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Globális felmelegedés

A globális felmelegedés a világ éghajlatrendszerének hosszú távú

felmelegedése. Az ipari korszak indulásával (1850 és 1900 között) vette
kezdetét, különösképpen a fosszilis energiaforrások égetése miatt, ami
megnövelte a hőt visszatartó üvegházhatású gázok koncentrációját a Föld
légkörében.



Mi az üvegházhatás?

• Amint azt tudjuk, az üvegház egy nagy üvegbúra, amit a mezőgazdaságban
használnak. Napközben a napsugarak behatolnak a búra belsejébe, és az üvegbúra
megakadályozza, hogy a hő megszökjön, így az üvegház belseje éjjel is meleg
marad, amikor nem süt a nap.

• A Föld légkörének is van egy hasonló tulajdonsága.

• Ha nem lenne benne sem vízgőz, sem metán (CH4) sem dinitrogén-oxid (N2O), sem
ózon (O3), sem szén-dioxid (CO2), akkor a világunk egy gleccserekkel fedett sivatag
lenne.

• Ezeket a gázokat hívjuk, a vízgőzzel együtt, üvegházhatású gázoknak.

• Az üvegházhatású gázok a mezőgazdaságban alkalmazott üvegházakhoz hasonlóan
a földfelszínre érkező napsugarakat befogják, és megakadályozzák, hogy azok
elhagyják a légkört.

• Az üvegházhatású gázok hiánya esetén a világunk lehűlne, míg ha túl sok van
belőlük, az felmelegedést okoz.



Globális felmelegedés

• A Föld éghajlatában a XX. század elejétől kezdve megfigyelt változások
főként az emberi tevékenységeknek köszönhetőek, különösképpen a
fosszilis energiahordozók égetésének, melyek növelik a Föld légkörében a
hőt visszatartó üvegházhatású gázok szintjét, és megemelik a földfelszín
átlagos hőmérsékletét.

• Az ilyen ember által előidézett hőmérsékletnövekedéseket nevezzük
globális felmelegedésnek.

• A klímaváltozáshoz természetes folyamatok és belső változások (pl.
ciklikus óceáni képződmények, mint az El Niño, La Niña) valamint külső
erők (pl. vulkanikus tevékenységek, a Nap energiaszintjének változásai)
szintén hozzájárulhatnak.



A CO2 aránya a légkörben

• Az ábra a légköri CO2 mennyiségének
1980 és 2020 közötti változását
mutatja. Míg a légköri CO2 szintjét az
iparosodás előtt, 1832-ben 284 ppm
értékben határozták meg, ez a szint
1980-ra 338 ppm-re növekedett. Az a
növekedés, amit pedig azóta
napjainkig tapasztalhatunk, még
feltűnőbb. A Global Monitoring
Laboratórium a légkörben található
CO2 koncentrációját 2019
októberében 409,23 ppm, 2020
októberében pedig 411,53 ppm
értékben határozta meg. A Boğaziçi
Egyetem Klímaváltozási és
Klímapolitikai Kutatóközpontjának
adatai szerint az utóbbi pár
évszázadban ez az érték a duplájára
nőtt, 1950-től pedig évente 1%-kal
lett magasabb.

A szén-dioxid globális havi középértéke.
Forrás: National Oceanic and Atmospheric 

Administration/Global Measuring Lab.

A CO2 GLOBÁLIS HAVI KÖZÉPÉRTÉKE

ÉV
P

P
M

2
02

1
. j

an
u

ár



Egyéb üvegházhatású gázok

• A nitrogén-oxid mezőgazdasági és ipari tevékenység során, valamint a szilárd

hulladékok és fosszilis energiahordozók égetésekor keletkezik. Ez a gáz, ami az

autók kipufogóján keresztül is a levegőbe kerül, környezetszennyező.

• A CO2, NH3 és NO gázok koncentrációnövekedése a Föld hőmérsékletét emeli,

ennek eredményeképpen a légkör vízgőztartalmának növekedése elkerülhetetlen.

