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3.1. Magyarország napenergia viszonyai
A Napban végbemenő termonukleáris reakció hatására energia szabadul fel, amely a
Nap felületéről sugárzás formájában távozik a világűrbe. Az évente lesugárzott
energia értéke 1,2.1034 J , amely kb. ± 1% -on belül állandó. Földünkre ebből a
hatalmas energiából 2.1024 J jut évente, amely több mint tízezerszerese a Föld teljes
energiaigényének. A Föld pályájának excentricitása miatt ez az energia éves
viszonylatban kb. ± 3% -kal változik. Átlagos Föld-Nap távolság mellett a Föld
légkörén kívül a sugárzásra merőleges felületen időegység alatt átáramló sugárzási
energia átlagértéke 1353 W/m2, amelyet nap-állandónak (solar constant) is szokás
nevezni. Ez az érték a leggyakrabban használt más mértékegységekben a
következő: 1940 Langley/perc, 1940 cal/cm2.perc, ill. az angolszász irodalomban
gyakran használt mértékegységben kifejezve 428 BTU/ft2.h. A földkörüli pályán
működő fotovillamos berendezések tervezésénél ezek az értékek irányadóak. A Föld
felszínére érkező sugárzást azonban számos egyéb tényező - mint például a földrajzi
helyzet, atmoszférikus viszonyok, napszak stb. befolyásolja.[1]
A Nap sugárzásának spektrális eloszlását közelíthetjük egy 5762 oK -en izzó fekete
test sugárzási spektrumával. A pontos sugárzási spektrum az 1970-es években a
Földön kívüli mérések eredményeinek kiértékelése alapján született meg. A Nap
sugárzásának energiahordozói a fotonok. A fotonok közül egyes meghatározott
hullámhosszúak a Földet körülvevő légrétegen áthaladva a gázatomokongázmolekulákon abszorbeálódnak. 0,38 µ hullámhossz alatt (ibolyántúli tartomány) a
felső légrétegek ózontartalma, valamint az oxigén és nitrogén okoz jelentős
abszorpciót. Ebből adódóan Földünk felszínén a 0,3 µ -nál rövidebb hullámhosszú
sugárzás intenzitása általában igen alacsony. A spektrum látható tartományában 0,38 µ - 0,74 µ hullámhossz között - az abszorpció csak kisebb mértékű. 0,74 µ
hullámhossz fölött (infravörös tartomány) az abszorpciót a légkörben lévő
többatomos molekulák, a víz és a széndioxid okozzák.
Földünkre a Napból érkező sugárzási energiát globál sugárzásnak nevezzük. Derült
időben a globál sugárzás két összetevőre bontható: a direkt sugárzásra, amely
közvetlenül jut, a megfigyelt helyre a Napból, valamint a diffúz sugárzásra, amely a
levegő alkotórészein történő szóródás után érkezik a felszínre. Borult időben a globál
sugárzást csak a diffúz sugárzás alkotja.
Egy nap folyamán a felületegységre érkező sugárzási energiát a sugárzás
intenzitásának integrálásával kapjuk. Az időjárás változásától függően különböző
napi fajlagos energiamennyiségek érkeznek, és ezek összege eredményezi az éves
viszonylatban beérkező energia mennyiséget. A különböző földrajzi pontokon lévő
meteorológiai állomások mérik a vízszintes felületre beérkező napi sugárzási
értékeket és általában hónapokra átlagolva adják meg.
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A következőkben ezen adatok felhasználásával ábrázoljuk kWh/m2nap -ban az
ország különböző pontjain vízszintes felületen mért teljes vagy globál sugárzás
átlagértékeket az év különböző hónapjaiban.
A források az Országos Meteorológiai Szolgálat mérési adatait használják fel ill.
átlagolják 1966 -ot megelőző időszakra.[2] és 1958-1972 időszakra.[3,4] Az 1. és a
3. ábrán összesítve ábrázoljuk a különböző mérési helyszíneken a globál sugárzás
vízszintes felületen mért napi fajlagos átlag értékét az év különböző hónapjaira. A 2.
és 4. ábrán ábrázoljuk a különböző mérési helyszíneken a globál sugárzás vízszintes
felületen mért napi fajlagos értékét egész évre átlagolva.
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1.ábra Magyarország különböző mérési pontjain a globál sugárzás vízszintes felületen mért napi fajlagos átlag értéke az év
különböző hónapjaiban
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2. ábra Magyarország különböző mérési pontjain a globál sugárzás egész évre vonatkozó vízszintes felületen mért napi fajlagos átlag
értéke
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1958-1972 között
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3. ábra Magyarország különböző mérési pontjain a globál sugárzás vízszintes felületen mért napi fajlagos átlag értéke az év
különböző hónapjaiban
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4. ábra Magyarország különböző mérési pontjain a globál sugárzás egész évre vonatkozó vízszintes felületen mért napi fajlagos átlag
értéke

