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erőműnél az egységnyi teljesítményre eső 
hul ladékhő 2-3-szor nagyobb a nukleá rishoz 
képest. Egy 100 MW-os geotermikus erőmű 
hőkibocsátása egy 500 MW-os gázturbinás 
erőműével egyenlő. Ez a hátrányosnak tűnő 
tulajdonság előnyre változtatható az elektro-
mos energia és a közvetlen hőhaszno sítás 
egyidejű megvalósításával, a közvetlen hő hasz-
nosítás többlépcsős, a minél teljesebb hőmér-
séklet-tartományt lefedő megoldásával.

A geotermikus erőmű létesítésekor a fúrás 
és a kútkiképzés a legveszélyesebb fázis, annak 
ellenére, hogy a geotermikus tárolóból feltö-
rő gőz nem okozhat tüzet, robbanásveszélyt, 
mérgezést. A túlnyomásos tárolók feltárása, 
művelése a legkockázatosabb. Magyarorszá-
gon a fábiánsebestyéni gőzkitörés volt eddig 
a legsúlyosabb, halálos balesettel járó kárese-
mény. A kitörésvédelmi eszközök és módsze-
rek állandó fejlődése csökkenti ezt a veszélyt. 
A geotermikus mezők feltárása során a mo-
dern geofizikai eljárások alkalmazása is 
nagymértékben csökkenti a fúrás során fellé-
pő kockázatot.

Összefoglalás

A fenntartható fejlődés igénye, a fosszilis 
energiahordozók véges készletei olyan új 
energiaforrások felhasználását teszik szüksé-
gessé, amelyek belátható időn belül nem 
merülnek ki, s szakadatlanul megújulnak. 

Ezek közé tartozik a geotermikus energia is, 
amely csupán részben megújuló energiafajta, 
de óriási készletei évezredekre elegendőek. 
Kitermelésének módszerei, eszközei az olaj-
iparban kidolgozottak, az olajkészletek fogyá-
sa a geotermikus energia termelésére predesz-
tinálja a szakmát. Ez az energiatermelés lehe-
tőségeihez képest még csak az ígéretes jövő 
küszöbén áll.

A jelenlegi 10 GW villamosenergia-ter-
melő és a 29 GW közvetlen hőhasznosításra 
kiépített kapacitás már elegendő megbízható 
tapasztalatot szolgáltatott a további nagylép-
tékű fejlődéshez. A tiszta, környezetbarát, 
versenyképes árú geotermikus energia várha-
tóan az energetikai fejlesztések fő áramába 
kerül jelenlegi marginális helyzetéből.

Átgondolt gazdaságpolitikai és adminiszt-
ratív intézkedések nyomán Magyarország is 
természeti adottságainak megfelelő helyet 
kaphat a világszerte ugrásszerű fejlődés előtt 
álló geotermikus iparágban. Célszerű lenne 
Magyarországon is hatékonyabban támogat-
ni a geotermikus kutatást, fejlesztést és beru-
házásokat.

Kulcsszavak: geotermikus gradiens, földi hő-
áram, geotermikus rezervoár, mesterséges tároló, 
hőcserélő kút (BHE), forró száraz kőzet (HDR), 
közvetlen hőhasznosítás, hőszivattyú, környeze-
ti hatások.
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Bevezetés

Az MTA Megújuló Energetikai Technológi-
ák Albizottság (MEA) 2000-ben tárgyalta az 
aktív napenergia-hasznosítással kapcsolatban 
a szoláris rendszerek hazai fejlesztésének ja-
vasolt programkoncepcióját, melyben vázol-
ta a napenergia aktív és passzív hasznosítási 
technológiáinak akkori helyzetét Magyarorszá-
gon és az Európai Unió országaiban, vala mint 
a hazai fejlesztés indokait és lehetőségeit.

Ennek megfelelően készült el az albizott-
ság stratégiai programkoncepciója (MTA 
MEA, 2001), amelynek kidolgozásában részt 
vettek a Magyar Napenergia Társaság szak ér-
tői. A program a napenergia-hasznosítás négy 
részterületét tárgyalta: aktív hőhasz no sítás, 
mezőgazdasági hasznosítások, fotovil lamos 
hasznosítás, valamint passzív hasznosítás.

A javasolt intézkedések közül csak néhány 
valósult meg, például az EU-szabványok át-
vétele vagy kisebb vállalkozások, oktatási 
intézmények öntevékeny akciója a társadalmi, 
lakossági tájékoztatás, az oktatás megszerve-
zésére. A várt központi intézkedések területén 
eddig nem történt átütő előrelépés.

A hazai napenergia-hasznosítási potenci-
ál ismerete szükséges ahhoz, hogy a mind 

jobban előtérbe kerülő alternatív energiafor-
rások alkalmazási lehetőségeit és az ezekhez 
szükséges feltételeket reálisan ítélhessük meg, 
ugyanakkor az EU előírásainak hazai szinten 
megfeleljünk. Ennek megfelelően készült el 
az albizottság felmérése az egyes megújuló 
energiaforrások részterületeire vonatkozóan 
(MEA, 2006).

