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• Fenntartható fejlődés eszméje 

 

• Az energiahordozók jelentőségének áttekintése 

 

• Klímaváltozás 

 

• Bős-Nagymarosi vízlépcsőrendszer 

 

• Víztakarékoskodás otthon 

 

• További energiatakarékossági megoldások a háztartásokban 

• Világítás 

• Fűtési energiaigény csökkentés 

• Hőszivattyú 

• Napenergia hasznosítás 

 

 

 

 

MIRŐL LESZ SZÓ?  
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• „A fenntartható fejlődés…  

…olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő 

nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket”. (Brundtland Bizottság, 1987) 

 

• Két korlát veszélyeztetheti a következő nemzedék lehetőségeit: 

Véges természeti és gazdasági erőforrások elhasználása 

Véges nyelő kapacitások túlzott megterhelése 

Az igények csökkentése fenntartható fejlődés 

   

                                         energiaigény növekedése 

 

• XXI. századi energetika célja a  

megfelelő fejlődési pályák megtalálása 

 

 

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS A NAPIREND!  
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AZ ENERGIAELLÁTÁS RÖVID TÖRTÉNETE 

Gőzgép (James Watt 1769) 



5 

AZ ENERGIAELLÁTÁS RÖVID TÖRTÉNETE 

EJ: exajoule 

biomassza - nagyrészt nem kereskedelmi 

energiaforrás (pl.levegő CO2 =>C v. CH4  

=> CO2+hő)  

Gazdasági világválság (1929-1933); 

II. vh. utolsó évei (1944-45); 

olajárrobbanások (1973, 1980) 

Vizierőművi vill. energia- különbség a statisztikai 

módszer  

-ƞhőer=36% => 10 MJ/kWh alapenergiává 

-ƞ=100% => 3,6 MJ/kWh 
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• Fő okozója az emberi 

tevékenység 

 

• Melegedés hatást gyakorol 

számos geofizikai és 

biológiai rendszerre 

 

• Emberi tevékenységből 

származó fő éghajlat 

módosító hatások: 

 Üvegházhatású gázok légköri 

koncentrációjának növekedése 

 Felszínborítás megváltoztatása 

 Direkt hőkibocsátás 

 

Paradoxon:  

Globális 

felmelegedés=Jégkorszak!!? 

 

ÉGHAJLATVÁLTOZÁS 
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LEIGÁZTUK A TERMÉSZETET 
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• Sarki jég, gleccserek 

olvadása 

• Tengerszint emelkedése 

• Meteorológiai zónák 

átrendeződése, 

szavannásodás, 

elsivatagosodás 

• Szélsőséges meteorológiai 

jelenségek növekedése, 

villámárvizek 

• Vízhiány 

• Biodiverzitás csökkenése, 

átrendeződése 

• Lakó és élőhelyek pusztulása 

• Élelmiszerhiány, és az ezzel 

járó egészségügyi problémák 

• Kórokozók terjedése 

 

A MELEGEDÉS KÖVETKEZMÉNYEI 

Társadalmi konfliktusok 

Migráció 

Észak-Dél konfrontációk 
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• „Évek óta nem volt ilyen 

hideg, az NBC épp most 

nevezte el ezt a Nagy 

Fagynak. És az országunk 

még mindig költ erre a 

globális felmelegedés nevű 

átverésre?” (Donald Trump, 

2014) 

 

• "Az éghajlati változásokról 

folytatott vitában nem a 

természeti környezetről, 

hanem az emberi 

szabadságról alkotott nézetek 

konfrontációjának vagyunk a 

tanúi„ (Václav Klaus, egykori 

Cseh államfő, 2007) 

 

 

NÉHÁNY MEGHATÁROZÓ GONDOLAT NAPJAINKBÓL 
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• „Az elektromos világítás 

sohasem léphet a gáz helyébe.” 
(Ernst Werner Von Siemens, 
német mérnök, a távíró iparág 
kifejlesztője) 

 

• „A levegőnél nehezebb tárgyak 
sohasem fognak repülni” (Lord 
Kelvin, kémikus, 1885) 