Az 1965-ig rendelkezésre álló mérési eredmények kiértékelése alapján
megállapítható, hogy Magyarország területén a vízszintes felületen mért globál
sugárzás napi átlagértéke 3,2-4 kWh/m2 között van, ami éves viszonylatban 1168 –
1460 kWh/m2 értéknek felel meg. Az újabb – és valószínűsíthetően pontosabb, de
rövidebb időszakot felölelő - 1958-1972 közötti rendelkezésre álló mérési
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eredmények kiértékelése alapján pedig az állapítható meg, hogy Magyarország
területén a vízszintes felületen mért globál sugárzás napi átlagértéke 3,15-3,65
kWh/m2 között van, ami éves viszonylatban 1150 – 1332 kWh/m2 értéknek felel meg.
Az utóbbi eredmények alapján azt mondhatjuk – és a későbbiekre nézve ezt
tekintsük kiindulási alapnak -, hogy a Magyarország területén a vízszintes felületen
mért globál sugárzás éves értékének helyi eloszlása a legnagyobb értékhez képest
14 %-on belül van, amiből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy országos
energetikai becsléseknél egy 1250 kWh/m2 –es átlagértékkel számolhatunk.
Magyarország 93 ezer km2 területére évente beérkező energia a Napból a fenti
értékek átlagával számolva tehát 1,16 x 1014 kWh, vagyis Magyarország 4x1010 kWh
éves villamos energia fogyasztásának 2900 szorosa. Ezt tekinthetjük Magyarország
napenergia potenciálja 1.rendű közelítésének.
3.2. Napelemek
A napelem vagy fotovillamos elem, a Nap sugárzási energiáját közvetlenül alakítja át
villamos energiává.
Az energiaátalakítást a napelem alapanyagául szolgáló félvezető végzi oly módon,
hogy az elnyelt sugárzás közvetlenül villamos töltéseket hoz létre az anyagban,
amelyeket a napelemben kialakított villamos tér szétválaszt. A villamos áram a külső
áramelvezető kontaktusokon keresztül elvezethető.
A ma gyártott és a napelemes áramforrásokban tömegesen alkalmazott napelemek
szinte kizárólag szilícium alapanyagból készülnek. A szilícium a Földünkön második
leggyakrabban elforduló elem. Közismert elfordulási formája a homok, a szilícium
dioxid, melyet termikus-kémiai reakcióval redukálják, majd tisztítják.
A jelenleg alkalmazott és a közeljövőben alkalmazásra kerülő, hosszú élettartamú és
jobb hatásfokú napelemek egykristályos illetőleg polikristályos szilícium
felhasználásával készülnek.
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Az egy- és polikristályos szilícium
napelemek energia átalakítási hatásfoka
napjainkban már a 15-17 %-ot eléri. Laboratóriumi körülmények között azonban már
24.5 % hatásfokot, többrétegű napelemekkel pedig 30% fölötti hatásfokot is elértek.
Készülnek amorf szilícium vékonyréteg napelemek is. Ezek hatásfoka 5 % körül van.

év
5. ábra A napelem modul gyártás alakulása[10,6]
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Napjainkban évente a világon több mint 1000 MWp teljesítménynek megfelelő
mennyiségű napelemet állítanak elő. A termelés éves növekedésének üteme 34%.
2010-re ennek 15 szőrösét prognosztizálják.[5,6,7]
A napelem gyártásának alakulásából jól látható, hogy 2002-től Japán után
Európában gyártják a legtöbb napelemet és ez a sorrend a 2010-re vonatkozó
prognózisokban sem változik. [5,6,7]
A napelemek földi alkalmazása nagymértékben terjed. A napelemek alkalmazása
rendkívül sokrétű. A fejlett ipari országokban széles körben alkalmazzák a
napenergiás áramforrásokat. A napelemes áramforrások alkalmazásának két
legfontosabb területe az autonóm villamos energia ellátás és a közvetlen villamos
hálózatba történő táplálás illetőleg ennek kombinációja a kváziautonóm
áramellátás.[8,14,15]

3.3. A Nap sugárzásából lokálisan termelhető villamos energia
A helyszínre vonatkozó meteorológiai adatokból a korszerű technológiákkal készülő
napelem modulokat tartalmazó napenergiás berendezések lokális energiahozama
kiszámolható. Jó becslést végzünk, ha az I sugárzási teljesítmény és a T napelem
hőmérséklet hatását a napelem η energia átalakítási hatásfokára első közelítésben
elhanyagoljuk.
A Nap energiájából n nap alatt lokálisan termelhető En villamos energiát a Pn
névleges teljesítményből és a helyszínre vonatkozó Efn fajlagos napenergia
adatokból az alábbi módon jól közelíthetjük.

E n = η n ( I , T ) × Fn ×

n
Pn ( I n , Tn )
P (I ,T ) n
× ∑ E fn = n n n × ∑ E fn
η n ( I n , Tn ) × Fn × I n 1
1000
1

ahol ηn a névleges teljesítményhez tartozó hatásfok, Fn a napelem modul felület, és
In a névleges teljesítményhez tartozó sugárzási teljesítmény (1000 W/m2). Déli irányú
tájolású 30 és 60 fokos dőlésszögű felületekre jó közelítéssel átszámolhatók az év
különböző hónapjaira a sugárzási energia fajlagos átlag értékei az alábbi táblázatban
szereplő szorzószámok segítségével a vízszintes felületre megadott fajlagos
sugárzási energia értékekből. [8]
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Dőlésszög

jan. febr márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves átlag
.

