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MOdULVÁZLAT

Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja / 
fejlesztendő készségek

Munkaformák 
és módszerek

Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

I. RáhAngolás, A fEldolgozás ElőKészíTésE

I/a A projekt előkészítése

A A P1 melléklet alapján a tanár ismerteti 
a diákokkal a foglalkozás felépítését.  

5 perc

A játék kereteinek 
kialakítása

Figyelem

Frontális munka – 
tanári magyarázat

P1 (Játékleírás)

I/b Csapatok kialakítása

A A tanulók 4-5 fős csapatokat alakítanak. 
A megalakult csapatok valamilyen a projekt 
témájához illő nevet választanak maguknak.

5 perc

Szervezés

Figyelem
Együttműködés

Frontális munka – 
csoportalakítás

II/c Az anyaggyűjtés előkészítése

A Minden tanuló kap egy feladatlapot (D1), 
amely az internetes anyaggyűjtés szempontjait 
tartalmazza. A csoportokon belül eldöntik, 
hogy ki melyik résztémával fog foglalkozni 
a lapon szereplők közül.

5 perc

A részfeladatok 
elosztása 

Kommunikáció
Együttműködés 

Csoportmunka – 
feladatelosztás 

D1 (Feladatlap)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja / 
fejlesztendő készségek

Munkaformák 
és módszerek

Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

II. Új TARTALOM FELdOLgOZÁSA

II/a Anyaggyűjtés

A A csoportok önállóan gyűjtenek anyagot az 
interneten.

30 perc

Ismeretszerzés
Információkezelés

Egyéni, illetve 
csoportos 
gyűjtőmunka

Informatikai 
eszközök
Internet

P2 Fontosabb 
webcímek 

II/b Kérdések összeállítása

A (Itt kezdődik a második tanóra.)
A csoportok összeállítják a saját kérdéseiket 
és az azokhoz kapcsolódó válaszok listáját. 
Közben szükség szerint folyamatosan 
konzultálnak a tanárral.

20 perc

Az összegyűjtött anyag 
rendszerezése

Rendszerezés
Együttműködés

Csoportmunka – 
kupactanács

A kitöltött D1 
feladatlapok
D2 (Kérdésűrlap)
Jegyzetpapír
Írószerszámok

II/c Kérdéskártyák készítése

A A tanár által is jóváhagyott kérdések 
felhasználásával minden csoport elkészíti 
azokat a kérdéskártyákat, amelyek majd 
szerepet kapnak a játékban.

20 perc

A játék kellékeinek 
elkészítése

Együttműködés
Munkaszervezés

Csoportmunka – 
közös alkotás 

Kitöltött D2 lapok
D3 (Kártyasablon)

Kartonpapír
Olló, ragasztó 
Írószerszámok

Fénymásoló
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja / 
fejlesztendő készségek

Munkaformák 
és módszerek

Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

II/d Próbajáték

A A játék szabályai (P1) szerint minden csapat 
feltesz egy kérdést a partnerének, és ellenőrzi 
a válasz helyességét. Ha a próbakörben minden 
simán megy, kezdődhet az igazi verseny. Ha 
probléma van, pontosítani kell a szabályokat.

5 perc

A játékszabályok 
tesztelése 

Szabálykövetés 
Együttműködés

Frontális munka –  
közös játék

A D3 segítségével 
elkészült kártyák

Csomagolópapír
Vastag filctollak
Ragasztógyurma
Stopperóra

II/e A verseny

A (Itt kezdődik a harmadik tanóra.)
A csapatok több körben felteszik egymásnak 
a kérdéseiket, az előzőleg megerősített 
szabályok alapján. A pontokat jól látható 
méretben a csapatok nevei mellett egy 
csomagoló papírra jegyzik fel.

35 perc

A játékszabályok 
tesztelése 

Szabálykövetés 
Együttműködés

Frontális munka –  
közös játék

A D3 segítségével 
elkészült kártyák

Csomagolópapír
Vastag filctollak
Ragasztógyurma
Stopperóra

III. Az új TARTAloM ÖsszEfoglAlásA, EllEnőRzés és éRTéKElés

III/a Eredményhirdetés

A A tanár a csomagolópapíron vezetett 
jegyzőkönyv alapján kihirdeti a verseny 
végeredményét.

5 perc

A csoportok 
teljesítményének 
értékelése

Frontális munka – 
tanári magyarázat

Az eredményeket 
rögzítő 
jegyzőkönyv
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja / 
fejlesztendő készségek

Munkaformák 
és módszerek

Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

III/b értékelés

A A gyerekek a tanár irányításával megbeszélik 
a játék tapasztalatait, külön értékelve a legjobb 
kérdéseket is.

5 perc

A személyes 
tapasztalatok 
összegzése 

Véleményalkotás

Frontális munka – 
beszélgetőkör

A D3 alapján 
elkészült kártyák
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P1 – Játékleírás

1. Csoportok alakítása
A gyerekek 4-5 fős csoportokban dolgoznak. A csoportok száma 
befolyásolja a játék menetét. Ha az osztályban 8 csoport alakul, 
egyenes kiesésű szisztémában lehet játszani: 4 páros csoportjáték 
után lesz 4 kiesett csoport. A 4 bent maradó játszik két játékot, 
megint kiesik 2 csoport, és végül egy játék a döntő, tehát összesen 
7 játékot kell lejátszani (ha a 3-4 helyezésért is játszani akarnak a 
gyerekek, akkor 8 játék). Egy játék kb. 5 perc (ezt a feltehető kérdé-
sek számával lehet szabályozni). Ha 6 csoportot alakítunk, 3 játék 
után 3 csoport esik ki, és a bent maradók körmérkőzést játszanak, 
az megint 3 játék, tehát összesen 6 játék.

2. Gyűjtés az interneten
A csapatok a saját felteendő kérdéseikhez gyűjtenek anyagot az 
interneten, egyben anyagot gyűjtenek a többi csapat által felte-
hető kérdések megválaszolásához is.

3. Kérdések gyártása
Kérdések összeállítása az interneten gyűjtött anyag alapján. 
A kérdéseket a tanárnak kontrollálnia kell, hogy a kérdések ne 
legyenek túl nehezek, illeszkedjenek a témához, valamint a pon-
tozásuk megfelelő legyen.

4. Felkészülés
A tanár által már kontrollált kérdésekből a kártyák elkészítése, 
az interneten gyűjtött anyagok rendszerezése.

