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NAPENERGIA-HASZNOSÍTÁS KISTELEPÜLÉSEN 

 
SOLAR ENERGY UTILIZATION IN SMALL VILLAGE 

 
MÁRTON GÁBOR1 

 
A Napból érkező energia hasznosítása az elmúlt években egyre nagyobb mértékűvé vált. Magyar-

országon is évről évre több település dönt a megújuló energiahordozók felhasználása mellett a költsé-
geik csökkentése érdekében. Az Európai Unió és Magyarország forrásaiból is nagy összegű támoga-
tásokat lehet igénybe venni e célokra, mivel 2020-ig el kell érni a 13%-os részarányt megújuló forrá-
sok felhasználásával. Észak-Magyarország egy kistelepülésén azt vizsgáltam, hogy lehetséges-e nap-
energia-hasznosító berendezések telepítése használati melegvíz-előállítására, illetve fűtésrásegítésre. 
Kulcsszavak: napenergia, napkollektor, településenergetika, hőenergia-hasznosítás 

 
The rate of solar energy utilization is become more significant in the recent years. In Hungarian 

relations there are increasing number of settlement who decide near renewable sources in order to 
lower their expenses in long therm. There are several European Union and Hungarian government 
tenders for these purposes. These tenders are worth to be used, because there are 13% of share is 
needed by the end of 2020, in renewable usage. I examined the possibility of solar energy utilization, 
for domestic hot water and input energy to heating in terms of a small Hungarian settlement. 
Keywords: solar energy, solar collector, energy utilization, renewable sources 
 
Bevezetés 
 

Az elmúlt század ’70-es éveiben, az első olajválság idejében esett szó először a fosszilis 
energiahordozó-készletek kimerüléséről, s ennek következtében az energiatakarékosság 
szükségességéről, a megújuló energiahordozók arányának növeléséről. Az eltelt négy évti-
zedben a megújuló energiaforrásokat (úgymint szél-, nap- és vízenergia, valamint geoter-
mikus energia) a fejlett és fejlődő országok egyre nagyobb mértékben használják fel gazda-
ságossági és környezetvédelmi megfontolások alapján. 

Hazánk, az Európai Unió tagországaival karöltve és a közeljövőben (2020-ban) lejáró 
vállalások teljesítése érdekében egyre nagyobb hangsúlyt fektet a megújulók arányának 
növelésére (ezáltal az energiafüggőséget csökkentve). 

Ebben az évben, csakúgy, mint 2012-ben, elérhetők olyan megpályázható projektek, 
melyek elnyerésével 60100%-os támogatással valósíthatók meg energetikai beruházások 
megújuló források felhasználására. 

Csernely azon települések közé tartozhat, ahol ilyen projekt segítségével napenergia-
hasznosító rendszer telepítése és beüzemelése valósulhat meg abból a célból, hogy az ön-
kormányzati épületek energiaigényét mérsékeljék. 
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1. Tények a megújuló energiahordozókról 
 

A megújuló energiahordozók hasznosítása országos és helyi szinten is kiemelt fontossá-
gúvá vált az elmúlt években, ugyanis hazánk – az EU-val karöltve – 2020-ig vállalta, hogy 
növeli a nap-, szél-, vízenergia, geotermikus energia, biomassza és hulladékból nyert ener-
gia részarányát. 

 Az energiapolitikai célkitűzések eredményességéről tanúskodik a Magyar Tudományos 
Akadémia 2010-es kiadásában megjelent felmérés, amely bemutatja, hogy 2008-ra milyen 
növekedést értünk el megújulók terén az 1997-es bázisévhez képest. A vizsgálat eredmé-
nyeit az   1. táblázat mutatja be. 

  1. táblázat 
 Az Európai Unió és Magyarország energiatükre  

1997-től 2008-ig terjedő években (táblázatrészlet) [1] 

 EU-27 Magyarország 
1997 2008 1997 2008 

Végenergia-felhasználás,  
– növekedése, 2008/1997 

PJ 46 473 49 083 655 715 
– 1 1,06 1 1,09 

Primerenergia-felhasználás 
– növekedése, 2008/1997 

PJ 69 822 76 658 1 088 1 166 
1 1,10 1 1,07 

Megújuló energiák 
–növekedése, 2008/1997 
–primerenergia arányában 

PJ 3 849 6 222 21,5 69,6 
– 1 1,62 1 3,24 
% 3,37 8,23 1,99 6,18 

Napenergia 
Biomassza és hulladék 
Geotermikus energia 
Vízenergia 
Szélenergia 

PJ 14 73 0 0,2 
PJ 2 446 4 297 17,1 63,8 
PJ 162 243 3,6 4,0 
PJ 1 201 1 182 0,8 0,8 
PJ 26 427 0 0,8 

 
A napenergia-hasznosítás 2008-ban 0,2 PJ értéket ért el, ami a teljes energiafelhaszná-

lás töredéke (0,017%), holott a Napból érkező besugárzási adatok alapján évente 1 852 PJ 
energiát is lehetne hasznosítani a becslések alapján [2]. 

