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Jelentős fejlődés előtt a napenergia-hasznosítás 
Németországban 

 

A napelemek és a napkollektorok fej-fej mellett haladva fejlődnek Németországban, de a napele-

mek mindig orrhosszal vezetnek. Az állami támogatás szerepe, pártpolitikai bizonytalanságok a 

megújuló energiákra vonatkozó törvény módosításával kapcsolatban. A kétféle technológia elter-

jedésének eddigi és várható trendjei. 

 

 

Tárgyszavak: megújuló energia; napkollektor; napelem. 

 
A napenergia felhasználásának két szokásos 

módja van: az egyiknél napelemekkel a nap 

energiájából villamos energiát fejlesztenek, és 

ezt közvetlenül felhasználják, akkumulátorok-

ban tárolják, vagy betáplálják a villamos háló-

zatba. A másik eljárásban napkollektorok fel-

használásával a napenergiával tartályokban, 

bojlerekben közvetlenül fejlesztenek hőt. A 

közelmúltban Németországban a napelemek 

vitték a prímet (lásd 1. ábra), a napkollektorok 

csak másodhegedűsi szerepre voltak kárhoz-

tatva. A napelemek gyártóinál a gyártósorok 

végéről kapkodják el a kivitelezők a frissen 

elkészült modulokat, a teljes termelés azonnal 

vevőre talál. Ennek a jelenségnek egyértelmű 

oka az állami támogatási politikában keresen-

dő, mivel a napelemek által termelt és a háló-

zatba visszatáplált villamos energiát államilag 

támogatott, kedvezményes áron veszik át az 

áramszolgáltatók. Változik-e ez a helyzet a 

közeljövőben? 
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1. ábra A német napelemes piac fejlődése (évente és összesítve üzembe helyezett teljesítmény) 
 

75 000 német megrendelő várt 
napkollektorának felszerelésére 
 

Németországban a napkollektorok terén szin-

tén szállítási elmaradások tapasztalhatóak, 

ennek oka azonban más: a beruházási támoga-

tásokat csak késve ítélik oda a hatóságok. 

2003-ban például kb. 150 000 pályázatra ítél-

tek oda támogatást, de ezek kb. felét már nem 

tudták a téli holtszezon előtt megvalósítani. A 

2004-es szezon is lassabban indult be a várt-

nál, az év első harmadában a piac 30%-os nö-

vekedése kisebb, mint ami az egész évre meg-

célzott körülbelül egy millió m2 összfelületű 

napkollektor üzembe helyezéséhez szükséges 

lett volna.  

A jelenség mögött megint a napelemek hatása 

mutatható ki: a legtöbb kivitelező mindkét 

technológiával foglalkozik, ezért a napelemek 

iránti nagyobb kereslet miatt inkább azt részesí-

ti előnyben. Várható, hogy a napelemgyártás 

szintje stabilizálódik, így fokozottabban foglal-

kozhatnak a cégek a napkollektorok felszerelé-

sével. Szigorúak a követelmények, mert a meg-

rendelt berendezést néhány hónap alatt kell 

legyártani, a felállítást engedélyeztetni, majd a 

berendezést leszállítani, üzemképessé tenni. A 

tapasztalat szerint a vevők megfeledkeznek az 

ügyről, ha a támogatás odaítélése után eltelik 

egy fél év, ezért a kivitelezőknek újra fel kell 

keresni őket. Ha kilenc hónapon belül nem he-

lyezik üzembe a berendezést, elesik a tulajdo-

 51



Energiatermelés, -átalakítás, -szállítás és -szolgáltatás 
 

 
 

nos a támogatástól. Mivel a tervezés, tanács-

adás, a vevő meggyőzése még a pályázat be-

adása előtt megtörtént, megéri ez a kis erőfeszí-

tés a kivitelezőknek, mert ennek révén szüretel-

hetik le korábbi erőfeszítéseik gyümölcseit.  
 
 
A napelemek és napkollektorok 
állami támogatása 
 
A napelemes technika terén észlelhető fellen-
dülés a támogatási politikán alapul. Az erre 
vonatkozó 2004 elején hozott törvény jelentő-
sen támogatja a napelemek telepítését, és mél-
tó örököse a már lejárt „100 000 tető” prog-
ramnak. A hálózatba betáplált villamos energia 
támogatott ára egyaránt vonatkozik a magán-
házakat ellátó kisméretű, 5 kWp teljesítményű 
berendezésekre, a nagyobb házak tetőin felál-
lítható 30 kWp és 100 kWp közötti teljesítmé-
nyű közepesekre és a nagyprojektek keretében 
a szabad területeken létesített „zöldmezős”, 
több megawattos berendezésekre. 
 
