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Prezentáció témavázlat 

• Napenergia helyzete Magyarországon 

• Jogi és Engedélyeztetési háttér és szabályozás 

• Foto-Villamos rendszerek megtérülése támogatással és 

anélkül 

• Foto-Villamos rendszerek elterjedésének műszaki korlátai 

• Speciális alkalmazási területek (épületenergetika) 

• Összefoglalás 
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Napenergia helyzete Magyarországon 

Napenergiából származtatott megújuló energiák: 

 

Közvetlen: 

• Foto-termikus energiatermelés  

• Foto-villamos energiatermelés 

Közvetett: 

• Biomassza alapú energiatermelés  

• Szélenergia alapú energiatermelés 
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Napenergia helyzete Magyarországon 

Szoláris nyereség: 
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Napenergia helyzete Magyarországon 

Magyarország szolár térképei: 
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Napenergia helyzete Magyarországon 

Magyarország területére érkező szolár energia: 

 

• Magyarország területére 1,16 x 10¹⁴ kWh/év (≈1250 

kWh/m²) 

• Ez 2900 szorosa az Ország villamos-energiafogyasztásának 

• Egy háztartás éves villamos-energia igénye = 2 m²-re 

érkező energia 

 

≠ a hasznosítható energiamennyiséggel a jelenlegi 

technológiai szinten 
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Napenergia helyzete Magyarországon 

Újszilvás területére érkező szolár energia: 
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Napenergia helyzete Magyarországon 

Újszilvás területére érkező szolár energia: 
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Napenergia helyzete Magyarországon 

Újszilvás területére érkező szolár energia: 
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Jogi és engedélyeztetési háttér és szabályozás 

 

Jelenlegi jogi és átvételi rendszer 

• Megújuló energiatermelők csoportosítása teljesítményszint 

alapján 

• EU irányelvek és támogatási rendszerek 

• KÁT differenciálás és mérlegkörhöz csatlakozás 

• METÁR koncepció ismertetése 

• Támogatási rendszerek ösztönző hatása (negatív-pozitív) 

• Támogatással vagy nélküle? 
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Jogi és engedélyeztetési háttér és szabályozás 

10. 



Jogi és engedélyeztetési háttér és szabályozás 

50 kVA-nál nagyobb névleges teljesítményű, hálózatra 

csatlakozó naperőművek engedélyeztetésének, érvényes 

jogszabályi háttere. 

 
• A napelemes rendszer, mint villamosenergia-termelő egység 

létesítésének engedélyezését 3 fő szakaszra kell bontani. Ezek 

alapján a naperőművek (1) telepítésével összefüggésben három 

kötelező érvényű engedélyezési eljárás merül fel. 

 

• 1. Építésügyi hatósági engedélyezés 

• 2. Hálózati csatlakozás 

• 3. Magyar Energia Hivatal (MEH) engedélye 
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Foto-Villamos rendszerek megtérülése 

támogatással és anélkül 

• Beruházási támogatások EU (KEOP-forrásokon keresztül) 

2010-2013-között 50-85% vissza nem térítendő támogatás 

 

• Kötelező Átvétel KÁT ár biztosítása 

MEH szabott ár alapján (2013-ban 32,18 Ft./kWh) 

 

• ??? METÁR megalkotása NFM részéről 

Diferenciáltan megújuló termelőnként (Napenergia 60 

Ft./kWh) 

12. 



Foto-Villamos rendszerek megtérülése 

támogatással és anélkül 

Naperőmű fajlagos beruházási költségei 

• Napelem 

• Inverter 

• Tartószerkezet 

• Vezérlés és távfelügyelet 

• Ingatlanhoz kapcsolódó költségek 

 

(2013) 1 kWp = 1,5 EUR ≈ 450 eFt. 

(2010) 1 kWp = 3,5 - 4 EUR ≈ 950 – 1050 eFt. !!! 
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Foto-Villamos rendszerek megtérülése 

támogatással és anélkül 

400 kWp naperőmű beruházási költsége: 

 

(2013) 400 x 450.000 Ft. = 180.000.000 Ft. 

(2010) 400 x 950.000 Ft. = 380.000.000 Ft. 