5. Verseny
Egy fordulóban páronként versenyeznek a csoportok oly mó-
don, hogy egymásnak felteszik a kérdéseket. A válaszadásra 
előre meghatározva 1, illetve 2 perc jusson. Az első fordulóban a 
tanár méri az időt és dönt a pontokról, utána pedig a kieső csa-
patok átveszik a zsűri szerepét Minden fordulóban másik csapat 
vezeti a játékot, méri az időt és dönt a pontokról úgy hogy a 
kérdésekre adott válaszokat megkapja egy táblázatban.

6. Eredményhirdetés
Nem csak a győztes csapat megnevezése fontos, hanem az 
anyaggyűjtés, a jó kérdésfeltevés, jó válaszok kiértékelése is.

P2 – Fontosabb webcímek

http://www.kornyezetunk.hu 
http://www.energiamedia.hu 
http://www.eh.gov.hu 
http://www.energiaklub.hu 
http://energia.lap.hu 
http://www.iea.org 

TANÁRI SEgÉdLETEK
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P3 – Kérdéskártyák arra az esetre, ha a gyerekek nem tudtak elegendő mennyiségű kérdést készíteni.

1. KÁRTYA 2. KÁRTYA 3. KÁRTYA

A világ energiafelhasználásában hány 
százalék szerep jut a kőolajnak (2002-es 
adatok)?

A világ energiafelhasználásában hány 
százalék szerep jut a földgáznak (2002-es 
adatok)?

A világ energiafelhasználásában hány 
százalék szerep jut a  szénnek (2002-es 
adatok)?

Max. pontszám: 2  Max. pontszám: 2  Max. pontszám: 2  

 

4. KÁRTYA 5. KÁRTYA 6. KÁRTYA

A világ energiafelhasználásában hány 
százalék szerep jut az  atomenergiának 
(2002-es adatok)?

A világ energiafelhasználásában hány 
százalék szerep jut a  megújuló ener-
giaforrásoknak (2002-es adatok)?

Mik azok a megújuló energiaforrások?

Max. pontszám: 2 Max. pontszám: 2  Max. pontszám: 3

7. KÁRTYA 8. KÁRTYA 9. KÁRTYA

Mik azok a fosszilis energiaforrások? Mi a biomassza? Miért mondjuk a fa vagy energiafű el-
égetésére, hogy 0%-os szén-dioxid kör-
forgása van?

Max. pontszám: 2 Max. pontszám: 2  Max. pontszám: 3  
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10. KáRTYA 11. KÁRTYA 12. KÁRTYA

Mi a napenergia kinyerésének három 
alapvető módja?

Mi az a napkazán? Mely 3 ország  termeli ki a legtöbb kőola-
jat és mennyit?

Max. pontszám: 3  Max. pontszám: 2 Max. pontszám: 3  

13. KÁRTYA 14. KÁRTYA 15. KÁRTYA

Mely 3 ország exportálja a legtöbb kő-
olajat és mennyit?

Mely 3 ország importálja a legtöbb kő-
olajat és mennyit?

Mely 3 ország termeli ki a legtöbb föld-
gázt és mennyit?

Max. pontszám: 3  Max. pontszám: 3  Max. pontszám: 3  

16. KÁRTYA 17. KÁRTYA 18. KÁRTYA

Mely 3 ország  exportálja a legtöbb föld-
gázt és mennyit?

Mely 3 ország importálja a legtöbb föld-
gázt és mennyit?

Mely 3 ország  termeli ki a legtöbb szenet 
és mennyit?

Max. pontszám: 3  Max. pontszám: 3  Max. pontszám: 3  
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19. KÁRTYA 20. KáRTYA 21. KÁRTYA

Mely 3 ország termeli atomerőműben 
a legtöbb villamos energiát és mennyit?

Mely 3 ország termeli vízerőműben a 
legtöbb villamos energiát és mennyit?

Mi az a szén-dioxid emisszió?

Max. pontszám: 3  Max. pontszám: 2 Max. pontszám: 2  

22. KÁRTYA 23. KÁRTYA 24. KÁRTYA

Mit jelent a szén-dioxid emisszió  kvóta 
és a vele való kereskedelem?

Mi a Kiotói egyezmény? A szélerőmű: elve, jellemzői, előnyei, 
hátrányai

Max. pontszám: 2  Max. pontszám: 2  Max. pontszám: 2  

25. KÁRTYA 26. KÁRTYA 27. KÁRTYA

A geotermikus erőmű: elve, jellemzői, 
előnyei, hátrányai

Az atomerőmű. elve, jellemzői, előnyei, 
hátrányai

A napkollektor : elve, jellemzői, előnyei, 
hátrányai

Max. pontszám: 2  Max. pontszám: 2  Max. pontszám: 2  
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28. KÁRTYA 29. KÁRTYA 30. KáRTYA

Hőszivattyú Vízerőmű Ár-apály erőmű

Max. pontszám: 2  Max. pontszám: 2  Max. pontszám: 2  

31. KÁRTYA 32. KÁRTYA 33. KÁRTYA

Hullámerőmű Biomassza erőmű Gázturbina

Max. pontszám: 2  Max. pontszám: 2  Max. pontszám: 2  

34. KÁRTYA

Mely háztartási gépek fogyasztanak a 
legtöbbet és átlagban mennyit?

Max. pontszám: 3  
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A kérdéskártyák  és a válaszok táblázata

N= Kérdések Válaszok Pontozás

1 A világ energiafelhasználásában hány százalék szerep 
jut a kőolajnak (2002-es adatok)?

34,9% elfogadható: 30–40% 2

2 A világ energiafelhasználásában hány százalék szerep 
jut a földgáznak (2002-es adatok)?

21,2% elfogadható:17–25% 2

3 A világ energiafelhasználásában hány százalék szerep 
jut a szénnek (2002-es adatok)?

23,5% elfogadható: 19–27% 2

4 A világ energiafelhasználásában hány százalék szerep 
jut az atomenergiának (2002-es adatok)?

6,8% elfogadható: 5–9% 2

5 A világ energiafelhasználásában hány százalék szerep jut 
a megújuló energiaforrásoknak (2002-es adatok)?

11% elfogadható: 9–13% 2

6 Mik azok a megújuló energiaforrások? Amelyek a természetben nem túl hosszú időciklusban 
reprodukálódnak (biomassza, tûzifa, energiafű, ár-apály 
energia, napenergia, szélenergia, geotermikus energia 
stb.

