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Hova vezet a nagy zöld humbug? 
HÁRFÁS ZSOLT 2021.08.31.  origo.hu 

Valami nagyon nem stimmel a hazai ellenzék politikusaival. Az 
„atomtudós" Fekete-Győr András (A napelem az = atomerőmű) 
után Karácsony Gergely főpolgármester- és miniszterelnök-je-
lölt is feliratkozott nemrég az ellenzéki „atomfizikusok" klub-
jába. A megújuló forradalmár „bezzeg Németország" példáján 
keresztül kénytelen vagyok őt, téveszmetársait és az esetlege-
sen rájuk szavazókat is azzal szembesíteni, hogy a Karácsony ál-
tal bemutatott klímavédelmi és energiapolitikai jövőkép és az 
általa is aláírt LMP Zöld Garancia Program ugyanarra a szomorú 
sorsra juttatná Magyarországot, amivel Németország most 
szembesül. 

Amit Fekete-Győr, Karácsony Gergely, Szél Bernadett és a többi 
atomellenes és közben megújuló lobbista politikus javasol, a 
legbiztosabb út a hazai villamosenergia-rendszer garantált ösz-
szeomlásához. Idemásoltam, hogy mit tartalmaz a Karácsony-
féle energetikai jövőképtelenség: 

 „...Magyarország energiabiztonságát a 21. században ala-
csony kibocsátású, nem szennyező, megújuló energiaforrások-
kal és energiahatékonysági beruházásokkal lehet biztosítani. 
Felmondjuk Paks 2 szerződését, a felszabaduló pénzt megújuló 

energia támogatására és épületfelújítási programokba forgat-
juk!" 

 

FORRÁS: KARÁCSONY GERGELY FACEBOOK-OLDALA 

Emellett szélerőművet építenének, 2025-re leállítanák a szén-
tüzelést és tovább bővítenék a naperőművi kapacitásokat. 
Alábbiakban egy kis ízelítő abból, hogy mindez hova vezetett 
Németországban. 

A leköszönő Merkel-kormány 2011-ben pártpolitikai megfonto-
lások mentén döntött az atomerőművek leállításáról, valamint 
a nap- és szélerőművek erőltetett ütemű építéséről. Az Ener-
giewendének nevezett kísérlet gyászos következményeiről 
részletesen korábban például már itt, itt és itt írtam. 

Miközben a hazai ellenzéki politikusok, köztük Karácsony Ger-
gely, arról álmodoznak, hogy atomenergia nélkül, a megújulók 

https://kilencvenkilenc.hu/a-zold-magyarorszag-programja/
https://zoldgarancia.hu/fenntarthato-kornyezet/
https://www.origo.hu/itthon/20210327-nemetorszag-kijozanodott-katasztrofahoz-vezet-az-atomstop.html
https://www.origo.hu/itthon/20210603-aranylaz-az-aramhiany-arnyekaban.html
https://www.origo.hu/nagyvilag/20210402-kijozanito-a-zoldforradalom-eddigi-meglege.html
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drasztikus növelésével a rezsicsökkentés is fenntartható, a né-
metországi adatok ezt drasztikusan cáfolják. A túlzott megújuló 
részarány – az atomerőművek folyamatos kivezetése mellett – 
hatalmas költségeket, támogatási igényt generál, amelyeket a 
német háztartási fogyasztókra terhelnek, a magyarhoz képest 
háromszoros ottani áramárban. Ennek oka, hogy a támogatá-
sok nélkül a megújulók egyszerűen nem rentábilisak. Arra, hogy 
mennyire húsba és zsebbe vágó a Karácsony-féle „energiapoli-
tika", álljon itt az alábbi német példa! 

A német megújulók támogatására szolgáló EEG kassza idei ösz-
szege közel 34 milliárd euró (mintegy 11 800 milliárd forint)! 
Tavaly decemberben egy berlini háztartási fogyasztó ezért 
32,87 eurócentet (mai árfolyamon: 114 forint) fizetett 1 kWh 
áramért, idén júliusban viszont már 33,39 eurócentet (116 fo-
rint), miközben Budapesten csak 37 forintot kell az áramért fi-
zetni. Ez annak köszönhető, hogy Magyarországon az áram fe-
lét az olcsón termelő Paksi Atomerőmű állítja elő. Ezért – bo-
csánat az erős kifejezésért – parasztvakítás, amit Karácsony és 
társai mondanak arról, hogy Paks II nélkül, csak a megújulók 
arányának drasztikus növelésével olcsó lenne az áram. Ennek 
ugyanis éppen az ellenkezője igaz. 

Az elhibázott energiapolitikába kódolt sötétség 

A német pártpolitika vezérelte elhibázott energiapolitika miatt 
az embereknek és a német iparnak fel kell készülnie a kisebb-
nagyobb áramszünetekre. Legutóbb például 2021. augusztus 
14-én szembesültek a németek azzal, hogy az időjárásfüggő 
megújulók nem képesek garantálni az ellátásbiztonságot. Ezen 
a szombati napon a hálózatüzemeltetők az esti órákban több 
ipari létesítményt is kénytelenek voltak lekapcsolni, ugyanis a 
német villamosenergia-termelés nem volt képes fedezni az igé-
nyeket! Az áramellátás kritikus szintre süllyedt, a hiányt a szom-
szédos országokból importált árammal sem lehetett pótolni. 
Egyszerűen azért, mert nem áll rendelkezésre import... 

 

A németországi villamosenergia-termelés összetétele 2021. au-
gusztus 14-én FORRÁS: -- 
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A kaotikus helyzet arra vezethető vissza, hogy az ominózus 
szombat estére a naperőművek termelése nullára csökkent, a 
szélerőművek teljesítménye 12-13000 MW körül alakult, mi-
közben a naperőművek beépített teljesítménye közel 56 000 
MW, a szélerőműveké pedig 63 500 MW. Ezen időszakban a 
még hálózaton lévő német atomerőművek csaknem 100 száza-
lékon üzemeltek. Természetesen szükség volt a klímavédelmi 
szempontból káros szén- és gáz-, valamint egyéb erőművek 
üzemelésére, továbbá a tartalékerőművek bekapcsolására is. 
Azonban így sem volt elegendő áram Németországban, impor-
tálni nem lehetett, mert a szomszédos országokban sem volt 
felesleges villamos energia, ezért nem sokkal este 8 óra előtt, a 
csúcsidőben számos nagyobb energiaigényű ipari létesítményt, 
köztük alumínium- és rézkohókat korlátoztak. Azonban ez sem 
volt elég, ezért számos további, gyorsan lekapcsolható fogyasz-
tót is kizártak a szolgáltatásból, hiszen csak így lehetett elke-
rülni a német energiarendszer teljes összeomlását. Itt érdemes 
megjegyezni, hogy ha az elmúlt években nem zártak volna be 
atomerőműveket, akkor augusztus 14-én sem került volna sor 
áramkorlátozásra... 

A német fogyasztóknak szerencséjük volt, hogy ez az esemény 
egy szombati, alacsonyabb terhelésű időszakban történt, hi-
szen ha ez egy átlagos, nagyobb áramigényű hétköznapon tör-
ténik, akkor már nemcsak az ipari korlátozásokról kellene 

beszélni, hanem a háztartási fogyasztók korlátázásáról is. 
Utóbbi esetekben már a következő kérdések is felmerülnek: mi 
lesz a vízellátással, a hűtőkkel (leolvadnak), a főzéssel, a világí-
tással, télen a fűtéssel, mivel töltődnek a mobilok és az elektro-
mos autók, hogy csak a legkézenfekvőbb következményeket 
említsük... 

 

Németországi anakronizmus: szénbánya, amire a megújulók 
miatt továbbra is szükség van FORRÁS: DER SPIEGEL 

A Bloomberg cikke szintén a németországi energiaforradalom 
egyik legsúlyosabb kihívására mutat rá, méghozzá arra, hogy a 
klímavédelmi célkitűzések teljesíthetősége mellett a villamos-
energia-szolgáltatás stabilitásának fenntartása is erősen 

https://www.bloomberg.com/tosv2.html?vid=&uuid=87afff5c-0a40-11ec-8d26-4c7841475457&url=L25ld3MvYXJ0aWNsZXMvMjAyMS0wOC0yMi9nZXJtYW55LWZsaXJ0cy13aXRoLXBvd2VyLWNydW5jaC1pbi1udWNsZWFyLWFuZC1jb2FsLWV4aXQ=
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kérdésessé vált. Németország Európa legnagyobb gazdasága-
ként jövőre leállítja a még üzemelő atomerőművi blokkokat is, 
miközben az ellátásbiztonságot még garantálni képes szénerő-
műveket a 2038-as végső határidő előtt be akarják zárni. 
Mindez megnöveli az áramszünetek kockázatát. 

Közben a nap- és szélerőművek építése is visszafogottabb lett, 
amelynek alapvető oka a helyhiány, a lakosság tiltakozása, az 
engedélyezések elhúzódása és a bürokrácia. 

A szűkülő kínálat miatt a nagykereskedelmi árak idén már csak-
nem 60 százalékkal emelkedtek. 

A német áramigény a következő években, a hivatalos előrejel-
zéseknél is nagyobb mértékben fog növekedni a Bloomberg 
szerint. Egyes előrejelzések 2040-re a mai szinthez képest 25 
százalékkal nagyobb igényt mutatnak (miközben a német zöl-
dek folyamatosan jelentős áramigény csökkenésről vizionál-
nak), ráadásul az ipar számára az áramszünet az egyik legna-
gyobb kockázat. Bizonyos időszakokban az import már most 
sem áll rendelkezésre. A Németországgal szomszédos orszá-
gokban, Csehországban és Lengyelországban a szénerőművek 
bezárása azt fogja eredményezni, hogy az importáram még kor-
látozottabban lesz elérhető. Ez különösen akkor lesz Németor-
szág számára a legfájóbb, amikor például zord tél van, vagy ép-
pen az időjárási viszonyok miatt a nap- és szélerőművek 

termelése a töredékére esik vissza. Ezért is írja a Bloomberg, 
hogy borítékolhatók a súlyos ellátási zavarok. 

Végeredményben a német energiapolitikának nem sok válasz-
tása van. Ha ellátásbiztonságot kíván biztosítani, akkor még 
több gázerőművet kell építeni. Nemhiába ragaszkodik foggal-
körömmel Németország az Északi Áramlat 2 földgázvezeték-
rendszer megépítéséhez, amelyhez alkuk árán megszerezték az 
Egyesült Államok jóváhagyását is. Ha a német politika valójában 
a klímavédelmet tartaná elsőrendűnek, akkor azonnal felülvizs-
gálná a klímavédelmi szempontból roppant előnyös atomerő-
művek bezárását, de mint már fent jeleztem, a német energia-
politika a pártpolitika foglya. 

A hazai ellenzék is pártpolitikát csinált a klímavédelemből 

Miközben a hazai ellenzék, köztük Karácsony Gergely is, klíma-
védelmi harcosnak gondolja magát, addig a klímabarát atom-
energia ellen próbálják hergelni a választópolgárokat. Teszik ezt 
annak ellenére, hogy az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi 
Testülete, az IPCC legfrissebb jelentése a klímavédelemmel 
kapcsolatban az atomenergia használata mellett foglalt állást. 

Nemrég az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontja egyik je-
lentése is arra a következtetésre jutott – megerősítve az IPCC 
hasonló adatait –, hogy az atomenergia zöld, hiszen az atom-
erőművek és szélerőművek teljes életciklusra vonatkoztatott 

https://www.origo.hu/nagyvilag/20210818-eghajlat-ensz-klimavaltozas-jelentes.html
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/210329-jrc-report-nuclear-energy-assessment_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/210329-jrc-report-nuclear-energy-assessment_en.pdf
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szén-dioxid-egyenérték-kibocsátása szinte megegyező, csak 28, 
illetve 26 g/kWh. Miközben a naperőműveké ennek a három-
szorosa, 85 g/kWh! A gázerőműveké 500, a lignittüzelésű erő-
műveké pedig 1069 g/kWh. 

A klímavédelmi célok elérésének egyik leghatékonyabb eszköze 
– a VVER-1200 típusú blokk 

 

Nézzük meg, hogy az LMP mit gondol a megújulók részarányá-
ról: „bővítjük a megújulóenergia-kapacitásokat, így 2030-ra el-
érjük a legalább 35 százalékos megújuló arányt". Mindez azt je-
lenti, hogy miközben Karácsony és az ellenzék 2030-ra 35 szá-
zalék körüli megújuló részarányt vizionál, addig a felelős kor-
mányzati döntések révén a Paks II. Atomerőmű megépítésével 
és üzembe helyezésével, valamint a naperőművi kapacitások 

bővülésével ezen időtávig a hazai áramtermelés 90 százaléka 
klímabarát lehet. 