A klórozott-fluorozott szénhidrogén (CFC) gázok bontják az ózont. Ezeknek a

gázoknak a legtöbbje az 1950-es évek terméke, és ma hűtőkben,

légkondicionálókban, dezodorokban, tűzoltó készülékekben és műanyagok

gyártásához használják.



Energiafogyasztás energiaforrásonként
Globális primer energiafogyasztás energiaforrásonként
A primer energia számítása a „behelyettesítéses módszer” alapján történik, amely figyelembe veszi fosszilis 
energiaforrások felhasználásának veszteségeit azáltal, hogy a nem fosszilis energiát úgy alakítja át energiabevitellé, 
mintha itt is ugyanolyan átalakítási veszteségek merülnének fel, mint a fosszilis energiaforrásoknál.

Egyéb 
megújulók
Modern bioüzemanyagok
Nap
Szél
Víz
Atom
Gáz

Olaj

Szén

Hagyományos 
biomassza

Forrás: 



Energiafogyasztás 2019-ben

Erőforrás Fogyasztás (TWh) Arány (%)

Arány változása 

2018-hoz képest (%)

Kőolaj 53610 33,1 -0,2

Földgáz 39305 24,2 0,2

Szén 43860 27,0 -0,5

Megújulók * 8055 5,0 0,5

Víz 10445 6,4 0,0

Atom 6915 4,3 0,1

Összesen 162190

Forrás: https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-
economics/statistical-review-of-world-energy/year-in-review.html) 

(*): Megújulók, a víz kivételével



Folyékony energiahordozó fogyasztás/termelés:
Korábbi időszakok és előrejelzés 

A világ folyékony üzemanyag termelési - fogyasztási egyenlege
millió hordó/nap

világ szintű termelés

világ szintű fogyasztás

előrejelzés

Implicit készletfelhalmozás 

Implicit készletfelhasználás

Forrás: USA Energy Information Administration. Short-Term Energy Outlook 2021. január



A világ földgázfogyasztása éves 
bontásban 

Forrás: https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/world-natural-gas-
production-by-region-1973-2019

OECD
Nem-OECD Európa és Eurázsia
Nem-OECD Közel-Kelet
Nem-OECD Ázsia (Kínával)
Nem-OECD Afrika
Nem-OECD Amerika



A szén, a kőolaj és a földgáz kialakulása

• Fosszilis energiaforrásnak hívjuk azokat a szerves eredetű energiaforrásokat, melyek

több millió évig a kőzet és a talaj alatt maradtak, és a hő és a nyomás miatt

fosszilizálódtak. Ezeknek az energiaforrásoknak a legfontosabb tulajdonsága, hogy

nagy mennyiségben tartalmaznak szénhidrogéneket és szént. Az üzemanyagok ilyen

tulajdonságaikon túl korlátozott mennyiségben állnak rendelkezésre a világ

bizonyos részein. A fosszilis anyagoknak ezt a világszerte található korlátozott

mennyiségét nevezzük készleteknek vagy tartaléknak.

• A fosszilis energiaforrások csoportjai a szén, a kőolaj és a földgáz. A világ fosszilis

energiahordozó készleteinek 70%-a szén, 14%-a kőolaj, 14%-a földgáz és 2%-a

egyéb fosszilis erőforrás.

• A fosszilis energiaforrások világszerte való megoszlását tekintve azt láthatjuk, hogy

a folyékony és gáz készletek a világ bizonyos részeire koncentrálódnak, míg a

szénkészletek egyenletesebb eloszlást mutatnak, és szén kitermelésére több mint

50 országban kerül sor.



A szén, a kőolaj és a földgáz kialakulása
• A kőszén főként szénből, hidrogénből, oxigénből és kis mennyiségben kénből és

nitrogénből áll. A szén a fa után a legrégebbi energiaforrás. A vélekedések szerint a

IX. század Angliájában a házaknál fűtési célokra használták fel.

• A kőolaj tengeri növények és állatok maradványainak bomlástermékeiből áll.