A hazai napenergia-hasznosítás vizsgála-
takor fontos szempont a földrajzi helyzet, a 
beérkező napsugárzás jellemzői, a meteoro-
lógiai tényezők, a hasznosítás módja, a tech-
nikai feltételek, a társadalmi tényezők, vala-
mint a gazdaságosság. Jelen dolgozat az albi-
zottság által készített tanulmányra alapozva, 
az akkori helyzetet is figyelembe véve ismer-
tet néhány időszerű gondolatot a környezeti 
hatások elemzésével kiegészítve.

A NAPENERGIA 
AKTÍV HASZNOSÍTÁSA1

Adottságok

Magyarország adottságai a napenergia-hasz-
nosítás szempontjából kedvezőbbek, mint 
1 Ez a fejezet a Magyar Tudományos Akadémia MEA- 
(2006) tanulmánya és Kaboldy Eszter (2005) publiká-
ciója alapján készült.
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sok európai országé: az évi napsütéses órák 
száma 1900−2200, a beeső napsugárzás éves 
összege átlagosan 1300 kWh/m2. Az érkező 
napsugárzás szempontjából legjobb helyzetű 
az Alföld középső és déli része, kevésbé jó a 
nyugati és északi határhoz közeli hegyvidék. 
Az ország földrajzi helyzetéből adódóan 
azonban – szemben a mediterrán országokkal 

– jelentős különbség van a téli és a nyári nap-
sugárzási adatok között, ezért a Nap hőener-
giája a téli idényben fűtésre csak korlátozottan 
használható fel, és a berendezéseknek fagy 
esetén is működőképeseknek kell lenniük. 
Léteznek ún. szezonális (akár 100 000 m3 tér-
fogatú) hőtárolók, amelyek a téli fűtési igény 
kielégítésében jelentős szerepet játszhatnak.

A ma korszerűnek mondható termikus 
napenergia-hasznosító berendezések Magyar-
országon leggazdaságosabban melegvíz készí-
tésére alkalmasak, és éves átlagban 30−50%-os 
hatásfokkal hasznosítják a napenergiát, ha 
megfelelő tájolású, dőlésszögű és árnyékmen-
tes helyen működnek az energiát átalakító 
napkollektorok. A lakossági és intézményi 
melegvízigény ellátásában az éves fogyasztás 
60−70%-a fedezhető napenergiából, így csak 
a fennmaradó 30−40%-ot kell fedezni hagyo-
mányos energiahordozókkal. A legnagyobb 
sugárzási időszakban, a kempingek, szállodák, 
panziók esetén a szezonális hasznosítás hatás-
foka elérheti a 90%-ot is, ezért ilyen létesítmé-
nyekben a legjobbak az alkalmazás lehetősé-
gei. A ma használatos napenergia-hasznosító 
technológiák átlagos hőenergia-hozama 
Magyarországon kb. 1500 MJ/m2 évente, ami 
417 kWh/m2 éves értéknek felel meg. Az így 
kiváltott hagyományos energiahordozók 
mennyi sége és energiatartalma azok fajtájától, 
a berendezések hatásfokától függően az em-
lített érték két-háromszorosa is lehet. A csak 
nyári üzemre alkalmas berendezések átlagos 

hőenergia-hozama az öt legmelegebb hónap 
(május-szeptember) alatt 300−350 kWh/m2.

Használati melegvíz előállítása 
lakossági célra

A megvalósítható lakossági hasznosítás nagy-
ságrendjét a lakás-, illetve épületállomány 
ismeretében lehet megítélni. A harminc évnél 
régebben épült panellakások értékének átla-
gosan 1%-át fordítják felújításra, ami kb. 30 
milliárd Ft. Ebből az összegből valós felújítás 
nem hajtható végre, de például a fűtéskorsze-
rűsítés területén jelentős eredményeket lehet-
ne elérni. Itt lehet szerepe a napenergia hasz-
nosításának is.

Egy átlagos család melegvízellátására alkal-
mas egységnyi napenergia-hasznosító be-
rendezés beruházási költsége jelenlegi árakon 
kb. 0,8 M Ft + ÁFA, energiahozama kb. 9 
GJ/év 6 m2 kollektorfelülettel, déli tájolású, 
45 fokos dőlésszögű, jó állapotú tetővel, 300 
literes tárolóval számolva. Ennek megtérülé-
se függ a támogatási rendszertől és a fosszilis 
energiahordozók árának alakulásától.

Az elkövetkező években átlagosan évi 10 
ezer m2 napkollektor telepítése becsülhető, 
ami évente kb. 1600 lakást jelent.

Használati melegvíz előállítása 
intézményi célra

Nagyobb panziók, szállodák, kórházak, szo-
ciális otthonok, melegvizes technológiájú 
ipari létesítmények és hasonló intézmények 
egész évben jelentős használati melegvízigényét 
központi napenergia-hasznosító berendezés-
sel érdemes kielégíteni. Egy központi meleg-
vízellátó berendezés-egység átlagos gyűjtőfelü-
lete 50 m2. Egy ilyen nagyságrendű napkollek-
toros berendezés beruházási költsége jelenle-
gi árakon kb. 6 M Ft + ÁFA, várható ener-
giahozama 75 GJ/év.
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A következő hat-nyolc évben legfeljebb 
néhány ezer központi berendezés létesítése 
becsülhető, ami összesen kb. negyedmillió 
m2 napkollektor telepítését jelenti.