Aligha kérdés, hogy ezek alapján a kormány, vagy az ellenzék 
tartja valóban fontosabbnak a klímavédelmet, hiszen látha-
tóan a kormányzati energiapolitika zöldebb, mint az LMP-é... 

Még mindig a szélerőművek... 

Ejtsünk néhány szót az ellenzék szélerőműveket erőltető vesz-
szőparipájáról is, ami inkább vesszőfutásnak lenne nevezhető, 
ha megvalósulna! A jobb adottságú, szelesebb helyeken már 
termelnek itthon szélerőművek, ám Magyarország adottságai-
nak korlátozottsága miatt továbbiak építése nem rentábilis. Ar-
ról nem is beszélve, hogy a szélerőművek termelése nagyon 
hektikusan változik, és ezért folyamatosan jelentős többletsza-
bályozási feladatot generál a hazai rendszerirányítónak. A költ-
ségekről nem is beszélve. 

Tavaly például összességében 35 napnyi időszakban a hazai 
szélerőművek nem is erőműként viselkedtek, hanem fogyasz-
tóként, hiszen az önfogyasztásuk nagyobb volt, mint a terme-
lésük! 

A hazai energiapolitika éppen ezért, az időjárás-függőségük mi-
att, nem számol a jövőben a szélerőművekkel. 

https://zoldgarancia.hu/fenntarthato-kornyezet/
https://www.origo.hu/gazdasag/20210113-minimalisan-csokkent-a-hazai-aramfogyasztas-a-jarvany-ellenere.html
https://youtu.be/pCFABd9Wh8I
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Kíváncsi voltam, hogy 2021. július 31-én, amikor Karácsony Ger-
gely aláírta a szélerőművek részarányának további növelését 
célzó vállalását, vajon hogyan alakult a hazai szélerőművek ter-
melése. Az alábbi ábrát aligha kell magyarázni. Ezen a napon 
szokás szerint nagyon hektikus volt a szélerőművek termelése, 
hiszen -1,5 MW és 134 MW között változott, miközben a beépí-
tett névleges teljesítményük közel 325 MW. A negatív idősza-
kokban pedig nagyrészt a Paksi Atomerőmű látta el árammal 
őket, hogy önfogyasztásuk fedezhető legyen. Ezért sem kérdés, 
hogy az időjárásfüggő megújulókkal nem lehet az ellátásbizton-
ságot garantálni, legfőképpen az atomenergiát kiváltani, hiszen 
Paks és Paks II garantáltan kiszámíthatóan és előre tervezhe-
tően termel. 

 

A hazai szélerőművek termelése július 31-én 0-24 h között 
(MW) FORRÁS: MAVIR 

Kérdés kérdés hátán... 

Karácsony Gergely és az ellenzék által felvázolt „energiapoli-
tika" ezekkel a súlyos és megválaszolandó kérdésekkel viszont 
egyáltalán nem foglalkozik! Így például nem tudhatjuk meg, 
hogy ha csak megújulókkal kívánják a villamosenergia-ellátást 
biztosítani és nem épülne meg Paks II, valamint a szenes erő-
művet is leállítanák, akkor honnan is lehetne fedezni az ország 
áramszükségletét azokban az időszakokban, amikor éppen nem 
süt eléggé a nap és/vagy nem fúj a szél és import sincs? Minden 
ellenzéki politikusnak meg kellene végre értenie, hogy a klíma-
védelmi és az ellátásbiztonsági céloknak is megfelelő alaperő-
művek, így Paks és Paks II nélkül, kizárólag (időjárásfüggő) meg-
újulókkal nem lehet az ellátásbiztonságot garantálni. Főleg 
azért nem, mert a jövőben az import lehetőségek is nagyon be 
fognak szűkülni, vagy bizonyos időszakokban meg fognak 
szűnni, hiszen az európai kapacitáshiány jelei már most meg-
mutatkoznak és ez a jövőben még kritikusabb lesz. Gondoljunk 
csak a 2021. január 8-ai napra, amikor a Nyugat-Európa idősza-
kos „áramhiánya", és a 6300 MW-nyi hiány és a keletről nyu-
gatra történő import majdnem összeurópai blackoutot okozott 
(erről itt és itt lehet részletesen olvasni)! Említhetnénk Svédor-
szág példáját is, ahol februárban „porszívólázadásként" elhíre-
sült eset borzolta a kedélyeket, miután arra kérték az embere-
ket, hogy a fogyasztás kényszerű csökkentése érdekében ne 
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használjanak olyan „nagyfogyasztókat", mint a porszívó. Külö-
nös módon Karácsony Gergely és atomellenes társai ezekről az 
eseményekről mélyen hallgatnak. Minthogy arról sem hallha-
tunk például tőlük, hogy mennyibe is kerülne az államnak és a 
fogyasztóknak a megújulók részarányának drasztikus növelése, 
vagy, hogy például hová is telepítenének még szélerőműveket. 
De a naperőművek elterjedése is számos rendszerszintű kér-
dést vet fel. 

 

Áramra télen-nyáron, éjjel-nappal és mindenhol szükség van
 KÉP: HÁRFÁS ZSOLT 

Emellett a villamosenergia-fogyasztás jövőbeli csökkenése is 
csupán egy zöld illúzió. A gazdaság növekedésével, az emberek 
és az ipar fogyasztásának bővülésével, az e-mobilitás és a 

hőszivattyúk elterjedésével újabb és újabb igények merülnek 
fel. Ennek a jelei már most megmutatkoznak. Az idei év első hét 
hónapjában, januártól július végéig, a hazai villamosenergia-fo-
gyasztók összességében bruttó 27,3 TWh villamos energiát 
használtak el, amely érték 5,8 százalékkal haladta meg a tavalyi 
hasonló időszak értékét, annak ellenére, hogy 2020 szökőév 
volt. Sőt, ha a járvány előtti év (2019) első hét hónapjához vi-
szonyítjuk az idei év hasonló időszakát, akkor is 2,5 százalékos 
fogyasztásnövekedést láthatunk. A jövőben ez várhatóan to-
vább fog növekedni... Jó lenne már végre azt is megértenie a 
Paks II-ellenes politikusoknak, hogy épületszigeteléssel dön-
tően földgázt lehet megspórolni, nem pedig áramot. 

A németországi helyzet intő példa lehet más országok számára 
is, hiszen láthatóan a politikai alapú energiapolitikának nagyon 
súlyos következményei vannak. Ezt a súlyos hibát kár lenne itt-
hon elkövetni. Az egészséges energiamix elérése lehet az a cél, 
amely a klímavédelem, az ellátásbiztonsági és versenyképesség 
szempontjából is üdvözítő és egyaránt támaszkodik az atom-
energiára és a megújuló energiaforrásokra és más típusú, jövő-
beni erőművekre is. 

Karácsony Gergelynek, Fekete-Győr Andrásnak, Keresztes 
László Lórántnak, Kocsis-Cake Oliviónak és a többi ellenzéki 
politikusnak jó lenne végre megértenie, hogy a felelős, a nem-
zeti érdekeket szolgáló energiapolitikai döntések 

https://www.origo.hu/itthon/20210502-feketegyor-andras-a-paksi-atomeromuvet-is-tamadja-ami-gazdasagi-nonszensz.html
https://www.origo.hu/itthon/20210616-paks-ii-avagy-amikor-ugrik-a-tu-az-baloldalnal.html
https://www.origo.hu/itthon/20210616-paks-ii-avagy-amikor-ugrik-a-tu-az-baloldalnal.html
https://www.origo.hu/itthon/20210128-alkotmanyjogasz-atomszakertok.html
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meghozatala alapvetően szakmai kérdés, ahol nincs helye gaz-
dasági, önös és/vagy idegen politikai, pártpolitikai és egyéb 
érdekek által vezérelt hangulatkeltésnek. Magyarországnak 
az a célja, hogy a jövőben a hazai fogyasztókat döntően a ha-
zai erőművek lássák el villamos energiával, ezzel minimali-
zálva a súlyos ellátás- és nemzetbiztonsági kockázatokat hor-
dozó import kitettséget. A Paks II. Atomerőmű is ezt a célt 
fogja szolgálni, de szükség van a naperőművek optimális ará-
nyú fejlesztésére és más erőművek építésére is. 

Szerző: Hárfás Zsolt atomenergetikai szakértő, az atombiz-
tos.blogstar.hu oldal szerzője 

Elképesztő mennyiségű műanyag és hulla-
dékdarabok: mi lehet a megoldás? 
2021.08.27.NG 

 

Évente átlagosan több mint 6 millió tonna hulladék kerül a fo-
lyókba, tengerekbe vagy óceánokba, ami teljesen tönkreteszi a 
helyi ökoszisztémát. A természet körforgásának köszönhetően 
a műanyag ráadásul nemcsak a vizet szennyezi – hiszen a Nap 
ultraibolya sugárzásának hatására a műanyag széttöredezik –, 

hanem a vízben élő élőlények is ezt fogyasztják el. Ezeket a ha-
lakat később kifogják, mi pedig megesszük őket. 

 

FORRÁS: SHUTTERSTOCK 

Ami a levegőnek az ezernyi káros vegyi anyag, amely az autók 
kipufogóin, a gyárak kéményein, az erdőtüzek által, a szemét-
égetés alkalmával és a dohányzáskor keletkező füsttel a lég-
körbe jut, az a víznek a hajók üzemanyaga, az emberek által ter-
melt hulladék és a mikroműanyag. Egyes becslések szerint az 
óceáni hulladék 20-30 százaléka cigicsikk, ami azt jelenti, hogy 
ha nem változtatunk e káros szokásunkon, 10 év múlva több 

https://ng.24.hu/fold/2021/08/27/elkepeszto-mennyisegu-muanyag-es-hulladekdarabok-mi-lehet-a-megoldas/
https://ng.24.hu/fold/2021/08/27/elkepeszto-mennyisegu-muanyag-es-hulladekdarabok-mi-lehet-a-megoldas/
https://ng.24.hu/author/ngcos/
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cigarettacsikk lehet az óceánokban, mint hal, 2050-re pedig 
több műanyag lesz a vizekben, mint kifogható élőlény! 

Azt ma már a világ minden táján kezdik felismerni az emberek, 
hogy az egyszer használatos műanyag termékeket ki kellene til-
tani mindenhonnan. Sőt, már nem csak az emberek, a döntés-
hozók is felismerték a tiltásra vonatkozó rendelet fontosságát: 
idén júliustól ugyanis életbe lépett az egyszer használatos mű-
anyag eszközök forgalmazásának korlátozására vonatkozó eu-
rópai uniós direktíva, amelynek értelmében már nem lehet áru-
sítani például műanyag evőeszközöket, szívószálakat vagy fül-
tisztító pálcikákat. Emellett a műanyagot tartalmazó termékek, 
így a filtert tartalmazó dohánytermékek és kiegészítők dobozai 
is speciális környezetvédelmi jelölést kapnak, melynek célja, 
hogy felhívja a figyelmet arra, hogy az adott termék műanyagot 
tartalmaz, ezért fontos, hogy azt ne dobjuk el, hanem a megfe-
lelő hulladékgyűjtőbe helyezzük. Ez természetesen semmilyen 
változást nem jelent ezen termékek összetételére vonatko-
zóan. A jelölés ugyanis nem egy-egy konkrét termék esetében 
merül fel, kizárólag az európai szabályozás miatt tüntetik fel az 
érintett termékeken. 

A legjobb persze az lenne, ha soha nem is használtunk volna 
ilyen anyagot, illetve ha átmenetileg még használunk, akkor 
megpróbálnánk találni valami kevésbé környezetszennyező al-
ternatívát rá. Ez a fajta tudatosság, valamint tájékozódás 

életünk valamennyi területére igaz lehet! Mivel a levegőből 
egyelőre nem tudjuk kivenni a már légkörbe jutott káros anya-
gokat, ezért fontos, hogy megelőző intézkedéseket tegyünk. 
Ilyen például a hulladékégetés tiltása, ami az égés során kelet-
kező káros anyagok miatt ártalmas a környezetre és ránk nézve 
egyaránt. Az elektromos autók elterjedése is ezt a folyamatot 
segíti, ahogy a napenergia felhasználásáról szóló cikkek is arra 
világítanak rá, hogy különböző fosszilis anyagok égetése helyett 
másként, sokkal környezettudatosabban is hozzá lehetne jutni 
az egész országot ellátó energiamennyiséghez. A felesleges pa-
pírhulladék halmozását kiváltó elektronikus jegyek, bérletek is 
apró, de hatékony lépések az ártalomcsökkentés irányába, aho-
gyan a plasztik flakonok, zacskók használatának mellőzésére fi-
gyelmeztető mozgalmak is. 