30
foknál

1,75 1,57 1,35 1,16 1,05 1,00 1,03 1,12 1,28 1,51 1,71 1,83

1,21

60

2,14 1,77 1,34 1,02 0,84 0,77 0,80 0,95 1,22 1,65 2,06 2,32

1,11

foknál

Magyarországi átlagértékekkel számolva 1 kWp teljesítményű napelem napi elvi
átlagos energia hozamát déli irányú különböző dőlésszögű rögzített telepítés esetén
a 6. és 7. ábrán mutatjuk be.
7
6

kWh/nap

5
4
3
2
1

dec.

nov.

okt.

szept.

aug.

jul.

jun.

máj.

ápr.

márc.

feb.

jan.

0

6. ábra. 1kWp teljesítményű napelem napi elvi átlag energia termelése különbözi hónapokban Magyarországon (dõlésszög 3Oo).
Éves átlag energiatermelés 1500 kWh.
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7. ábra. 1kWp teljesítményű napelem napi elvi átlag energia termelése különbözi hónapokban Magyarországon (dõlésszög 60o). Éves
átlag energiatermelés 1390 kWh.

A 6 és 7. ábrák összevetésébõl jól látható, hogy különbözi dõlésszögû telepítéssel a
téli és nyári idõszak eltérõ sugárzási viszonyaiból adódó energiahozam napi átlaga –
igaz, hogy az éves energiatermelés rovására, de - közelíthetõ. Ez különösen
autonóm áramellátási feladatok megoldásánál jelenthet előnyt.
3.4. Napelemes áramforrások Magyarországon
A napelemek és napelemes berendezések fejlesztése Magyarországon az 1970-es
évek közepén indult a Villamosipari Kutató Intézetben. Az első hazai napelemes
berendezés 1975-ben készült. A fejlesztés és kísérleti gyártás annak bezárásáig a
Pannonglas Solarlab-ban folytatódott 1992-ig. A fejlesztési és gyártási tapasztalatok
jelenleg az 1990-ben alapított Solart-System Kft-ben hasznosulnak. 1997-ben amorf
szilícium alapú napelemek - elsősorban külföldi piacra történő - gyártására
megalakult a Dunasolar Rt. 2002-re évi 3 MWp gyártási kapacitásra felfejlesztették a
Dunasolar Rt.-ot és Európa legnagyobb amorf szilícium napelem gyártója lett. 2003ban a gyártósorokat leszerelték, és Thaiföldre szállították. 2004-ben a SANYO
Magyarországon napelem modul gyártó üzemet létesített évi 100 MWp kapacitással.
Jelenleg több napelem forgalmazó tevékenykedik Magyarországon.
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8. ábra. Az 1975-ben készült első hazai napelemes áramforrás

A Magyarországon üzemelő napelemes berendezésekre vonatkozóan adatbázis
nem áll rendelkezésre. A berendezések mennyiségére csak becslés alapján tudunk
következtetni. A becslés alapja az 1975-óta folytatott saját fejlesztési tevékenység
során készült berendezés állomány, valamint a Dunasolar Rt. és a nagyobb hazai
forgalmazókkal a hazai eladási adatokra vonatkozó konzultáció. Ennek alapján a
Magyarország különböző részén jelenleg üzemelő napelemes berendezés állományt
100 kWp teljesítményre becsüljük, amelynek éves energiatermelése kb.150 MWh, ha
egy átlagos 30 fokos dőlésszögű telepítéssel számolunk. Mint látni fogjuk a fogyasztó
ennél csak kevesebbet tud hasznosítani. A berendezések kb. ¾-e autonóm
áramellátási feladatokat lát el mikrohullámú átjátszóknál, helyi telefonközpontnál,
autópálya
segélykérő
telefonoknál,
forgalomszámlálóknál,
meteorológiai
állomásoknál, hálózattól távol eső házaknál, biztonsági berendezéseknél, oktatási
berendezéseknél, villanypásztoroknál, házi, mező és erdőgazdasági vízellátásnál,
gázipari berendezések monitorállásánál, autóbuszok szellőzésénél, világításnál stb.
A berendezés állomány kb. ¼-e közvetlenül hálózatra dolgozik üzemanyagtöltő
állomásnál, magán házaknál, oktatási intézményeknél stb. [5,9,11]

9. ábra. 10kWp –os hálózatra termelő napelemes áramforrás
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10. ábra. 10kWp –os hálózatra termelő napelemes áramforrás a Szent István Egyetemen

3.5. Napelemes berendezések telepítési lehetőségei Magyarországon
A napelemek telepítésénél a legfontosabb szempont a kedvező benapozás
biztosítása. Ebből a szempontból igen széles lehetőségek állnak rendelkezésre,
amelyből az alábbiakat vesszük számításba:

•
•

Épületekre ill. egyéb létesítményekre történő telepítés
Szabad földterületekre történő telepítés [12,13,14]

