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Energiaforrások és készletek

• Fosszilis energiaforrások csoportosítása

• A fosszília a földtörténeti ókorban elpusztult és megkövesedett állati vagy 
növényi ősmaradványokat jelenti. Az eltüzelhető fosszíliák képezik a fosszilis 
energiaforrásokat, ezek közé jelenleg elsősorban a szenet, a kőolajat és a 
földgázt soroljuk. 

• Tüzeléstechnikai alapismeretek

• Égéshő és fűtőérték
• Az égéshő az a hőmennyiség, amely a tüzelőanyag tömegegységének 

(általában 1 kg), vagy térfogategységének (általában 1 Nm3) tökéletes 
elégetésekor szabadul fel (kJ/kg, vagy kJ/Nm3) 

• Egy tüzelőanyag fűtőértéke az a hőmennyiség, amely 1 kg tüzelőanyagból 
kinyerhető olyankor, ha a füstgázzal együtt távozó víz gőz 
halmazállapotban hagyja el a berendezést. Értékét úgy kapjuk meg, ha az 
anyag égéshőjéből kivonjuk a gőzként távozó vízmennyiség párolgáshőjét.

Pl.: a földgáz fűtőértéke 30-36 MJ/m3 felső fűtőértéke (égéshője) és alsó fűtőértéke (fűtőértéke) között a 
különbség 11 %

• Energiavételezés a liberalizált piacon















Az energianyerés jövőbeni alakulása



A teljes energiamérleg 
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Hőtechnikai alapismeretek

A hőátvitel jelensége: alapvető formái :  hővezetés (kondukció), 
hőáramlás (konvekció), hősugárzás (radiáció). 

Alapvető hőátviteli jelenségek

• Hővezetés

• Hőátadás

• Hőáramlás

• Hősugárzás



Hőtechnikai alapismeretek

• Hővezetés
A hővezetés, vagy más néven kondukció során, a hőenergia a molekulák, elemi
részecskék helyváltoztató elmozdulása nélkül adódik át a melegebb helyről a hidegebb
helyre.

Ezek a feltételek a szilárd anyagok esetében teljesülnek. A hővezetéssel történő
átadásnak elengedhetetlen feltétele, a hőmérsékletnek egy adott test vagy térfogat
különbözőpontjaiban fennálló különbsége.

Hővezetésről beszélhetünk folyadékok és gázok esetében is, de ez a fajta hőterjedés
leginkább szilárd anyagokra jellemző, mert ezekben a hő csak vezetéssel terjedhet.
Ebben az esetben a hő az anyag egyik részecskéjéről a másikra adódik át, a részecskék
pedig mozdulatlanok maradnak.

A hővezetési tényező jele (λ) lambda, mértékegysége W/mK. Megmutatja, hogy mennyi
hőmennyiség áramlik át az anyagon, egységnyi vastagságon és egységnyi
hőmérsékletkülönbség hatására.



Hőtechnikai alapismeretek

• Hőáramlás

Amikor egy szilárd fal két különböző, (pl. t1>t2) állandó hőmérsékletű
folyadékot, vagy gázt választ el, a melegebb közegtől a hidegebb felé hőáram
lép fel. A melegebb közegoldalon a folyadék, vagy gáz és a vele érintkező
felszín között hőátadás, a falban hővezetés, és a hidegebb folyadékkal, vagy
gázzal érintkező felületen ismét hőátadás történik. A hőterjedésnek ezt az
együttes folyamatát hőátbocsátásnak nevezzük.

A két anyag közötti hőáramlást a következő összefüggéssel számíthatjuk. (U
hőátbocsátási tényező, az Av vonatkoztatási felület és a tf1-tf2 közegek
hőmérsékletei)

Q=UAv(t1-t2)



Hőtechnikai alapismeretek

• Hőátadás

A hőátadás egy olyan összetett fizikai jelenség, amely a hőterjedésnek nem egy külön formája, hanem a hővezetés és a
hősugárzás együttes jelenléte, éppen ezért nagyon körülményes egzakt módszerekkel kezelni, nagy a szerepe a
kísérleteknek.

A hőátadás a szerkezetek felületei és a velük érintkező levegő között alakul ki. A hőátadási tényező nagyságát befolyásolják az
áramlási viszonyok, vagyis nem mindegy, hogy a felület vízszintes vagy függőleges helyzetű vagy, hogy mekkora a
szélsebesség. A hőátadási tényező értékét kiszámolni minden esetre nagyon körülményes és fáradságos feladat, valamint az
áramlási és hőtani viszonyok pontos ismeretére lenne szükség. A gyakorlatban méréssel határozzák meg ennek a nagyságát,
vagy jellemző értékeket használnak. A hőátadási tényező jele (α) alfa, mértékegysége W/m2K.

