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A könyv megjelenését az ENERGIAPOLITIKA 2000 TÁRSULAT támogatja 
www.enpol2000.hu 
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A témához kapcsolódó néhány további információ: 
 

www.realzoldek.hu/ 
 

www.enpol2000.hu 