3

7 Mik azok a fosszilis energiaforrások? amelyek fosszíliákat alkotnak a föld mélyében (szén, 
gáz, kőolaj)

2

8 Mi a biomassza? Mezőgazdasági termeléskor keletkező szerves hulladék 
(például trágya, növényi hulladékok), amelyből éghető 
gáz formájában energia nyerhető

2

 9 Miért mondjuk a fa vagy energiafű elégetésére, hogy 0%-
os szén-dioxid körforgása van?

Mert amennyi szén-dioxidot megkötött és átalakított a fa 
életében, annyit fog visszaadni a levegőbe, mikor elég. 
(Ezek nem pontos adatok, csak jellemzően így mondják.)

3
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N= Kérdések Válaszok Pontozás

10 Mi a napenergia kinyerésének három alapvető módja? A direkt út, mikor a Nap vizet, vagy más hordozó anya-
got melegít és ez a hő hasznosul. A második lehetőség, 
hogy szilíciumlapkán a napsugár elektromos árammá 
alakul. A harmadik az, amikor a természet (növények) 
használja fel a nap sugarait a növekedéshez.

3

11 Mi az a napkazán? A napkazán legfontosabb eleme egy homorú tükör, 
amely a nap sugarait összegyűjti (fókuszálja), és egy 
nagy energiájú nyalábbal nagyon magas hőfokot lehet 
elérni (fémeket is lehet vele olvasztani).

2

12 Mely 3 ország termeli ki a legtöbb kőolajat és mennyit? 1. Szaud-Arábia, 470 Mt, 12,7%
2. Oroszország, 419 Mt, 11,3%,
3. USA, 348 Mt, 9,4%

3

13 Mely 3 ország exportálja a legtöbb kőolajat és mennyit? 1. Szaud-Arábia, 289 Mt,
2. Oroszország, 188 Mt, 
3. Norvégia, 140 Mt.

3

14 Mely 3 ország importálja a legtöbb kőolajat és menyit? 1. USA, 515 Mt, 
2. Japán, 206 Mt, 
3. Korea, 108 Mt.

3

15 Mely 3 ország termeli ki a legtöbb földgázt és mennyit? 1.  Oroszország, 608 000 Mköbm, 22,4%
2. USA, 540 000 Mköbm, 19,9%,
3. Kanada 182 000 Mköbm, 9,4%

3

16 Mely 3 ország exportálja a legtöbb földgázt és mennyit? 1. Oroszország, 186 000 Mköbm,
2. Kanada, 102 000 Mköbm,
3. Norvégia, 71 000 Mköbm. 

3

17 Mely 3 ország importálja a legtöbb földgázt és mennyit? 1. USA 111 000 Mköbm , 
2. Németország 85 000 Mköbm, 
3. Japán 81 000 Mköbm.

3
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N= Kérdések Válaszok Pontozás

18 Mely 3 ország termeli ki a legtöbb szenet és mennyit? 1. Kína 1500 Mt, 
2. USA 890 Mt,
3. India 365 Mt.

3

19 Mely 3 ország termeli atomerőműben a legtöbb villamos 
energiát és mennyit?

1. USA 805 TWh, 
2. Franciaország 437 TWh, 
3. Japán 295 TWh.

3

20 Mely 3 ország termeli vízerőműben a legtöbb villamos 
energiát és mennyit?

1. Kanada 350 TWh, 
2. Kína 288 TWh, 
3. Brazília 285 TWh.

3

21 Mi az a szén-dioxid emisszió? A fosszilis tüzelőanyagok elégetésekor széndioxid kerül 
a levegőbe (közlekedés, fűtés, ipar stb.), amely felelős a 
veszélyes klímaváltozásért (globális felmelegedés).

2

22 Mit jelent a szén-dioxid emisszió kvóta és a vele való ke-
reskedelem?

A Kiotói egyezmény rendelkezett arról, hogy melyik or-
szág mennyi káros anyagot bocsáthat ki a légtérbe. Ez a 
mennyiség a kvóta. Ha egy ország kevesebbet képes ki-
bocsátani a saját kvótájánál, eladhatja azt egy másik or-
szágnak pénzért.

2

23 Mi a Kiotói egyezmény? 2005. febr. 22-én lépett életbe. Ebben 130 ország vállalta, 
hogy csökkenti a károsanyag kibocsátást meghatározott 
(kb. 3-6) %-ban.

2

24 Szélerőmű elve, jellemzői, előnyei, hátrányai: Magas állványon hatalmas szélkerekek forgatnak egy 
villamos generátort, ami áramot termel. Előny: teljesen 
környezetbarát, hosszú távon nincs sok költség. Hát-
rány: Csak akkor működik, ha fúj a szél, az energiát nem 
tudja tárolni, hosszú az út a felhasználóig. Rövid távon 
drága.

2
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N= Kérdések Válaszok Pontozás

25 A geotermikus erőmű elve, jellemzői, előnyei, hátrányai: A Föld mélyén lévő forró vizeket használja fel gyakran 
más energiatermelő egységgel kombináltan. 
Előnye: a Föld hője mindig újra termelődik, hosszú tá-
von csökken a költsége, környezetbarát.
Hátránya: csak kevés helyen lehet alkalmazni.

2

26 Az atomerőmű elve, jellemzői, előnyei, hátrányai: Egy rúd alakú urán vízzel töltött edénybe merül, a mag-
hasadási folyamat itt megy végbe láncreakció formájá-
ban. A hasadáskor felszabaduló energiát az urán felve-
szi, és hő alakjában a víznek adja tovább. 
Előnye: nagyon olcsó az energia hosszú távon és a forrás 
kiapadhatatlan. 
Hátránya: nagyon veszélyes, a használt uránrudak tárolá-
sa nem megoldott, drága az első beruházás.

2

27 Napkollektor elve, jellemzői, előnyei, hátrányai: 1. típus: Egy fekete csőkígyót melegít a nap, amiben a hőt 
felvevő folyadék folyik. Ez a folyadék tárolja a hőt, majd 
gőzzé alakul és a gőz hajtja a generátort. 
2.típus: Egy sík lemezen szilíciumlapkák vannak, ame-
lyekben a napsugárzás elektromos áramot gerjeszt. Ezt 
az áramot akkumulátorban lehet tárolni, vagy átalakítón 
keresztül közvetlenül is fel lehet használni. 
Előnye: olcsó az üzemeltetése, nagyon környezetbarát. 
Hátránya: nem mindig van napsütés, drága a beruházás, 
csak bizonyos helyeken érdemes telepíteni.