Hasonlóképpen fontos a környezeti ártalomcsökkentés a do-
hányzás esetében is: mivel a szemetelés megszüntetésének leg-
fenntarthatóbb módja a megelőzés, ezért az a legfontosabb, 
hogy ha valaki dohányzik, akkor semmiképp ne dobja el a csik-
ket, hanem helyezze a megfelelő hulladéktárolóba, így is csök-
kentve a környezeti ártalmakat. Az új típusú, füstmentes do-
hánytermékek fejlesztői már a tervezési és gyártási folyamat 
során kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy az új típusú ter-
mékek a környezetet kevésbé terheljék, az elektronikus eszkö-
zök pedig újrahasznosíthatóak legyenek. 
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Emellett ma már elérhetőek többféle, zsebben is elférő, hor-
dozható hamutálak és csikktartók, hogy akkor se kelljen azokat 
eldobni, amikor épp nincs egyetlen elérhető hamutartó vagy 
szemetes sem a környéken. 

A dohányzás kétségtelenül káros szokás, hiszen amellett, hogy 
az égése során keletkező füst szennyezi a levegőt, ártalmas az 
egészségre is. A cigaretta égése közben keletkező füst tele van 
vegyi anyagokkal, melyekből 93-ról már megállapította az Ame-
rikai Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerengedélyezte-
tési Hivatala (FDA), hogy káros, vagy potenciálisan káros az 
egészségre. Épp ezért ha nem dohányzik, ne is kezdje el! Ha már 
dohányzik, akkor minél előbb tegye le a cigarettát, hiszen hosz-
szú távon csak így csökkenthetőek 100 százalékban a dohány-
zás ártalmai, ezzel csökkenthető legnagyobb mértékben a do-
hányzáshoz köthető megbetegedések kockázata. Vannak azon-
ban olyan felnőtt dohányosok, akik az ismert egészségügyi koc-
kázatok ellenére sem teszik le a cigarettát. Számukra jelenthet-
nek előrelépést a füstmentes technológiák. 

Ezek az égés és füst nélkül működő alternatívák a cigarettánál 
akár 70-95 százalékkal kevesebb káros anyagot bocsátanak ki, 
így az ezekre való áttéréssel nagy fokú ártalomcsökkentés ér-
hető el. 

Mivel ezeknél a technológiáknál a károsanyag-kibocsátás lé-
nyegesen alacsonyabb, mint a hagyományos dohánytermé-
kek esetében, így ezek nem csak a dohányzót, annak szűkebb 
és tágabb környezetét is kevésbé terhelik, és a légszennyezés-
hez is sokkal kevésbé járulnak hozzá, mint a hagyományos, 
égéssel és füsttel járó termékek. 

Fontos tudni, hogy ezek sem kockázatmentesek, hisz tartalmaz-
nak például nikotint, ami erősen addiktív hatású, és egyéb ne-
gatív hatásai mellett megemeli a szívfrekvenciát és a vérnyo-
mást is, illetve ezen technológiák hosszú távú hatását még ku-
tatják. A károsanyag-kibocsátás mértékének csökkenése és az 
egészségkárosító hatás csökkenésének mértéke közötti össze-
függésre még nem áll rendelkezésre bizonyíték. Fontos azt is 
megjegyezni, hogy ezek nem leszoktató eszközök, mint azt so-
kan tévesen hiszik. Céljuk az ártalomcsökkentés, ahogy a brit 
állami egészségügyi hatóság (PHE) rámutatott egy tavaly már-
ciusi közleményében. 

A füstmentes kategóriába tartozik például az e-cigaretta, a do-
hányhevítéses technológia, vagy a dohányt nem tartalmazó ni-
kotinpárna. Előbbi dohány helyett nikotintartalmú folyadék fel-
használásával állít elő nikotinpárát, míg a dohányhevítéses 
technológia olyan hőmérsékletre hevíti a dohányt, amely már 
elég ahhoz, hogy a dohány- és nikotinpára felszabaduljon, de 
még ne történjen égés, és így füst se képződjön. 
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Ahogyan a dohányzás, a műanyaghulladék kezelése is globális 
probléma, amely így vagy úgy, de mindenkit érint. A műanyag 
használatának mellőzésével és az újrahasznosítással tehetünk 
azért, hogy óvjuk a környezetünket. A dohányzás okozta ártal-
makat úgy lehet a leghatékonyabban csökkenteni, ha egyálta-
lán nem fogyasztunk dohány- és nikotintartalmú termékeket, 
azaz a leghatékonyabb továbbra is az, ha el sem kezdjük a do-
hányzást, és ha már dohányzunk, akkor minél hamarabb leszo-
kunk róla. 

A cikk társadalmi felvilágosítás céljából, reklámnak nem minő-
sülő tájékoztatásként készült a Philip Morris Magyarország Kft. 
hozzájárulásával. 

Mesterséges intelligencia ránézésre megál-
lapítja, hogy a tárgyak újrahasznosíthatók-e 
ORIGO 2021.09.02.  

Egy idegi hálózat, amit arra szántak hogy képek adatbázisából 
képes legyen azonosítani az újrahasznosítható objektumokat, 
több mint 95 %-os pontossággal jó választ ad, egy standard 
webkamerát használva. 

A bolygó egyik fő problémája, hogy az újrahasznosítható tár-
gyak hulladéklerakóban végzik.A probléma egy része az ember 
bizonytalansága, hogy mely tárgyak újrahasznosíthatók. 

TÍZ MŰANYAG TÁRGYBÓL KILENC NEM KERÜL ÚJRAHASZNO-
SÍTÁSRA EGY ANALÍZIS SZERINT. 

Ha képesek vagyunk gyorsan azonosítani melyik tárgy miből 
van, ez segíthet hatékonyabban eldönteni melyik tételt melyik 
szemeteskosárba tegyük.  

A londoni University College mérnökei, Ryan Grammenos és Yo-
upeng Yu által kifejlesztett hálózat képes kapcsolatot létesíteni 
egy adott tárgy kinézete és az anyaga közt, amiből készült.  

 

Műanyaghulladék bálák újrahasznosító létesítményben az 
Egyesült Királyságban .FORRÁS: HTTPS://WWW.NEWSCI-
ENTIST.COM/ARTICLE/2288627-AI-ACCURATELY-IDENTIFIES-
WHETHER-OBJECTS-CAN-BE-RECYCLED-FROM-A-GLANCE/ 
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Ezt továbbfejlesztve a kutatók képesek voltak tovább javítani a 
szoftver képességét, hogy helyesen osztályozza  az anyagokat. 
Az alkalmazott hálózat az esetek 95.4 %-ában jó választ adott. 

 

Így néz ki közelről a lakatlan Henderson-sziget, műanyag hulla-
dékkal szennyezett partvonala. FORRÁS: 
HTTPS://WWW.ORIGO.HU/TUDOMANY/20170731-A-MU-
ANYAGSZENNYEZES-A-GLOBALIS-KLIMAVALTOZASHOZ-HA-
SONLO-FENYEGETEST-JELENT.HTML 

Grammenos egyik kollégája a laboratóriumban már dolgozik a 
praktikusan használható modellen egy olyan hasonló rendszert 
fejlesztve, ami kevesebb számítást igényel, hogy osztályozza 
egy adott tárgy újrahasznosíthatóságát. Az a végső cél az hogy 

felemeljék a megfelelő szemeteskosár tetejét bármelyik tárgy-
hoz, 50 millimásodpercen belül. 

(Forrás: New Scientist) 

Ötszörösére nőtt a természeti katasztrófák 
száma az elmúlt 50 évben 
ORIGO 2021.09.01.  

Ötszörösére nőtt az elmúlt 50 évben a klímaváltozás okozta ter-
mészeti katasztrófák - viharok, árvizek, hőhullámok - száma, 
amelyek hétszer több kárt okoztak, mint az 1970-es években, 
de kevesebb emberéletet követeltek - jelentette be szerdán a 
Meteorológiai Világszervezet (WMO). 

Az 1970-80-as években átlag 170 ember halt meg naponta ter-
mészeti katasztrófákban, ez 2010-re napi negyvenre csökkent a 
WMO Atlas jelentése szerint, amely az elmúlt 50 év több mint 
11 ezer természeti katasztrófáját vizsgálta. 

Az Atlas a szélsőséges jelenségek okozta természeti csapások 
legátfogóbb vizsgálata a halálos áldozatokról és a gazdasági 
veszteségekről 1979-2019 között"- közölte a szervezet. 

A földrengések és a vulkánkitörések áldozatait, anyagi kárait 
nem vették figyelembe a jelentésben. 
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A 11 ezer természeti katasztrófa több mint kétmillió ember ha-
lálát okozta. Miközben az 1970-es években több mint 55 ezren 
haltak meg természeti katasztrófákban, az utóbbi évtizedben a 
halálos áldozatok száma 18 500 volt. 

 

Illusztráció FORRÁS: AFP/SASTRAWAN GINTING 

"A jó hír az, hogy csökkenteni tudtuk az áldozatok számát, mi-
közben egyre több természeti katasztrófa - hőhullámok, áradá-
sok, szárazság és különösen intenzív trópusi viharok, mint az Ida 
hurrikán - sújtott világszerte" - hangoztatta Petteri Taalas, a vi-
lágszervezet főtitkára szerdai sajtótájékoztatóján. 
"A rossz hír, hogy a gazdasági károk gyorsan növekednek és ez 
a növekedés valószínűleg folytatódni fog. Egyre több időjárási 
szélsőséget fogunk látni a klímaváltozás miatt és az időjárás 

ezen negatív folyamatai a következő évtizedekben folytatódni 
fognak" - tette hozzá. 

Az 1970-es években évente átlag 711 természeti katasztrófát 
jegyeztek fel, 2000 és 2009 között évi 3536-ot, 2010-19 között 
3165-öt a jelentés szerint, amely a Belgiumban lévő természeti 
katasztrófa kutatóközpont adatait használta. 

Az elmúlt 50 évben a legtöbb halálos áldozatot a fejlődő orszá-
gokban követelték a természeti csapások, a feljegyezett kétmil-
lió áldozat mintegy 90 százalékát. A gazdasági károk mintegy 60 
százaléka azonban a fejlett országokban jelentkezett. Az 1970-
es években a természeti csapások évente mintegy 175 millió 
dollár kárt okoztak világszerte, ez 2010-es évekre évi 1,38 milli-
árd dollárra nőtt. 

Az öt legnagyobb kárt okozó természeti csapás között van a Kat-
rina hurrikán pusztítása az Egyesült Államokban 2005-ben, az 
etióp szárazság és éhínség a 1980-as években és a Bhola ciklon 
pusztítása Bangladesben az 1970-es években. 

(MTI/Reuters/AP/dpa) 

Fulladoznak a műanyagszeméttől az állatok 
Ázsiában 
ORIGO 2021.08.31.  
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Ázsia szárazföldi és édesvízi állatfajai a "legsebezhetőbbek közé 
tartoznak" a műanyagszennyezettség szempontjából - derült ki 
egy új ENSZ-jelentésből, amely elsőként vizsgálta, hogy a mű-
anyaghulladékok milyen hatással vannak a vándorló állatfa-
jokra. 

A vándorló és vadon élő állatfajok védelméről szóló ENSZ-
egyezmény (CMS) titkársága a Mekong és a Gangesz vidékének 
állataira összpontosította vizsgálatát. A két folyó területéről 
nagyjából 200 ezer tonna műanyagszemét kerül évente az In-
diai- és a Csendes-óceánba. 

A jelentés szerint az édesvízi emlősök, úgy mint a folyami delfi-
nek és a dugongok esetében "különösen magas a kockázata", 
hogy megfulladnak, miután hulladékba, például kiselejtezett 
halászfelszerelésekbe gabalyodnak, vagy miután lenyelik a mű-
anyagszemetet. A két folyó mentén továbbá zsinórokba és ha-
lászhálókba akadt madarakat és kisebb testű emlősöket is talál-
tak. 

AZ EGYKOR SZERTE A RÉGIÓBAN ELTERJEDT GANGESZI FO-
LYAMIDELFINT ÉS A KÚPOSFEJŰ DELFINT MA MÁR A VESZÉ-
LYEZTETETT ÁLLATOK KÖZÉ SOROLJA A TERMÉSZETVÉDELMI 
VILÁGSZÖVETSÉG (IUCN).   

