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Tanulási célkitűzések 

A modul elsajátítása során megszerezhető 

szaktudás/készségek/kompetenciák leírása  

 

Ezen modul elolvasása után tudni fogod, mi 

az energia, milyen energiaforrásokat 

használunk, hogyan tudunk gazdasági és 

egyéni szinten gazdálkodni az energiával. 

Tippeket, ajánlásokat kapsz, hogy tudod 

saját környezetedben az energiafelhasználást 

csökkenteni és azokat jól beosztani. 

Időigény 

A modul elsajátításához nélkülözhetetlen 

időráfordítás  

Körülbelül három alkalommal 2x45 perc 

órányi tanulás szükséges ezen modul 

tartalmának elsajátításához, a feladatok 

elvégzéséhez. 

Ütemterv 

Iránymutatás a haladással kapcsolatban 

 

Az ajánlott haladás a modulban a 

szerkesztett sorrendnek megfelelően van 

elkészítve. Először a tanagyag elméleti 

ismereteinek átadása zajlik. Ezután a 

gyakorlati példák, tippek, jó példák 

áttanulmányozása. A végén a modulhoz 

kapcsolódó önellenőrző teszt kitöltésével 

zárul a tananyag. 
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Bevezetés 

 
 
Ma már egyértelműen tudjuk, hogy a globális felmelegedés az üvegházhatású gázok kibocsátása miatt 

alakult ki és növekszik folyamatosan. A légkörben egyre nagyobb koncentrációban van jelen, az az 

emberiség egyre energiaéhesebb életmódjának köszönhető. A mai jólétünk hajszolása közben 

elfelejtünk gondolni a jövőnkre. Pedig ha ma cselekednénk, az hosszú távon sokkal hatékonyabb 

lenne, és kevesebb költséggel is járna. 

 

A fosszilis energiahordozók adták a múltunk erőforrásait, azon kell dolgoznunk, hogy a jövő 

energiáját a megújuló energiaforrások adják. Az ehhez szükséges tudás és technológia már ott van a 

kezünkben, csak még kiaknázatlan. Pedig a természet, főleg a Nap, ellátna minket megfelelő 

energiával, adódik a kérdés, hogy miért nem használjuk őket még nagyobb számban? 

 

Amíg ez bekövetkezik, Te is sokat tehetsz otthon, az iskolában, a mindennapi életedben azért, hogy a 

jelenben kevesebb energiát használj és már most hozzájárulhatsz a környezet kisebb mértékű 

szennyezéséhez. És ha már tudod mi a teendő, buzdítsd erre másokat is! 
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Az energia fogalma 

 
Az energia az életünk minden pillanatában jelen van és körülvesz minket. Energiával fűtjük pl. az 

iskolákat, energiával működtetjük az autónkat, vagy amikor a testnevelés órán felmászunk a kötélen. 

Az energia egy adott test munkavégző képességét jelenti.  

 

 
www.mienergiank.hu 

 
 

Az ember fejlődésével egyre több és különböző energiafajtát használunk. Kezdetben csak a saját 

izomzatára számíthatott, később már az állatokat is befogta teherhordásra, kocsi vontatására. Az első 

igazán hasznos energiaforrás, amely nagy változást jelentett az ember életében a tűz „felfedezése”. 

Segítségével főzni tudtak, melegíteni és a vadállatokat elijeszteni, majd a fa vált a fő üzemanyaggá. 

Később egyéb más energia fajtákat is kiismert, a szelet, a vizet, a gőzt, melyet saját maga javára 

fordított, rájött, hogyan használhatja, bánhat vele, és hogyan tudná a mindennapokban segítségül 

hívni. Az iparosítás, a felvilágosult világ társadalmi és gazdasági fejlődése a fosszilis tüzelőanyagok 

átfogó és nagyfokú felhasználásával volt lehetséges. 

 

Minden nap használunk valamilyen energiát, pl. amikor megmelegítjük a vacsoránkat, ha 

felkapcsoljuk a lámpát, vagy valamit fel szeretnénk emelni a padlóról. Ez azt jelenti, hogy az egyik 

energiafajta átalakul egy másikká. A villany felkapcsolásának esetében, a villamosenergia alakul át 

fényenergiává.  

 
 
 

http://www.mienergiank.hu/
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Energiafajták 
 
A természetben több energiafajtát különböztetünk meg, ezek a következők: 
 

Energia típusai: 
 

mechanikai 
hő 

vegyi 
villamos 

fény 
atomenergia 

 
 
Mechanikai energia: ide sorolhatjuk a mozgási energiát (mozgó tárgynak van), rugalmassági energiát 

(mely egy összenyomott vagy megnyújtott tárgynak van – íj, rugó, trambulin stb.), helyzeti energiát 

(felemelt tárgynak van), forgási energiát (forgó tárgynak van). 

 

Hőenergia: más néven belső energia. Minden testnek vagy tárgynak van belső energiája, mert a 

bennük található részecskék folyamatos mozgásban vannak. Az adott tárgy belső energiája annál 

nagyobb, minél magasabb a hőmérséklete. 

 

Vegyi energia: a természetben végbemenő vegyi folyamatok miatt a testek molekuláinak 

átrendeződése következtében jön létre. Jelentősége az energia tárolásának és megőrzésének 

szerepében van. 