 

Megtérülés: 

(2013) KÁT 32,18 = 600.000 kWh x 32,18 = 19.308.000 

Ft/év          9,3 év (50% támogatással 4,5 év) 

(2010) KÁT 27,86 = 600.000 kWh x 27,86 = 16.716.000 

Ft/év          22,7 év (50% támogatással 11,5 év) 

 (!!! 25 év élettartam) 
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Foto-Villamos rendszerek megtérülése 

támogatással és anélkül 

400 kWp naperőmű beruházási költsége: 

 

(2013) 400 x 450.000 Ft. = 180.000.000 Ft. 

(2010) 400 x 950.000 Ft. = 380.000.000 Ft. 

 

Megtérülés: 

(2014) METÁR 60 Ft. = 600.000 kWh x 60 Ft. = 

36.000.000.Ft/év          5 év 

 (!!! 25 év élettartam) 
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Foto-Villamos rendszerek elterjedésének műszaki 

korlátai 

 

• Rendszerek hatásfoka (2013) 16-20 % napelem (Inverter 

96-98 %)         Labor körülmények 60% 

• Magyarország közcélú villamos-energia hálózatának 

műszaki állapota 

- Veszteségek (5-10%) távolság függő 

- Hálózati szolgáltatás biztonság (időjárás függő termelők) 

 hálózati csúcs fogyasztás és termelés illeszkedése 

     Smart Grid 

     Kombinált rendszerek 

     Helyi felhasználás 
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Foto-Villamos rendszerek speciális alkalmazási 

lehetőségei (Autonóm rendszerek) 

Autonóm távközlési rendszer 1975-ből 

Forrás: Pálfy  Miklós SZIE Energiagazdálkodás előadás sorozat 

Kombinált autonóm távközlési rendszer 2005-ből 
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Foto-Villamos rendszerek speciális alkalmazási 

lehetőségei (Hálózatra tápláló rendszerek) 

Forrás: Pálfy  Miklós SZIE Energiagazdálkodás előadás sorozat 

10 kWpKollégium áramellátás SZIE 2005            10 kWp autópály parkoló 
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Foto-Villamos rendszerek speciális alkalmazási 

lehetőségei (Hálózatra tápláló rendszerek) 

Forrás: Pálfy  Miklós SZIE Energiagazdálkodás előadás sorozat 

  5 kWp áruházlánc segédenergia igény            20 kWp intézményi rendszer 

19. 



Foto-Villamos rendszerek speciális alkalmazási 

lehetőségei (Hálózatra tápláló rendszerek) 

Forrás: Pálfy  Miklós SZIE Energiagazdálkodás előadás sorozat 

 20 kWp intézmény rendszer               3x7 kWp áruházlánc segédenergia 
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Foto-Villamos rendszerek speciális alkalmazási 

lehetőségei (Hálózatra tápláló rendszerek) 

Forrás: Pálfy  Miklós SZIE Energiagazdálkodás előadás sorozat 

 50 kWp ipari létesítmény 

 100 kWp ipari áruházlánc 
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Foto-Villamos rendszerek speciális alkalmazási 

lehetőségei (Épületbe integrált rendszerek) 

Forrás: Pálfy  Miklós SZIE Energiagazdálkodás előadás sorozat 
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Foto-Villamos rendszerek speciális alkalmazási 

lehetőségei (Épületbe integrált rendszerek) 

Forrás: Pálfy  Miklós SZIE Energiagazdálkodás előadás sorozat 
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Foto-Villamos rendszerek speciális alkalmazási 

lehetőségei (Napelemes felül és bevilágítók) 

Forrás: Pálfy  Miklós SZIE Energiagazdálkodás előadás sorozat 
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Összefoglalás 

• Elsődlegesen technológiai energiaigény kielégítése 

• Másodlagosan energia értékesítés 

• Lehetőségekhez mérten kombinált energiatermelés 

   Harmadlagos bevételi források keresése  

   Lehetőség szerint minél nagyobb élőmunka 

  igény 

 

Legkisebb lakosságot terhelő közvetlen és közvetett 

hatás, legrövidebb megtérülési idő! 
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Köszönöm Figyelmüket! 