A megújuló energiahordozók nagyobb mérvű felhasználása mellett több érv szól: az 
éves napsütéses órák száma kedvezőbb, mint például a szomszédos Ausztriában, ahol jelen-
leg a telepített kollektorfelület meghaladja a 2 millió négyzetmétert [3], míg itthon körülbe-
lül 150 000 m2-nyi a felület [4]; a fosszilis energiahordozók ára folyamatosan növekszik a 
készletek fogyása miatt; a már említett energiapolitikai vállalás alapján 2020-ig a megúju-
lók részaránya el kell, hogy érje a 13% körüli értéket [5]. 

Az energiahasznosítási stratégiák megvalósítására az állam projekteket ír ki. Idén, 2013-
ban, a KEOP-2012-5.5.0/D jelölésű érhető el az Új Széchenyi Terv keretén belül (korábban 
Új Magyarország Fejlesztési Tervként volt ismert). Ez a program kifejezetten a megújuló 
energiaforrások alkalmazását támogatja hőenergia-termelés céljából, 60-100%-os állami 
finanszírozással [6], amit anyagi nehézségekkel küzdő önkormányzatok is igénybe tudnak 
venni.  
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2. Napenergia-hasznosítás kistelepülésen 
 

Egy operatív program részeként egy olyan települést vizsgáltam Észak-Magyarország 
ózdi térségében, ahol szóba jöhet napenergia alkalmazása költségcsökkentési célokból, 
ugyanis a helyi önkormányzat pénzügyi nehézségekkel küzd. 

Csernelyben hat önkormányzati épület található, melyekre napkollektoros, valamint 
napelemes rendszerek telepíthetők (1. ábra).  

 

 

1. ábra. Önkormányzati épületek elhelyezkedése Csernelyben 
1. Polgármesteri Hivatal, 2. Új Iskola, 3. Régi Iskola,  

4. Óvoda, 5. Orvosi rendelő, 6. Egészségház 

A 2-es jelű épület jelenleg nincs használatban; a tervek szerint a közeljövőben szociális 
jellegű intézményként fog működni. A régi iskolában működik a konyha, valamint a mű-
hely.  

 
3. Napkollektoros rendszer elvi méretezése Csernelyben 
 

Napkollektorokkal használati melegvizet (HMV) állíthatunk elő, és/vagy fűtésrásegítés-
re használhatjuk. A méretezéshez ismerni kell az adott térségre jellemző napsütéses órák 
számát, a melegvíz-igényt és az épületek hőveszteségét. Ezen adatok ismeretében végezhe-
tő el egy előzetes felmérés a szükséges kollektorfelületről. 

 
3.1. Napsütéses órák száma 

 
A településhez legközelebb lévő meteorológiai mérőállomás Egerben található. Az elér-

hető adatbázis alapján összeállítottam a 2009-től 2011-ig terjedő időszakra vonatkozó nap-
sütéses órák számát [7], melyet a 2. ábra mutat be. 
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2. ábra. Napsütéses órák száma Csernely térségében, 20092011.  
(Forrás: OMSZ, egri térség) 

 
Az ábrán jól látható, hogy márciustól folyamatosan emelkedik a napsütéses órák száma 

(250350 óra/hó), ami a HMV-igény fedezésére elegendő energiamennyiséget biztosít. A 
melegvíz előállításához szüksége összes energiaigény 222 GJ a nyári időszakra (ideális ál-
lapotokat feltételezve). Amennyiben teljesülnek a feltételek, úgy körülbelül 6 218 m3 föld-
gázt takaríthatunk meg.  

 
3.2. Napi melegvíz-igények 
 

A napi melegvíz-igény a  2. táblázatban látható, amit a műszaki előírások irány-
számai [8] és az elmúlt évek gyakorlata alapján határoztam meg.  

 2. táblázat 
 Önkormányzati intézmények napi melegvíz-igénye 

Épület megnevezése  Napi melegvízigény, m3/nap 
Polgármesteri Hivatal  0,1* 
Új Iskola  6,8
Régi Iskola  0,5
Óvoda  1,8
Orvosi rendelő  0,05* 
Egészségház 0,2

*Többéves fogyasztási adatok alapján 
 
Az Új Iskola épülete a közeljövőben idősek otthonaként működhet, ahol szakirodalmi 

adatok alapján 0,160,2 m3/fő meleg vízre van szükség naponta [8]. A számításokhoz 40 
bentlakó és 15 alkalmazott vízigényét vettem figyelembe. A régi iskolában jelenleg konyha 
üzemel, ahol adagonként 0,0025 m3 vízre van szükség, mely a mosogatás vízigényét is tar-
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talmazza (összesen 100 adaggal számoltam). Ugyanebben az épületben kapott helyet a mű-
hely, ahol 3 alkalmazott tevékenykedik; az ő napi vízigényük 0,21 m3. 