 

• „Lovakat mindig is fogunk 
használni, ám az automobil 
csupán múló szeszély marad.” 
(A MICHIGAN BANK ELNÖKE azt 
javasolta Henry Ford 
ügyvédjének, hogy ne fektessen 
pénzt a Ford Motor Companyba, 
1893) 

 

• „A legcsekélyebb jelét sem 
látom annak, hogy a nukleáris 
energia valaha is elérhető lesz.” 
(Albert Einstein, 1932) 

 

• „640 kilobájt mindenkinek 
elég.” (Bill Gates, a Microsoft 
alapítója, 1981)  
 

… ÉS A MÚLT OKOS GONDOLATAI 
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Miért lett volna indokolt? 

 

• Duna hajózhatósága 

 Pozsony-Győr 

• Árvízvédelmi biztonság 

• Talajvízszint szabályozás Mezőgazdasági előnyök 

• Vízenergia hasznosítás (energiaárak!!!) 

• Állandó kisvíz       meder kavicsvagyon kitermelése 

 

25 év alatt jelenértéken 1751 milliárd forintnak megfelelő meg nem termelt energiától 

estünk el a megépítés hiányában!  

BŐS-NAGYMAROSI VÍZLÉPCSŐ - „A PAPÍRTIGRIS 

ÉLETRE KELT” 
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• Aggasztó vízhiány 

• Vízzel terjedő fertőzések 

csecsemőhalálozás 

• Katasztrofális ivóvíz-ellátási 

és szennyvíz-elhelyezési 

állapotok 

• Öregedő vízi-infrastruktúra 

• Természeti katasztrófák 

• Eltűnő vízfelületek  

• Nemzetközi vízgyűjtők 

konfliktusai 

 

 

Különböző igények kielégítése 

alternatív vízkészletből: 

 

csapadékvíz  

  

tisztított szennyvíz 

 

A KLÍMAVÁLTOZÁS ÉS A VÍZGAZDÁLKODÁS 

KAPCSOLATA 

 

 

 

 

 

 

 
Öntözés  WC öblítés 

Autómosás Nyersanyag mosás 

Hűtés  Burkolt felületek tisztítása 



EGY ÁTLAGOS VÁROSI CSALÁD VÍZFOGYASZTÁSA 

 4 fő napi vízfogyasztása: 

 - kád fürdővíz  100-120 liter 

 - zuhanyozás  40-75 liter 

 - kézmosás  3-5 liter 

 - mosás mosógéppel  40-60 liter 

 - WC öblítés  10-15 liter 

 - mosogatás kézzel  40-60 liter 

 - mosogatás géppel  10-15 liter 

 - takarítás   10 liter 

 

Különböző vízhasználatok javasolt 
forrásai: 

– Ivóvíz: vezetékes vízből, rétegvíz 
kútból 

– Használati víz: vezetékes vízből, 
talajvízből, tisztított csapadékvízből 

– Öntözővíz: Csapadékvízből, 
talajvízből, tisztított kommunális vízből 

 

 

 500-600 liter/nap/4 fő 
          DE  
– ennek csupán 5%-a jut be az emberi 

szervezetbe, és további 25-30%-a 
érintkezik közvetlenül a testünkkel 

 

a múlt század végén 800-100 liter/nap/ 
4 fő volt       

 

 oka elsősorban víz ára,  

 

– Néhány nem szokványos példa: 

– Kuwait: „másodosztályú” édes-sós 
víz keverék szolgáltatás 

– Japán: „szürke víz” tisztítása 
helyben és használata WC öblítésre 

– Dél Kalifornia: tisztított szennyvízre 
alapozott ipari vízellátás 

 



FOGMOSÁS PÉLDÁJA 

• 3 l/perc elfolyó víz 

• Napi 2 fogmosás 2 perc 

 Mennyi vizet pazarolunk el? 

