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Magyarország éghajlata 
 Szoláris éghajlati felosztás szerint a mérsékelt övben. 

 Óceáni, kontinentális, mediterrán éghajlat együttes 

hatása 

Globálsugárzás átlagos évi összege MJ/m2 Forrás: www.met,hu 



Magyarország éghajlata 

Az évi átlagos napfénytartam (óra) 

Forrás: www.met,hu 



A napenergia hasznosítása 

Forrás: www.okohome.hu 



Fototermikus napenergia-hasznosítás 

 A napkollektoros 

berendezések célja a 

napsugárzás minél nagyobb 

részarányú elnyelése, és 

hatékony hővé alakítása. 

A napsugárzás 

hasznosításának mértékét 

jelentősen befolyásolja a 

kollektor dőlésszöge.  

 

Forrás: www.geo-solar.net 



Napkollektor típusai 
 Nem szelektív síkkollektor 

 Szelektív síkkollektor 

 Vákuumos síkkollektor 



A fotovoltaikus rendszerek 

globális kapacitásbővülése az 

1995–2008 időszakban.  

A fotovoltaikus napelemek globális 

áramtermelése a 2000–2009 időszakban.  

Forrás: BARTHOLY J.‒BREUER H.‒PIECZKA 

I.‒PONGRÁCZ R.‒RADICS K. 2013.: 

Megújuló energiaforrások.‒Eötvös Loránd 

Tudományegyetem Természettudományi 

Kar, Budapest. 



A napenergia alkalmazási lehetőségei 

Magyarországon 
 Hazánk kedvező adottságokkal rendelkezik. 

aktív szoláris 

termikus potenciál 

49 PJ/év szélenergia-potenciál 533 PJ/év 

passzív szoláris 

termikus potenciál 

38 PJ/év biomassza-energetikai 

potenciál 

203-328 PJ/év 

szoláris termikus 

potenciál a 

mezőgazdaságban 

16 PJ/év geotermális energetikai 

potenciál 

64 PJ/év 

szoláris termikus 

potenciál 

1790 PJ/év 

vízenergia-potenciál 14-15 PJ/év 

Forrás:MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 

ENERGETIKAI BIZOTTSÁG MEGÚJULÓ ENERGIA ALBIZOTTSÁGA 2003‒2005 



Az évi globálsugárzás értékének 

eloszlása Európában [kWh/m2/év] 



A lakosság 

energiafelhasználásának 

megoszlása 

Magyarországon a 

felhasználás módja 

szerint.  

Magyarország 

energiafelhasználásának 

szektoronkénti eloszlása 

2000. és 2010. között. 



A napenergia mezőgazdasági 

hasznosítása 
 Különösen alkalmas mezőgazdasági tevékenységre.  

 Éves átlaghőmérséklet 10‒11 °C, napfénytartam kb. 1900‒2200 

óra, évi átlagos csapadék mennyisége kb. 500‒750 mm. 

 Felhasznált energia a teljes energiafelhasználásának kb. 3%-át 

teszi ki. 

 Közvetlen napenergia-hasznosítás négy fontosabb 

területenövényházak fűtése, szárítás, meleg víz készítés, 

egyéb hőközlés 

 Sok üvegház, fóliás termesztőberendezés, váz nélküli 

fóliafelület található, energiaszükségletüket 85‒88%-ban 

mesterséges fűtéssel fedezik. 

 

 



Fotovillamos napenergia-hasznosítás 

Magyarországon 

 2008-ig főleg autonóm villamosenergia-ellátási 

feladatok 

 Magyarországon általában 2‒5 kW-os rendszereket 

vásárolnak családi házakra.energiaszükséglet 

kielégítéséhez 9‒20 táblás rendszer szükséges1,7‒2 

millió Ft. 

 A többlettermelés a fogyasztói ár 85%-ával kerül 

elszámolásra. 



Passzív napenergia-hasznosítás 

Egy épület fűtési energiafelhasználása különböző 

passzív szoláris rendszerekkel 15‒35%-kal 

csökkenthető. 

A szoláris energiahasznosítás fokának javítására több 

különböző eszköz is rendelkezésre áll a külső 

falszerkezet átalakítása tömegfallá vagy Trombe-fallá, 

a külső falszerkezet hőszigetelése, csatlakozó napterek 

építése, illetve meglévő erkélyek beüvegezése, 

mozgatható árnyékoló rendszer alkalmazása. 



Összefoglalás 
 Szakdolgozatom célja: hazánknak napenergia-

hasznosításának vizsgálata Föld különböző területein más 

megújuló energiaforrás hasznosításához kedvezőek az 

adottságok. 

 Becslések szerint az energiaigények nőni fognak 

figyelem a megújuló energiaforrásokra 

 Napkollektoros berendezések előnye primerenergia-

megtakarítás, földgázkiváltás 

Napelemek villamosenergia-termelés, szén-dioxid 

kibocsátás csökkentése 

Passzív napenergia-hasznosítás hőigénycsökkentés, 

energia-megtakarítás 
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