 

Villamos energia: az elektronok mozgási energiájának köszönhető. Ez a fajta energia sokoldalúan 

felhasználható és sok területen alkalmazható. 
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Fényenergia: az anyagok égésekor jön létre, mellette hőenergia is keletkezik. Legfontosabb 

fényenergia a napenergia, de a mesterséges fény is ide sorolható. 

 

Atomenergia: atommaghasadás által keletkezett energia, melyek atomreaktorokban mennek végbe. 

Közben nagy mennyiségű hőenergia szabadul fel, melyet villamosenergiává alakítanak át.  

 

Energiaforrások 

 
Az energiaforrások olyan energiával rendelkező anyagok, tárgyak, melyekből valamilyen 

folyamat során energiához férünk hozzá. A Nap a legfontosabb energiaforrásunk. Két 

csoportosítása van, a nem megújuló és a megújuló energiaforrás. A nem megújulók 

csoportjában többet használunk, mint amennyi keletkezik belőlük, ilyen pl. a szén, a kőolaj, 

urán. A megújuló forrásoknak a keletkezése nem kisebb, mint a felhasználásuk mértéke, ilyen 

pl. a szél, a víz.  

 

Említést kell tennünk még a másodlagos energiaforrásokról is, mielőtt a fenti két kategóriát 

részletezzük. A másodlagos energiaforrások megújuló és nem megújuló forrásokból is 

származhatnak, valamilyen energia módosítás után, más formában használjuk az 

energiájukat. Ilyen energiaforrás pl. a gőz és az elektromos áram. 

 

Nem megújuló energiaforrás 
 

A nem megújuló energia egy olyan energiaforrás, amelynek készlete véges.  

Ezek az energiaforrások nem cserélhetőek fel mással - ha egyszer elhasználták a tartalékot, nem sok 

millió évig nem termelődik új belőlük. Különböző halmazállapotban kerülnek a felszínre 

folyadékként, gázokként és szilárd anyagokként. Ebbe a kategóriába tartozik az atomenergia, valamint 

a fosszilis tüzelőanyagok. Az összes fosszilis tüzelőanyag nem megújuló energiák csoportjába 

tartoznak, de nem minden nem megújuló energiaforrást tartunk fosszilis tüzelőanyagnak. 

Az urániumércet bányásszák és átalakítást követően az atomerőművekben alkalmazzák 

üzemanyagként. Az urániumtartalékok száma szintén véges. Az urán kivonása, valamint az 

atomenergia gyártásából keletkező hulladék megsemmisítése súlyosan káros lehet a környezetünkre. 
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A radioaktív anyag veszélyes, és a balesetek legfőképpen kockázatosak lehetnek a természeti 

környezetünkre illetve a élőlények egészségére. 

A szenet, az olajat, és a földgázt fosszilis tüzelőanyagoknak hívunk, még a dinoszauruszok idején, 

több százmillió éve élt állatokból és növényekből alakultak ki. Legnagyobb részüket égetik, hogy 

energiát és villamos energiát készítsenek. Ezek az alapanyagok óriás iparágak értékes energiaforrását 

jelentik. A nem megújuló energiaforrásoknak viszont sok hátránya van, pl. káros környezeti hatásuk 

és a korlátozott hozzáférhetőségük. A szén-dioxid egy üvegházhatású gáz, a fosszilis tüzelőanyagok 

égése esetén jön létre.  A szén égetése szén-dioxidot és  ként is bocsát a légkörbe, ami növeli a levegő 

szennyezettségét. Ezeken felül a szénbányászat is problémát okoz a környezet számára. Hatalmas 

kiterjedésű szennyeződést és sziklát távolítanak el a szén bányászata miatt, ami vizeink károsításához 

és ingatag talajhoz vezethet. A szén kiemelkedően fontos szerepet játszott az ipari forradalom 

időszakában (a XIX. és XX. században), amivel gőzgépeket hajtottak és villamos energiát hoztak 

létre. A II. világháború után már a kőolaj és a földgáz került terítékre. Az olaj kitermelés és 

feldolgozása során az olajszennyezés tönkre teheti a helyi élőhelyeket és az állatok búvóhelyét. A 

földgáz fő alkotóeleme a metán, mely szintén egy üvegházhatású gáz, amelynek légkörbe jutása 

végzetes hatásokkal járhat a Föld éghajlatára nézve. 

 

Joggal merülhet fel a kérdés, hogy a megújuló energia akkor most jó vagy rossz? Egyszerű válasz erre 

nem adható, mert alapvetően az, hogy léteznek, jó. De az, hogy ilyen sokat használunk fel belőlük, az 

rossz. Egyrészt a készleteink végesek, előbb-utóbb elfogynak, és teljesen kiraboljuk a Föld készleteit. 

Másrészt használatukkal a környezetünkre rossz hatással vagyunk, ilyen például a levegő-

vízszennyezés, az üvegházhatás és a globális felmelegedés. Ami ezt a problémát globális kezeli, 

klímapolitikának hívjuk. A megoldás szintén nem egyszerűen kivitelezhető ügy. Ha tegyük fel egyik 

napról a másikra egyszer csak nem használnánk nem megújuló energiaforrásokat megállna a világ. 

Ezt csakis fokozatos elhagyással, lépésről lépésre lehet megtenni. A fokozatosság pedig az 

egyénekben rejlik, Benned, a Szüleidben, a Tanáraidban stb. Ha lépcsőzetesen egyre többet tennénk a 

változásért, akkor egyszer elérjük a célt. 