A kutatók szerint a műanyaghulladékok az ázsiai elefántokra is 
veszélyesek lehetnek, mivel az ormányosokat már Sri Lankán és 

Thaiföldön is látták a szeméttelepeken keresgélni és "műanya-
got enni". 

Vándormadaraknál, például halászsasoknál "megfigyelték, 
hogy műanyagszemétből, egyebek között horgászzsinórból és 
hajóhulladékból építenek fészket, amelybe a fiókák aztán gyak-
ran belegabalyodnak, míg az albatroszok könnyen zsákmány-
nak nézhetik a vízfelszínen úszó műanyagot. 

A Science című tudományos folyóiratban egy múlt hónapban 
megjelent tanulmányban európai egyetemek kutatói arra fi-
gyelmeztettek, hogy a következő évtizedben megduplázódhat 
az emberiség éves műanyagszemét-termelése, amely jelenleg 
nagyjából 45 millió tonnára rúg. 

(MTI/dpa) 

Klímavédelem és globalizmus 
Héjjas István Vélemény és vita 

A klímavédelem célja az éghajlat változásának megakadályo-
zása, vagyis maradjon az éghajlat örökre olyan, mint most 

2021. SZEPTEMBER 4.  

Persze nem biztos, hogy tényleg ilyen marad. Hérakleitosz sze-
rint ugyanis egyetlen dolog van, ami változatlan, ez pedig maga 
a változás. 

https://www.magyarhirlap.hu/velemeny
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Feltehető a kérdés, milyen összefüggés lehet a klímavédelem 
és a globalizmus között. Ami a globalizmust illeti, a cél az em-
beriség egyesítése egyetlen világkormány irányítása alatt, az 
örök béke és boldogság érdekében. Ehhez azonban meg kell 
szüntetni az emberek között mindenféle különbséget, össze 
kell kutyulni az egész emberiséget egyetlen homogén biomasz-
szába, ahol már nincs senkinek semmiféle önazonossága, nem-
zetisége, vallása, identitása, olyannyira, hogy még a férfi-nő 
megkülönböztetést is ki kell küszöbölni. 

A nemes cél érdekében pedig el kell felejteni a hagyományokat, 
és az olyan elavult fogalmakat, mint történelem, kultúra, haza-
szeretet, hit, önfeláldozás, hűség, becsületesség, hősiesség, vi-
tézség, lovagiasság. 

Kérdés azonban, hogyan lehet ezt a maszlagot megetetni az 
emberekkel. Nos, a recept évezredek óta létezik, csupán eddig 
nem sikerült ilyen nagy léptékben a gyakorlatba átültetni, és 
most sem biztos, hogy sikerülni fog. A módszer első lépése a 
félelemkeltés, amely után megmutatjuk az embereknek, hogy 
létezik egy bölcs irányító hatalom, amely birtokolja a helyes 
megoldást, ezért ha az emberek engedelmeskednek a népet 
irányító hatalom elvárásainak, akkor a veszély elhárítható. 

A kérdés ezek után az, hogy mi legyen a forrása a félelemnek, a 
pánikkeltésnek, honnan származik a borzalmas veszély, amely 

ellen össze kell fogni, szorgalmasan követve a világhatalmi elit 
utasításait. Régebben ezt a problémát úgy oldották meg, hogy 
külső vagy belső veszély fenyegeti a nemzet vagy a birodalom 
biztonságát. Ehhez szükség volt konkrétan nevesíthető ellen-
ségre, amely ellen össze kell fogni. 

A Római Birodalom idején ilyenek voltak a barbárok, akik ellen 
folyton háborúzni lehetett, kitágítva a birodalom határait. Ki-
tűnő ellenségképnek bizonyultak a vallásháborúk idején a más 
vallásúak. A „modern” huszadik században pedig veszélyforrás-
ként lehetett megnevezni például a kommunistákat, illetve a vi-
lág másik felén az amerikai imperialistákat, valamint egyes tár-
sadalmi csoportokat, például a zsidókat. 

A globalizmus megvalósítása során azonban ezek a lehetőségek 
többé már nem használhatók. Ha egyesíteni kell az egész em-
beriséget, akkor bármiféle humán veszélyforrás használhatat-
lan. 

Az egyik lehetőség az, hogy jönnek a marslakók, vagy ha a Mar-
son még sincs élet, akkor valahonnan máshonnan a földönkívü-
liek. Ez a veszélyforrás azonban nem aratott túl nagy népszerű-
séget, annak ellenére, hogy izgalmas sci-fi filmek népszerűsítet-
ték az ötletet, és hamvába halt ötlet volt a kisbolygó-becsapó-
dással való ijesztgetés is. Bár a covidjárvány nyújtott némi lehe-
tőséget a központilag irányított globális összefogásra, azonban 
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a járványok nem tartanak örökké, ezért korlátlan ideig fennálló 
non-humán veszélyforrásként ez a megoldás nem alkalmaz-
ható. 

A joker jelenleg az éghajlatváltozás, amely ellen az egész embe-
riségnek fel kell lépnie, méghozzá központilag irányítva. Mivel 
pedig a Föld kialakulása óta eltelt évmilliárdok során az éghajlat 
változása szakadatlanul folyik, ezért a lehetőség kifogyhatatlan, 
és a változás pillanatnyi állásától függően tetszés szerint lehet 
ijesztgetni az embereket akár közeledő jégkorszakkal, mint tör-
tént ez fél évszázaddal ezelőtt, vagy közeledő kibírhatatlan me-
legedéssel, ahogyan történik napjainkban. 

Fel kell tenni a kérdést, tényleg veszélyezteti-e az emberiséget 
az éghajlat szüntelen változása, és azt a kérdést is, hogy képes 
lehet-e egyáltalán az emberiség befolyásolni az éghajlatot. Ez 
azonban túlságosan bonyolult tudományos kérdés, és ha ezzel 
kapcsolatban a szkeptikus tudósokat megfelelő hatalmi mód-
szerekkel el lehet hallgattatni, akkor médiapropagandával már 
szinte bármit el lehet hitetni az emberek többségével. 

Van a kérdésnek egy másik vonatkozása is, mégpedig az, hogy 
a klímavédelem milyen viszonyban áll a környezetvédelemmel. 
Az ugyanis nem kétséges, hogy a növekvő létszámú emberiség 
a több termelés és fogyasztás érdekében gyorsuló ütemben pa-
zarolja a természet erőforrásait, ennek során egyre nagyobb 

mértékben károsítja a környezetet, mérgező anyagokkal szeny-
nyezi a levegőt, az élővizeket, a talajt és ezeken keresztül az 
élelmiszereket is. 

Mindezen problémák megoldása jelenti a szoros értelemben 
vett környezetvédelmet, amelynek érdekében számos zöld-
szervezet igyekszik nyomást gyakorolni a politikára, és az ilyen 
kezdeményezésekkel sok esetben egyet is lehet érteni. 

A klímavédelem azonban nem azonos a környezetvédelemmel. 
A kettőnek semmi köze egymáshoz, ezek voltaképpen beszélő 
viszonyban sincsenek egymással. Előfordulhat például, hogy az 
emberiség annyira tönkreteszi a környezetét, hogy ily módon 
kipusztítja önmagát, miközben az éghajlat egyáltalán nem vál-
tozik. Az is előfordulhat, hogy miközben az emberiség teljesen 
kiküszöböli a környezet szennyezését, az éghajlat gyökeresen 
megváltozik. 

A környezetvédelem és a klímavédelem fogalmának összemo-
sása, a kettő közötti egyenlőség hangsúlyozása nem más, mint 
a közvélemény tudatos félrevezetése. A kettő közötti kapocs 
pedig a bűnbaknak kikiáltott színtelen, szagtalan, egészségre 
ártalmatlan szén-dioxid, amely állítólag szennyezi a levegőt, mi-
közben ráadásul még éghajlatváltozást is okoz. Nos, ami a szén-
dioxidot illeti, ez a gáz alapvetően fontos komponense a leve-
gőnek. 
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A szén-dioxid ugyanolyan nélkülözhetetlen a növények szá-
mára, amilyen nélkülözhetetlen az ember számára az oxigén. 
Oxigén nélkül elpusztulnánk. Szén-dioxid nélkül pedig a növé-
nyek pusztulnának el, és azután az emberek is éhen halnának. 
A puszta tény, hogy ezen a bolygón egyáltalán létezhet élet, an-
nak is köszönhető, hogy van a levegőben szén-dioxid. Ha pedig 
a szén-dioxid szennyező lenne, be kellene tiltani a szódavizet, a 
sört, és a pezsgőt, hiszen telítve vannak szén-dioxiddal. 

Ami pedig a szén-dioxid és az éghajlat közötti kapcsolatot illeti, 
ilyen kapcsolat nem bizonyítható, sőt kifejezetten cáfolható. Az 
elmúlt évmilliók során ugyanis volt már példa olyan időszakra, 
amikor tízszer több szén-dioxid volt a levegőben, mint a jelen-
legi körülbelül 0,04 százalék, miközben jégkorszak volt, és volt 
arra is példa, hogy a jelenleginél alacsonyabb szén-dioxid szint 
mellett hat fokkal volt melegebb, mint most. 

A tudományos tények azonban a politikában nem számítanak. 
Az ilyesmivel érvelő tudósokat el lehet hallgattatni, és megfe-
lelő ellenpropagandával le lehet őket járatni. Nem a tények fon-
tosak, hanem a minél hatásosabb klímahisztérikus pánikkeltés, 
amelynek hatására majd az emberek engedelmeskedni fognak 
a megoldást kínáló világhatalmi elit elvárásainak. 

(A szerző irányítástechnikai szakmérnök)   

 

Nagy áttörés jöhet a klímaváltozás elleni 
harcban 
-RC- index.hu 2021.08.25.  

A fáktól dúsabb legelőn gyorsabban fejlődik az állat, és keve-
sebb ideje van a metánkibocsátásra. 

A szarvasmarhák, mint ismert, a klímaváltozás szempontjából 
komoly tényezők. Egy állat 70–120 kilogramm metánt bocsát ki 
évente, a metán pedig a szén-dioxidnál sokszor erősebb üveg-
házhatást okozó gáz. 

A probléma egyik lehetséges megoldása a marhahús fogyasztá-
sának csökkentése. A valóságban azonban évtizedek óta töret-
lenül növekszik a marhahús iránti kereslet: jelenleg évi 72 millió 
tonnát termelnek belőle. 

A probléma megoldásában érdekelt egyik fő termelő Brazília, 
amely a globális export mintegy húsz százalékát állítja elő. A 
Brazil Mezőgazdasági Kutatóközpont (Embrapa) egyik találmá-
nya a karbonsemlegesmarha-bizonyítvány, amelyet 2020-ban 
indítottak el. 

https://index.hu/szerzo/papdi-pecskoi_viktor
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Szarvasmarhák Sao Paulo államban, Brazíliában – 2020 azért 
őket is visszavetette Fotó: Bloomberg / Getty Images 
Hungary 

Őserdőből legelő 

A marhák nem csak metán révén rombolják a környezetet. A 
világ üzleti célú erdőirtásainak harmada Brazíliában történik, a 
terület nagy részét marhalegelőként hasznosítják. Világszerte 
évi 2,11 millió hektár erdőt vágnak ki és hasznosítanak szarvas-
marha-tenyésztés céljára. 

A brazil kutatók adatai szerint az ilyen területek hasznosítására 
a leghatékonyabb eljárás, ha hektáronként 250-350 eukalip-
tuszfát ültetnek a legelőre. Így nemcsak 25 köbméter fát tudnak 

termelni hektáronként, de a fű is dúsabb és tápanyagban gaz-
dagabb lesz, amitől a szarvasmarhák gyorsabban növekszenek, 
így fajlagosan kevesebb időt töltenek metánkibocsátással. 

Ezzel a regeneratív mezőgazdasági módszerrel a marhatartás 
termelékenysége harminc százalékkal nőhet. Az ilyen eljárások 
iránti érdeklődés folyamatosan nőtt az elmúlt évtizedben, ami-
ben a termelőket kevésbé mozgató környezeti hatások mellett 
például az erdők kivágását korlátozó törvények is közrejátsza-
nak. 