Miután ezek a maradványok évmilliókon át lebomlanak, már csak olajos anyagok

maradnak hátra. Ez az olajos anyag, amely az iszap és kőzetrétegek alatt található,

olajjá alakul. A kőolaj szilárd, folyékony és gáznemű szénhidrogének különböző

arányú elegye. A kőolaj hidrogénből és szénből álló anyag, amely kis mennyiségben

ként is tartalmaz, nincs általános képlete.

• A szénhidrát alapú földgáz nagy mennyiségben található porózus kőzetek

üregeiben vagy olajmezők fölött összesűrűsödött gáz formájában. Színtelen,

szagtalan, és a levegőnél könnyebb. Keletkezése a kőolajéval azonos.



Lehetséges energiaforrások

• A tudósok és a nemzetközi közösség véleménye a fosszilis energiahordozók

klímaváltozásra való hatásáról azonos. Ezért a fosszilis energiahordozók

alternatíváinak fejlesztésén dolgoznak, és új energiaforrások bevonását vizsgálják.

• A Párizsi klímaegyezmény tagjai országaikban 2031-ig bezárják a széntüzelésű

hőerőműveket. Ezért a fenntartható energiára vonatkozóan intenzív vizsgálatokat

folytatnak, még mielőtt a fosszilis energiatartalékok kimerülnének.

A fenti ábrán megfigyelhető, hogy az OECD országokban 2012 és 2040 között a
folyékony energiahordozók használatának növekedése a nullához közelít. A folyékony
energiahordozók fogyasztása az OECD-n kívüli országokban várhatóan 1,9 százalék,
világszerte pedig 1% lesz.

Régió

Amerika
Európa
Ázsia

Európa és Eurázsia
Ázsia
Közel-Kelet
Afrika
Amerika

OECD

Nem-OECD

Világ szinten összesen

Éves átlagos százalékos 

változás



Megoldások a fenntartható energiára

• A fenntartható energia a jelenlegi igények kielégítése érdekében olyan módon

termelt és felhasznált energia, hogy az nem veszélyezteti azt jövő generációi is

képesek legyenek kielégíteniük a szükségleteiket. Ezért a fosszilis

energiahordozókból származó energia nem fenntartható.

A fenti ábra mutatja, hogy az USA energiatermelése számottevően nő, de a 2020-as
Éves Energiaügyi Kitekintés (AEO) a fogyasztás mérsékelt növekedését mutatja - a
jelenlegi törvényeket és szabályozásokat feltételezve. Forrás: EIA

Energiatermelés (AEO2020 Referenciaeset)
kvadrillió brit termikus egység

Energiafogyasztás ágazatonként (AEO2020 Referenciaeset)
kvadrillió brit termikus egység

korábbi adatok   előrejelzések korábbi adatok   előrejelzésekszáraz földgáz

nyersolaj és 
kondenzátumok
egyéb megújuló energia

szén

folyékony gáztermékek
atom
víz

villamos energia

ipar

közlekedés

lakossági

kereskedelmi



Megoldások a fenntartható energiára, 
a globális felmelegedés leküzdése

A fenti ábrán megfigyelhető, hogy a fosszilis energiaforrásokból származó
villamosenergia-termelés aránya a jövőben világszerte csökkenni fog. Az előrejelzések
szerint a megújuló energiaforrásokból származó villamos energia mennyisége 2050-re
a jelenlegi háromszorosa lesz.

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

                            

                                                                  
                     

                  

     
          

     

    

     

         
     

A világ nettó villamos energia termelése IEO2019, Referenciaeset (1990-2050)
trillió kWh

korábbi adatok   előrejelzés

egyéb
megújulók

nap

szél

víz

minden más 
energiahordozó



A megújuló energia, és a megújuló és nem-
megújuló energiaforrások definíciója

• A megújuló energiaforrások energiapotenciálja természetes folyamatoknak vagy

emberi tevékenységeknek köszönhetően folyamatosan megújul. Az ilyen

erőforrások a napenergia, szélenergia, hőenergia, óceánokból nyert energia,

biomassza energia.