A szakirodalmi adatok az óvodák esetére gyermekenként naponta 0,080,1 m3/fő 
melegvíz-fogyasztást javasolnak; az alkalmazottakra 050,07 m3/fő az irányadó mennyiség 
[8]. Négy alkalmazottal és 20 gyermekkel a napi fogyasztás 1,8 m3. 

A napi energiaigény (QHMV) számításához a hálózatról érkező víz hőmérsékletét Tb = 10 
°C-nak, a felmelegített víz hőmérsékletét pedig Tm = 45 °C-nak vettem. A rendelkezésre 
álló adatok alapján a hőigény számítása: 

QHMV v · c , í · ρ í · V · T T ,    

ahol:  QHMV  használati melegvíz előállításához szükséges energia, kJ/nap; 
    v  veszteségtényező, mely kb. 10%  
    c , í   a víz közepes fajlagos hőkapacitása, kJ/(kg∙°C); 

    ρ í   a víz sűrűsége, kg/m3; 
    Vn  a napi melegvíz‐igény, m3/nap; 
    Tm  a felmelegített víz hőmérséklete, °C; 
    Tb  a belépő víz hőmérséklete, °C. 
 

QHMVP .
1,1 · 4,18 

kJ
kg · °C

· 1 000 
kg
m

· 0,1 
m
nap

· 45 °C 10 °C 16 093 kJ/nap 

 
A v-vel jelölt veszteségtényező a szállításkor és tároláskor adódó hőveszteségeket hiva-

tott figyelembe venni. A számítási példában ezt 10%-nak vettem (ahogy a szakmai gyakor-
latban is szokás).  

A bemutatott példa alapján a többi közintézményre számított napi hőigényét a 3. táblá-
zat tartalmazza. 

 3. táblázat  
Közintézmények napi hőigénye melegvíz-ellátáshoz 

Épület megnevezése  QHMV, kJ/nap 
Polgármesteri Hivatal 16 093
Új Iskola  1 094 324
Régi Iskola  101 156
Óvoda  32 186
Orvosi rendelő  8 046
Egészségház  32 186

A kollektorfelületet a napi hőigény (QHMV) és a nyári globálsugárzás értékének hánya-
dosa adja, ami a nyári időszakra Qk,nyár ≈ 10 080 kJ/m2h [10]. A globálsugárzás a Napból 
érkező direkt és szórt rövidhullámú sugárzás összege. 

A tetőszerkezeten való elhelyezéshez korrekciós tényezőt kell figyelembe venni, ha az 
eltér a déli tájolástól, és nem lehet 45°-os szögben telepíteni a napkollektort. A településen 
a vizsgált épületek mindegyike alkalmas arra, hogy déli tájolással kerüljenek fel a berende-
zések. Ebben az esetben a k korrekciós tényező értéke 1. A hasznos (nettó) felület számítási 
példáját a Polgármesteri Hivatalon keresztül mutatom be:  
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A  
QHMV
Q á

k 

ahol:  Akoll a hasznos kollektorfelület [m2], 
  QHMV a napi szükséges hőenergia-igény [kJ/nap], 
  k korrekciós tényező, 
  Qnyár a nyári globálsugárzás értéke [kJ/m2·nap] 
 
A kiválasztott síkkollektor-típus nettó felülete 2,20 m2 [11]. Így ebben az esetben egy 

teljes modul felszerelésre szükséges.  
Gazdaságossági szempontokat figyelembe véve, célszerű épületcsoportokat létrehozni, 

és azokon elhelyezni a kollektorokat, illetve a hozzájuk tartozó épületgépészeti berendezé-
seket (puffertartályok, szivattyúk, vezérlők). 

Az épületcsoportok kialakítását és az elhelyezendő kollektorszámot a  4. táblázat 
mutatja be.  

 4. táblázat 
 Napi HMV-igény alapján számított kollektorszámok 

Épület megnevezése Épületcsoport Kollektor-szám, db 
Orvosi rendelő 

I. 3 
Egészségház 
Új Iskola 

II. 62 
Régi Iskola
Óvoda 
Polgármesteri Hivatal 
Összesen: - 65 

 
3.3. Fűtésrásegítés 
 

Napkollektoros fűtésrásegítést akkor érdemes alkalmazni, ha az épület megfelelően hő-
szigetelt, és ennek köszönhetően a hőveszteség minimális. A fűtési hőigényt az MSz 
04140 jelű szabvány [9] alapján kell meghatározni.  