Épületekre történő telepítésnél első közelítésben a szabad tetőfelületeket vesszük
számításba és ezek nagyságát igyekszünk megbecsülni. [16,17]
Nagypanel alkalmazásával épített lakások száma 2001-ben: 508.000
Blokkos alagútzsalus lakások száma 2001-ben: 280.000
Lépcsőházanként 40, szintenként 4 lakást számolva és 50 m2 átlagos lakásterületet
figyelembe véve a nagypaneles, valamint blokkos és alagútzsalus technológiával
épült lakások lépcsőház fölötti összes tetőfelülete, - amelyet lapos tetőnek
feltételezünk - az alábbi értékre adódik:
Lépcsőházak száma: (508.000 + 280.000)/40= 19.700 db
Lépcsőházak fölötti lapos tetőfelület: 19.700*4*50 = 3.940.000 m2
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11. ábra. Lapos tetőre szerelt 50kWp-os napelemes áramforrás

Egyéb lakások száma 2001-ben: 3.200.000
Feltételezésünk szerint a lakások 50%-a családi ház és 50% -a hagyományos tetővel
rendelkező 4 szintes épület, szintenként négy lakással.
A családi házak átlag alapterületét 100 m2 – re feltételezve egy átlag 45 fokos tető
dőlésszögnél kb. 35 m2 – es sátortető oldallap tetőfelületek adódnak, amelyekből az
egyik alkalmas lehet napelemek telepítésére.
Családi házak kedvező irányú tető felülete: 1.600.000*35 : 56.000.000 m2
A 4 szintes épületek alapterületét az 50 m2 –es átlag lakás területtel számolva, 16
lakásonként 200 m2 épület alapterület feltételezhető, amelynek oldallap tetőfelületei
egyenként 70 m2 –re vehető. Ezekből egyik alkalmas lehet napelemek telepítésére.
4 szintes épületek kedvező irányú tető felülete: 70*1.600.000/16=7.000.000 m2
Mezőgazdasági épületek alapterülete 2000 –ben: kb. 27.000.000 m2
Feltételezésünk szerint ezek 50%-a lapos tetős és 50%-a nyeregtetős. Feltételezzük
továbbá, hogy a nyeregtetős épületek átlagosan 1:5 arányú téglalap alaprajzúak és
45 fokos dőlésszögű egyik tetőfelülete, - amely az alapterület 75%-ra adódik alkalmas napelemek telepítésére.
Lapos tetős mezőgazdasági épületek tető felülete: 13.500.000 m2
Nyeregtetős mezőgazdasági épületek kedvező irányú tető felülete: 10.125.000 m2
Oktatási intézményeket befogadó épületek száma 2003-ban: kb. 14.000
Önkormányzati épületek száma 2003-ban: kb. 16.600 db
Feltételezésünk szerint ezek átlag alapterülete 400 m2 és 30 %-a lapos tetejű és 70
%-a nyeregtetős. A nyeregtetős épületek átlagosan 1:2 arányú téglalap alaprajzúak
és 45 fokos dőlésszögű egyik tetőfelületük – amely az alapterület 70%-ra adódik –
alkalmas napelemek telepítésére.
Oktatási intézmények lapos tetőfelülete: 0,3*14.000*400 = 1.680.000 m2
Oktatási intézmények nyeregtetős kedvező irányú tető felülete: 0,7*14.000*400*0,7=
2.744.000 m2
Önkormányzati épületek lapos tetőfelülete: 0,3*16.600*400 = 1.992.000 m2
Önkormányzati épületek nyeregtetős kedvező irányú tető felülete:
0,7*16.600*400*0,7= 3.253.600 m2
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Gyep-legelőterületek 2002-ben: 10 610 km2

12. ábra. Szabad földterületre szerelt napelemes erőmű

EU csatlakozáskor 2004-ben mezőgazdasági termelésre nem támogatott terület:
kb. 10.000 km2
Vasútvonalak hossza 2002-ben: 7.898 km
Feltételezésünk szerint az egyik oldalon 1 m-től indulva 4 m magasságig 30 fokos
dőlésszöggel elhelyezhetők napelemek.
Vasútvonal hosszában egyik oldalon rendelkezésre álló felület: 7,898.000*3*2 =
47.388.000 m2

13. ábra. Vasútvonal mentén szerelt napelemes rendszer

Autópályák hossza 2002-ben: 581 km
Feltételezésünk szerint az egyik oldalon 4 m magasságig 60 fokos dőlésszöggel 2 m
felett elhelyezhetők napelemek. (Zajvédőfal)
Autópályák hosszában egyik oldalon rendelkezésre álló felület: 581.000*2*0,865 =
1.005.130 m2
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14. ábra. Autópálya zajvédőfalra szerelt napelemes rendszer

