
 

 

 

Összefoglaló a 2014. szeptember 24-én megrendezett 

„Természeti erőforrásunk: a légkör” című konferenciáról 
 

 

A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége, az  Országos 

Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület (mindkettővel a Bánya-, Energia- és 

Ipari Dolgozók Szakszervezetének együttműködési szerződése van) és a 

Társadalmi Egyesülések Országos Szövetsége közreműködésével rendezte meg 

2014. szeptember 24-én a BDSZ nagytanácstermében  a „Hogyan tovább 

Magyarország az Európai Unióban” című előadás- és vitasorozat 101. 

konferenciáját „Természeti erőforrásunk: a légkör„ címen. 

 

Az előadást DR. HÉJJAS ISTVÁN okleveles gépészmérnök, 

irányítástechnikai szakmérnök tartotta, majd a felkért DR. KOVÁCS 

FERENC, az MTA r. tagja és DR. VOJUCZKI PÉTER, a Bányászati 

Világkongresszusokat Szervező Nemzetközi Bizottság tagjának hozzászólása 

hangzott el. 

 

          Az előadók és a hozzászólók áttekintették  az ország energia politikáját, az 

energiának a légkörre gyakorolt hatásait, figyelem bevéve az energia koncepció  

jelenlegi és a tervezett energia  mix összetételét. 

 

          A konferencián egyértelművé vált, hogy a tervezett  energia koncepciót az   

Eu-ban is és Magyarországon is az un. zöld lobbi befolyásolja és irányítja. 

A zöld iparág erőltetése érdekében világméretű megfélemlítő propaganda 

kampány folyik, azt hangoztatva, hogy a folyamatban lévő klímaváltozást egyes 

egyedül  az emberi tevékenység  okozza. Erre az ideológiára mára hatalmas zöld 

iparág fejlődött fel, óriási profit termelő és még hatalmasabb érdekérvényesítő 

képességgel. 

 

          Az emberi tevékenység befolyásoló hatása közül nem a túlnépesedés, nem 

az erdők kiirtása, hanem szerintük egyedül a széndioxid a felelős. Mivel jól 

fizetett, de természettudományos ismeretekkel nem rendelkező  képviselőik ott 

vannak a parlamentekben, a törvényhozó testületekben, így jelenős média 

támogatást kapnak. Törvényeket, rendeleteket hoznak a széndioxidot 

melléktermékként előállító iparágak ellen. Korlátokat állítanak a szenes 

erőművek építésére, bevezették az un. kvóta kereskedelmet, ugyanakkor  

rendeletekkel, költségvetési támogatásokkal segítik a zöld iparágat (kötelező 

áram átvétel). 



 

           A  világméretű zöld iparág hatalmas érdekérvényesítő és lobbi 

tevékenysége a médiákon keresztül tudománytalan, regionális és in situ 

eseményekre hivatkozva befolyásolja a közvéleményt, és saját céljaik elérése 

érdekében minden lehetséges eszközt felhasználnak iparáguk nagyobb 

profitjának megszerzésére. Céljuk egyértelműen az adott ország 

költségvetésének  minél jelentősebb mértékű megcsapolása. 

 

          Nem vitatható a klímaváltozás ténye, hiszen a Föld több mint négy és fél 

milliárd éves ideje alatt a föld klímája folyamatosan változott, az ember 

megjelenésétől függetlenül. Jégkorszakok, felmelegedések követték egymást. 

Jelenleg a felmelegedési időszak következik. A föld tengelyének a szöge 

befolyásolja  jelentősen a légköri változások ciklikusságát, aligha fogható rá az 

emberi tevékenységre és főleg nem a széndioxidra. Mivel a zöld iparágaknak 

útjában vannak a szenes erőművek, ezért a széndioxid lett kikiáltva főbűnösnek, 

mivel a föld tengelyét aligha  tudnák befolyásolni.  

 

         Ma már  tényszerű kutatások igazolják, hogy az un. üveg házhatást közel 

60 %-ban a vízgőz  okozza, aligha lehet tehát az üveg házhatást  a széndioxidra 

– mint főbűnösre rákenni.  Másrészt, az újabb kutatások alapján bizonyított, 

hogy a víz körforgása a világűrben  kompenzálja a széndioxid hatását. 

 

         Sajnos a zöld lobbi tudománytalan téziseit megcáfolók nem jutnak média 

szereplésekhez, ezért tényekkel bizonyított elveiket, konferenciákon, szűkebb 

fórumokon  tudják csak  ismertetni.  

 

A konferencia célja az volt, hogy  a tisztánlátás érdekében tájékoztassa a 

résztvevőket arról  a  világméretű profitszerzési akcióról, amit a zöld lobbi,  

mint a föld légkörének megóvása  érdekét meghazudtolva, a profitszerzés 

érdekében  félre tájékoztatja az emberiséget. Az előadás   és a hozzászólások 

alapján cáfolta a zöld lobbi tudománytalan, megalapozatlan  elméleteit, és nem  

ismeri el bizonyítottnak az emberi tevékenység befolyásoló hatásait a légköri 

felmelegedésben, és cáfolja, hogy a széndioxid kiemelten  felelős az üvegház 

hatás növekedéséért.  

 

 

                                                        Dr. Gál István 

                                                        a GTTSZ főtitkárhelyettese, 

 a Természeti Erőforrások Tagozatának elnöke 