Melegvíz-előállítás nyáron 

Magyarországon a nyáron hasznosítható nap-
energia öt-hatszorosa a télinek, ezért kézenfek-
vő, hogy a csak nyáron fellépő melegvízigénye-
ket (kempingek, medencevízfűtés) napener-
gia hasznosításával elégítsük ki. A nyári 
hasznosítás eszközei egyszerűbbek és olcsób-
bak is az egész éves üzemű berendezéseknél.

A szezonális berendezések egységét szintén 
50 m2-esnek feltételezve, az egységnyi be ru-
házási költség kb. 4 M Ft + ÁFA, a várha tó 
energiahozam – a rövidebb kihasználási idő 
miatt – kb. 40 GJ/év.

Becsült adatok alapján a következő hat-
nyolc évben kb. 30 ezer m2 nyári üzemű be-
rendezéssel számolhatunk, ez évi kb. 100 db 
berendezést jelent.

A telepíthető kollektorfelület 
és termikus potenciál becslése

Az aktív szoláris termikus potenciál a nap-
energia közvetlen sugárzásának napkollek-
torok segítségével történő begyűjtésével és 
hővé alakításával meleg hőhordozó közegek 
előállítására használható energia. A hőhordo-
zó közeg lehet fagyálló folyadék, víz és gőz, a 
felhasználási célok pedig: használati és tech-
nológiai melegvíz termelése, fűtés, uszodavíz-
melegítés, szolár-távhő rendszerek működte-
tése. A szoláris termikus potenciál döntő 
mértékben a besugárzásra felhasználható fe-
lületek nagyságától, azok tájolásától és a 
napsugárzás intenzitásától függ.

A becslések alapján a napkollektorok te-
lepítésére alkalmas felületek nagyságrendje a 
következő:

• lakóházak: 31,9 millió m2,
• hivatalok, középületek: 300 ezer m2,
• kempingek, külső területek: 50 ezer m2.

Ezek alapján a következő évtizedben haszno-
sítható felület: 32,25 millió m2. Ily módon 
hazánk teljes aktív szoláris termikus potenci-
álja: 48,8 PJ/év.

A NAPENERGIA 
MEZŐGAZDASÁGI HASZNOSÍTÁSA2

Bevezetés

A mezőgazdaság, erdő- és vízgazdálkodás 
részesedése a teljes hazai energiafelhasználás-
ból 40 PJ/év nagyságrendű. Ez a nemzetgaz-
daság teljes energiafelhasználásának mintegy 
4%-a, ami meghaladja a mezőgazdaság GDP-
hez való hozzájárulását. Meg kell jegyezni azt 
is, hogy a mezőgazdaság becsült hozzájárulá-
sa az üvegházhatású gázok kibocsátásához az 
EU szintjén 9%. Ezek indokolják a mezőgaz-
dasági hasznosítás kiemelt kezelését. 

A felhasznált energiamennyiség 35–40%-
át a növényházak fűtése, a szárítás és az 
épületek fűtése és hűtése teszi ki. A környezet-
védelmi hatásokkal kapcsolatosan különösen 
fontos megemlíteni a növényházakat és a 
szárítókat, amelyeknél a nagymennyiségű 
ha gyományos energiahordozó (elsősorban 
olaj és gáz) kiváltásával a környezetet szeny-
nyező, egészségkárosító anyagok kibocsátása 
jelentősen csökkenthető. A napenergia széles 
körű felhasználását e területeken az is indo-
kolja, hogy az alkalmazható technológiák 
(különböző termények szárítási eljárásai, egy-
szerű és integrált kivitelű szárítóberendezések, 
növényházak fűtése, hűtése és szellőztetése, 
állattartó épületek fűtése, klimatizálása stb.) 
ismertek, kidolgozottak.
2 Ez a fejezet az MTA MEA (2006) tanulmány és 
Farkas István (2005) publikációja alapján készült.
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A bevezetésre javasolt szoláris technológi-
ák megtérülési ideje egymástól eltérő. Nö-
vényházak esetén öt-nyolc év, egyszerű kivi-
telű szárítóknál egy-két év, integrált kivitelű 
szárítóknál három-nyolc év, technológiai me-
legvíz-készítésnél, fűtésnél három-hat év.

