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1 Bevezetés, célkitűzések 

1.1 A téma aktualitása 

A megújuló energiaforrások egyre nagyobb teret nyernek a fosszilis energiahordozókkal 

szemben, és ez a trend az elkövetkező években, évtizedekben több előrejelzés szerint is 

folytatódni fog [1,2]. 2050-ig a beépített megújuló energiaforrás alapú villamosenergia 

kapacitás prognózist az Európai Unióra az 1. táblázat mutatja: 

1. táblázat, Megújuló energiaforráson alapuló beépített villamosenergia kapacitás az Európai Unióban [1] 

 
2007 2020 2030 2050 

Beépített kapacitás [GW] 

Szél 56 180 288,5 462 

Víz 102 120 148 194 

Napelem 4,9 150 397 962 

Biomassza 20,5 50 58 100 

Földhő 1,4 4 21,7 77 

Koncentrált naperőmű 0,011 15 43,4 96 

Óceán – 2,5 8,6 65 

Összesen 185 522 965 1956 

 

Látható, hogy a beépített megújuló energiaforrás alapú villamos kapacitás várhatóan a 

többszörösére fog növekedni. Napelemek tekintetében a technológia fejlődésével és a 

bekerülési költség csökkenésével a beépített napelemek mennyisége ugrásszerűen nőtt az 

elmúlt évtizedben. Évente átlagosan a beépített kapacitás 50%-al növekedett, így az összes 

termelt villamosenergia elérte a 100 TWh értéket 2012-ben [3]. A napelemes beépített kapacitás 

2014-re világszinten elérte a 177 GW-ot, melyből csak abban az évben 40 GW kapacitást 

telepítettek [4]. 

Napkollektoroknál is hasonló trend figyelhető meg, mint napelemeknél. 2014-ben 406 GW 

beépített hőtermelő kapacitás volt világszerte. A napkollektorok kapacitásbővülése azonban 

visszaesett az elmúlt években, az Európában és Kínában lévő piaci csökkenésnek köszönhetően. 

2013-ban az összes napkollektorokon termelt hő 313,7 TWh volt, melynek döntő többségét 

(81%) Kínában állították elő. Kína világelső a beépített kapacitást tekintve, az összes kapacitás 

70%-a található ott. A Kínát követő 9 országban a beépített kapacitás 18%-a van, míg a világ 

többi részében összesen 12% [4]. A telepített napkollektorok döntő többsége fedett kollektor 

(79% vákuumcsöves kollektor, 17% síkkollektor), a fedetlen kollektorok a teljes állomány 

csupán 4%-át teszik ki. Kiszolgált rendszereket tekintve a telepített kollektorok 80%-a családi 

házak, 9%-a társasházak HMV igényét elégíti ki, míg 6%-át használják medencefűtésre, így 

5% marad egyéb rendszerekre [5]. Hazánkban a kiépített jellemző rendszertípusokat, 

rendszerméreteket a 2. táblázat foglalja össze: 
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2. táblázat, A Magyarországon beépített napkollektoros rendszerek adatai (2013) [5] 

 

Teljes 

kollektorfelület 

[m2] 

Jellemző 

rendszerfelület 

[m2] 

Rendszerek 

száma országosan 

[–] 

Fajlagos 

energiatermelés 

[kWh/(m2év)] 

Medencefűtés 30252 200 151 344 

Családi ház HMV 151260 6 25210 473 

Társasház HMV 18908 50 378 522 

Kombi rendszerek 51681 15 3445 422 

Összesen 252101 – 29184 – 

 

A megújuló energiaforrások terjedéséhez a nemzetközi környezetvédelmi egyezmények is 

jelentősen hozzájárultak, melyekben a csatlakozó országok (köztük Magyarország is) 

kötelezettséget vállaltak a CO2 emisszió csökkentésére (pl. kiotói egyezmény 1997, 

koppenhágai klímacsúcs 2009, párizsi klímacsúcs 2015). A környezetvédelmi célok elsősorban 

energiahatékonysági intézkedésekkel és a megújuló energiák hasznosításával teljesíthető. Az 

Európai Unió ebben a folyamatban kimagasló szerepet játszik. Az Unió energiapolitikájának 

meghatározó dokumentumai, többek között az Energiahatékonysági Cselekvési Terv (2006) 

[6], valamint az Energia 2020 Stratégia [7]. Utóbbi az energiahatékony és alacsony CO2 

kibocsátású gazdaság kialakítását tűzte ki céljául. Az úgynevezett 20-20-20 célrendszer azt 

jelenti, hogy az EU átlagra nézve 2020-ra meg akarják valósítani a 20%-os energiafogyasztás 

csökkenést, a megújuló energiaforrások részarányának 20%-ra növelését, valamint a CO2 

kibocsátás 20%-os vagy – bizonyos feltételek teljesülése esetén – 30%-os csökkentését. 

Ehhez kapcsolódik az Európai Unió 2009/28/EK irányelve [8] a megújuló energiaforrásból 

előállított energia támogatásáról, mely a megújuló energiafelhasználás növelésére írt elő 

kötelező vállalásokat a tagországok számára. 

Fontos kiemelni, hogy az Unió Energia 2020 közleménye [9] szerint az Unió 

kezdeményezéseinek a legnagyobb energiamegtakarítást ígérő két szektorra, az 

épületenergetikára és a közlekedésre kell koncentrálnia, mivel ezen a két területen lehet a 

leginkább költséghatékony módon teljesíteni a környezetvédelmi célokat. 

A hazai szakpolitikát egyértelműen az uniós kötelezettségek határozzák meg. A témában 

született legfontosabb szakpolitikai dokumentumok a következők: 

 Nemzeti Energiastratégia 2030 (2012) [10] 

 Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (2008 – 2025) – NÉS [11] 

 Magyarország megújuló energia hasznosítási cselekvési terve - a 2020-ig terjedő 

megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról (2010) [12] 

 Magyarország nemzeti energiahatékonysági cselekvési terve (2015) [13] 

 Nemzeti Épületenergetikai Stratégia (2015) [14] 

Az EU 2009/28/EK irányelve [8] Magyarország számára 2020-ra minimum 13 százalékban 

határozta meg a megújuló energiaforrásból előállított energia bruttó végső 

energiafogyasztásban képviselt részarányát. Magyarország megújuló energia hasznosítási 

cselekvési terve azonban a kötelező minimum célszámot meghaladó, 14,65%-os cél elérését 

tűzte ki 2020-ra, ami a megújuló energiaforrások bruttó fogyasztásának legalább 120,56 PJ/év-



 

18 

re történő növelését jelenti. Az általános cél mellett az épületekben alkalmazott fűtési (és kisebb 

részben hűtési) célú megújuló energiatermelés jelenlegi részarányát 8,6%-ról 18,9%-ra 

kívánják növelni [12]. 

Az épületek energiahatékonyságáról szóló EU 2002/91/EK irányelv [15] hazai 

implementációja több hazai rendeleten keresztül történt meg. Az egyik legfontosabb ezek közül 

az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 

[16], mely 2021-től új építésű lakóépületekre kötelezővé teszi a megújuló energiaforrások 

alkalmazását, illetve a közel nulla energiafelhasználású szint elérését. Ugyanez a rendelet 

tartalmazza az épületek értékelésére vonatkozó számítási módszert is, amit kutatásaim során 

többször alkalmazok. 

A Nemzeti Energiastratégia 2030 dokumentumban [10] elméleti maximum értékeket 

határoztak meg a hazai megújulóenergia-potenciálra (3. táblázat). Látható, hogy a 

napenergiából elméletileg maximálisan nyerhető megújuló energia jelentősen meghaladja az 

ország 1085 PJ/év (2010. évi adat) energiaigényét [10]. 

3. táblázat, Magyarország megújuló energia potenciálja [10] 

Megújuló energiaforrás Potenciál [PJ/év] 

Napenergia 1838 

Vízenergia 14,4 

Geotermia 63,5 

Biomassza 203 – 328 

Szélenergia 532,8 

Összesen 2600 – 2700 

 

Ugyanakkor a stratégia a következőket is kimondja: „Az elméleti maximum értékekből látszik, 

hogy hazánkban potenciálisan a napenergiából nyerhető a legtöbb megújuló energia. A 

megújuló potenciál felméréshez hasonlóan – épületenergetikai megfontolásból – érdemes egy 

„tetőpotenciál” felmérő programot indítani a napenergiából nyerhető megújuló energia 

termelésre alkalmas potenciális háztető felületek nemzeti szintű összesítésére. Ennek 

segítségével a jövőben legalább részlegesen megvalósítható a városokban is az egyéni hő-, 

illetve villamosenergia-ellátás. Mindemellett jelenleg a napenergia hasznosítás terén van a 

legnagyobb szakadék a lehetőségek és a ténylegesen realizálható energiatermelés között. Ennek 

oka a fototermális és fotoelektromos berendezéseken alapuló energiatermelés nagyon magas 

költsége és a változó rendelkezésre állás miatti kiszabályozási problémák.” [10] 

Kutatómunkám egyik fő célkitűzését, a hazai „tetőpotenciál” tudományos igényű vizsgálatát a 

téma aktualitása motiválta. Munkám során azonban komoly nehézségekkel kellett 

szembesülnöm mind a napenergia-hozam, mind az beérkező napenergia fotovillamos és 

termikus rendszerekben történő hasznosításának számítása területén, különösen a hazai 

alkalmazást illetően. Léteznek ugyan számítási modellek, de a gyakorlatban nagy nehézségeket 

jelent a megfelelő részletességű meteorológiai adatokhoz való hozzáférés, illetve ezek a 

modellek rendkívül összetettek a mindennapi mérnöki munkában való alkalmazáshoz. Ezért 

disszertációm első részében egy Kárpát-medence területén általánosan alkalmazható 

egyszerűsített számítási modell létrehozásával foglalkoztam. 
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Az energiagyűjtő felületekre érkező energia tényleges hasznosítása során figyelembe kell venni 

az épület és az épületgépészeti rendszer tulajdonságait és a fogyasztási szokásokat is. Tekintve 

hogy végső célom az országos szintű potenciálelemzés volt, meg kellett vizsgálnom a hazai 

épületállomány azon sajátosságait, melyek meghatározóan befolyásolják az épületgépészeti 

rendszerveszteségeket. A napkollektoros rendszerek esetén elkerülhetetlen volt továbbá az 

igény oldal, azaz a hazai fogyasztói szokások alaposabb vizsgálata is. 

Munkám során törekedtem olyan komplex megközelítésre, mely figyelembe veszi a hazai 

alkalmazási igényeket, a meteorológiai (pontosabban Kárpát-medencei) sajátosságokat, 

valamint a hazai felhasználói szokásokat és a magyar épületállomány jellemzőit. 

1.2 Célkitűzések 

Disszertációmban elsődlegesen lakóépületekkel foglalkoztam, kutatásom négy, egymásra épülő 

területre osztható. Az első a napsugárzás számításával, a beérkező napenergia mennyiségének 

meghatározásával foglalkozik. A második terület az aktív napenergia-gyűjtő szerkezetekkel 

hasznosítható energia meghatározása, figyelembe véve a rendelkezésre álló napenergia 

mennyiségét és a napenergia-hasznosító berendezés (napkollektor, napelem) paramétereit. A 

harmadik terület a kapott eredmények épületszintű hasznosításának vizsgálata, az egyes 

berendezésekkel kinyerhető hő- illetve villamosenergia meghatározása különböző 

épülettípusokra (családi ház, panelépület stb.). A negyedik pedig a lakóépület típusokra kapott 

típuseredmények alapján országos kivetítés készítése a napelemekkel, napkollektorokkal 

kinyerhető villamos illetve hőenergia potenciál meghatározása, továbbá a kapcsolódó 

primerenergia kiváltás és CO2 megtakarítás számszerűsítése. 

A kutatómunka során az aktív napenergia hasznosítás lehetőségeit vizsgálom, a másik igen 

fontos területtel, a passzív hasznosítással nem foglalkoztam. Természetesen az 

energiahozammal kapcsolatos eredmények passzív rendszerek modellezéséhez is 

felhasználhatók. 

1.2.1 Napsugárzás számítás 

Egy adott földrajzi helyre érkező napenergia mennyisége alapvetően a helyszín 

elhelyezkedésétől, meteorológiai adottságaitól és a légszennyezettség mértékétől függ. A 

meteorológiai adottságok egyik lehetséges mérőszáma a napfénytartam, melynek mérése 

egyszerű és nem igényel költséges berendezést. Számos globálsugárzás számító modell alapul 

vízszintes felületre érkező globálsugárzás, illetve napfénytartam bemenő adatokon. A 

kutatásom főbb céljai az alábbiak: 

 meghatározni egy átlagos sugárzási évet a Kárpát-medence területére; 

 hazai mérési adatok alapján sugárzásszámító modellt választani, mely országosan 

alkalmazható; 

 egyszerűsített napenergia-hozam számító összefüggés kidolgozása a hely, tájolás és 

dőlésszög függvényében a Kárpát-medence területére. 

1.2.2 Aktív napenergia-gyűjtő szerkezetekkel kinyerhető energia 

Az épületekben használt aktív napenergia-hasznosító berendezések a napelem és a 

napkollektor. Fontos tervezési feladat az adott helyszínre jellemző beépítési paraméterek 
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mellett elérhető energiahozam meghatározása. A termelt energia elsősorban a beérkező 

napenergia mennyiségétől függ, azonban a napkollektorok energiatermelését a felhasználói 

igények is jelentősen befolyásolják. Kutatásom során a csupán HMV igényeket ellátó 

rendszereket vizsgáltam. Napkollektoros rendszerekkel kapcsolatosan célom volt a következő 

mennyiségek becslése: 

 a hazai HMV igények (hő- és vízfogyasztás) meghatározása; 

 a HMV rendszer elosztási és tárolási veszteségeinek becslése hőtani modellezés alapján; 

 napkollektor energiamérlegének, és a kinyerhető energia mennyiségnek a 

meghatározása. 

A napelemes rendszerek számítása egyszerűbb, mint a napkollektoros rendszereké, mivel nem 

kell figyelembe venni a fogyasztói szokásokat, illetve a rendszerveszteségek is elhanyagolható 

mértékűek, ezért ebben az esetben a napsugárzás és a napelem adatai alapján egyszerűen 

számítható a kinyerhető villamos energia mennyisége. Fontos azonban megjegyezni, hogy az 

energiatermelés nagyon érzékeny a modulok árnyékoltságára, amely adódhat önárnyékból, 

illetve egyéb objektumokból. Kutatásom során árnyékolási problémákkal is foglalkoztam, 

melynek során célom volt egy olyan módszer kidolgozása, amellyel lehetőség van mért adatok 

alapján árnyékoló objektumok helyzetének meghatározására. 

1.2.3 Napkollektorok által elérhető energiahozamok reális tartománya panelépületeknél 

Más épülettípusok mellett kiemelten foglalkoztam panelépületekkel, mert ez az az épülettípus, 

amelyik uniformizált jellege miatt legkönnyebben tipizálható, valamint ezekről az épületekről 

áll rendelkezésre a legtöbb fogyasztói és műszaki adat, ami pontosabb modellalkotást tesz 

lehetővé. 

Meghatároztam 15 panelépület típus várható havi HMV hőigényét, és becsültem a rendszerek 

hőveszteségét. A vizsgálat magába foglalta a rendszer elosztási, cirkulációs és tárolási 

veszteségeit. A veszteségek figyelembe vételével fajlagos értékeket dolgoztam ki az egyes 

kategóriákba sorolt épületek HMV fogyasztásának és hőfelhasználásának a jelenleg szabványos 

energetikai számításokban alkalmazottnál pontosabb és megbízhatóbb becslésére. A 

panelépületek esetén célom volt az alábbi mennyiségek meghatározása: 

 a napkollektorokkal megtermelhető hőenergia mennyisége – panelépület típusonként; 

 az elérhető éves szoláris részarány és rendszerhatásfok célértéke. 

1.2.4 Városenergetikai adaptáció, országos szintű elemzés 

Az előzőekben ismertetett részcélok eredményeinek felhasználásával modellt dolgoztam ki 

városenergetikai és országos szintű vizsgálatokhoz. A vizsgálat során egy, a szegedi egyetemen 

kutató, az építészeti résszel (tipológia készítés, típusépületek meghatározása, napenergia 

hasznosítás szempontjából hasznos tetőfelületek becslése városi léptékben) foglalkozó 

doktorandusszal közösen dolgoztunk, azonban a kutatási eredményeink jól elhatárolhatóak. A 

kutatás során célunk volt egy városszintű becslés készítése a napkollektorral, vagy napelemmel 

kinyerhető potenciál meghatározására. Vizsgálati szempont volt továbbá a napkollektorok által 

maximálisan, illetve műszaki-gazdasági optimumban termelt energia meghatározása. 
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A vizsgálatok során külön figyelmet fordítottam a fogyasztói igények és a napkollektorokkal 

termelhető energia viszonyára. Ennek oka, hogy a napkollektorok túltermelése azon felül, hogy 

veszteségként jelentkezik, a berendezést is károsíthatja, illetve egy ilyen túltermelő rendszer 

gazdaságosan általában nem üzemeltethető. Vizsgáltam továbbá, hogy a kapott eredmények 

hogyan viszonyulnak a megelőző szakirodalmi eredményekhez. Napkollektorok és napelemek 

energiatermelését összehasonlítottam, figyelembe véve az eltérő primerenergia átalakítási 

tényezőket, illetve CO2 emisszós tényezőket. Az országos kivetítés előkészítő lépéseként 

vizsgálatot végeztem Debrecenre is. 

Disszertációm fő célja az épületszintű eredmények nagyobb volumenbe (városi, országos 

szintre) való kivetítése, a napelemekkel, napkollektorokkal termelhető villamos-, illetve 

hőenergia meghatározása. A kiváltott végenergia alapján további cél volt a kiváltott 

primerenergia és a CO2 kibocsátás csökkentés meghatározása, melyek függenek a kiváltott 

rendszerektől. 

A disszertáció vázát az 1. ábrán foglaltam össze, melyen az egyes részcélokat, illetve 

összefüggéseket ábrázoltam. Az ábrán látható, hogy a főbb bemenő paraméterek a beérkező 

globálsugárzás mennyisége, a napkollektorok, napelemek adatai, illetve az épülettipológiák 

bemenő paraméterei. Az épülettípusoknál meghatározandók a potenciálisan elhelyezhető 

napelem, illetve napkollektor darabszámok, valamint az épület teljes HMV hőfelhasználása. A 

bemenő paraméterek és meghatározott épületszintű adatok alapján típusépületekre számíthatók 

az eredmények, melyet nagyobb területre ki lehet vetíteni a lakóépület statisztika adatainak 

megfelelően. 
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1. ábra, A napkollektoros és napelemes potenciál meghatározásának folyamatábrája 
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2 Szakirodalmi áttekintés 

2.1 Napenergia-hozam számítás 

A nem vízszintes felületekre érkező napsugárzás számítása igen bonyolult, azonban számos 

modellt készítettek már. Ezen modellek egy része a vízszintes felületre érkező globálsugárzást 

használja fel bemenő paraméterként. A globálsugárzás mérése azonban költséges, így széles 

körben sokáig elterjedt volt a napfénytartam mérés, amely lényegesen kisebb költséggel jár és 

jóval hosszabb múltra tekint vissza [17]. A napfénytartam és globálsugárzás összefüggésével 

sokan foglalkoztak, az alapvetően lineáris összefüggést elsőként Angström írta le [18]: 

 
𝐺

𝐺𝑐
= 𝑘 + (1 − 𝑘) ∙ 𝑆. (1) 

Angström eredeti modelljében még a felhőtlen égbolton beérkező sugárzás szerepelt, azonban 

Prescott ennél egy pontosabb érték, a csillagászatilag lehetséges sugárzás használatát javasolta 

a felhőtlen égbolton beérkező sugárzás helyett [19]. Később ez a módszer terjedt el Angström–

Prescott-módszer néven, az összefüggést a (2) egyenlet írja le. 

 
𝐺

𝐺0
= 𝑎 + 𝑏 ∙ 𝑆. (2) 

Mindkét módszer tartalmaz helyszínfüggő konstansokat, melyekre matematikai magyarázatot 

csak Jain adott később egy 1990-es cikkében [20]. Az Angström–Prescott-összefüggést később 

Suehrcke továbbfejlesztette [21,22], azonban még a mai napig is számos publikációban az 

Angström–Prescott módszert alkalmazzák. Ezen publikációk célja legtöbbször a lineáris 

összefüggésben szereplő konstansok meghatározása különböző földrajzi helyekre. Paulescu és 

munkatársai egy összefoglaló tanulmányt készítettek [23], amely az Angström–Prescott-

összefüggés fizikai hátterét, pontosságát, illetve évszakos és helyszíni különbségeit ismerteti. 

A cikk igazolja, hogy az Angström–Prescott módszer megbízható és alkalmazható. 

Angström konstansokat számos földrajzi helyre határoztak meg, például Malawi-ra [24], 

Kínára [25], Spanyolországra [26]. Egy kiterjedt vizsgálat meteorológiai állomásokon mért, és 

műholdas adatok alapján Európa egész területére megadta ezek értékét 25 x 25 km felbontással 

[27]. A témában készült számos publikációra építve kutatásom során az Európára 

meghatározott [27] konstansokat használtam fel (a=0,22; b=0,53). 

Hazai szakirodalmat tekintve a napsugárzás témakörében számos publikáció született, azonban 

ezek többnyire az 1990-es évek előtti mért adatokra épülnek. Építőipari alkalmazásra Szabó és 

Tárkányi készített 1969-ben egy könyvet, ahol a függőleges felületekre jutó sugárzást 

elemezték [28]. A kiadványban 1954 – 1968 között mért, vízszintes felületre érkező direkt és 

diffúz sugárzási adatokat dolgoztak fel. Ezekből számítottak 10 fokos azimutszög lépésekben 

függőleges felületre érkező napsugárzást. Meghatározták továbbá a direkt, diffúz komponenst 

az egyes felületekre, illetve a szabványos 3 mm vastag üvegszerkezeten bejutó sugárzást is. 

Egy későbbi, 1979-es publikációban Takács a négy fő égtájra vonatkozóan adott meg havi 

részletességű mérési eredményeket [29]. Ezeket az adatokat 1968. december és 1977. január 

között rögzítették a Központi Légkörfizikai Intézetben. Magyar kutatók résztvételével készült 
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a mérési adatokon alapuló, az egész Földre kiterjedő globálsugárzási térkép is, melyet 

1967 – 1970 között összesen 269 állomás adatait feldolgozva hoztak létre [30]. 1976-ban adtak 

ki Magyarországra napsugárzással foglalkozó kiadványt 1958 és 1972 közötti mért adatokra 

alapozva [31]. Később az 1951 – 1980 közötti mért adatok alapján is készült globálsugárzás 

térkép Magyarország területére, amely 44 állomás adatait használta fel [32], majd később 

1997 – 2002-es adatok alapján is 14 állomás adatait felhasználva [33]. Műholdas mérések 

adatai alapján Magyarországra globálsugárzás térképet 2004-ben készítettek [34]. Készült a 

hazai viszonyokra egy komplex kiadvány is 1985-ben, amely 25 éves mérési adatsorra 

(sugárzás, hőmérséklet, szél) épül, valamint tartalmazza a függőleges felületek mérési adataiból 

származó eredményeket is [35]. Meghatározták benne az optimális tájolás és dőlésszög 

szögpárokat, a sugárzási minimum és maximum értékeket, illetve a szélsőséges sugárzási 

értékek gyakoriságát hőmérsékleti és szél adatokkal. 

A fentebb röviden ismertetett irodalmi hivatkozások alapján megállapítható, hogy a 

Magyarországon készített napsugárzással is foglalkozó kiadványok nagy része, illetve a tájolás-

dőlésszög függő sugárzási adatok is több évtizeddel ezelőtti adatokon alapulnak, melyek ma 

már nem feltétlenül állják meg a helyüket [36]. Emellett az azóta eltelt időszakban lezajlott 

informatikai fejlődés miatt sokkal mélyebb, részletesebb adatelemzésre nyílik ma lehetőség. 

Disszertációmban ezért nagy hangsúlyt kapott a különböző tájolású és dőlésszögű felületekre 

érkező sugárzás számítása újabb mért adatok alapján. Kutatásomhoz a CarpatClim adatbázist 

használtam fel, amelyben a kárpát-medencei régió számos meteorológiai adata (napi 

középhőmérséklet, relatív páratartalom, csapadék, napfénytartam stb.) megtalálható [37–39]. 

Az adatok napi bontásban érhetőek el az 1961. január 01. – 2010. december 31. közötti 

időszakra. Az adatbázis különlegessége, hogy közel 600 állomásról, 8 különböző országból 

(Csehország, Horvátország, Lengyelország, Magyarország, Románia, Szerbia, Szlovákia és 

Ukrajna) származó adatokat használtak fel az elkészítéséhez. Az országok területi részesedését 

és az állomások számát az 4. táblázat szemlélteti. Az állomások közötti interpolációt is 

elvégezték, így egy 0,1° x 0,1°-os hálót hoztak létre, mely 5895 területelemre tartalmaz 

értékeket. Ez a felbontás jóval részletesebb, mint amit bármely korábbi hazai modellben 

alkalmaztak. 

4. táblázat, A CarpatClim adatbázis készítésében résztvevő országok területi lefedettsége [40] 

Ország 

A CarpatClim lefedettsége az 

országban  
Állomások 

száma 

Állomások 

számának 

aránya [km2] [%] 

Csehország 12 571 2,6 23 3,9 

Horvátország 14 663 3,0 26 4,5 

Lengyelország 19 794 4,1 35 6,0 

Magyarország 86 966 18,0 165 28,2 

Románia 184 435 38,1 158 27,0 

Szerbia 45 015 9,3 63 10,8 

Szlovákia 48 520 10,0 85 14,5 

Ukrajna 71 531 14,8 30* 5,1 

Összesen 483 495 100,0 585* 100,0 
* nem teljes lista 
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Tájolással és dőlésszöggel rendelkező felületekre érkező sugárzás a vízszintes felületre érkező 

globálsugárzás alapján számítható. A számított sugárzás alapvetően három komponensből, a 

direkt, a diffúz és a visszavert sugárzásból adódik össze. Az egyes komponensek számításához 

először meg kell határozni a Nap pályáját, a szoláris időt, illetve a csillagászatilag lehetséges 

besugárzást. A Nap pályája a napmagassággal és az azimutszöggel írható le, melyeknek a 

számításához szükséges a deklináció ismerete, amely a (3) egyenlet alapján számítható [41]. A 

szoláris idő a zónaidő függvényében a (4) egyenlet segítségével számítható, az (5) és (6) 

egyenletek felhasználásával [42,43]. A deklináció és szoláris idő ismeretében a napmagasság 

és az azimutszög már meghatározható a (7)-(13) egyenletek felhasználásával. A csillagászatilag 

lehetséges sugárzás számító összefüggését a (14) egyenlet mutatja be. Amennyiben a 

számításhoz mint meteorológiai paramétert a napfénytartam adatokat használjuk fel, akkor a 

nappal hosszát is számítani kell, amely a (15) egyenlet szerint határozható meg [44]. 

 𝛿 = 23,45 ∙ sin (
284 + 𝑛𝑛𝑎𝑝

365
∙ 2π). (3) 

 𝜔 = 𝜔𝑧 + (4 ∙ (Λ𝑧ó𝑛𝑎 − Λℎ𝑒𝑙𝑦𝑖) + 𝐸) ∙
𝜋

180
, (4) 

 
𝐸 = 229,2 ∙ [0,000075 + 0,001868 ∙ cos 𝑇 − 0,032077 ∙ sin 𝑇

− 0,014615 ∙ cos(2 ∙ 𝑇) − 0,04089 ∙ sin(2 ∙ 𝑇)], (5) 

 𝑇 = (𝑛𝑛𝑎𝑝 − 1) ∙
360

365
. (6) 

 sin 𝛼𝑆 = sin 𝛿 ∙ sin𝜙 + cos 𝛿 ∙ cos𝜔 ∙ cos𝜙. (7) 

 
𝛾𝑆 = 𝐶1 ∙ 𝐶2 ∙ 𝛾𝑆

, + 𝐶3 ∙ (
1 − 𝐶1 ∙ 𝐶2

2
) ∙ 180, (8) 

 
𝑠𝑖𝑛 𝛾𝑆

, =
𝑠𝑖𝑛𝜔 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝛿

𝑐𝑜𝑠 𝛼𝑆
, (9) 

 
𝐶1 = {

1, ℎ𝑎 |𝜔| < 𝜔𝑒𝑤
−1, ℎ𝑎 |𝜔| > 𝜔𝑒𝑤

}, (10) 

 
𝑐𝑜𝑠 𝜔𝑒𝑤 =

𝑡𝑎𝑛 𝛿

𝑡𝑎𝑛 𝜙
, (11) 

 
𝐶2 = {

1, ℎ𝑎 𝜙 ∙ (𝜙 − 𝛿) ≥ 0

−1, ℎ𝑎 𝜙 ∙ (𝜙 − 𝛿) < 0
}, (12) 

 
𝐶3 = {

1, ℎ𝑎 𝜔 ≥ 0
−1, ℎ𝑎 𝜔 < 0

}. (13) 

 𝐺0 = 𝐺𝑠𝑐 ∙ [1 + 0,033 ∙ cos (
𝑛𝑛𝑎𝑝

365
∙ 360)] ∙ sin 𝛼𝑆. (14) 

 
N =

2

15
∙ cos−1(− tan𝜙 ∙ tan 𝛿). (15) 
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Az egyes sugárzáskomponensek a Nap pályája és a csillagászatilag lehetséges sugárzás, illetve 

az Angström összefüggés alapján egy további összefüggés felhasználásával már számíthatók. 