2
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N= Kérdések Válaszok Pontozás

28 Hőszivattyú elve, jellemzői, előnyei, hátrányai: A működési elve a hűtőszekrényéhez hasonlítható, csak 
pont a fordítottja. A föld alatt lévő csőkígyóban veszi fel 
a hőenergiát és a házban adja le. Csak kis méretekben 
használják. 
Előnye: olcsó a megtermelt energia, környezetbarát. 
Hátránya: Csak nagy külső-belső hőmérsékletkülönbség-
nél működik, drága az induló beruházás.

3

29 Vízerőmű elve, jellemzői, előnyei, hátrányai: A magasabb helyről az alacsonyabb helyre kerülő víztö-
meg helyzeti energiáját alakítják át a generátorok a tur-
binákon keresztül elektromos árammá. 
Előnye: olcsó energiaforrás. Általában környezetbarát, 
de csak ha mértékkel telepítik. 
Hátránya: csak kevés helyen alkalmazható.

2

30 Ár-apály erőmű elve: A tengerek, óceánok vizének ár-apály mozgását hasz-
nálja ki speciális generátor meghajtására.

2

31 Hullámerőmű elve: A tengerek, óceánok vizének hullámzó mozgását használ-
ja ki speciális generátor meghajtására.

2

32 Biomassza erőmű elve, jellemzői, előnyei, hátrányai: A szerves trágya és növényi hulladékok erjesztése útján 
metángáz fejlődik, aminek elégetésével juthatunk ener-
giához. Előnye: olcsó, mert máshol nem hasznosítható 
anyagot használ. Csak kis mértékben környezetszeny-
nyező. Hátránya: helyhez kötött, egy helyen nem kép-
ződik túl sok alapanyag.

2
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N= Kérdések Válaszok Pontozás

33 Gázturbina elve, jellemzői, előnyei, hátrányai: Alapelve szempontjából hasonlít a hagyományos hőerő-
művekhez, de nagy szenes kazán helyett sokkal kisebb 
gázégőtere van. 
Előnye: kicsi és gyors. 
Hátránya: a gáz nem mindenhol és nem minden meny-
nyiségben áll rendelkezésre.

2

34 Mely háztartási gépek fogyasztanak a legtöbbet és átlag-
ban mennyit?

Villany-fűtőberendezések (például radiátorok, sugár-
zók) 4–8 kW, villanytűzhely 4–6 kW, villanybojlerek 2–6 
kW, klímaberendezések 3–6 kW, mosógép, mosogatógép 
2–3 kW.

3
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P4 – Háttéranyag 

A gyerekeknek feldolgozásra kiadható anyagok arra az esetre, ha 
az internetes anyaggyűjtést nem lehet megoldani.

A világ és Európa energiafelhasználásáról 2020-ig 

Dr. Pethő  Szilveszter 

A cikk bemutatja a világ primerenergia-felhasználásának, ezen belül a 
villamosenergia-termelés energiafelhasználásának várható növekedését és 
összetételét 2020-ig, kiemelve a leglényegesebb tendenciákat. Külön foglalko-
zik az EU–15 ország-csoport várható energia fejlődésével és problémáival. 

A Nemzetközi Energia Ügynökséget (Internationale Energie Agen-
tur, IEA) az OECD-államok (OECd: Organisation for Economic 
Cooperation and Development = Nemzetközi Gazdasági Együtt-
működési és Fejlesztési Szervezet) – a jobb együttműködés érde-
kében – 1974-ben alapították, elsősorban az OPEC olajszervezet el-
lenében. Az Ügynökség 2000 novemberében új energiaprognózist 
(World Energie Outlook, WEO) adott ki [1]. A prognózis 2020-ig 
szól, és főbb megállapításai a következők:

A kialakított terv a világgazdaság növekedését 2020-ig évi 3%-ra 
értékeli. A figyelembe vett energiaintenzitás (az évi energianöve-
kedés és az évi gazdasági növekedés aránya) mellett az energianö-
vekedés 1,1%/év.

2010-ig az energiaárak mérsékelten növekednek, ezt követően na-
gyobb olaj- és gázár-emelkedéssel kell számolnunk. A szén ára vi-
szont változatlan marad. Az IEA a szénkitermelés tekintetében ko-
moly racionalizálással számol.

A világ lakosságának létszáma jelenleg 6 milliárd, amely 2020-ra 
8 milliárd főre emelkedik. A fejlődő és küszöb-országok létszáma 
húsz év múlva eléri a 6 milliárdot. Ez a létszám jelentősen meg-
határozza az energiaszükséglet alakulását.

A kialakított terv szerint a világ energiaszükséglete 2020-ban 19,6 
Mrd t SKE lesz. A növekedés kétharmada a fejlődő országokra esik, 
az igen nagy népszaporulat és a gazdasági növekedés miatt.

Az energiaszükséglet jelentős részét a fosszilis energiafajták adják, 
2020-ban a szükséglet 90%-át fedezik, jelenleg 88%-át!

A nyugati ipari államok és az ázsiai küszöb-országok olaj- és gáz-
importja, különösen 2010 után, erőteljesen növekszik, az OECD-ál-
lamokban 54-ről 70%-ra, sőt Nyugat-Európában 79%-ra, Kínában 
22-ről 77%-ra, és Indiában 57-ről 92%-ra.

Primerenergia-szükséglet alakulása
Az egyes primerenergia-hordozók változását az 1. táblázat tartal-
mazza. A szükséglet a következők szerint alakul:

40%-kal az olaj marad az uralkodó energiaforrás. Az ellátásban 
szűk keresztmetszet nem várható. A nemzetközi olajár az első év-
tizedben 21 $/b, 2010 után a nagy beruházási tevékenység követ-
keztében a Közel-Keleten 28 $/b körül várható. Az OPEC piaci ha-
talma várhatóan ismét nagyobb lesz.

A földgáz esetében 2020-ig folytatódik a dinamikus növekedés, 2,7%/
év értékkel. A gáz részaránya az olaj után következik, 2020-ban 26% 
lesz. Az atomenergia és a szén helyett az erőműiparban erőteljesen 
hasznosítják. Az európai államok gázszükségletüket főleg Norvégiá-
ból, Oroszországból és a Kaszpi-tenger térségéből szerzik be.
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Az olajhoz hasonlóan a gázárak is emelkednek, különösen 2010 
után.