Növényházak fűtése

Magyarországon jelenleg mintegy 150 ha 
üvegház, 4500 ha vázszerkezetes fóliás termesz-
tőberendezés és 2000 ha váz nélküli fóliafelü-
let van. Klímaviszonyaink miatt az üveghá-
zaink teljes energiaszükségletének 85–88%-át 
mesterséges fűtéssel kell biztosítani. Ily mó-
don a mezőgazdaság teljes energiafelhaszná-
lásának 1–2%-át fordítják növényházak fűté-
sére. A jövőben várhatóan növekedni fog az 
üvegházi termékek iránti kereslet. A terme lés 
oldaláról a növekedés alapkérdése a gazdasá-
gosság, ami a felhasznált energia mennyisé-
gével és fajtájával függ össze. A növényházi 
energiafelhasználás csökkentésének igénye, 
valamint a környezetvédelmi szempontok 
elő térbe kerülése indokolja a megúju ló ener-
giaforrások alkalmazási lehetőségeinek vizs-
gálatát. Közülük a geotermális energia mellett 
elsősorban a napenergia-felhasználás az egyik 
alternatíva. A napenergiás fűtést biz tosító 
berendezések beruházási költségei azonban 
magasak, ezért alkalmazásuk elsősorban ki-
egészítő jellegű.

A növényházi szoláris potenciál (haszno-
sításra rendelkezésre álló energia) számításá-
hoz irodalmi forrásokból, illetve saját becs-
lésből származó adatokat használtunk fel. A 
becsült növényházi napenergia-potenciál 
értéke: 1,27 PJ/év.

Szoláris szárítás

A mezőgazdaság teljes energiafelhasználásá-
nak mintegy 20 százalékát fordítják szárításra. 

Ezen belül a szárításra felhasznált energiahor-
dozók megoszlása a teljes mezőgazdasági 
energiafelhasználásból: villamos energiából 
kb. 10%, földgázból 30–50%, olajból 10–15%. 
A betakarítás utáni műveletek, különösen a 
különböző biológiai eredetű anyagok szárí-
tási folyamatai jelentős szerepet játszanak az 
energiamegtakarításban, a végtermék minő-
ségében és a környezeti kérdésekben. Manap-
ság számos szárítási módszer áll rendelkezés-
re, de megéri számításba venni a szoláris 
szárítás technikai és gazdasági előnyeit.

A szoláris szárítás elterjedését elősegítő 
főbb tényezők:
• alacsony hőmérsékletű mezőgazdasági 

szárítási igények,
• minőség, tisztaság, beltartalom megőrzé-

se,
• kedvezőbb szállítási és tárolási veszteség,
• a szolárisan szárított termékek, aszalvá-

nyok piaca fokozatosan bővül,
• szárításra az erős napsugárzás időszakában 

van szükség.
A szárítási potenciál becsléséhez szükséges 
ada tokat gabonafélék, szálastakarmányok, 
zöldségek, gyümölcsök és egyéb termények 
(dohány, hüvelyesek, olajos magvak) esetére 
vettük figyelembe. Szálastakarmánynál né-
hány napos renden történő szárítás esetén 
je lentősen csökkenteni lehet az eltávolítandó 
víz mennyiségét, ugyanak kor a szárított ter-
mék beltartalmi értékei kb. 50%-ban jobbak, 
mint például a renden törté nő szárítás esetén. 
A szárításra hasznosítható napenergia-poten-
ciál becsült értéke: 3,44 PJ/év.

Technológiai célú melegvízkészítés

Fűtésre és melegvíz készítésére a mezőgazda-
ság teljes energiafelhasználásának 15–16%-át 
használja fel. Ennek kb. 60%-a hagyományos 
energiahordozó (gáz és tüzelőolaj).
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A mezőgazdaságban több technológiai 
fo lyamatnál jól alkalmazhatók a tárolóval 
egy beépített folyadék munkaközegű síkkol-
lektoros melegvízkészítő rendszerek, tekin-
tettel arra, hogy a szükséges hőmérsékletigény 
általában 80 °C-ig terjed. A szóba jöhető főbb 
alkalmazási területek:
• biogáz-rendszerek hő- és melegvízellátása,
• tehenészeti telepek melegvízellátása,
• borjúnevelők tejelőkészítése,
• sertésistállók padlófűtése,
• intenzív akvakultúrák melegvízellátása.

A technológiai célú napenergiás melegvíz ké-
szítő rendszerek tervezésének főbb szempont-
jai az energiaszükséglet, a szoláris forrásból 
biztosítható energia részaránya, a szoláris 
rend szer hatásfoka, közvetlen költsége, az 
egyéb ún. externális költségek és hozadékok, 
valamint a szociális és környezeti aspektusok.

A technológiai célú melegvízkészítésre 
felhasználható potenciál becsléséhez szüksé-
ges adatokat különböző típusú (növényter-
mesztő, állattenyésztő és vegyes) gazdaságok 
esetére vettük figyelembe. A kollektorokkal 
begyűjthető energia értékét a kereskedelmi 
forgalomban lévő kollektorok leírásaiból 
vettük. A technológiai melegvíz készítésére 
felhasználható napenergia-potenciál becsült 
értéke: 11,2 PJ/év.

A mezőgazdasági hasznosítás értékelése

A mai nemzetközi tendenciák szerint fel téte-
lezhető, hogy 2040−50-re a teljes mező gazda-
sági energiaigény kb. 60–70%-ban biz tosít-
ható megújuló energiaforrásokból (bio massza, 
szél, geotermális, víz, nap). Magyarországon 
az ágazat energiaigénye jelenleg 40 PJ/év 
nagy ságrendű. Figyelembe véve az ágazat 
növe kedési lehetőségeit és az energiatakarékos 
gazdálkodási módok terjedését, a jövőben is 
ezzel a mennyiséggel számoltunk. A hagyomá-

nyos energiahordozók megújulókkal való 
kiváltási lehetőségét a legnagyobb energiafel-
használói területeket alapul véve vizsgáltuk.