• A hőátbocsátási tényezőt a következő összefüggéssel számíthatjuk ki: 

• Ahol: 

• U a hőátbocsátási tényező [W/m2K], 

• α a hőátadási tényező a külső és belső falon [W/m2K], 

• Li az i-edik réteg vastagsága [m], 

• i a rétegek száma, 

• λi az i-edik réteg hővezetési tényezője [W/mK]. 



Hőtechnikai alapismeretek

• Hősugárzás
• Hősugárzás az energia térbeli terjedésének elektromágneses hullámok formájában megvalósuló folyamata, ami közvetítő

közeg szükségessége nélküli mechanizmus. E folyamat a hővezetéstől és hőszállítástól eltérő természetű, folyamatos
energia átalakulás révén valósul meg, azaz a hő elektromágneses sugárzássá majd a tér egy másik pontján az
elektromágneses sugárzás ismét hővé alakul.

• Egy test elektromágneses sugárzással szembeni makroszkopikus viselkedését jellemzi, hogy annak hányad részét nyeli el
(abszorpció), hányad részét veri vissza (reflexió) és végül hányad részét engedi át (diatermia). Mindegyik test bocsát ki
elektromágneses sugárzást. Alacsony hőmérsékleteken (kb. a szobahőmérsékletig) az így kibocsátott energia
gyakorlatilag elhanyagolható, míg a magas hőmérsékletek tartományában jelentőssé válik. Az energiának
elektromágneses hullámok formájában való térbeli terjedésének és más energiaformává átalakulásának pontos
mennyiségi leírásához szükséges matematikai apparátus bonyolultsága miatt, egyszerűsítő leíró modellt használunk a
műszaki gyakorlat

• Az elektromágneses sugárzás szokásos hullámhossztartománya szerinti felosztását a táblázat tartalmazza. A hőközlésben
a hősugarak λ=0,5−100mm közötti tartománya a nagy energiatartalom miatt jelentős. Az elektromágneses sugárzás egy
adott energiaáramot (W, kW) jelent, amit f-vel jelölünk. A környezetével sugárzásos hőkapcsolatban lévő test hőáramát a
kibocsátott és az elnyelt energiaáram különbségeként írhatjuk fel:

• Pl. Az ember a felesleges hőjének nagyobb részét sugárzással adja le.



Termodinamikai rendszerek

• A termodinamika a fizikának az az ága, amely a 
hőegyensúllyal, továbbá a hőnek és más 
energiafajtáknak egymásba való alakulásával 
foglalkozik.

• Nedves levegő állapotváltozásai

• A levegő különböző gázok keveréke. 21 % 
térfogatarányban oxigént, 78 % térfogatarányban 
nitrogént, valamint hidrogént, szén-dioxidot, 
nemesgázokat, port és vízgőzt tartalmaz. 



Ideális gázok

• Ideális gázoknak nevezzük azokat a gázokat, 
amelyekben a molekulák térfogata zérus és a 
molekulák között nem hatnak belső vonzóerők. 
Ilyen gázok valójában nincsenek, de ha 
megvizsgáljuk a valóságos gázokat, 
megállapíthatjuk az alábbiakat :

• A valóságos gázok molekuláinak térfogata a gáz 
molekuláinak mozgásához rendelkezésre álló 
össztérfogathoz képest elhanyagolhatóan kicsi, 
ezért a molekulák közötti távolság nagy, ami miatt a 
molekulák között ébredő belső erő elhanyagolható.



• Gázok állapotjelzői

• A rendszerben, ill. a rendszer és környezete között 
az intenzív állapotjelzõk inhomogenitásai, ha csak 
valamilyen szigetelés nem akadályozza energia- és 
tömegáramokat hoznak létre. Ennek hatására 
változnak a rendszer és a környezet állapotjelzői. Ha 
valamely gáz vagy gázkeverék állapotát meg akarjuk 
változtatni, akkor az eddig ismertetett elvek szerint 
a három termikus állapotjelző közül legalább egyet 
meg kell változtatnunk.



Gázok termodinamikája

• Folyamatok 
• Izochor v = állandó
• Izobár p = állandó
• Izotermikus T = állandó   pv = állandó
• Adiabatikus pv (k) = állandó   (politropikus kitevő)

• A gázok felmelegítése, a gázok lehűtése, vagy valamilyen 
mechanikai hatás.

• Parciális gőznyomás (résznyomás):
Az egyes alkotógázok résznyomásának az összegét jelenti.