A szénfelhasználás 1,7%/év növekedési ütemmel 4,8 Mrd t SKE-
re nő. Részesedése 2020-ban 24% lesz, jelenleg 26%. Kína és India 
nagy szénkészlettel rendelkezik, s ezekben az országokban meg-
kezdték villamos energia felfejlesztését is szénalapon. A nyugati 
ipari államokban szintén erősödik a szénnek villamos energiává 
történő átalakítása.

Az atomenergia-felhasználást 2010-ig még kis mértékű növekedés 
jellemzi, ezt követően folyamatosan csökken. Részesedése a jelen-
legi 7%-ról 2020-ban 5%-ra csökken. Csak kevés országban, főleg 
Ázsiában számolnak az atomenergia további beépítésével.

A vízenergia-felhasználás lassan fejlődik. Részesedése a primer-
energia-felhasználásban a jelenlegi 3%-ról 2%-ra csökken.

A regeneratív energiák termelése ugyan terjed, az időszak végén 
felülmúlja a vízenergia-felhasználást, akkor részesedése 3% lesz. 
A legtöbb regeneratív energiafajta hasznosításának gazdaságossá-
ga még nem éri el a fosszilis energiafajtákét. 2020 után regeneratív 
energiák termelése erőteljesen beindul [2].

A villamosenergia-termelés
A villamosenergia-termelés területén 38%-os legnagyobb részese-
déssel továbbra is a szén rendelkezik. A fejlődésben lévő államok-
ban, így Kínában és Indiában a szén villamos energiává történő át-
alakítása 2020-ban megháromszorozódik. A nyugati ipari államok-
ban a szén részesedése különböző mértékű. Észak-Amerikában ré-
szesedése tovább nô, és csaknem eléri a 37%-ot. A technológiák ja-

vulása terén előrelépés várható, a „tiszta szén” technológia ver-
senyképes lesz [1].

Az erőművekben a gázfelhasználás erőteljesen növekszik, 2020-
ban a jelenlegi felhasználásnak több mint háromszorosa várható, 
aránya eléri a 30%-ot. A gázfelhasználás leginkább Európában nô, 
az itteni arány 38%-os lesz. Tekintetbe kell azonban venni a gáz 
árát, amely különösen 2010-tôl kezdődően emelkedik, ami fékezi a 
felhasználást.

Az olaj a régi jelentőségét az erőművekben elveszítette. 2020-ban 
részesedése 6%-ra csökken.

Az atomenergia hasznosítása gazdasági és politikai okokból 2010-
tôl kezdődően csökken, részesedése 2020-ban 10% alá esik. Új 
atomerőműveket Németországban sem építenek.

Az állami közreműködésnek köszönhetően a regeneratív energia-
fajták aránya 2020-ban 6% lesz.

A következő húsz évben 3000 GW erőmű-kapacitásra lesz szükség, 
beruházási költségük 3000 Mrd USD. Az új erőmű-kapacitás fele a 
fejlődő államokban kerül beépítésre.

A villamosenergia-termelés adatait a 2. táblázat tartalmazza. Ki kell 
emelni, hogy a CO2-emisszió az energiatermelésnél nagyobb mér-
tékben növekszik.

A villamosenergia-felhasználás növekedésének több mint kéthar-
mada a fejlődő országokra esik, ezen országok felhasználása je-
lenleg 34%, 2020-ban 45% lesz. A gazdasági felemelkedés a döntő, 
ezen kívül szerepet játszik még a lakossági létszám növekedése, a 
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városiasodás, továbbá a nem kereskedelmi energiafajták (például a 
tehéntrágya) helyettesítése kereskedelmi fajtákkal.

2020-ban a fejlődő országokra jut a CO2-emissziónak kb. a fele, 1997-
ben ez 38% volt. Az OECD-államokban ez az arány 40%, illetve 
51% (3. táblázat). 1997 és 2020 között a CO2-emisszió a világon 60%-
kal növekszik, ugyanezen időszakban a világ villamosenergia-ter-
melése 57%-kal lesz nagyobb, tehát a CO2-emisszió nagyobb mér-
tékben növekszik, mint a villamosenergia-termelés.

1990 és 2010 közötti időszakban 42%-os emissziónövekedés adó-
dik. Az ipari államok 5,2%-os emissziócsökkenést vállaltak [6], de 
ezt az ígéretet általában nem teljesítették. Kelet-európai és a volt 
Szovjetunió államai szintén nem teljesítették a CO2 csökkenésre 
vonatkozó tervüket. A fejlődő és küszöbországoknál e tekintetben 
különösen nagy lemaradás mutatkozik.

Az EU–15 primerenergia szükséglete
Az Európai Bizottság közlése alapján az 1. ábrán az EU–15 primer-
energia szükségletét és importját látjuk három évben: 1999, 2010 és 
2020-ban [2]. 2010-ig az energiaszükséglet erőteljesen bővül. 2010-
tôl kezdődően pedig az energiaigényen belül főleg az importarány 
emelkedik. A fosszilis energiafajták importaránya az 50%-ot lénye-
gesen meghaladja, legnagyobb az olaj importaránya.

2000. november 29-én közrebocsátott Zöld Könyv megállapítja, 
hogy „a környezetvédelem nyomása következtében …a szilárd tü-
zelőanyagok és az atomenergia jelentőségüket… elveszítették, …a 
technika jelenlegi állapota szerint mindkét energiahordozó ará-
nyának csökkentése kétség kívül elviselhetetlen gazdasági és el-
látási feszültséghez vezet”. Felhívja a figyelmet a növekvő import-
függőségre, az ellátásbiztonság rizikójára, és arra is „ha rövid és 

középtávon a szilárd éghető anyagoknál az ellátásbiztonság terén 
különösebb probléma nem lép fel, akkor a szén jövője nagymérték-
ben a technológiai fejlődéstől függ, amely ahhoz járul hozzá, hogy 
hasznosítását megkönnyítse (például szénelgázosítás révén), és a 
környezetet terhelő hatását csökkentse (tiszta elégetési technika és 
a szén-dioxid megkötésével)”. Ezek betartásával a szén továbbra is 
a villamosenergia-termelés egyik fő bázisa marad.

