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A prezentáció anyagai használatának licencfeltétele: 

 

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) 
Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi 
Licenc feltételeinek megfelelően felhasználható. 

 
  

https://integrity.hu/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.hu
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Megemelkedett, hektikus, kiszámíthatatlan villamosenergia-árak 

1 EUR/MWh = 0,42 HUF/kWh 1 

 

https://integrity.hu/
https://public.flourish.studio/visualisation/8305932/?utm_source=showcase&utm_campaign=visualisation/8305932
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2 

                                                           
1 HUF/EUR = 420 
2 https://g7.hu/kozelet/20220105/meddig-marad-velunk-ez-az-arampiaci-orulet/  

https://integrity.hu/
https://g7.hu/kozelet/20220105/meddig-marad-velunk-ez-az-arampiaci-orulet/
https://g7.hu/uploads/2022/01/felsmann.png
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https://euenergy.live/ 

  

https://integrity.hu/
https://euenergy.live/
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https://integrity.hu/
https://ember-climate.org/data/data-tools/europe-power-prices/
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https://integrity.hu/
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Magyar tőzsdei (HUPX) áramárak 

 

 

https://hupx.hu/hu/piaci-adatok/dam/heti-adatok   

https://integrity.hu/
https://hupx.hu/hu/piaci-adatok/dam/heti-adatok
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Magyarországi villamosenergia-felhasználás 

 

https://integrity.hu/
https://mavir.hu/web/mavir/ver-forgalmi-adatok-napi
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A világ energia és villamosenergia használata és termelése 

 

https://integrity.hu/
https://www.worldenergydata.org/world-final-energy/
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https://integrity.hu/
https://www.worldenergydata.org/world-electricity-generation/
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https://www.worldenergydata.org/world-primary-energy  

https://integrity.hu/
https://www.worldenergydata.org/world-primary-energy/
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https://integrity.hu/
https://www.worldenergydata.org/world-final-energy/
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https://integrity.hu/
https://www.iea.org/data-and-statistics/data-tools/energy-statistics-data-browser?country=WORLD&fuel=Energy%20supply&indicator=TESbySource
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https://integrity.hu/
https://www.iea.org/countries/hungary
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Csökkenő magyar villamosenergia-fogyasztás 

 
  

https://integrity.hu/
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" 3. Hálózati veszteség és erőművi felhasználás 
 

Bár főleg Magyarország erőművei felelnek a villamosenergia előállításáért, a 
működtetésük is sok energiát igényel.  

 

Az összfogyasztás részét képezi a villamosenergia szállítása közbeni veszteség is, 
így az összfogyasztás mintegy 15 százaléka az erőművekhez és a hálózati 
veszteséghez köthető. 

Magyarország villamosenergia-fogyasztása (45,4 TWh) tehát ebből a három 
kategóriából tevődik össze (11,7 TWh + 26,9 TWh + 6,8 TWh)." 

https://hugas.met.com/hu/energiapiaci-betekinto/magyarorszag-energiatermelese-fogyasztasa-eromuvek/8 
  

https://integrity.hu/
https://hugas.met.com/hu/energiapiaci-betekinto/magyarorszag-energiatermelese-fogyasztasa-eromuvek/8
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https://integrity.hu/
https://home.uni-leipzig.de/energy/energy-fundamentals/04.htm
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https://integrity.hu/
https://www.ksh.hu/stadat_files/kor/hu/kor0044.html
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https://www.mavir.hu/web/mavir 

https://integrity.hu/
https://www.mavir.hu/web/mavir
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A világ villamosenergia fogyasztása 

 

Net electricity consumption 
worldwide in select years from 
1980 to 2019 (in terawatt-hours) 
 

"The world's electricity consumption has 
continuously grown over the past half a 
century, reaching approximately 23,900 
terawatt-hours in 2019.  
 
Between 1980 and 2019, electricity 
consumption more than tripled, while the 
global population increased by roughly 75 
percent.  
 
Growth in industrialization and electricity 
access across the globe have further boosted 
electricity demand." 
https://www.statista.com/statistics/280704/world-
power-consumption/ 
 

 

https://integrity.hu/
https://www.statista.com/statistics/280704/world-power-consumption/
https://www.statista.com/statistics/280704/world-power-consumption/
https://www.statista.com/statistics/280704/world-power-consumption/
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© Statista 2022  

https://integrity.hu/
https://www.statista.com/statistics/1260627/europe-electricity-generation/
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https://integrity.hu/
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Ezen szerverszámítógép áramfogyasztása kb. havi 225 kWh,  
 

ha 90 Ft/kWh + áfás áramfogyasztással számolunk és ún. 1,7-es PuE faktorral, akkor 
ezen szerver 'szervertermi áramköltsége' havi 34.425,- Ft + áfa lesz, 
 

ha 136 Ft/kWh + áfás áramfogyasztással számolunk és ún. 1,7-es PuE faktorral, akkor 
ezen szerver 'szervertermi áramköltsége' havi 52.000,- Ft + áfa lesz, 
 

ha 275 Ft/kWh + áfás áramfogyasztással számolunk és ún. 1,7-es PuE faktorral, akkor 
ezen szerver 'szervertermi 'áramköltsége' több mint havi 105.000,- Ft + áfa lesz. 
  

https://integrity.hu/
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IT használatáról nem kívánunk lemondani!  

https://integrity.hu/
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Drága lesz-e az informatika a magas áramdíj 
miatt? 

 

Valójában nemigazán az,  
és nem is lesz az, 

 
 

mindazonáltal igencsak van okunk 
takarékoskodni az energiafogyasztással! 

  

https://integrity.hu/
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Energiatakarékosság IT által  

https://integrity.hu/
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Miért, hogyan, hol, min, és miként takarékoskodhatunk/takarékoskodjunk? 
 

Mik a takarékoskodás gátjai? 

 Információhiány 

 Tudáshiány a takarékossághoz/ért 

 Esetleges érdektelenség 

 Vezetői elkötelezettség 

 Alsóbb szintű ellenállás 

 Tudáshiány a takarékosság megvalósításához 

 Adathiány 

 Kényszerek 
 
 

https://integrity.hu/
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Hatékonyság kérdése 
 

 Szoftveres hatékonyság 

 Hardveres hatékonyság 

 Architektúrális hatékonyság (pl. szerverkonszolidáció, virtualizáció, konténerizáció stb.) 

 Szervezési hatákonyság 

 Konfigurációs hatékonyság 

 Rendszerüzemeltetési hatékonyság 

 Üzemeltetési környezeti (pl. datacenter) hatékonyság 
 
 
 
 
 
  

https://integrity.hu/
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Szerverinfrastruktúra energiafogyasztási, hatékonysági és takarékossági kérdései 
 

 Nem hardveres kérdések (szoftver stb.) 

 Rosszul kihasznált hardverek 

 Feleslegesen futó hardverek 

 Energia pazarló vs. energiatakarékos hardverek 

 Szervezettségi kérdések 
o konszolidáció 
o virtualizáció, konténerizáció 
o szükséges használatra korlátozódás 

 Megfelelő technika, architektúra, rendszer megválasztása 

 Konfigurációs kérdések 
 

 Kiszolgáló (szervertermi/datacenter) környezet 
  

https://integrity.hu/
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Mi lesz a folytatás?  
A szeminárium folytatásáról. 

  

https://integrity.hu/
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Kérdések, hozzászolások, beszélgetés 
  

https://integrity.hu/
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Köszönöm a figyelmet és további kellemes estét kívánok! 
 

Dravecz Tibor INTEGRITY Kft. 
 
 

https://integrity.hu/