Síkfelületre történő telepítésnél általában nem jelent nehézséget a déli irányú tájolás,
de a telepítésnél a napelemek takarását figyelembe kell venni. Egy β dőlésszöggel
telepített b szélességű napelem felületnél d sortávolság esetén a vízszintes síkhoz
képest δ szögű napállásnál akkor nincs éppen takarás a sorok között, ha az alábbi
összefüggés teljesül

sin(180 o − β − δ )
sin δ
Általában elég jó a napsugárzás éves sugárzási energiájának kihasználása déli
irányú telepítés esetén, ha a dec. 21.-i déli napállásra éppen teljesül ez a feltétel.
Budapest szélességi körén (47,5o) történő 30 o – os dőlésszögű telepítés esetén a
dec. 21.-i napállást figyelembe véve d/b = 2,32 –re adódik. Ebből pedig az adódik,
hogy a napelem felület a ténylegesen rendelkezésre álló síkfelületnek csak legfeljebb
43,1 %-a lehet.
d = b×

Meglévő épületeknél, autópályáknál, vasútvonalak menti telepítésnél azonban a déli
tájolás csak kevés helyen lehetséges, Azonban a déli iránytól +/- 45o-os tehát
délkeleti vagy délnyugati tájolás esetén a déli tájoláshoz képest csupán 7%-os az
éves energia veszteség. Számoljunk 10%-os tájolási veszteséggel és ekkor
autópályáink mentén az egyik oldal tájolás szempontjából potenciális telepítési
lehetőség. A vasúthálózat valamennyi tájolási irányban való egyenletes
irányeloszlását feltételezve az egyik oldal 50%-os valószínűséggel tájolás
szempontjából potenciális telepítési lehetőség 10% –os tájolási veszteség mellett.
A takarás miatt kizárható potenciális telepítési lehetőségek megbecsülése tűnik a
legbizonytalanabbnak. Valószínű, hogy becslésünkkel nem leszünk túl optimisták, és
nem követünk el nagy hibát, ha 50%-ra vesszük ennek értékét az egyéb okok miatt
kieső területekkel együtt.
Az elvileg beépíthető napelem felület tehát a ténylegesen rendelkezésre álló
síkfelületnek 0,431 - szerese, de a hagyományos ill. nyeregtető felületével
megegyezik.
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A valóságban kedvezően beépíthető napelem felület pedig az elvileg beépíthető
napelem felületnek 0,5*0,9 = 0,45 – szöröse. Vasútnál, pedig csak ennek fele, 0,225.
Az alkalmazandó napelem modulok átlag hatásfokát az egyszerűség kedvéért 10%ra vegyük. Így 1 m2 napelemnél 100 Wp teljesítménnyel számolhatunk.
1 kWp napelem által termelt villamos energiának felhasználás szempontjából csak
kb. 80 %-át vehetjük figyelembe a különböző csatolási, energia átalakítási
veszteségek miatt. Így 30o-nál 1200 kWh/év, 45o-nál 1150 kWh/év és 60o-nál 1100
kWh/év átlag értékekkel számolhatunk.
A fentiek figyelembe vételével az alábbi táblázatban foglaljuk össze számításaink
eredményeit
1.

Táblázat. A napenergia fotovillamos hasznosítás potenciálja számítási eredményeinek összefoglalása

.
Vízszintes
felület
(km2)
Nagypanel és
alagútzsalus házak
Egyéb lakóépületek
Mezőgazdasági
épületek
Mezőgazdasági
épületek
Oktatási épületek
Oktatási épületek
Önkormányzati
épületek
Önkormányzati
épületek
Gyep-legelő
Új mezőgazdaságilag
felszabadult területek
Vasútvonalak mentén
Autópályák mentén
Összesen

30o –os
felület
(km2)

Elvileg
beépíthető
napelem
felület (km2)
1,698

Valóságban
kedvezően
beépíthető
napelem
felület (km2)
0,764

30

76,416

Éves
villamos
energiater
melés
(109kWh)
0,0916996

63

63
13,5

28,350
6,075

45
30

2835
607,5

3,26025
0,729

10,125

10,125

4,556

45

455,625

0,5239688

2,744

0,724
2,744
0,859

0,326
1,235
0,386

30
45
30

32,5836
123,48
38,63484

0,0391003
0,142002
0,0463618

3,2536

3,254

1,464

45

146,412

0,1683738

4573
4310

2057,810
1939,500

30
30

205780,95
193950

246,93714
232,74

47,388
1,005
9027,207

10,662
0,452
4051,581

30
60

1066,23
45,23085
405158,06

1,279476
0,0497539
486,00713

45o –os
felület
(km2)

60o –os
felület
(km2)

3,94
13,5

1,68
1,992

10610
10000
47,388
20631,112

47,388

79,1226

1,00513
1,00513

Beépítési
dőlésszög
(o)

Beépíthető
napelem
teljesítmény
(MWp)

Az éves villamos energiatermelés értéke Magyarország jelenlegi villamos energia
fogyasztásának több mint 12 szerese. Ezt tekinthetjük Magyarország napenergiás
villamos energia potenciálja 2. rendű közelítésének.
A potenciál becslésénél az épületek homlokzati napelemes borítási lehetőségét
(növelő tényező) és a termikus kollektorok részesedését (csökkentő tényező) nem
vettük figyelembe.
Épületek napelemekkel történő borítására bemutatunk egy-egy megoldást a 15. és
16. ábrán.
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15. ábra. Árnyékoló szerepet is betöltő épületre szerelt napelemes rendszer

16. ábra. Épület homlokzatába belesimuló dekoratív napelemes rendszer

Régi épületek felújításánál és új beruházásnál ezek a megoldások figyelmet
érdemelnek. Jelen munka ezen megoldások energetikai potenciál becslését nem
tartalmazza.
A potenciál becslés finomításánál a napelemeknek a házak tetőfelületein, azonban a
termikus kollektorokkal kell megosztozni. Becslésünk szerint a termikus kollektorok a
házak tetőfelületein a 25%/75% arányban osztoznak a napelemekkel.
A számítások végeredménye a 2. táblázatban látható.
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2.

