
Tisztelt Hetesi Zsolt, 
 
Köszönöm a gyors és korrekt válaszát. Részemről itt befejezettnek tekintem az önnel való 
kommunikációt, hiszen, ahogyan azt már egyszer világosan kifejtette  a Magyar Energetika, 2017/1 
cikkében:  
"Azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a légköri energiatranszfer, valamint az 
üvegházhatás jelenségét leíró fizikai elméletek nem képezik vita tárgyát, hanem a jelenleg elfogadott 
természettudományos világkép részei.", és, "Ha olyan elképzelések kerülnek elő, amelyek a mögöttes 
fizikát hiányosan használják, azok nem tekinthetők sem cáfolatnak, sem pedig vitaalapnak." 

Ha valakinek ez a hitvallása, és önfeledten tapsol a Párizsi 'klímacsúcs' kétes eredményeinek, ám 
legyen. Nincs szándékomban kimozdítani álomvilágából, de ha az időkorlátait áthágva mégis 
módjában lesz egyszer kiszámolni valamit, amit az általam tett kijelentések cáfolatának tekint, 
visszatérhetünk egy komolyabb kettönk között zajló tudományos vitára, amelynek végső 
konklúziójában remélhetőleg mindketten egyetértünk majd, és a jövőben ennek szellemében 
nyilatkozunk .  
 
Azt azért ismételten hangsúlyoznom kell, hogy tudományos vitában konszenzus, vagy ad-hominem 
jellegű cáfolatoknak, elit újságokra, elit szerkesztőkre, és elit bírálókravaló való hivatkozásokra nincs 
szükség, és ezek igazából nem is érdekelnek.  Ugyanígy nincs szükség a válaszlevelében tett olyan 
értelmetlen kijelentésre sem hogy: " állításaimra az egész tudományos közösség mond nem-et". De 
ha már így látja, itt azért illene legalább egyetlen, az Ön által hírneves szaklapban publikált 
kvantitatív cáfolatot referenciaként megadni, amin lehetne vitatkozni. Hasonló, nyilvánvalóan hamis 
érvelések nem tudós szakemberekre, hanem politikusokra jellemzőek.  
 
Az hogy a Nobel-díjas IPCC-n kívül ki tartozik az Ön "egész tudományos közösségébe" és ki nem az 
magánügy. Az, hogy jómagam, és egy sor neves magyar akadémikus és mérnök nem tartozik az Ön 
kategóriájába remélhetőleg az érintettek közül senkit sem zavar.  Példaként meg kell említhetem 
Szarka Lászlót, − aki szintén nem az Ön tudósklubjának tagja − viszont akit a Magyr Tudományos 
Akadémia nem is olyan régen tagjává választott. Kétségei esetén érdemes elmélyedni Szarka László 
akadémikus székfoglaló előadásában, hátha talál benne olyasmit ami nem egyezik az Ön "egész 
tudományos közösségének"  nem-et mondó véleményével. Persze a világ meglehetősen nagy, néha az 
Ön "egész tudományos közösségébe" nem tartozóknak  is csurran-csöppen valami elismerés. 
Második példaként álljon itt Marquise Who's Who értékelése a saját tudományos tevékenységemről 
(Miskolczi_ Ferenc 3686565_34637304_LA_PR-signed.pdf). 
 
Bizonyára hallott Timothy  Ball professzor és Michael Mann közötti, − elég nagy port felvert− 
bírósági perről, ahol volt szerencsém szakértőként közreműködni. Röviden, a diskurzus arról szólt, 
hogy Michael Mann beperelte Timothy Ballt mert az megvádolta, hogy az fák évgyűrűire alapozott 
globális felmelegedésre kapott jéghoki ütőkhöz hasonlítható görbéjét − amit persze az IPCC azon 
nyomban átvett − az adatok manipulálásával, vagy mondjuk egyszerűen úgy, hogy hamisítással 
kapta. Mivel Michael Mann nem produkálta a bíróság által kért adatfeldolgozásra vonatkozó 
részletes bizonyítékait, a végkifejlet az volt, hogy a bíróság ejtette az ügyet, azaz Michael Mann 
hiába volt megsértve, kénytelen volt hírnév-rontó vádaskodásával viszakozni.   
 