• Entalpia: a rendszer összes energiája (nyugvó közegnek csak belső energiája 
van). A meghatározott rendszer belső energiájának változása (deltaU) 
egyenlő a rendszerrel történt hőközlés mértékének (Q) és a külső
munkának (W) az összegével.  Q+W= deltaU
(A 0 °C-nál alacsonyabb hőmérsékletű levegő entalpiája negatív)

• Az exergia az energia munkává alakítható része.



Amit illik tudni

Levegő fajhője:

clev. = 1,0035
𝑘𝐽

𝑘𝑔 ∙ 𝐾
(101 325 Pa nyomáson, 0 °C−on)

Levegő sűrűsége:

ρlev. = 1,2928
𝑘𝑔

𝑚3
(101 325 Pa nyomáson, 0 °C−on)

Víz párolgási hője:

r0 = 2488
𝑘𝐽

𝑘𝑔
(0 °C−on, folyadék−gőz állapotvált.)

Víz olvadáshője:

s0 = 333,7
𝑘𝐽

𝑘𝑔
(0 °C−on, szilárd−folyadék állapotvált.)

Vízgőz fajhője:

cpg = 1,86
𝑘𝐽

𝑘𝑔 ∙ 𝐾
(0 °C−on)



Gáztörvények

• Gay-Lussac I. törvénye: Állandó nyomáson a fajtérfogatok 
úgy aránylanak egymáshoz, minta hozzájuk tartozó abszolut 
hőmérsékletek. V1/V2=T1/T2

• Boyle-Mariotte törvénye: Állandó hőmérsékleten az ideális 
gázok nyomásának változása a fajtérfogat-változással 
fordítottan arányosAz állandó hőmérsékletgörbét 
izotermának nevezzük. p1*V1=p2*V2=p*V=állandó

• Gay-Lussac II. törvénye: állandó térfogaton a gázok nyomása 
úgy aránylik egymáshoz, mint a hozzájuk tartozó abszolút 
hőmérsékletek. p1/p2=T1/T2

• Egyesített gáztörvény: Avogadro törvénye szerint azonos 
nyomáson és hőmérsékleten bármely gáz mólnyi 
mennyiségében ugyanannyi atom vagy molekula van és azok 
térfogata azonos. Ezt móltérfogatnak vagy moláris 
térfogatnak nevezzük és VM-el jelöljük. M1*V1=M2*V2



A nedves levegő jellemzői

• Abszolút nedvességtartalom:

Azt a nedvességet. amit 1 kg száraz levegő tartalmaz. a levegő abszolút 
nedvességtartalmának nevezzük, jele x,; SI-egységben kg/kg, szokásos 
mértékegysége a g/kg, száraz levegőre vonatkoztatva

• Relatív nedvességtartalom:

A levegő nem tartalmazhat tetszés szerinti mennyiségben vizet gőz formájában. A 
levegő hőmérsékletéhez tartozólag van egy olyan nedvességmennyiség, amelynél 
többet nem képes a levegő gőz formájában tartalmazni. Ez a nedvességmennyiség 
a levegőt telitetté teszi. s ezért ezt a nedvességmennyiséget az adott hőmérsékletű 
levegőre nézve telítési abszolút nedvességtartalomnak nevezzük, jele: φ=100%

• A relatív nedvességtartalom az adott hőmérsékletű levegő telítetlenségi, ill. 
telítettségi mértékére utal. Ha a levegő száraz, telítetlen (a φ relatív 
nedvességtartalom kicsi), a levegő erősen szárító hatású. Ha a levegő közel van a 
telítettségi állapothoz (a φ relatív nedvességtartalom közel van l00%-hoz), a 
levegő szárító hatása kicsi.



A nedves levegő alapállapotai

• Szokványos esetben a levegőben lévő vízgőz 
parciálisnyomása kisebb mint a vízgőz-levegő keverék 
hőmérsékletéhez tartozó telítési nyomás (telítetlen 
nedves levegő)

• A levegőben lévő vízgőz parciális nyomása egyenlő a 
vízgőz-levegő keverék hőmérsékletéhez tartozó telítési 
nyomással (telített nedves levegő)

• A levegőben lévő vízgőz parciális nyomása nagyobb a 
vízgőz-levegő keverék hőmérsékletéhez tartozó telítési 
nyomásnál (túltelített nedves levegő). Instabil állapot, 
ami a vízgőz egy részének kondenzálódásával gyorsan 
átmegy a stabil állapotba (telített nedves levegő).



h-x diagram

- A diagram függőleges tengelyén a 
hőtartalom szerepel (i=állandó 
vonalak srégen [kJ/kg]) 

- Vízszintes tengelyen abszolút 
nedvesség tartalom (x=állandó 
vonalak vízszintesen [kg/kg])

- A diagramot két részre osztja a relatív 
nedvességtartalom vonala (φ=100[%] 

A levegő hőtartalma és a hőmérséklet között összefüggés van i=c*t. Ezért a 
hőmérsékletet is fel kell tüntetni (t=állandó) vonalak a telített tartományba 
vízszintesen halada 100% telítettség görbénél megtörik majd a nedves 

levegő egyenlő lesz az i=állandóvonallal. 



