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24.1. Különböző villamosenergia-termelési technológiák fajlagos vasércfelhasználása 

24.2. Különböző villamosenergia-termelési technológiák fajlagos rézércfelhasználása 

24.3. Különböző villamosenergia-termelési technológiák fajlagos bauxitfelhasználása 

 

VIII. Az egyes villamosenergia-termelési technológiák jellemzése az egészségkárosító és az anyagi 

károsodást okozó hatások szempontjából 

1. Bevezetés 

1.1. A vizsgálat menete és célkitűzése 

1.2. Általános megfontolások 

1.3. Módszertani problémák 

1.4. Az egészségkárosodást okozó hatások vizsgálati módszerei 

2. Balesetek 

3. Villamosenergia-termeléssel és villamosenergia-ellátással összefüggő katasztrófák 

3.1. A katasztrófa fogalma 

3.2. Villamosenergia-termeléssel összefüggő katasztrófák 

4. Az egészségkárosodás következményeinek számszerűsítése 

5. Az egészségkárosodások különböző fajtái 

5.1. Légszennyezés miatti egészségkárosodás 

5.2. Szilárd szennyezőanyag kibocsátások miatti egészségkárosodás 

5.3. Radioaktivitás környezetbe történő kibocsátása miatti egészségkárosodás 

5.4. Vízszennyezés miatti egészségkárosodás 

5.5. Savlerakódás és kémiai oxidánsok okozta anyagi károk 

6. Különböző villamosenergia-termelési technológiák összefüggésbe hozható mortalitás 

7. Különböző villamosenergia-termelési technológiák környezetterhelésével összefüggésbe hozható 

morbiditás 

7.1. A korlátozott aktivitásra vonatkozó adatok  

7.2. Az asztmatikus megbetegedések miatti korlátozott aktivitásra vonatkozó adatok 

7.3. Gyermekek krónikus bronchitise miatti korlátozott aktivitásra vonatkozó adatok 

8. Különböző villamosenergia-termelési technológiák környezetterhelésével összefüggésbe hozható 

anyagi károsodás 

8.1. Környezetterhelés miatti terményveszteség  

8.2. Környezetterhelés miatti fémfelület-károsodás 

9. Ökorendszerek károsodása  

9.1. Erdészeti ökorendszerek károsodása 

9.2. Természetközeli ökorendszerek károsodása 

 

IX. AZ EGYES VILLAMOSENERGIA-TERMELÉSI TECHNOLÓGIÁK ÖSSZEHASONLÍTÓ 

JELLEMZÉSE A RENDSZERIRÁNYÍTÁS SZEMPONTJÁBÓL 

1. Problémafelvetés 

1.1. A kérdéskör tárgyalásának menete 

1.2. Néhány módszertani megjegyzés 

2. A villamosenergia-ellátással kapcsolatos követelményrendszer 

2.1. A villamosenergia-ellátással szemben támasztott követelmények csoportosítása 

2.2. A villamosenergia-ellátással szemben megfogalmazott követelmények tartalma 

2.2.1. A villamosenergia-ellátás mennyiségi követelményei 

2.2.2. A villamosenergia-ellátás minőségi követelményei 

2.2.3. A villamosenergia-ellátás megbízhatósága (ellátásbiztonság) 

2.2.4. A villamosenergia-ellátással kapcsolatos szolgáltatásbiztonsági követelmények 

3. Az együttműködő villamosenergia-rendszer teljesítmény-egyensúlya 

3.1. A frekvencia és a hatásos teljesítmény közötti összefüggés 

3.2. Összefüggés a meddőteljesítmény és a feszültség között 

4. Teljesítmény- és frekvenciaszabályozás az együttműködő villamosenergia-rendszerben 

4.1. A villamos energia tárolhatatlansága 
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4.2. A szabályozás alapfeladata 