Felmerül azonban a kérdés, hogy ez a fellen-
dülés szalmaláng-e, vagy tartós hatására lehet 
számítani. Ennek kulcsa a megújuló energiákra 
vonatkozó törvény (Erneuerbare-Energien-
Gesetz, EEG). E törvény módosított változatát 
2004 áprilisában elfogadta a szociáldemokrata-
zöld többségű német parlament (Bundestag), 
2004 májusában viszont a CDU-CSU többségű 
felsőház (Bundesrat) elutasította. A törvénybe 

egyébként a napenergiát nagyon előnyösen 
szabályozó részek változatlanul kerültek át a 
korábban érvényben volt törvényből. A jog-
szabályt úgy fogalmazták meg, hogy akkor se 
lehessen (legalábbis egy darabig) a hatáskörét 
csökkenteni, ha a következő választásokon az 
azt eredetileg előterjesztő „zöldek” nem kerül-
nek be a kormányba. Előírja ugyanis a Kör-
nyezetvédelmi Minisztériumnak, hogy 2007-
ben terjesszen elő egy vizsgálati elemzést a 
törvény hatásairól. Ha a 2006-ban esedékes 
választásokon netán a mostani ellenzék győz-
ne, akkor is meg kell e jelentést várni, és csak 
annak ismeretében lehet az esetleges intézke-
déseket meghozni. Ha tehát a következő kor-
mány le akarja állítani a napelemes energia-
termelés támogatását, ezt legkorábban 2008-
ban viheti keresztül. Az ágazat közeljövője 
tehát biztosnak látszik, a távlatok viszont telje-
sen bizonytalanok. A törvény hatályba lépése 
körüli huzavonák ugyanakkor a piac elbizony-
talanodását okozzák. 

 
A 2001. év volt az eddigi csúcs Németország-
ban a napkollektoros berendezések létesítése 
terén, ezután – főleg 2003-ban – visszaesés 
következett, de 2004-ben megindult a lassú 
felfutás, a Környezetvédelmi Minisztérium 
egyre csökkenő támogatása ellenére. A beru-
házási támogatások a 2005. évben is csökken-
nek, ennek ellenére piaci megfigyelők úgy 
vélik, hogy a 2006-ig akár a 10 millió m2 
üzembe helyezett összmennyiség is elérhető 
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(lásd 2. ábra). Nagy piaci lehetőség rejlik ab-
ban, hogy sok háztulajdonosnak eleve korsze-
rűsítenie kell fűtési rendszerét, és ilyenkor 
könnyen meggyőzhető arról, hogy érdemes azt 
napkollektorral is kiegészítenie.  
 
 
Melyik technológia bírja jobban 
a versenyt? 
 
2002 óta Németországban rendszeresen na-
gyobb felületű napelemet adnak el, mint nap-
kollektort. 2003-ban 720 000 m2 napkollektort 
és 1 250 000 m2 napelemes modult szereltek 
fel, pénzben kifejezve az előbbiből 550 millió 
EUR, az utóbbiból 650 millió EUR volt a for-
galom (lásd az 1. táblázatot). A napkollekto-
roknál hátrány az, hogy a berendezések mére-

tét nem lehet tetszés szerint változtatni, mivel 
a fejlesztett hőt csak a helyszínen lehet fel-
használni. A gyártók arra törekednek, hogy 
nagyobb, kisegítő fűtésre is alkalmazható egy-
ségeket is gyártsanak, ezekkel növelhető a 
napkollektorok részaránya. A szakértők szerint 
a jövő perspektívája az, hogy a kétféle beren-
dezés egymás mellett, ugyanarra a tetőre sze-
relve fog működni.  

1. táblázat 
A napenergiát hasznosító ágazatok piaca 

a 2003. évben Németországban 
 
 Napelem Napkollektor
Üzembe helyezett teljesítmény  130MWp 720 000 m2

Üzembe helyezett berendezések 
száma 

20 000 75 000 

Üzleti forgalom 650 M EUR 550 M EUR 
Munkahelyek száma 10 000 10 000 
2004. évi növekedés > 50 % 35 % 
Elvárt későbbi évi növekedés 30 % 35 % 
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2. ábra A német napkollektoros piac fejlődése (évente üzembe helyezett kollektorfelület) 
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A megújuló energiaforrásoknak 
nincs alternatívája 
 

A világon jelenleg Németország áll az élen 

mind a napkollektoros, mind a napelemes 

energiahasznosításban. Több európai ország 

nagyon gyorsan igyekszik felzárkózni. Spa-

nyolországban, Luxemburgban ezt törvény 

támogatja, így gyorsan fejlődik az ipar és a 

piac, Olaszországban mostanában dolgoznak 

ki hasonló törvényt. Az energiatartalékok je-

lenlegi helyzetében, az egyre növekvő olajárak 

mellett, a környezetkárosító hatások elkerülé-

sére kizárólag ez a járható út, ezért a világ 

egyetlen országa sem vonhatja ki magát fej-

lesztése és támogatása alól. A napenergia kö- 

 

zeljövője (legalábbis Németországban) ugyan-

akkor tele van bizonytalanságokkal. A szakma 

képviselői remélik, hogy az energiapolitika 

stratégiai szempontjai nem esnek a napi párt-

politika áldozatául.  

 

Összeállította: Dr. Menczel György 
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Kíváncsi Ön mások raktárára?
 

 

Vagy ellátási láncára? 
Járműpark-irányítására? 
Ergonómiájára? Targoncáira? 
Beszállítói hálózatára? 
Azonosítási rendszerére? 
Információtechnológiájára? 
Állványrendszerére? Klaszterére? 
Csomagolására? Készletezési 
filozófiájára? Termelésirányítására? 
Konferenciáira? Kontrolingjára? 
Elosztó központjára? Logisztikai 
oktatására? Kiállításaira? 
Csomaglogisztikájára? Árukövetésére? 
Járattervezésére? Logisztikájára? 

Nyolcvan oldal logisztika – tudományos igényességgel.  
Azoknak, akik nem érik be egy magazinnal. 

BME OMIKK   LOGISZTIKA 
1/45-75-322 logisztika@info.omikk.bme.hu 

 