Táblázat. A napenergia fotovillamos hasznosítás potenciálja számítási eredményeinek összefoglalása az
épületek tetőfelületén 25%/75% termikus kollektor/ napelem alkalmazási arány esetén

.

30

57,312225

Éves
villamos
energiater
melés
(109kWh)
0,0687747

21,2625
6,075

45
30

2126,25
607,5

2,4451875
0,7290000

7,59375

3,4171875

45

341,71875

0,3929766

0
2,058
0

0,54306
2,058
0,643914

0,244377
0,9261
0,2897613

30
45
30

24,4377
123,48
28,97613

0,0293252
0,1420020
0,0347714

2,4402

2,4402

1,09809

45

109,809

0,1262804

10610

4572,91

2057,8095

30

205780,95

10000

4310

1939,5

30

193950

47,388
1,00513
9006,60566

10,6623
0,4523085
4042,31025

30
60

1066,23
45,23085
404261,89

246,93714
00
232,74000
00
1,2794760
0,0497539
484,97469

Vízszintes
felület
(km2)
Nagypanel és
alagútzsalus házak
Egyéb lakóépületek
Mezőgazdasági
épületek
Mezőgazdasági
épületek
Oktatási épületek
Oktatási épületek
Önkormányzati
épületek
Önkormányzati
épületek
Gyep-legelő
Új mezőgazdaságilag
felszabadult területek
Vasútvonalak mentén
Autópályák mentén
Összesen

30o –os
felület
(km2)

45o –os
felület
(km2)

60o –os
felület
(km2)

2,955

0

Elvileg
beépíthető
napelem
felület (km2)
1,273605

0
10,125

47,25
0

47,25
13,5

0

7,59375

1,26
0
1,494
0

47,388
20625,8

47,388

59,342

1,00513
1,00513

Valóságban
kedvezően
beépíthető
napelem
felület (km2)
0,57312225

Beépítési
dőlésszög
(o)

Beépíthető
napelem
teljesítmény
(MWp)

A számítások szerint a fotovillamos potenciál értéke csupán 0,25%-al csökkent.