Az Európai Bizottság akkor jelentette meg a Zöld Könyvet, ami-
kor az energiaellátási biztonság ismét kérdésessé vált. Ezt nem csak 
a pillanatnyi magas olajár, hanem az ellátási helyzet is bizonyítja: 
ugyanis az EU egyre növekvő mértékben behozatalra szorul, ami 
pedig különös veszélyekkel jár. A Zöld Könyvben a jövő európai 
energiastratégiájáról különböző megfontolások olvashatók.

A Zöld Könyv prognosztizálja az importfüggőség erősödését, a 
jelenlegi csaknem 50%-os függőség 2030-ra 70% fölé emelkedik. 
Az európai gazdaság nagymértékben függ az olajtól, amely külö-
nösen nagy ár- és szállítási kockázatot jelent. A növekvő gázszük-
séglet nagy részét importból fedezik, amely szintén rizikóval jár.

A Zöld Könyv az eddigieknél nagyobb aktivitást kíván meg a kö-
vetkező öt területen: 
•   A fogyasztói magatartás megváltoztatásával a környezet elszeny-

nyeződésének megállítása, az energiatakarékosság és a környe-
zetbarát energiafajták alkalmazásával. 

•   Olyan közlekedési politika kialakítása, amely a vasút és a közúti 
forgalom fokozottabb használatát elősegíti. 

•   Megújuló energiafajták használatának elősegítése meglévő gaz-
daságos energiafajták terhére. 

•   Relatív autonómia megőrzése, például az atomenergia-hasznosí-
tással összefüggő problémák megoldása, a kőszéntermelés fenn-
tartása, illetve a hozzáférés lehetőségének biztosítása. 
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•   Azonos problémák megoldása érdekében azonos megoldá-
sokat kell találni: a belső piac minél előbbi megteremtése, a 
transzeurópai energiahálózat kiépítése, a közös energiahordozó 
készletezés megteremtése. 

értékelés a WEo és a zöld Könyv alapján
A WEO alapos prognózist készített, amelynek legfőbb mondaniva-
lóit, vagy annak egy részét hazánkban is célszerű figyelembe ven-
ni. A prognózis kritikát is tartalmaz, amely a CO2-emisszió nem 
megfelelő csökkentésére vonatkozik.

Az olajat az erőművekben egyre kevésbé alkalmazzák, viszont sze-
repe a közlekedésben erőteljesebbé válik. Az atomenergia a hozzá 
fűzött reményeket nem váltja be: aránya az összes energiafelhasz-
náláson belül 5%-ra, a villamosenergia-termelésen belül pedig 9%-
ra mérséklődik. Szén és gáz együttes felhasználása 2010 után eléri 
az 50%-ot, a villamosenergia-termelés terén a szén őrzi vezető sze-
repét, amihez egyre inkább felzárkózik a földgáz, együttes arányok 
2010-ben (37+24) 61%, 2020-ban (38+30) 68%. A vízenergia-fel-
használás növekszik, már ebben az évtizedben az atomenergia-fel-
használást egyértelműen megelőzi, aránya 2020-ban 15%. 

A CO2-emisszió erősödését villamosenergia-termelés terén a nem 
kielégítő hatékonyságra lehet visszavezetni. Főleg Kína és India fe-
lelős a CO2-emisszió növekedéséért. Kína jelenlegi széntermelését 
2020-ra a jelenleginek kétszeresére kívánja bővíteni, amit valószí-

nűleg nem tud teljesíteni. Ezen megállapítás alól kivételt jelent a 
fejlett ipari államok villamosenergia-termelése. 

A német gázimport 2001. év első három hónapjában az előző év 
ugyan ezen időpontjához képest 13%-kal csökkent. A földgáz be-
szerzése orosz, holland, norvég, dán és brit forrásokból történt 6552 
Mrd DM értékben, az előző év első három hónapjában pedig 4181 
Mrd DM értékben. A szövetségi hivatal közlése szerint 2001 már-
ciusában a földgáz ára a határon 74,8%-kal drágább, mint volt 2000 
márciusában [5].

Ez a példa azt mutatja, hogy a gáz ára különösen a téli hónapok-
ban erősen ingadozik. Kőszén esetében ilyen ingadozás nem ta-
pasztalható.

A gáz erőművi alkalmazása számos előnnyel jár. Az egyszerűbb fel-
építés miatt építési költségük egyéb erőművekkel szemben kedve-
zőbb, rövid idő alatt felépíthetők, és üzemköltségük is kedvezőbb. 
Igen nagy előnye a többi erőművel szemben a kisebb szén-dioxid-
kibocsátás. Földünk gázvagyona azonban véges, ezért ára legkésőbb 
a következő évtizedben folyamatosan magasabb lesz. Ahogy a be-
mutatott példa is bizonyítja, az időszakos árnövekedés is felléphet. 
Az olcsó szénkészlet több száz évre elegendő nagyságú. Küszöbön 
áll a nagy, legalább 50% hatásfokkal üzemelő szénerőművek épí-
tése. Igen nagy erőfeszítéseket tesznek a szén-dioxid-kibocsátás 
csökkentésére, illetve megszüntetésére [3, 4].
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STATISZTIKAI AdATOK (angol nyelven)
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A statisztikai táblázatok forrása:
International Energy Agency: Keyworld 2004 Energy Statistic
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Alternatív energiaforrások