 

Megújuló energiaforrás 
 
A fosszilis energiahordozók környezetre káros alkalmazása helyett egyre inkább az alternatív 

energiaforrásoké a jövő. A megújuló energiaforrások igénybevétele nem fogja minden 

környezetszennyezési gondunkat megoldani, de jelentősen segít egy környezetbarát és fenntartható 

energiagazdaság megvalósulásában.  

A természetesen újratermelődő illetve állandóan rendelkezésre álló energiaforrásokat megújuló 



   

9 

  

energiaforrásnak nevezzük. Ezek például a szél-, nap-, vízi-, és a biomasszából kinyert energia. A 

megújuló energia jelentős hányada a Napból származik. A biomassza rendelkezik a legnagyobb 

mértékű kiaknázható lehetőséggel, a szakemberek megfelelő alternatívának tartják, és megoldása 

lehet a jelen egyre növekvő energetikai és környezeti problémáira. 

Mind közül a nap- és szélenergiát kimeríthetetlennek tulajdoníthatjuk, a többi pedig földrajzi 

adottságoktól múlik. Megújuló energiaforrásnak tekinthetjük ezeken kívül a hidrogént, a geotermikus 

energiát, illetve a tengerek hullám- és hőenergiája is ide sorolhatóak.  

A megújuló energiaforrásokat "tiszta energia" vagy "zöld energia" néven is hívják, mert nem károsítja 

a levegőt vagy a vizet. 

 

 

 

A következőkben részletezzük az egyes megújuló energiaforrások típusait: 

 
Szél  

A szél a légkörben kialakuló nyomáskülönbségek hatására jön létre. A helyi vagy időszakosan 

megjelenő szél mellett vannak állandó szelek is, utóbbiak jelentősek az energiatermelés 

szempontjából, mert ilyen helyekre építenek szélgenerátorokat. Több szélgenerátor alkot egy 

szélerőművet, melyet vagy saját célra, egy-egy gazdaság áramigényét látja el vagy közcélra, 

villamosenergia hálózatra kötve hasznosítják. 

 
A szélenergia a szélturbinákon keresztüli légáramlás hasznosítása, amely biztosítja a villamos 

generátorok mechanikai áramellátását. A tengeri szélerőművek kiaknázzák az állandó és heves 

szeleket, amelyek ezeken a helyeken jelen vannak. 
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Ha nincs szél, akkor a szélturbina nem képes energiát termelni. A szakemberek azonban sok mérést és 

számítást végeznek, míg megtalálják a szélturbinák legoptimálisabb helyét.  

Minél nagyobb kiterjedésű a szélerőmű, annál több szelet tud befogni és ez által több villamos 

energiát termelni. 

A szél elcsavarja a lapátokat, amelyek egy tengelyt forgatnak, ami egy generátorhoz kapcsolódik, és 

villamos energiát gerjeszt. A villamos energiát a szállító/ elosztó vezetékeken át egy alállomásra, 

majd onnan a végfelhasználókhoz - otthonokba, üzletekbe és gazdaságokba stb. - küldi. Tanárod 

segítségével elemezzétek és beszéljétek át a turbina működését: 

 

 
(Dr. Szlivka-Dr. Molnár [2012] Víz- és szélenergia hasznosítás.) 

 

 

Telepítésüknek több előnye is van, üzemeltetési költségük alacsony, működésük során nem 

szennyezik a környezetet, építésük egyszerű és biztonságos a használatuk. Hátrányai között 

említhetjük, hogy a telepítésük viszonylag drága, az időjárástól függően változékony a teljesítményük, 

amit emiatt nehéz is tárolni. A szélerőművek telepítésének hosszú távú a megtérülésük. Európában 

leginkább Dániában jelentős a számuk, Magyarországon kevésbé használatosak.  
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Nap 

A Nap egy kifogyhatatlan energiát termelő csillag. Napenergiát küld az űrbe, aminek csak 

egy töredék része ér a Földre, melyet az emberiség már ősidők óta hasznosít és fordít a 

javára.  

 

A Napból érkező energiát kétféle módon hasznosítják, az egyik a passzív, a másik az aktív 

energiatermelés. Passzív termelés során az épület tájolása és a felhasznált építőanyagok 

számottevőek. Alapvetően minden olyan épület passzív-energiahasznosító, aminek a 

környezeti adottsága vagy az építészeti megoldása alkalmassá teszi a napenergia 

kiaknázására. Aktív módszer esetén a napenergiát hőenergiává alakítjuk, legfőképpen 

napkollektorokkal. Ez a berendezés gyűjti a hőenergiát a napsugárzásból, majd átadja egy 

hőhordozó közegnek. Aktív energiatermelésnek hívjuk még a napelemeket is, ami abban más 

mint a napkollektor, hogy ez a napenergiát elektromos energiává alakítja át. A napelem ú.n. 

fotovoltaikus eszköz. A napelemekben az a jó, hogy el lehet őket helyezni az épületek tetején, 

emiatt nincs szükség plusz térre. 

A napenergia hasznosítható sok más dolog mellett otthonok és más épületek fűtésére. A nap áll a 

legtöbb mennyiségben a birtokunkban a megújuló energiaforrások közül. 