A levegő h-x diagramjának felépítése:
A vízszintes tengelyen olvasható a levegő x g/kg 
nedvességtartalma 1 kg száraz levegőre vonatkoztatva, a 
jobbra lejtő ferde vonalak alatt h az 1 kg levegő entalpiája 
(a fajlagos entalpia).
A függőleges tengelyen be vannak jelölve a t = állandó 
hőmérséklet vonalai, amelyek a vízszinteshez képest jobbra 
enyhén emelkedő egyenesek.
Ha az egyes levegő-hőmérsékletekhez tartozó teítési
abszolút nedvességtartatmakat felvisszük, akkor megkapjuk 
a φ = 1 vagy φ = 100% határgörbét. A φ = 1 határgörbe 
fölötti rész a telítetlen levegőállapot zónája. A határgörbe 
alatti rész az ún. ködzóna A csak bizonyos %-ban telített 
állapotok, vagyis a φ = 0,9; φ = 0,8; φ = 0,7 stb. állandó 
relatív nedvességtartalom görbéi

A levegő állapotát a levegő-hőmérséklete és relatív 
nedvességtartalma (tl és φ) egyértelműen meghatározza. A 
levegő hőmérsékletének meghatározása a normális 
hőmérő által mutatott hőmérsékletértékkel történik. 
Ahhoz, hogy a levegő állapotát méréssel 
meghatározhassuk, a levegő hőmérsékletén kívül meg kell 
mérnünk a relatív nedvességtartalmát is. A relatív 
nedvességtartalom meghatározása két 
hőmérsékletméréssel, a levegő normális (ún. száraz) 
hőmérsékletének és az ún. nedves hőmérsékletének 
mérése útján történik.

A mért nedves hőmérséklet és a levegő száraz 
hőmérséklete ismeretében a táblázat segítségével a levegő 
relatív nedvességtartalma meghatározható. A 
klímaberendezésben lezajló állapotváltozásokat a 
berendezés rendeltetése (fűtés, hűtés, nedvesítés vagy 
szárítás), a levegő kezdő és végső állapota határozza meg.

A nedves levegő változásait szoftverek segítségével is 
számolhatjuk.



Termodinamikai rendszerek

• Energia átalakítási folyamatok, minőségi és mennyiségi 
vesztesége

• Az energia soha nem keletkezik, és nem tűnik el, csak 
átalakul az egyik energiafajtából a másikba. 

• Amikor egy rendszer és környezete között nincs 
kölcsönhatás, azt mondjuk, hogy a rendszer zárt. A zárt 
rendszer azért nagy jelentőségű, mert a benne lezajló 
folyamatoktól függetlenül az összenergiája megmarad. Tehát 
a zárt rendszer energiája állandó. A környezetével 
kölcsönhatásban álló rendszer energiája viszont pontosan 
annyival változik, mint amennyit a környezetétől kap vagy 
annak lead. 



Termodinamikai rendszerek

Hőtechnikai gépek, berendezések
• Kazánok (Olyan berendezések, amelyek hőtermelésre szolgálnak. Osztályozásuk: 

tüzelőanyag, hőhordozó, kazán üzemmód szerint)

• Hőszivattyúk (Egyik közegből hőt von el és átadja azt egy másiknak, ezek alapján a 
leggyakrabban előforduló kialakítások: levegő-víz/levegő-levegő/víz-víz/föld-levegő/kútvíz-
víz)

• Hűtőgépek (Olyan szerkezetek, mellyel mesterségesen a környezetnél alacsonyabb 
hőmérsékletet lehet előállítani és tartósan fenntartani. A hűtőkészülékek zárt terek, szilárd 
anyagok, folyadékok és gázok hűtésére alkalmas berendezések. 