(BBC) 

A nehézipar reformja nélkül meddő a klíma-
változás elleni harc, de már megvan a csoda-
szer: a zöld acél 
2021.09.03. GAZDASÁG BODNÁR ZSOLT 

Ha a klímaváltozásnak lenne zászlaja, és csak egyetlen anyag le-
hetne a címerében, valószínűleg az acélra esne a választás. Az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának több mint 73 százalékáért 
az energiafogyasztás (áram, fűtés, közlekedés) felel, ezen belül 
is a legnagyobb mértékben az ipari fogyasztás, a gyártás, és ha 
még tovább bontjuk ezt a kategóriát, akkor a vas- és acélipar áll 

https://www.bbc.com/future/article/20210629-the-australian-tree-cutting-brazilian-beefs-emissions
https://qubit.hu/category/gazdasag
https://qubit.hu/author/bodnarzs
https://ourworldindata.org/emissions-by-sector
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az élen, ami a világ teljes kibocsátásának 7,2 százalékát produ-
kálja. 

Az acél a modern gazdaság alapját képezi: szilárdsága, szívós-
sága és alacsony előállítási költségei miatt ott van az épületek-
ben, a hidakban, az óceánjáró hajókban, a vonatokban, az au-
tókban, a háztartási eszközökben és a fegyverekben is. Az 
évente közel 2 milliárd tonna nyersacélt termelő globális acél-
ipar éves forgalma 2,5 billió (2500 milliárd) dollár körül mozog, 
miközben az anyag előállítása során több milliárd tonna szén-
dioxidot bocsátanak a légkörbe. 

„Elég nagy az egyetértés abban, hogy ha tényleg hozzá akarunk 
járulni ahhoz, hogy megvalósítsuk a párizsi egyezményben fog-
lalt klímacélokat, akkor már nem elég tovább javítani a nagyol-
vasztók hatékonyságát, hanem áttörő technológiákra van szük-
ség, méghozzá sürgősen” – mondta a Financial Timesnak Mar-
tin Pei, a SSAB nevű svéd acélgyártó cég technológiai vezetője. 

A SSAB az elmúlt években partnereivel (az LKAB bányatársaság-
gal és a Vattenfall energiaipari multival) együtt létrehozta a 
Hybrit nevű projektet, amelynek keretében azon dolgoznak, 
hogy megteremtsék a fosszilis energiahordozóktól mentes acél-
gyártás alapjait. Ez már csak azért is óriási kihívás, mert az acél-
gyártáshoz nyersvas szükséges, a nyersvasgyártás folyamata 
pedig azzal kezdődik, hogy a vasércből eltávolítják az oxigént, 

amit hagyományosan szén égetésével oldanak meg – ezt hívják 
redukciónak, és ebből ered a jelentős szén-dioxid-kibocsátás. 

 

A Hybrit zöldacél-üzeme SvédországbanFotó: Hybrit 

A Hybrit ebből a képletből vette ki a szenet, és hidrogénnel he-
lyettesítette: a redukcióhoz szükséges hidrogéngázt ráadásul 
megújuló energiaforrások használatával állítják elő. 

A szén nehezen pótolható, és drágább is lesz az acél nélküle 

A Nemzetközi Energiaügynökség számításai szerint ahhoz, hogy 
elérjük a kitűzött globális klímacélokat, az acélipar szén-dioxid-
kibocsátását legalább a felére kell csökkenteni 2050-ig, de 
utána is fokozatosan a zéró kibocsátás felé kell haladni. A Finan-
cial Timesnak nyilatkozó fenntarthatósági szakértők szerint a 

https://www.ft.com/content/46d4727c-761d-43ee-8084-ee46edba491a
https://4cdn.hu/kraken/image/upload/s--EEYcmy6v--/7e5KsHzriL8NNaFhs.png
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technológiai fejlődés ezen a téren is biztató, és akár már 2030-
ra láthatjuk a közel zéró kibocsátású gyárak első hullámát – és 
ebben hatalmas szerepe lesz a hidrogénnek. 

Az átállás persze eleinte költséges lesz. Európa és a teljes nyu-
gati világ legnagyobb acélgyártó vállalata, a luxemburgi székhe-
lyű ArcelorMittal becslései szerint a saját üzemeinek dekarbo-
nizálása – az EU klímacéljainak megfelelő mértékben – valahol 
15 és 40 milliárd euró közötti összegbe kerül majd a cégnek. Ha 
azt nézzük, hogy a vállalat az előző negyedévben közel 3,5 mil-
liárd euró profitot termelt, ezt a befektetést akár barátinak is 
lehetne tekinteni, de az acélipar híresen volatilis: az elmúlt 
években volt már olyan negyedév is, amit 5,6 milliárdos veszte-
séggel zártak. Lakshmi Mittal, a vállalatot vezető indiai acél-
mágnás figyelmeztetett is rá: „Ezek a technológiák megemelik 
majd az acélunk árát. Nem lesz olcsó, a fogyasztóknak fel kell 
készülni a költségekre.” 

Az acél a vas ötvözete, 98-99 százalékban nyersvasat tartalmaz, 
így az acélipar legfőbb kibocsátása a nyersvasgyártás során tör-
ténik. A bányászott vasércet 1000 Celsius-foknál is forróbbra 
felmelegített nagyolvasztókba helyezik, a szénből előállított 
koksszal és salakképző anyagokkal (pl. mészkő) együtt. A vasérc 
és koksz égése során a koksz szén-monoxiddá alakul, a vasérc 
pedig fémmé redukálódik, és folyékony állapotban távozik a ke-
mencéből. A szén-dioxid a folyamat melléktermékeként kerül a 

légkörbe. Ez meglehetősen nagy energiaigényű folyamat, 
amelyhez messze a szénalapú koksz a legköltséghatékonyabb 
tüzelőanyag, amit ráadásul kedvező tulajdonságai, például 
nagy hőfejlesztő képessége miatt is nehéz pótolni. 

 

Munka a német Salzgitter AG nagyolvasztójában Fotó: JU-
LIAN STRATENSCHULTE/dpa Picture-Alliance via AFP 

A SSAB észak-svédországi próbaüzemében az elmúlt hónapok-
ban kezdtek kísérletezni az évszázados acélgyártási hagyomá-
nyokat forradalmasító technológiával. A cég ígéretei szerint a 
vasérc hidrogéngázzal való redukálása során gyakorlatilag zéró 
szén-dioxid-kibocsátással kell számolni, és a vízgőz az egyetlen 
melléktermék – a hidrogéngázt egy elektrolízis-üzemben állít-
ják elő, amit Svédország bőséges megújuló energiaforrásai 

https://www.macrotrends.net/stocks/charts/MT/arcelormittal/net-income
https://theconversation.com/green-steel-is-hailed-as-the-next-big-thing-in-australian-industry-heres-what-the-hype-is-all-about-160282
https://4cdn.hu/kraken/image/upload/s--y-XuEGAp--/7e73cWXWLYiAuCXIs.jpeg
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működtetnek. Az így létrejövő vasszivacsot hulladékacéllal 
együtt helyezik az ívkemencébe, és kész az elektroacél. 

A SSAB, amely az ArcelorMittal és az osztrák Voestalpine fő ver-
senytársa a zöld acél gyártásában, két dolgot jelölt meg abszo-
lút prioritásként a szénzabáló nagyolvasztóktól való elfordulás 
folyamatában: az elektrolízises gyártás felskálázását és a hidro-
géngáz árammal történő előállításának olcsóbbá tételét. A vál-
lalat becslései szerint az így előállított acél eleinte 20-30 száza-
lékkal lesz drágább. 

„Beszéltünk az acélipari vásárlóinkkal, de ők nem voltak annyira 
oda az ötletért, hogy többet fizessenek a zöld acélért. Aztán be-
széltünk a vásárlóink vásárlóival, őket viszont nagyon is érde-
kelte a dolog” – mondta a Canary Mediának az LKAB bányatár-
saság energia- és klímaügyi alelnöke, Stefan Savonen. 

Az LKAB észrevételei szerint az európai autó- és kamiongyártók 
például elkötelezettek a zöld acél iránt, és egymással verse-
nyeznek azért, hogy úttörői legyenek a technológiai váltásnak. 
A H2 Green Steel nevű svéd konzorcium márciusban a Volkswa-
gen-csoporthoz tartozó Scaniával, májusban a Mercedes-Benz-
zel állapodott meg, és mindkét cég vállalta, hogy 2025-ig el-
kezdi beépíteni a karbonmentes folyamattal előállított acélt a 
járműveibe, és a teljes karbonmentesség elérésének 

határidejét is megállapították – a Scania 2028-ra, a Mercedes 
2039-re érné el a zéró kibocsátású gyártást. 

 

Az LKAB vasbányája Svédország legészakabbra fekvő települé-
sén, Kirunában, 2012 novemberében Fotó: JONATHAN 
NACKSTRAND/AFP 

Azonban így is a Hybrit lett az első olyan cég, amely leszállí-
totta az első adag zöld acélt. Miután áprilisban bejelentették a 
Volvo Grouppal való együttműködést, és az autógyártó kijelen-
tette, hogy 2026-ra a világon elsőként szeretne átállni a zöld 
acélból készült járművek tömeggyártására, az elsősorban kami-
onokat gyártó cég augusztus második felében kézhez is kapta 
az első szállítmányt. A Volvo Group még idén elkezdené a pro-
totípusok gyártását a vadiúj alapanyagból. 

https://www.canarymedia.com/articles/green-steel-is-coming-sooner-than-you-think/
https://www.theguardian.com/science/2021/aug/19/green-steel-swedish-company-ships-first-batch-made-without-using-coal
https://www.theguardian.com/science/2021/aug/19/green-steel-swedish-company-ships-first-batch-made-without-using-coal
https://4cdn.hu/kraken/image/upload/s--ZIdlKOYn--/7e752lAD5hYw147eEs.jpeg
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Ha lehet hinni Kínának, akkor globálisan sincs miért aggódni 

Miközben az uniós Green Deal értelmében az európai acélipart 
egyre inkább fenyegetik a magas szénadók és a dekarbonizációs 
szabályozások, a kapcsolódó területeken is akcióba lendültek: 
tíz nagy európai építőipari és ingatlankezelő cég megalapította 
a SteelZero koalíciót, amivel szintén elkötelezték magukat 
amellett, hogy 2050-ig teljesen megszabadítják működésüket a 
fosszilis energiahordozóktól. „A piac már készen áll, de egyelőre 
nincs, aki ellássa. A piac a gyártókra vár” – mondta Savonen, aki 
szerint ezek a gyártók a Green Dealnek köszönhetően hamar 
meg fognak jelenni. 

Miután tehát az elmúlt egy évben a világ legnagyobb acélgyár-
tói beálltak a párizsi klímaegyezményben megfogalmazott cé-
lok mögé, valamint az Európai Unió és Joe Biden megválasztása 
után az Egyesült Államok is rákapcsolt a zöld gazdaság elérésére 
különböző szabályozások és ösztönzők útján, marad a kérdés, 
hogy mi lesz a világ acélgyártásának több mint felét adó Kíná-
val. Hszi Csin-ping ugyanakkor még tavaly bejelentette, hogy 
Kína 2060-ra teljesen karbonsemlegessé válik, és ennek az ál-
lam cégei is igyekeznek megfelelni. 

 

Acélgyár az észak-kínai Csengtö városában, 2019-ben
 Fotó: FRED DUFOUR/AFP 

A világ legnagyobb acélgyártója, az állami tulajdonban lévő 
sanghaji Baowu Steel Group például már egy évtizeddel ko-
rábbra, 2050-re megígérte a karbonsemlegességet, ami elen-
gedhetetlen lesz a pekingi célok eléréséhez: a kínai szén-dioxid 
kibocsátás csúcsértékét már 2025 előtt szeretnék elérni, hogy 
2030-ra már 30 százalékos csökkenést jelenthessen az ország. 
Az elemzők szerint hiába ambiciózus célok ezek – ha valahol 
meg lehet valósítani egy ilyen, a teljes ipart érintő váltást, akkor 
az a központi vezérlésű kommunista állam, Kína. 

 

https://444.hu/2020/09/30/kina-ment-majd-meg-a-globalis-felmelegedestol
https://www.bloomberg.com/graphics/2021-green-steel/
https://www.bloomberg.com/graphics/2021-green-steel/
https://4cdn.hu/kraken/image/upload/s--BwTorBBH--/7e74CFMLaDmv1Ierjs.jpeg
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Nem a bioműanyag oldja meg a globális mű-
anyagproblémát 
Jurecska Laura 2021-08-31 

Évente annyi műanyaghulladék kerül hulladéklerakóra, illetve 
jut ki a környezetbe, hogy a kínai nagy fal jelenleg álló 6000 
km hosszú szakaszát újra fel lehetne belőle építeni. És ez is 
csak az összes felhasznált műanyag 60%-a. A műanyagszeny-
nyezés itthon és világszerte is egyre növekvő probléma, ami a 
környezetszennyezésen túlmenően az éghajlatváltozást is fo-
kozza a gyártási folyamaton keresztül. A megoldást sokan a 
bioműanyagokban keresik, azonban ezekből továbbra is na-
gyon keveset gyártunk, a világ műanyaggyártásának csupán 
1%-át teszik ki. A kínálati oldal problémáit fokozza, hogy ezek 
a lebomlónak mondott műanyagok sokszor csak ipari körül-
mények között bomlanak le, de más környezetben (pl. óceá-
nokban) nem. A globális műanyagproblémát biztosan nem 
oldja meg a bioműanyag, azt továbbra is csak a használat je-
lentős és gyors visszaszorításával tudnánk kezelni. 