3.6. Napelemes berendezések várható növekedési üteme Magyarországon
2004-ben meghaladta a 3000 MWp értéket a világon működő napelemes
berendezések összteljesítménye és évi 34%-os növekedéssel számolnak. Ebből – a
napsugárzási viszonyok szempontjából nálunk lényegesen kedvezőtlenebb helyzetű
- Németországban több mint 400 MWp üzemelt. A 83 milliós német lakosság minden
egyes tagjára már több mint 4,8 Wp beépített napelem teljesítmény jut.
Németországban, 2000-ben elfogadták a Megújuló Energia Törvényt, amely a
megújuló technológiák között megkülönböztetett módon 20 évig garantálja a 0,48
Euro/kWh átvételi árat a napelemes villamos energiatermelőknek. 2003-ban a
100.000 napelemes tető program teljesült, amelyhez KfW bank alacsony kamatú
kölcsönt biztosított. Németországban a napelem iparág 30.000 embert foglalkoztat.
Az Európai Napelem Gyártók Szövetségének (EPIA) számításai szerint 2040-re
Európa villamos energia igényének 26%-át napelemes berendezések fogják
szolgáltatni.
Magyarország 2004-óta az Európai Közösség tagja, és mint Tagország az Európai
Közösségben követni lesz kénytelen a közös megújuló energetika politikát.
Remélhetőleg a korábban 12%-os, de 2004-ben 25 %-ra emelt, majd 2006-ban 20%ra változott ÁFA kulcsos besorolásba tartózó napenergiás berendezések ismét
lényegesen alacsonyabb besorolásba kerülnek, valamint a napelemes berendezések
beruházására vonatkozó támogatás az eddiginél jelentősebb lesz és a napelemes
villamos energiatermelés támogatottá válik. Ugyancsak reméljük, hogy a német
példához hasonlóan Áramszolgáltatóink támogatást, ösztönzést és törvényi háttért
kapnak a napenergiával termelt villamos energia átvételéhez és a jelenleg nem
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szívesen fogadott napelemes áramtermelőket, nem fogják sújtani a kb. 1 MFt
csatlakozási költségek.
A becslések szerint Magyarországon lévő 100 kWp napelemes berendezés
lakosságunkra vetítve 0,01 Wp egy főre jutó napelemes berendezés teljesítménynek
felel meg. Napenergia szempontjából nálunk lényegesen kedvezőtlenebb helyzetű
Németországban egy főre vetítve ennek több mint 480 szorosa üzemel. Szerény – de
ugyanakkor mégis pozitív szándékú - célkitűzésnek tekinthető, ha 2010-re ezt az
arányt negyedére csökkentjük. Az évi 34%-os növekedési prognózis
Németországban kb. 7,5-szörös növekedést jelent. A lakosság növekedésével nem
számolva ez Magyarországon 2010-re 30 szoros, azaz 3 MWp beépített
teljesítményű napelemes berendezés létesítését jelenti!
3.7. Napelemes berendezések várható alkalmazási struktúrája
Magyarországon
A napelemes áramforrások alkalmazásának két legfontosabb területe az autonóm
villamos energia ellátás és a közvetlen villamos hálózatba történő táplálás. A
jelenlegi magyarországi alkalmazások kb.75%-a az autonóm áramellátás és kb.25%a a közvetlen villamos hálózatba történő táplálás területére esik (ezen belül kb. 2%
kváziautonóm)
A közepesen fejlett és a fejlett ipari országokban a közvetlen villamos hálózatba
történő táplálás részaránya növekszik. Ez a tendencia nálunk is érvényesülni fog,
azonban volumenében az autonóm áramellátás növekedése is várható, különösen
villamos energiával ellátatlan területeken telepítendő hírközlési berendezések,
ismétlő állomások, mérő és monitoráló rendszerek valamint szórványtelepülések,
üdülő és természetvédelmi területeken történő villamos energia ellátásra. A
szórványtelepülések felújításra szoruló vezetékes áramellátásánál is a napelemes
autonóm áramforrások alkalmazása várható.
A viszonylag megfelelő sűrűségű villamos hálózattal rendelkező Magyarországon az
autonóm és vezetékes áramellátás kombinációja az un. kváziautonóm rendszerek
elterjedése is várható, különösen lakóépületeknél, ipari és kereskedelmi
létesítményeknél.
2010-re 3 MWp beépített napelem mennyiséggel számolunk, melynek főbb
rendszerenkénti feltételezett megoszlása a következő.
0,9 MWp napelemes autonóm áramforrás (30%)
1,5 MWp közvetlen villamos hálózatba tápláló rendszer (50%)
0,6 MWp kváziautonóm áramforrás (20%)
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17. ábra. A Solart-System Kft évi 1100 kWh-át termelő egyik kváziautonóm napelemes áramforrása

3.8. Napelemes berendezések költség elemei Magyarországon
A napelemes berendezések költség számításánál a következőket vettük figyelembe:

•

A számításokat nettó beszerzési értéken, ÁFA mentesen és a jelenleg
érvényben lévő gazdasági szabályozók figyelembe vételével végeztük.
Jelenlegi beszerzési árakkal számoltunk 250 Ft/ Euró MNB középárfolyam
mellett.

•

Korszerű nagyhatásfokú és nagy megbízhatóságú kristályos szilíciumból
készült napelemek alkalmazásával számoltunk, amelyek élettartama legalább
30 év. A gyártók 20 év teljesítménygaranciát vállalnak.

•

Valamennyi alkatrésznél (napelemek, elektronikus eszközök, tartószerkezet,
vezetékek, kapcsolóeszközök, segédszerelvények) 30 év élettartammal
számoltunk kivétel az akkumulátor, ahol nagy megbízhatóságú,
kezelésmentes speciális ólomakkumulátort vettünk figyelembe 15 év
élettartammal. Akkumulátor alkalmazásával csak az autonóm, és
kváziautonóm áramforrásnál számoltunk, amit a 30 éves életciklus alatt
egyszer cserélni kell és ennek értékét a karbantartási költségbe számoltuk.