4.3. Primer szabályozás 

4.4. Szekunder szabályozás 

4.5. Tercier szabályozás 

4.6. Csereteljesítmény- és frekvenciaszabályozás 

4.7. A rendszerszintű terhelés önszabályozásának hatása 

4.8. A villamosenergia-rendszer teljesítmény-egyensúlyának megbomlását kiváltó okok egy lehetséges 

csoportosítása   

5. A rendszerirányítási követelményekkel kapcsolatos néhány alapfogalom 

5.1. A rendszerirányítás fő feladata 

5.2. Az energiatermelő egységek rendszerirányító számára releváns tulajdonságai 

6. Az egyes villamosenergia-termelési technológiák összehasonlító jellemzése rendszerirányítási 

szempontból 

6.1. A különböző villamosenergia-termelési technológiák jellemzése a rendszerirányítási feladatok 

ellátásában való részvétel szempontjából 

6.2. A különböző villamosenergia-termelési technológiák rövid jellemzése a villamosenergia-termelés 

ütemezhetősége szempontjából 

6.3. A rendszerszintű primer, szekunder és tercier szabályozásban, illetve tartaléktartásban való 

részvétel lehetősége a különböző villamosenergia-termelési technológiák esetében 

6.4. A különböző villamosenergia-termelési technológiák jellemzése a kiszabályozási 

teljesítményszükséglet szempontjából 

6.5. A különböző villamosenergia-termelési technológiák jellemzése a tartaléktartási 

teljesítményszükséglet szempontjából 

7. A szélerőművi és a naperőművi villamosenergia-termelés jellemzése a rendszerirányítás 

szempontjából 

 

X. AZ EXTERNÁLIS KÖLTSÉGEK ALAKULÁSA KÜLÖNBÖZŐ VILLAMOSENERGIA-

TERMELÉSI TECHNOLÓGIÁK ESETÉBEN 

1. Az externális költségek problematikája 

2. Az externális költségek fogalma 

3. Az externális költségek meghatározására irányuló erőfeszítések 

4. A különböző időpontokból származó becslések összevetése 

5. Az egyes országokra vonatkozó számítások szórása 

6. Az externális költségek internalizálására irányuló erőfeszítések 

7. A környezetvédelmi költségek és a környezeti kár fogalma 

7.1. Környezeti kár és gazdasági kár 

7.2. A környezetvédelemre fordított költségek és a környezeti kár közötti összefüggés 

8. Az externális költségek alakulása különböző villamosenergia-termelési technológiák esetében 

9. A villamosenergia-termelés teljes technológiai láncára vonatkoztatott externális költségek 

különböző villamosenergia-termelési technológiák esetében 

10.  Összefoglalás 

 

XI. AZ EGYES VILLAMOSENERGIA-TERMELÉSI TECHNOLÓGIÁK JELLEMZÉSE A 

FAJLAGOS TERÜLETIGÉNY SZEMPONTJÁBÓL 

1. Előzetes megfontolások 

1.1. A területfelhasználás tendenciájában bekövetkezett változások 

1.2. A fajlagos területfelhasználás értelmezése 

1.3. Az erőművi fajlagos területigény és a teljes technológiai láncra vonatkoztatott fajlagos területigény 

1.4. Általános megjegyzések a közölt adatokkal kapcsolatban 

2. A különböző villamosenergia-termelési technológiák fajlagos területigénye 

3. A villamosenergia-termelés teljes technológiai láncára vonatkoztatott fajlagos területigény 

4. További adatok az egyes villamosenergia-termelési technológiák természeti erőforrás 

igénybevételére  

5. Decentralizált villamosenergia-termelés   

6. Összefoglalás   

 

XII. A KÜLÖNBÖZŐ VILLAMOSENERGIA-TERMELÉSI TECHNOLÓGIÁK JELLEMZÉSE 

A TÁRSADALMI ELFOGADOTTSÁG SZEMPONTJÁBÓL  

1. A téma feldolgozásának módja 

2. Általános vonatkozások  

2.1. A villamosenergia-szektor helye és szerepe a modern társadalmakban 
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2.2. A társadalmi elfogadtatás kérdése a villamosenergia-ellátással kapcsolatos műszaki létesítmények 

esetében 

3. Társadalmi elfogadottság az egyes villamosenergia-termelési technológiák esetében 

3.1. Szénbázisú villamosenergia-termelés 

3.2. Olaj tüzelőbázisú villamosenergia-termelés 

3.3. Földgáz tüzelőbázisú villamosenergia-termelés 

3.4. Kapcsolt energiatermelés 

3.5. Atomerőművi villamosenergia-termelés 

3.6. Vízerőművi villamosenergia-termelés 

3.7. Szivattyús-tározós vízerőművek 

3.8. Tüzelőanyag-cellák 

3.9. Geotermikus energia villamosenergia-termelési célú hasznosítása 

3.10. Szélenergia villamosenergia-termelési célú hasznosítása 

3.11. Napenergia villamosenergia-termelési célú hasznosítása 

3.12. Villamosenergia-termelés biomasszából 

3.13. Villamosenergia-termelés hulladékból 

3.14. Egyéb, nem konvencionális villamosenergia-termelési technológiák 

 

FÜGGELÉK 

 

Fogalomtár 
 

Szakirodalom jegyzéke 
Szakirodalom-jegyzék (sorszám szerint rendezett) 

Szakirodalom-jegyzék (betűrend szerint rendezett) 

 

Tárgymutató 

 

Ábrák és táblázatok jegyzéke 

Ábrák jegyzéke 

Táblázatok jegyzéke 

 

 

 

 

 