Az elvégzett számítások és becslések ered-
ményeképpen megállapítható, hogy a leg-
energiaigényesebb mezőgazdasági alkalmazá-
sokat, nevezetesen a növényházi fűtést, a 
szo láris szárítást és a technológiai melegvíz 
készítését illetően a rendelkezésre álló termi-
kus napenergia-potenciál nagysága sorrend-
ben 1,27, 3,44 és 11,20 PJ/év, ami összesen 
15,91 PJ/év a teljes (elvi) telepíthetőség figye-
lembevételével. A belátható időn belüli tele-
píthetőség alapján ez az érték kb. 2,62 PJ/év.

A három alkalmazási terület együttes ener-
giaigénye 35–40%-a a mezőgazdaságénak, 
azaz mintegy 15–16 PJ/év. Eszerint az említett 
technológiák energiaigénye elvileg teljes 
egészében fedezhető napenergiából. A belát-
ható időn belül realizálható esetben (az ugyan-
 erre a célra hasznosítható összes megújuló 
energiaforráson belül) a termikus nap energia 
részaránya 20–30% közé eshet, az egyéb 
megújulók alkalmazhatóságától függően.

A kapott eredmények azt mutatják, hogy 
a három vizsgált mezőgazdasági területre 
számított teljes termikus napenergia-poten-
ciál a mezőgazdaságban felhasználásra kerülő 
összes megújuló energia kb. 65%-a. Ugyanez 
az érték rövid időn belüli telepítések figye-
lembe vételével kb. 10%.

A NAPENERGIA FOTOVILLAMOS 
HASZNOSÍTÁSA3

Bevezetés

A jelenlegi és a közeljövő hosszú élettartamú, 
nagy hatásfokú napelemei egykristályos, ille-
tőleg polikristályos szilícium felhasználásával 
3 Ez a fejezet az MTA MEA tanulmány (2006) és Pálfy 
Miklós (2004) publikációja alapján készült.
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készülnek. Az egy- és polikristályos szilícium 
napelemek energiaátalakítási hatásfoka 16–
18%. Laboratóriumi körülmények között 
többrétegű napelemekkel már 40% fölötti 
hatásfokot is elértek. Az olcsóbb kivitelű 
amorf szilícium-vékonyréteg napelemek ha-
tásfoka 6–8% körül van.

Napjainkban évente több mint 3000 
MWp napelemet gyártanak a világon, és az 
éves növekedési ütem az utóbbi években 
60–70%-os volt. (MWp a napelem csúcstel-
jesítményét jelenti megawattban.)

A napelemek és napelemes berendezések 
fejlesztése Magyarországon az 1970-es évek 
közepén indult a Villamosipari Kutató Inté-
zetben. Az első hazai napelemes berendezés 
1975-ben készült. A fejlesztés és kísérleti gyár-
tás annak bezárásáig a Pannonglas Solarlabban 
folytatódott 1992-ig. A fejlesztési és gyártási 
tapasztalatok jelenleg a Solart-System Kft.-
ben hasznosulnak. 1997-ben amorf szilícium 
alapú napelemek elsősorban külföldi piacra 
történő gyártására megalakult a Dunasolar 

Rt., amely 2002-re évi 3 MWp gyártási kapa-
citásra felfejlesztve Európa legnagyobb nap-
elemgyártója lett amorf szilíciumból. 2003-
ban a gyártósorokat leszerelték és Thaiföldre 
szállították. Magyarországon jelenleg több 
hazai és külföldi napelem-forgalmazó cég 
tevékenykedik. A gyártás és összeszerelés te-
rületén is élénkülés tapasztalható. Az MTA 
Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intéze-
tében 85 M Ft-os beruházással a közelmúlt-
ban adták át a szilícium-vékonyréteget tartal-
mazó napelemek technológiai fejlesztésére 
alkalmas laboratóriumot.

A berendezések nagyobb része autonóm 
villamosenergia-ellátási feladatokat lát el 
mikrohullámú átjátszóknál, helyi telefonköz-
pontnál, segélykérő telefonoknál autópályán, 
forgalomszámlálóknál, meteorológiai állomá-
soknál, hálózattól távol eső házaknál, bizton-
sági berendezéseknél, oktatási berendezések-
nél, villanypásztoroknál, házi, mező- és erdő-
gazdasági vízellátásnál, gázipari berendezések 
monitorozásánál, autóbuszok szellőzésénél, 

  Elvileg  kedvezően Beépíthető Éves villamos-
  beépíthető  beépíthető nepelem- energia-termelés
  napelemfelület napelemfelület teljesítmény (millió MWh)
  (km2) (km2)  (MWp) 
     

