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Fenntartható fejlődés

• 1987-ben adja ki az ENSZ Környezet és 

Fejlődés Világbizottsága a Közös Jövőnk 

című jelentését.

• A jelentés a fenntartható fejlődésre építi a 

gazdasági növekedést.

• A fenntartható fejlődésben látja a 

megoldást a fejlődő országok társadalmi 

és gazdasági problémáira



A fenntartható fejlődés definíciója

A fenntartható fejlődés, olyan fejlődési 

folyamatot jelent, ami a ma erőforrásait és a 

természeti értékeit úgy használja fel a fejlődés 

érdekében és elégíti ki a jelen igényeit, hogy az 

elkövetkezendő generációk számára is marad 

belőlük és ugyanúgy felhasználható lesz a 

mindenkori jelenben a fejlődés előre 

mozdításához. 



A fenntartható fejlődés alappillérei
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Problematika

• Fellelhető források 

szétosztása

• Jövedelem elosztás

• Gazdaság nagysága
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A növekedés a termodinamika 

tükrében

• A gazdasági növekedésnek határa van!

• A környezettől való fügés mértéke 

csökkenthető, de nem szüntethető meg.

• A termodinamika törvényei relevánsnak 

bizonyulnak a gazdaság területén!



• A termodinamika törvényei szerint egy 

rendszer adott alrendszerének a rendezett 

struktúráját, csak a rendszer többi 

részében keletkező rendezetlenség árán 

tarható fenn!

• A termodinamika törvényei relevánsnak 

bizonyulnak a gazdaság területén!



A második főtétel

• The second law is the Greatest Good 

and the Biggest Bad to us.

• The GOOD: Because of the second law 

about the direction of energy flow, life is 

possible.

• The BAD: Because of the second law --

the direction of energy flow -- life is always 

threatened. 



• A természet fundamentális alaptörvénye a 
termodinamika második főtétele.

• Clausius: A természetben nincsen, olyan 
folyamat, amelyben a hő külső munkavégzés 
nélkül a hidegebb testből a melegebbe menne 
át. 

• Kelvin-Planc: Nincs olyan folyamat a 
természetben, amely során egy test hőt veszít 
és ez a hő teljes mértékben munkává alakulna 
át.

• Nem létezik másodfajú perpetuum mobile



Entrópia

• Az entrópia egy rendszernek a rendezetlenségi 

fokát jellemzi. 

• A mechanikai munka és másfajta energiaformák 

akár teljes egészében hővé alakíthatóak, de a 

hőnek csak egy meghatározott hányada

alakítható vissza más energiákká.

• Az entrópia megváltozása egy test két állapota 

közötti reverzibilis folyamat során felvett redukált 

hőmennyiségek előjeles összege.
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Extrópia

• Az extrópia a nem egyensúlyi rendszer entrópia 
potenciál függvénye (π). 

• Egy számítható fizikai mennyiséget ad a 
környezetet ért emberi behatás mértékére és 
megfogalmazza a gazdasági növekedés határát.

• Az extrópia az egyensúlyi állapot és az éppen 
aktuális állapot entrópia értékeinek a 
különbsége. 
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Exergia

• Az exergia a rendszerből reverzibilis 

folyamat során kikerülő maximális munkát 

jelöli.

• Az exergia csökkenése mindig az entrópia 

növekedésével jár együtt.



Energetika: ma használt 

erőforrások

Kőolaj 39%

Kőszén 24%

Földgáz 23%

Vízenergia 7%

Atomenergia 6%

Egyéb megújuló

1%

Föld éves energia 

fogyasztása: 450EJ

Magyarország éves 

energia fogyasztása: 

1040PJ



Biogáz

• A biogáz szerves anyagok anaerob 
erjedés során keletkező gáz, ami főleg 
metánból és széndioxidból áll.

• A szerves anyagok lebontásáért és a 
gázképződésért különböző 
mikroorganizmusok a felelősek. 

• a biogáz fűtőértéke: 18-25 3Nm

Mj



A biogáz előállítása

• A biológiai metántermelést három, 

mikroorganizmusok által vezérelt 

folyamatra lehet lebontani, amelyek 

szorosan összefüggenek egymással.

1) a hidrolizáló mikroorganizmusok tevékenysége

2) az acetogén baktériumok tevékenysége 

3) a metanogén mikroorganizmusok tevékenysége 



Forrás:Dr. Bai Attila. 2007; A biogáz; Száz magyar falu könyvesháza Kht, Budapest 



A biogáz felhasználása

felhasználási forma felhasználás módja

Sajátfelhasználás

biogáz
fűtés, hűtés, gázmotorok 

meghajtása

biotrágya trágyázás

szén-dioxid
üvegházak szén-dioxid 

trágyázása

Értékesítés

tisztított biogáz
fűtés, gázmotorok 

meghajtása

elektromos áram elektromos ellátás

dúsított biotránya
virágföld,humuszképz

ő anyag



A technológia energetikai 

áttekintése

Forrás: Dr. Bai Attila. 2007; A biogáz; Száz magyar falu könyvesháza Kht, Budapest. 



Konklúzió
• Magyarországon az összes biogázból előállított energia 20 

ktoe-nek felelt meg 2007-ben. (1toe=41,868 GJ) (Dr. Kapros 
T. 2010 adatai alapján)

• Magyarországon 837370 GJ az, az energia mennyiség, ami a 
megtermelt biogázból éves szinten kinyerhető! 

• Magyarország éves energiafogyasztása 1040PJ 

• az összes biogázból kinyert energia Magyarország energia 
fogyasztásának 0,08%-a.

• Ez igen kis része az energia háztartásnak DE: 
– A mosott biogáz fűtő értéke megegyezik a földgázéval, és a már kiépített gáz-

infrastruktúrába való bevezetése sem jelent problémát 

– Az előállítása során keletkező melléktermékek is hasznosíthatóak és 
piacképesek. 

– előállítása mind nagyüzemileg, mind kisüzemileg is megvalósítható és a 
mezőgazdasággal foglalkozó térségeken fekvő településeknek hatékony 
alternatív megoldásnak bizonyul a teljes vagy részbeli energia ellátásra. 



Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

Külön köszönettel tartozom a témavezetőm segítőkész munkájáért 

és az inspirációjáért!