• Hőcserélők (A hőcserélő készülékek arra szolgálnak, hogy bennük egy melegebb közeg hőt 
adjon le egy nála hidegebbnek. Hőcserélőket épületek fűtésére, klimatizálására, a 
hűtőtechnikában, hőerő-gépekben, erőművekben, a kohászatban, a vegyiparban egyaránt 
használnak. Hőcserélők például a járműmotorok hűtői, vagy a helyiségek fűtésére szolgáló 
radiátorok. Típusok: keverő-regeneratív-rekuperatív hőcserélők)



Ipari gőz- és kondenz rendszerek

• Az ipari telített gőz minőségi jellemzői

• Az ipartechnológiai gőzrendszerek általános 
felépítése, a rendszer elemei

• Gőzfejlesztők
• A gőzrendszer nyomása
• A gőzhálózat jellemzői
• A felesleges vezetékek lezárása, lebontása
• A kondenzleválasztók (kondezedények) típusai
• A kondenzleválasztók ellenőrzése

• A veszteséseg csoportosítása

• Javasolt irodalom



A nedves levegő alapállapotai

• Szokványos esetben a levegőben lévő vízgőz 
parciálisnyomása kisebb mint a vízgőz-levegő keverék 
hőmérsékletéhez tartozó telítési nyomás (telítetlen 
nedves levegő)

• A levegőben lévő vízgőz parciális nyomása egyenlő a 
vízgőz-levegő keverék hőmérsékletéhez tartozó telítési 
nyomással (telített nedves levegő)

• A levegőben lévő vízgőz parciális nyomása nagyobb a 
vízgőz-levegő keverék hőmérsékletéhez tartozó telítési 
nyomásnál (túltelített nedves levegő). Instabil állapot, 
ami a vízgőz egy részének kondenzálódásával gyorsan 
átmegy a stabil állapotba (telített nedves levegő).



Termodinamikai rendszerek

• Energia átalakítási folyamatok, minőségi és mennyiségi 
vesztesége

• Az energia soha nem keletkezik, és nem tűnik el, csak 
átalakul az egyik energiafajtából a másikba. 

• Amikor egy rendszer és környezete között nincs 
kölcsönhatás, azt mondjuk, hogy a rendszer zárt. A zárt 
rendszer azért nagy jelentőségű, mert a benne lezajló 
folyamatoktól függetlenül az összenergiája megmarad. Tehát 
a zárt rendszer energiája állandó. A környezetével 
kölcsönhatásban álló rendszer energiája viszont pontosan 
annyival változik, mint amennyit a környezetétől kap vagy 
annak lead. 



Termodinamikai rendszerek

Hőtechnikai gépek, berendezések
• Kazánok (Olyan berendezések, amelyek hőtermelésre szolgálnak. Osztályozásuk: 

tüzelőanyag, hőhordozó, kazán üzemmód szerint)

• Hőszivattyúk (Egyik közegből hőt von el és átadja azt egy másiknak, ezek alapján a 
leggyakrabban előforduló kialakítások: levegő-víz/levegő-levegő/víz-víz/föld-levegő/kútvíz-
víz)

• Hűtőgépek (Olyan szerkezetek, mellyel mesterségesen a környezetnél alacsonyabb 
hőmérsékletet lehet előállítani és tartósan fenntartani. A hűtőkészülékek zárt terek, szilárd 
anyagok, folyadékok és gázok hűtésére alkalmas berendezések. 

• Hőcserélők (A hőcserélő készülékek arra szolgálnak, hogy bennük egy melegebb közeg hőt 
adjon le egy nála hidegebbnek. Hőcserélőket épületek fűtésére, klimatizálására, a 
hűtőtechnikában, hőerő-gépekben, erőművekben, a kohászatban, a vegyiparban egyaránt 
használnak. Hőcserélők például a járműmotorok hűtői, vagy a helyiségek fűtésére szolgáló 
radiátorok. Típusok: keverő-regeneratív-rekuperatív hőcserélők)



Ipari gőz- és kondenz rendszerek

• Az ipari telített gőz minőségi jellemzői

• Az ipartechnológiai gőzrendszerek általános 
felépítése, a rendszer elemei

• Gőzfejlesztők
• A gőzrendszer nyomása
• A gőzhálózat jellemzői
• A felesleges vezetékek lezárása, lebontása
• A kondenzleválasztók (kondezedények) típusai
• A kondenzleválasztók ellenőrzése

• A veszteséseg csoportosítása

• Javasolt irodalom



Épületek jellemző gépészete



Háztartások megosztás fűtési rendszerek 
szerint



Áttekintés



Megújuló energiaforrások

A megújuló energiaforrás olyan közeg, természeti jelenség, amelyből energia nyerhető ki, és 
akár naponta többször ismétlődően vagy folyamatosan rendelkezésre áll, vagy jelentősebb 
emberi beavatkozás nélkül legfeljebb néhány éven belül újratermelődik. 