 Nagypaneles házak 1,70 0,76 76,42 0,09
 Egyéb lakóépületek 63 28,35 2835 3,26
 Mezőgazdasági épületek 1. 13,5 6,08 607,5 0,73
 Mezőgazdasági épületek 2. 10,13 4,56 455,63 0,52
 Oktatási épületek 1. 0,72 0,33 32,58 0,04
 Oktatási épületek 2. 2,74 1,23 123,48 0,14
 Önkormányzati ép. 1. 0,86 0,39 38,63 0,05
 Önkormányzati ép. 2. 3,25 1,46 146,41 0,17
 Gyep-legelő 4573 2058 205781 246,94
 Mg.-ban felszabadult új területek 4310 1940 193950 232,74
 Vasútvonalak mentén 47,39 10,66 1066,23 1,28
 Autópályák mentén 1,00 0,45 45,23 0,050
 Összesen 9027 4052 405158 486

1. táblázat (1-2 a kollektor dőlésszögétől függően)
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világításnál stb. A berendezésállomány kisebb 
része közvetlenül hálózatra dolgozik: üzem-
anyagtöltő állomásnál, magánházaknál, ok-
tatási intézményeknél stb. 2008-tól ez az 
arány megfordulni látszik.

Napelemes berendezések 
telepíthetőségének értékelése

Napelemek telepítésénél a legfontosabb szem-
pont a kedvező benapozás biztosítása. Még 
a részleges árnyékolás is jelentős energia nye-
reség-kiesést okoz. E szempontból több lehe-
tőség áll rendelkezésre, amelyek közül az 
épü letekre és egyéb létesítményekre történő 
különböző dőlésszögű telepítést és a szabad 
földterületekre történő telepítést vesszük 
számításba. A számítások eredményeit (Pálfy, 
2004) az 1. táblázatban foglaljuk össze.

A becslések alapján számított hazai fotovil-
lamos potenciál (486 mrd kWh=1749 PJ/év) 
villamosenergia-termelési lehetősége az ország 
jelenlegi éves villamosenergia-fogyasztásának 
több mint 12-szerese. A fotovillamos haszno-
sítás tehét a jelenleginél lényegesen nagyobb 
szerepet tölthet be. A potenciál számításánál 
az épülethomlokzatok napelemes borítása 
(nö velő tényező) valamint a termikus kollek-
torok részesedése (csökkentő tényező) nem 
lett figyelembe véve. Meg kell továbbá emlí-
teni a kombinált fotovillamos-fototermikus 
ener giaátalakítás lehetőségét is.

A NAPENERGIA 
PASSZÍV HASZNOSÍTÁSA4

Bevezetés

A napenergia passzív hasznosítását megvaló-
sító épületekben a napenergia begyűjtését, 
annak tárolását és az energia tervezett formá-

ban történő leadását az épület, illetve annak 
szerkezeti elemei végzik el. Míg a „direkt” 
rendszerek esetében mindhárom feladatot 
magának a fűtendő térnek a szerkezetei látják 
el, az „indirekt” rendszereknél e funkciók 
térben szétválnak.

A jó helyszíni adottságokkal bíró és cél-
irányosan a napenergia jó kihasználására 
épített, ún. passzív szolár épületekben a 
napsugárzásból származó részarány az 50%-ot 
is elérheti. Ezt az 1986-ban átadott pécsi 
napház mérési eredményei is alátámasztják. 
Az ún. „passzív házak” az alacsony energiafel-
használású épületek azon csoportját képezik, 
amelyek fajlagos fűtésienergia-igénye a 15 
kWh/m2 éves értéket nem haladja meg.

A jelenlegi épületállomány egészére vonat-
kozóan a napenergia hazai építészeti (passzív) 
hasznosításának mértékére nem állnak ren-
delkezésre pontos adatok. Ennek okai: a 
meg lévő épületállomány építészeti, épületszer-
kezeti és hőtechnikai szempontból egyaránt 
igen heterogén volta, továbbá az a körülmény, 
hogy ilyen tekintetben országos, illetve regio-
nális felmérés az utóbbi ötven évben nem 
készült. Ugyanakkor a bevezetett energiaha-
tékonysági tanúsítvány (energia passzus) a 
meglévő épületeket is értékeli, ezáltal felérté-
keli az energetikailag kedvező épületeket és 
leértékeli a kedvezőtleneket, ami erősíti a 
passzív napenergia-hasznosítás értékét is.

Új tendenciák a lakásépítésben 
és a felújításoknál

Egy épület fűtési energiafelhasználása passzív 
direkt szoláris rendszerekkel 15–20%-kal, in-
direkt rendszerekkel 25–35%-kal is csökkent-
hető. Ausztriai példák bizonyítják, hogy az 
újabb szoláris bioklimatikus épületek 40–
70%-kal kevesebb energiát fogyasztanak, mint 
a hagyományos épületek. Új épületeknél 

4 Ez a fejezet az MTA MEA tanulmány és Fülöp Lász-
ló és munkatársai (2005) publikációja alapján készült.
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reális elvárás, hogy a jelenlegi átlagos 17% 
szoláris részarány a kétszeresére emelkedjen.