A számítás egyik fontos része a relatív globálsugárzás, amely meghatározható az Angström 

formulából, ennek függvényében pedig a relatív diffúz sugárzás is számítható. A relatív diffúz 

sugárzást felhasználva a vízszintes felületre érkező sugárzás felbontható direkt és diffúz 

sugárzáskomponensekre, amelyből már lehetséges a direkt komponens átszámítása 

tetszőlegesen tájolt felületre. Ebben a témában számos publikáció született, melyeket 

részletesen egy 2016-os publikációban foglalt össze Khorasanizadeh és Mohammadi [45]. A 

közelítő modelleket bemenő paraméterek és az egyenletek fokszáma függvényében 

osztályozták. Az egyik elterjedt csoportban a közelítést lineáris összefüggéssel írták le több 

publikációban is [46–48], disszertációmban is ezt a vonalat követtem. A relatív globálsugárzás 

és a relatív diffúz sugárzás összefüggésének egy példáját mutatja be a (16) egyenlet [48]. 

 

𝐾𝑑𝑖𝑓𝑓 = {

0,987 ℎ𝑎 𝐾𝑔𝑙𝑜𝑏 < 0,20

1,292 − 1,447 ∙ 𝐾𝑔𝑙𝑜𝑏 ℎ𝑎 0,27 ≤ 𝐾𝑔𝑙𝑜𝑏 ≤ 0,75

0,209 ℎ𝑎 𝐾𝑔𝑙𝑜𝑏 > 0,75
}. (16) 

A direkt és a környező felületekről (épített környezet, talaj stb.) visszavert sugárzás számítása 

a szakirodalomban egységes, addig a diffúz sugárzás számításában már eltérések mutatkoznak. 

Disszertációmban a Liu–Jordan modellt [49], a Temps–Coulson modellt [50], a Hay modellt 

[51], a Klucher modellt [52], a Skartveit–Olseth modellt [53] és a Reindl et al. modellt [54] 

vizsgáltam. Ezen modellek nagyban hasonlítanak egymáshoz, azonban a diffúz sugárzást 

mindegyik modell másképp kezeli. A Liu–Jordan modell izotrop égboltot feltételez, míg a többi 

modellben anizotrop égbolt szerepel más-más megközelítésben. 

A direkt sugárzási komponens a modellekben a (17) egyenlet alapján, a (18) és (19) egyenletek 

segítségével számítható, míg a visszavert sugárzás a (20) egyenlet szerint. 

 𝐼𝑡 = (𝐺 − 𝐷) ∙ 𝑅𝑏 . (17) 

 𝑅𝑏 =
cos 𝜃

sin 𝛼𝑆
. (18) 

 θ = cos−1

(

 
 

sin 𝛿 ∙ sin𝜙 ∙ cos αM
−sin 𝛿 ∙ cos𝜙 ∙ sin αM ∙ cos γM
+cos 𝛿 ∙ cos𝜙 ∙ cos αM ∙ cos𝜔

+cos 𝛿 ∙ sin𝜙 ∙ sin αM ∙ cos γM ∙ cos𝜔
+cos 𝛿 ∙ sin αM ∙ sin γM ∙ sin 𝜔 )

 
 
. (19) 

 𝑅𝑡 = 𝐺 ∙ 𝐴 ∙ (1 − cos 𝛼𝑀) ∙
1

2
. (20) 

A Liu–Jordan, a Temps–Coulson, a Hay, a Klucher, a Skartveit–Olseth és a Reindl et al. 

modellekben a diffúz részarány a (21) – (26) egyenletnek megfelelően számítható. A 

számításokhoz az egyes anizotrop faktorok a (27) – (30) egyenletek szerint számíthatók. 

 𝐷𝑡 = 𝐷 ∙ (1 + cos 𝛼𝑀) ∙
1

2
. (21) 
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 𝐷𝑡 = 𝐷 ∙ cos
2 (
𝛼𝑀
2
) ∙ [1 + sin3 (

𝛼𝑀
2
)] ∙ [1 + cos2(θ) ∙ cos3(𝛼𝑆)]. (22) 

 𝐷𝑡 = 𝐷 ∙ [(1 − 𝐴𝑖) ∙ (1 + cos 𝛼𝑀) ∙
1

2
+ 𝐴𝑖 ∙ 𝑅𝑏]. (23) 

 𝐷𝑡 = 𝐷 ∙ cos2 (
𝛼𝑀
2
) ∙ [1 + 𝐹 ∙ sin3 (

𝛼𝑀
2
)] ∙ [1 + 𝐹 ∙ cos2(θ) ∙ cos3(𝛼𝑆)]. (24) 

 𝐷𝑡 = 𝐷 ∙ [(1 − 𝐴𝑖 − 𝐵) ∙ cos
2 (
𝛼𝑀
2
) + 𝐵 ∙ cos 𝛼𝑀 + 𝐴𝑖 ∙ 𝑅𝑏]. (25) 

 𝐷𝑡 = 𝐷 ∙ {(1 − 𝐴𝑖) ∙ (1 + cos 𝛼𝑀) ∙
1

2
∙ [1 + 𝑓 ∙ sin3 (

𝛼𝑀
2
)] + 𝐴𝑖 ∙ 𝑅𝑏}. (26) 

 𝐴𝑖 =
𝐺 − 𝐷

𝐺0
. (27) 

 𝐵 = max(0,3 − 2 ∙ 𝐴𝑖; 0). (28) 

 𝑓 = √𝐴𝑖. (29) 

 𝐹 = 1 − (
𝐷

𝐺
)
2

. (30) 

A különböző számított sugárzáskomponensek értelmezését a 2. ábra segíti. 

 

2. ábra, Az egyes számított sugárzáskomponensek 

A fentebb ismertetett összefüggések alapján a beérkező sugárzás a következő egyenlet szerint 

számítható: 
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 𝐺𝑡 = 𝐼𝑡 + 𝐷𝑡 + 𝑅𝑡. (31) 

A számítási módszerek általános folyamatábráját az 3. ábra mutatja be. 

 

3. ábra, A sugárzásszámító modellek általános folyamatábrája 

Számos publikáció foglalkozik a különböző sugárzásszámító modellek összehasonlításával, 

különböző földrajzi helyszíneken. A Liu–Jordan, Hay és Klucher modelleket validálták mérési 

adatokkal Woodbridge kanadai [55], illetve Beer–Shiva izraeli [56] helyszíneken. A kanadai 

mérőállomáson a sugárzást déli tájolású felületen mérték 30°, 60° és 90°-os dőlésszög mellett. 

A statisztikai vizsgálat során az átlagos eltérés és a szórás értékeket vették alapul. A cikkben az 

anizotrop modellek bizonyultak pontosabbnak. Az izraeli mérőállomáson 40°-os dőlésszögű, 

déli tájolású felületen mértek. Az eredmények ebben az esetben is hasonlóak voltak a kanadai 

eredményekhez, azonban itt csak a Hay modell szolgáltatott elfogadható pontosságú 

eredményeket havi szinten. Éves viszonylatban viszont a Liu-Jordan modell is elfogadható 
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pontosságú volt. Egy későbbi publikációban a statisztikai elemzést kiegészítették a t-próbával 

Kanada több helyszínén [57]. Ehhez hasonlóan Spanyolországban is végeztek modell 

validálást, azonban ebben a publikációban már 10 modellt hasonlítottak össze, a 

sugárzásméréseket egy 42°-os dőlésszögű, déli tájolású felületen végezték [58]. Evseev és 

Kudish 11 modellt vizsgált különböző felhőzöttségi fokok esetén [59]. A számított értékeket 

Beer-Shiva, izraeli helyszínen lévő 40°-os dőlésszögű, déli tájolású felületen mért sugárzási 

adatokkal hasonlították össze. Belgiumi helyszínen is végeztek hasonló vizsgálatot, ebben az 

esetben összesen 14 modellt vizsgáltak [60]. 

Az előzőekben említett cikkekben lévő modell összehasonlításoknál nagy szerepet kapnak a 

modell ismertetések, illetve a mérési helyszínek. Fontos megjegyezni azonban, hogy minden 

tanulmány különböző eredményt hozott, így fontos Magyarországi helyszínen is elvégezni a 

vizsgálatot, melyet a 3.1 és 4.1 alfejezetekben foglaltam össze. 

2.2 Aktív napenergia-hasznosító rendszerek potenciál analízise 

„Az épületek energiateljesítményéről szóló, 2002/91/EK [15] európai parlamenti és tanácsi 

irányelv és az azt módosító 2010/31/EU irányelv” [61] kimondja, hogy 2020 után már csak 

közel nulla energiaigényű épületek építhetők, melyeknek az építési helyszínen, vagy a 

közelében előállított megújuló energiaforrásból származó energiát kell alkalmazniuk 

energiaigényük egy részének fedezésére. A sűrűn beépített városi részeken általában napenergia 

hasznosításra van lehetőség, míg a többi megújuló energiaforrás alkalmazhatósága kétséges, 

ezért az épületekben történő napenergia hasznosítás szerepe meghatározó lehet a jövőben. 

Az épületek tetőfelületének aktív napenergia-gyűjtő felületekkel való hasznosítása a megújuló 

energia cselekvési terveknek [10,12,13,62] és a fenntartható energetikai törekvéseknek 

alapvető pillére, mind városi, országos és régiós szinten is. Nemzetközi kezdeményezések célja 

volt, hogy olyan eljárásokat, módszereket dolgozzanak ki, amelyek alkalmasak városi szintű, 

hosszú távú stratégiák kidolgozására (például a Solar Heating & Cooling Program, amelyet a 

Nemzetközi Energia Ügynökség indított el [63], illetve az Energy City projekt, amelyet az 

Intelligens Energia Európa Program támogatott [64]). 

Az elmúlt években több városi napenergia-potenciál becslés is készült, különböző modellezési 

megközelítések mentén. Egy átfogó tanulmányban [65] összesen 21 városi szintű napenergia-

potenciál becslő módszert hasonlítottak össze. A módszerek között az egyszerű 2 dimenziós 

térképezés és állandókkal figyelembe vett sugárzási adatokon alapuló modellektől kezdve a 

3 dimenziós térképezésig, részletes sugárzás-számításokkal dolgozó modellekig mindenféle 

módszert vizsgáltak. A tanulmány alapján megállapítható, hogy az alkalmazott modellek célja 

jellemzően csupán a potenciálisan hasznosítható érkező napenergia vizsgálata volt, annak 

meghatározása azonban már nem, hogy a beérkező sugárzásból mennyi a ténylegesen 

termelhető hasznos energia napkollektoros, napelemes rendszerekkel. 

Pontos számításokhoz a legmegfelelőbb a 3 dimenziós épületmodellezés és épületszintű 

szimuláció. Ennek jó példája a DIVA program, amelyet benapozottság vizsgálatokhoz, illetve 

energetikai szimulációkhoz fejlesztettek ki, és amely alkalmazható épületek, illetve városi 

szintű számításokhoz is. [66]. 
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Compiègne városára elvégeztek egy 3 dimenziós feltérképezést, amelynek célja volt a városi 

napenergia-potenciál meghatározása [67]. A vizsgálat során felhasználták Franciaország 

Picardia régiójának tetőtipológiáját és a helyszínre vonatkozó napsugárzás adatokat. A 

tanulmányban az összes magastető dőlésszögét egyformának feltételezték, amely a modell 

egyszerűsítését jelenti. A módszer előnye, hogy nincsen szükség légifelvételekre az épületek 

feltérképezéséhez, azonban a 3 dimenziós térkép készítésénél szükséges az összes épület 

felvétele az adatbázisba, amely nagyobb méretekben (regionális, országos) már csak irreális 

nagy munkabefektetéssel kivitelezhető. További lehetőség a bemenő adatok egyszerűsítése, 

azonban ez a modell nagyobb pontatlanságához vezet, így előnyös lehet akár egy egyszerűbb 

módszer alkalmazása. 

Egy másik lehetőség légifelvételeken alapuló távérzékeléses eljárás alkalmazása. Ilyen 

felmérést készítettek el Bologna városára a Bologna SolarCity projekt keretében [68]. A 

modellezés során két nagy pontosságú eljárást kombináltak: a digitális terepmodellt és a 

digitális felszínmodellt. A modellek nagy pontossága ellenére megállapítható azonban, hogy az 

alkalmazásuknak jelentős korlátai vannak: az elérhető felbontás (2-10 m) nem elég részletes, 

ami számos hibát okozott az eredményekben (ennél a felbontásnál ugyanis a kisebb, a tetőkre 

kihelyezett objektumokat nem lehet érzékelni); illetve az épületek kontúrjainak meghatározása 

is kétséges. 

Ezeket a problémákat ki lehet küszöbölni részletesebb drónos, illetve lézerszkenneres, azaz 

LiDAR felvételek készítésével. LiDAR mérési módszerrel pontos digitális magasságmodellt 

lehet készíteni [69,70]. A LiDAR adatokat feldolgozva nagy megbízhatósággal lehet 

objektumokat modellezni, például egyes épületek, illetve nagyobb volumenben akár 

városrészek, városok 3 dimenziós modellezése is lehetséges [71–73]. Az előzőekből 

megállapítható, hogy a LiDAR-os felmérések alkalmazhatók napenergia-potenciál 

meghatározására is [74]. Egy publikációban gyakorlati alkalmazást mutatnak be a Kölni 

Egyetem kampuszának 13 épületére [75]. A felmérés célja volt a magas szoláris potenciállal 

rendelkező tetőfelületek kiválogatása, illetve a rájuk érkező napenergia mennyiségének 

meghatározása. 

A berepülést igénylő drónos, illetve LiDAR módszerek nagy hátránya azonban, hogy míg a 

terület felmérése viszonylag gyors, addig az eredmények feldolgozásához még mindig nagy 

szakértelemre és munkaigényre van szükség. További korlátozást jelent, hogy ezen 

módszereknek mind a hardveres, mind a szoftveres igénye nagy, így jelentős költséggel jár az 

alkalmazásuk, ami a döntéshozatali fázisban, illetve a fejlesztés előtt álló területek esetében 

jellemzően nem áll rendelkezésre. Végezetül a távérzékeléses módszerek személyiségi jogi 

problémákat is felvetnek: számos országokban be vannak tiltva, és máshol is tervezik 

korlátozásukat. 

Másik lehetséges megközelítés a napenergia-potenciál meghatározására az úgynevezett 

bottom-up módszer. A módszer lényege, hogy egy adott területre elkészítik a jellemző 

épülettipológiát, majd a tipológia épülettípusainak vizsgálata és statisztikai értékek alapján 

becsülik a napenergia-potenciált az adott térségre. 
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Épülettipológiákat széles körben alkalmaznak meglévő épületállomány energiafogyasztásának 

modellezésére, illetve különböző felújítási opciók hatáselemzésére. Ezekben a tipológiákban 

jellemzően az épülettípusokat reprezentativitásuk, területi eloszlásuk, méretük, szerkezeti 

tulajdonságaik és hőszigeteltségük alapján határozzák meg. Ilyen módszerrel hasonlítottak 

össze különböző felújítási opciókat az EU-25 országok épületállományára [76]. Talán a 

legnagyobb ilyen típusú kezdeményezés volt az Episcope/Tabula projekt, melynek keretében 

nemzeti épülettipológiákat hoztak létre egységes módszertan alapján 18 EU országra, ide értve 

Norvégiát és Szerbiát is. A kezdeményezést az Intelligens Energia Európa Program támogatta 

[77]. Nagyon részletes modellt készítettek Dascalaki és munkatársai a hellén lakóépület 

állomány elemzésére [78]. Egy másik tanulmányban Theodoridou és munkatársai a görög 

lakóépület állomány energetikai elemzését végezték el felmérési és statisztikai adatok alapján 

[79]. Franciaország esetében is készítettek hasonló tanulmányt, melyben Florio és Teissier az 

energiaigények feltárásán kívül elemezte az energiaszegénységet is [80]. Dánia esetében Kragh 

és Wittchen összevetette a bottom-up modell eredményeket top-down közelítés eredményével 

[81]. Ezen projektek közös jellemzője, hogy mindegyikük a Tabula projekt részeként vagy 

abból kiindulva készült és valamennyien az energiahatékonyságra fókuszáltak, nem a 

napenergia hasznosítására. 

Napenergiahasznosítási célú vizsgálatok is történtek bottom-up módszerekkel. Az egyik 

program keretében Szlovénia napenergia-potenciálját számították Košir és munkatársai [82]. 

Egy másik tanulmányban Brazíliára vonatkozóan nem meglévő épületek elemzésével, hanem 

újonnan épülő városrészek előzetes elemzésével foglalkoztak Martins és munkatársai, így 

optimalizálva a beépítést [83]. 

A legtöbb tipológia alapú napenergia-potenciál vizsgálat közös jellemzője, hogy kizárólag a 

napenergia-potenciál meghatározásával foglalkoznak, azonban a hasznosíthatóság kérdésével 

nem. Aktív napenergiahasznosítási potenciál meghatározásánál a rendelkezésre álló napenergia 

mennyiségén kívül szükséges a mögöttes rendszerek bizonyos szintű modellezése is. Gadsden 

és munkatársai egy lakóépület besorolás alapú rendszert állítottak össze városi szintű 

energiafogyasztás modellezésére, amely segítséget nyújthat napenergia hasznosítás 

tervezéséhez, illetve döntéshozatalhoz is [84]. A tanulmány erőssége, hogy az igény oldalra is 

fókuszál, ami csak elvétve fordul elő a szakirodalomban. Dapeng és munkatársai különböző 

beépítettségű területeket vizsgáltak napkollektorral termelhető hő-, illetve napelemmel 

termelhető villamosenergia-potenciál meghatározásához [85]. Hüsein Törökország területére 

készített országos szintű tanulmányt [86]. A tanulmány célja az országos szinten termelhető 

hőenergia-potenciál meghatározása mind lakossági, mind erőművi szinten. Dél-Koreában 

Szöul Kangnam-ku kerületére készítettek napelemes energiatermelésre potenciál tanulmányt 

[87]. A tanulmányban havi bontásban határozták meg az összes, a hasznosítható felületekre 

érkező napenergiát, illetve a napelemekkel hasznosítható potenciált. 

Összességében elmondható, hogy a napenergia-potenciál meghatározása témájában számos 

tanulmány és publikáció született már, ezek közül azonban csak kevésben foglalkoznak a 

hasznosítható energia (villamos vagy hő) meghatározásával. 

Az aktív hő-, illetve a villamosenergia-potenciál meghatározásával Magyarországon is 

foglalkoztak [62,88–90]. Egy 2006-os tanulmányban [62] a lakóépület állományra vonatkozó 
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napkollektoros napenergia-potenciál becslése statisztikai megfontolások alapján történt. A 

lakás- és épületállomány becslését 2002. január eleji adatok alapján végezték. Az épület-, illetve 

lakásszámok alapján becslést tettek a kiépíthető kollektoros rendszerek lehetséges méretére a 

hasznosítható tetőfelületek ismeretében. A termelhető energia mennyiségét a tanulmány 

készítésének időpontjában a rendelkezésre álló átlagos rendszerparaméterek figyelembe 

vételével számították. A családi házanként elérhető hozam 6 m2 kollektorfelülettel, déli 

tájolású, 45°-os dőlésszögű tetővel és 300 l-es tárolóval számolva kb. 10 GJ/év. A 

tanulmányban a Magyarországon telepíthető összes hasznos kollektorfelületet 32 millió m2-re 

becsülték, amelyre összesen 48 PJ/év hozam adódott. Napelemek esetén hasonló becslést 

végeztek el; itt azonban eltérő volt a hasznosítható tetőfelületek méretének meghatározása. A 

tanulmány alapján összesen 29,1 millió m2 napelem helyezhető el, s így összesen 12,1 PJ 

villamosenergia termelhető. Összességében megállapítható, hogy a tanulmány számos 

egyszerűsítéssel és feltételezéssel él, azaz van létjogosultsága mélyebb elemzéseken alapuló 

hasonló célú részletes vizsgálatnak. 

Az előzőekben ismertetésre került számos módszer a napenergia-potenciál meghatározáshoz. 

Mindegyiknek megvannak az előnyei és a hátrányai. Az egyszerű becsléseket alkalmazó 

módszereknél nagy a modell bizonytalansága, így használatuk félrevezető. A részletes, 

3 dimenziós térképezési eljárásokhoz kapcsolt módszerek pontos napenergia-potenciál 

meghatározást tesznek lehetővé, azonban jelentős utómunkát, illetve költséget jelent 

alkalmazásuk. A két módszer között helyezkedik el a bottom-up eljárás, ami lehetővé teszi 

statisztikai adatokon alapuló becslés készítését alacsonyabb költség és munkaigény mellett, 

ezért disszertációmban is ezt a módszert alkalmazom a napenergia-potenciál, illetve 

napkollektoros és napelemes potenciál meghatározáshoz a hazai lakóépület állományra. 

Munkám során felhasználtam több, már rendelkezésre álló tipológiát. Ezen tipológiák közül 

van országos épületállományra vonatkozó, amely az elmúlt években került kidolgozásra 

[14,91–94]. Ennél egy kisebb területre Debrecen lakóépület állományára készített tipológiát 

Kassai-Szoó [95,96]. További speciálisnak tekinthető tipológiát készített Hrabovszky-Horváth 

is a hazai panelépület állományról [97]. Az említett tipológiákat részletesen a 3.7 alfejezetben 

ismertetem. 

2.3 Panelépületek, HMV igények Magyarországon 

Mint korábban már említettem, dolgozatomban a teljes hazai épületállomány átfogó elemzésén 

túl részletesebben foglalkozom a panelépületekre vonatkozó potenciál elemzésével: Ennek oka, 

hogy ennél az épülettípusnál sokkal részletesebb bontásban állnak rendelkezésemre a 

feldolgozható adatok és információk, mint családi házaknál. 

Európában a második világháború utáni nagy lakáshiány enyhítése legkönnyebben iparosított 

építési technológiák alkalmazásával történhetett meg. Az ebben időszakban kezdődött 

nagymértékű házgyártás több országban is évtizedeken át zajlott, és zajlik a mai napig. 

Magyarországon az első ilyen épületek 1954-ben készültek el, míg a nagymennyiségű gyártásra 

1966-tól volt lehetőség. Az elkövetkezendő évtizedekben évente átlagosan 30 000 – 35 000 

lakást építettek nagypaneles technológiával. Összesen kb. 510 000 ilyen lakás épült 

Magyarországon, ezekben a népesség ~13,5%-a lakik [98]. Ez az arány azonban elmarad a 
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legtöbb posztkommunista országhoz képest. A panelépületek tervezésénél elsődleges szempont 

volt a gyors és egyszerű gyárthatóság, ezért ezeket az épületeket egyszerűen fel lehet ismerni, 

mivel számos jellemzőjük (méret, építőanyag) megegyezik. A dolgozat szempontjából további 

előnye ezen épületeknek, hogy az uniformizált tervezési eljárásnak köszönhetően könnyen 

tipizálhatók. 

Az épületek tervezése szabványosított építészeti és műszaki irányelvek szerint történt, melyek 

az adott kor gazdasági követelményeihez igazodtak [99]. Az épületek jellemzően 4, illetve 10 

emeletesek, azonban előfordulnak 15 emeletes épületek is. Az épületeket jellemzően egymás 

mellé építették, így alakítva ki lakótelepeket. Mivel a tervezés során a hangsúly az épületek 

egyszerűségén és olcsó bekerülési költségén volt, ezért az alkalmazott konstrukciós 

megoldások, illetve a szerkezeti hibák miatt a megvalósult épületek általános problémája a 

magas energiaigény. 

Napjainkban gyakoriak az olyan állami pályázatok, amelyek kifejezetten a panelépületek 

energetikai korszerűsítését, illetve a megújuló energiaforrások alkalmazását támogatják. Ezen 

épületeknél sokszor támogatott megoldás napelemes, illetve napkollektoros rendszerek 

kiépítése a szabad tetőfelület kihasználásával. Általában olyan napkollektoros rendszereket 

alakítanak ki, amelyek elsősorban a HMV hőfelhasználás egy részét fedezik. Magasabb, 10-

15 emeletes épületek esetén a rendelkezésre álló tetőfelület viszonylag alacsony a HMV 

hőfelhasználáshoz képest, így napkollektorokkal a hőfelhasználásnak csak a töredéke 

fedezhető. Az ilyen épületek további jellemzője, hogy a hőközpontok a HMV tárolókkal együtt 

az alagsorban helyezkednek el, így a szolár kör vesztesége is nagyobb. 

Ezért is szerepel a disszertáció céljai között a tényleges HMV hőfelhasználás számszerűsítése 

különböző panelépület típusokra, illetve a számított energiaigényre alapozva a 

napkollektorokkal termelhető szoláris részarány meghatározása. A panelépületek 

energiahatékonysági célú tipizálásával Hrabovszky-Horváth foglalkozott doktori 

disszertációjában [97]. A tipológia létrehozása során felhasználásra került nemzeti statisztika 

[100], budapesti lakótelepekről rendelkezésre álló adatok [101–103], különböző szakirodalmi 

források [98,104,105], valamint előzetesen meghatározott tipológiák [92,93,106,107]. Ezeken 

felül Hrabovszky-Horváth helyszíni bejárást és térinformatikai vizsgálatot is végzett. 

A munka eredményeképp 15 panelépület típust határozott meg, amelyek az egységes tervezési-

építési mód miatt nagy pontossággal jellemzik a hazai panelépület állományt. Az 

épülettípusokat az 5. táblázat foglalja össze. A vizsgálat kiterjedt továbbá a napelemek, 

napkollektorok telepítésére alkalmas tetőfelület meghatározására is, melyet disszertációm 

elkészítése során a későbbiekben felhasználok. A vizsgálat célja az elhelyezhető energiagyűjtő 

felületek meghatározása volt. 
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5. táblázat, Hrabovszky-Horváth által meghatározott panelépület tipológia 

Épület 

azonosító 

Építési 

időszak 

Fűtött szintek 

száma 

Nettó 

szintterület [m2] 

Lakások 

száma 
Tetőforma 

4M 1985 5 1 134 14 magastető 

GYŐR 6/73 1974 – 1982 5 4 211 63 lapostető 

H-0 1975 5 2 333 30 lapostető 

TB 51 1974 – 1982 5 4 529 30 lapostető 

1301 1982 – 1992 10 8 975 120 magastető 

3FOG 1967 – 1974 10 25 574 360 lapostető 

3FOG - hőhidas 1960 – 1967 10 13 813 180 lapostető 

6FOG 1967 – 1974 10 19 292 300 lapostető 

A10 1974 – 1982 10 6 771 100 lapostető 

KB-512 1974 – 1982 10 5 041 80 lapostető 

C3 1974 – 1982 11 6 202 88 lapostető 

KF10 1974 – 1982 11 4 084 66 lapostető 

K-I 1974 – 1982 11 7 691 132 lapostető 

KY 1967 – 1974 11 11 642 176 lapostető 

P100 1980 15 9 757 165 lapostető 

 

A napkollektoros energiatermelés a HMV igényektől nem választható el, ezért külön kell 

foglalkozni ezzel a területtel. A használati melegvíz felhasználási szokások az elmúlt 

évtizedekben jelentős mértékben változtak. Ennek alapvető oka a szolgáltatás árának jelentős 

növekedése, továbbá az átalánydíjas helyett a fogyasztás mérés szerinti elszámolása; az 

energiatakarékossági és víztakarékossági igények megerősödése, ehhez kapcsolódóan a 

víztakarékos szerelvények elterjedése. A jelenséghez demográfiai tényezők is hozzájárulnak, 

például befolyásoló tényező a társadalom elöregedése, ami magával hozza az idősebb 

korosztályra jellemző fogyasztói magatartás hatásának felértékelődését. Ennek ellenére a 

tervezői gyakorlatban és az energetikai számítások során ma is sokszor több évtizedes melegvíz 

igény adatokkal számolnak, melyek jellemzően meghaladják a jelenlegi igényeket. 

A távfűtött épületek esetén a hő- és vízfogyasztás mérése ma már általános, ezért lehetőség van 

fogyasztási adatok feldolgozására, a jelenség részletes elemzésére. Más épülettípusok esetében 

ilyen vizsgálat nagy elemszámú mintával sajnos nehezen lenne kivitelezhető. Ezért 

disszertációmban távhővel ellátott épületekre tudtam ezt a kérdést vizsgálni. Hazánkban a 

távfűtéséses épületek többsége panelépület. 

A vizsgálatot azonban több tényező nehezíti. A HMV hőfogyasztást sok helyen – pl. 

Budapesten – nem mérik a fűtéstől elkülönülten. Ha a HMV fogyasztást külön mérik is, a mért 

érték a nettó hőigényen kívül a szállítási és tárolási veszteségeket is magába foglalja. Ezek 

elkülönítése csak számítással történhet meg, melynek nagy a bizonytalansága.  