Típusai:

• Napenergia

• Hidrogén és tüzelőanyag cellák

• Vízenergia

• Szélenergia

• Geotermikus energia

• Biomassza energia



Megújuló energiaforrások

Napenergia

A napenergia aktív hasznosítása alapvetően fototermikus vagy 
fotovillamos módon mehet végbe. 

A napkollektorok (síkkolektorok, vákumcsöves kollektorok) a napsugárzást közvetlenül 
hővé alakítják úgy, hogy a napsugárzást egy abszorber felület elnyeli ,- miközben hő fejlődik-
és ezt a keletkező hőt egy közvetítő közegnek adja át. Két fő típusú napkollektor 
különbözetünk meg, a síkkollektor és a vákuumcsöves napkollektor. A két kollektor ugyanúgy 
melegvizet állít elő, csak eltérő működési elven. 

A napelem olyan fotovillamos eszköz, amely a Nap sugárzási energiáját közvetlenül alakítja 
át villamos energiává. A napelemek alapanyaga félvezető. Az energiaátalakítás a félvezető 
alapanyagban játszódik le. Az energiaátalakítás alapja, hogy a fény elnyelődésekor 
mozgásképes töltött részecskéket generál, amelyeket az eszközben az elektrokémiai 
potenciálok, illetve az elektron kilépési munkák különbözőségéből adódó beépített 
elektromos tér rendezett mozgásra kényszerít, ezáltal villamos áramot hoz létre. Típusok: 
amorf kristályos napelem, mono- és polikristályos napelemek. 



Megújuló energiaforrások

Hidrogén és tüzelőanyag cellák
• A hidrogén-technológia egyre inkább az olaj, mint fosszilis energiahordozó jövőbeli

kiváltásának köszönhető elsősorban, másodsorban pedig a megújuló energiaforrások
terjedéséhez is köthető.

• A víz hidrogénből és oxigénből áll. Ha elektromos áramot vezetünk bele, akkor a
vízmolekulák kötései felbomlanak, azaz az őket alkotó hidrogénre és oxigénre válnak szét.
A hidrogén és az oxigén gázhalmazállapotban távozik. Ezt a folyamatot elektrolízisnek
nevezzük. Az üzemanyagcellában viszont ennek a folyamatnak éppen a fordítottja zajlik le!
Az üzemanyagcellák az elemekhez hasonlóan kémiai reakciók által közvetlenül
elektromosságot képesek elő állítani, azonban a különbség az, hogy míg az elemeket
lemerülésük után el kell dobni, az üzemanyagcella mindaddig üzemel, amíg üzemanyagot
töltünk bele. Leegyszerűsítve: a szerkezet alapegysége mindössze két elektródából áll, egy
elektrolit köré szendvicsszerűen préselve.

• Az üzemanyag cellát ma már széles körben alkalmazzák villamos energia előállításra a
mobiltelefontól a városi villamos műig. Áramforrásként, olyan helyen ahol az elemet,
akkumulátort, vagy áramfejlesztőt helyettesít, de hő- és áramtermelő berendezésekben is,
ahol a villamoshálózatra termeli az áramot. A jövőben jelentős felhasználásra számíthat az
autóiparban.



Megújuló energiaforrások

Víz energia 
A megújuló energiaforrások közül a leghamarabb a vízenergiát hasznosította az ember 
azokban a folyóvölgyekben, ahol az öntözés jelentette az életet. Később mindenhol 
elterjedtek a vízimalmok és fontos szerepet játszottak a gabonafélék őrlésében. 

XIX. században indult el a vízenergia elektromos áram termelésére történő hasznosítása, 
melynek volumene napjainkban az atomenergiáéhoz hasonló. 

• A vízerőművek típusai: 

 Folyami erőmű, duzzasztással vagy anélkül 

 Árapály erőmű, egyutas-kétutas, egymedencés rendszerek 

 Árapály erőmű, összetett medencés 

 Árapály erőmű, víz alatti „szélerőmű" 



Megújuló energiaforrások

Szél energia 
• A szél mozgási energiáját

évezredek óta használják például
a vitorla segítségével, de az
építészetben is hasonlóan régóta
alkalmazzák különböző
szellőzőrendszerek
működtetésére.

• A szél energiáját használták a
középkorból ismert szélmalmok
is, melyek a 9. században jelentek
meg a mai Irán területén.