 

A Földön felhasznált műanyag 

• 60%-a hulladéklerakóba kerül, 

• közel egynegyedét elégetik, 

• az újrahasznosítás pedig a 20%-ot sem éri el. 

Eközben műanyagfogyasztásunk és a vele járó szennyezés év-
ről-évre nő. A műanyagok széleskörű elterjedésének egyik oka 
pontosan az volt, hogy ezek az anyagok kémiailag ellenállóak. 
Ez az eredetileg igen előnyösnek tartott tulajdonságuk azonban 
mára inkább hátránnyá változott, különösen az egyszer haszná-
latos műanyagtermékek esetében, amelyek néhány óra, de leg-
később pár hét vagy hónap után hulladékká válnak, ugyanakkor 
évszázadokba, évezredekbe is telhet, mire lebomlanak. 

A kereskedelmi forgalomban elérhető három biológiailag bont-
ható plasztikfajtából évente jelenleg néhány százezer tonnát 

https://masfelfok.hu/author/jurecska-laura/
https://masfelfok.hu/2021/08/31/nem-a-biomuanyag-oldja-meg-a-globalis-muanyagproblemat/
https://ourworldindata.org/plastic-pollution
https://masfelfok.hu/2021/03/14/a-bakelit-lemeztol-a-mikromuanyagokig-a-szennyezes-ami-tenyleg-mindenhol-ott-van/
https://masfelfok.hu/2020/03/13/tudatos-hulladekgazdalkodas-klima-es-okologiai-valsag-elso-resz/
https://www.greenpeace.org/static/planet4-eastasia-stateless/84075f56-biodegradable-plastics-report.pdf
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állítanak elő. Egyes szakemberek nagy lehetőségeket látnak a 
polihidroxi-alkanoátokban (PHA) is, amelyeket mikrobák segít-
ségével, elsősorban cukorból és olajból állítanak elő, 
évente mintegy 25 ezer tonnás volumenben. A PHA elterjedé-
sét elősegítheti, ha szintézisét sikerül olyan alternatív alapanya-
gokból megoldani, mint a mezőgazdasági hulladék, szennyvíz, 
élelmiszerhulladék vagy használt olaj. 

A biológiailag bontható műanyagok kb. 60%-át csomagolásra 
használják, de az összes felhasznált műanyag csomagolóanya-
gon belül még az 1%-ot sem éri el a biológiai úton lebomlók 
aránya. 

A biológiailag lebomló műanyagok előállítási költsége jelenleg 
átlagosan duplája egy nem lebomló műanyag gyártási költség-
ének, ami azt jelenti, hogy számos alkalmazási területen egy-
előre nem versenyképesek. 

Ha mindehhez hozzátesszük, hogy azoknak a lebomló műanya-
goknak az esetében, amelyeket emberi fogyasztásra alkalmas 
alapanyagokból (pl. kukoricából, burgonyából, maniókából 
vagy cukornádból) állítanak elő, 

a bioműanyagok iránti kereslet növekedése azt eredményez-
heti, hogy az élelmiszerfeldolgozóknak versengeniük kell a mű-
anyaggyártókkal az alapanyagért. 

Jelenleg Európában és Észak-Amerikában a legnagyobb az 
igény a lebomló műanyagok iránt, de a műanyagtermékekre 
vonatkozó – egyre szigorodó – szabályok miatt Ázsia egyes ré-
szein is a kereslet növekedése várható. 

Bioműanyag és lebomló műanyag között is van különbség 

Sokan összetévesztik a lebomló műanyagokat a bioműanyagok-
kal. Bár egységes terminológia nincs, az utóbbi csoportba álta-
lában nemcsak a biológiailag lebomló műanyagokat értik bele, 
hanem azokat is, amelyeket – legalább részben – valamilyen bi-
ológiai alapanyagból gyártottak. 

Egy biológiai alapanyagból készült műanyag azonban nem min-
dig bontható biológiai úton. 2019-ben mintegy 2,1 millió tonna 
bioműanyagot gyártottak világszerte, de ennek csak alig több, 
mint fele volt biológiailag bontható. A világ műanyaggyártásá-
nak így is jelenleg kevesebb, mint 1%-át teszik ki a biológiai 
alapanyagból készült műanyagok. 

Már több, mint 20 féle biológiailag bontható műanyagot isme-
rünk, ezek közül jelenleg 3 érhető el kereskedelmi forgalom-
ban: a legismertebb a politejsav, találkozhatunk továbbá ke-
ményítő alapú és polibutilén alapú műanyagokkal. 

A keményítő ára kedvező és a világ legnagyobb részén könnyen 
elérhető alapanyagnak számít. Mivel vízállósága és mechanikai 
szilárdsága gyenge, általában más polimereket adnak hozzá, 

https://www.greenpeace.org/static/planet4-eastasia-stateless/84075f56-biodegradable-plastics-report.pdf
https://www.greenpeace.org/static/planet4-eastasia-stateless/84075f56-biodegradable-plastics-report.pdf
https://www.fortunebusinessinsights.com/north-america-and-europe-bioplastics-market-105290
https://www.fortunebusinessinsights.com/north-america-and-europe-bioplastics-market-105290
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hogy ezeket a tulajdonságait javítsák. A keményítőhöz hason-
lóan a politejsav alapú műanyagokat is növényi alapanyagból 
állítják elő. A politejsavval találkozhatunk műanyagpalackok al-
kotóelemeként, de a 3D nyomtatásban is egyre gyakrabban al-
kalmazzák. A keményítő alapú műanyagokat elsősorban cso-
magolóanyagként használják. Mind a politejsav, mind a kemé-
nyítő alapú műanyagok előfordulnak orvostechnikai eszközök-
ben is. 

Bár számos kísérlet zajlik arra, hogy az ember által fogyasztható 
növények helyett inkább mezőgazdasági melléktermékek szol-
gáljanak alapanyagul ennél a két műanyagfajtánál, egyelőre 
még nem sikerült olyan technológiát kidolgozni, amely ipari 
szinten is gazdaságosan alkalmazható. 

A harmadik, biológiailag bontható csoportba tartozó polibuti-
lének az eddigiekkel szemben fosszilis alapúak, vagyis a ha-
gyományos műanyagokhoz hasonlóan főként kőolajból állítják 
elő őket.  Ezeknek a műanyagoknak a csomagolástechnikai, ill. 
mezőgazdasági felhasználása a legjelentősebb (pl. talajtakaró 
fóliaként), de gyártanak belőlük például halászhálót is. Bár el-
méletben a  polibutilén-szukcinát teljes egészében, a polibuti-
lén-adipát-tereftalát pedig mintegy 50%-ban biológiai alap-
anyagokból is szintetizálható, ezek az előállítási módok még fej-
lesztés alatt állnak. Mivel a műanyagipar további igényt 

támaszt a szénhidrogének kitermelésére, ezért az éghajlatvál-
tozást is fokozza. 

A lebomló műanyag, ami mégsem bomlik le, vagy nem úgy 

A lebomló műanyagokat úgy tervezték, hogy kémiai (fény, oxi-
gén) vagy biológiai hatásra egyszerű, a környezetre ártalmatlan 
anyagokká alakuljanak át. A gyakorlati tapasztalatok azonban 
azt mutatják, hogy környezeti körülmények között a bomlás 
nem feltétlenül gyors és sokszor nem is megy teljesen végbe. 

Hiába tartjuk számon a lebomló műanyagok között a politejsa-
vat, tengervízben kb. ugyanannyi idő alatt bomlik le, mint a 
nem lebomlónak számító polietilén. A szárazföldön azonban 
hússzor gyorsabb a bomlása, mint a polietiléné. 

A fény-, illetve oxigén hatására lebomló műanyagok gyártása 
során általában ugyanazokból az alapegységekből (monome-
rekből) indulnak ki, mint a nem lebomlók gyártása során, csak 
adalékanyagok hozzáadásával segítik azt, hogy a bomlási folya-
matok gyorsabban végbemenjenek. 

A műanyag lebomlását nemcsak a kémiai szerkezetük, hanem 
méretük és alakjuk, valamint a környezeti körülmények (hő-
mérséklet, nedvesség és oxigén jelenléte vagy hiánya) is jelen-
tősen befolyásolják. Mivel a műanyagok bomlása a felületen 
kezdődik, a nagy felülettel rendelkező műanyagok (pl. egy 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542504820300014
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542504820300014
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acssuschemeng.9b06635
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szatyor) bomlása gyorsabb, mint a tömör szerkezetű plasztik-
daraboké (pl. műanyaggolyó). 

Egy vékony polietilén szál például 260-szor lassabban bomlik 
le, mint egy ugyanolyan alapanyagból gyártott vékony filmré-
teg (pl. egy műanyag zacskó). Egy tömör polietilén gyöngy és 
az imént említett zacskó bomlási sebessége között pedig 
1100-szoros a különbség. 

A lebomló műanyagok is tartalmaznak adalékanyagokat, és 
nehezen újrahasznosíthatók 

Bár a műanyagok esetében (is) hajlamosak vagyunk azt gon-
dolni, hogy ha a termék biológiai eredetű vagy biológiai úton 
bontható, akkor a környezetre nem lehet káros, ez azonban ál-
talánosságban nem jelenthető ki. 

A bioműanyagok is tartalmaznak számos adalékanyagot, me-
lyeknek célja például az alapanyag előnytelen fizikai-kémiai 
tulajdonságainak javítása, vagy a későbbi lebonthatóság elő-
segítése. Ezeknek az adalékanyagoknak a környezeti és egész-
ségügyi hatásaival azonban ugyanúgy számolni kell, mint a 
„hagyományos” műanyagok esetében. 

A gyártónak a termék rendeltetésének megfelelően döntést 
kell hoznia arról, hogy újrahasznosítható vagy lebomló termé-
ket állít elő inkább. Bár előremutatónak tűnhet pl. az, hogy egy 
PET-palackba néhány tizedszázalék, esetleg néhány százalék 

politejsavat (PLA) kevernek annak érdekében, hogy gyorsabban 
bontható legyen, de ezzel megakadályozzák a palack újrahasz-
nosítását. 0,1% PLA jelenlétében a palack átlátszósága romlik, 
0,3% PLA hozzáadása már sárgás színű terméket eredményez. 
2-5%-nyi hozzáadott PLA – az eltérő olvadáspontja miatt – pe-
dig már technológiai problémákat okozhat az újrahasznosítás 
(elsősorban az olvasztás) során. 

Hogyan tájékozódhat a fogyasztó? 

Nincs könnyű dolga annak, aki a bioműanyag, illetve a biológia-
ilag bontható műanyag termékek között tájékozódni szeretne. 
Európában és az USA-ban már létezik minősítési rendszer 
ezekre a plasztik termékekre, de ezek még nem terjedtek el szé-
les körben. A European Bioplastics nevű szakmai szervezet 
megkülönbözteti az iparilag és házilag komposztálható mű-
anyagokat, illetve talajban, tengervízben, valamint édesvíz-
ben lebomló műanyagokat. 

Ahogyan azt már korábban is említettük, a lebomlást számos 
tényező befolyásolja, emiatt egy ellenőrzött, laboratóriumi kö-
rülmények között kimért bomlási idő nem biztos, hogy kör-
nyezeti körülmények között reprodukálható. 

Számos gyártó előszeretettel dobja piacra „környezetbarát”, 
„zöld”, „természetben lebomló”, „természetes alapanyagokból 
származó”, és „komposztálható” termékeit, miközben azt nem 

https://www.european-bioplastics.org/
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közli, milyen körülmények szükségesek a biológiai bontás vég-
bemeneteléhez. 

A világon előállított lebomló műanyagok nagy része (83%-a) 
csak ipari körülmények között komposztálható. Ha ilyen kerül a 
fogyasztó kezébe, akkor csalódni fog, amikor arra számít, hogy 
ez a termék lebomlik pl. a házi komposztban vagy kiskert tala-
jában. 