Itt mellékelem a szakértői véleményem kivonatát, amelyben pontról pontra elég jól összeszedtem a 
kérdéskörhöz kapcsolódó főbb mondanivalómat. Nagyban megkönnyítene egy esetleges jövőbeli 
vitánkat, ha átrágná magát ezen a dokumentumon (LT_Dr_Miskolczi_2016_08_18_xx_s.pdf), és 
legalább a terminológiában megegyeznénk. Mondjuk azon sem lepődnék meg, ha ez nem megy, pár 
éve Major György akadémikusnak elküldtem ugyanezt ezt az anyagot, és azóta sincs hozzáfűzni 
valója. 



Még csak annyit az Ön hírneves peer reviewed folyóiratainak lektorairól, hogy Pierrehumbert 
barátunk Physics Today cikkében még az ábráin levő mértékegységek (3a ábra) is hibásak, hiszen az 
AIRS berendezés köztudottan nem tud sugárzási fluxust mérni, azonkívül a szterradián sem illik 
nagyon a sugárzási fluxus mértékegységébe. Pierrehumbertnek a foton-tér impulzusának és 
energiájának megmaradásáról alkotott furcsa nézete szintén figyelmet érdemel. 
Kvantumelekrodinamika tankönyvek kissé különböző módon tálalják a sugárzási mező szimmetria 
törvényeit és a sugárzási impulzusmegmaradás törvényét. Vagy mégsem úgy van minden ahogyan 
azt Pierrehumbert a szigorú, 'peer reviw' procedúrán átesett cikkében látja? 
 
A valamikor nagynevű Nature folyóirat egy cikkében Raval és Ramanathan világhódító útjára 
indította a pozitív vízgőz-visszacsatolást, holott egyenleteikben elemi matematikai hibákat követtek 
el, (Observational determination of the greenhouse effect,  NATURE 342 (1989) 758-761). Naivan 
megírtam nekik, hogy kellene ezzel valamit kezdeni, amire persze nem válaszoltak. Az ötlet azért jól 
jött az IPCC-nek és a politikusoknak akik a klíma problémát ezzel a pozitív visszacsatolással 
katasztrófális szintre tudták emelni. 
  
De hát az Ön Magyar Energetika 2017/1 cikkének első ábrája - bárhonnan is vette - szintén elég 
nagyvonalú, nem tudni mit ábrázol a függőleges tengely, milyen mértékegységet használ, továbbá a 
függőleges skála is hibás. A totális káosz akkor alakulhat ki a nyájas olvasó fejében,  ha netán 
egymás mellé rakja és összehasonlítja Pierrehumbert 3a ábráját az Ön első ábrájával.  Ami az 1. ábra 
tartalmi lényegét illeti álljon itt − kommentár nélkül − egy összehasonlítás a valódi globális átlagos 
légkörökhöz tartozó spektrális fluxusokról. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Látható, hogy a jobb oldali, Hetesi Zsolt élső ábrájáról származó, lila pontok 
nem reprezentálják korrektül a globális átlagos spektrális fluxussűrüségeket, 
sőt a pontok kvalitativ értelmezése − részletesebb információ hiányában − 
szinte lehetetlen. Saját tapasztalatom az, hogy nagyvonalú kijelentésekre és 
elnagyolt ábrákra való hivatkozások előbb-utóbb visszaütnek. 

 
Bárhol is jelennek meg tudományosnak tűnő állítások, sok mindenre oda kell figyelni, hiszen 
emberek vagyunk, követhetünk el hibákat. Ez természetesen rám is vonatkozik, és pontosan ezért 
lenne szükség arra, hogy hogy egy kutató, kíváncsiságból nekibátorodva, saját számításaival − 
értéktelen hivatkozások nélkül − további bizonyítékokat szolgáltatna állításaimhoz, és esetleg némi 
ambícióval továbbfejlesztené, vagy akár megcáfolná  sugárzási klíma elméletem. 
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