• A 21. század elején a technológiai
fejlődésnek köszönhetően a
szélenergia ára rohamosan
csökken és jelenleg ez az egyik
leggyorsabban bővülő
energiaforrás, évi 20% körüli
kapacitásbővüléssel.



Megújuló energiaforrások

• Geotermikus energia

• A geotermikus energia a Föld belső hőjéből származó energia. A Föld középpontja felé haladva 
kilométerenként átlag 30 °C-kal emelkedik a hőmérséklet. Magyarországon a geotermikus 
energiafelhasználás 1992-es adat szerint 80-90 ezer tonna kőolaj energiájával volt egyenértékű. A 
geotermikus energia gyakorlatilag korlátlan és folytonos energianyereséget jelent. Termálvíz 
formájában nem kiapadhatatlan forrás, kitermelése viszonylag olcsó, a levegőt nem szennyezi, 
viszont a felszíni vizeket nemegyszer, magas sótartalmánál fogva igen. Ezért a termálvizeket a 
hőenergia kinyerése után visszasajtolják a talajba. Magyarországon a termálvíz 2 km-nél, 
nyomás alatt akár 130 °C-os is lehet. A geotermikus gradiens átlagértéke hazánkban eléri az 50 
°C/km  értéket

• A geotermikus energia megújuló energiaforrás, ami a legolcsóbb energiák közé tartozik, viszont
elterjedésének gátja jelenleg a drága technológia. A geotermikus fűtés telepítése kb. 8-10 év alatt térül
meg.

• A hőszivattyús technológiával különböző közegekből is nyerhető hőenergia, mint például levegő, vagy
kútvíz.



Megújuló energiaforrások

• Biomassza energia

A növényi biomassza – mint megújuló energiaforrás - szorosan kapcsolódik a mezőgazdasági 
termeléshez. Fás szárú és lágy szárú növényfajok egyaránt alkalmasak lehetnek rá.

Elsődleges biomassza: természetes vegetáció, szántóföldi növények, erdő, rét, legelő, 
kertészeti növények, vízben élő növényekvények tűnnek perspektivikusnak

Másodlagos biomassza: állatvilág, gazdasági haszonállatok, az állattenyésztés fő termékei, 
melléktermékei, hulladékai.

Harmadlagos biomassza: biológiai eredetű anyagokat felhasználó iparok termékei, 
melléktermékei, hulladékai, emberi települések szerves eredetű hulladékai.

Biogáz hasznosítása lehet pl. gázkeverékként négyütemű gázmotorokhoz



Az áru- és személyszállítás energiafelhasználása

Jellemző célok 

• Költséghaszon elemzés életcikluson átívelően

• Belső megtérülési ráta számítás (szállítmányra, 
és/vagy szállító eszközre vonatkozóan)

• Megtérülési idő számítása

• A szállítás a személyek és/vagy árucikkek egyik helyről a másikra 
történő továbbítását foglalja magába.



Az energetikai auditor készségei

• Etika

• Felelősségvállalás

• Szemléletmód

• Szofverek használata

• Információ, támogatási források ismerete

• Szakirodalom, szabványok ismerete



Az energetikai audit készítése

• Az energiaaudit az energetikai tanúsításnál sokkal részletesebb, mért
adatokon alapuló vizsgálat.

• Célja: az alkalmazott energiahordozók és költségeik meghatározása, az
energia használatának megértése, nem ritkán a pazarlás leleplezése, a
költséghatékonyabb energiafelhasználási módok feltárása és elemzése

• Tartalmazza az energia elemzés végeredményét, energia- és költség
megtakarítási ajánlásokat ad illetőleg szükség esetén javaslatot foglal
magában.



Épületek energetikai auditálása

Feladatok:
• Az épület általános felmérése
• Gépészet helyszíni vizsgálata
• Világítás, automatikai, épületfelügyeleti rendszer helyszíni 

vizsgálata
• Világítás vizsgálata
• Statikai állékonyság vizsgálata

A felmérést követően…
megtérülési számításokat szükséges végezni minden egyes megvizsgált 

energia megtakarítási lehetőségre. 