 

A napenergiával történő áramtermelés előnyei:  

-nem jár szén-dioxid kibocsátással 

-a nap hője és fénye ingyen van 

-olyan távol eső helyeken is energiát tud termelni, ahol más forrás nincs 

- az energia termelése ugyanott vagy nagyon közel történik a felhasználási helyhez, így az átvitel és az 

elosztás költsége alacsony 
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Hátrányai: 

-a fotovoltaikus eszközök felhős időben nem túl hatékonyak, éjszaka pedig egyáltalán nem is 

termelnek energiát 

-a felhasználhatósága korlátozott, mert leginkább napos, melegebb tájakon hasznosítható jól. 

 

A jövőben előreláthatóan a fosszilis energiahordozók növekvő ára miatt néhány évtizeden belül 

gazdaságilag is előnyössé válhat a napenergia felhasználása.  

 
 
Víz 

Vízenergiát a víz eséséből, lezúdulásából, folyásából nyerünk. Kezdetben csak helyi szinteken tudták 

hasznosítani. Az ókortól kezdve folyamatosan alkalmazzák a technikát mezőgazdasági és ipari 

célokra. Nagy változást hozott, amikor a vízikereket feltalálták, a bizonyítékok alapján 5000 éve 

jelent meg először, melyet öntözésre használtak kezdetben. Később nemcsak a gabonaőrlés során volt 

segítség, hanem használta a textilipar, bányászat illetve a kohók légfúvóit is vízenergia hajtotta. 

XVIII. század vége felé már három fajta volt elterjedt: alulcsapott, felülcsapott, középen csapott 

vízikerék. 

 

 
 

Az állóvizek helyzeti és nyomási energiával rendelkeznek, az áramló vizek esetében ezen felül a 

mozgási energia is megmutatkozik. Vízenergián ezen energiák összességét nevezzük. A szakemberek 

becslése szerint az egész világon termelt vízenergia csak 10% hasznosítjuk, ahhoz képest, amit teljes 
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mértékben hasznosíthatnánk a Földön. Arányaiban Ázsiában, Afrikában és Ausztráliában 

hasznosíthatnánk többet a lehetőségekhez mérten. 

 
 
Vízerőmű 

Ez olyan erőmű, ami a vízenergiát hasznosítja. Ahol nagy vízesés magasságok vannak, ott a 

legmegfelelőbb a vízerőmű kiépítése. Ezen kívül érdemes még figyelembe venni az esős területeket, 

mert ott sokkal jobban jár a víz, illetve telepítéskor a jégzajlást, a téli fagyokat, az alacsony 

hőmérsékletet és egyéb más tényezőt is szem előtt kell tartani, hogy a vízerőmű kiépítése ne legyen 

gazdaságtalan. 

 

 

 
Készítette: Tomia - https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3373318 

 
Vízerőmű részei: 
A: víztározó 
B: gépház 
C: vízturbina 
D: generátor 
E: vízbevezetés 
F: friss víz-csatorna 
G: villamos távvezeték 
H: folyó 
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A vízerőmű működésének leírása: A hasznosítható energia bővítésének érdekében duzzasztják azon 

folyók vízét, melyek kis esésűek. A duzzasztott vizet a felvízből (A) a vízbevezetésen (E) és csatornán 

(F) keresztül irányítják a vízturbinákra (C), majd a turbinához rögzített generátor (D) elektromos 

energiát állít elő. Az így keletkező elektromos energia az erőmű részét képező transzformátor (G) 

állomáson keresztül érkezik a nagyfeszültségi hálózatra. A turbinákon átjutott víz a alvízbe/folyóba 

(H) jut. 

 

A vízerőművek csoportosítása esés magasság alapján: 

-kis esésű vízerőmű: 15 méternél kisebb esés, nagy vízhozam 

-közepes esésű vízerőmű: 15-50 méter közötti esés, közepes-nagy vízhozam 

-nagy esésű vízerőmű: 50-2000 méter közötti esés, kicsi vízhozam 

 

A vízerőművek csoportosítása felépítés szerint: 

-duzzasztós vízerőmű: a vízenergiát ebben az esetben egy gáttal elrekesztett folyó vagy patak adja, a 

gát mögötti tározóban felhalmozott víz felhasználásával.  

-szivattyús-tározós erőmű: csupán víztározásra használják. 

-folyóvizes erőmű: legrégebbi típus, folyóra vagy patakra telepített vízkerék. 

-föld alatti vízerőmű: vízesések, hegyi tavak esetén alagutat építenek a szintek összekötésére, ebben 

elhelyezett turbinákon keresztül vezetik a vizet. 

-apályerőmű: a tenger állandóan jelentkező áradásából és apadásából jelentkező vízszintkülönbséget 

használja fel. 

-hullámerőmű: a tenger hullámzásának energiáját hasznosítja. 

-tengeráramlat-erőmű: erős tengeráramlatok energiájának hasznosulására épített erőmű. 

 
A vízenergia hasznosításának a környezetre gyakorolt hatását nézve előnyei és hátrányai is vannak. 

