
Tantárgy neve: Megújuló energiaforrások Kreditszáma: 5 

A tanóra típusa: 150/15, 2/1 

Ismeretkör: Szakmai törzsanyag 

A számonkérés módja: évközi jegy 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 

Tantárgy-leírás:  

A tárgy keretében a hallgatók megismerhetik az energiaforrások szerepét az ökoszférában, a 

megújuló energiaforrásokat, ezen belül is a napenergia jellemzőit, a Nap és a Föld keletkezését, 

fizikai jellemzőiket, a napsugárzás energia színképét, a légkör hatását, az üvegház és a termikus 

veszteségek témakörét, a napsugárzás hasznosítását, továbbá a napkollektorok hatásfokát, 

termikus veszteségeit, ezek számítását. A tananyag ismerteti a méretezésüket, ill. a napkollektorok 

alkalmazási területeit, tervezését, szerelését. A tárgy keretében a hallgatók megismerhetik a 

szélenergia, a hullámok és az ár-apály jelenség mechanikai energiájának, a vízenergia jellemzőit, 

továbbá a biomassza és a geotermikus energia hasznosításának lehetőségeit. 

Irodalom: 

1. Bartholyi-Radics: A szélenergia hasznosítás lehetőségei a Kárpát-Medencében 

2. Csoknyai Tamás: Környezettechnika. Budapest, 2012  

3. Karl Ochsner: Guide for Planning and Installing Geothermal Heat Pumps  

4. Barótfi István: Környezettechnika. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 2000. ISBN 963 

286 009 8  

Előírt szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

a) tudása 
- a szakmához kötött elméleti és gyakorlati ismereteket, azoknak megfelelő szintű elméleti és 

gyakorlati alkalmazását; 
- a környezeti elemek és rendszerek mennyiségi és minőségi jellemzőinek vizsgálatára, mérési 

tervek összeállítására, azok kivitelezésére és az adatok értékelésére vonatkozó módszereket; 
b) képességei 

- környezeti ártalmak feltárására, megelőzésére, környezet-egészségügyi intézkedések kidolgozására és 
betartatására; környezetvédelmi eljárások (víz-, levegő- és talajvédelem, hulladékgazdálkodás) 
tervezésére, kiválasztására, tesztelésére, az üzemvitel ellenőrzésére, szaktanácsadásra; 
környezetközpontú irányítási rendszerek kiépítésére; környezeti hatástanulmányok, felülvizsgálatok 
irányítására, elkészítésére; 

- a fenntartható fejlődést biztosító technikák, technológiák felhasználására, optimális megválasztására, 
irányítására 

   
c) attitűdje  

- törekszik aktív részvételre a munka- és tűzvédelmet, valamint az emberi egészség és a környezet 
védelmét és a környezet védelmét koordináló központi és helyi igazgatási szervek tevékenységében; 

- vállalja a részvételt a munka-, tűz-, emberiegészség- és környezetvédelmi tanácsadói, döntés-
előkészítési munkában; 

- törekszik önművelésre, önfejlesztésre, a saját ismeretek magasabb szintre emelésére. 
 

d) autonómiája és felelőssége 
- szakmai feladatainak elvégzése során környezettel szembeni érzékenység, elkötelezettség jellemzi és 

igényes a minőségi munkára;  



- kreativitás, rugalmasság és problémafelismerő és -megoldó készsége alapján felelősséget vállal a 
vészhelyzet felismerésében és krízishelyzeti döntéshozatalban; 
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