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TARTALOMJEGYZÉK

EL SZÓ
Fontosabb jelölések 
1. Az energetikával és az energetika környezeti hatásaival kapcsolatos 

legfontosabb  alapismeretek
1.1. Az energiaellátás

 Energiafajták - Primer és szekunder energiahordozók - 
Energiaátalakítók – Vezetékes és egyedi energiaellátás - Energiafogyasztók 

1.2. Energiarendszerek 

 Energiatermel  rendszer és energiamérleg - Földgázellátó-rendszer - 
Villamosenergia- ellátórendszer - Távh ellátás

1.3. Az energiaátalakítási folyamatok 

 Az energiaátalakítási folyamatok hatásfoka - Mennyiségi veszteségek - 
Irreverzibilitás okozta veszteségek 

1.4. Az energiaellátás hatékonysága

 Az energetikai hatékonyság mutatói - Energetikai rugalmasság - 
Gazdasági hatékonyság 

1.5. Energia és környezet, az energetika környezeti hatásai 

 Energia és klíma - Az energetika környezeti hatásai - A leveg 
szennyezése - Vízszennyezés - Talaj szennyezése, term föld csökkenése 
(tájrombolás) - Táplálékszennyezés - Az él világ károsodása - Épített 
környezet károsítása

1.6. Az integrált energia- és környezetpolitika legfontosabb alapelvei 

 Az energetika környezeti, társadalmi és gazdasági összefüggései  -  Az 
integrált energia- és környezetpolitika keretei 
Irodalom az 1. fejezethez 

2. Energiaforrások, energiahordozók 
2.1. Hagyományos primer (fosszilis)  energiakészletek, energiaforrások 

A világ energiahordozó vagyona - Hazai energiahordozó készletek – 
Atomer m!vek f!t anyagkészletei

2.2. Megújuló energiaforrások

 Napenergia - Biomassza - Szélenergia - Vízenergia (Tengerek 
energiája) - Geotermikus energia

2.3. A primer energiahordozók kutatása, feltárása, kitermelése, el készítése

A primer energiahordozók kutatása, feltárása - Szénbányászat, 
szénnemesítés, szénát - alakítás - K olajtermelés, feldolgozás - 
Földgáztermelés, feldolgozás - Környezeti  hatások 

Irodalom a 2. fejezethez 



6

3. Energiaátalakítás
3.1. Közvetlen energiatermelés, h termelés

A tüzel anyagok eltüzelése, az égés feltételei - A közvetlen h termelés
energetikai jellemz i - Tüzel berendezések fosszilis tüzel anyagok
(szén, olaj, földgáz) eltüzelésére.  G zkazánok, forróvízkazánok, 
kondenzációs kazánok - Atomreaktorok 

3.2. Közvetlen energiatermelés, villamosenergia-termelés

 Közvetlen villamosenergia-termelés (H er m!vek, atomer m!vek)
3.3. Kapcsolt energiatermelés

Ellennyomású er m!vek - Gázturbinás és gázmotoros energiatermel 
egységek

3.4. Az energiaátalakítás és a környezetvédelem kapcsolata

Tüzelés és légszennyezés - Légszennyez  anyagok kibocsátása, 
leválasztása - Kénkibocsátás, kéntelenítés - Nitrogénoxidok 
kibocsátása, csökkentése - Szén-dioxid kibocsátás, csökkentése - 
Szennyez  anyagok légköri terjedése, immisszió - Környezeti 
hatásvizsgálat tüzel berendezésekre - A hazai er m!rendszer m!szaki
állapota és a környezetvédelem - Nukleáris energetika és a 
környezetvédelem.

Irodalom a 3. fejezethez 

4. A megújuló energiaforrások 
4.1. A napenergia hasznosítása 

Magyarország adottságai a napenergia hasznosítására - Passzív 
napenergia-hasznosítás Aktív napenergia-hasznosítás - 
Villamosenergia-termelés napenergiából (Photovoltaik) - A napenergia 
hasznosítás és környezetvédelem. 

4.2. A biomassza energetikai hasznosítása

A biomassza közvetlen h hasznosítása - A biomassza mint folyékony 
energiahordozó-  Biogáz termelés, hasznosítás - Kapcsolt h - és 
villamosenergia-termelés biogáz, növényi olaj felhasználásával. A biomassza 
energetikai hasznosításának környezetvédelmi kérdései.

4.3. A szélenergia hasznosítása

A potenciális szélenergia-széler m!vek. - A széler m!vek környezeti 
hatásai

4.4. A geotermikus energia hasznosítása

A potenciális geotermikus energia - A geotermikus h hasznosítás - A 
h szivattyús energiaellátás - A geotermikus energia komplex 
hasznosítása és a környezetvédelem 

4.5. A vízenergia hasznosítása

A potenciális vízenergia - Vízer m!vek - A vízenergia felhasználás 
környezeti hatásai 

4.6. A települések hulladékainak energiahasznosítása
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Elégetés és h hasznosítás - Gáztermelés és felhasználás
Irodalom a 4. fejezethez

5. A jöv! energiaforrásai, nem hagyomnyos energiaátalakítások 
5.1. A hidrogén 

5.2. Tüzel anyag-cellák

5.3. Magnetohidrodinamikus-MHD-generátor

5.4. Atommagfúzió 

Irodalom az 5. fejezethez

6. Az energia szállítása, környezeti hatásai
6.1. Szilárd, folyékony és gáznem! energiahordozók szállítása 

6.2. A villamos energia szállítása 

6.3. A különféle szállítási eljárások környezetvédelmi szempontú 

összehasonlítása

6.4. Hasadóanyagok és kiégett f!t elemek szállítása, környezeti hatásai 

6.5. Az energia szállítás veszteségei, környezeti hatásai

Irodalom a 6. fejezethez 

7. Az energia felhasználása és a környezetvédelem 
7.1. A világ energiafelhasználása és várható struktúrája

7.2. Magyarország energiafelhasználása és várható struktúrája, 

 környezeti hatásai 

7.2.1. A magyarországi energiafelhasználás jellemz i, jöv beni struktúrája.

7.2.2. A termelési célú hazai energiafelhasználás és a környezetvédelem 

Az energiafelhasználással kapcsolatos kibocsátások (légszennyezések) - 
Az ipar energiafelhasználása és ennek környezeti hatásai 

7.2.3. A közlekedés energiafelhasználása és a környezetvédelem 

7.2.4. A mez gazdaság energiafelhasznlása és a környezetvédelem 

7.2.5. Lakossági energiafelhasználás és ennek környezeti hatásai 

A háztartások energiafelhasználása - A távf!tés és környezetvédelem 
kérdései -  Ökológikus építészet és környezetvédelem - Épületek 
h védelmének utólagos fokozása 

7.2.6. A magyar energiapolitika és a Nemzetközi Környezetvédelmi Program 

célkit!zései mint az integrált energia- és környezetpolitika megvalósításának 

eszköze

Fenntartható fejl dés - Energetika, ökológia, politika, az állam szerepe
Irodalom a 7. fejezethez

Mellékletek
M1 Energiastratégiai események a magyar energetikában, energetikával 
kapcsolatos törvények, jogszabályok 
M2 Nemzetközi környezetvédelmi és természetvédelmi egyezmények