Magyarországon a HMV hőfelhasználás becslésére jelenleg egyetlen hatályos jogszabály, a 

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet szolgál [16]. A TNM rendeletben a HMV hőfelhasználás három 
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komponensből tevődik össze: ezek a HMV hőigény, az elosztási- és cirkulációs veszteség, 

illetve a tárolási veszteség. A HMV hőfelhasználás rendelet szerinti képlete a következő: 

 𝑞𝐻𝑀𝑉,𝑡𝑜𝑡,𝑇𝑁𝑀 = 𝑞𝐻𝑀𝑉,𝑇𝑁𝑀 ∙ (1 +
𝑞𝐻𝑀𝑉,𝑣,𝑇𝑁𝑀

100
+
𝑞𝐻𝑀𝑉,𝑡,𝑇𝑁𝑀

100
). (32) 

A rendelet szerint a HMV készítés nettó éves energiaigénye lakóépületekben 30 kWh/(m2év), 

ha a lakóegység fűtött alapterülete nem haladja meg a 80 m2-t. Amennyiben a lakóegység 

alapterülete 80 m2-nél nagyobb, úgy a 80 m2 feletti rész 15 kWh/(m2év)-vel vehető figyelembe. 

Az elosztási-, a cirkulációs- és a tárolási veszteségek a HMV készítés nettó igényétől, illetve a 

csőszakaszok és tárolók elhelyezkedésétől (fűtött/fűtetlen tér) függenek. Az 

EN ISO 13790:2008 szabvány [108] is tartalmaz javasolt értékeket, azonban ez a nemzeti 

szabályozásban felülírható. Családi házakra a szabványban javasolt érték 10 kWh/(m2év), míg 

társasházakra 20 kWh/(m2év), azonban ezek az értékek a külső méretek alapján számított fűtött 

alapterületre vonatkoznak, míg a hazai szabályozásban a belső méretek alapján kell 

megállapítani a fűtött alapterületet. Az igények csapolók számának figyelembevételével is 

meghatározhatók az EN 15316:2007 szabvány szerint, mely három részletben taglalja a HMV 

igényt és rendszerveszteséget [109–111]. 

A HMV igény meghatározható továbbá fejadag módszerrel is. A módszer lényege, hogy az 

épületben lakók száma és az átlagos fogyasztási szokások ismeretében az elfogyasztott HMV 

mennyisége becsülhető. A fejadag meghatározása több külföldi publikációban is szerepel [112–

120], azonban ezek hazai alkalmazhatósága kétséges, mivel a fogyasztói szokások jelentős 

mértékben különböznek. Külön említésre méltó vizsgálatot végeztek Finnországra Kaiser és 

munkatársai, akik a napi melegvíz igényeken felül ennek havonkénti változását is vizsgálták, 

mellyel disszertációmban én is külön foglalkozom [117]. Csoknyai és Csoknyai végeztek ugyan 

vizsgálatokat a témában Budapesten, ezeknek azonban nem volt célja a nettó hőigények 

meghatározása [121,122]. 

Disszertációmban a TNM rendeleten alapuló és egy általam továbbfejlesztett fejadag alapú 

számítási módszert hasonlítottam össze mérési adatokkal azért, hogy minél reálisabb HMV 

igényekkel végezhessem el a panelépületek modellezését. Ez a 3.3 alfejezetben kerül részletes 

ismertetésre. 

2.4 A szakirodalmi áttekintés összefoglalója 

Disszertációm fő célkitűzése a hazai lakóépület állományra vonatkozóan meghatározni a 

napkollektorokkal, illetve napelemekkel országos szinten termelhető energia mennyiségét. 

Ehhez hasonló tanulmányt készítettek már Magyarországra [62,88–90], azonban összességében 

megállapítható, hogy az számos egyszerűsítésen és feltételezésen alapult, azaz van 

létjogosultsága mélyebb elemzéseken alapuló hasonló célú részletes vizsgálatnak. A napelemek 

és napkollektorok energiatermelésének számítása során figyelembe kell venni a beérkező 

sugárzás mennyisége mellett az energiagyűjtő szerkezetek paramétereit, illetve a fogyasztói 

oldalt is. Napelemek esetén a termelt villamosenergia betáplálható a villamos hálózatba, így 

ezzel a résszel külön nem foglalkoztam. Napkollektoroknál azonban nagyon fontos a fogyasztói 

oldal modellezése. A fontosabb szakirodalmi megállapításokat az alábbiakban foglalom össze. 
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Tetszőleges tájolású és dőlésszögű felületre érkező napsugárzás számításához számos modell 

áll rendelkezésre, melyek alapvetően háromféle bemenő paraméter – napfénytartam, 

globálsugárzás és felhőzet – alapján becsülik a felületre érkező sugárzást. Disszertációmban a 

CarpatClim adatbázisban [39] ingyenesen hozzáférhető napfénytartam adatokat használom fel, 

mint bemenő paramétert, melyet globálsugárzásra az Angström–Prescott-módszer [19] 

felhasználásával számítom át ((2) egyenlet), melyhez felhasználom az Európa területére 

meghatározott együtthatókat (a=0,22; b=0,53) [27]. Disszertációmban a globálsugárzás direkt- 

és diffúz sugárzásra történő felbontásával számos publikáció foglalkozik, melyeket részletesen 

egy 2016-os publikációban foglalt össze Khorasanizadeh és Mohammadi [45]. Az egyik 

elterjedt csoportban lineáris közelítést alkalmaztak több publikációban is [46–48], 

disszertációmban is ezt a vonalat követtem. A sugárzáskomponensek ismeretében a vízszintes 

felületre érkező globálsugárzás már átszámítható tetszőleges felületre. Az átszámítás több 

modell alapján lehetséges, disszertációmban összesen 6 modellt vizsgálok és hasonlítok össze 

[49–54]. 

Az épületállomány modellezésénél az úgynevezett bottom-up módszert alkalmazom, melyet 

számos külföldi publikációban használnak energiahatékonyság-növelési opciók elemzésére és 

összehasonlítására [76–81]. Napenergiahasznosítási célú vizsgálatok is készültek bottom-up 

módszerekkel [82–87]. A módszer hazánkban is alkalmazható, mivel rendelkezésre áll több, 

már kidolgozott, kellő részletességű tipológia is. Ezen tipológiák közül van országos 

épületállományra vonatkozó, amely az elmúlt években került kidolgozásra [14,91–94]. Ennél 

kisebb területre, Debrecen lakóépület állományára készített tipológiát Kassai-Szoó [95,96]. 

További speciálisnak tekinthető tipológiát készített Hrabovszky-Horváth a hazai panelépület 

állományról [97]. Disszertációmban ezen tipológiákkal foglalkozom részletesen. 

Napkollektoros rendszerek modellezésénél fontos a kiszolgált rendszer hőigényének 

meghatározása, mivel a napkollektorok által termelt hőenergiát el kell használni. A fogyasztás 

meghatározására számos különböző forrást lehet találni. Egyik lehetőség a fűtött alapterület 

szerinti meghatározás [16,108], egy másik lehetőség a csapolók száma alapján történő 

meghatározás [109–111]. Dolgozatomban azonban egy harmadik, a fejadagon alapuló 

megközelítést alkalmazok [112–120]. 
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3 Alkalmazott modellezési és mérési eljárások 

3.1 Globál- és diffúz sugárzás mérése Budapesten 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Energetikai Gépek és Rendszerek 

Tanszékén a Megújuló Energia Laboratóriumban végeznek meteorológiai méréseket, melynek 

keretében mérik a globálsugárzást, diffúz sugárzást, léghőmérsékletet és a szélsebességet. A 

meteorológiai mérőállás mellett elhelyeztek napkollektorokat, illetve napelemeket is. A 

mérőállás az Egyetem D épületének tetején helyezkedik el. A mérőállás teljes kapcsolási rajza 

a 4. ábrán látható. 

 

4. ábra, A Megújuló Energia Laboratórium kapcsolási vázlata [123] 
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A sugárzásmérők Kipp & Zonen CM3 típusú piranométerek, a piranométerek adatait a 

6. táblázatban foglaltam össze. 

6. táblázat, A telepített Kipp & Zonen CM3 piranométerek adatai 

Mért mennyiség Tájolás Szeriaszám Érzékenység 

Globálsugárzás vízszintes 971608 16,73 μV/W/m2 

Diffúz sugárzás vízszintes 960755 16,17 μV/W/m2 

Globálsugárzás 45°, dél 971581 16,73 μV/W/m2 

 

Disszertációm készítéséhez felhasználtam a Megújuló Energia Laboratóriumban mért 

globálsugárzás és vízszintes felületen mért diffúzsugárzás, valamint 45° dőlésszögű, déli 

tájolású felületre érkező sugárzás adatokat annak érdekében, hogy Budapestre kiválasszam a 

2.1 alfejezetben ismertetett sugárzásszámító modellek közül azt, amelyik a legpontosabb 

eredményt adja. 

A modell kiválasztáshoz a 2015. június 6. és 2016. február 2. közötti időszakot vettem 

figyelembe, melyben az összes felhőzöttségi szint (derült, részben borult, borult stb.) előfordult. 

Az adatok rögzítése folyamatos volt, az átlagolási intervallumok pedig szabadon választhatóak 

1 és 15 perces időtartam között. A vizsgálatokhoz 10 perces átlagolási időt választottam. Ez a 

felbontás a vizsgált 8 hónapos időtartamban összesen 34848 mért időtartamot jelent, ami 

elégséges a statisztikai vizsgálat elvégzéséhez, ugyanakkor még jól kezelhető adatmennyiség. 

A modellválasztás első lépéseként a mért adatok szűrésére volt szükség. A mérőműszerek felső 

mérési határa 1200 W/m2, illetve az alsó 5 W/m2, így az ezen határokon kívül eső adatokat ki 

kellett venni az adatsorból. Szakirodalmi vizsgálatok során általánosan elfogadott továbbá, 

hogy 5°-os napmagasság alatt a mért adatokat nem veszik figyelembe, így én is ezt a 

megközelítést alkalmaztam. Figyelembe véve a fenti korlátozó feltételeket végül 10096 mért 

időtartam maradt, mely még mindig tartalmazott elegendő adatot a statisztikai vizsgálat 

elvégzéséhez. 

A mérési adatokat a megfelelő sugárzásszámító modell kiválasztásához (4.1 alfejezet), az 

egyszerűsített számítási összefüggés megalkotásához (4.2 alfejezet) és az aktív napenergia-

hasznosító rendszerek potenciálbecsléséhez (4.6 – 4.8  alfejezetek) használtam fel. 

3.2 Panelépületek HMV hőfelhasználásának mérése, számítási módszerei 

A HMV hőmennyiség adatokat a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. bocsátotta rendelkezésemre 

disszertációm elkészítéséhez. A kapott adatokat az Újkert és Vénkert városrészek (5. ábra) 

117 távfűtött panelépületben rögzítették. Az épületekben összesen 10463 lakás található. A 

mért adatok a 2007. december 18.-tól 2015. január 25.-ig terjedő időszakból származnak. Az 

épületekben két hőmennyiség, az összes elfogyasztott hő és a fűtési rendszer által elfogyasztott 

hő van mérve, a kettő különbsége adja a HMV rendszer által elfogyasztott hőmennyiséget. Az 

adatok feldolgozásánál rendelkezésre álltak a havi leolvasások időpontjai, épületenként a fűtés 

indítás és leállítás időpontjai, valamint az esetleges mérőcserék, karbantartások időtartamai. 

Mivel a leolvasások időpontjai nem pontosan fedik a hónapokat, ezért a havi adatokat 

átlagfogyasztás szerinti súlyozással állítottam elő. Az adatok rendezése és értékelése során az 
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adatok szűrésére is szükség volt, ami után összesen 108 épület esetében volt lehetőség a 8 éves 

időtartamra vonatkozó havi- és éves HMV hőfelhasználás meghatározására. 

A mérések eredményeit összevetettem a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet alapján számított, 

2.2 alfejezetben ismertetett módszer eredményeivel, illetve egy fejadag alapú, részletesebb 

hőveszteség-számító modell eredményeivel, melyet a 3.3 alfejezetben ismertetek részletesen. 

 

5. ábra, A debreceni városrészek (Újkert és Vénkert), ahol a vizsgált épületek elhelyezkednek [124] 

A nettó HMV igény becsléséhez disszertációm írása során felhasználtam FŐTÁV által mért 

adatokat is, melyet a távhőszolgáltató bocsátott rendelkezésemre. A kapott adatok alapján 

panelépületek HMV vízmennyiség fogyasztásának a meghatározása volt a célom. A kapott 

adatok 10 épületre tartalmaznak napi részletességű fogyasztási adatokat. Az adatok 

2006. június 1-től 2013. június 1-ig állnak rendelkezésemre. A távhőszolgáltatók méréseinek 

eredményeit a napkollektoros számításoknál a 4.5 – 4.8 alfejezetekben használtam fel. Azért 

van szükség két különböző szolgáltató adatainak a feldolgozására, mert Budapesten a HMV 

hőfogyasztást külön nem mérik, csak a vízfogyasztást, míg Debrecenben külön mérik a HMV 

hőt, de nem mérik a vízfogyasztást. 

3.3 HMV hőfelhasználás számítási módszere napkollektoros rendszerekhez 

A disszertációmban végzett vizsgálatok során az egyes épülettípusok HMV igényét fejadag 

módszer alapján határoztam meg. A módszer lényege, hogy az épületben lakók száma és az 

átlagos fogyasztási szokások ismeretében az elfogyasztott HMV mennyisége becsülhető. A 
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fejadag meghatározása több külföldi publikációban is szerepel [112–120], azonban ezek hazai 

alkalmazhatósága nem célszerű az eltérő fogyasztói szokások és egyéb demográfiai tényezők 

miatt. A Budapesten korábban e tárgykörben végzett [121,122] vizsgálatoknak nem volt célja 

a HMV fogyasztási igények meghatározása. Ezen vizsgálatok 10 panelépület adataira terjedtek 

ki, melyek a Kelenföldi lakótelepen helyezkednek el. Az épületek mért HMV fogyasztás adatait 

a távhőszolgáltató a rendelkezésemre bocsátotta, így azok feldolgozásával meghatároztam a 

fejadagot, amellyel a disszertációmban számoltam (4.5 alfejezet). Az épület éves nettó HMV 

hőigénye az alábbi képlet szerint számítható: 

 𝑞𝐻𝑀𝑉,𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙 =
𝑐𝑣í𝑧 ∙ (𝑛𝑙𝑎𝑘ó ∙ 𝑉𝐻𝑀𝑉 ∙ 𝜌𝑣í𝑧) ∙ (𝑡𝐻𝑀𝑉 − 𝑡𝑣í𝑧)

3600 ∙ 𝐴𝑁
. (33) 

Az egyes épülettípusok HMV rendszereinek fajlagos elosztóvezetéki, cirkulációs és tárolási 

hőveszteségének meghatározása során egyszerűsített számítási modellt alkalmaztam, mely még 

megfelelő pontosságot biztosított az országos szintű elemzésekhez. Felesleges és irreális cél lett 

volna tervezői pontosságú modell alkalmazása, így a számítások során becsült csővezeték 

hosszakkal, illetve tároló hőveszteséggel számoltam. 

Az elosztóvezetéki veszteség számításánál két alapvető esetet különböztettem meg, ezek a 

cirkulációs, illetve a cirkuláció nélküli rendszerek. Cirkulációs rendszereket jellemzően nagy, 

központi rendszereknél érdemes kialakítani, így cirkulációt csak társasházak esetén 

feltételeztem, míg családi házak esetében nem. További feltételezésem, hogy társasházakban is 

csak az alapvezetéknél van cirkuláció kialakítva, a felszállóknál nincs. Ez az épületállomány 

nagyobb részére jellemző megoldás. Ezen megfontolások alapján a függőleges 

csővezetékhosszt minden épülettípusra a (34) egyenlet szerint számítottam, míg a vízszintes 

elosztóvezetékek hosszát családi házakban a (35) egyenlet, illetve társasházakban a (36) 

egyenlet alapján. 

 𝑙𝑓 = 𝑛𝑠𝑧𝑖𝑛𝑡 ∙ 𝑏𝑚 + 2. (34) 

 𝑙𝑣 = 𝑥 + 𝑦. (35) 

 𝑙𝑣 = (𝑥 + 𝑦) ∙ 2. (36) 

Napkollektoros rendszer kiépítésénél feltételezhető, hogy a rendszerelemek felújítása, illetve 

cseréje hozzátartozik a beruházáshoz, így a csővezetékek hőveszteségét a DVGW W553 [125] 

német előírás alapján vettem figyelembe. Az előírás a német Energieeinsparverordnung (EnEv) 

[126] szerinti, a névleges csőátmérővel lényegében egyező szigetelési vastagság mellett 

8 W/m2 fajlagos hőveszteséget ajánl 40 °C hőmérsékletkülönbség (60 °C HMV és 20 °C belső 

tér) esetén. Számításaim során egyszerűsített hőveszteség-modell alapján, az EnEv-ben javasolt 

szigetelési vastagság mellett meghatározott fajlagos csőveszteségi értékeket használtam fel. 

A tároló veszteségének számításakor szintén megfelelően szigetelt tárolót vettem figyelembe 

és a tárolók veszteségét az általam meghatározott tárolóméret alapján számítottam. A tárolók 

méretét tervezési javaslat alapján 1 m2 kollektorfelülethez kapcsolódóan 75 liternek vettem fel 

[127]. A tárolók fajlagos veszteségét henger alakú tárolók esetére felírt egyszerűsített 

hőveszteség modellel számítottam. Az elosztási veszteség számítására a fajlagos hőveszteség 

ismeretében a (37) egyenletet, a tárolási veszteség számítására pedig a (38) egyenletet 
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dolgoztam ki. Az elosztási veszteség képletében a φ tényező a cirkuláció hatását fejezi ki, értéke 

cirkuláció nélküli esetben 0,5 (a csövek az idő egy részében lehűlt állapotban vannak, így nem 

mindig van hőveszteség, a modellben azt feltételeztem, hogy a csövekben lévő melegvíz a nap 

felében meleg, illetve másik felében hideg állapotban van), cirkulációval rendelkező épületben 

φ = 1. A tároló és a fűtetlen tér közötti éves átlagos hőmérsékletkülönbséget 40 °C-nak vettem 

fel. 

 𝑞𝐻𝑀𝑉,𝑣,𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙 =
𝑞𝑐𝑠 ∙ (𝑙𝑓 + 𝑙𝑣) ∙ 8760

1000 ∙ 𝐴𝑁
∙ 𝜑. (37) 

 𝑞𝐻𝑀𝑉,𝑡,𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙 =
𝑞𝑡 ∙ ∆𝑡𝑓ℎ−𝑡 ∙ 8760

1000 ∙ 𝐴𝑁
. (38) 

 

A fajlagos HMV hőfelhasználás az előzőleg kiszámolt értékekből egyszerűen meghatározható: 

 𝑞𝐻𝑀𝑉,𝑡𝑜𝑡,𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙 = 𝑞𝐻𝑀𝑉,𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙 + 𝑞𝐻𝑀𝑉,𝑣,𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙 + 𝑞𝐻𝑀𝑉,𝑡,𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙. (39) 

3.4 Napkollektor energiatermelés számítási módszere 

A napkollektorok által termelhető energia meghatározásához szükséges az elhelyezhető 

kollektor darabszámon felül a fogyasztói oldal modellezése is, mivel a termelt hőenergiát a 

helyszínen, vagy a közelben fel kell használni. Disszertációmban lakóépületekre fókuszáltam, 

így a lakóépületek igényeivel foglalkoztam. Hazai meteorológiai feltételek mellett a 

napkollektorok használata elsősorban HMV rendszer hőtermelőjeként célszerű, mivel a fűtési 

idényben az igényekhez mérten csak nagyon kevés energia termelhető azon a 

kollektorfelületen, amelynél még a nyári energiatermelés is gazdaságosan felhasználható. Ezért 

az igény oldalon a HMV hőigény, illetve a rendszerveszteségek (elosztási, cirkulációs és 

tárolási) jelennek meg számításaim során. Ezen mennyiségek számítási módszereit a megelőző 

3.3 alfejezetben már részletesen ismertettem. 

A napkollektoros rendszer energiatermelésének számításához szükséges még a rendszer néhány 

paraméterének rögzítése, amelyek a modellben alkalmazott napkollektor típusától is függenek. 

Disszertációm készítése során összegyűjtöttem a Magyarországon forgalmazott napkollektor 

típusok adatainak nagy részét és kigyűjtöttem az adataikat az európai akkreditációs adatbázisból 

[128]. Az egyes síkkollektor típusokat a M. 16 táblázatban, míg a vákuumcsöves kollektor 

típusokat az M. 17 táblázatban foglaltam össze. 

A számítások elvégzéséhez álló síkkollektort választottam, mivel hazánkban ez az elterjedtebb, 

azonban a leírt módszer alapján tetszőleges kollektor típusra elvégezhető a számítás. Az egyes 

síkkollektorok paramétereit a 6 – 9. ábrákban hasonlítottam össze. 



 

42 

 

6. ábra, A hazai kereskedelmi forgalomban kapható, álló síkkollektorok magasság-szélesség pontpárjai 

 

7. ábra, A hazai kereskedelmi forgalomban kapható, álló síkkollektorok apertúra felület-bruttó kollektorfelület 
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8. ábra, A hazai kereskedelmi forgalomban kapható, álló síkkollektorok optikai hatásfoka (az egyes oszlopok 

egy-egy típusra vonatkoznak) 

 

9. ábra, A hazai kereskedelmi forgalomban kapható, álló síkkollektorok k1, k2 konstansai egymás függvényében 

Az ábrák alapján látható, hogy az egyes kollektorok paraméterei nagyban hasonlítanak. A 

számítások során egy átlagosnál jobb minőségű kollektor adataival számoltam, melynek 

paramétereit, illetve az egyes felvett rendszerparamétereket a 7. táblázatban összegeztem. 
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7. táblázat, A napkollektoros rendszer főbb paraméterei 

Paraméter Érték 

η0 0,8177 

k1 3,65 

k2 0,009 

Kdir(50°) 0,95 

FR 0,95 

FR’/FR 0,8 

tref 100 °C 

 

A megadott paraméterek és bemenő adatok alapján az épülettípusonkénti napkollektor hozam 

számítást a (40) – (46) egyenletek segítségével végeztem el [44]: 

 
𝑋𝑐1
𝑋
=
11,6 + 1,18 ∙ 𝑡𝐻𝑀𝑉 + 3,86 ∙ 𝑡𝑣í𝑧 − 2,32 ∙ 𝑡𝑒,𝑖

𝑡𝑟𝑒𝑓 − 𝑡𝑒,𝑖
. 

(40) 

 
𝑋𝑐2
𝑋
= (

𝑉𝑡,𝑎
𝑉𝑡,𝑜𝑝𝑡

)

−0,25

= (
0,7 ∙ 𝑉𝑡

0,075 ∙ 𝐴𝑘𝑜𝑙𝑙
)
−0,25

. (41) 

 

𝑋 = (𝐹𝑅 ∙ 𝑘1 + 𝐹𝑅 ∙ 𝑘2 ∙ (𝑡𝐻𝑀𝑉 − 𝑡𝑒,𝑖))                 

∙
𝐹𝑅′

𝐹𝑅
∙ (𝑡𝑟𝑒𝑓 − 𝑡𝑒,𝑖) ∙ 𝜏𝑚 ∙

𝐴𝑘𝑜𝑙𝑙
𝑄𝑖𝑔é𝑛𝑦,𝑖

∙
1

1000
. 

(42) 

 𝑋𝑐 = 𝑋 ∙
𝑋𝑐1
𝑋
∙
𝑋𝑐2
𝑋
. (43) 

 𝑌 = 𝜂0 ∙ 𝑄𝑠,𝑖 ∙
𝐹𝑅′

𝐹𝑅
∙ 𝐾𝑑𝑖𝑟(50°) ∙

𝐴𝑘𝑜𝑙𝑙
𝑄𝑖𝑔é𝑛𝑦,𝑖

. (44) 

 
𝑓𝑖 = 𝑚𝑖𝑛(1,029 ∙ 𝑌 − 0,065 ∙ 𝑋𝑐 − 0,245 ∙ 𝑌

2 + 0,0018 ∙ 𝑋𝑐
2

+ 0,0215 ∙ 𝑌3; 1). (45) 

 𝑄𝑘𝑜𝑙𝑙,𝑖 = 𝑓𝑖 ∙ 𝑄𝐻𝑀𝑉,𝑡𝑜𝑡,𝑖. (46) 

 

3.5 Napelemes mérőelrendezés 

Kutatásaimhoz feldolgoztam egy napelemekkel kombinált meteorológiai mérőberendezés által 

rögzített adatokat is. A mérőelrendezés Debrecenben a Megújuló Energiaparkban (4031 

Debrecen, Kishegyesi út 187.) található. A globálsugárzás mérése egy Kipp & Zonen CM3 

típusú piranométerrel történik, amely 4 m-es magasságban van telepítve (10. ábra). A 

sugárzásmérő egy Campbell CR 1000 adatgyűjtőre van kapcsolva, ami 1 másodperces 

mintavételezés mellett 10 perces átlagadatokat rögzít és egy ethernet interface segítségével egy 

szerverre továbbítja az adatokat. 

A helyszínen ebben a mérésben összesen 7 napelemen történik adatrögzítés. A napelemek 

azonos típusúak: Istar Solar® IS4000P, 210 Wp. Egy napelem vízszintesen került elhelyezésre, 

három-három napelemet pedig 45, illetve 90 fokos dőlésszöggel, keleti, déli és nyugati 
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tájolással telepítettek (11. ábra). A napelem teljesítmény-mérés kezdő időpontja 

2014. szeptember 20. Annak érdekében, hogy a napelemek teljesítménye ne üresjárási 

állapotban legyen mérve, a rendszerbe teljesítmény-ellenállásokat építettek be. A terhelések 

méretezését a konkrét napelemekhez kalibrálták a hiteles mérési eredmények érdekében. A 

napelemek teljesítmény adatainak rögzítése 10 perces időintervallumokban történik, a 

sugárzásméréssel egy időpontban. 

A disszertáció készítéséhez a 2014. szeptember 20. és 2016. január 31. közötti időszak mérési 

adatait használtam fel. A mérési adatok néhány időpontban hiányosak voltak, ezeket az 

időszakokat a vizsgálatoknál nem vettem figyelembe, így az éjszakai időtartamokat is kivéve 

az összes adat 27%-a maradt meg. A mért adatok alapján vizsgáltam különböző tájolású 

napelemek energiatermelését, illetve árnyékoltság vizsgálatot is végeztem a különböző tájolású 

napelemekre. A vizsgálatok eredményeit a 4.4 alfejezetben foglaltam össze. 

 

10. ábra, Kipp & Zonen CM3 típusú piranométer elhelyezése 

 

11. ábra, A különböző tájolású és dőlésszögű napelemek elhelyezése 
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3.6 Napelem energiatermelés számítási módszere 

Napelemek energiatermelésének meghatározása során hasonlóan jártam el, mint 

napkollektorok esetében. Napelemes rendszereket villamos hálózatra kötött, úgynevezett „on-

grid” rendszernek tekintettem, mely előnyösebb a szigetüzemű, akkumulátoros tárolással 

megoldott rendszereknél, és gyakran alkalmazzák épületeknél is. A napelemekre is elvégeztem 

a napkollektorokhoz hasonló típuselemzést. A monokristályos napelem típusokat az 

M. 18 táblázatban, polikristályos napelem típusokat az M. 19 táblázatban foglaltam össze. A 

napelemek főbb adatait összehasonlítás céljából ábrázoltam a 12. és a 13. ábrán. 

Az ábrákon jól látható, hogy mindkét napelem típus névleges feszültség és áramerősség értékei 

hasonlóan alakulnak, ami a hasonló névleges teljesítményből adódik. A hőmérséklet tényezők 

esetén, melyek meghatározását az EN 50461:2006 szabvány [129] írja le, is hasonló tendencia 

figyelhető meg. A számítások során a napelemek hasonló tulajdonságai miatt egy átlagosnak 

tekinthető napelem típussal számoltam, melynek paramétereit a 8. táblázat tartalmazza. Az 

számítások során 98%-os inverter hatásfokot feltételeztem. 

 

 

12. ábra, A hazai kereskedelmi forgalomban kapható, monokristályos és polikristályos napelemek névleges 

feszültség – névleges áramerősség értékei 
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13. ábra, A hazai kereskedelmi forgalomban kapható, monokristályos és polikristályos napelemek üresjárási 

feszültség és rövidzárlati áram esetén lévő hőmérséklettényezői 

8. táblázat, A napelemes rendszer főbb paraméterei 

Paraméter Érték Mértékegység 

IMPP0 8,38 A 

UMPP0 30,4 V 

Pnévleges 255 Wp 

α 0,04 %/°C 

β -0,31 %/°C 

ηINV 98 % 

APV 1,6434 m2 

 

A napelemek által termelt energiát a (47) egyenlet alapján számítottam, melyet a PHPP is 

használ: 

 
𝑄𝑒𝑙,𝑖 = 𝑛𝑃𝑉 ∙ 𝐼𝑀𝑃𝑃0 ∙ 𝑈𝑀𝑃𝑃0 ∙ 𝑄𝑠 ∙ 𝜂𝐼𝑁𝑉 ∙ 0,00083                                                   

∙ [1 + 0,01 ∙ (𝛼 + 𝛽) ∙ (𝑡𝑒,𝑖 − 25) + 0,0081 ∙ 𝛼 ∙ 𝛽 ∙ (𝑡𝑒,𝑖 − 25)
2
] (47) 

3.7 Épülettipológiák 

3.7.1 Országos tipológia 

Disszertációm egyik fontos része az aktív napenergia-hasznosító rendszerek potenciálbecslése. 