Az EU-ban a gyártókat egyelőre nem terheli semmilyen kötele-
zettség arra vonatkozóan, hogy a termékükben található bioló-
giai eredetű anyagok arányáról tájékoztassák a fogyasztót. Je-
lenleg két olyan szervezet van Európában, amelynél – a termék 
bevizsgáltatását követően – igényelni lehet a termék ilyen jel-
legű minősítését: a független belga minősítő intézet, a Vin-
cotte és a német TÜV Rheinland csoporthoz tartozó minősítő 
szervezet, a DIN CERTCO. 

 

A komposztálhatóságot jelző címke elfogadottnak számít Né-
metországban, Svájcban, Belgiumban, Hollandiában, az Egye-
sült Királyságban és Lengyelországban. Jó azonban tudni, hogy 

az ilyen címkével ellátott terméket ipari komposztálásra ter-
vezték. 

 

Ha házi körülmények között komposztálható műanyagot ke-
resünk, akkor az alábbi címkék nyújtanak tájékoztatást: 

 

A Vincotte „OK compost – HOME” címkéjével ellátott termékek 
legalább 90%-a lebomlik egy év alatt a házi komposztban, míg 
a német „DIN Geprüft – HOME COMPOSTABLE”  esetében ilyen 
arányt, illetve időtartamot nem közölnek, de ez a címke is a há-
zilag komposztálható anyagot jelöli. 

https://www.greenpeace.org/static/planet4-eastasia-stateless/84075f56-biodegradable-plastics-report.pdf
https://www.vincotte.be/nl
https://www.vincotte.be/nl
https://www.dincertco.de/din-certco/de/
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Az igazi megoldás továbbra is a műanyaghasználat visszaszo-
rítása volna 

Az, hogy szélesebb körben elterjednek akár a lebomló, akár a 
bioműanyagok, önmagában még biztosan nem fogja megoldani 
a műanyagok okozta környezeti problémákat. Bár a biológiai 
eredet és a biológiai bonthatóság azt az érzést keltheti a fo-
gyasztóban, hogy környezetbarát alternatívát választ, ez nem 
feltétlenül igaz. Tudatosítani kell továbbá azt is, hogy a jelenleg 
piacon lévő biológiailag lebomló műanyagok nagy részét ipari 
komposztálásra tervezték, ezért házi körülmények között nem 
fognak lebomlani. A legfőbb cél továbbra is a műanyaghaszná-
lat jelentős visszaszorítása kellene, hogy legyen. 

Jurecska Laura 

Környezetkémikus, a környezettudományok doktora (PhD), az 
ELTE TTK Mikrobiológiai Tanszékének tudományos munkatársa. 

Geológusok megfejthették a "Nagy eltérés" 
rejtélyét a Grand Canyonban, ahol több száz 
millió évnyi kőzet tűnt el nyomtalanul 
ujvilagtudat.blogspot.com/ 

Egy új tanulmány, amelyet a Coloradói Egyetem vezetett, fel-
tárja a Grand Canyon egyik legismertebb geológiai vonása 

mögött rejlő bonyolult történetet, egy titokzatos és hiányzó 
időrést a kanyon több száz millió évre kiterjedő kőzeteiben. 

 

A kutatás közelebb került az úgynevezett "Nagy eltérés" rejté-
lyének megoldásához, amely megzavarta a geológusokat, mi-
óta közel 150 évvel ezelőtt leírták. 

"Gondoljunk a Grand Canyon vörös meredélyeire és szikláira, 
mint a Föld történeti tankönyvére," - magyarázta Barra Peak, 
az új tanulmány vezető szerzője és a Coloradói Egyetem geoló-
giai tudományok végzős hallgatója. 

Ha visszaszámolunk a kanyon szikláiban, akkor majdnem 2 mil-
liárd évet ugorhatunk vissza a bolygó múltjába. De ebből a 

https://masfelfok.hu/2021/05/12/az-ivovizunk-egyelore-nincs-veszelyben-de-folyoinkban-mar-ott-van-a-mikromuanyag/
https://masfelfok.hu/author/jurecska-laura/
https://ujvilagtudat.blogspot.com/2021/08/geologusok-megfejthettek-nagy-elteres.html
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tankönyvből oldalak is hiányoznak: egyes területeken több 
mint 1 milliárd évnyi kőzet tűnt el a Grand Canyonból nyomta-
lanul. 

A geológusok pedig tudni akarják, hogy miért. 

"A nagy eltérés az egyik első jól dokumentált geológiai jel-
lemző Észak-Amerikában," - mondta Peak. "De egészen a köz-
elmúltig nem volt sok elképzelésünk arra vonatkozóan, hogy 
mikor és hogyan történt." 

Most ő és kollégái úgy vélik, hogy a Geology folyóiratban ebben 
a hónapban megjelent cikkükben leszűkítik a választ. A csapat 
jelentése szerint kicsi, de erőszakos események sora rázhatta 
meg a régiót a Rodinia nevű ősi szuperkontinens felbomlása so-
rán. Az ebből fakadó pusztítás valószínűleg felszakította a föl-
det a kanyon körül, ami miatt kőzetek és üledékek mosódtak el 
és kerültek az óceánba. (1) 

A csapat megállapításai segíthetnek a tudósoknak kitölteni a 
Grand Canyon kritikus időszakában történtek hiányzó részle-
teit, amely ma Észak-Amerika egyik legfontosabb természeti 
csodája. 

"Laboratóriumunkban új elemzési módszerek állnak rendelke-
zésre, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy megfejtsük a 
történelemet az idő hiányzó ablakában a nagy eltérésen ke-
resztül," - mondta Rebecca Flowers, az új tanulmány 

társszerzője és a geológiai tudományok professzora. "Ezt a 
Grand Canyonban és más nagy eltérést mutató helyeken tesz-
szük Észak-Amerikában." 

 

Gyönyörű vonalak 

Ez egy rejtély, amely hosszú múltra tekint vissza. John Wesley 
Powell, a mai Powell-tó névadója először látta meg a nagy elté-
rést a híres 1869-es hajóexpedíciója során a Colorado-folyó zu-
hatagán. 

Peak, aki 2021 tavaszán végzett hasonló kutatást raftingolás 
közben a Grand Canyonon keresztül, azt mondta, hogy ez a jel-
lemző elég éles ahhoz, hogy a folyón is látható legyen. 

https://youtu.be/6R_NAV8Ieuo
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"Gyönyörű vonalak vannak," - mondta Peak. "Az alján nagyon 
jól látszik, hogy vannak olyan sziklák, amelyek összenyomód-
tak. Rétegeik függőlegesek. Aztán ott van egy levágás, és e fö-
lött vannak ezek a gyönyörű vízszintes rétegek, amelyek a fe-
nekeket és csúcsokat alkotják, amelyeket a Grand Canyonhoz 
társítunk." 

A két kőzettípus közötti különbség jelentős. A kanyon nyugati 
részén, a Mead-tó felé az alsó kőzetek 1,4-1,8 milliárd évesek. 
A tetején ülő sziklák azonban mindössze 520 millió évesek. Po-
well útja óta a tudósok bizonyítékokat láttak az elveszett idő 
hasonló időszakaira Észak-Amerika-szerte. 

"Több, mint egymilliárd év telt el," - mondta Peak. "Ez is egy-
milliárd év a Föld történelmének egy érdekes szakaszában, 
amikor a bolygó átáll egy régebbi környezetről a ma ismert 
Földre." 

Egy kontinens kettészakad 

Az átmenet feltárásához Peak és munkatársai a "termokrono-
lógia" nevű módszert alkalmazták, amely követi a kőzetek hő-
történetét. Peak kifejtette, hogy amikor a geológiai képződmé-
nyek mélyen a föld alá kerülnek, a tetejükön lévő nyomásnöve-
kedés felmelegíti őket. Ez a meleg nyomot hagy az ásványok ké-
miájában azokban a képződményekben. 

 

Ezt a megközelítést alkalmazva a kutatók felmérést végeztek a 
Grand Canyon-szerte gyűjtött kőzetmintákból. Felfedezték, 
hogy ennek a jellemzőnek a története összetettebb lehet, mint 
azt a tudósok feltételezték. Különösen a kanyon nyugati fele és 
keleti része (az a rész, amelyet a turisták a legjobban ismernek) 
az idők folyamán különböző földtani torzulásokon ment keresz-
tül. 

"Ez nem egyetlen blokk, azonos hőmérsékleti múlttal," - 
mondta Peak. 

Nagyjából 700 millió évvel ezelőtt úgy tűnik, hogy a nyugati alsó 
kőzet a felszínre emelkedett. A keleti felében azonban ugyanez 
a kőzet kilométernyi üledék alatt állt. 
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A különbség valószínűleg Rodinia, egy gigantikus szárazföld fel-
bomlása miatt következett be, amely körülbelül ebben az idő-
ben kezdett széthúzni, mondta Peak. A kutatók eredményei azt 
sugallják, hogy ez a nagy felfordulás a Grand Canyon keleti és 
nyugati felén eltérő módon és kissé eltérő időpontokban sza-
kadhatott meg, és ez okozta a folyamat során a nagy eltérést. 

Peak és kollégái most az Észak-Amerikában található nagy elté-
rés más helyszíneit keresik, hogy kiderüljön, mennyire általános 
ez a kép. Egyelőre izgatottan nézi a geológiai történelmet az or-
szág egyik legszebb táján. 

"Annyi dolog van ott, ami máshol nincs jelen," - mondta. "Ez 
egy igazán csodálatos természeti laboratórium." (2) 

(1)- https://pubs.geoscienceworld.org/gsa/geology 
(2) - https://www.colorado.edu/today/2021/08/23/ 

Az ausztrál partvidék mentén víz alatti fo-
lyókból álló titokzatos hálózatot fedeztek fel 
ujvilagtudat.blogspot.com/ 

A tudósok példátlan víz alatti folyórendszert fedeztek fel 
Ausztrália kontinentális talapzata mentén, amely léptékében 
teljesen ismeretlen a Föld más részein. 

 

Úgy tűnik, hogy ez a jelenség a kontinens nagy részét körülveszi 
az óceánt vizsgáló robotizált tengeralattjárók által rögzített új 
adatok szerint, amelyek eddig az ausztrál tengerpart több mint 
10000 kilométeres szakaszán fedezték fel ezeket a víz alatti 
áramlásokat. (1) 

"Ez a parti oceanográfia legjelentősebb felfedezése az elmúlt 
évtizedekben, nem csak Ausztráliában, hanem világszerte," - 
mondta Chari Pattiaratchi, a Nyugat-Ausztráliai Egyetem 
(UWA) oceanográfusa. 

A Sűrű Polcos Vízlépcsők (DSWC) a part közelében lévő víz sű-
rűségében bekövetkező változások eredményei. A nyári meleg-
ben történő párolgás és a folyókból származó kevesebb édesvíz 
sósabb tengerparti vizeket eredményez. 

https://pubs.geoscienceworld.org/gsa/geology/article/doi/10.1130/G49116.1/606722/Zircon-U-Th-He-thermochronology-reveals-pre-Great
https://www.colorado.edu/today/2021/08/23/geologists-dig-grand-canyons-mysterious-gap-time
https://ujvilagtudat.blogspot.com/2020/06/az-ausztral-partvidek-menten-viz-alatti.html
https://ujvilagtudat.blogspot.com/2020/06/az-ausztral-partvidek-menten-viz-alatti.html
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Ha az időjárási viszonyok lehűlnek, ez a sós víz a szokásosnál 
még jobban lesüllyed. A gravitáció hatására a sűrű víz a tenger-
fenéken folyik a part mentén, ami gyakorlatilag egy víz alatti fo-
lyó az óceán alján. 

A folyamatot korábban már tanulmányozták - különösen az 
ausztrál partvidék körüli vizeken -, de eddig senki sem vette 
észre, hogy Ausztrália úgy tűnik, gyakorlatilag egyedülálló a 
kontinentális méretű jelenség miatt. 

A pontok összekapcsolásához az UWA kutatói által üzemelte-
tett Integrált Tengeri Megfigyelő Rendszer (IMOS) merülőbe-
rendezéseivel évente rögzített óriási mennyiségű víz alatti meg-
figyelést kellett összefésülni. 

"Ez a munka egy hatalmas adatkészlet eredménye, amelyet 
több mint évtizede gyűjtöttek az IMOS óceáni tengeralattjá-
rói, ami egyenértékű több mint 2500 tengeren töltött nappal," 
- magyarázza Tanziha Mahjabin vezető szerző és fizikai oceano-
gráfus. 

"Ez lehetővé tette számunkra, hogy megvizsgáljuk Ausztrália 
különböző területeinek adatait, és tanulmányozzuk az évsza-
kos eltéréseket." 