Épületeink felújítása során a passzív szolá-
ris rendszerek alkalmazásának le hetőségei (a 
tájolási, építészeti – alaprajz, tö  megformálás 

– adottságok mellett) a beépítés módjától és 
a meglévő épületszerkezetektől függenek. Az 
alkalmazott megoldások általában jelentős 
homlokzati változást idéznek elő, ezért a fel-
újítás tervét az épület környezetével összhang-
ban kell elkészíteni.

A szoláris nyereségáramok növelésére és 
hasznosítási fokának javítására szolgáló esz-
közök:
• a külső falszerkezetek átalakítása tömeg-

fallá, Trombe-fallá,
• a külső falszerkezetek transzparens hőszi-

getelése,
• csatlakozó napterek építése, illetve meglé-

vő loggiák, erkélyek beüvegezése,
• társított, mozgatható hőszigetelő-árnyé-

koló szerkezetek alkalmazása.
Reális cél lehet az épület fajlagos össz-energia-
fogyasztását 50 kWh/m2/év értéket megköze-
lítő szintre csökkenteni (amely érték a német 
hővédelmi rendelet „alacsony energiaigényű 
házak” kategóriájának felel meg), amelyhez 
a hatékony passzív szoláris rendszerek felhasz-
nálása nélkülözhetetlen.

A passzív rendszerek értékelése

Mivel hazai épületállományunk egészére vo-
natkozóan a napenergia passzív (építészeti) 
hasznosításának mértékére nincsenek adatok, 
a hazai passzív szoláris potenciál mértéke csak 
közelítéssel becsülhető. Az új és nagymérték-
ben felújított épületek esetében a jelenleginél 
nagyobb szoláris részarány érhető el, ezenkí-
vül léteznek olyan, utólag is alkalmazható 
módszerek, amelyekkel a szoláris energiaho-
zam meglévő épületeknél is növelhető. Új 

épületek esetében az elérhető növekedés 1,8 
PJ/év, a hatékonyan felújítható meglévő épü-
letek esetén mintegy 36 PJ/év. Ez összesen 
37,8 PJ/év potenciált jelent.

KÖRNYEZETVÉDELMI 
HATÁSOK ELEMZÉSE

Környezetszennyezés-csökkenés 
termikus hasznosításoknál

A Kormány 1107/1999. (X. 8.) határozatában 
az Energiatakarékossági és Energiahatékonyság-
növelési Cselekvési Programban 2010-re 20 ezer 
napkollektoros tetőt irányzott elő, ami leg-
alább 400 ezer m2 napkollektor-telepítést 
jelen tett volna tíz év alatt.

A környezetszennyezés-csökkenési számí-
tásokhoz használható átlagos adat, hogy 1 m2 
napkollektor éves energiahasznosítása kb. 0,12 
t olajegyenértéknek felel meg. Az országban 
a korábban létesített berendezésekkel együtt 
a jelenleg működő kb. 300 ezer m2-re becsült 
összes napkollektor-felület kb. 450 TJ/év 
hőenergia-hozamot jelent. Ez a hőenergia-
kiváltás 36 ezer t olajegyenértéknek felel meg 
a hozzá tartozó szennyezéssel együtt.

A 2010-re kitűzött 20 ezer napkollektoros 
tető program megvalósulása, a jelenlegi álla-
pot kétszeresének, azaz 600 TJ/év hőenergia-
hozamnak felelne meg a program végén. A 
szennyezőanyag-kibocsátás megtakarításának 
értéke függ a szén-dioxid tonnánkénti árától, 
és attól, hogy ezeket a területeket mennyire 
lehet bekapcsolni a kvótakereskedelembe.

Környezetszennyezés-csökkenés 
fotovillamos hasznosításoknál

A Magyarországon üzemelő napelemes be-
rendezésekre vonatkozó adatbázis nem áll 
rendelkezésre. A napelemes berendezések 
2009-ben üzemelő állománya kb. 400 kWp 
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teljesítményre becsülhető, amelynek éves 
energiatermelése kb. 570 MWh, azaz 2,05 
GJ/év a magyarországi átlagos 30 fokos dő-
lésszögű telepítéssel számolva.

Az energiamegtakarítás mellett elért kör-
nyezetszennyezés-csökkenés számításához 
használható átlagos adat, hogy a napelemek 
által megtermelt 1 kWh villamos energia mel-
lett megtakarítható szén-dioxid-kibocsátás 
értéke 0,82 kg. Ennek figyelembevételével a 
jelenleg 400 kWp teljesítményű telepített 
fotovillamos berendezések 468 t CO2 kibo-
csátástól mentesítenek. 

ÖSSZEFOGLALÁS

A napenergia közvetlen hasznosításának fő 
területei a következők:
• aktív szoláris termikus rendszerek,
• mezőgazdasági szoláris termikus alkalma-

zások,
• szoláris fotovillamos energetikai célú hasz-

nosítás, 
• passzív szoláris termikus rendszerek.

A napkollektorokkal történő aktív napenergia-
hasznosításra alkalmas felület a következő 
év ti zedben 32,25 millió m2. Hazánk teljes 
aktív szoláris termikus potenciálja 48,815 PJ/
év. A szoláris termikus potenciál a mezőgaz-
daságban három fő területen való napenergia-
hasznosítást tesz lehetővé, a mezőgazdasági 
termelés hőigényeit kielégítve. Ez a potenci-
ál összesen 15,91 PJ/év.