• A nem megújuló energiaforrások olyan erőforrások, melyek a használattal

kimerülnek. A fosszilis és atomenergia források nem megújuló erőforrások.



A biomassza-energia bemutatása

• A biomassza-energia élő vagy korábban élő szervezetekből kinyert energiaként

írható le. A legáltalánosabb biomassza anyagok növények, úgy mint a kukorica,

szója stb. Ezeket a növénytípusokat energianövényeknek nevezzük. Ezeken túl az

erdészeti, szántóföldi és állati hulladékok is olyan anyagok, melyekből biomassza

energiát nyerhetünk.

• A biomassza energia a megújuló energiaforrások közül nagy potenciállal

rendelkezik, és olyan energiaforrás, amely az energiát képes folyamatosan

szolgáltatni, nem pedig szakaszosan, mint a szél vagy a Nap. A biomassza hazai

erőforrás, amely növeli a helyi termelést és a foglalkoztatást. A légkör CO2 tartalmát

nem növeli, mivel ugyanannyi szén-dioxidot bocsát a légkörbe az égésekor, mint

amennyit felvesz, és elméletileg ez olyan tüzelőanyag, ami - amennyiben az erdő-

és növényi ültetvények megújításra kerülnek - nem járul hozzá az üvegházhatáshoz.



A napenergia és a fotovoltaikus 
energia bemutatása

• A napenergia az az energia, amely főként hidrogénatomok keletkezésekor jön létre,
a Napban zajló termonukleáris átalakulások eredményeként. A Nap a Föld fő
energiaforrása. A Nap napi szinten 15-ezerszeresét biztosítja annak az energiának,
amelyet a Napból a világunkba érkező energiaként fogyasztunk. Ez az emberiség
legnagyobb és leghatékonyabb energiaforrása. A becslések szerint a Nap egy óra
alatt annyi energiát szolgáltat bolygónknak, amennyi az teljes emberiség éves
energiafogyasztásának felel meg.

• A napenergia felhasználása aktív vagy passzív formában történik. A passzív
technikákhoz tartozik az épületek Naphoz viszonyított megfelelő tájolása, hőelnyelő
anyagok használata (hőtároló tömeg) és a természetes meleglevegő-áramlás. Az
aktív technikák közé tartoznak a vízmelegítő rendszerek, melyeket a napos
országokban széles körben használnak, és a fotovoltaikus avagy napelemes
rendszerek, melyek a Nap energiáját közvetlenül elektromos energiává alakítják.



A napenergia és a fotovoltaikus 
energia bemutatása

• A Nap által kibocsátott energia a napenergia. A potenciális napenergia függ a
földrajzi fekvéstől.

• A fotovoltaikus hatás egy napfénynek kitett félvezető anyagon keletkező
elektromotoros erő képződésének jelensége.

• 1839-ben számolt be róla a francia fizikus, Edmund Becquerel, aki felfedezte,
hogy egyes fénynek kitett anyagokban gyenge elektromos áram keletkezik.
Ezeket az elveket alkalmazták a fotovoltaikus napelempanelekre is.

• Az idő előrehaladtával a technológia fejlődött, és a panelek mérete és ára is
csökkent.

• A fényelektromos hatás egyenáramot generál. Azonban mivel váltóáramú
villamos energiát használunk, szükség van az egyenáramot váltóárammá alakító
szerkezetekre. Az ilyen szerkezeteket hívjuk invertereknek. Hogy a napenergia
előnyeit folyamatosan lehessen élvezni, pl. éjjel is, amikor nincs napsütés,
akkumulátorokat használhatunk a villamos energia eltárolására míg a Nap fenn
van az égen.



A szélenergia bemutatása

• Az emberek évszázadokon keresztül hasznosították a szél energiáját. A
kezdetekben a legfeltűnőbbek a Cervantes regényéből is ismert szélmalmok
voltak.