Előnyei között említhetjük az alacsony szén-dioxid kibocsátást, az alacsony üzemeltetési költségeket 

és a rugalmasságot. A nap- és szélerőművekhez képest a vízerőmű stabil és egyenletes eredményt 

produkál. A hátrányai között említhetjük, hogy a vízerőmű megépítése igen költséges, nagyok 

lehetnek a szállítási veszteségek a villamosenergiát tekintve illetve a tározókat a hordalékok miatt 

folyamatosan tisztítani kell. A nagyobb erőművek drasztikusan beavatkoznak a természetbe, 

környezeti, gazdasági károkat hagyva maguk után.  
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Biomassza 
 
A biomassza egy környezettudományi fogalom, jelentése, biológiai úton (fotoszintézissel) létrejövő 

szervesanyag-tömeg. Elsősorban táplálék, takarmány, ipari alapanyag, tápanyag a termőhelyeknek és 

csak a sor utolsó tagjaként hívhatjuk energiaforrásnak. Energiahordozóként cseppfolyós, gáz, szilárd 

halmazállapotú biomassza létezik. Hasznosítják tüzelés során, mert magas a fűtőértéke, elgázosítják, 

továbbá gépjármű üzemanyag előállítására is alkalmas.  

 
Geotermikus energia 
Geotermikus energiát a Föld belsejében lévő hőből nyerhetünk. Magyarország ebből a szempontból 

szerencsés, mert az alapkőzet vékonyabb mint másutt, talán Te is hallottál már róla, hogy az ország 

híres a termálvizeiről, ezt is onnan nyerjük. Fontosabb felhasználási területei: mezőgazdaságban az 

üvegházak fűtése, lakótelepek, lakóépületek fűtése, villamosenergia termelés.  

 

A geotermikus hőszivattyú tevékenysége a földből szerzett hőenergia hasznosításán alapszik. Ezt a 

hőt talajkollektor vagy talajszonda segítségével nyerik a talajból, majd közvetíti a rendszerbe, ahol 

melegvíz előállításához vagy fűtési/hűtési célokra lehet hasznosítani. 
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Energiafelhasználás 

Az energiafelhasználás évről évre történő emelkedésének következtében az üvegházhatású gázok 

mennyisége fenyegető módon növekszik. A jelenlegi adatokat figyelembe véve 30-40 év múlva 

megduplázódik a mai felhasználási mennyiség. A megújuló energiaforrásokról sem mondható el, 

hogy károsanyag-mentesen használják fel az energiát. Így tehát kijelenthető, hogy az összes 

energiahordozó környezetszennyező különböző mértékben. Arra kell törekednünk, hogy minél 

kevesebb energiát használjunk fel, és azt is minél inkább a célnak megfelelő módon alkalmazzuk. Az 

energiagazdálkodás pontosan ezzel foglalkozik, célja a hatékony energiafelhasználás, tehát hogy adott 

energiával minél több munkát lehessen végezni.  

 

Nemzetgazdasági szinten általánosságban az energia felhasználási különböző módokon csökkenthető: 

- az adott iparág szerkezetének módosításával, úgy, hogy a feldolgozóipar részét növeli, az 

alapanyagipar szerepét csökkenti. 

- korszerűsítéssel, melynek eredményeképpen csökken az energiafelhasználás és növekszik a 

termelés értéke. 

- olyan módszer bevezetésével, mely során az energiaellátás hatásfoka nő, de a környezeti 

terhelés csökken. 

Egy 2018-as tanulmány szerint országunkban az energia felhasználása az alábbiak szerint alakul: 

Szlovákia 

Az ország primer energiatermelése az utóbbi évek nőtt. A termelés alapja legfőképpen nukleáris 

alapú. Az atomenergia adja a termelés nagy részét, viszont a megújuló források kiteszik az ¼-ét, ami 

jelentős. Az ország energiaimportja túlnyomóan Oroszországból és Csehországból ered. Célja, hogy a 

jövőben az importfüggőséget csökkentse, ami az Uniós országokkal való összehasonlításban is igen 

magas. A szénerőművek működését az állam támogatja, hogy elmaradott településeken az 

embereknek legyen munkája, viszont ez drága villamosenergia árakat okoz az országban. 

Magyarország 

Az ország elsődleges energiatermelés az utóbbi években csökkent. A nukleáris energiatermelés 

részaránya volt a legnagyobb, utána következik sorrendben a megújuló energia, szén, földgáz és 

kőolaj. Importfüggősége átlagosnak tekinthető az Uniós országokkal összehasonlítva. A megújuló 

energiák közül a biomassza a legjelentősebb. Annak ellenére, hogy Magyarországon a geotermikus 

energia nagy számban van jelen, csak töredékében használja ki, pedig széles körűen fel lehetne 

használni. 

Az energia gazdálkodásával nemcsak a gazdasági vagy termelési szinten szükséges foglalkozni, 

hanem a mindennapi életünkben is. 
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Energiafelhasználás a háztartásokban 
 

Az energia a háztartásokban sokféle formában van jelen. Felhasználásuk szempontjából az alábbi 

kategóriák a legfontosabbak: 

 

-fűtés és klíma használat 

-melegvíz előállítása 

-étel előkészítés, főzés 

-világítás 

-közlekedés 

-villamosenergia a szabadidőd tevékenységekhez, pl. televízió, számítógép.  

A magyar statisztikai adatokban az energiafelhasználást 3 szektorra vonatkoztatva szoktuk megtalálni, 

a termelői, a kommunális és háztartási szektor. Minden fogyasztói szektorban a villamos, a távhő, a 

szén, a gáz, ásványi olajtermékek hozzáférhetőek, mint energiahordozók. Így tehát a háztartások 

számára is rendelkezésre állnak.  

 

Általánosan elmondható, hogy a háztartások energiafogyasztásának 90%át teszi ki a fűtésre, 

melegvízre és a háztartási eszközök üzemeltetésére fordított energia. Mivel ez a szám jelentős, az 

Európai Unió is szabályozásokat hozott létre, hogy minél hatékonyabb legyen az energiafelhasználás. 