A potenciálbecsléshez a lehetséges módszereket a 2.2 alfejezetben foglaltam össze. 

Dolgozatom készítése során az úgynevezett bottom-up modellezést választottam, melynek 

alkalmazásához valamilyen épülettipológia szükséges. Saját tipológia felépítése jelentősen 
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meghaladta volna a disszertáció kereteit, és voltak megfelelő meglévő tipológiák, így azokat 

használtam fel a modellezés során. 

PhD munkám során részt vettem a KEOP-7.9.0/12-2013-0019 számú projektben, amelynek 

címe: „Lakossági épület energiahatékonysági potenciál felmérése” [94]. A projekt során 

elkészült az úgynevezett NÉER2 épülettipológia, melyben 23 lakóépület típus került 

meghatározásra, amely felhasználható az országos lakóépület állomány modellezésére. Az 

elkészült tipológia alapul veszi a korábbi, Nemzeti Épületenergetika Stratégiában [14] 

kidolgozott szintén országos lakóépület tipológia 15 épülettípusát. Az említett KEOP 

projektben a korábban meghatározott tipológiához képest jelentős előrelépés volt, hogy 

2000 épület felmérése is megtörtént, így a modellépületek kidolgozásánál valós adatokat 

használtunk fel. Az épülettipológia mátrixát a 9. táblázat szemlélteti. A táblázatban szereplő 

számok az egyes épülettípusok sorszámát jelölik. Családi házaknál az építési idő és alapterület 

alapján történt a felosztás, külön választva a vályogházakat, amelyeknél két típus, az 

alapozással rendelkező és az alapozás nélküli került megkülönböztetésre. Társasházaknál az 

építési idő mellett a lakásszám volt az egyik fő szempont, illetve nagy társasházak esetén az 

építési mód is különbséget jelent. A felmért épületek darabszámát Budapesten, megyénként és 

országosan a 10. és 11. táblázatok foglalják össze. Az egyes típusok lakásszámait az M. 1 és 

M. 2. mellékletekben foglalom össze. A táblázatok adatai a 2011-es népszámláláson alapulnak. 

A felmérések során történő adatgyűjtés elsődleges célja az volt, hogy valamennyi épületre a 

7/2006. (V. 24.) TNM rendeletnek megfelelő számítás készülhessen. Kifejezetten jelen 

disszertáció kutatási céljai érdekében sikerült elérni, hogy a rendelet szerinti számításhoz 

szükséges adatokon felül az aktív napenergia-hasznosító rendszerek potenciáljának 

megállapításához további adatok is összegyűjtésre kerüljenek. Ezen adatokat a 12. táblázat 

foglalja össze. 

9. táblázat, Magyarország NÉER2 épülettipológia mátrixa az épülettípusok számának jelölésével 

  családi ház 
kistársas 

nagytársas 

  kisebb nagyobb vályog 1 vályog 2 hagyom. panel egyéb ipar. 

-1944 3 

1 2 

13 17   

1945-1959 4 

14 

18  

19 1960-1979 5 6  20 

1980-1989 7 8  21 

1990-2005 9 10 15 22   

2006 után 11 12 16 23   
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10. táblázat, A felmért családi házak száma Budapesten, megyénként és országosan 

Típus 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Össz. 

Budapest 0 1 24 11 12 8 5 5 5 8 1 2 82 

B.-K. 3 8 7 5 8 3 3 2 3 2 1 1 46 

Baranya 14 26 4 3 14 3 9 3 5 2 1 1 85 

Békés 10 18 3 2 13 2 6 2 3 1 0 0 60 

B.-A.-Z. 4 13 10 12 22 4 9 4 6 3 1 1 89 

Csongrád 7 17 4 2 11 2 4 2 3 2 1 1 56 

Fejér 5 9 3 5 11 2 6 2 5 3 1 1 53 

Gy.-M.-S. 1 1 7 8 14 4 5 3 4 4 2 1 54 

H.-B. 6 19 3 2 14 1 11 3 8 3 2 1 73 

Heves 3 10 4 6 11 2 4 2 3 2 1 0 48 

J.-N.-Sz. 1 3 4 5 9 2 3 2 2 1 1 0 33 

K.-E. 1 7 3 6 8 1 2 1 1 1 0 0 31 

Nógrád 9 27 13 10 36 11 18 7 22 15 7 6 181 

Pest 3 5 7 7 13 3 4 2 4 2 1 0 51 

Somogy 4 25 1 2 18 3 10 3 10 3 1 1 81 

Sz.-Sz.-B. 10 22 1 2 12 1 7 1 3 1 1 0 61 

Tolna 5 7 3 4 7 2 3 1 1 1 0 0 34 

Vas 1 1 7 4 8 2 3 2 2 2 1 1 34 

Veszprém 1 1 8 7 11 2 5 2 3 2 1 1 44 

Zala 1 2 6 6 10 3 3 2 3 2 1 0 39 

Összesen  89 222 122 109 262 61 120 51 96 60 25 18 1235 
 

 

 

 

11. táblázat, A felmért társasházak száma Budapesten, megyénként és országosan 

Típus 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Össz. 

Budapest 17 20 6 2 101 38 25 55 33 19 15 331 

B.-K. 2 3 1 1 1 8 1 9 5 1 0 32 

Baranya 1 3 1 0 0 4 3 5 4 2 0 23 

Békés 1 1 0 0 0 4 3 2 2 0 0 13 

B.-A.-Z. 2 4 0 0 1 9 5 15 5 1 0 42 

Csongrád 2 2 1 0 2 7 1 9 5 2 1 32 

Fejér 1 2 0 0 0 5 3 11 4 1 0 27 

Gy.-M.-S. 3 3 2 1 2 4 2 8 3 2 1 31 

H.-B. 1 2 1 1 1 5 4 8 6 2 1 32 

Heves 1 2 1 0 0 4 4 2 1 1 0 16 

J.-N.-Sz. 1 3 0 0 0 4 6 5 3 1 0 23 

K.-E. 1 1 0 0 0 2 4 1 1 0 0 10 

Nógrád 2 5 3 3 0 4 4 5 4 3 2 35 

Pest 1 2 1 0 0 5 1 2 2 1 1 16 

Somogy 0 3 1 0 0 3 2 3 3 2 0 17 

Sz.-Sz.-B. 0 2 1 0 0 4 3 3 2 0 0 15 

Tolna 0 2 0 0 0 2 2 2 1 0 0 9 

Vas 1 2 1 0 1 6 3 2 1 1 0 18 

Veszprém 1 4 1 0 0 5 2 6 3 1 1 24 

Zala 1 3 1 0 0 5 7 0 0 2 0 19 

Összesen  39 69 22 8 109 128 85 153 88 42 22 765 
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12. táblázat, A felmérések során a napenergia-potenciál számításhoz szükséges bekért adatok 

É
p

ü
le

tj
el

le
m

ző
k
 Összes fűtött szintterület [m2] 

Szintszám (fűtött és fűtelten összesen) [m2] 

Lakások száma  

Épület befoglaló méretei [m] 

H
M

V
 r

en
d
sz

er
 Felszállók száma  

Cirkuláció kialakítása van/nincs 

Csőszigetelés az alapvezetékeken és a 

felszállókon 

van/nincs, vastagság, hővezetési 

tényező, állapot 

Tároló  elhelyezése, mérete, szigetelése 

N
ap

k
o
ll

ek
to

ro
s 

re
n

d
sz

er
 

Típus 
síkkollektor, vákuumos 

kollektor 

Összes abszorber felület [m2] 

Tájolás  

Dőlésszög  

Árnyékoltság erős, közepes, gyenge, nincs 

N
ap

el
em

es
 r

en
d
sz

er
 

Típus  

Összes felület [m2] 

Névleges teljesítmény [kWp] 

Villamos hálózatra kapcsolt igen/nem 

Tájolás  

Dőlésszög [°] 

Árnyékoltság erős, közepes, gyenge, nincs 

N
ap

en
er

g
ia

 

h
as

zn
o
sí

tá
s 

le
h

et
ő

sé
g

e 

 

Tető típusa magas/lapos 

Dőlésszög [°] 

Összes tetőfelület [m2] 

Hasznosítható tetőfelület aránya [%] 

 

Az épületek felmérésénél a kérdőívben szerepelt ugyan a lakószám is, azonban a modellezési 

számításokhoz nem a begyűjtött adatokat, hanem a KSH 2011-es népszámlálási adatait 

használtam fel. (Általános elvként törekedtem mindig a lehető legnagyobb mintavételből 

származó adatokat használni.) A felmért épületek átlagos adatainak felhasználásával 
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mintaépületeket hoztam létre minden egyes épülettípusra. Az elemzés során azt nem 

vizsgáltam, hogy a tetőszerkezetek teherbíróképessége jelent-e korlátot az energiagyűjtő 

modulok számára nézve. Adott esetben a tetőszerkezet megerősítése szükséges lehet.  

Minden további modellezés ezen mintaépületekre készült. Ez a módszer alkalmas arra, hogy az 

egyes épülettípusok jelenlegi és különféle tervezett célállapotait modellezzük és az 

eredményeket később a sokaságra kivetítsük. Az egyes mintaépületek a napenergiahasznosítási 

potenciál számításhoz szükséges főbb adatait a 13. táblázatban foglaltam össze. 

13. táblázat, A meghatározott modellépületek főbb adatai 

 
Lakás Lakó 

Szintek 

száma 
Belmag. 

Épület 

befoglaló méret 
Szintterület Maximális 

hasznosítható 

tetőfelület x y Összes Fűtött 

[db] [fő] [db] [m] [m] [m] [m2] [m2] [m2] 

1. 1 2,97 1 2,65 13,7 7,3 101,7 69,9 18 

2. 1 2,97 1 2,65 14,4 8,3 120,7 78,2 13 

3. 1 2,43 1 2,8 15,4 9,1 187,1 107,6 14 

4. 1 2,55 1 2,8 13,3 9,1 146,9 99,2 12 

5. 1 2,35 1 2,8 12 9 125,8 84,5 13 

6. 1 2,75 2 2,8 16,1 9,7 224,1 150,1 16 

7. 1 3,25 1 2,8 12,1 8,6 145,9 96,4 17 

8. 1 3,25 2 2,8 13,3 9,6 238,9 180,5 15 

9. 1 3,65 1 2,8 13 9,3 146,8 99,2 13 

10. 1 3,65 2 2,8 15,5 10,8 232,6 200,1 16 

11. 1 3,91 1 2,7 15,4 9,6 161,1 108,2 12 

12. 1 3,91 2 2,7 18,5 11,9 269,4 233,8 18 

13. 6 2,39 3 3,1 21,6 13,6 681,2 524,1 16 

14. 6 2,39 3 2,8 22,5 11,4 631,7 466,4 27 

15. 6 3,02 3 2,8 23,8 14,9 611,2 459,9 18 

16. 6 3,02 3 2,7 21,8 15,3 634,5 523,1 12 

17. 33 1,95 5 3,1 33,6 21,3 3264,4 2373,8 18 

18. 31 2,10 4 2,8 45 14,7 2252,7 1717,6 58 

19. 36 2,31 5 2,65 40,8 13,5 2357,4 1974,2 58 

20. 76 2,23 8 2,65 46 16,4 6029,3 5513,5 67 

21. 52 2,35 6 2,65 43,3 15,4 3467,7 3058,6 59 

22. 27 2,64 4 2,8 35,5 19,3 2055 1971,4 21 

23. 49 2,64 5 2,7 41,2 24,7 3333,2 2963,1 27 

 

Az országos épülettipológiát az országos aktív napenergiahasznosítási potenciál 

meghatározásához használtam fel, melynek eredményeit a 4.8 alfejezetben foglalom össze. 

3.7.2 Panelépület tipológia 

Az országos napenergiahasznosítási potenciál meghatározásán túl még részletesebb vizsgálatot 

végeztem Magyarország panelépület típusaira is. A Hrabovszky-Horváth által meghatározott 
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panelépület tipológiát a 2.3 alfejezetben mutattam be. Az alábbiakban a számításokhoz fontos 

vizsgálatokat, illetve előzetes megfontolásokat foglalom össze. 

A panelépület tipológiában Hrabovszky-Horváth 15 épülettípust definiált [97] továbbfejlesztve 

Csoknyai [106] eredményeit. Számításaim során ezt a tipológiát használtam fel. Az egyes 

épületekhez tetőrajz is készült az épületek jellemző tájoltságát feltételezve, amelyeken 

Hrabovszky-Horváthtal közösen a napenergia-gyűjtő szerkezetek elhelyezését vizsgáltuk. A 

vizsgálat során figyelembe vettük a tetőfelépítmények árnyékát, illetve a sortávolságokat is. A 

napenergia-gyűjtő szerkezeteket déli tájolással, 40°-os dőlésszögű beépítéssel vettük 

figyelembe, mely a legtöbb épülettípus esetén megvalósítható. A disszertáció készítése során 

nem végeztem külön vizsgálatot annak meghatározására, hogy hogyan változik az 

energiahozam, ha a napenergia-gyűjtő szerkezeteket különböző tájolással helyezném el, mivel 

a dolgozat célja volt tipizált épületek típuseredményeinek kidolgozása, nem pedig egyes 

épületek optimalizációja. A tetőrajzokon két jellemző nap árnyékvetületeit tüntettük fel, ezek a 

téli, illetve a nyári napforduló napjai. Példaként a P100 jelű épületre kapott árnyékrajzot a 

14. ábra mutatja be. A többi épület rajza a mellékletben található (M. 3 – M. 15 mellékletek). 

A rajzokon két részre osztottuk az energiagyűjtő szerkezeteket: az árnyékolás nélküli 

szerkezetek esetében egész éves benapozást vettünk figyelembe, míg a részben árnyékoltak 

esetén a biztonság javára történő közelítés érdekében csak a fűtési idényen kívüli időszakot, 

amely április közepétől, október közepéig terjed. A rajzon a részben árnyékolt kollektorok 

kontúrvonalai szaggatott vonallal vannak jelölve. 

 

14. ábra, A P100 típusjelű panelépület tetőrajza árnyékokkal és napenergia-gyűjtő elemek elhelyezésével [97] 
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Az egyes típusokra meghatározott részben árnyékolt, illetve árnyékolásmentes szerkezetek 

számát a 14. táblázatban foglaltam össze. A táblázatban a vastagított vonalak az azonos 

emeletszámú épületeket választják el, a jellemző emeletek száma 5,10,11 és 15. 

14. táblázat, Az egyes panelépület típusokra elhelyezhető déli tájolású, 40°-os dőlésszögű árnyékolás nélküli, 

illetve részben árnyékolt energiagyűjtő elemek darabszáma 

Típus Benapozott Részben árnyékolt 

4M 12 0 

GYŐR 6/73 72 0 

H-0 48 0 

TB 51 64 60 

1301 60 0 

3FOG - hőhidas 216 0 

3FOG 216 0 

6FOG 120 96 

A10 72 22 

KB-512 46 18 

C3 35 28 

KF10 29 22 

K-I 108 24 

KY 52 76 

P100 88 16 

 

A Hrabovszky-Horváth által kidolgozott panelépület tipológiát típusvizsgálatokhoz használtam 

fel, melynek célja volt az egyes panelépület típusok esetén a szoláris részarány és az elérhető 

rendszerhatásfok meghatározása. Az eredményeket a 4.6 alfejezetben összegeztem. 

3.7.3 Városi tipológia, debreceni esettanulmány 

Az országos szintű elemzés előkészítéseként előzetes számításokat végeztem Debrecen 

városára, melynek célja a városi szintű potenciálelemzés volt. A számítások alapjául szolgált 

Kassai-Szoó szakdolgozata [95], amelyben a szerző a lakóépületek tetőtipológiáját dolgozta ki, 

illetve meghatározta a maximálisan hasznosítható tetőfelületek méretét, valamint az épületek 

darabszámát. Az én munkám eredménye a napkollektorokkal és napelemekkel termelhető 

energiamennyiség és lefedési arány típusonkénti meghatározása volt. A vizsgálat tapasztalatait 

az országos kivetítés során használtam fel (4.8 alfejezet). A Debrecenre készített tipológiát, 

illetve annak elkészítését az alábbiakban mutatom be. 

A városi szintű potenciálelemzés két alapvető lépésből állt, mely Kassai-Szoó nevéhez fűződik 

[95]. Az első az épülettipológia megalkotása. A második az épülettipológia alkalmazása a 

városra, figyelembe véve több peremfeltételt is: a város felépítését, az utcák tájolását, a 

különböző kerületek sajátosságait, a városszabályozási terveket (pl. műemlékvédelem), és az 

épületek elhelyezkedését. Egy ilyen léptékű vizsgálat részletesebb, a lokális viszonyokat jobban 

figyelembe vevő elemzést tesz lehetővé, mint egy országos tipológián alapuló. 
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A tipológia felépítésénél fontos volt, hogy nemcsak a jellemző tetőgeometriák álljanak 

rendelkezésre, hanem az épületek modellezése is lehetséges legyen. A tetők modellezésénél az 

egyszerű tetőméretek meghatározásán felül a megfelelő tájolású tetőrészek területét is 

meghatározta Kassai-Szoó, illetve az egyes árnyékoló elemek (kémények, tetőfelépítmények) 

árnyékoló hatását is figyelembe vette. További hasznos felület csökkenést jelentett a 

napenergia-gyűjtő szerkezetek meghatározott méreteinek korlátossága, melyből kifolyólag nem 

lehet az egész tetőfelületet hasznosítani [95]. Ezen megfontolásokkal a beérkező napsugárzás 

mennyisége már becsülhető. 

A beérkező energia hasznosítása azonban további veszteségekkel jár. A veszteségeket és 

számítási módszereket részletesen a 3.3 – 3.5 alfejezetekben foglaltam össze. 

A tipológia meghatározásához két alapvető épületcsoport került meghatározásra. Az egyik 

csoport a lapostetős, a másik pedig a magastetős épületeké. Lapostetős épületeknél az 

elhelyezhető energiagyűjtő szerkezetek számát elsősorban a tetőfelület tájolása, a 

tetőfelépítmények, liftgépházak és egyéb árnyékoló objektumok határozzák meg. Debrecenben 

a lapostetős épületek jellemzően panelépületek, melyeket 1970 és 1990 között építettek. Ezek 

az épületek többségében 4, 10 és 15 emeletesek. Lapostetők esetén az optimális déli tájolást 

vettük figyelembe, azonban a Kassai-Szoó által meghatározott 7 lapostetős épülettípusnál a 

vizsgálatot különböző épülettájolásokra is elvégeztük (15. ábra). 

 

15. ábra, Debrecen városra meghatározott, jellemző lapostetős épületen az energiagyűjtő felületek 

elhelyezésének koncepciója különböző épülettájolás esetén [130] 

Magastetős épületek esetén a tetők tájolása és dőlésszöge alapvetően befolyásolja a 

hasznosítható felületek méretét. A tipológia készítésekor a tetők dőlésszöge egységesen 40°-

nak lett felvéve, amely tipikus érték hazai magastetős épületekre. Meg kell jegyezni, hogy 

vannak olyan épületek, melyeknél a dőlésszög más, ezek jellemzően a belvárosi nagy épületek, 

illetve az újabb, mediterrán tetős lakóépületek. Figyelembe véve az épületek jellemző tájolását 



 

55 

(utca iránya, épület az utcafronttal párhuzamos, vagy merőleges) 9 különböző magastetős típust 

határozott meg Kassai-Szoó (16. ábra). 

 

16. ábra, Debrecen városára megállapított magastetős épülettípusok különböző utca irányok mellett a 

hasznosítható tetőfelületek jelölésével [96] 

Az épületek típusainak megállapítása utáni lépés az egyes épületek számának meghatározása, 

amely több módszerrel is lehetséges. A legpontosabb módszer az összes épület egyesével való 

felmérése és kategorizálása, ez azonban rendkívül munka- és időigényes. Egy másik lehetőség 

– ami ebben az esetben is alkalmazásra került – a város felbontása kisebb egységekre és ezen 

egységek jellemző épülettípusainak megállapítása. A felbontás elvégezhető a város építészeti 

történetének, kiépülésének vizsgálatával. Így egy időszakból származó, hasonló paraméterekkel 

bíró épületek kerülnek egy-egy területegységbe, amely már jól modellezhető. 

Debrecenben alapvetően három jól elkülöníthető városrész típus van: a városközpontban a 

historikus épületek, a szocializmus idején épített lakótelepek, illetve az egyéb kisebb és 

nagyobb családi házakkal beépített területek. A típusépületeket Kassai-Szoó két kiválasztott 

mintaterület épületadatai alapján határozta meg. A két mintaterület összes épületének felmérése 

megtörtént helyszíni bejárás, geoinformatikai vizsgálat (googlemaps.com), illetve ahol elérhető 

volt épülettervek alapján, a felmérést Kassai-Szoó végezte el. A napenergia hasznosítás 

szempontjából a felmérés során nagy hangsúlyt kapott a tető dőlésszögének, tájolásának és főbb 

méreteinek meghatározása; a tetőkön lévő árnyékoló elemek jelenléte; a szintek száma; az 

épület befoglaló méretei. 

A különböző típusépületek definiálása után szükséges volt az épületek jellemző tájolásának 

meghatározása. Az épületek tájolását a mintaterületek geoinformatikai vizsgálata alapján 

állapította meg Kassai-Szoó. Az utcák iránya meghatározó az épületek tetőszerkezeteinek 

tájolását tekintve, mivel városrendezési tervek szerint az utcaképnek egységesnek kell lennie. 

További megállapítás volt, hogy 3 szintesnél kisebb épületek esetén jelentős lehet az utcai fák 

árnyékolása, így a modellbe ez is be lett építve egy árnyékolási tényező bevezetésével a 

hasznosítható tetőfelület meghatározásánál [95]. 
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3.8 Statisztikai elemzés 

Disszertációm készítése során számos helyen, elsősorban a mérési adatok feldolgozásánál, 

számítási modellek validálásánál alkalmaztam statisztikai vizsgálatot. A végzett vizsgálatok 

kapcsán a szakirodalomban leggyakrabban a szórást (σ), az átlagtól való eltérést (AE), a 

korrelációs együtthatót, illetve a t-próbát használják. Az egyes statisztikai paraméterek a (48)-

(50) egyenleteknek megfelelően számíthatók. A korrelációs együttható számítását beépített 

excel függvénnyel végeztem. 

 σ = [
∑(𝑌 − �̅�)2

𝑛
]

0,5

 (48) 

 
AE =

∑(𝑌 − �̅�)

𝑛
 (49) 

 
t = [

(𝑛 − 1) ∙ 𝐴𝐸2

𝜎2 − 𝐴𝐸2
] (50) 

A szórással egy modell rövid időtartamú minősítését lehet elvégezni. A számítás során a mért 

és számított értékek különbségének a négyzeteit összegezi, így minél kisebb a kapott érték, 

annál jobb a modell. A szórás hátránya, hogy kevés nagy amplitúdójú eltérés esetén is magas 

értéket eredményez, illetve nem tesz különbséget az alul- és felülbecslés között, így a modell 

hosszú távú megbízhatóságáról nem szolgáltat információt. Az átlagos eltérés ezzel szemben a 

modell hosszú távú viselkedéséről ad képet. Pozitív átlagos eltérés esetén a modell felül-, míg 

negatív érték esetén alulbecsli a valós értéket. A hátránya ennek a jellemzőnek, hogy akár egy 

nagyon kiugró felülbecslés is kiegyenlíthet egy huzamosabb ideig tartó, kismértékű 

alulbecslést. 

A t-próba értéke számítható a szórás és az átlagos eltérés alapján, lényege, hogy számításával 

megállapítható, hogy a számított, illetve mért adatsor várható értéke (átlaga) megegyezik-e, 

vagy sem. A t-próbát adott szignifikancia szint (pl. 95%) mellett lehet elvégezni, amely azt 

jelenti, hogy a feltételezést (pl. a mért és számított értékek átlaga megegyezik) adott 

biztonsággal elfogadjuk, vagy vetjük el [131]. 

A szakirodalomban javasolt statisztikai paramétereket, illetve a t-próbát a Bland–Altman-

módszer alkalmazásával egészítettem ki [132]. A módszer a korrelációs együttható 

felülvizsgálatát célozza, amely gyakran félrevezető lehet. A módszer alapvetően egy grafikus 

vizsgálat, melynek során az „x” tengelyen a két adatsor átlaga, míg az „y” tengelyen a két 

adatsor különbsége szerepel. A diagramon fel kell tüntetni továbbá az átlagot, illetve az 

átlaghoz képest egy alsó, illetve egy felső határértéket, amely az átlag ± a szórás kétszerese. A 

diagramra egy példát mutat be a 17. ábra. A vizsgálat utolsó lépéseként meg kell nézni, hogy a 

pontoknak hány százaléka esik a határok közé. Ha a pontok több mint 95%-a a határok között 

van, akkor a különbségek eloszlása közel normális eloszlást mutat, így kijelenthető, hogy a két 

adatsor egymással egyenértékű, amely modell validálás esetén a modell elfogadhatóságát 

jelenti. 
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17. ábra, A Bland–Altman módszer grafikonja [132] 

Mért kilégzési térfogatáram csúcsértékek átlaga [l/perc] 
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4 Eredmények 

4.1 Globál- és diffúz sugárzás összefüggés, sugárzásszámító modell választás 

Disszertációm alapját képezi a beérkező napsugárzás számítása. Mint azt a 2.1 alfejezetben már 

említettem, számos sugárzásszámító modell létezik. Ezek közül disszertációmban hat modellt 

vizsgáltam részletesen. Célom annak megállapítása volt, hogy melyik modell eredménye 

illeszkedik legjobban a hazai meteorológiai viszonyokhoz, vagyis melyik a legalkalmasabb a 

további számításokhoz. A modell validálásokhoz a BME D épületének tetején lévő Megújuló 

Energia Laboratóriumban mért globál- és diffúz sugárzás adatait használtam fel. A mérési 

elrendezést, illetve a mért adatokat a 3.1 alfejezetben ismertettem. 

A vizsgálatok első lépése a megfelelő globál- és diffúz sugárzás összefüggés meghatározása 

volt. Szakirodalmi megfontolásoknak megfelelően a két sugárzáskomponens viszonyát a 

következőképpen vizsgáltam. Először a (51) és (52) egyenletek felhasználásával kiszámítottam 

a relatív diffúz- és a relatív globálsugárzás. A mért értékeket ezután diagramban ábrázoltam 

(18. ábra). A szakirodalomban lévő összefüggések leggyakrabban három egyenes szakasszal 

közelítik a mért adatokat, ennek megfelelően határoztam meg a mérési adatokra illeszthető 

három szakaszt leíró összefüggést a legkisebb négyzetek módszerével, melynek eredményét a 

(53) egyenlet összegzi. A felírt összefüggés a mért adatokkal összevetve 93,5%-os korrelációt 

mutat, amiből megállapítható, hogy a mért adatoknak megfelelő közelítése. 

 
𝐾𝑑𝑖𝑓𝑓 =

𝐷

𝐺
 

(51) 

 
𝐾𝑔𝑙𝑜𝑏 =

𝐺

𝐺0
 

(52) 

 

18. ábra, A relatív diffúz sugárzás a relatív globálsugárzás függvényében 
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𝐾𝑑𝑖𝑓𝑓 = {

0,85 ℎ𝑎 𝐾𝑔𝑙𝑜𝑏 ≤ 0,27

1,251 − 1,488 ∙ 𝐾𝑔𝑙𝑜𝑏 ℎ𝑎 0,27 < 𝐾𝑔𝑙𝑜𝑏 < 0,71

0,195 ℎ𝑎 𝐾𝑔𝑙𝑜𝑏 ≥ 0,71
} (53) 

A mérési adatok 10 perces intervallumban voltak rögzítve, azonban egyes további 

számításaimhoz napi adatokra volt szükségem, így egynapos időszakokra is meghatároztam az 

összefüggést, majd megvizsgáltam, hogy van-e eltérés a 10 perces intervallumokra, illetve a 

napi értékekre kapott eredmény között. A vizsgálat eredményeképpen megállapítottam, hogy a 

10 perces, illetve napi adatokra megállapított összefüggések között nincsen szignifikáns eltérés, 

így a további számításokban a diffúz sugárzás meghatározásához a (53) összefüggést 

alkalmaztam. 