Az energetikai audit készítésével 
kapcsolatos mintapélda, jellemző 
energetikai esettanulmány

Jávorszky Ödön Kórház 1-es jelű Főépület (A, C, D)

Vác, Argenti Döme tér 1-3

Dokumentáció:

• Épületenergetikai felmérés

• Épületenergetikai felmérés- vezetői összefoglaló

• Épületenergetikai akcióterv

• Épületenergetikai akcióterv-vezetői összefoglaló

• Épületenergetikai audit

• Épületenergetikai audit- vezetői összefoglaló



A) változat

• Audit esetén kimutatásra kerülnek az elérendő energetikai 
korszerűsítés érdekében az alábbiak:

• Teljes beruházási költség 

• A beruházás megtérülési ideje

• Primer energia igény csökkenés, illetve az összenergia igény csökkenésének kimutatása, 

• A CO2 kibocsátás éves megtakarításának kimutatása

• Adott energetikai besorolás eléréséhez mely beruházási tevékenységek szükségesek (pl.:

• Külső függőleges és vízszintes hőszigetelés: födémek, homlokzatok hőszigetelése

• Az épület nem hőszigetelt külső nyílászáróinak cseréje

• Kondenzációs kazán csere (fűtés+HMV)

• Napkollektoros rendszer

• Napelemes rendszer



A) változat

• „A+” energetikai besorolás elérése a Jávorszky Kórház esetén

•

• A beruházás megtérülési ifdejeA V.2 javaslat a vizsgált épületegyüttes tervezett beruházásaira vonatkoznak. A korszerűsítési 
javaslatok beruházási típus számításait az VI.1.1-VI.1.5 fejezetek tartalmazzák. Az „A+” energetikai besorolás elérésének teljes 
beruházási költsége 473 millió Ft, a javasolt beruházások hosszú távon térülnek meg, a komplex energiahatékonysági beruház 
megtérülési ideje: 6,7 év.

• A beruházás eredményeképpen a primer energiaigény 69,8 %-kal csökken, az éves összenergia költség közel 70.152.000,-Ft-tal
csökken. A CO2 kibocsátás éves megtakarítása 752,34 tonna.

•

• A beruházás az alábbi tevékenységekre terjed ki: 

•

• Külső függőleges és vízszintes hőszigetelés: födémek, homlokzatok hőszigetelése

• Az épület nem hőszigetelt külső nyílászáróinak cseréje

• Kondenzációs kazán csere (fűtés+HMV)

• Napkollektoros rendszer

• Napelemes rendszer

•

• Az auditban szereplő árkalkulációk mai árszinten közölt árai - a főbb berendezésekre, épületszerkezetekre konkrét ajánlatok alapján 
kerültek meghatározásra - nem helyettesítik a későbbi tervezés, megvalósítás során szükséges naprakész ajánlatkéréseket. A nem 
jelölt árak nettó árak.



Energetikai szakreferens 
igénybevétele I. 

• Energetikai szakreferens igénybevételére az a gazdálkodó 
szervezet köteles, amelynek a tárgyévet megelőző 3 évben az 
éves energiafelhasználásának átlaga meghaladja a 

a) 400 000 kWh villamos energiát, vagy 

b) 100 000 m3 földgázt, vagy 

c) 3 400 GJ hőmennyiséget. 



• Feladata: az energiahatékonysági szemléletmód, 
energiahatékony magatartásminták meghonosításának 
elősegítése a vállalkozás működésében és 
döntéshozatalában 

• Tanácsadóként részt vesz a rendszeres energetikai 
auditálás lefolytatásában, valamint az EN ISO 50001 
szabvány szerinti energiagazdálkodási rendszer 
kialakításában és működésének figyelemmel kísérésében, 

• Javaslatokat fogalmaz meg energiahatékony üzemeltetési 
megoldásokkal, fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatban 

• Gondoskodik az elért energiamegtakarítás kimutatásáról 



Energetikai szakreferens 
igénybevétele II. 

• Havi jelentést készít tevékenységéről, tárgyhavi 
energiafogyasztás mértékéről és annak értékeléséről a 
fejlesztések, egyéb körülmények tükrében

• Éves jelentést készít, amit a vállalkozás honlapján közzétesz 

• A vállalkozás a MEKH felé évente bejelenti éves fogyasztását és 
a fejlesz-tésekkel megvalósult megtakarítást (Ehat. 22/C.§) -
1.000.000 Ft bírság, a bejelentés módjáról, tartalmáról MEKH 
rendelet készül 



• Ki lehet szakreferens?

- természetes személy (3 év, alap- v. 
mesterfok) 

- gazdálkodó szervezet (társasági v. 
munkajogi kapcsolat) 

• Igénybevételét 30 napon belül be kell 
jelenteni a MEKH-hez –

200.000 Ft – 2.000.000 Ft bírság 
• 2017. június 30-ig nincs bírság 
• 2017. június 30-ig kell a szakmai vizsga 

• A vállalkozásnak 2018-tól almérőket kell 
felszerelni (MEKH rendelet fogja szabályozni) 



Köszönöm a figyelmet !

Nagy Péter
30/302-3847

peter.nagy@energycontrol.hu