Szabályozza a fűtési és légkondicionáló berendezések előírásait és az ú.n. energetikai tanúsítványok 

megszerzésének feltételrendszerét. Szorgalmazza, hogy minél több olyan ház épüljön, aminek közel 

nulla az energiaigénye illetve a meglévő házak utólagosan külső hőszigetelést kapjanak. Szükség 

lenne minél több energiatakarékos ház és passzívház építésére is. 

 

Az otthoni energiafelhasználás mellett fontos téma még a közlekedésünk áttekintése is ezen a téren, 

hiszen ma már sok családban van autó, akár több is.  

 

 

Elektromos autók 
 
Elektromos autónak hívjuk az egy vagy több elektromos motor által hajtott járművet. A meghajtáshoz 

elengedhetetlen áramot az akkumulátor vagy más energiatároló eszközben raktározza. A köznyelv 

sokszor hívja elektromos autónak az úgynevezett hibrid meghajtású autókat is, de hivatalosan csak a 

tisztán elektromos vezérlésű közlekedési eszközöket hívjuk így. 
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A hibrid autók, mint az elektromos autók egyik fajtája, ami egy hagyományos benzines vagy dízeles 

autó, amiben a hajtást elektromotor segíti. A fékezéskor termelt energiát egy kis kapacitású 

akkumulátorban tárol, amit gyorsításkor vagy egyenletes tempójú haladáskor felhasznál. Képes tisztán 

elektromos hajtással is közlekedni néhány km-t. 

Az elektromos autók gyengéje (a magasabb árfekvésük mellett) az akkumulátorok kapacitása. A 

mostani nikkeles és lítiumos akkumulátorok lecserélésén dolgoznak a tudósok, amely lényeges 

mértékben megnövelhetik az autók hatótávolságát. Ennek  kulcsa az energiasűrűség, mely egységnyi 

méretben minél több energiát kellene tárolniuk. Használatukkor problémát jelenthet, hogy az 

akkumulátorok feltöltése még viszonylag kevés helyen áll rendelkezésre, bár a töltőállomások száma 

évről évre növekszik, ahogyan az elektromos autók száma is az utakon.  

 
 

 
 
 

Energiatakarékosság az otthonunkban 

 
Talán meglepő, de az energiafogyasztásunkat csökkentését nemcsak úgy tudjuk elérni, ha egyáltalán 

nem használunk elektromosságot igénybe vevő eszközt. Egy kevés odafigyeléssel, egyszerű 

fogásokkal és a használat optimalizálásával nagy mértékben spórolhatunk a fogyasztásunkon, ami a 

család költségvetésének is jót tesz. 
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Először is érdemes körbejárni otthonunkat, és sorra venni, hogy mi mindenen lehetne alakítani. 

Hasznos lehet az is, ha a család összes tagjával együtt listát készítünk arról, hogy a jövőben miket 

lehetne máshogy csinálni, hiszen úgy érhetünk el jó eredményeket, ha azt a család összes tagja 

betartja és egyaránt fontosnak tartja. 

 

Energiatakarékos tippek: fűtés 
 
Az előző fejezetben már megtanultuk, hogy a háztartások leginkább a fűtésre és meleg vízre költenek, 

tehát elsősorban itt érhetünk el nagyobb eredményeket. Az alábbi módszerekkel rengeteg energiát 

takaríthatunk meg a fűtési szezonban: 

1. Csökkentsük a hőveszteségeket: cseréljük ki a nyílászárókat, szigeteljük le a ház külső részét, 

telepítsünk redőnyöket, árnyékolókat. A legolcsóbb megoldás ha az ajtó és ablakok elé 

hővédőt rakunk, akár egy összecsavart pokróc is megteszi. Az ablakok, bejárati ajtó köré 

ragasszunk szilikonos, szigetelő csíkot, ez is sokat segíthet.  

2. Szellőztetni muszáj, de csináljuk okosan! Tárjuk nagyra az ablakokat, ajtókat, legyen intenzív 

a szellőztetés, de tartson rövid ideig. 

3. Szereltessünk fel radiátoronként vagy helyiségenként fűtés szabályozókat, mert nincs szükség 

arra, hogy mindenhol ugyanolyan meleg legyen. A wc-ben, az előszobában legyen hűvösebb, 

ahol pedig sokat tartózkodunk ott is elég a 20-22 fok. Ha fázunk, ne csavarjuk fel a 

radiátorokat, inkább öltözzünk fel jobban. 

4. A fűtőtestek mögé a falra tegyünk fel hőtükör fóliát, ami csökkenti a hőveszteséget azáltal, 

hogy a fűtőtestből érkező meleget visszaveri a szobába. A fólia nem túl nagy befektetés, 

barkácsboltokban elérhető. 

5. Éjszakánként, amikor a vastag takaró alatt vagy, esetleg napközben amikor iskolában és 

munkahelyen van a család, felesleges hogy otthon meleg legyen. Mielőtt elmegy az utolsó 

személy otthonról, csavarja le a termosztátot vagy a radiátorokat 16-18 fok közé. 

6. A fűtőtest elé ne lógjon függöny, mert az is elvezeti a hőt, nem a szoba felé tereli, hanem a fal 

felé. Rakjuk a függönyt a párkányra, esetleg oldalt kössük össze, jól is fog mutatni. 