• 4380 liter/év => 3723 Ft/év 

De globálisan: 

• Népesség: 7,7 milliárd ember 

• 2% aki 2x 2 percig mos fogat 

• Ebből 1 % folyatja a vizet 1.540.000 fő 

 

                    18.480 m3/nap 

                  6.745.200 m3/ év  

 

Olimpiai úszómedence: 2250 m3  

 

Közel 3000 db olimpiai úszómedence 

mennyiségének felel meg! 
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Tetővizek és burkolt felületi vizek visszatartása felszín alatti tározókkal 

• családi ház tetőzetén 100 m3 esővíz/év  

• 8000 WC öblítés 

• 2000 mosás  

• 0,035 tonna CO2 kibocsátás megtakarítását eredményezi) Közel 3 millió családi ház 

MIT TEHETÜNK A SAJÁT HÁZTARTÁSUNKBAN? 
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.... amikor az egyik környezettudatos gondolat 

támogatja a másikat  

 

Ha minden családi ház tárolót építene, annak 

nagy ára van. Nemzetgazdasági szinten közel 

1500 milliárd Ft. 

VANNAK ALTERNATÍV MEGOLDÁSOK IS... 
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Barcs: 

1 m3 ivóvíz- 474,35 Ft 

1 m3 csatornadíj- 375,54 Ft 

KÉTKÖRÖS HÁZI VÍZELLÁTÁS 
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EGYÉB MEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 
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Hagyományos izzó: 

• rossz hatásfokú rendszer 

• Európában 2012-től kivonták a 
forgalomból 

• Azonnal a maximális fényerőt 
biztosítja 

Halogén izzó: 

• 20-30%-al jobb hatásfok, mint a 
hagyományosnak 

Kompakt fénycső: 

• Energiatakarékos 

• Gyakori kapcsolgatást kevésbé 
bírja 

• 30-60 másodperc szükséges, 
hogy elérje a maximális fényerejét 

LED 

• Széles fény-szín tartományban 
vásárolható 

• Egyes típusok színe is 
szabályozható 

• Bírja a gyakori kapcsolgatást 

• Legenergiatakarékosabb 

• Hosszú élettartam 

 

MIÉRT ÉRDEMES LED FÉNYFORRÁSRA VÁLTANI? 

1 év 2év 3 év 4 év 5 év 6 év 7 év 8 év 9 év 10 év

3 085 5 910 8 995 11 820 14 906 17 731 20 816 23 641 26 466 29 551

2 278 4 555 6 533 8 810 10 788 13 065 15 043 17 321 19 298 21 576

1 465 2 030 2 595 3 160 3 725 5 190 5 755 6 320 6 885 7 450

1 471 1 942 2 413 2 883 3 354 3 825 4 296 4 767 5 238 5 709

Költség [Ft]
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Legyen az összes hűlő felületünk: 450 m² 

Az eredő hőátbocsátási tényező, a hűlő felületek arányában U= 0,329 W/m²K 

Az épületben az elvárt átlagos (parancsolt) hőmérséklet 22°C a fűtési szezonban, melynek hossza 

október 15.-április 15. cca. 182 nap. 

Elmondható, hogy ezen 182 nap alatt átlagosan 2-3°C külső hőmérséklet van.  

Mindezekből könnyen számítható az éves fűtési energiaigény. 

 

E= 0,329 [W/m²K] * 450 [m²] * (23-2,5) [K] *182 [d]*24 [h] =13.256.989 [Wh] 

 

Milyen ismerős mértékegység, ha átváltjuk kWh-ra!! (13.256 kWh) 

 

Ha 23 °C helyett 22 °C-ra állítjuk a parancsolt hőmérsékletet, az éves fűtési energiaigény 13.256 

kWh-ról 12.610 kWh-ra csökken!!! 

 

Ha árammal fűtenénk, ez közel 26.000 Ft megtakarítást jelentene a fűtési szezonban. 