A BME D épület tetején mért adatok alapján meghatároztam továbbá, hogy az általam vizsgált 

hat modell közül melyik modell adja a legpontosabb eredményt. Az összehasonlításhoz 

felhasználtam a vízszintes felületen mért globálsugárzást és diffúz sugárzást, illetve a 45°-os 

dőlésszögű, déli tájolású felületen mért sugárzást. A vízszintesen mért adatok alapján, a 

különböző modellek segítségével számítottam 45°-os dőlésszögű, déli tájolású felületre érkező 

sugárzást, majd a számított adatokat összevetettem a mért adatokkal. A vizsgálat során a 

használt statisztikai indikátorok az átlagos eltérés, a szórás és a korrelációs együttható voltak. 

A modellvizsgálat eredményeit a 15. táblázatban foglaltam össze. A táblázatból látható, hogy 

mindegyik modell eredményei 90% feletti korrelációt mutatnak a mért adatokkal, azonban az 

átlagos eltérés és a szórás alapján megállapítható, hogy a Liu-Jordan modell adja a legjobb 

közelítést. A további számítások során az alábbi eredménytáblázatnak megfelelően a Liu-

Jordan modellt használtam. 

15. táblázat, A különböző sugárzásszámító modellek összehasonlításának eredménye 

Modell 
Liu–

Jordan 
Hay Reindl et al. 

Temps–

Coulson 
Klucher 

Skartveit–

Olseth 

AE  [%] 13,7 17,1 17,4 20,8 17,9 30,3 

σ  [%] 27,9 30,4 30,6 31,6 30,4 37,5 

Korreláció  [–] 0,96 0,97 0,97 0,96 0,97 0,94 

 

4.2 Az éves napenergia-potenciál egyszerűsített számítási eljárása 

Az egyszerűsített napenergia-potenciál számító összefüggés meghatározásának első lépése volt 

az alkalmazási terület kijelölése. A rendelkezésemre álló CarpatClim adatbázis alapján a 

nagyobb kárpát-medencei régióra végeztem vizsgálatot, azonban a leírt lépéseken végighaladva 

tetszőleges földrajzi helyre meghatározható az egyszerűsített összefüggés. 

4.2.1 Az átlagos sugárzási év 

Az egyszerűsített számító összefüggés meghatározása során első lépés volt a rendelkezésre álló 

CarpatClim adatbázis feldolgozása. Az adatbázis bemutatását a 2.1 alfejezetben megtettem 

már, így jelen részben csak az adatok feldolgozására fókuszálok. Az adatbázis 1981 – 2010 

közötti napi napfénytartam adatait használtam fel mind az 5895 területegység esetén, ami 

összesen 10956 napi adatot jelent minden egyes területegységre. Az adatokat először 
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átlagoltam területegységenként napi bontásban – január 1. és december 31. között – majd a 

kapott egyes napi értékeket átlagoltam az összes földrajzi pont szerint is. Így megkaptam egy 

átlagos évet, melynek értékeit egy transzformáció után összevetettem az eredeti, egyes 

területegységekre számított napi átlagértékekkel. Az adatok transzformációja során a kapott 

átlagév napi adatait az éves összegükkel normáltam, majd az egyes területegységek éves 

összegével felszoroztam és a kapott értékeket hasonlítottam össze az adott területegység 

átlagévének adataival. A vizsgálat eredményeként megnéztem, hogy az átlagév 

transzformálásával kapott adatok milyen korrelációt mutatnak az egyes adatpontok esetén. A 

kapott korrelációk darabszámait intervallumokba sorolva a 16. táblázatban foglaltam össze. 

16. táblázat, A meghatározott átlagos év és a CarpatClim területegységeinek átlagos évei közötti korreláció 

Korreláció 1,0 - 0,9 0,9 - 0,8 0,8 - 0,7 0,7 - 0,6 0,6 - 0,2 0,2 - 0,1 0,1 - 0 

db 5858 30 5 1 0 1 0 

% 99,4% 0,5% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 

A táblázatból látható, hogy a területegységek 99,4%-a esetén megfelelő, 0,9 feletti korreláció 

van az átlagos évek között. A maradék 0,6% esetén megvizsgáltam, hogy ezek a 

területegységek földrajzi hely szerint hova esnek, ezeket térképen ábrázoltam (19. ábra). Az 

ábrán a sárga terület jelzi a CarpatClim adatbázis területi lefedettségét, a piros jelölők pedig a 

területegységek helyeit mutatják. A fehér körrel kiemelt jelölő esetén volt a legalacsonyabb a 

számított korreláció. Az ábrán látható, hogy az alacsonyabb korrelációjú pontok helyszínei 

jellemzően hegyvidéken vannak, amelyeknél a napenergia hasznosítás lakossági jelentősége 

kisebb. A CarpatClim területére meghatározott átlagos sugárzási év diagramja a 20. ábrán 

látható. Az éves globálsugárzás összeg az átlagos év esetén 1214 kWh/(m2év). 

 

19. ábra, A 0,9-es korreláció alatti területegységek földrajzi helyei 
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20. ábra, A CarpatClim adatbázis alapján meghatározott átlagos sugárzási év 

A kapott átlagos sugárzási évet nem csupán a korreláció alapján értékeltem, hanem ezt 

kiegészítve a Bland–Altman módszer alapján is (a módszer leírását a 3.7 fejezet tartalmazza). 

A teljes területre meghatározott átlagos sugárzási év és az egyes pontokra meghatározott átlagos 

sugárzási év napi adatainak különbségének átlaga közel nulla, a szórása pedig 2,89·10-04. A 

vizsgálat Bland–Altman diagramja a 21. ábrán látható. Az ábrán a pontok látszólag nagy szórást 

mutatnak, azonban az értékek alapján számított t-próba értéke -2,41·10-13, amely jelentősen 

kisebb, mint a 95%-os szignifikancia szinthez tartozó határérték (t95%= 1,96 [131]). Az elvégzett 

statisztikai vizsgálatok alapján a CarpatClim területére megalkotott átlagos évet további 

felhasználásra elfogadtam. 
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21. ábra, Az átlagos sugárzási év Bland–Altman diagramja 

4.2.2 Az egyszerűsített sugárzásszámító modell meghatározásának módszere 

Az előző alfejezetben meghatározott átlagos sugárzási év felhasználásával, a következő lépések 

során határoztam meg az egyszerűsített számítási összefüggést: 

 első lépésként a 4.1 alfejezetben kiválasztott Liu-Jordan modell segítségével az átlagos 

sugárzási év felhasználásával meghatároztam az éves sugárzási összegeket fokonként 

minden dőlésszög (0-90°) és azimutszög (0-359°) szögpárra, ez összesen 

32400 számított értéket jelent. A számított értékeket a vízszintes felületre érkező 

globálsugárzás összeggel normáltam. A kapott eredmények egy felületet képeznek, 

melyet a 22. ábrán szemléltetek. Az egyszerűsített módszer lényegében ezt a felületet 

közelíti egy függvénnyel. 
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22. ábra, A normált éves sugárzásösszeg dőlésszög és azimutszög függése a Kárpát-medencében 

 Második lépésként a dőlésszögek függvényében – 0 – 90° között 1°-os lépésekben – 

minden azimutszöghöz tartozóan első-, másod-, harmad- és negyedfokú polinomokat 

illesztettem a legkisebb négyzetek módszerével [131]. Az illesztett polinomok jóságát 

a számított korrelációs együttható és a hibanégyzetösszeg alapján határoztam meg. A 

kapott hibanégyzetösszegeket a 23. ábrán, a korrelációs együtthatókat a 24. ábrán 

mutatom be. A diagramok alapján megállapítható, hogy már a másodfokú polinom is 

kellően jó közelítést ad, ugyanis a korrelációs együttható minimális értéke már ekkor is 

99,5%-os, míg a hibanégyzetösszeg átlagos értéke az első fokú polinomhoz képest két 

nagyságrenddel kisebb. A harmad- és negyedfokú polinomok esetén az átlagos 

hibanégyzetösszeg már csak egy nagyságrenddel csökken a megelőző fokszámú 

polinom hibanégyzetösszegéhez képest, így megállapítható, hogy a másodfokú 

polinommal való közelítés elfogadható. 
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23. ábra, Az első-, másod-, harmad- és negyedfokú illesztett polinomok hibanégyzetösszegei az azimutszög 

függvényében 

 

24. ábra, Az első-, másod-, harmad- és negyedfokú illesztett polinomok korrelációs együtthatói az azimutszög 

függvényében 
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 Harmadik lépésként az előzőleg kiválasztott másodfokú polinom együtthatóinak 

meghatározása következik. A polinom együtthatóinak jelölése rendre „a”, „b”, „c” az 

általános felírásnak megfelelően. Mivel a függvény konstans eltolása nem szükséges, 

ezért a konstans „c” együttható értékét 1-nek vettem fel. Az „a” és „b” változók 

meghatározása iteratív módon történt, melynek eredményeként cosinus függvényekkel 

közelítettem az együtthatókat. A „a” együtthatóra a (54) egyenlet, a „b” együtthatóra a 

(55) egyenlet mutatja be a kapott összefüggést. Az „a” együttható esetén 0,9993, a „b” 

együttható esetén 0,9998 volt a számított korrelációs együttható. A hibanégyzetösszeg 

értékek rendre 3,788·10-10 és 1,764·10-6, amelyek az „a” együttható esetében legalább 

négy, a „b” együttható esetén legalább három nagyságrendnyivel alacsonyabbak, mint 

az együtthatók értékei a különböző azimutszögek esetén. A fentiek alapján 

megállapítható tehát, hogy a választott függvények megfelelő közelítései a számított 

értékeknek. 

 𝐚 = 𝛼𝑎 ∙ cos(𝑥) + 𝛽𝑎. (54) 

 𝐛 = 𝛼𝑏 ∙ cos(𝑥) + 𝛽𝑏 + 𝛾𝑏 ∙ cos(2 ∙ 𝑥). (55) 

 Negyedik lépés volt az előállított összefüggés validálása. A validálás során az 

egyszerűsített összefüggés eredményeit vetettem össze a Liu–Jordan modellel, mint 

részletes módszerrel számított eredményekkel. A validáció során a dőlésszöget 15°-os, 

az azimutszöget pedig 45°-os lépésekben vizsgáltam, ami összesen 33 különböző esetet 

jelent, mivel vízszintes felület esetén nem releváns az azimutszög. A kiválasztott 33 

esetet megvizsgáltam a CarpatClim adatbázis mind az 5895 pontjára. Az egyszerűsített 

módszer eredményeit a Liu-Jordan-modellel számított értékek függvényében a 25. ábra 

mutatja be. Az ábrán jelöltem az ideális, 45°-os egyenest is, amely a tökéletes egyezést 

jelenti. Az ábrán látható, hogy az ideálishoz képes a kapott pontok közel helyezkednek 

el, a számított korrelációs együttható értéke a két módszer között 0,997. Ennél a lépésnél 

is elvégeztem a Bland–Altman tesztet. A két módszer különbségeinek az átlagértéke 

1 kWh/(m2év) volt, ami 2,5 – 3 nagyságrenddel kisebb, mint a modellek által számított 

értékek. A számított szórás értéke 41 kWh/(m2év). A készített Bland–Altman diagramot 

a 26. ábra mutatja be. Az ábrán látható, hogy a pontok nagy része, egészen pontosan 

94,6%-a a határokon belül van, így megállapítható, hogy a különbségek normális 

eloszlást mutatnak, tehát a közelítés elfogadható pontosságú [132]. Megfigyelhető 

azonban, hogy az egyszerűsített modell pontossága romlik a kisebb éves 

sugárzásösszegeknél, melyek északkeleti és északnyugati tájolások között jelentkeznek, 

azonban ezek a tájolások energiagyűjtő szerkezetek szempontjából nem relevánsak, így 

ebből a szempontból ezt a hibát elfogadhatónak tartom. 
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25. ábra, Az egyszerűsített összefüggéssel és a Liu-Jordan modellel számított éves sugárzásösszegek viszonya 

 

26. ábra, Az egyszerűsített modell és a Liu-Jordan modell által számított sugárzásösszegek Bland–Altman 

grafikonja 
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Az előző lépések alapján a kapott egyszerűsített éves sugárzásszámító összefüggés a következő 

alakban írható fel: 

 𝐺é𝑣𝑒𝑠,𝑡 = {[𝛼𝑎 ∙ cos(𝛾𝑀) + 𝛽𝑎] ∙ 𝛼𝑀
2 + [𝛼𝑏 ∙ cos(𝛾𝑀) + 𝛽𝑏 + 𝛾𝑏 ∙ cos(2 ∙ 𝛾𝑀)]

∙ 𝛼𝑀 + 1} ∙ 𝐺é𝑣𝑒𝑠. 
(56) 

Az összefüggésben csupán három változó szerepel, ezek a felület azimut és dőlésszögei, illetve 

a vízszintes felületre érkező sugárzás. A kárpát-medencei régióra az összefüggés konstansait a 

17. táblázat foglalja össze 

17. táblázat, Az egyszerűsített módszer Kárpát-medencére érvényes konstansai 

Konstans Érték 

αa –5,37∙10–5 

βa –3,98∙10–5 

αb 6,55 10–3 

βb –6,97∙10–4 

γb –7,15∙10–4 

 

4.3 A napkollektoros- és napelemes energiatermelési-potenciál számításhoz 

meghatározott meteorológiai paraméterek 

A napkollektor és napelem energiatermelés számításához szükséges napsugárzás, illetve 

átlaghőmérséklet adatokat a CarpatClim adatbázis 1981 – 2010 közötti 30 éves időszakból 

vettem fel. A számításokhoz felhasználtam a Magyarország területére számítható 

átlagértékeket, illetve sugárzás szempontjából legkedvezőbb, illetve legkedvezőtlenebb 

területek értékeit. A számított havi átlaghőmérsékleteket a 18. táblázatban foglaltam össze. 

18. táblázat, Havi külső átlaghőmérsékletek a CarpatClim adatbázis alapján 

Tájolás Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. 

te,i,átlag [°C] -0,8 0,9 5,8 11,2 16,3 19,2 21,3 20,9 16,4 11,2 5,1 0,4 

te,i,min [°C] -3,8 -2,8 2,1 7,3 12,3 15,0 17,2 17,2 12,7 7,7 1,8 -3,9 

te,i,max [°C] -0,6 1,1 6,2 11,7 16,9 19,8 21,9 21,7 17,2 11,8 5,6 0,8 

 

A napkollektorok, illetve napelemek elhelyezésénél átlagosan 40°-os dőlésszöget vettem 

figyelembe magas-, illetve lapostetők esetén is, amely a hazai épületállomány jellegzetességeit 

tekintve egy elfogadható becslés. A globálsugárzás átszámítását a 2.1 alfejezetben ismertetett 

Liu–Jordan módszer alapján végeztem el, a 4.1 alfejezetben leírtak alapján. Az átszámított 

értékeket az országos napenergia-potenciál készítéséhez jellegzetes tájolásokra és 40°-os 

dőlésszögre a 19. táblázatban foglaltam össze. A panelépületek esetén említett benapozott és 

részben árnyékolt kollektorok (3.7.2 alfejezet) esetén a számított havi sugárzásösszegeket a 

20. táblázat tartalmazza déli tájolásra és 40°-os dőlésszögre. 
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19. táblázat, Az országos napenergia-potenciál számítások során felhasznált havi napsugárzás-összegek 40°-os 

dőlésszög mellett 

  Tájolás Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. 

Átlag 

[kWh/m2hó] 

K/Ny 32,6 50,8 87,9 123,4 159,4 165,7 174,6 155,0 107,6 72,2 38,0 26,4 

DK/DNy 39,1 61,1 99,4 132,3 163,6 166,3 177,3 165,2 121,8 87,8 46,6 31,4 

D 42,5 66,1 104,0 133,5 161,5 162,6 173,7 165,2 126,4 95,2 51,0 34,0 

Minimum 

[kWh/m2hó] 

K/Ny 30,9 49,3 91,6 108,8 137,9 139,9 144,3 132,1 95,9 65,8 33,6 24,6 

DK/DNy 36,0 58,6 104,8 114,6 140,6 140,2 145,7 138,5 105,8 77,6 38,9 28,1 

D 38,6 63,1 110,1 115,5 139,3 138,1 143,7 138,5 109,1 83,1 41,6 30,0 

Maximum 

[kWh/m2hó] 

K/Ny 33,4 51,6 91,5 126,8 163,7 173,1 183,0 163,0 112,8 77,5 41,7 27,7 

DK/DNy 40,7 62,4 104,5 136,5 168,3 173,7 186,1 174,7 129,0 96,7 53,6 33,9 

D 44,4 67,8 109,6 137,9 165,9 169,5 182,0 174,7 134,3 105,8 59,6 37,1 

 

20. táblázat, A panelépület tipológia esetére meghatározott benapozott és részben árnyékolt kollektorokra 

beérkező havi napsugárzás-összegek déli tájolás és 40°-os dőlésszög mellett 

   Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. 

Átlag 

[kWh/m2hó] 

Benap. 42,5 66,1 104,0 133,5 161,5 162,6 173,7 165,2 126,4 95,2 51,0 34,0 

Részben 

árnyékolt 
0,0 0,0 0,0 76,1 161,5 162,6 173,7 165,2 126,4 51,6 0,0 0,0 

Minimum 

[kWh/m2hó] 

Benap. 38,6 63,1 110,1 115,5 139,3 138,1 143,7 138,5 109,1 83,1 41,6 30,0 

Részben 

árnyékolt 
0,0 0,0 0,0 66,5 139,3 138,1 143,7 138,5 109,1 45,6 0,0 0,0 

Maximum 

[kWh/m2hó] 

Benap. 44,4 67,8 109,6 137,9 165,9 169,5 182,0 174,7 134,3 105,8 59,6 37,1 

Részben 

árnyékolt 
0,0 0,0 0,0 77,8 165,9 169,5 182,0 174,7 134,3 56,8 0,0 0,0 

 

A Debrecenre végzett vizsgálat során a meteorológiai paramétereket az OMSZ online 

adatbázisa alapján határoztam meg, szintén 30 éves időszakot vizsgálva [133]. A számított havi 

átlaghőmérsékleteket és a beérkező surárzásösszegeket a 21. táblázat tartalmazza. 

21. táblázat, Debrecen városára meghatározott havi átlaghőmérsékletek és a beérkező havi napsugárzás-

összegek 40°-os dőlésszög mellett 

  Tájolás Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. 

te,i,Debrecen [°C] - -1,1 0,1 4,7 11,0 16,3 19,9 21,3 21,1 15,6 10,3 4,7 -0,5 

Sugárzásösszeg 

[kWh/m2hó] 

K/Ny 32,6 51,0 91,1 123,9 161,0 167,2 177,0 159,6 111,0 76,6 38,7 27,1 

DK/DNy 46,1 70,3 114,3 139,4 167,9 167,2 180,7 176,6 136,8 108,2 56,4 39,4 

D 52,9 79,5 123,2 141,5 164,2 160,8 174,4 176,1 144,9 122,7 65,2 45,5 

 

4.4 Árnyékmaszk szerkesztése napelem energiatermelési adatok és mért 

globálsugárzás alapján 

A debreceni napelemes mérőállás kialakításánál szempont volt egy olyan mérőállomás 

kiépítése, ahol egy helyen különbözőképpen tájolt napelemek együttes teljesítménymérése 

zajlik. Ehhez hasonló mérés a Dunasolar telephelyén volt, amely 2000 és 2003 között 
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működött. A korábbi mérőállomáson is nagy hangsúlyt kapott az árnyékhatások vizsgálata, 

melyből több publikáció is született [134–136]. A disszertációmhoz kapcsolódó mérőállás 

kialakításánál fontos megemlíteni, hogy a teljesítmény adatok mellett a meteorológiai 

paraméterek (globálsugárzás, hőmérséklet, szélsebesség) mérése is zajlik. A mérőállás részletes 

ismertetése megtalálható a 3.5 alfejezetben. A napelemes mérések célja a különbözőképpen 

tájolt napelemek energiatermelésének összehasonlítása és értékelése volt. Az eredmények 

értékelése során kitűnt, hogy a napelemek energiatermelése számos esetben elmaradt a mért 

meteorológiai paraméterek alapján elvárttól. A disszertációban ezért kifejlesztettem egy 

módszert a mérési adatok szűrésére, amely üzemelő napelemes rendszerek esetén alkalmas a 

növekvő növényzet, illetve a változó épített környezett miatt keletkező új árnyékolások 

kiszűrésére. 

A vizsgálat során elsődlegesen a tájolt napelemekre érkező globálsugárzásból számított direkt 

sugárzási komponens és a napelem teljesítmény adatok viszonyát vizsgáltam. A vizsgálat során 

az volt az alapfeltevésem, hogy magas direkt sugárzás esetén csak akkor lehetséges alacsony 

napelem teljesítmény, ha a napelem valamely része árnyékolt, mivel az drasztikus 

hatásfokromlást eredményez [137]. A meghatározott értékpárokat diagramokon ábrázoltam 

(27. – 29. ábrák és a M. 20 – M. 23 mellékletek). A diagramokon jól látható, hogy a pontok 

szórása nagy, aminek oka a napelemek teljesítményét befolyásoló számos paraméter lehet: 

árnyékoló objektum, cellahőmérésklet, szennyeződés stb. Mivel a vizsgálat célja az árnyékoló 

objektumok meghatározása volt, ezért a napelem teljesítmény és direkt sugárzás pontpárok 

alapján meghatároztam egy határoló egyenest, amely alatt lévő pontokat tovább vizsgáltam. Az 

egyenes meghatározásánál figyelembe vettem, hogy a maximális napelem teljesítmény 

120 W/m2 értéknél van, így ennek 20%-át (24 W/m2-t) tekintettem alsó határértéknek, tehát az 

ennél nagyobb teljesítménycsökkenést árnyékolásnak feltételeztem. Teljes árnyék esetén 

jellemzően 10%-ra esik vissza a teljesítmény, azonban a 10 perces adatrögzítési intervallumok 

miatt ennél magasabb határérték megállapítását tartottam indokoltnak, kifejezve azt az esetet, 

ha az intervallumnak csak egy részében vetült árnyék a modulra. Látható továbbá, hogy 

100 W/m2 alatt nem vettem figyelembe a maximális teljesítmény 20%-ánál megállapított határt, 

mivel ilyen alacsony sugárzásintenzitásnál az egyéb teljesítmény-csökkentő hatások miatt is 

előfordulhat 24 W/m2 értéknél alacsonyabb teljesítmény. A határoló egyenest a minimális és 

maximális napelem teljesítmény alapján vettem fel, amelyek függvényében meghatározhatók 

azon pontpárok, melyeknél a számított direkt sugárzás alapján nagyobb napelem teljesítmény 

lenne várható. 

Az árnyékmaszk szerkesztés következő lépése volt, hogy a kiválasztott pontpárokhoz tartozó 

10 perces időtartamokra meghatároztam a napmagasság és azimutszög értékeket, melyek 

alapján kirajzolható az egyes napelemek árnyékmaszk diagramja (30 – 32. ábrák és a 

M. 24 – M. 27 mellékletek). A kapott árnyékmaszk diagramokon a kitakaró objektumok 

vannak pontokkal jelölve, így ahol nincsenek pontok, azokból az irányokból az adott napelem 

benapozottnak tekinthető. A diagramokon feltüntetésre került továbbá a téli és nyári 

napforduló, illetve a tavaszi és őszi napéjegyenlőség napján a nap pályája is. 
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27. ábra, A vízszintesen elhelyezett napelem teljesítménye a számított direkt sugárzás függvényében 

 

28. ábra, A déli tájolású, 45°-os dőlésszögű napelem teljesítménye a számított direkt sugárzás függvényében 
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29. ábra, A déli tájolású, 90°-os dőlésszögű napelem teljesítménye a számított direkt sugárzás függvényében 

 

30. ábra, A vízszintesen elhelyezett napelem árnyékmaszk diagramja, a jellemző napforduló- és napéjegyenlőség 

napi napjárásokkal
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31. ábra, A déli tájolású, 45°-os dőlésszögű napelem árnyékmaszk diagramja, a 

jellemző napforduló- és napéjegyenlőség napi napjárásokkal 

 

32. ábra, A déli tájolású, 90°-os dőlésszögű napelem árnyékmaszk diagramja, a 

jellemző napforduló- és napéjegyenlőség napi napjárásokkal
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Az árnyékmaszk diagramokon látható, hogy minden esetben kirajzolódnak különböző 

árnyékoló objektumok. A vízszintesen tájolt napelem esetén (30. ábra) látható, hogy jellemzően 

csak magas napjárás esetén nem vetül árnyék a cellákra. Látható, hogy délkeleti és délnyugati 

irányban is megjelenik egy-egy árnyékolás, amely a téli időszakban jelent 

teljesítménycsökkenést. 

A déli tájolású, 45°-os dőlésszögű napelem esetén (31. ábra) már határozottan kirajzolódnak 

árnyékoló objektumok. Keleti és nyugati irányban a mérés helyszínén növényzet található, nem 

túl messze a napelemtől, így valószínűleg ennek a teljesítményre gyakorolt hatása látható a 

diagramon. Déli irányban a Megújuló Energiapark épülete található, ami valószínűleg további 

árnyékot vet a napelemre alacsony téli napjárásnál. 

A déli tájolású, 90°-os dőlésszögű nappálya diagramján (32. ábra) megfigyelhető, hogy a 

reggeli órákban a napelem teljesítménye visszaesik. Ennek oka a déli tájolású felülethez 

hasonlóan a keleti irányban lévő növényzet. Ennél a napelemnél azonban csak a reggeli órákban 

(keleti irányból) látható árnyékoló objektum, míg a délutáni órákban a napelem teljesítményét 

nem zavarja árnyék. 

A kapott eredmények alapján megállapítható, hogy a kialakított mérőállás jelen formájában 

csak részben (bizonyos időszakokban) alkalmazható tisztán tájolás függő teljesítményadatok 

összehasonlítására. A helyzet javítása érdekében javasoltam a mérőállás áthelyezését, vagy az 

árnyékoló objektumok megszüntetését, valamint a modulok rendszeres tisztítását. A pontosabb 

eredmények érdekében javasoltam továbbá a direkt és a diffúz sugárzás elkülönített mérését is. 

A javasolt mérőállás módosítások disszertációm lezárásáig még nem történtek meg, ezért a 

további vizsgálataimhoz nem használtam fel az itt gyűjtött adatokat. Ha a későbbiekben a 

módosítások megvalósulnak, akkor a mérőállás kiegészítő szerepet kaphat eredményeim 

validálásában és továbbfejlesztésében. 

4.5 Használati melegvíz igény modellezése panelépületek esetén 

A fajlagos HMV hőfelhasználást háromféleképpen határoztam meg. A méréseket és a kétféle 

számítási módszert (7/2006 (V. 24.) TNM és fejadag) a 2.3 és 3.2 alfejezetekben ismertettem. 

A fejadag és részletes hőveszteség-modellen alapuló számítási eljáráshoz szükségem volt HMV 

fogyasztási adatokra. A szükséges adatokat a FŐTÁV bocsátotta rendelkezésemre, mely 

alapján meghatároztam a HMV fejadag-igényt. Az épületeket, a főbb jellemzőiket és a HMV 

fejadagokat a 22. táblázatban foglaltam össze. Az épületek mindegyike a Kelenföldi 

lakótelepen található. 

22. táblázat, 10 budapesti távfűtött épületre a 2006. 06. – 2013. 06. között mért HMV átlagfogyasztás 

Épület 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Építés éve 1970 1979 1967 1970 1970 1970 1976 1970 1967 1967 

Lakásszám 44 44 180 180 180 44 60 180 180 180 

Becsült lakószám [fő] 98 98 401 401 401 98 134 401 401 401 

Átlagfogyasztás [l/fő/nap] 44,2 55,1 44,3 44,2 38,6 56,3 59,9 43,0 49,1 47,6 

Szórás [l/fő/nap] 2,8 2,1 2,0 3,1 1,5 1,1 7,3 4,8 4,0 1,4 

 



 

74 

A táblázatból látható, hogy az egyes épületek között jelentős eltérések tapasztalhatók, melyet 

az átlagos lakószámmal való számítás (13. táblázat) és a kis mintaszám okoz, azonban, ha a 

lakószámmal súlyozott átlagot és szórást tekintjük, akkor a különbség már sokkal kisebb. A 

súlyozott átlagfogyasztás 46,0 l/fő/nap, míg a szórás 2,9 l/fő/nap-ra adódik. A kapott eredmény 

alapján a biztonság irányában való eltérés érdekében a számításaimat 50 l/fő/nap fogyasztási 

igényt feltételezve végeztem a későbbi számítások során. 