•

Éves karbantartási költségre, amelyben a statisztikus alkatrész
meghibásodásokat is figyelembe vettük a beruházási összeg 0,5 %-ával
számoltunk.
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A számításokat a következő főbb műszaki jellemzőkkel rendelkező napelemes
berendezésekre végeztük:
Napelemes autonóm áramforrás
Beépített névleges napelem teljesítmény: 1 kWp
Napelem felület: 8 m2
Napelemek rögzítése: tetőre szerelhető szerelvényekkel
Beépített akkumulátor kapacitás: 20 kWh (100 órás kisütésre vonatkozólag)
Kimenő feszültség: 12/24/48 VDC és 240VAC,50 Hz
Kimenő teljesítmény: 400 W
Napi átlagban állandó terhelés mellett kivehető éves energiamennyiség: 800 kWh
(déli tájolást és 65 fokos napelem dőlésszöget és magyarországi átlag adatokat
figyelembe véve)
Beruházási költség: 2.000.000,-Ft
Karbantartási költség 30 év alatt: 1.000.000,-Ft
Villamos energia költsége: 125 Ft/kWh
(30 éves energiatermelést és amortizálódást figyelembe véve)
Villamos hálózatba tápláló napelemes rendszer
Beépített névleges napelem teljesítmény: 2 kWp
Napelem felület: 16 m2
Napelemek rögzítése: tetőre szerelhető szerelvényekkel
Kimenő feszültség: 240VAC,50 Hz
A fogyasztó/hálózat napenergiából nyerhető éves energiamennyisége: 2400 kWh
(déli tájolást és 30 fokos napelem dőlésszöget és magyarországi átlag adatokat
figyelembe véve)
Beruházási költség: 2.700.000,-Ft
Karbantartási költség 30 év alatt: 400.000,-Ft
Villamos energia költsége: 43 Ft/kWh
(30 éves energiatermelést és amortizálódást figyelembe véve)
Napelemes kváziautonóm áramforrás
Beépített névleges napelem teljesítmény: 1 kWp
Napelem felület: 8 m2
Napelemek rögzítése: tetőre szerelhető szerelvényekkel
Beépített akkumulátor kapacitás: 10 kWh (100 órás kisütésre vonatkozólag)
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Kimenő feszültség: 240VAC,50 Hz
Kimenő teljesítmény: 500 W, 700 VA
Minimális autonómitás: 24 óra 200 W terhelésnél
A fogyasztó napenergiából nyerhető éves energiamennyisége: 1100 kWh
(déli tájolást és 30 fokos napelem dőlésszöget és magyarországi átlag adatokat
figyelembe véve)
Beruházási költség: 1.600.000,-Ft
Karbantartási költség 30 év alatt: 600.000,-Ft
Villamos energia költsége: 67 Ft/kWh
(30 éves energiatermelést és amortizálódást figyelembe véve)
Amennyiben nem a nettó beszerzési áron számolunk, úgy a berendezések
kereskedelmi forgalmánál kb. 25% haszonkulcsot és a helyszínre szállításért és
üzembe helyezésért kb.6-10 % további költséggel kell számolni, amely a fenti Ft.
összegeket összesen 31-35 %-al növeli. A 20 %-os ÁFA erre rakódik rá!

3.9. 2010-ben Magyarországon üzemelő napelemes berendezések várható
beruházási és karbantartási költségeinek valamint az éves szinten a
fogyasztók számára rendelkezésre bocsátott napenergiából termelt
villamos energia mennyiségének összefoglalása
A napelemes berendezések összesített feltételezett névleges teljesítménye 2010ben: 3 MWp
Ebből
0,9 MWp napelemes autonóm áramforrás (30%). 900 db.
Össz-beruházási költség: 1,8 MrdFt
Össz-karbantartási költség 30 év alatt: 0,9 MrdFt
Kivehető éves energiamennyiség: 720.000 kWh
1,5 MWp közvetlen villamos hálózatba tápláló rendszer (50%) 750 db
Össz beruházási költség: 2,025 MrdFt
Össz karbantartási költség 30 év alatt: 0,3 MrdFt
A fogyasztó/hálózat napenergiából nyerhető éves össz energiamennyiség:
1.800.000 kWh
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0,6 MWp kváziautonóm áramforrás (20%) 600 db
Össz-beruházási költség: 0,96 MrdFt
Össz-karbantartási költség 30 év alatt: 0,36 MrdFt
Napenergiából nyerhető éves össz energiamennyisége: 660.000 kWh
A 2010-ben meglévő összesen 3 MWp napelemes berendezésből éves szinten
nyerhető összenergia mennyisége: 3.120.000 kWh
Össz beruházási költség: 4,78 MrdFt
Össz karbantartási költség 30 év alatt: 1,56 MrdFt
Természetesen itt is amennyiben nem a nettó beszerzési áron számolunk, úgy a
berendezések kereskedelmi forgalmánál kb. 25% haszonkulcsot és a helyszínre
szállításért és üzembe helyezésért kb. 6-10% további költséggel kell számolni, amely
a fenti Ft. összegeket összesen 31-35 %-al növeli. A 20 %-os ÁFA erre rakódik rá!
.
3.10.

Összefoglalás

A napenergia fotovillamos hasznosításának magyarországi potenciáljának
számításánál a meglévő épületállomány tetőfelületei és a szabad földterületek lettek
figyelembe véve. A valóságban kedvezően beépíthető napelem felületre 4051,581
km2 adódott. A beépíthető napelem mennyisége 10%-os átlag energiaátalakítási
hatásfokkal számolva összesen 405158,06 MWp, amelynek éves átlagos villamos
energiatermelése 486,00713 milliárd kWh, Magyarország jelenlegi villamos energia
fogyasztásának több mint 12 szerese.
Ezek a számítások felhívják arra a figyelmet, hogy potenciálisan óriási lehetőségei
vannak a fotovillamos energiatermelésnek Magyarországon. Ez indokolja ennek a
korszerű energiatermelési módnak a hosszú távú energetikai stratégiák
kialakításánál a figyelembe vételét. A napenergia fotovillamos hasznosításának
magyarországi potenciálja számításának további finomítását azonban szükségesnek
tartjuk. Szükségesnek tartunk gazdasági megfontolásokat, Örömmel vennénk ennek
igényét, amely talán jelezné a megújuló energiaforrások alkalmazásának európai
léptékű hazai szándékát.
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