szélenergia

A szélerő befogásának hagyományai vannak Magyarországon. Me-
chanikai munkavégzésre, őrlésre hasznosították a Kis- és Nagyal-
föld örvénylésmentes síkságain és a Dunántúl síkságfoltjain a szél-
malmokban, mégsem folytatódott a szélerő-hasznosítás a korsze-
rű technológiák elterjedésével, így nem használják manapság vil-
lamos  energia termelésre, gépek, szivattyúmotorok hajtására.
A szélerőmű alapja a szélkerék, amelyet a szél forgat meg. A szél-
kerék megfelelő irányáról (a levegőáramlás optimális kihasználása 
érdekében) ma már számítógép-vezérelt forgató egység gondosko-
dik. A szélkerék forgómozgása egy áttételen keresztül meghajtja 
a generátort, amely a keletkezett áramot a villamos hálózatba to-
vábbítja, kivéve azokat az eseteket, amikor a szélkerék közvetlenül 
mechanikai munkát végez. Ekkor elektromosság egyáltalán nem 
keletkezik (például a szélkerék forgó mozgása vizet emel a magas-
ba).
A szélerőgépeknek számos típusa, különböző nagysága (teljesít-
ménye) ismeretes, kezdve a szélmalmokkal (3000 év óta), majd a 
jelenlegi kisteljesítményű 1,5–10 kW-os szélmotoroktól a szélerő-
művekig (1,0–10 MW teljesítmény). A szakértői számítások sze-
rint a magyarországi széljárás számára az optimális szélkerék-át-
mérő 15 m-nél kisebb kell, hogy legyen, a szabad magasság pedig 
15–75 m. Egy szélerőgép szélkerekének az optimális hasznos fe-
lülete 150 m2.
A hazai külterületi hasznosítási helyekre javasolható a megfelelő 
hosszú időszakban végzett mérésekre alapozva a 230 W-tól 10 kW-
ig terjedő skálán fellelhető bármelyik ismert szélmotoros gépegy-
ség. Ezek tanyavillamosításhoz, vízszivattyú-tápegység ellátásához 
(ivóvíz, öntözővíz), halastavak, szennyvíztavak dúsításához, táv-
közlő állomás, szárítóberendezés, villanypásztor, belvízátemelő 

szivattyú, melegházak, fóliasátrak tápegységének ellátására hasz-
nosíthatók.

A vízerőművek leírása és működése 

A vízerőművekben felhasználható víz-
hozamtól és a földrajzi-geológiai viszo-
nyoktól függően, a vízturbinák három 
fő típusát szokták használni. Ezek a kö-
vetkezők: 
•   Pelton-féle vízturbina (1. ábra), amit kis 

vízhozamok, de nagy esési magasság 
esetén használnak jó eredménnyel; 

•   Francis-féle vízturbina (2. ábra), amit kö-
zepes vízhozam és esési magasság ese-
tén szoktak használni és 

•   Kaplan típusú vízturbina (3. ábra), amit 
nagy vízhozam és kis esési magasság 
esetén működtetnek (például a Duna 
mentén épült vízerőművekben). 

Amint a jelzett ábrákból látható, valamennyi vízturbinatípus lénye-
gében egy turbinaházból és egy forgórészből (rotor) áll. A Pelton tí-
pusú turbina forgórészének vízszintes tengelye van, a peremén pe-
dig lapátok, illetve kupaszerű, különleges geometriájú szerkezeti 
elemek találhatók, amikre a víz több tíz, esetenként több száz méter 
magasságból a rotorhoz viszonyítva érintőlegesen jut, és így moz-
gásban tartja a forgórészt. A Francis- és Kaplan-típusú turbináknál 
a forgórésznek függőleges tengelye van. Az előzőnél a víz érintőle-
gesen ömlik be a vízszintes síkban elhelyezkedő ütköző lapátokra, 
míg a Kaplan turbinákba sugárirányba ömlik be a víz néhány méter 
magasságból, majd főleg súlyánál fogva mozgásban tartja a turbina 

1. ábra.  
Pelton-féle vízturbina  

(kis vízhozamnál és nagy 
esési magasságnál) 
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légcsavarszerűen kiképzett forgórészét. A víznek a turbinaházból 
való gyors távozása növeli a turbina hatásfokát. Éppen ezért a víz 
a turbinaházból valamennyi típusú vízturbinából egy fokozatosan 
szélesedő elvezető csatornán (diffúzor) keresztül távozik. 
A villamos vízerőművek működtetésükhöz szükségünk van egy 
természetes vízforrásra, ami rendszerint egy folyóvíz szokott len-
ni. Ha ennek a vízhozama (m3/h) elég nagy, akkor a vizet egy kis-
méretű ún. elterelő gát segítségével irányítjuk a vízturbinákhoz. 
Kisebb és főleg az évszakonként változó hozamú folyóvizek ese-
tében szükségessé válik egy nagyobb méretű gát megépítése, ami-
nek a segítségével egy kisméretű gyűjtőtavat hoznak létre, s így 
az ebben összegyűjtött vízzel biztosítani lehet az erőmű egyen-
letes működését akkor is, amikor a folyóvíz vízhozama csökken. 
A nagyteljesítményű vízerőművek (200–600 MW stb.) folyamatos 
működtetéséhez sokmillió m3 tárolt vízre van szükség ahhoz, hogy 
a természetes vízhozam csökkenése az időben ne okozzon zavart 
az erőmű üzemelésében. Ilyenkor nagyméretű gyűjtőgátat építe-
nek, amivel egy egész völgy vízkészletét fel tudják fogni, sőt még 
a szomszédos völgyekben található kisebb folyóvizek, patakok vi-
zét is ide terelik mesterséges úton (külszíni csatornákkal vagy föld 
alatti vezetékekkel). Egy ilyen gyűjtőgátat csak olyan völgyben sza-

bad megépíteni, ahol tömör a talajszerkezet, mert különben állan-
dó vízveszteséggel (elfolyással) kell számolni. 

A napenergia hasznosítása

A napenergia hasznosítása során a napsugárzást megfelelő szerke-
zetek révén közvetlenül hő- vagy villamos energiává alakíthatjuk 
át. A vízenergia hasznosításánál a természetesen vagy mestersége-
sen felduzzasztott tárolókból lezúduló víz turbinát forgat, amely 
áramfejlesztőt hajt, amelynek révén villamos energiához jutunk.
A Nap sugárzásából származó energia közvetlen felhasználá-
sa már régóta ismert az emberiség számára. Elég csak az óko-
ri eredményekre gondolni, nevezetesen az Arkhimédész ál-
tal előállított gyújtótükörre, vagy a még ma is korszerű Szók-
ratész-féle napház elvére, amely szerint az épület déli oldalát 
kell magasabbra építeni a téli napsugárzás hasznosítása végett.  
Napjaink kis teljesítményű napenergia-hasznosító berendezései-
nek többségét a mediterrán országok háztetőin látjuk, ami általá-
ban egy napkollektorból és a hozzá tartozó melegvizes tartályból 
áll, és használati meleg vizet biztosít a ház lakóinak. Ezekben az 