A debreceni távfűtött épületekre fejadag módszer és a 7/2006 (V. 24.) TNM szerint is 

számítottam a nettó HMV hőigényt, az elosztási, cirkulációs és a tárolási veszteséget is. Az 

egyes igények és veszteségi tagok számításának módszerét a 2.3 és 3.3 alfejezetekben 

ismertettem. A 3.3 alfejezetben ismertetett számítási módszer ugyan napkollektoros rendszerek 

esetére írja le a fejadag módszeren és hőtani modellen alapuló számítást, azonban 

napkollektoros rendszer nélküli épületek esetén csupán a függőleges csőszakaszok számítási 

összefüggése ((34) egyenlet) módosul (nincsen napkollektor bekötés) az alábbi összefüggésre: 

 𝑙𝑓 = 𝑛𝑠𝑧𝑖𝑛𝑡 ∙ 𝑏𝑚. (57) 

A fajlagos csőveszteség meghatározásánál figyelembe véve az átlagos csőátmérőt (5/4”-os 

acélcső) és csőszigetelést (1 cm, λ=0,04 W/mK), illetve a mérési adatokat, 18,8 W/m-es 

fajlagos hőveszteséggel számoltam. A tároló fajlagos hőveszteségét egyszerűsített számítással 

határoztam meg, 5 cm vastag, 0,04 W/mK hővezetési tényezőjű hőszigetelést és a feltételezett 

1,5 m3-es átlagos tároló térfogatot feltételezve. Figyelembe véve azonban a szigeteletlen 

csonkok és csatlakozó elemek, illetve a szigetelés időbeli romlását, a számított értéket 

gyakorlati megfontolások alapján megnöveltem, így végeredményként 10 W/K-es 

hőveszteségtényezővel számoltam. A tároló és a fűtetlen tér közötti éves átlagos 

hőmérsékletkülönbséget 40 °C-nak becsültem. 

A számítások eredményét a 33. – 36. ábrák mutatják be. A 33. ábra az éves HMV 

hőfelhasználás különböző módon meghatározott értékeit mutatja. A 7/2006 (V. 24.) TNM 

rendelet szerinti érték minden esetben kisebb a mérési eredményeknél, átlagosan 

12,9 kWh/(m2év) értékkel, ami 26,9%-os hibát jelent a mérési eredményekhez képest. A 

fejadag módszer szerint számított hőfelhasználás az esetek 79,6%-ban becsüli felül a mért 

igényeket. Ez összességében 3,0 kWh/(m2év) átlagos felülbecslést eredményez, ami a mérési 

eredményekhez képest 6,2%-os hibát jelent. A jelentős eltérésekre az egyes nettó hőigények 

ábrái szolgálnak magyarázattal. A 34. ábrán látható, hogy a fejadag módszer szerint számított 

HMV igények jellemzően magasabbak, mint a TNM rendeletben meghatározott 

30 kWh/(m2év) érték. Ennek oka, hogy a 30 kWh/(m2év) az országos átlagra vonatkozik 

(minden lakóépület típust beszámítva, nem csak a panelt), míg a vizsgált épületekhez a 

jellemzően az átlagosnál kisebb lakásméretek miatt az átlagosnál nagyobb lakósűrűség tartozik. 

A 35. ábra szemlélteti, hogy az épületek és a HMV rendszer kialakítását jobban figyelembe 

vevő, a fajlagos veszteségeket alkalmazó számítás eredménye lényegesen meghaladja a TNM 

rendelet szerint a hasznos hő 13%-aként meghatározott elosztási és cirkulációs veszteséget. A 

TNM rendelet által meghatározott szállítási veszteség a fajlagos veszteségeken alapuló 

becsléshez képest átlagosan 70,3%-kal alacsonyabb értéket ad. A tárolási hőveszteség esetében 

(36. ábra) a két számítási módszer eredményei – a szállítási veszteségekkel ellentétben – azt 

mutatják, hogy a TNM rendeleten alapuló becslés a fajlagos veszteséggel számított értéknél 
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jellemzően magasabb, átlagosan 47,2%-kal. Ez az érték magasnak tűnhet, azonban meg kell 

jegyezni, hogy a tárolási veszteség a teljes hőfelhasználás kis részét adja (a TNM rendelet 

szerint számítva 3,2%; a fajlagos értékeket felhasználó modellszámítás szerint 1,5%). 

 

33. ábra, Éves HMV hőfelhasználás három módszer szerint 

 

34. ábra, Éves nettó HMV hőigény a TNM és a részletes modell alapján 
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35. ábra, Éves HMV elosztási és cirkulációs hőveszteség a TNM és a részletes modell alapján 

 

36. ábra, Éves HMV tárolási hőveszteség a TNM és a részletes modell alapján 

A fenti ábrák főbb eredményét a 23. táblázatban foglaltam össze. A táblázatból látható, hogy a 

fejadag módszeren és hőtani modellezésen alapuló számítás eredményei a mért adatokat jobban 

közelítik, mint a TNM rendelet alapján számított eredmények. 
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23. táblázat, A mért és számított HMV hőigények és rendszerveszteségek tartományai 

 qHMV,tot [kWh/(m2év)] qHMV [kWh/(m2év)] qHMV,v [kWh/(m2év)] qHMV,t [kWh/(m2év)] 

TNM 
34,8 – 35,1 

(átlag: 35,0) 
30,0 3,9 

0,9 – 1,2 

(átlag: 1,1) 

Fejadag 
35,6 – 63,1 

(átlag: 50,9) 

25,7-44,9 

(átlag: 37,0) 

9,3 – 20,6 

(átlag:13,1) 

0,4 – 2,1 

(átlag: 0,7) 

Mért 
36,4 – 65,0 

(átlag: 47,9) 
   

 

Az éves adatokon felül lehetőségem volt havi adatokat is megvizsgálni, amelyek fontosak 

napkollektoros rendszerek igény oldalának becsléséhez. A pontosabb számítási eredményekhez 

szükséges, hogy nem éves, hanem legalább havi pontosságú HMV hőfelhasználás adatokból 

lehessen dolgozni. Ennek előnye, hogy a nyári időszakban fellépő alacsonyabb HMV 

hőfelhasználás és magasabb kollektor energiatermelés esetén se legyen olyan időszak, amikor 

az energiatermelés tartósan meghaladja a fogyasztást, ugyanis túltermelés esetén károsodhat a 

napkollektoros rendszer, valamint egy ilyen rendszer gazdaságos üzemeltetése kérdéses. Az 

éves HMV hőfelhasználásból az egyes hónapokra jutó hányadot a 37. ábra mutatja be. Az ábrán 

látható, hogy a havi hőfelhasználás nyári időszakban átlagosan 68,8%-a a fűtési idényre 

jellemző értéknek. Megfigyelhető továbbá márciusban, illetve májusban egy-egy kiugró érték, 

ami valószínűleg a távhőrendszer készenléti veszteségével magyarázható. A havi 

hőfelhasználás az éves periodicitást kihasználva egy egyszerű cosinus függvénnyel közelíthető, 

az éves hőfelhasználás hányadaként: 

 𝑄𝐻𝑀𝑉,𝑡𝑜𝑡,𝑖 = (0,018 ∙ cos(0,463 ∙ 𝑖) + 0,086) ∙ 𝑞𝐻𝑀𝑉,𝑡𝑜𝑡. (58) 

A felírt összefüggés 87,5%-os korrelációt mutat a 12 hónapra, azonban, ha a kiugró májusi 

értéket figyelmen kívül hagyom, akkor a korreláció értéke 95,3%-ra nő. Az előzőek alapján 

megállapítható, hogy a felírt összefüggés elfogadható közelítése a mért adatoknak. A 

napkollektoros számítások során az itt felírt összefüggést használtam fel a havi HMV 

hőfelhasználás becsléséhez. 

 

37. ábra, A havi mért és függvénnyel közelített HMV hőfelhasználás 

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

11%

12%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

F
aj

la
g
o
s 

h
av

i 
H

M
V

 h
ő
fe

lh
as

zn
ál

ás
 

az
 é

v
es

 f
el

h
as

zn
ál

ás
h
o
z 

v
is

zo
n
y
ít

v
a

Hónap

Mért Becsült



 

78 

4.6 Panelépületek napkollektoros napenergia hasznosítása 

A panelépületek termikus napenergia-potenciáljának számítását a Hrabovszky-Horváth által 

készített panelépület tipológiára készítettem el. A tipológia leírása megtalálható a 

2.3 alfejezetben. Panelépületek esetén az épületek tájolása az épület tervezésének köszönhetően 

tipizálható, így minden épülettípus esetén a számítást csak a jellemző tájolás esetére végeztem 

el. 

A napkollektoros rendszerek energiatermelésének számításához a napkollektor paraméterei 

(7. táblázat), a külső átlaghőmérséklet (18. táblázat), a beérkező sugárzás (20. táblázat) és a 

HMV hőfelhasználás, mint bemenő paraméterek szükségesek. Az egyes paramétereket és 

számításuk módját a megelőző alfejezetekben (2.3, 3.2, 3.4, 3.3 és 3.7) ismertettem. A 

különböző típusokra számított nettó HMV hőigényt, elosztási és tárolási veszteségeket a 

38. ábra szemlélteti, a számértékeket pedig a 24. táblázatban foglaltam össze. 

 

38. ábra, Az egyes panelépület típusok nettó HMV igénye és HMV rendszerveszteségei 

24. táblázat, Az egyes panelépület típusok nettó HMV igénye, elosztási és tárolási veszteségei, valamint a HMV 

hőfelhasználása 

 Panelépület típus 
qHMV 

[kWh/(m2év)] 

qHMV,v 

[kWh/(m2év)] 

qHMV,t 

[kWh/(m2év) 

qHMV,tot 

[kWh/(m2év) 

4M 23,4 8,1 1,8 33,2 

GYŐR 6/73 28,3 5,2 2,8 36,3 

H0 24,3 6,2 3,4 34,0 

TB 51 25,1 5,2 4,4 34,7 
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 Panelépület típus 
qHMV 

[kWh/(m2év)] 

qHMV,v 

[kWh/(m2év)] 

qHMV,t 

[kWh/(m2év) 

qHMV,tot 

[kWh/(m2év) 

1301 25,3 4,2 1,1 30,6 

3FOG 24,7 3,8 2,5 30,9 

3FOG - hőhidas 24,7 3,8 2,5 30,9 

6FOG 29,4 3,9 1,8 35,1 

A10 27,9 4,5 2,4 34,8 

KB-512 30,0 5,1 2,0 37,1 

C3 26,8 4,3 1,6 32,7 

KF10 30,6 5,2 2,0 37,7 

K-I 32,5 4,8 2,6 39,8 

KY 28,6 4,3 1,7 34,6 

P100 32,0 4,3 1,6 38,0 

 

Az egyes épületek nettó HMV igényeinél megfigyelhető, hogy 11 épülettípus esetén a fejadag 

alapján számított érték alacsonyabb, mint a 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletben meghatározott, 

80 m2-nél kisebb alapterületű lakóegységekre vonatkozó 30 kWh/(m2év). Látható továbbá, 

hogy a rendszerveszteségek összességében a HMV hőfelhasználásnak csak kis részét teszik ki, 

átlagosan csak 20,4%-ot, tekintve, hogy hőszigetelt elosztórendszerről van szó. A veszteségek 

a kisebb, 5 emeletes épületek esetén fajlagosan a legmagasabbak (26,7%), míg a 15 emeletes 

épületnél a legalacsonyabb (15,6%).  

Az ismertetett meteorológiai jellemzők és épület paraméterek felhasználásával a napkollektor-

hozam számításokat a 3.4 alfejezetben ismertetett módszerrel végeztem el. Az alábbiakban az 

átlagos meteorológiai paraméterek felhasználásával kapott eredményeket ismertetem. Az 

épületekre kapott HMV hőfelhasználás, kollektorokra érkező napenergia és a kollektorok által 

hasznosított energia mennyiségét a 39. ábrán mutatom be. Az ábrán látható, hogy az abszorber 

felületre érkező sugárzás mennyisége 8 épülettípus esetén haladja meg a HMV hőfelhasználást. 

Az egyes típusokra számított szoláris részarány és rendszerhatásfok értékeket a 40. ábrán 

szemléltetem. Az ábrán látható, hogy a szoláris részarány minden épülettípus esetén meghaladja 

a 27%-ot, azonban még a legjobb adottságokkal rendelkező H-0 típusjelű épület (nagy 

hasznosítható tetőfelület és ehhez mérten fajlagosan alacsony HMV hőfelhasználás) esetén is 

csupán az 59%-ot éri el a szoláris részarány. A H-0 típusjelű épület havi részletességű számított 

eredményeit a 41. ábra mutatja be. Az ábrán látható, hogy a szoláris részarány havi értékei a 

nyári hónapokban megközelítik a 100%-ot. Amennyiben havi részletességű számításra nincsen 

lehetőség, az éves számítási módszer használatánál nem javasolt több kollektor elhelyezése, 

mint amennyivel az éves szoláris részarány 60%-ot meghaladja, mert az gazdaságtalan, sokszor 

stagnáló rendszert jelent. A 60%-os éves szoláris részarány ebből a szempontból tekinthető egy 

optimális célértéknek. 
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39. ábra, Az egyes panelépület típusok esetén számított HMV hőfelhasználás (qHMV+qHMV,v+qHMV,t), kollektorokra 

érkező napenergia (qszol) és a kollektorok által hasznosított (qkoll) energia 

 

40. ábra, Az egyes panelépület típusokra számított szoláris részarány (fi) és rendszerhatásfok (ηrendszer) értékek 
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41. ábra, A H-0 típusjelű épület számított havi HMV hőfelhasználása (QHMV,tot), a kollektorok által termelt 

energia (Qkoll), a kollektorokra beérkező napenergia (Qszol) és a szoláris részarány (fi) 

Az egyes típusokra kapott átlagos eredményeket, illetve a meteorológiai paraméterek 

legrosszabb és legjobb hazai kombinációjára számított minimális és maximális eredményeket 

a 25. táblázatban összegeztem. 

25. táblázat, Az egyes panelépület típusok fűtött alapterületre vonatkoztatott napkollektorokra érkező napenergia 

(qszol), kollektorok által termelt energia (qkoll), éves szoláris részarány (fi) és rendszerhatásfok (ηrendszer) értékek 

  qszol [kWh/(m2év)] qkoll [kWh/(m2év)] fi [–] ηrendszer [%] 

 minimum – maximum (átlag) 

4M 23,0 – 27,8 (26,3) 10,1 – 12,1 (11,4) 28,4 – 36,5 (34,3) 38,7 – 39,4 (38,8) 

GYŐR 6/73 48,4 – 58,4 (55,3) 19,9 – 23,1 (22,0) 39,2 – 49,6 (46,7) 36,5 – 36,5 (36,0) 

H-0 48,6 – 58,6 (55,5) 18,8 – 21,5 (20,5) 47,4 – 58,6 (55,4) 34,6 – 34,2 (33,9) 

TB 51 60,9 – 74,1 (70,4) 21,0 – 22,2 (21,7) 47,7 – 54,5 (52,9) 26,1 – 24,3 (24,2) 

1301 18,3 – 22,0 (20,9) 8,4 – 10,1 (9,5) 20,4 – 26,8 (25,1) 40,2 – 41,4 (40,6) 

3FOG 50,2 – 60,6 (57,4) 20,3 – 23,5 (22,3) 41,4 – 52,2 (49,2) 36,0 – 35,9 (35,4) 

3FOG - hőhidas 50,2 – 60,6 (57,4) 20,3 – 23,5 (22,3) 41,4 – 52,2 (49,2) 36,0 – 35,9 (35,4) 

6FOG 26,9 – 32,7 (31,1) 11,5 – 13,7 (13,0) 24,4 – 31,8 (29,9) 32,1 – 32,5 (31,9) 

A10 36,3 – 43,9 (41,6) 15,1 – 17,8 (16,9) 31,6 – 40,5 (38,2) 34,3 – 34,4 (33,8) 

KB-512 29,9 – 36,2 (34,3) 12,7 – 15,1 (14,3) 27,4 – 35,4 (33,3) 34,3 – 34,6 (34,0) 

C3 23,8 – 28,9 (27,5) 10,2 – 12,2 (11,6) 23,8 – 31,0 (29,2) 32,2 – 32,7 (32,1) 

KF10 28,7 – 34,9 (33,2) 12,2 – 14,5 (13,8) 25,3 – 32,8 (30,9) 32,2 – 32,6 (32,0) 

K-I 39,5 – 47,7 (45,3) 16,3 – 19,1 (18,1) 34,2 – 43,7 (41,1) 34,6 – 34,8 (34,0) 

KY 23,2 – 28,3 (26,9) 9,9 – 11,8 (11,3) 23,2 – 30,1 (28,4) 30,0 – 29,3 (29,1) 

P100 29,7 – 35,9 (34,0) 13,1 – 15,7 (14,8) 24,1 – 31,6 (29,6) 37,1 – 37,9 (37,0) 
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4.7 Lakóépületekben városi szinten hasznosítható napenergia-potenciál 

Az országos szintű elemzés előtt elvégeztem egy városi szintű esettanulmányt. Ennek keretében 

meghatároztam Debrecen város napenergia-potenciálját Kassai-Szoó Debrecen lakóépületeire 

készített épülettipológiájának felhasználásával. A tipológia készítését a 3.7.3 alfejezetben 

ismertettem. A számítások során alkalmazott meteorológiai paramétereket (sugárzásösszeg, 

külső hőmérséklet) a 21. táblázat tartalmazza. A napkollektoros és napelemes energiatermelés 

számításokat a 3.3 – 3.5 alfejezetekben leírtak szerint végeztem el. Az eredményeket a 

26. és 27. táblázatokban foglaltam össze, az A – E oszlopok Kassai-Szoó által számított 

eredmények. 

Az A oszlop tartalmazza az épületek számát a városban, a többi oszlopban az egy-egy 

épülettípusra vonatkozó adatokat tüntettem fel. A B oszlopban az átlagos fedett földterület 

szerepel, melyet a jellemző épületméret és a jellemző lakásméret és a szintek száma követ. Az 

E oszlop tartalmazza a hasznosítható tetőfelület méretet az árnyékolás és a beépítési 

sajátosságok figyelembe vételével. A G oszlop ugyanezen eredményeket tartalmazza a fedett 

földterületre vonatkoztatva. Ez az érték láthatóan nagyon alacsony egyes épülettípusnál az 

épület kedvezőtlen tájolása, illetve a sok árnyékoló objektum miatt. 

Az Amodul,max hasznosítható felületet napelemekkel korlátozás nélkül lehet hasznosítani, mivel a 

villamos hálózatra kapcsolt rendszernél a túltermeléstől nem kell tartani. Kollektorok esetén az 

el nem fogyasztott hő veszteségként jelenik meg. A túltermelés hatása az R oszlopban is látható, 

ugyanis ezen épületeknél a maximális kollektorfelületre számított éves rendszerhatásfok 10% 

alatti. Az ilyen kollektoros rendszerek sem gazdaságossági, sem műszaki szempontból nem 

javasoltak, így kollektoros rendszerekhez egy újabb összes kollektorfelületet határoztam meg, 

melyet az F oszlop tartalmaz: ez az optimálisnak tekinthető kollektorfelület magában foglalja a 

rendszerhatásfok és a szoláris részarány együttes optimalizálását, melynél kritérium volt, hogy 

a nyári hónapokban a szoláris részarány ne haladja meg a 98%-ot, illetve a rendszerhatásfok az 

adott feltétel mellett maximális legyen. Az optimális tartományt a 42. ábra szemlélteti. Az ábrán 

látható, hogy az abszorberfelület növelésével a szoláris részarány növekszik, a rendszerhatásfok 

pedig csökken, így az ábrán is jelölt optimális tartomány elérése a cél az optimalizáció során. 

 

42. ábra, Az éves rendszerhatásfok és a szoláris részarány változása az abszorberfelület függvényében [138] 
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Az értékek alapján megállapítható, hogy 10 emeletes, vagy annál nagyobb épületek esetén a 

maximális potenciális tetőfelület kihasználható, azonban a 6 emeletesnél kisebb épületek esetén 

már figyelembe kell venni, hogy adott esetben a termelhető hőenergia meghaladhatja az igényt. 

6 – 9 emeletes épületek nem jellemzőek Debrecenben, így ezekre külön megállapítás nem 

tehető az elvégzett számítások alapján. A 9 – 11-es épülettípusok eredményeinél a 

legszembetűnőbb a nagy kollektorfelület által okozott túltermelés. 

A nettó HMV igény épülettípustól függően 16,8 és 27,6 kWh/(m2év) érték között változik. Ez 

az érték nagymértékben függ a lakások alapterületétől és az átlagos lakószámtól. A hazai 

7/2006. (V. 24.) TNM rendeletben a nettó HMV igényt 80 m2-nél kisebb fűtött alapterület 

esetén 30 kWh/(m2év) értékkel veszik figyelembe, amely valamivel magasabb, mint a számított 

értékek, azonban például Németországban ugyanez az érték már csak 10 kWh/(m2év). A 

I – L oszlopokban az elosztási és tárolási veszteségeket tüntettem fel abszolút értékben, míg a 

K – L oszlopokban a nettó HMV hőigényhez viszonyítva. Az elosztási veszteségek 

tartalmazzák a szolár kör, az elosztó vezetékek, és ha van, akkor a cirkulációs vezetékek 

veszteségeit. A 9 – 11-es típusú épületekben az elosztási veszteség fajlagosan alacsonyabb, 

mivel ezekben az épületekben nincsen cirkuláció. 

Az energiagyűjtő szerkezetekre beérkező napenergia mennyiségét a maximális és optimális 

esetben az M és O oszlopok tartalmazzák. A kollektorok által termelt energia a két esetre az 

N és P oszlopokban található. Mindkét esetben a megadott értékek 1 m2 fűtött alapterületre 

vonatkoznak. A számított termelt energia fedezi az elosztási és cirkulációs veszteséget, illetve 

a nettó HMV igény egy részét is. A számított szoláris részarány (Q és S oszlopok) a termelt 

energia és a HMV hőfelhasználás hányadosaként adódik, így magába foglalja a nettó HMV 

igényen felül a rendszerveszteségeket is. A rendszerhatásfok a termelt energia és a beérkező 

napenergia mennyiségének hányadosa. Az éves szoláris részarányt és rendszerhatásfokot is a 

havi értékek súlyozott átlagolásával határoztam meg. 

A napelemek által termelt energia mennyiségét az U oszlop tartalmazza fűtött alapterületre 

vetítve. A termelt elektromos energiát primerenergiára is átszámítottam (V oszlop), így a 

későbbiekben a napkollektorok által termelt energiával összevethető. A villamosenergia 

primerenergia átalakítási tényezője a hazai szabályozás alapján 2,5, azonban figyelembe véve 

a villamos hálózat használatát is ezt az értéket a számítások során 2,2-re csökkentettem. A 

napkollektorok által termelt energia esetén a primerenergia tényezőt 1-nek feltételeztem, mivel 

a kiváltott rendszer jellemzően földgáz alapú, melynek primerenergia tényezője 1. A napelemek 

és a napkollektorok által termelt primerenergia-hányadost a W és Z oszlopokban tüntettem fel 

a maximális és optimális kollektorfelület esetén. Az értékeknél a 100% feletti eredmény azt 

jelenti, hogy a napelemek több primerenergiát váltanak ki, mint a napkollektorok. A számított 

értékek alapján megállapítható, hogy fajlagosan magas HMV hőfelhasználású épületeknél a 

kollektoros energiatermelés éri meg jobban, míg fajlagosan kisebb HMV hőfelhasználású 

épületeknél a napelemes energiatermelés. 

Az egyes épülettípusokra elvégzett számítások alapján az épületek számának ismeretében 

elvégezhető a városi szintű potenciál számítás is. Az előzőekben ismertetett eredmények 

számításának folyamatát a 43. ábrán mutatom be. Az ábrán fekete vonallal jelöltem a közös 

munka határát, a vonal feletti részt Kassai-Szoó készítette, míg az alatta lévő rész a saját 
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munkám. A város teljes területének mindössze 14,29%-a beépített, melyhez képest a 

lakóépületek tetőfelülete még kisebb, összesen 6,46%. Figyelembe véve az árnyékolásokat, az 

épületek tájolását, a maximális hasznosítható felület a város területének 2,75%-a, míg a 

napkollektorok esetén meghatározott optimális felület csupán 0,55%-a. A városra számított 

lakossági HMV hőfelhasználás 835,8 TJ/év, ebből az optimális esetet figyelembe véve 

565,6 TJ/év fedezhető napkollektorokkal. Kizárólag napelemes rendszerek telepítése mellett a 

termelhető elektromos energia összesen 763,6 TJ/év, amely a nagyobb összes hasznosítható 

felületnek köszönhető. 

Amennyiben az összes hasznosítható felületet napkollektorokkal telepítenénk tele, akkor az 

összes termelhető hasznos energia 761,4 TJ/év lenne, ami az igények 91%-át fedezné, azonban 

a telepített napkollektorok száma ebben az esetben négyszerese az optimális esetben 

elhelyezhető napkollektorok számának, ami a csupán 34,6%-os energiatermelés-növekedést 

figyelembe véve gazdaságtalan. 

 

43. ábra, Városi napenergia-potenciál számítás folyamatábrája 
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26. táblázat, Debrecenre elvégzett napenergia-potenciál számítás főbb eredményei (1. rész) 

 A B C D E F G H I J K L 

Épülettípus és 

tájolás 

népület Aépület,átlag nlakás nszint Amodul,max Akoll,opt 
Amodul,max/ 

Aépület,tot 
qHMV,modell qHMV,v, modell qHMV,t, modell qHMV,v,modell qHMV,t,modell 

[–] [m2] [–] [–] [m2] [m2] [%] [kWh/(m2év)] [kWh/(m2év)] [kWh/(m2év)] [%] [%] 

L
a
p

o
st

et
ő
 

(á
tl

a
g
o
s 

ép
ü

le
tt

á
jo

lá
s)

 1 32 918 150 10 97,9 97,9 10,7 25,4 4,1 0,1 16,2 0,4 

2 137 528 87 10 23,1 23,1 4,4 25,4 4,6 0,2 18,1 0,8 

3 15 832 191 14 104,1 104,1 12,5 25,4 3,9 0,1 15,2 0,3 

4 19 304 20 4 58,7 49,9 19,3 25,4 6,7 0,9 26,6 3,4 

5 800 205 13 4 49,5 35,1 24,1 25,4 7,8 1,3 30,9 5,0 

6 161 567 93 10 56,1 56,1 9,9 25,4 4,4 0,2 17,3 0,7 

7 13 289 47 10 74,8 74,8 25,9 25,4 5,1 0,4 20,2 1,4 

M
a
g
a
st

et
ő
 

8DK 72 1200 66 4 394,8 188,2 32,9 27,7 4,9 0,2 17,7 0,8 

9K 2061 100 1 1 39,6 3,4 39,6 16,8 2,6 6,9 15,4 41,0 

9DK 1616 100 1 1 39,6 3,1 39,6 16,8 2,6 6,9 15,4 41,0 

9D 4122 100 1 1 39,6 3,3 39,6 16,8 2,6 6,9 15,4 41,0 

10K 788 240 6 2 76,3 14,6 31,8 19,9 1,0 2,2 5,1 10,8 

10DK 1541 240 6 2 76,3 13,4 31,8 19,9 1,0 2,2 5,1 10,8 

10D 1823 240 6 2 76,3 14,0 31,8 19,9 1,0 2,2 5,1 10,8 

11K 3656 200 5 2 60,0 12,4 30,0 19,9 1,1 2,6 5,4 13,0 

11DK 5448 200 5 2 60,0 11,4 30,0 19,9 1,1 2,6 5,4 13,0 

11D 3245 200 5 2 60,0 11,9 30,0 19,9 1,1 2,6 5,4 13,0 
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27. táblázat, Debrecenre elvégzett napenergia-potenciál számítás főbb eredményei (2. rész) 

 M N O P Q  R S T U V W Z 

Épülettípus és 

tájolás 

qszol,max qkoll,max qszol,opt qkoll,opt fi,max ηrendszer,max fi,opt ηrendszer,opt qPV,max Eprim,PV 
Eprim,PV/ 

Eprim,koll,max 

Eprim,PV/ 

Eprim,koll,opt 

[kWh/(m2év)] [kWh/(m2év)] [kWh/(m2év)] [kWh/(m2év)] [–] [–] [–] [–] [kWh/(m2év)] [kWh/(m2év)] [%] [%] 

L
a
p

o
st

et
ő
 

(á
tl

a
g
o
s 

ép
ü

le
tt

á
jo

lá
s)

 

1 15 8,0 15 8,0 0,27 0,49 0,27 0,49 1,62 3,57 44,7 44,7 

2 6 3,5 6 3,5 0,12 0,51 0,12 0,51 0,66 1,46 41,9 41,9 

3 13 6,8 13 6,8 0,23 0,49 0,23 0,49 1,36 2,99 43,9 43,9 

4 70 24,5 60 23,0 0,75 0,34 0,70 0,38 7,34 16,15 66,0 70,3 

5 87 26,9 62 24,0 0,78 0,31 0,70 0,38 9,16 20,16 75,0 84,1 

6 14 7,5 14 7,5 0,25 0,49 0,25 0,49 1,50 3,31 44,3 44,3 

7 38 16,7 38 16,7 0,54 0,42 0,54 0,42 3,93 8,65 51,9 51,9 

M
a

g
a
st

et
ő
 

8SE 119 26,4 57 21,5 0,81 0,22 0,66 0,35 12,24 26,93 102,0 125,4 

9E 575 26,0 49 15,3 0,99 0,06 0,59 0,27 52,28 115,01 442,6 750,4 

9SE 575 26,3 45 17,1 1,00 0,06 0,66 0,35 58,93 129,65 492,8 756,8 

9S 575 26,3 48 18,3 1,00 0,06 0,70 0,37 60,18 132,40 503,2 721,6 

10E 231 20,4 44 13,6 0,88 0,10 0,59 0,27 20,99 46,19 226,7 338,8 

10SE 231 21,8 40 15,2 0,95 0,11 0,66 0,35 23,67 52,07 238,6 342,1 

10S 231 22,2 42 16,3 0,96 0,12 0,71 0,37 24,17 53,17 239,3 326,3 

11E 218 20,4 45 13,9 0,87 0,10 0,59 0,27 19,81 43,59 213,8 313,5 

11SE 218 22,0 41 15,5 0,93 0,12 0,66 0,35 22,34 49,14 223,6 316,5 

11S 218 22,5 43 16,6 0,96 0,12 0,71 0,37 22,81 50,18 223,4 301,9 
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4.8 Országos szintű, lakóépületekben hasznosítható napenergia-potenciál, 

primerenergia kiváltás és CO2 megtakarítás 

Jelen fejezet célja az országos szintű, lakóépületekben hasznosítható napenergia-potenciál, 

primerenergia kiváltás és CO2 megtakarítás meghatározása bottom-up módszer segítségével Az 

országos lakóépület tipológiát a 3.7 alfejezetben ismertettem. A meteorológiai paramétereket a 

18. és 19. táblázatok tartalmazzák. A napkollektoros és napelemes energiatermelés 

számításokat a 3.3 – 3.5 alfejezetekben leírtak szerint végeztem el. Az épülettípusok ismerete 

mellett szükséges volt még a lakások száma is, melyet az M. 1 és az M. 2 mellékletek 

tartalmaznak és a 2011-es népszámlálási adatokon alapulnak. 

