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A szakdolgozat felépítése 

• Energiafelhasználás
- Primer energia felhasználásának alakulása

- Magyarország  energiafelhasználása és szektoronkénti 
fogyasztása, valamint a háztartási szektor elemzése 5 
példán keresztül

- Az energiahordozók hatása

• Energiahatékonyság
- Technológiai hatékonyság

- Energiapolitikai intézkedések

- Hatékonysági megoldások



Az energiafelhasználás szerkezete



Magyarország energiafelhasználása
• Meghatározó földrajzi helyzet

• 2005. év alapján: gáz 43%; olaj 26,8%; atom 13,7%; szén 
11,1%

• A felhasználás szektorális megoszlása:



Gázfogyasztás vizsgálata öt háztartásban

Háztartás Müller házt. I.Nagy házt. II.Nagy házt. Zokob házt. Balsai házt.

10 éves 

átlagfogyasztás
2845 m3 1870 m3 837 m3 4091 m3 3012 m3

Ház területe 100 m2 118 m2 100 m2 98 m2 170 m2

Gázfűtés van van van van van

Egyéb fűtési mód nincs van (fa) nincs nincs nincs

Főzés benne van-e igen igen igen igen igen

Melegvíz benne van-e nem nem nem igen igen

Szigetelés van-e igen nem nem nem igen



Környezeti hatások I.

• CO2  üvegházhatású gáz (felmelegedés)
• CO,korom      mérgező, tüdőrák gyakoriságának 

növekedése
• SO2,NOx savaseső (talaj,víz, műemlékek)
Földgáztüzelésű erőmű: nincs CO, SO2, szénhidrogének, 

kevés NOx
• Szénhidrogének, aldehidek, 3-4 benzpirén mérgező
Főleg olajtüzelésű erőművek > széntüzelésű erőművek
Atomerőmüvek: „tiszta energia”, fűtőelemek elhelyezése
• Hűtővizek hőszennyezése



Környezeti hatások II.

• Vízerőmű: hely, talaj, talajvíz, klíma
• Szélerőmű: zajos, madarak vándorlása, tájképi 

hatás
• Naperőmű: napkohó területi igény, elhasznált 

elemek elhelyezése
• Biomassza: CO2, CO, korom, SO2

• Geotermikus erőmű: hőszivattyú kiépítése, 
termálvíz gáztalanítása CO2, SO2

• Árapály erőmű: partmenti életközösségek, terület 
kiépítése



Energiahatékonyság

• Jevons - paradoxon

• Papírmentes iroda paradoxon

Energiahatékonyság :

1. technológiai hatékonyság

2. tudatos, mérsékelt felhasználás 

3. energiapolitikai intézkedések (progresszív 
energia tarifák, kvóták, szabványok, címkézés)



Energiahatékonyságot támogató 
intézkedések Magyarországon

• Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon 
Energiahatékonysági Alprogramja

• nyílászáró csere, lodzsa beüvegezése, homlokzat, födém 
szigetelése, fűtéskorszerűsítés, használati melegvíz ellátás 
korszerűsítése

• Energiatanúsítvány 
• mekkora az éves energiafogyasztás 

+ javaslat  



•Passzívház-épület
tájolás, belső elrendezés, ablakok árnyékolása, hőszigetelés, 
szellőzés, légtömörség, megújuló energiaforrás használata



Köszönöm a figyelmet!

http://www.alternativenergia.hu/folytatodik-a-nagy-sikeru-lakcimke-kampany/1166

