
2. A legfontosabb nem megújuló energiaforrások 

 

A nem megújuló energiaforrás olyan természeti erőforrás, aminek nincs 

újraképződési mechanizmusa vagy ha van, az emberi léptékkel túlságosan hosszú 

időbe telik. A nem-megújuló energiaforrás nem gyártható, termeszthető, illetve nem 

újrafelhasználható a fogyasztással megközelítő mértékben. 

Tipikusan nem megújuló energiaforrások a fosszilis tüzelőanyagok (kőszén, kőolaj, 

földgáz, propán-bután gáz) illetve az urán, mint az atomenergia energiahordozó 

anyaga. 

A nem megújuló energiaforrások használata többféle olyan problémát vet fel, 

amelyek nem állnak összhangban az emberiség fenntartható fejlődésével. Ezek az 

energiahordozók korlátozottan találhatók meg a föld felszínén vagy az alatt, 

kitermelésük egyre költségesebbé, felhasználásuk egyre környezetszennyezőbbé 

válik. A fosszilis tüzelőanyagok felhasználása, elsősorban az égés során 

felszabaduló szén-dioxid kibocsátása miatt jelentősen megváltoztatja a föld 

légkörének az összetételét, ami nagy valószínűséggel hozzájárul a klímaváltozáshoz. 

Az atomerőművek elhasznált fűtőelemei olyan radioaktív anyagok, amelyek az 

élőlények egészségére veszélyesek, és amelyek biztonságos tárolása költséges és 

sok emberöltőn át fennmaradó kockázatot okoz. Tekintettel az emberiség jelenlegi és 

egyre növekvő energiaigényére, a nem megújuló energiaforrások már nem sokáig 

képesek a teljes keresletet kielégíteni. 

 kőszén: évente több mint 7,5 milliárd tonnát bányásznak világszerte, a 

készleteket kb. 130 évre elegendőnek becsülik.  

 kőolaj: Naponta több mint 74 millió barrelnyi olajt hoznak jelenleg a felszínre, 

és ez a jelenlegi 1,653 milliárd barrelnyi bizonyított készlettel számolva 54 

évre elegendő, feltételezve, hogy a felhasználás nem növekszik.  

 földgáz: Az Energy Information Agency jelentése szerint a világ 

földgázkészletei 60 évre elegendőek a jelenlegi fogyasztási trendek szerint, a 

valóságban azonban ez növekszik.  
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 urán: az atomenergia energiahordozó anyaga. Számos számítás létezik a 

felhasználható urán mennyiségéről, az Európai Bizottság 2001-es jelentése 

szerint az elsődleges uránforrások mintegy 42 évre elegendőek, ha a 

másodlagos forrásokat (leszerelhető atomfegyverek, kiégett fűtőelemek 

visszadúsítása, állami tartalékok) is hozzávesszük, akkor pedig 72 évre. 

 

3. A legfontosabb megújuló energiaforrások 

 

A megújuló energiaforrás ezzel szemben olyan közeg, anyag, természeti jelenség, 

amely folyamatosan vagy naponta többször ismétlődően rendelkezésre áll, vagy 

jelentősebb emberi beavatkozás nélkül is legfeljebb néhány éven belül 

újratermelődik. 

Szélenergia 

A szélenergia felhasználása az egyik leggyorsabban fejlődő és az utóbbi időben a 

legnagyobb kapacitásbővülést elérő megújuló energiaforrás-kinyerés. A szél 

segítségével termelt energia jelenleg évi 20%-kal növekszik, és rendkívül népszerű 

Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban. 

 

Vízenergia 

A vízienergia megújuló energia, nem szennyezi a környezetet és nem termel sem 

szén-dioxidot, sem más üvegházhatást kiváltó gázt. A világ vízerőműveinek 

összteljesítménye mintegy 715 000 MW, a Föld elektromos összteljesítményének 

19%-a (2003-ban 16%-a), a megújuló energiahasznosításnak 2005-ben a 63%-a. 
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Napenergia 

A napenergia a Földet érő napsugárzásból kinyerhető energia. Használata történhet 

fotovoltaikus elektromosság generálásával vagy a hőenergia felhasználásával. A 

napenergia használata történhet aktív módon naperőműben, napelemmel vagy 

napkollektorral, illetve passzív módon, mint például az épületek tájolása segítségével 

elért hő-megtakarítás. Decentralizált energiatermelésre sok háztartásban használják 

világszerte. 

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. A biomassza segítségével fosszilis 

tüzelőanyagok válthatók ki és ideális esetben az elégetett növényi anyag 1 éven 

belül újratermelődik, megteremtve ezzel a fenntartható fejlődés és 

energiagazdálkodás lehetőségét. A biomasszából, pl. bioetanolként üzemanyag is 

készíthető. 

Geotermikus energia 

A geotermikus energia a Föld belső hőjéből származó energia. A Föld középpontja 

felé haladva kilométerenként átlag 30 °C-kal emelkedik a hőmérséklet. 

Magyarországon a geotermikus energiafelhasználás 1992-es adat szerint 80-90 ezer 

tonna kőolaj energiájával volt egyenértékű. A geotermikus energia gyakorlatilag 

korlátlan és folytonos energianyereséget jelent. Termálvíz formájában nem 

kiapadhatatlan forrás. Kitermelése viszonylag olcsó, a levegőt nem szennyezi, 

viszont a felszíni vizeket nemegyszer - magas sótartalmánál fogva - igen. 

A geotermikus energia megújuló energiaforrás, ami a legolcsóbb energiák közé 

tartozik, hacsak nem kell a sós vizet villamos energiával visszapréselni az eredeti 

közegébe. Mára Spanyolország a legnagyobb zöldenergia-felhasználó. 

Magyarországon sok geotermikus energiát használnak fel, sok híres termálfürdő van. 

A geotermikus fűtés telepítése kb. 5 év alatt térül meg.  
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