7. A fűtőberendezéseket minden szezon előtt célszerű átvizsgáltatni, esetleg kitisztíttatni 

szakemberrel, hogy biztosan a legjobb hatásfokkal dolgozzon a téli hidegben. 

8. Ha hidegnek érezzük a falat az ágyunk mellett, vagy a padlót, rakjunk fel falvédőt vagy 

tegyünk le szőnyegeket (turkálókban színes rongyszőnyegeket olcsón vásárolhatunk). 
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Energiatakarékos tippek: melegvíz 
 

További energiatakarékos módszerek, ha a melegvíz előállításán szeretnénk spórolni: 

1. A melegvíz előállító berendezést optimális módon kell kiválasztani. Figyelembe kell venni a 

teljesítményét és azt a mennyiséget, amire a családnak szüksége van. Ne tervezzük se alul, se 

felül a méretezését. 

2. Azok a vezetékek, amiken érkezik a melegvíz, legyenek jól leszigetelve, illetve az előállító 

berendezéstől ne vezessen túl hosszú cső. Ellenkező esetben magas lesz a hőveszteség. 

3. A melegvíz tárolót állítsuk be igényeink szerint, de ne emeljük a felfűtési hőt magasra, mert 

amennyiszer bekapcsol, hogy fűtse a tárolóban lévő vizet energiát pazarol. Próbáljuk ki 

például egy fürdés alkalmával, mi az a hőfok ami jólesik, úgyhogy nem keverünk hozzá hideg 

vizet. 

4. Itt is fontos, hogy az előállító és tároló berendezéseinket rendszeresen megmutassuk 

szakembernek, aki elvégzi a szükséges feladatokat. 

Energiatakarékos tippek: áram 
 

1. Mindig kapcsoljuk le azokban a helyiségekben a villanyt, ahol nem tartózkodunk. Illetve 

feleslegesen ne égessük, ha több fényre van szükséged napközben, próbáld meg, hogy az 

ablak mellé ülsz, a természetes fénynél nincs jobb a szemnek. 

 

 

 

2. Használjunk energiatakarékos izzókat. Gondosan válasszuk ki, hogy milyen teljesítményre, 

milyen fényerőre van szükségünk. Gondoljuk át, hogy milyen helyiségben és milyen célra 

fogjuk használni a világítást. Válasszunk olyan típust, aminek hosszú az élettartama. Ha nem 

vagyunk biztosak a dolgunkban, kérjük ki szakember tanácsát vásárlás előtt. 
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http://www.asiagreenbuildings.com/ 

 

3. Használjunk energiahatékony háztartási gépeket! Figyeljük meg és tanulmányozzuk az 

eszközökre ragasztott energiahatékonysági címkét az áruházakban, az mindig segít a 

mérlegelésben és a választásban. 

4. Az elektromos készülékek készenléti állapotban is fogyaszthatnak áramot. A legjobb módszer 

ezeknek a konnektorból való kihúzása, a hosszabítók lekapcsolása, ha nem használjuk őket, 

különösen éjszaka vagy ha elmegyünk otthonról. A laptopok és a telefonok töltőit se hagyjuk 

bedugva, ha már teljesen feltöltöttük őket. Ha nem nézzük a televíziót, nem használjuk a 

számítógépet vagy a különböző háztartási eszközöket, áramtalanítsuk őket. 

5. Sokaknál megszokás, hogy nyitogatják a hűtőt étel után kutatva, ne nyitogasd, ezzel a 

hűtő még több energiát fogyaszt. 

6. Nyáron a légkondicionáló bekapcsolása helyett csinálj hűvöset a lakásban a sötétítő 

függöny elhúzásával vagy a redőny leengedésével. Rakj magadra hideg vizes 

borogatást. 

7. A mosógépet vagy mosogatógépet mindig telepakolva indítsd el, ha kevés ruhát kell 

kimosni, akkor kézzel mosd el őket. 

8. Általános szabály, hogy mindig olyan háztartási gépeket, eszközöket vásároljatok a 

családdal, amik energiatakarékosak. 

9. Telepítsünk otthonunkba helyi fényeket pl. asztali lámpa, állólámpa. Így nem 

szükséges az egész helyiséget fényárban úsztatni, elég ott felkapcsolni a villanyt, ahol 

épp vagyunk. A helyi fényekkel amúgy kellemes hangulatot is lehet teremteni otthon. 

10. Tartsuk mindig tisztán az égőket, a rájuk telepedett por rontanak a hatékonyságukon. 

11. Szárítógépet csak indokolt esetben használjunk, nyáron a nagy melegben a levegőn 

ugyanúgy megszáradnak gyorsan a ruhák. 

http://www.asiagreenbuildings.com/
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12. Ha társasházban lakunk használjuk lift helyett a lépcsőt.  
 
 

Energiatakarékos tippek: víz 
 
A víztakarékosságról egy külön tananyag is foglalkozik, de álljon itt pár fontos tudnivaló 

ismétlésképp: 

1. Ne hagyjuk a csapot csöpögni, zárjuk el mindig rendesen.  

2. Mindig annyi vizet használjunk, amennyi feltétlenül szükséges, a maradék tiszta vizet 

pedig adjuk a növényeknek. 

3. Fürdés helyett válasszuk a zuhanyzást, mert úgy kevesebb vizet használunk. 

Szappanozás közben ne folyassuk a vizet. 