A szabvány szerint számított fűtési energiaigényt (Qf) [12] az  5. táblázat tartal-
mazza (az orvosi rendelő és az egészségház távol helyezkedik el a többi épülettől, így a 
méretezésnél ezeket nem vettem figyelembe). A fűtési energiaigény értékeit ideálisnak fel-
tételeztem (az épületek szigetelése és nyílászáró-csere utáni állapotot tükrözve).  

 5. táblázat 
Közintézmények fűtési energiaigénye  

Épület megnevezése Épületcsoport Qf, GJ/a 
Új Iskola 

II. 

309,46 
Régi Iskola  199,44 
Óvoda 98,30 
Polgármesteri Hivatal  89,70 
Összesen: – 696,90 
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A téli, napsütésben lényegesebben gyengébb időszakban a kollektorok felületére körül-
belül 70 GJ-nyi energiamennyiség érkezik (130 naptári nappal és a téli globálsugárzás érté-
kével számolva), ami a HMV-előállítás energiaigényét sem fedezi (ugyanerre az időinter-
vallumra a használati melegvíz-igény körülbelül 162 GJ). A rendszerben a kollektor veszte-
ségein kívül a szállítási és tárolási veszteségekkel is kell számolni. Ennek eredményeképp 
körülbelül 63,2 GJ energiát használhatunk fel novembertől februárig. 

Amennyiben a teljes mennyiséget fűtésrásegítésre szeretnénk felhasználni, úgy körülbe-
lül 9%-nyi tüzelőanyag-megtakarítást eredményezne, de ebben az esetben a használati 
melegvíz-igényt kellene más forrásokból fedezni.  

A rendszer kivitelezését – a korábban említett – KEOP pályázat elnyerésével érdemes 
megvalósítani állami támogatással a nagy megtérülési idő miatt. A csernelyi intézmények 
napenergia-felhasználással történő hő- és melegvíz-ellátásához szükséges rendszer elemei-
nek aktuális árait a 6. táblázat tartalmazza egy általam választott kollektor esetében (az 
EUR-ról HUF-ra való átváltáshoz 290 Ft-os árfolyamot vettem alapul). 

 6. táblázat  
Napkollektoros rendszer becsült költsége 

Megnevezés 
Csoport 

Összesen Ár, EUR Ár, HUF 
I. II. 

Napkollektor modul (db) 3 62 65 35 425 10 273 250 
Vezérlőegység (db) 1 1 2 770 223 300 
Szivattyú 1 1 2 538 156 020 
Puffertartáy (db) 1 3 4 8 863 2 570 270 
Összesen: 45 596 13 222 840 

A fenti táblázatban látható végösszeg áfa nélkül értendő, illetve egyéb költségek nem 
szerepelnek benne (hőhordozó közeg szállítására alkalmas csővezeték-rendszer, munkakö-
zeg ára, valamint telepítési-karbantartási költségek). 

 
Összefoglalás 
 

A megújuló energiahordozók részaránya folyamatosan növekszik az EU-ban, ugyanis a 
tagországok vállalták, hogy 2020-ig növelik a felhasználási hányadát és csökkentik a fosz-
szilis energiahordozóktól való függőségüket. Ez a folyamat az egyes országokban más-más 
ütemben zajlik. Hazánkban is bőven akad még tennivaló annak érdekében, hogy a 2020-ra 
vállalt 13%-nyi arányt elérjük, melybe a napenergia-hasznosítás is beletartozik.  

A TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001 jelű projekt részfeladataként egy borsodi 
településen annak a lehetőségét vizsgáltam, hogy napenergia-hasznosító berendezések tele-
pítése gazdaságos-e.  

Abban az esetben érdemes napkollektorokat alkalmazni használati melegvíz-
előállítására és/vagy a téli időszakban részleges fűtésrásegítésre, ha azt vissza nem térítendő 
forrásból fedezik, mivel a megújuló energiahordozókról tudni kell, különösen a napenergiá-
ról, hogy alkalmazásukkor a megtérülési idő hosszú (körülbelül 20 évre adódik), miközben 
az élettartamuk is körülbelül ugyanannyi. Mindkét alkalmazás csökkenti az energiafüggő-
séget, ugyanis HMV előállításnál villamos energiát vagy földgázt, fűtésrásegítésnél föld-
gázt vagy egyéb fosszilis energiahordozót spórolhatunk meg.  
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A projekt megvalósulása jó példával szolgálhat a közeli településeknek, illetve országos 
szinten is tovább növelheti a megújuló energiahordozók iránti érdeklődést, és ennek követ-
keztében a telepítések költsége is csökkenhet, ami felgyorsíthatja a megújulókra tett válla-
lásaink elérését. 

 
Köszönetnyilvánítás 
 
A kutatómunka a TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001 jelű projekt részeként – az Új Magyaror-
szág Fejlesztési Terv keretében – az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfi-
nanszírozásával valósult meg.  
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