A fotovillamos rendszerek szabad területe-
ken telepítve erőművi alkalmazásokat szol-
gálnak, épületek tetőfelületére szerelve vagy 
épületek homlokzatába integrálva helyi ener-
giaellátásra alkalmazhatók (autonóm vagy 
hálózatra kapcsolt üzemmódban). Hazánk-
ban a technikailag kedvezően beépíthető 
felület: 4051,48 km2 (beleértve a vasutak és 
autópályák mentén való létesítésre felhasz-

nálható területeket is). Figyelembe véve a 
felületek dőlésszög-megoszlását, valamint a 
napelemek hatásfokát, a teljes fotovillamos 
energetikai potenciál 1749 PJ/év.

A passzív szolár termikus potenciál a nap-
energia építészeti hőhasznosítására felhasz-
nálható energia. A szolár-bioklimatikus épí-
tészet technikai módszereivel (épületek tájo-
lása, napterek, integrált homlokzati hőelnye-
lő-tároló elemek alkalmazása, kedvező helyi-
ségbeosztás, hőveszteség-csökkentés) haszno-
sított napenergiával hagyományos energia-
hordozók takaríthatók meg. Döntően a 
meglévő épületállomány rekonstrukciójára 
alapozva, hazánk teljes passzív szoláris termi-
kus potenciálja 37,8 PJ/év.

A jelenlegi helyzetet figyelembe véve a 
nap  energia-hasznosítás energetikai és környe-
zeti hatásainak értékeléséhez mintegy 300 ezer 
m2 napkollektorral és 400 kWp teljesítményű 
telepített napelemmel számolhatunk. Ez a 
napkollektoros rendszereknél 450 TJ/év hő-
energia-hozamot, ill. 36 ezer t olajegyenérték-
nek megfelelő légszennyeződés-csökkenést 
jelent. Napelemes rendszereknél átlagos ada-
tokkal számolva az előállított villamos energia 
nagysága 2,05 GJ/év, ami évi 468 t CO2-
kibocsátás megtakarításával egyenértékű.

A napenergia-hasznosítás a műszaki po-
tenciál mellett gazdasági és társadalmi oldal-
ról csak komplex tanulmánnyal becsülhető, 
amely figyelembe veszi a klímapolitikai cél-
kitűzéseket, a környezeti hatásokat, ugyan-
akkor magában foglalja az energiatermelés 
költségeit és hozadékát is.

Kulcsszavak: környezetszennyezés, externális 
költségek, aktív hőhasznosítás, használati meleg-
víz, növényházak fűtése, szoláris szárítás, techno
lógiai melegvízkészítés, fotovillamos hasznosítás, 
napelemes berendezések, passzív hasznosítás
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Bevezetés

A szélenergia mint valódi megújuló energia 
ideális eszköz az üvegházhatású gázok kibo-
csátásának csökkentéséért vívott harcban az 
antropogén éghajlatváltozás hatásainak elvi-
selhető szinten tartásához. Így jelentősége 
többszörös: nemcsak csökkenti a szén-dioxid-
kibocsátást, hanem energiaszegény régiónk-
ban olyan forrás, amely lényegében független 
a politikai helyzettől, más energiahordozók 
árai tól. Ennek, valamint helyenkénti nagy 
energiasűrűségének következtében, az utóbbi 
időben a használata rohamosan növekedett.

Az EU-ajánlásoknak megfelelően Ma-
gyarországon is nagy erővel folyik a megúju-
ló energiák hasznosítása (Bíróné et al., 2009). 
Sajnos hazánk földrajzi helyzete miatt a meg-
újuló energiafajták egy részéből a többi orszá-
génál csak kisebb potenciállal rendelkezik. 
Ilyen például a medencei jellegből adódóan 
a szélenergia is.

A földrajzi helyzeten kívül a szabályozási 
rendszer is nehezíti a szélenergia-hasznosítás 
magyarországi fejlődését. Több adminisztrá-
ciós akadály, a pontos lokális előrejelzések 
kö vetelménye, azaz a napi és havi menetrend-
től való eltérés büntetése csökkenti a szélerő-
művek nyereségét.

A szélerőművek jelentősen képesek csök-
kenteni a szén-dioxid-kibocsátást. Német 
vizsgálatok szerint egy 2 MW-os szélerőmű 
elkészítéséhez, felállításához, működtetéséhez, 
végül elbontásához az üvegházhatású gázok 
akkora kibocsátása szükséges, amennyit az 
erőmű nyolchónapos működtetésével ki lehet 
váltani. Az ezen felüli működési időben már 
csökken az üvegházhatású gázok kibocsátása.

Nemzetközi helyzet

A szélenergia hasznosítása világszerte dinami-
kusan fejlődik. Például az USA-ban 27,2 GW 
a szélerőmű-kapacitás (ebből 2008-ban tele-
pített 8,4 GW), Németországé 23,9 GW 
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