
Megújuló energia

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

Szélenergia: A szélenergia megújuló energiafajta, amelynek termelése környezetvédelmi és 
költségelőnyei  miatt  rohamos  ütemben  nő  a  világban,  főleg  Európában.
A szélenergia  kitermelésének  modern  formája  a  szélturbina  lapátjainak  forgási  energiáját 
alakítja át elektromos árammá. Ennél sokkal öregebb technológia a szélmalom, amelyben a 
szélenergia  csak  mechanikus  szerkezetet  működtetett  és  fizikai  munkát  végzett,  mint  a 
gabonaőrlés, vagy a vízpumpálás.

Napenergia: A Napból érkező energia hasznosításának két alapvető módja létezik: a passzív 
és az aktív energiatermelés.
Passzív:  hasznosításkor  az épület  tájolása és  a  felhasznált  építőanyagok a meghatározóak. 
Ilyenkor az üvegházhatást  használjuk ki hőtermelésre.  Alapjában véve passzív napenergia-
hasznosító  minden  olyan  épület,  amely  környezeti  adottságai,  építészeti  kialakítása 
következtében képes használni a Nap sugárzását, mint energiaforrást.



Aktív: Az  aktív  energiatermelésnek  két  módja  van.  Első  módszer,  hogy  a  napenergiát 
hőenergiává alakítjuk. A hőenergia „gyűjtése” és tárolása főképp napkollektorokkal történik. 
Ez az a berendezés, ami elnyeli a napsugárzás energiáját,  átalakítja hőenergiává, majd ezt 
átadja valamilyen hőhordozó közegnek.

Vízenergia: A víz energiáját malmokkal, erőművekkel hasznosítják. A hasznosítható energia 
növelése érdekében a vizet duzzasztják, esetleg tárolják, és a vízerőtelepen a turbinákra ejtik, 
amelyek generátort  hajtva termelnek villamos áramot.  A vízenergia  az egyik legfontosabb 
alternatív energiaforrás.

Geotermikus  hő:  A geotermikus energia  a  Föld  belső  hőjéből  származó  energia.  A Föld 
belsejében  lefelé  haladva  kilométerenként  átlag  30 °C-al  emelkedik  a  hőmérséklet. 
Magyarországon a  geotermikus  energiafelhasználás  1992-es  adat  szerint  80-90 ezer  tonna 
kőolaj energiájával volt  egyenértékű. A geotermikus energia korlátlan és folytonos energia 



nyereséget  jelent.  Termálvíz  formájában  viszont  nem  kiapadhatatlan  forrás.  Kitermelése 
viszonylag olcsó, a levegőt nem szennyezi.

Biomassza: A biomassza kifejezés alatt tágabb értelemben a Földön lévő összes élő tömeget 
értjük.  A  mai  elterjedt  jelentése:  energetikailag  hasznosítható  növények,  termés, 
melléktermékek, növényi és állati hulladékok.