A lakóépületekben országosan hasznosítható napenergia-potenciál meghatározásának első 

lépése volt az épülettipológia minden mintaépületére a HMV hőfelhasználás meghatározása. A 

kapott HMV hőfelhasználás értékeket, a nettó igény és a hőveszteségi tagok feltüntetésével a 

44. ábrában foglaltam össze, az értékek a 28. táblázatban találhatók. Az ábrán látható, hogy a 

kisebb épületeknél a veszteségek magasabbak, mint nagyobb épületek esetén, egyes esetekben 

akár a nettó HMV igényt is megközelíti az értékük. 

 

44. ábra, Az egyes lakóépület típusok nettó HMV igénye és HMV rendszerveszteségei 
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28. táblázat, Az egyes lakóépület típusok nettó HMV igénye, elosztási és tárolási veszteségei, valamint a HMV 

hőfelhasználása 

Épülettípus 
qHMV,modell 

[kWh/(m2év)] 

qHMV,v,modell 

[kWh/(m2év)] 

qHMV,t,modell 

[kWh/(m2év)] 

qHMV,tot,modell 

[kWh/(m2év)] 

1. 24,3 8,7 9,8 42,9 

2. 20,5 7,8 8,3 36,6 

3. 10,8 5,4 5,4 21,5 

4. 14,5 6,4 6,8 27,7 

5. 15,6 7,2 8,0 30,7 

6. 10,2 5,4 4,5 20,1 

7. 18,6 6,1 6,9 31,5 

8. 11,3 4,7 4,2 20,3 

9. 20,7 6,4 6,8 34,0 

10. 13,1 5,3 4,3 22,7 

11. 20,2 6,3 6,2 32,7 

12. 12,1 5,0 3,7 20,8 

13. 17,5 9,7 2,9 30,2 

14. 18,9 9,8 3,2 31,9 

15. 24,7 11,1 3,3 39,1 

16. 23,8 10,3 3,2 37,3 

17. 16,4 4,6 1,2 22,2 

18. 24,1 6,2 3,6 33,9 

19. 29,4 6,0 3,4 38,8 

20. 23,4 3,7 1,7 28,8 

21. 29,4 5,1 2,3 36,8 

22. 28,9 6,2 1,9 37,1 

23. 32,4 5,4 1,2 38,9 

 

Az egyes épületek nettó HMV igényeinél megfigyelhető, hogy 22 épülettípusnál a fejadag 

alapján számított érték alacsonyabb, mint a 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletben meghatározott, 

80 m2-nél kisebb alapterületű lakóegységekre vonatkozó 30 kWh/(m2év). A 120 m2-nél 

nagyobb alapterületű lakóépületeknél a nettó HMV igény nem haladja meg a 15 kWh/(m2év) 

értéket, amely azt jelenti, hogy a rendelet alapján számított csökkentett érték (80 m2-ig 

30 kWh/(m2év), az afeletti rész 15 kWh/(m2év)) jelentősen meghaladja a fejadag módszer 

alapján számított értéket. Látható továbbá, hogy a rendszerveszteségek összességében kis 

épületek esetén nagyobb, nagy épületek esetén kisebb részét teszik ki a HMV 

hőfelhasználásnak. Családi házak esetén ez az érték átlagosan 44,2%-ot, kisméretű társasházak 

esetén 38,9%-ot, míg nagyméretű társasházak esetén 22,4%-ot jelent. A 20. és 21. típusra 

számított értékeket érdemes összehasonlítani a 4.6 alfejezetben lévő, panelépület típusokra 

vonatkozó eredményekkel (24. táblázat), mivel ez a két típus a panelépületeket jellemzi az 

országos tipológián belül. A panelépület típusok esetén a nettó HMV igény 23,4 és 

32,0 kWh/(m2év) érték között változott, addig az országos tipológia alapján a két érték 

23,4, illetve 29,4 kWh/(m2év), vagyis a részletes és az átfogó elemzés eredménye hasonló 

eredményt ad. 
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Kisebb méretű épületeknél a fajlagosan nagy hasznosítható tetőfelület miatt előfordulhat, hogy 

a termelhető energia meghaladja az igényeket, így a napkollektoros számításokat két esetre is 

elvégeztem a városi potenciál számításhoz (4.7 alfejezet) hasonlóan, az egyik a maximális, a 

másik pedig az optimális kollektorfelület. Az egyes épülettípusokon elhelyezhető kollektorok, 

illetve napelemek darabszámát a 29. táblázatban foglaltam össze. Az energiagyűjtő szerkezetek 

tájolását a számítások során egységesnek tekintettem a különböző épülettípusoknál. Magastetős 

épületeken a hasznosítható tetőfelületet átlagosan DK-DNy tájolásúnak, míg lapostetős 

épületek esetén az energiagyűjtő szerkezeteket déli tájolásúnak vettem fel. 

29. táblázat, Az egyes lakóépület típusok esetén elhelyezhető kollektorok maximális és optimális, illetve az 

elhelyezhető PV panelek darabszáma 

Épülettípus nkoll,max nkoll,opt nPV 

1. 18 2 25 

2. 13 2 18 

3. 14 2 19 

4. 12 2 16 

5. 13 2 18 

6. 16 3 23 

7. 17 2 24 

8. 15 3 22 

9. 13 2 18 

10. 16 3 23 

11. 12 2 16 

12. 18 3 25 

13. 16 12 22 

14. 27 12 38 

15. 18 12 25 

16. 12 12 16 

17. 18 18 25 

18. 58 58 58 

19. 58 58 58 

20. 67 67 67 

21. 59 59 59 

22. 21 21 30 

23. 27 27 37 

 

A táblázatból kitűnik, hogy az optimális kollektor darabszám családi házak, illetve három kis 

társasház esetén jelent csökkenést. A többi épületnél megegyeznek a maximális és optimális 

darabszámok, ahogy az az előző 4.6 és 4.7 alfejezetekben is látható volt. Vagyis nagy 

társasházaknál az optimálishoz szükséges darabszám meghaladja a lehetőségeket. 

Az ismertetett meteorológiai jellemzők és épület paraméterek alapján a napkollektor-hozam 

számításokat a 3.4 alfejezet alapján végeztem el. Az alábbiakban az átlagos meteorológiai 

paraméterek felhasználásával kapott eredményeket ismertetem a meghatározott optimális 
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kollektorfelület esetén. Az épületekre kapott HMV hőfelhasználás, kollektorokra érkező 

napenergia és a kollektorok által hasznosított energia mennyiségét a 45. ábrán mutatom be. Az 

ábrán látható, hogy az abszorber felületre érkező sugárzás mennyisége 19 épület esetén haladja 

meg a HMV hőfelhasználást, csupán négy nagyméretű társasház esetén marad el a beérkező 

szoláris energia mennyisége a HMV hőfelhasználástól. A panelépület típusok (20. és 21.) 

eredményeit összehasonlítva a 39. ábrán bemutatott eredményekkel megállapítható, hogy a két 

tipológia eredményei közel vannak egymáshoz. 

 

45. ábra, Az egyes lakóépület típusok esetén számított HMV hőfelhasználás (qHMV+qHMV,v+qHMV,t), kollektorokra 

érkező napenergia (qszol) és a kollektorok által hasznosított (qkoll) enegia optimális kollektorfelület esetén 

Az egyes típusokra számított szoláris részarány és rendszerhatásfok értékeket a 46. ábrán 

szemléltetem. Az ábrán látható, hogy a szoláris részarány minden épülettípus esetén meghaladja 

a 27%-ot, azonban még a legjobb adottságokkal rendelkező 6. típusjelű családi ház esetén is 

csupán az 57%-ot éri el a szoláris részarány. 
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46. ábra, Az egyes lakóépület típusokra számított éves szoláris részarány (fi) és rendszerhatásfok (ηrendszer) 

értékek optimális kollektorfelület esetén 

Az egyes épülettípusokra számítottam maximális és optimális kollektor darabszám esetén a 

termelhető energiát, szoláris részarányt és rendszerhatásfokot a három, a 18. és 19. táblázatban 

ismertetett meteorológiai állapotra. A számított napkollektor energiatermelést a fűtött 

alapterületre fajlagosítottam. A maximális kollektorfelületre kapott eredményeket a 47. ábra, 

az optimális kollektorfelületre kapott eredményeket a 48. ábra mutatja be. A két ábra közötti 

különbségből látható, hogy lakóépületek és a kis társasházak esetén a túltermelés miatt minden 

esetben az igények nagy részét fedezi a termelt hőenergia. A különbség jobban látszik, ha a 

számított szoláris részarány (49. és 50. ábra), illetve rendszerhatásfok ábrákat (51. és 52. ábra) 

vizsgáljuk. A szoláris részarányoknál megfigyelhető, hogy maximális kollektorfelületet 

feltételezve családi házaknál a szoláris részarány 85% körül, kis társasházak esetén pedig 60% 

körül alakul. Ugyanezen épületeknél az optimális kollektorfelületekkel számolva a szoláris 

részarány 50% körül alakul. Rendszerhatásfokokat tekintve a maximális kollektorfelület mellett 

családi házaknál a rendszerhatásfok 15% körüli, kis társasházaknál pedig átlagosan 30%. 

Optimális kollektor darabszám esetén megfigyelhető, hogy a rendszerhatásfok 35% körül 

adódik. Nagy társasházak esetén a kollektor számok egyezése miatt nincsen különbség a két 

esetben számított szoláris részarány és rendszerhatásfok között. 

A 20. és 21. típusokra számított eredményeket összehasonlítva a 4.6 alfejezetben panelépület 

tipológiára számított eredményekkel megállapítható, hogy a számított fajlagos napkollektor 

energiatermelésben, szoláris részarányban és rendszerhatásfokban a paneltipológia eredményei 

nagyobb intervallumot fednek le, mely a több épülettípusnak köszönhető. 
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47. ábra, Az országos épülettipológiára az átlagos, minimális és maximális meteorológiai adatok 

(sugárzásösszeg, hőmérséklet) alapján számított kollektor energiatermelés a fűtött alapterületre vonatkoztatva a 

meghatározott maximális kollektorfelület esetén 

 

48. ábra, Az országos épülettipológiára az átlagos, minimális és maximális meteorológiai adatok 

(sugárzásösszeg, hőmérséklet) alapján számított kollektor energiatermelés a fűtött alapterületre vonatkoztatva a 

meghatározott optimális kollektorfelület esetén 
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49. ábra, Az országos épülettipológiára az átlagos, minimális és maximális meteorológiai adatok 

(sugárzásösszeg, hőmérséklet) alapján számított szoláris részarány a meghatározott maximális kollektorfelület 

esetén 

 

50. ábra, Az országos épülettipológiára az átlagos, minimális és maximális meteorológiai adatok 

(sugárzásösszeg, hőmérséklet) alapján számított szoláris részarány a meghatározott optimális kollektorfelület 

esetén 
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51. ábra, Az országos épülettipológiára az átlagos, minimális és maximális meteorológiai adatok 

(sugárzásösszeg, hőmérséklet) alapján számított rendszerhatásfok a meghatározott maximális kollektorfelület 

esetén 

 

 

52. ábra, Az országos épülettipológiára az átlagos, minimális és maximális meteorológiai adatok 

(sugárzásösszeg, hőmérséklet) alapján számított rendszerhatásfok a meghatározott optimális kollektorfelület 

esetén 
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A napkollektoros rendszerek számítása mellett elvégeztem a napelemes energiatermelés 

számítását is. Az eredményeket az 53. ábrán foglaltam össze. A számított eredmények a városi 

potenciálvizsgálat (4.7 alfejezet) eredményeihez hasonlóak. Az ábrán látható, hogy a fűtött 

alapterületre vonatkoztatott napelem energiatermelés családi házak esetén a legmagasabb, 

mivel ezen épületeknél van fajlagosan nagy hasznosítható tetőfelület. Az épületméret 

növekedésével a hasznosítható energia mennyisége fajlagosan csökken. 

 

53. ábra, Az országos épülettipológiára az átlagos, minimális és maximális meteorológiai adatok 

(sugárzásösszeg, hőmérséklet) alapján napelemes energiatermelés maximális tetőkihasználtság esetén a fűtött 

alapterületre vonatkoztatva 

Meghatároztam továbbá a napkollektoros rendszerrel maximális és optimális esetben 

kiváltható, illetve a napelemes rendszerrel épületenként kiváltható primerenergia mennyiségét. 

A primerenergia tényezőket a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet alapján vettem fel. A CO2 

emissziós tényezőket a Zöld Beruházási Rendszerben [139] alkalmazott értékekkel vettem 

figyelembe, melyek minimális eltéréssel azonosak a KEOP pályázatokban előírt értékekkel. Az 

épülettípusok létrehozása során a felmért épületek alapján meghatározó HMV rendszereket 

vettem figyelembe, mely jellemzően földgáz, illetve villamosenergia alapú, a két panelos 

épületet leszámítva, ahol a jellemző energiahordozó típus a távhő. A primerenergia tényezőket 

a 30. táblázatban foglaltam össze. Figyelembe véve, hogy a nappali és a csúcson kívüli 

elektromos áram primerenergia tényezője eltér, illetve a távhő esetére is adott több 

primerenergia tényező, így a felső- és alsó becslést adó tényezőkkel is elvégeztem a 

megtakarítás-számításokat. 
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30. táblázat, A modellben alkalmazott alsó- és felső primerenergia tényezők és CO2 emissziós tényezők 

 eprim,felső [kWh/kWh] eprim,alsó [kWh/kWh] fCO2 [g/kWh] 

1. 1 1 203 

2. 2,5 1,8 365 

3. 2,5 1,8 365 

4. 2,5 1,8 365 

5. 2,5 1,8 365 

6. 2,5 1,8 365 

7. 2,5 1,8 365 

8. 1 1 203 

9. 1 1 203 

10. 1 1 203 

11. 1 1 203 

12. 1 1 203 

13. 1 1 203 

14. 1 1 203 

15. 1 1 203 

16. 1 1 203 

17. 2,5 1,8 365 

18. 1 1 203 

19. 1 1 203 

20. 1,26 0,83 273 

21. 1,26 0,83 273 

22. 1 1 203 

23. 1 1 203 

 

A kapott fajlagos primerenergia megtakarításokat épülettípusonként az 54. ábrán, a CO2 

megtakarításokat az 55. ábrán hasonlítottam össze. A primerenergia megtakarítások ábráján 

látható, hogy a városi potenciálszámítás eredményéhez hasonlóan (27. táblázat) ebben az 

esetben is a kisebb épületek esetén nagyobb a napelemes rendszerrel kiváltható primerenergia. 

Az eredmény a CO2 megtakarítás ábráján is hasonló, azonban az arányok picivel eltérnek, 

melynek oka, hogy a primerenergia tényezők és CO2 emissziós tényezők nem egyenes arányban 

változnak. Az eredményekből megállapítható továbbá, hogy nagyobb épületméretek esetén, 

ahol a HMV hőfelhasználáshoz mérten fajlagosan kisebb a hasznosítható tetőfelület, ott 

napkollektoros rendszerrel váltható ki több primerenergia, míg családi házak esetén napelemes 

rendszerrel. Az eredményt természetesen nagymértékben befolyásolja, hogy napelemes 

rendszereknél a teljes energiatermelés hasznosul, illetve a villamosenergia rendszerben 

tárolható, míg napkollektoros rendszereknél az energiatermelést nagymértékben korlátozza az 

elfogyasztott energia mennyisége. Fel kell azonban arra is hívnom a figyelmet, hogy azt 

feltételeztem, hogy a napelemek által termelt energia teljes mértékben hasznosul vagy 

feltölthető a villamos hálózatba. A valóságban ennek korlátot szabhat az aktuális jogi 

szabályozás, mely a kötelező átvételt felülről behatárolhatja. Ezt a korlátot azonban jelen 

disszertáció keretében nem vizsgáltam, mert vizsgálatom elsődleges célja a szakpolitika 
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figyelmének felhívása a lehetőségekre. A jogi szabályozást a szakpolitika a kívánt céloknak 

alárendelheti. 

 

54. ábra, Az országos épülettipológiára átlagos meteorológiai adatok alapján számított primerenergia kiváltás 

épületenként 

 

55. ábra, Az országos épülettipológiára átlagos meteorológiai adatok alapján számított CO2 megtakarítás 

épületenként 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

P
ri

m
er

en
er

g
ia

 k
iv

ál
tá

s
[k

W
h
/(

m
2
év

)]

Lakóépület típus

Eprim,koll,max Eprim,koll,opt Eprim,PV

0

5

10

15

20

25

30

35

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

C
O

2
m

eg
ta

k
ar

ít
ás

[k
g
/(

m
2
év

)]

Lakóépület típus

Fprim,koll,max Fprim,koll,opt Fprim,PV



 

98 

Az előzőekben számított épülettípusokra vonatkozó eredményeket országos szintre a KSH 

adatok alapján számítottam át. Az egyes épülettípusonként termelhető összes energiát a 

31. táblázatban foglaltam össze. Az értékeket országos szinten összesítve a 32. táblázat 

tartalmazza. 

31. táblázat, Az egyes lakóépület típusok esetén elhelyezhető kollektorok maximális és optimális, illetve az 

elhelyezhető PV modulok felülete és a termelhető végenergia mennyisége 

 

Napelem 

energiatermelés 

[TJ/év] 

Napkollektor 

energiatermelés 

(MAX). [TJ/év] 

Napkollektor 

energiatermelés 

(OPT.) [TJ/év] 

Napelem 

felület 

[ezer m2] 

Napkollektor-

felület (MAX) 

[ezer m2] 

Napkollektor-

felület (OPT) 

[ezer m2] minimum – maximum 

(átlag) 

1. 
3194 – 4331 

(4078) 

2763 – 2745 

(2718) 

1160 – 1354 

(1289) 
8316 7044 783 

2. 
5698 – 7727 

(7276) 

6358 – 6351 

(6241) 

2882 – 3367 

(3204) 
14835 12605 1939 

3. 
3311 – 4490 

(4228) 

3321 – 3333 

(3292) 

1557 – 1812 

(1725) 
8621 7474 1068 

4. 
2426 – 3289 

(3097) 

2809 – 2813 

(2764) 

1357 – 1579 

(1504) 
6315 5572 929 

5. 
6691 – 9074 

(8544) 

6733 – 6751 

(6664) 

3289 – 3814 

(3634) 
17421 14802 2277 

6. 
2020 – 2739 

(2579) 

1883 – 1891 

(1869) 

1091 – 1231 

(1184) 
5259 4304 807 

7. 
4091 – 5548 

(5224) 

3767 – 3762 

(3720) 

1565 – 1832 

(1742) 
10652 8877 1044 

8. 
1627 – 2207 

(2078) 

1649 – 1648 

(1622) 

937 – 1067 

(1023) 
4237 3398 680 

9. 
2431 – 3297 

(3104) 

2985 – 2968 

(2916) 

1258 – 1479 

(1405) 
6329 5378 827 

10. 
1954 – 2650 

(2495) 

2055 – 2053 

(2019) 

1102 – 1267 

(1209) 
5088 4164 781 

11. 
564 – 765 

(721) 

802 – 797 

(783) 

332 – 391 

(372) 
1470 1297 216 

12. 
650 – 882 

(830) 

677 – 676 

(666) 

342 – 396 

(377) 
1693 1434 239 

13. 
202 – 273 

(257) 

576 – 622 

(604) 

472 – 543 

(518) 
525 449 337 

14. 
610 – 827 

(778) 

1237 – 1249 

(1223) 

823 – 943 

(901) 
1587 1327 590 

15. 
131 – 177 

(167) 

374 – 406 

(395) 

280 – 324 

(309) 
341 288 192 

16. 
40 – 54 

(51) 

132 – 153 

(146) 

132 – 153 

(146) 
103 91 91 

17. 
120 – 163 

(153) 

430 – 516 

(488) 

430 – 516 

(488) 
312 264 264 

18. 
343 – 466 

(438) 

1238 – 1308 

(1283) 

1238 – 1308 

(1283) 
882 1038 1038 

19. 
200 – 272 

(256) 

765 – 842 

(818) 

765 – 842 

(818) 
515 606 606 

20. 
194 – 265 

(249) 

830 – 952 

(914) 

830 – 952 

(914) 
501 589 589 
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Napelem 

energiatermelés 

[TJ/év] 

Napkollektor 

energiatermelés 

(MAX). [TJ/év] 

Napkollektor 

energiatermelés 

(OPT.) [TJ/év] 

Napelem 

felület 

[ezer m2] 

Napkollektor-

felület (MAX) 

[ezer m2] 

Napkollektor-

felület (OPT) 

[ezer m2] minimum – maximum 

(átlag) 

21. 
141 – 192 

(180) 

581 – 659 

(634) 

581 – 659 

(634) 
363 427 427 

22. 
64 – 87 

(82) 

222 – 264 

(251) 

222 – 264 

(251) 
167 138 138 

23. 
27 – 36 

(34) 

99 – 119 

 (112) 

99 – 119 

(112) 
69 60 60 

 

Az eredmények számítása során számos feltételezéssel és közelítéssel éltem, így szükséges egy 

érzékenységi vizsgálat elvégzése is. Napkollektoros rendszerek energiatermelésének számítása 

során több bemenő paramétert is meg kellett határozni, ezek a napkollektor típus, a 

meteorológiai paraméterek, a HMV hőigény, a HMV elosztási- és tárolási veszteségek, tehát a 

HMV oldali teljes hőfelhasználás. Az egyes bemenő paraméterek hatása a számítások 

komplexitása miatt nem egyenesen arányos az elkövetett hiba mértékével. Mivel a bemenő 

paraméterek hibája közvetlenül nem becsülhető (pl. a 2000 épület felmérési adatainak 

megbízhatósága) ezért megvizsgáltam az egyes bemenő paraméterek feltételezett hibáját a 

kapott eredményre. Vizsgáltam a meteorológia hatását, ahogy az az előző táblázat 

eredményeinél is látható. Vizsgáltam továbbá, hogy a napkollektor típusok közül a legjobb és 

a legrosszabb kollektor termelése között mekkora különbség van. Ezen felül célom volt a teljes 

HMV hőfelhasználásra, illetve az egyes részinek (hőigény, elosztási- és tárolási veszteség) 

meghatározni, hogy egy jelentős – 20%-os hiba – hatását vizsgáljam meg a végeredményre. A 

kapott eredményeket épülettípusonként a 33. táblázatban összegeztem. A táblázatból látható, 

hogy a vizsgált feltételek mellett a legnagyobb hibát a kollektor típus választása adja, 

országosan egy átlagos kollektorhoz képest -28,3% – 9,3%-ot. A meteorológia adja a második 

legnagyobb eltérést a termelésben -9,2% – 4,7%. A teljes HMV hőfelhasználás becslésénél 

vétett 20%-os hiba országosan mindössze -7,5% – 5,0% hibát okoz. Amennyiben a legrosszabb 

és legjobb adottságokat, illetve legkisebb és legnagyobb HMV hőfelhasználás hatását veszem 

figyelembe, úgy országosan a hiba -37,8% – 16,4%. 

32. táblázat, Az egyes lakóépület típusok esetén elhelyezhető kollektorok maximális és optimális, illetve az 

elhelyezhető PV modulok felülete és a termelhető végenergia mennyisége, primerenergia kiváltás és CO2 

megtakarítás 

 Napelem Napkollektor (MAX) Napkollektor (OPT) 

Energiatermelés [PJ/év] 

min – max 

(átlag) 

36,73 – 49,81 

(46,90) 

42,29 – 42,88 

(42,14) 

22,75 – 26,21 

(25,04) 

Primerenergia kiváltás 

[PJ/év] 

min – max 

80,8 – 109,6 62,3 – 81,4 32,2 – 47,9 

CO2 megtakarítás 

[kt/év] 

min – max 

3724 – 5050 3551 – 3593 1858 – 2146 

Összfelület [km2] 95,60 81,62 15,92 
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33. táblázat, Az országos optimális napkollektoros energiatermelési potenciál hibatáblázata különböző kollketortípusokat, meteorológiai paramétereket, illetve a HMV 

rendszer hőigénybecslésében 20%-os relatív hibát feltételezve  

 Kollektortípus Meteorológia HMV igény Elosztási veszteség Tárolási veszteség Hőfelhasználás Összesen 

Épülettípus Eltérés az átlaghoz képest: MIN – MAX 

1. típus -28,3% – 9,7% -10,0% – 5,1% -3,1% – 2,5% -1,2% – 1,1% -1,3% – 1,2% -6,2% – 4,4% -38,2% – 16,9% 

2. típus -28,3% – 9,8% -10,0% – 5,1% -3,0% – 2,5% -1,2% – 1,1% -1,2% – 1,1% -6,1% – 4,3% -38,2% – 16,9% 

3. típus -28,3% – 9,5% -9,7% – 5,0% -2,9% – 2,4% -1,6% – 1,4% -1,5% – 1,3% -6,7% – 4,7% -38,3% – 17,2% 

4. típus -28,3% – 9,5% -9,7% – 5,0% -3,0% – 2,5% -1,4% – 1,3% -1,4% – 1,3% -6,6% – 4,7% -38,2% – 17,1% 

5. típus -28,3% – 9,3% -9,5% – 5,0% -3,0% – 2,6% -1,5% – 1,4% -1,6% – 1,5% -7,1% – 4,9% -38,2% – 17,2% 

6. típus -28,4% – 7,9% -7,9% – 4,0% -4,9% – 3,6% -2,8% – 2,4% -2,0% – 1,9% -12% – 6,7% -37,7% – 17,1% 

7. típus -28,3% – 9,9% -10,2% – 5,2% -3,0% – 2,5% -1,1% – 1,0% -1,1% – 1,0% -5,9% – 4,1% -38,2% – 16,8% 

8. típus -28,4% – 8,7% -8,4% – 4,3% -4,6% – 3,4% -2,1% – 1,7% -1,7% – 1,4% -10,6% – 6,0% -37,6% – 16,8% 

9. típus -28,2% – 10,1% -10,4% – 5,2% -2,9% – 2,4% -1,0% – 0,9% -1,0% – 0,9% -5,5% – 3,8% -38,2% – 16,7% 

10. típus -28,4% – 9,0% -8,9% – 4,8% -3,9% – 3,2% -1,7% – 1,6% -1,3% – 1,2% -8,6% – 5,4% -37,7% – 16,7% 

11. típus -28,2% – 10,2% -10,7% – 5,3% -2,8% – 2,3% -0,9% – 0,9% -0,9% – 0,8% -5,2% – 3,6% -38,3% – 16,7% 

12. típus -28,4% – 9,2% -9,2% – 4,9% -3,7% – 3,0% -1,6% – 1,5% -1,1% – 1,1% -7,6% – 5,1% -37,8% – 16,7% 

13. típus -28,4% – 8,9% -8,8% – 4,8% -4,2% – 3,3% -2,4% – 2,1% -0,7% – 0,6% -9,1% – 5,6% -37,7% – 16,7% 

14. típus -28,4% – 8,8% -8,7% – 4,7% -4,5% – 3,4% -2,4% – 2,1% -0,7% – 0,7% -9,6% – 5,7% -37,6% – 16,6% 

15. típus -28,3% – 9,4% -9,5% – 5,0% -3,8% – 3,1% -1,8% – 1,7% -0,5% – 0,5% -6,8% – 4,8% -37,8% – 16,5% 

16. típus -28,4% – 9,4% -9,4% – 5,0% -3,9% – 3,1% -1,8% – 1,6% -0,5% – 0,5% -6,9% – 4,8% -37,7% – 16,4% 

17. típus -28,1% – 11,1% -11,9% – 5,7% -2,3% – 1,7% -0,7% – 0,6% -0,2% – 0,2% -3,4% – 2,3% -38,6% – 16,5% 

18. típus -28,1% – 6,0% -3,5% – 1,9% -9,3% – 6,9% -2,5% – 2,2% -1,4% – 1,2% -13,8% – 9,5% -35,2% – 12,4% 

19. típus -28,5% – 8,2% -6,5% – 3,0% -7,5% – 4,8% -1,5% – 1,3% -0,8% – 0,8% -11% – 6,3% -36,0% – 13,6% 

20. típus -28,1% – 10,1% -9,2% – 4,1% -4,0% – 3,0% -0,7% – 0,6% -0,3% – 0,3% -5,3% – 3,7% -37,1% – 14,4% 

21. típus -28,3% – 9,6% -8,4% – 3,9% -4,7% – 3,6% -0,8% – 0,8% -0,4% – 0,3% -6,3% – 4,4% -36,7% – 14,2% 

22. típus -28,1% – 10,9% -11,5% – 5,6% -2,7% – 2,1% -0,6% – 0,6% -0,2% – 0,2% -3,8% – 2,6% -38,3% – 16,3% 

23. típus -28% – 11,3% -12,2% – 5,8% -2,2% – 1,6% -0,4% – 0,4% -0,1% – 0,1% -2,9% – 2,0% -38,6% – 16,4% 

Országosan -28,3% – 9,3% -9,2% – 4,7% -3,8% – 3,0% -1,5% – 1,4% -1,2% – 1,1% -7,5% – 5,0% -37,8% – 16,4% 
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Felmerül a kérdés továbbá, hogy a 32. táblázatban meghatározott országos energia kiváltási 

potenciál sok vagy kevés. A nagyságrendeket érzékelteti az alábbi két idézet a Nemzeti 

Energiastratégiából [10] és Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervéből 

[12]: 

„A cél az, hogy a 2010-es 1085 PJ hazai primerenergiafelhasználás lehetőleg csökkenjen, de a 

legrosszabb esetben se haladja meg 2030-ra az 1150 PJ-t, a gazdasági válság előtti évekre 

jellemző értéket.” [10] 

„… reális célkitűzés lehet a megújuló energiaforrások bruttó fogyasztásának legalább 

120,56 PJ-ra történő növelése 2020-ra […] A 2. számú fejezetben bemutatott energiapálya 

alapján ez a teljes bruttó energiafogyasztás 14,65%-a.” [12] 

Tehát a Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervben 120,56 PJ/év a megfogalmazott 

bruttó megújuló energia célérték, míg az épületek tetején potenciálisan elhelyezett 

energiagyűjtő elemekkel reálisan kiváltható primerenergia 22,75 – 49,81 PJ/év. Mint a 

bevezetőben említettem, a Nemzeti Energiastratégia 1838 PJ/évben állapította meg az országos 

elméleti maximális napenergia-potenciált. Látható, hogy a lakóépületek tetején elhelyezett 

rendszerekkel az elméleti maximumnak csak kis töredéke (csupán 1,2 – 2,7%-a) hasznosítható, 

ezért az elméleti maximumra nem szabad szakpolitikai döntéseket alapozni. 