4. Fogmosáskor szintén így cselekedjünk, engedjünk fogmosó pohárba vizet és abból 

öblögessünk. 

5. Kevés tányér esetén folyóvízben, több tányér esetén álló vízben mosogassunk. 

6. Wc öblítésekor figyeljünk arra, hogy ne egy egész tartállyal engedjünk le a 

csatornába, épp csak kicsit húzzuk meg vagy nyomjuk le a gombot. 

7. A fürdővizet tudjuk takarításra, wc öblítésre is használni. 

8. Ha van rá lehetőségünk, használjuk a kút vizet (ha megfelelő minőségű) mosogatásra 

vagy mosásra. 

9. Ha nem kertes házban, hanem társasházban laksz a esővizet akkor is tudod gyűjteni. 

Ezzel locsold a szobanövényeket, hálásak lesznek érte. 
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Energiatakarékos tippek: a ház körül 
 

1. A kerti világításhoz használj olyan lámpákat, amik napelemesek, nappal töltődnek, 

szürkületben maguktól bekapcsolnak és a sötétben világítanak. 

2. Ültessünk lombhullató fákat, amik nyáron árnyékot adnak, télen pedig átengedik a 

napfényt, ezzel melegítve a házat. 

3. Egy ház körül mindig adódik felújítanivaló. Álljunk neki mi magunk, barkácsoljunk, 

tanuljunk meg a szerszámokkal, kis gépekkel bánni. Remek program is az egész 

család számára, és a végeredményt is sokkal jobban fogjátok becsülni. 

4. Legyen saját veteményesünk. Mi magunk is könnyen termeszthetünk zöldségeket, 

gyümölcsöket egy kis odafigyeléssel. Megspóroljuk a boltba járást, és a környezetet 

sem terheljük azzal, hogy a boltokba kell szállítani az árut. Nem beszélve arról, hogy 

sokkal egészségesebb a saját termelésű alapanyagok. 

5. Járjunk utána, hogy mely növények honosak hazánkban, melyek igényelnek kevés 

vizet és azokat ültessük a kertükbe. 

6. Tanuljuk meg, hogyan kell komposztálni. Azon túl, hogy a növényeinknek tápanyagot 

készíthetünk, még energiát is megtakaríthatunk azzal, hogy az otthonunk hulladékát 

nem kell elszállíttatnunk. 

Energiatakarékos tippek: főzés, táplálkozás 
 

1. Ne dobjunk ki ennivalót, hanem a maradékot építsük be a másnapi menübe. Így tudunk 

spórolni a főzésre, bevásárlásra szánt idővel, pénzzel. Ne felejtsük el, hogy az élelmiszeripari 



   

24 

  

alapanyagok gyártása rengeteg energiát emészt fel, ezen felül még az előállításkor, 

csomagoláskor, szállításkor is. 

2. A megmaradt ételt le is fagyaszthatjuk, ami kiolvasztás után rögtön fogyasztható. 

Írjuk rá mikor tettük be a fagyasztóba és lehetőleg időrendben fogyasszunk belőle, 

hogy ne romoljon meg az étel. 

3. A pazarlás elkerülése érdekében mindig tervezzük meg a heti menüt, vásároljunk meg 

mindent egyszerre, így nem kell többször boltba járni. 

4. Főzéskor ügyeljünk arra, hogy a gázláng ne érjen túl a lábal aljánál, illetve ha 

főzőlapunk van, akkor annak méretével azonos lábast használjunk. 

5. Főzés esetén takarjuk le az edény tetejét, így a hő bent marad, hamarabb fő meg az 

étel és kevesebb energiát használunk. 

6. Ha olyan ételt készítünk, aminek hosszú a főzési ideje, használjunk kuktát, nagy 

mértékben lecsökkenthető a főzési időtartam. 

7. Az indukciós főzőlap fogyaszt a legkevesebbet, ha muszáj, erre cseréljük le régi 

eszközünket. 

8. Főzés és sütés esetén is kapcsoljuk le előbb a készüléket, mint a főzési idő, mert 

sokáig meleg marad és amíg kihűl, ugyanúgy tudjuk használni. 

9. Ha sütőben készítitek az ételt ne kukucskálj és nyitogasd a sütő ajtaját, mert kiszökik 

a meleg és a sütőnek több energiára van szüksége az újbóli felfűtéshez. 

10. Figyelj arra, hogy minél egészségesebb ételeket egyél (vegyél magadhoz több 

zöldséget, gyümölcsöt, halat). Ha nem is gondoltad volna elsőre, ezzel közvetetten 

spórolsz is, ugyanis ha nem leszel beteg, nem kell kimaradni az iskolából, a 

szüleidnek a munkahelyükről, nem kell gyógyszerekre költeni. 

11. Kenyérsütő gép helyett süssünk magunknak saját kenyeret. A sütőbe akár több is 

befér. 

12. Ritkítsuk a nagybevásárlások számát tudatos előre tervezéssel. Kérdezzük meg a 

nagyit, a szomszédot és ha szükséges, vásároljunk be nekik is egyúttal. Ezáltal majd 

jobban be fogjuk osztani az otthoni készletet, nem pazarlunk, ráadásul a közlekedések 

száma is csökken. A nagyi biztos meg fogja hálálni egy finom süteménnyel. 
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A modul témájával kapcsolatos hasznos linkek 
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