2. ábra. Francis-féle vízturbina (közepes vízhozam és esési magasságnál) 3. ábra. Kaplan-féle vízturbina (nagy vízhozam és kis esési magasságnál) 
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országokban számos napenergiával működő gyümölcsszárító és 
-aszaló berendezés üzemel.
A napenergia közvetlen hasznosításának legelterjedtebb módjait 
két fő csoportba szokás sorolni. Ezek egyike az ún. passzív hasz-
nosítás, amikor külön kiegészítő eszköz, berendezés nélkül tudjuk 
a napenergiát – megfelelő tájolás, célszerű üvegezés, hatékony szi-
getelés és alkalmas szerkezeti anyagok megválasztásával – az épü-
letek fűtésére felhasználni. A másik megoldás az aktív hasznosítás, 
amikor valamilyen, külön erre a célra készített eszköz (kollektor, 
napelem) segítségével alakítjuk át a Nap sugárzási energiáját hővé 
vagy villamos energiává.
A napenergia hasznosításának a mezőgazdaság területén van a leg-
nagyobb hagyománya. A kezdetben üvegezett, majd később mű-
anyag borítású üvegházakat évek óta széles körben használják, el-
sősorban zöldségfélék és virágok termesztésére. Hazánkban több 
vidéken is igen elterjedt az ún. fóliás termesztés, ami a mi éghajlati 
viszonyaink mellett is lehetővé teszi egyes zöldségfélék korai elő-
állítását.
A napenergia aktív hasznosítása, mint erre már utaltunk, alapvetően 
fototermikus vagy fotovillamos módon mehet végbe. A fototermikus 
megoldás azt jelenti, hogy egy alkalmas eszközön (napkollekto-
ron) folyadékot vagy levegőt áramoltatunk keresztül úgy, hogy az 
áramló közeg  felfogja a Nap sugárzó energiáját. A felmelegített fo-
lyadékot leggyakrabban meleg víz előállítására használjuk fel, de 
természetesen egyéb megoldások is előfordulnak a gyakorlatban.   
A fotovillamos megoldás során napelem segítségével alakítjuk át a 
napenergiát közvetlenül villamos energiává. Az ily módon kapott 
12 vagy 24 V-os egyenfeszültséggel közvetlenül lehet fogyasztókat 
(például világítás, szellőztetés) működtetni. Szükség esetén 220 V-
os váltóáramú hálózati fogyasztók is működtethetők egy inverteres 
egység közbeiktatásával.
Mi a napkazán? A napkazán legfontosabb eleme egy homorú tükör, 
amely a nap sugarait összegyűjti (fókuszálja) és egy nagy energiájú 

nyalábbal nagyon magas hőfokot lehet elérni (fémeket is lehet vele 
olvasztani). A napkazán fókuszába helyezett csőkígyóban vizet le-
het melegíteni, de akár sütni-főzni is lehet benne.

A biomassza előállítása

A biogáz a természetes szerves hulladék egy részének átalakítása 
anaerob erjesztés révén gáznemű energiahordozóvá. Biogáz előál-
lítására alkalmas tehát a szerves trágya, fekália, élelmiszeripari mel-
léktermékek és hulladékok, növényi maradványok, háztartási hul-
ladékok, kommunális szennyvize. Oxigéntől elzárt térségben, ún. 
metánbaktériumok jelenléte esetén a biogáz képződés önmagától 
végbemegy. A biogáz reaktorokban átlagosan 250–900 liter gáz ál-
lítható elő 1 kg szervesanyagból. 
A biogáz fűtőértéke erősen függ a kiindulási szerves anyagtól, át-
lagosan 22 600 kJ/m3. A kiindulási szervesanyag mintegy 50%-ban 
bontható le, a többi alkotórész visszamarad, amely már nehezen 
bomló stabilizált anyagként kezelhető. 
A fermentáció során keletkező biogáz valamennyi földgáztüzelésű 
készülékben és szokványos belső égésű motorokban felhasználha-
tók. Kisnyomású gázként gáztűzhelyek, gázlámpák, hűtőaggregá-
torok és gázmotorok üzemeltetésére egyaránt alkalmas. 
A biogáz előállítására kétféle eljárást alkalmaznak. A batch-eljárást 
és a folyamatos erjesztést. A batch biogáz termelő berendezéseket 
időszakosan töltik fel a kiinduló anyaggal és az oltóiszappal. A fer-
mentáció meghatározott ideig folyik. A folyamatos erjesztésnél a 
berendezéseket folyamatosan töltik fel nyersanyaggal, amely azo-
nos mennyiségű iszapot szorít ki. E készülékek előnye, hogy a bak-
tériumok rendszeres utánpótlása esetén megközelítőleg állandó a 
biogáztermelés. Léteznek olyan berendezések is, amelyek e kétféle 
eljárást egyszerre alkalmazzák. Ezek a kétfokozatú biogázt fejlesz-
tő készülékek. 
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A biogázt jelenleg elsősorban hőenergia-termelésre célszerű fel-
használni.

A hőszivattyú

A hőszivattyú olyan nagyteljesítményű klímagép, melyet elsősor-
ban fűtésre használnak, de egy átkapcsolással hűtött vizet vagy le-
vegőt tud keringetni a fűtési rendszerben, tehát klímagépet pó-
tol. Felépítése egyszerű. Két hőcserélőt egy körvezeték köt ösz-
sze. Egy kompresszor a csővezetékben olyan munkaközeget ke-
ringet, melynek igen alacsony a forráspontja, csak nagy nyomás 
alatt cseppfolyósodik. A hideg oldali hőcserélő előtt a folyékony 

halmazállapotban lévő munkaközeg nyomását egy nyomáscsök-
kentő szelep leejti kb. 5 barra. Ekkor a munkaközeg hevesen elpá-
rolog, kb. 0 °C-ra lehűl és a párolgáshoz szükséges hőt a hőcserélő 
másik oldalán átfolyó környezeti közegből (vízből, levegőből, ter-
málvíz hulladékból. szennyvízből stb.) vonja el, annak lehűtésével. 
A kb. 5 °C-re felmelegedett munkaközeget a kompresszor elszívja, 
besűríti 15–25 bar nyomásra, melytől a lecsapódó munkaközeg fel-
melegszik 40–60 °C-ra. A lecsapódásnál felszabadul az a hő, melyet 
a környezetből elvont, megnövelve a kompresszorba betáplált és 
hővé átalakult energiával. Mindezt az energiát a másik hőcserélőn 
áthaladva átadja a fűtési rendszerben keringő fűtőközegnek.

(A cikk forrása: http://www.kornyezetunk.hu/belso/megujulo.html)




