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A napenergia hasznossága 
 Megújuló E– fosszilis E kérdéskör 

Napenergia előnyei: 
 Környezetbarát
 Csökkenti a fosszilis energiától való 

függést
 Megújuló energiaforrás (állandóan 

rendelkezésünkre áll)
 Sokoldalú felhasználás

Napenergia hátrányai:
 Kezdeti nagy befektetés
 Természetföldrajzi adottságoktól való 

függés
 Nem garantál konstans teljesítményt
 Hosszú megtérülési idő

 Célom: a napenergiát aktívan 
hasznosító berendezések megtérülési 
idejének vizsgálata



  

Megtérülési idő kiszámítása
 Megtérülési idő (T): a berendezés beruházási 

költségének(K) és az éves megtakarításnak (M) 
hányadosa

T(év)=K(Ft)/M(Ft/év)
 Éves Megtakarítás: a szoláris berendezés által 

termelt energia(Et) és a kiváltott energia(Ák) 
(gáz, villany) egységárának szorzata

Et (kWh /év)*Ák(Ft/kWh)=M(Ft/év)



  

Újbudai Önkormányzat 
napelemes rendszere

 2007-ben kezdte meg 
termelését

 98 db 200W-os 
polikristályos napelem 
modul 150 m2-en terül el

 A hivatal villamos 
energia szükségletének 
nyáron a felét, télen a 
harmadát képes fedezni. 



  

 Termelt energia (2008-ban):  21400 kWh
 Éves megtakarítás(csúcsidei áramdíjjal):

21400 kWh *43,21 Ft/kWh=925 000 Ft 
 Berendezés ára: 26 millió Ft
 Megtérülés:

26 millió Ft/ 925 000 Ft = 28 év
 CO2 kibocsátás megtakarítása:

1 év alatt 15 tonna CO2-tól mentesítette környezetét. 
Ez a mennyiség az évi szén-dioxid kibocsátás 
mértékétől (évi 78 millió tonna) messze elmarad



  

Napkollektoros berendezések 
családi házakban

   Két napkollektor 
vizsgálata: 

  felépítés hasonló
  a tájolás (nyugati)
  dőlésszög(30°)
 Meleg víz előállításra 

használatos



  

A napkollektorok megtérülése

Kollektor 
felülete 
(m2)

Eltelt 
idő
(hó)

Termelt 
energia
(kWh)

Kiváltott gáz 
(m3) 
(119Ft/m3)

Megtakarítás 
(Ft)

Beruházás 
költsége (Ft)

Megtérülési 
idő (év)

4,2 12 840 89 10555 1 004 650 95

6 8 719 76 9032 850 000 63



  

A napkollektorok megtérülése

Kollektor 
felülete 

(m2)

Eltelt idő 
(hó)

Termelt 
energia
(kWh)

Megtakarítás-
nappali 

villanyárral 
számolva (43,21 

Ft/kWh)

Beruházás 
költsége (Ft)

Megtérülési 
idő (év)

4,2 12 840 36297  1 004 650 28 

6 8 719 31068 850 000 18  



  

A napkollektorok megtérülése

Kollektor 
felülete 
(m2)

Eltelt idő 
(hó)

Termelt 
energia
(kWh)

Megtakarítás-
éjszakai 
villanyárral 
számolva 
(25,16 Ft/kWh)

Beruházás 
költsége (Ft)

Megtérülési 
idő (év)

4,2 12 840 21134,4  1 004 650 48 

6 8 719 18090 850 000 31  



  

Összefoglalás

 A számításaim alapján az általam vizsgált szoláris rendszerek 
beruházási költségei jelenleg nem rentábilisak. 

Okok: 
 A piacon még kevés cég foglalkozik szolár rendszerek 

kereskedelmével, így az áruk nagyon magas. 
 Az állam egyelőre nem igazán támogatja 
 A technológia még nem kiforrott 
 Szakszerűtlen elhelyezés



  

Köszönöm a figyelmet! 
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