A nyolc különféle régióban több mint 126 merülés során 2008 
és 2019 között kapott eredmények azt mutatják, hogy a 

jelenség szezonálisan változó, és a téli hónapokban tetőzik a se-
kélyebb vizek hővesztesége miatt. 

 

A hőmérsékleti megfontolásokon túlmenően a DSWC-k jelen-
tős hatással lehetnek a vízminőségre mind a belső kontinentális 
talapzaton, mind az azon túl lévő mély óceáni ökoszisztémá-
ban, mivel a sűrűbb víz, amely a víz alatti folyót alkotja, több 
részecske-anyagot hoz magával a szárazföldi folyami rendsze-
rekkel. 

"A tengerparti óceán a szuszpendált és oldott anyagok befo-
gadó medencéje, amely tápanyagokat, növényi és állati anya-
gokat, valamint szennyező anyagokat tartalmaz, és az óceán 
környezetének fontos alkotóeleme, amely összeköti a földet 
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a mélyebb óceánnal," - magyarázza Yasha Hetzel társszerző és 
óceánkutató. 

A jelenség végső hatásainak felfedezése a jövőbeli kutatások 
feladata lesz, ám Ausztrália mindenesetre egy külön osztályba 
tartozik, mivel az eddigi bizonyítékok azt sugallják, hogy a szi-
get-kontinenst teljes egészében körülveheti ez az egyedülálló 
tulajdonság. (2) 

(1)- https://www.nature.com/articles/s41598-020-66711 
(2) - https://www.sciencealert.com/a-mysterious-network 

 

Kilencezer évvel ezelőtt már sört ittak Kíná-
ban 
ORIGO 2021.09.01. 

A kutatók kilencezer éves, rituális sörfogyasztás bizonyítékaira 
bukkantak a kínai Qiaotou város temetkezési helyén, Zhejiang 
tartomány déli részén. A régészeknek az edények peremén ta-
lálható lerakódások váltak gyanússá. A kilencezer éves sört a 
vizsgálatok szerint valószínűleg a halottak tiszteletére szolgáló 
rituálékhoz használtak. 

Rizsből készült erjesztett ital lehetett 

A temetkezési helyen két emberi csontvázat és több, kiváló mi-
nőségű cserépedényt is találtak, amelyek közül számos teljes 
egészében megmaradt. A kerámiákat fehérrel festették, és né-
hányat absztrakt mintákkal is díszítettek. A tanulmány szerint 
ezek a műtárgyak valószínűleg a „legkorábban ismert festett 
kerámiák a világon". 

 

Ezekben az edényekben sört tárolhattak 9000 éve FORRÁS: 
JIAJING WANG 

ILYEN TÍPUSÚ KERÁMIÁT NEM TALÁLTAK MÁS, ERRE AZ IDŐ-
SZAKRA VONATKOZÓ HELYEKEN. 

A kutatócsoport a Qiaotouban talált különböző típusú kerámi-
ákat elemezte, amelyek különböző méretűek voltak. Az 

https://www.nature.com/articles/s41598-020-66711-5
https://www.sciencealert.com/a-mysterious-network-of-underwater-rivers-appears-to-surround-the-australian-coast
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edények némelyike viszonylag kicsi volt, és méretük hasonlított 
a ma is használt ivóedényekhez és a világ más részein található, 
hasonló kerámiákhoz. Minden edényt alapvetően egy kézben 
lehetett tartani, mint egy csészét, ellentétben a tárolóedények-
kel, amelyek mérete sokkal nagyobb. 

A TUDÓSOK HÚSZ EDÉNYT VETTEK GÓRCSŐ ALÁ, AMELYEK 
KÖZÜL HÉT HOSSZÚ NYAKÚ EDÉNYNEK TŰNT, AMELYEKET A 
KÉSŐBBI TÖRTÉNELMI IDŐSZAKOKBAN ALKOHOL FOGYASZ-
TÁSÁRA HASZNÁLTAK.Ennek megerősítésére a kutatócsoport 
elemezte az edények belső felületeiből kivont mikrofosszilis 
maradványokat: a keményítőt, a fitolitot (fosszilis növényi ma-
radvány) és gombákat. Ezeket összehasonlították a kerámiákat 
körülvevő talajból nyert kontrollmintákkal. 

A CSAPAT MIKROBOTANIKAI (KEMÉNYÍTŐ GRANULÁTUMOK 
ÉS FITOLITOK) ÉS MIKROBIÁLIS (PENÉSZ ÉS ÉLESZTŐ) MARAD-
VÁNYOKAT AZONOSÍTOTT AZ EDÉNYEKBEN: 

ezek összhangban vannak a sör erjesztési folyamatával járó ma-
radványokkal, és nem találták meg őket a talajban vagy más 
műtárgyakban. 
A Qiaotou-i edények maradványelemzésénél eredményeink azt 
mutatták, hogy a kerámiaedényeket sör tárolására használták, 
ami egy rizsből készült erjesztett ital lehetett, eddig 

azonosítatlan gumókkal keverve– mondta Jiajing Wang, a Dart-
mouth antropológusa a HeritageDaily online tudományos por-
tálnak. 

Hozzátette: ezt az ősi sört ne úgy képzeljük el, mint a mai IPA-t, 
ehelyett egy enyhén erjesztett és édes ital lehetett, amelynek 
valószínűleg zavaros volt a színe. 

Rituális szertartásokon ihatták 

Az eredmények azt is kimutatták, hogy a rizshéj és más növé-
nyek fitolitjai is jelen vannak az edényeken. A szakemberek sze-
rint valószínűleg fermentációs szerként adták a sörhöz. 

Abban az időben a legtöbb közösség vadászott és gyűjtögetett. 
Ahogy a kutatók a tanulmányban kifejtik,ARRA VALÓ TEKIN-
TETTEL, HOGY A RIZS BETAKARÍTÁSA ÉS FELDOLGOZÁSA 
MUNKAIGÉNYES FELADATNAK SZÁMÍTOTT, A QIAOTOU-I SÖR 
BIZONYÁRA RITUÁLIS SZEMPONTBÓL BÍRT JELENTŐSÉGGEL.A 
söröskorsókat valószínűleg a halottak temetésével kapcsolatos, 
rituális szertartásokon használták. Azt feltételezik, hogy a ritu-
ális ivás szerves része lehetett a társadalmi kapcsolatok és 
együttműködés kialakításának, ami előfutára volt a 4000 évvel 
később kialakult összetett rizsgazdálkodó társadalmaknak. 

https://www.heritagedaily.com/2021/08/burial-site-reveals-evidence-of-beer-drinking-9000-years-ago-in-china/141162
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Rituális célok miatt ihatták ezt a sört 9000 éve FORRÁS: 
AFP/PATRICK SEEGER 

Nem tudjuk, hogyan készítették el az emberek ezt az ital kilenc-
ezer évvel ezelőtt, mivel az erjedés természetes módon történ-
het– magyarázta Wang. – Ha egy háztartásban maradt rizsma-
radék, és a szemek penészesek lettek, akkor talán észrevehet-
ték, hogy a szemek idővel édesebbek lettek és magasabb lett az 
alkoholfokuk. 

Hozzátette: bár az emberek nem ismerhették a penészesedett 
szemek biokémiáját, valószínűleg csak megfigyelték az erjedési 
folyamatot, és megpróbálták kihasználni. 

 

Milyen az idősebbek agya 

Jó hír! Előttünk az élet  

Facebook bejegyzés 

A George Washington Egyetem Orvostudományi Karának igaz-
gatója azt állítja, hogy egy idősebb ember agya sokkal plaszti-
kusabb, mint azt általában gondolják. Ebben a korban az agy bal 
és jobb agyféltekéjének interakciója harmonikussá válik, kibő-
vítve kreatív lehetőségeinket. Éppen ezért a 60 év feletti embe-
rek között számos olyan személyiséget találhat, akik ekkor kez-
dik meg kreatív tevékenységüket. 

Természetesen az agy már nem olyan gyors, mint fiatalon. A ru-
galmasság azonban növekszik. Ezért az életkor előrehaladtával 
nagyobb valószínűséggel hozunk megfelelő döntéseket, és ke-
vésbé vagyunk kitéve a negatív érzelmeknek. Az emberi szel-
lemi tevékenység csúcsa 70 éves kor körül következik be, ami-
kor az agy teljes erővel kezd működni. 

Idővel az agyban megnő a mielin mennyisége, amely anyag elő-
segíti a jelek gyors átjutását az idegsejtek között. Emiatt az in-
tellektuális képességek az átlaghoz képest 300% -kal növeked-
nek. 

És ennek az anyagnak az aktív termelésének csúcsa 60 és 80 év 
közé esik. Érdekes az a tény is, hogy 60 év után egy személy 

https://www.facebook.com/100000652200547/posts/4583294798368882/
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egyszerre 2 féltekét használhat. Ez sokkal összetettebb problé-
mák megoldását teszi lehetővé. 

Monchi Uri, a montreali egyetem professzora úgy véli, hogy egy 
idősebb ember agya választja azt az utat, amely a legkevesebb 
energiát fogyasztja, kiszűri a feleslegeset, és csak a helyes meg-
oldásokat hagyja meg a probléma megoldására. Olyan vizsgála-
tot végeztek, amelyben különböző korcsoportok vettek részt. A 
fiatalok zavartak voltak a tesztek megválaszolása során, míg a 
60 éven felüliek helyesen döntöttek. 

Most nézzük meg az agy jellemzőit 60-80 éves korban. Nagyon 
rózsásak. 

AZ IDŐSEBB EMBEREK JELLEMZŐI. 

1. Az agyban lévő neuronok nem halnak meg, ahogy azt min-
denki körülöttünk mondja. A közöttük lévő kapcsolatok egysze-
rűen eltűnnek, ha egy személy nem végez szellemi munkát. 

2. A figyelemelterelés és a feledékenység az információk túlzott 
mennyisége miatt jelentkezik. Ezért nem szükséges, hogy egész 
életét felesleges apróságokra összpontosítsa. 

3. 60 éves kortól az ember a döntések meghozatalakor nem egy 
agyféltekét használ egyszerre, mint a fiatalok, hanem mindket-
tőt. 

4. Következtetés: ha az ember egészséges életmódot folytat, 
mozog, megvalósítható fizikai aktivitása van és teljes szellemi 
aktivitása van, akkor az értelmi képességek az életkor előre-
haladtával NEM csökkennek, csak NÖVEKEDIK, 60-80 éves ko-
rukban érnek el csúcsot. 

Ne félj tehát az időskortól. Törekedjen intellektuális fejlődésre. 

Tanuljon új kézművességet, zenéljen, tanuljon hangszereket 
játszani, képeket festeni! Tánc! Érdeklődjön az élet iránt, talál-
kozzon és kommunikáljon barátaival, tervezze meg a jövőt, 
utazzon a lehető legtöbbet. Ne felejtsen el boltokba, kávé-
zókba, koncertekre járni. 

Ne zárkózzon be egyedül, ez mindenki számára pusztító. Élj 
agondolattal: minden jó még előttem áll! 

Információ! 

Egy nagy tanulmány az Egyesült Államokban megállapította, 
hogy: 

A legproduktívabb életkor 60-70 év; 

A 2. legeredményesebb emberi stádium a 70 és 80 év közötti 
életkor; 

A 3. legeredményesebb szakasz - 50 és 60 év. 

Előtte az illető még nem érte el a csúcsot. 
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A Nobel-díjasok átlagéletkora 62 év; 

A világ 100 legnagyobb vállalatának elnökeinek átlagélet-
kora 63 év; 

A lelkészek medián életkora az Egyesült Államok 100 legna-
gyobb gyülekezetében 71 év; 

Apák átlagos életkora 76 éves. 

Ez megerősíti, hogy az ember legjobb és legeredményesebb 
évei 60 és 80 év között vannak. 

Ezt a tanulmányt orvosok és pszichológusok csoportja jelen-
tette meg az ÚJ ANGOL ORVOSI JEGYZETBEN. 

Felfedezték, hogy 60 évesen eléri érzelmi és mentális poten-
ciáljának csúcsát, és ez a 80-as évekig folytatódik. 

Ezért, ha 60, 70 vagy 80 éves vagy, akkor életed legjobb 
szintjén vagy. 

* FORRÁS: New England Journal of Medicine *. 

Adja át ezt az információt 60, 70 és 80 éves családjának és ba-
rátainak, hogy büszkék lehessenek életkorukra. 

Róna Judit PhD Bölcsészettudományi Kutatóközpont Iroda-
lomtudományi Intézet 