 

HOGYAN CSÖKKENTHETŐ A FŰTÉSI ENERGIAIGÉNY? 
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Áram-hősugárzó ( kényelmes, de drága)   12.610*40 =  504.400 Ft 

Fa vegyes tüzelésű kazán ( nehézkes, de olcsó)  12.610*8,99= 113.364 Ft 

Fa faelgázosító kazán ( közepesen bonyolult, legolcsóbb)  12.610*6,92=  87.202 Ft 

Barnaszén vegyes tüzelésű kazán (környezetszennyező)  12.610*12,56= 158.382 Ft 

Gáz, nyílt égésterű korszerűtlen    12.610*11,58= 146.024 Ft 

Gáz, zárt égésterű, korszerű    12.610*10,07= 126.983 Ft 

Pellet tüzelésű kazán      12.610*18,7 =  235.807 Ft 

 

Hőszivattyú (levegő/levegő pl. légkondicionáló)  504.400/3,5=144.114 Ft olcsó 

      beruházás, de -5°C alatt nem 

      hatékony 

 

Hőszivattyú (talaj/víz)     504.400/4=126.100 Ft  

      költséges beruházás, de 

      hatékony 

 

Hőszivattyú (víz/víz)     504.400/4,5=112.088 Ft 

      költséges beruházás,  

      engedélyköteles, hatékony 

 

MIBE KERÜL EZ NEKÜNK? 
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Hőt át lehet „szivattyúzni” egy 

hidegebb testből a melegebbe, egy 

erre alkalmas készülékkel, de 

ehhez energiát kell befektetni – 

általában villamos energiát. 

HŐSZIVATTYÚ 



23 

KÜLÖNBÖZŐ HŐSZIVATTYÚK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

Levegő/víz hőszivattyú  

(hőforrás a levegő) 

 

Talaj/víz hőszivattyú 

(hőforrás a talaj  max. 100 m-

es rétege, általában azonban 

talajkollektor) 

Víz/víz hőszivattyú  

(hőforrás pl. kút) 

 

+ Korlátlan mennyiségben 

rendelkezésre áll 

+ Korlátlan mennyiségben 

rendelkezésre áll 

+ Legjobb hatékonyság 

+ Nem szükséges fúrni + Jó hatékonyság + Időjárási viszonyoktól 

független működés 

+ Nem kell engedélyezési eljárás + Magasabb előremenő 

vízhőmérséklet 

+ Magasabb előremenő 

vízhőmérséklet 

+ Kedvező beruházási költség + Időjárási viszonyoktól 

független működés 

- Magasabb beruházási költség 

- Általában új építéseknél 

alkalmazható 

- Lehet, hogy engedélyeztetési 

eljárás szükséges 

- Bonyolult engedélyeztetési 

eljárás 

- Hideg időben romlik a 

hatékonysága 

- Helyszíni adottságok nagyban 

befolyásolják 

- Helyszíni adottságoktól függ 

(vízminőség, vízhozam) 

- Előfordul, hogy direkt 

elektromos kiegészítő fűtési 

rendszerekre van szükség 

- Magasabb beruházási 

költségekkel jár 

- Megzavarja a vízbázist 
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NAPENERGIA 

Napállandó: 

1360 W/m2 
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PASSZÍV NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS 
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abszorbens

bevezetés kivezetés
hőhordozó közeg

csővezetéke

hőszigetelés fényáteresztő
borítólemezek

Kétkörös napkollektor rendszer 

kiegészítő fűtéssel 

NAPKOLLEKTOR 



28 

 

60 LAKÁSOS TÁRSASHÁZ 
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• Aktív napenergia hasznosítás 

• napsugárzás => villamos energia 

 

Napelem cella: 

kristályos szilíciumból 

-n típusú félvezető – P szennyezés, 

elektron többlet 

- p típusú félvezető – B 

szennyezés, elektron hiány  

 

Beeső fény hatására => többlet 

töltéshordozó => kiegyenlítésükhöz 

külső áramforrás kell 

- Áram keletkezik 

NAPELEM 
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- Hálózatra kapcsolt  

- Sziget üzemű  

- Hibrid  

NAPELEMES RENDSZEREK 
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• Tóth Miklós találmánya 

NAPELEMES TETŐCSERÉP 



KÖSZÖNÖM  

A FIGYELMET! 