• A szélmalmokat századokon át használták a szél energiájának mechanikus
energiává való átalakításához, például Hollandiában a földek árvíz elleni
védelméhez és általánosságban a mezőgazdasági termények feldolgozásához.

• Jelenleg a szélenergia a villamosenergia-termelés egyik fontos erőforrása. A

korábbi századokban megismertük, hogyan alakíthatjuk a szél energiáját

mechanikus energiává. Ma generátorok segítségével az így nyert mechanikus

energiát villamos energiává alakítjuk át.

• Napjainkban számos országnak van még hatalmas kihasználatlan potenciálja a

szélenergiában.



A geotermikus energia bemutatása
• A geotermikus energia a Földön található természetes hő. A földkéreg különböző

mélységeiben található forró kőzeteken át haladó felszín alatti vizek ezt a hőt
magukkal szállítják, és egy bizonyos területről összegyűlve egy víztározót hoznak
létre.

• Ezekben a tározókban lévő különböző vegyi anyagokat is tartalmazó meleg vizet,
gőzt és gázokat geotermikusnak nevezzük.

• A geotermikus energia ezeknek a geotermikus erőforrásoknak a kiaknázását és
közvetlen vagy közvetett módon való felhasználását is jelenti. Az ezekből a
forrásokból, valamint bizonyos forró, vizet nem tartalmazó kőzetekből származó
hőenergia a geotermikus energia.

• A geotermikus energiaforrások fűtésre közvetlenül hasznosíthatók. Ezen belül az
épületfűtésre (házak, mezőgazdasági üvegházak stb.) való használat az élelmiszerek
szárításában, aszalásában is kezd teret nyerni. Továbbá az erőforrás potenciáljától
függően a geotermikus víz energiája erőművek segítségével villamos energiává is
alakítható.



A hidroelektromos energia bemutatása

• Bár a hidroelektromos energia a vízerőművek segítségével nyert villamos
energiát jelenti, a víz folyása már önmagában is mechanikus energia forrása.
Például már ősidők óta használnak vízimalmokat különféle célokra.

• A hidroelektromosság a vízenergia villamosenergia-termelésre való
felhasználása.

• A vízerőműhöz először is szükség van egy víztározóra.

• Ilyen víztározót úgy kaphatunk, ha egy folyón gátat építünk. A tározó vizét a gát
szabályozott módon engedi le egy lejjebb fekvő vízmederbe. Az így nyert
kinetikus energiából származik a turbinák mozgási energiája. Ez a mechanikus
energia generátorok segítségével kerül átalakításra villamos energiává.



Biogáz energia bemutatása
• A biogáz a szerves hulladékokból származó, azokból termelt hasznosítható gázt

jelenti.A biogáz energia a szerves anyag átalakítása szén-dioxid és metán gázzá,
mikrobiológiai flóra segítségével, oxigénmentes környezetben.

• Mivel a biogáz kinyerése alapvetően szerves anyagok lebontásán alapul,
alapanyagaként növényi hulladékokat és állati trágyákat lehet felhasználni.

• A baromfitrágya felhasználása fontos, mert a mezőgazdasági használata során
növeli a talaj sótartalmát. Biogázzá alakítva azonban ez a talajban használhatatlan
trágya hasznossá válik. Ma már a biogáz használata az egy adott ház fűtésére és a
konyhai gázfelhasználására való alkalmazáson túl villamos áram termelésére is kezd
elterjedni.

• A biogáz előállításának három szakasza van: a hidrolízis, a savképződés és a
metánképződés.

• Az első szakaszban a hulladékokat mikroorganizmusok által biztosított enzimek
segítségével oldhatóvá alakítják. A második szakaszban savképző baktériumok
aktiválódnak, és olyan rövid szerkezetű anyagokat kapunk, mint az ecetsav. Az
utolsó szakaszban ezeket az anyagokat metánképző baktériumok oxigénmentes
környezetben metángázzá alakítják.
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