Hasonlóan a hasznosított napenergia mennyiségekhez, meghatároztam az országos szintű HMV 

hőfelhasználást is a lakóépület állományra. Erre 54,51 PJ/év eredmény adódott. Így maximális 

kollektor kihasználás esetén az országos fogyasztás 77%-a, optimális kollektor telepítés esetén 

pedig 46%-a fedezhető. A megelőző, 2006-os tanulmányban [62] az akkori napkollektoros 

rendszerparaméterekkel számolva a termelhető energia mennyiségét 48 PJ/év értékere 

becsülték, összesen ~32 km2 kollektorfelületen. Ez a disszertációmban ismertetett optimális 

kollektorfelületre kapott eredménynek, illetve hasznosítható tetőfelületnek is közel duplája, 

melynek egyik oka, hogy disszertációmban egyes családiház típusoknál két napkollektort 

feltételeztem, míg a 2006-os tanulmányban minden családi házra három napkollektorral 

számoltak. Megjegyzendő azonban, hogy a napkollektoros rendszerek energiatermelése a 

kollektorfelülethez viszonyítva magasabb, az országos átlagból számítva 420 kWh/(m2év) 

értékről 437 kWh/(m2év) értékre. 

Napelemes rendszerek esetén a 2006-ban becsült energiatermelés 12,07 PJ/év volt, összesen 

29,11 km2 felületen. A disszertációban megállapított összes felület nagysága ennél jóval 

nagyobb, 95,60 km2, így az energiatermelés is hasonlóképpen többszöröse a 2006-ban 

meghatározott értéknek. Az országos átlagra számított fajlagos napelem energiatermelés a 

2006-os becslés esetén 115,1 kWh/(m2év), míg a disszertációm eredménye alapján számított 

hasonló érték 136,3 kWh/(m2év). 



 

102 

5 Új tudományos eredmények 

5.1 Egyszerűsített éves sugárzásösszeg számító összefüggés 

Az egyszerűsített napenergia-potenciál számító összefüggés meghatározása során a 

rendelkezésemre álló CarpatClim adatbázis alapján a nagyobb kárpát-medencei régióra 

végeztem vizsgálatot. Az adatbázis 1981 – 2010 közötti napi napfénytartam adatait használtam 

fel 5895 területegységre (hozzávetőlegesen 10 x 10 km-es adatbázis). Az adatokból képeztem 

napi átlagos globálsugárzás értékeket a teljes területre. A kapott átlagos évre számítottam a Liu–

Jordan sugárzásszámító modell alapján fokonként minden dőlés- és azimut szögpárra a 

beérkező éves sugárzás mennyiségét. A kapott pontokra egy felület illeszthető, melynek leíró 

egyenletét statisztikai módszerekkel meghatároztam. 

A Kárpát-medence egy adott pontján az egységnyi felületre érkező éves szoláris 

energiahozam a tájolás és dőlésszög függvényében a következő másodfokú polinommal 

közelíthető: 

𝑮é𝒗𝒆𝒔,𝒕 = {[𝜶𝒂 ∙ 𝐜𝐨𝐬(𝜸𝑴) + 𝜷𝒂] ∙ 𝜶𝑴
𝟐 + [𝜶𝒃 ∙ 𝐜𝐨𝐬(𝜸𝑴) + 𝜷𝒃 + 𝜸𝒃 ∙ 𝐜𝐨𝐬(𝟐 ∙ 𝜸𝑴)] ∙ 𝜶𝑴 + 𝟏}   

∙ 𝑮é𝒗𝒆𝒔, 

ahol Géves,t (kWh/(m2év)) a tájolt síkra érkező sugárzás éves mennyisége, αM (°) a felület 

dőlésszöge, γM (°) a felület azimutszöge, a déli tájoláshoz viszonyítva, αa, αb, βa, βb, γb 

empirikus konstansok és Géves (kWh/(m2 év)) a vízszintes síkra érkező globálsugárzás éves 

mennyisége, amely például a CarpatClim adatbázisból kivehető. A Kárpát-medence 

területére alkalmazható konstansok értéke a következő: 

Konstans Érték 

αa –5,37∙10–05 

βa –3,98∙10–05 

αb 6,55 10–03 

βb –6,97∙10–04 

γb –7,15∙10–04 

Kapcsolódó publikációk: [S1–S4] 

5.2 Napelemek árnyékmaszkjának szerkesztése mérési adatok alapján 

A napenergia-gyűjtő szerkezetek hibás elhelyezéséből adódó önárnyék az energiatermelést 

drasztikusan csökkentheti. Ezen hibák azonosítására az energiatermelés adatait felhasználó 

hibadiagnosztikai eljárást dolgoztam ki. A módszer hasznos lehet meglévő rendszerek 

távfelügyeleténél, hiszen a növényzet és az épített környezet folyamatosan változik. 

Polikristályos napelemek, illetve napelem sorok árnyékmaszkja szerkeszthető a napelem 

vagy napelem sorok teljesítmény adatai és az azzal egy időben mért globálsugárzás 

alapján az alábbi lépéseket követve: 

1. Egyidejű napelem teljesítmény és vízszintesen mért globálsugárzási adatok 

rögzítése legalább órás felbontásban, pontosabb eredmény érdekében javasolt a 

diffúz, vagy a direkt sugárzás mérése is, ebben az esetben a 2. pont kihagyható. 
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2. A vízszintesen mért globálsugárzásból a diffúz sugárzási részarány Budapesten, 

illetve pontosabb adatok hiányában Magyarországon az alábbi képlet szerint 

számítható: 

𝑫

𝑮
=

{
  
 

  
 𝟎, 𝟖𝟓 𝒉𝒂 

𝑮

𝑮𝟎
 ≤  𝟎, 𝟐𝟕

𝟏, 𝟐𝟓 − 𝟏, 𝟒𝟖𝟖 ∙
𝑮

𝑮𝟎
𝒉𝒂 𝟎, 𝟐𝟕 <  

𝑮

𝑮𝟎
 <  𝟎, 𝟕𝟏

𝟎, 𝟏𝟗𝟓 𝒉𝒂 𝟎, 𝟕𝟏 ≤  
𝑮

𝑮𝟎 }
  
 

  
 

, 

ahol D (W/m2) a vízszintes felületre érkező diffúz sugárzás, G (W/m2) a vízszintes felületre 

érkező globálsugárzás és G0 (W/m2) a csillagászatilag lehetséges sugárzás. 

3. A mért, illetve számított vízszintes felületre érkező globál- és diffúz sugárzás esetén 

a tájolással és dőlésszöggel rendelkező felületre érkező direkt sugárzás számítható 

a következő összefüggéssel: 

𝑰𝒕 = (𝑮 − 𝑫) ∙
𝐜𝐨𝐬 𝜽

𝐬𝐢𝐧𝜶𝒔
, 

ahol It (W/m2) a direkt sugárzás a tájolással, dőlésszöggel rendelkező felületen, D (W/m2)a 

vízszintes felületre érkező diffúz sugárzás, G (W/m2) a vízszintes felületre érkező 

globálsugárzás, θ (°)a felület normálvektora és a felületből a Nap irányába mutató 

vektorok által közrezárt szög és αs (°) a napmagasság. 

4. A napelem teljesítmény adatok ábrázolása a számított direkt sugárzás 

függvényében. 

5. A diagramról azon pontok kiválasztása, melyekre az alábbi két feltétel teljesül: 

o a napelem maximális teljesítményének 20%-ánál kisebb az értéke, 

o a direkt sugárzás értéke nagyobb, mint 100 W/m2. 

6. A kiválasztott pontokra az időpontjukhoz tartozó napmagasság és azimutszögek 

meghatározása, nappálya diagramban való ábrázolása. 

7. A kapott árnyékmaszk diagramon a pontfelhők burkológörbéi megadják az 

árnyékoló objektumok kontúrjait. 

Kapcsolódó publikációk: [S5,S6] 

5.3 Panelépületek havi HMV hőfelhasználásának meghatározása az éves 

hőfelhasználás alapján 

Napkollektoros rendszerek tervezésénél a termelhető hőenergia mennyiségét alapvetően a 

rendelkezésre álló, napenergia hasznosítás szempontjából alkalmas tetőfelület, a tervezett 

kollektorokra beérkező napenergia mennyisége és a kiszolgált rendszer hőenergia-igénye 

befolyásolja. Napkollektoros rendszerek méretezésénél javasolt havi adatokat felhasználni a 

méretezésnél, mivel ez jóval pontosabb becslést ad a későbbiekben ténylegesen termelhető 

energia mennyiségére, mint az éves módszer. Éves módszer használata esetén előfordulhat, 

hogy az épületek nyári HMV hőigényénél nagyobb a napkollektorok energiatermelése, amely 
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a számításban nem jelenik meg. A hibás méretezés a napkollektoros rendszer károsodásához is 

vezethet, mivel a csövekben áramló közeg megkocsonyásodik és használhatatlanná teszi a 

rendszert. Ezenkívül az ilyen rendszerek gazdaságos üzemeltetése sem megvalósítható. 

Vizsgálataim során 117 debreceni távfűtött panelépület 8 éves havi HMV hőfelhasználás 

adatait dolgoztam fel. Meghatároztam a jellemző havi hőfelhasználás értékeket, melyek az éves 

lefutást tekintve cosinus függvénnyel közelíthetők, az éves periodicitás miatt. Ez az eredmény 

pontosabb, mint az eddigi hazai méretezések során felhasznált közelítések. 

Hazai panelépületek napkollektoros rendszereinek tervezésénél az épület éves HMV 

hőfelhasználása ismeretében a havi hőfelhasználások az éves periodicitást kihasználva az 

alábbi összefüggéssel számíthatók: 

𝒒𝑯𝑴𝑽,𝒊 = (𝟎, 𝟏𝟖 ∙ 𝐜𝐨𝐬(𝟎, 𝟒𝟔𝟑 ∙ 𝒊) + 𝟎, 𝟎𝟖𝟔) ∙ 𝒒𝑯𝑴𝑽,𝒕𝒐𝒕, 

ahol qHMV,tot (kWh/(m2év)) az épület éves fajlagos HMV hőfelhasználása, qHMV,i 

(kWh/m2hó) az épület i-edik havi fajlagos HMV hőfelhasználása, i a hónap sorszáma 

Kapcsolódó publikációk: [S7,S8] 

5.4 Panelépületekben napkollektorokkal termelhető hőenergia mennyisége 

A panelépületek tetején a napkollektorok, napelemek elhelyezésére korlátot szab a 

rendelkezésre álló tetőfelület, a felépítmények által, illetve a napkollektorok rögzítésével 

összefüggő egymásra vetett árnyékok. Ehhez a jellemzően 5 – 11 szintből adódó magas 

lakószám miatt jelentős HMV igény és rendszerveszteség társul. Ezek a tényezők együttesen 

azt eredményezik, hogy a műszakilag racionálisan elérhető szoláris részarány elmarad az 

alacsonyabb szintszámú épületekétől, különös tekintettel a családi házakra, ahol a szoláris 

részaránynak nem a rendelkezésre álló elhelyezési felület szab határt.  

A hazai panelos lakóépület állomány uniformizált jellegéből adódóan könnyen tipizálható, ami 

alapján városi vagy országos szintű napenergiahasznosítási potenciál számítások végezhetők. 

Ennek érdekében épülettipológia alapú számításokat végeztem, Hrabovszky-Horváth által 

kidolgozott paneltipológia felhasználásával [97]. A vizsgálat során feldolgoztam 

48 Magyarországon forgalmazott napkollektor típus műszaki jellemzőit, és ez alapján 

kiválasztottam egy átlagosnál jobb minőségű napkollektort, amellyel további számításaimat 

végeztem. Az általam 15 panelépület típusra meghatározott szoláris részarányra és 

rendszerhatásfokra vonatkozó számítási eredmények felhasználhatók épületállomány szintű 

bottom-up elemzésekhez, valamint felújítási koncepciók kidolgozásának alapjaként. 

A hazai panelos technológiával létesített lakóépületek esetén a termikus napenergia hasznosítás 

reális tartományának műszaki korlátai vannak, melyek a geometriai sajátosságokból, az ezzel 

összefüggő fogyasztói igényekből és rendszerveszteségekből következnek. 
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Épülettipológia segítségével meghatároztam a hazai panelépület típusok tetőfelületén 

elhelyezhető napkollektor mezők által hasznosítható napenergia mennyiségét. A 

panelépületek 15 jellegzetes típusára teljes tetőkihasználtság esetén a reális HMV 

termelésre vonatkozó szoláris részaránynak felső határa van, ami a 20,4 – 58,6% 

tartományba esik 24,3 – 41,4% rendszerhatásfok mellett. Épület állomány szintű 

napenergia potenciál vizsgálatok esetén ezt a felső határt tekintetbe kell venni. Az egyes 

típusokra vonatkozó részletes eredményeket az alábbi táblázatban foglalom össze: 

  
qkoll 

[kWh/(m2év)] 

fi 

[–] 

ηrendszer 

[%] 

 minimum – maximum (átlag) 

4M 10,1 – 12,1 (11,4) 28,4 – 36,5 (34,3) 38,7 – 39,4 (38,8) 

GYŐR 6/73 19,9 – 23,1 (22,0) 39,2 – 49,6 (46,7) 36,5 – 36,5 (36,0) 

H-0 18,8 – 21,5 (20,5) 47,4 – 58,6 (55,4) 34,6 – 34,2 (33,9) 

TB 51 21,0 – 22,2 (21,7) 47,7 – 54,5 (52,9) 26,1 – 24,3 (24,2) 

1301 8,4 – 10,1 (9,5) 20,4 – 26,8 (25,1) 40,2 – 41,4 (40,6) 

3FOG 20,3 – 23,5 (22,3) 41,4 – 52,2 (49,2) 36,0 – 35,9 (35,4) 

3FOG - hőhidas 20,3 – 23,5 (22,3) 41,4 – 52,2 (49,2) 36,0 – 35,9 (35,4) 

6FOG 11,5 – 13,7 (13,0) 24,4 – 31,8 (29,9) 32,1 – 32,5 (31,9) 

A10 15,1 – 17,8 (16,9) 31,6 – 40,5 (38,2) 34,3 – 34,4 (33,8) 

KB-512 12,7 – 15,1 (14,3) 27,4 – 35,4 (33,3) 34,3 – 34,6 (34,0) 

C3 10,2 – 12,2 (11,6) 23,8 – 31,0 (29,2) 32,2 – 32,7 (32,1) 

KF10 12,2 – 14,5 (13,8) 25,3 – 32,8 (30,9) 32,2 – 32,6 (32,0) 

K-I 16,3 – 19,1 (18,1) 34,2 – 43,7 (41,1) 34,6 – 34,8 (34,0) 

KY 9,9 – 11,8 (11,3) 23,2 – 30,1 (28,4) 30,0 – 29,3 (29,1) 

P100 13,1 – 15,7 (14,8) 24,1 – 31,6 (29,6) 37,1 – 37,9 (37,0) 

 

Kapcsolódó publikációk: [S7,S8] 

5.5 Országos aktív napenergiahasznosítási potenciál 

Települési vagy országos szintű napenergiahasznosítási potenciál számítási eljárásokhoz 

alkalmazhatók az ún. bottom-up módszerek, melyek épülettipológián alapulnak. Ez azt jelenti, 

hogy a vizsgált épületállományt típusokba soroljuk és típusonként egy-egy modellépületre 

végzünk elemzést. A kapott eredmények statisztikai adatok felhasználásával kivetíthetők a 

teljes vizsgált állományra. Kutatásaim során ilyen eljárással meghatároztam a teljes hazai 

lakóépület állomány tetőfelületén elhelyezhető napkollektor és napelem mezők által 

hasznosítható napenergia mennyiségét. Ennek során a következő lépéseket alkalmaztam: 

1. Tipológia kiválasztása. 

a. Kiinduló lépésként olyan tipológiát kellett kiválasztani, ami alkalmas az 

országos lakóépület állomány napenergia potenciál számításához szükséges 

modellezésére, valamint ismertek az egyes típusok statisztikai adatai [14,94]. 

2. A potenciális tetőfelületek és egyéb geometriai, műszaki adatok meghatározása 

típusonként. Ehhez többféle módszer alkalmazási lehetőségeit megvizsgáltam: 
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a. típusonként választott egy-egy mintaépület épülettervek és helyszíni szemle 

alapján történő elemzése; 

b. geoinformatikai felmérés (berepülés drón, vagy LiDAR segítségével); 

c. adott típusba tartozó nagyszámú épület szakértői felmérési adatainak elemzése. 

3. Az épületek fontosabb paramétereinek meghatározása után a napenergia-potenciál 

számítás már elvégezhető. Az országos eredmények meghatározása előtt előzetes 

számításokat végeztem Debrecenre, melynek célja a városi szintű potenciálelemzés 

volt. A munka során egy, már korábban elkészített lakóépület tipológiát használtam fel 

[95,96]. A vizsgálat tapasztalatait az országos kivetítés során felhasználtam. 

4. Feldolgoztam az országos lakóépület tipológia [14,91–94] 23 épülettípusára vonatkozó 

adatokat. Meghatároztam a típusok átlagos geometriai jellemzőit, tipikus műszaki és 

fogyasztói adatait. Ezek alapján típusonként meghatároztam az elhelyezhető 

energiagyűjtő felületeket két variációban: a racionálisan elhelyezhető maximális, és a 

gazdaságossági szempontokat is figyelembe vevő optimális változat szerint. 

Meghatároztam ezután a termelhető energiát, a szoláris részarányt, valamint a 

rendszerhatásfokokat.  

5. Meghatároztam a kiváltott primerenergia mennyiségét, illetve a CO2 kibocsátás 

csökkenést figyelembe véve a jellemző kiváltott rendszerek tulajdonságait. 

6. A statisztikai adatok felhasználásával elvégeztem az országos kivetítéseket. 

Épülettipológia alapú bottom-up módszer segítségével meghatároztam a teljes hazai 

lakóépület állomány tetőfelületén elhelyezhető napkollektor mezők esetén a maximálisan 

és műszaki optimumban termelhető hő-, valamint napelem mezők esetén maximálisan 

termelhető villamosenergia mennyiségét figyelembe véve a hazai meteorológiai 

szélsőségeket. Ezen végenergiákhoz köthetően meghatároztam továbbá a kiváltható 

primerenergia mennyiségét és a CO2 megtakarítási potenciált is. A kapott eredményeket 

az alábbi táblázatban foglalom össze: 

 Napelem Napkollektor (MAX) Napkollektor (OPT) 

Energiatermelés [PJ/év] 

min – max 

(átlag) 

36,73 – 49,81 

(46,90) 

42,29 – 42,88 

(42,14) 

22,75 – 26,21 

(25,04) 

Primerenergia kiváltás 

[PJ/év] 

min – max 

80,8 – 109,6 62,3 – 81,4 32,2 – 47,9 

CO2 megtakarítás 

[kt/év] 

min – max 

3724 – 5050 3551 – 3593 1858 – 2146 

Összfelület [km2] 95,60 81,62 15,92 

 

Kapcsolódó publikációk: [S7–S11] 
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6 Az új eredmények hasznosíthatósága 

Létrehoztam egy egyszerűsített számítási módszert, mely segítségével a gyakorló mérnökök a 

CarpatClim ingyenes adatbázis adatainak felhasználásával az eddigi módszereknél lényegesen 

könnyebben és gyorsabban, költséges adatvásárlás nélkül tudják tetszőleges dőlésszögű és 

tájolású felületre meghatározni az érkező hasznosítható éves sugárzási energiát. Ez mind a 

napelemek, mind a napkollektorok tervezését megkönnyíti, különösen a koncepcionális 

fázisban. Energiatanúsítás, auditálás esetén az összefüggés szintén alkalmazható. 

A 4.4 alfejezetben ismertetett árnyékmaszk szerkesztési módszer alkalmazható meglévő 

napelemes rendszerek távolból történő felügyeletére, hiszen a növényzet és az épített környezet 

folyamatosan változik. 

Foglalkoztam panelépületekben a használati melegvíz felhasználási szokásokkal is, melyek az 

elmúlt évtizedekben jelentősen megváltoztak, ennek ellenére a tervezői gyakorlatban ma is régi 

elavult értékeket használnak. Az eredményeim segíthetik a tervezői munkát, naprakész adatokat 

szolgáltatva a nettó melegvíz és melegvíz hőigények számításához.  

Kimutattam továbbá, hogy a hatályos épületenergetikai rendelet [16] vonatkozó számai 

bizonyos esetekben pontosításra szorulnak. Eredményeim egy része hasznosítható lenne a 

rendelet számítási eljárásainak fejlesztésénél, kiegészítésénél. Néhány ilyen elemet említve: 

 használati melegvíz nettó hőigények lakóépületekben. 

 napkollektorok energiahozamának egyszerűsített számítása épületekben; 

 napelemekkel termelhető villamosenergia egyszerűsített számítása épületekben; 

Meghatároztam, hogy napelemekkel, napkollektorokkal országos szinten napenergiából 

mekkora a kinyerhető hő- illetve villamos energia potenciál, primerenergia kiváltás és CO2 

megtakarítás. Ezek az eredmények elsősorban nem épületgépész és energetikai mérnökök 

számára fontos (bár nekik is hasznos lehet), hanem olyan társszakmák szakembereinek, 

kutatóinak (pl. környezetvédelmi, környezetgazdasági makrogazdasági szakemberek, 

szakpolitikai döntéshozók), akik az épületfelújítások hatáselemzésével, fejlesztési stratégiák és 

akciótervek, pályázati rendszerek kidolgozásával foglalkoznak. Az eredmények alapján a TNM 

rendeletben szereplő közel nulla energiafelhasználású épület követelmény is pontosítható 

lenne. 

További kutatási területek lehetnek a disszertációhoz kapcsolódóan a kombinált napelemes és 

napkollektoros rendszertelepítések, valamint a HMV igények mélyreható vizsgálata több 

épületre, illetve épülettípusra kiterjesztve a vizsgálatot. További lehetőség a potenciálvizsgálat 

elvégzése középületekre is. Napelemeknél lehetőség van továbbá az energiatermelés 

részletesebb modellezésére is. 
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9 Mellékletek 
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M. 1. táblázat, Az országos épülettipológia családi ház típusainak budapesti, megyénkénti és országos lakásszáma a 2011-es népszámlálás adatai alapján 

 1. típus 2. típus 3. típus 4. típus 5. típus 6. típus 7. típus 8. típus 9. típus 10. típus 11. típus 12. típus Összesen 

Budapest 940 1634 53036 24458 26614 17412 10183 11036 11029 17437 2620 4645 181044 

B.-K. 30671 57597 9379 7108 30731 6680 18839 6240 10906 5055 2534 1454 187194 

Baranya 6672 16447 14817 11357 16973 5953 7190 4649 5806 4626 1523 1302 97315 

Békés 22578 38875 6162 4768 28144 4149 13767 4169 6023 2728 1031 682 133076 

B.-A.-Z. 8054 28523 22226 25125 47449 8087 20038 9021 12382 6337 2637 1568 191447 

Csongrád 15554 36936 7647 4374 24826 4833 9148 4094 5858 4332 1469 1204 120275 

Fejér 10469 18651 7451 10403 23879 4690 12705 4849 10045 5789 3168 1872 113971 

Gy.-M.-S. 1762 3269 15295 17706 30479 8645 10256 6147 9628 7925 3729 2919 117760 

H.-B. 12637 41609 6038 5235 31591 3258 23027 5640 17292 6558 4214 2123 159222 

Heves 6450 21224 8609 11786 23888 4456 8869 4368 5851 3327 1399 855 101082 

J.-N.-Sz. 21559 49051 2888 3268 25177 2356 15832 3203 7133 2612 1707 701 135487 

K.-E. 2240 6080 9296 11684 18738 4624 7404 3399 4549 2859 1446 1012 73331 

Nógrád 2836 15938 6405 9985 17277 2707 5446 2424 3024 1445 696 352 68535 

Pest 20724 58312 27331 21929 78315 23111 38894 16082 48292 32216 15554 12642 393402 

Somogy 5632 10247 14500 13752 27527 6674 9208 5018 7660 4275 1873 936 107302 

Sz.-Sz.-B. 8129 53727 2841 4856 39720 6964 21912 7374 20760 6727 3159 1615 177784 

Tolna 11678 14986 6405 6900 15928 4053 6106 3094 3035 2058 614 469 75326 

Vas 2102 3077 16241 9704 16973 4770 5456 3576 4798 4183 1507 1174 73561 

Veszprém 2039 3179 18216 14584 24104 5424 9859 4806 7016 4985 1877 1264 97353 

Zala 2944 5436 12129 13196 20993 5648 6946 4089 5751 4643 1273 1040 84088 

Összesen 195670 484798 266912 232178 569326 134494 261085 113278 206838 130117 54030 39829 2688555 
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M. 2. táblázat, Az országos épülettipológia társasháztípusainak budapesti, megyénkénti és országos lakásszáma a 2011-es népszámlálás adatai alapján 

 13. típus 14. típus 15. típus 16. típus 17. típus 18. típus 19. típus 20. típus 21. típus 22. típus 23. típus Összesen 

Budapest 37631 42700 13887 5373 221416 83455 55581 119104 71019 40477 31880 722523 

B.-K. 2391 7320 1897 707 611 8777 6428 10242 7862 3663 957 50855 

Baranya 4533 5625 2481 1184 1599 16408 2253 19322 11775 1991 1006 68177 

Békés 1662 3187 995 174 408 8702 6358 4964 5144 883 511 32988 

B.-A.-Z. 4130 8498 589 345 1536 18662 11549 33487 10533 1096 887 91312 

Csongrád 4181 5308 3022 844 3482 14363 2170 19402 11381 5289 2228 71670 

Fejér 1604 3712 657 487 899 11628 5513 24003 7735 1616 738 58592 

Gy.-M.-S. 6093 6192 4539 1464 3982 9195 5454 18376 7054 4906 2236 69491 

H.-B. 2458 5079 2982 1391 1595 9846 8909 17208 13584 4407 1957 69416 

Heves 1323 4175 1140 388 516 8309 9552 4010 2000 1405 644 33462 

J.-N.-Sz. 1048 4512 1258 576 404 9690 5904 6280 4595 874 824 35965 

K.-E. 2055 6796 574 298 678 9389 13579 11926 5516 1118 804 52733 

Nógrád 1473 2531 123 35 198 3515 8879 2013 1283 220 30 20300 

Pest 4190 10425 5704 6492 659 9101 8305 10640 8018 5519 4081 73134 

Somogy 1450 3932 1118 298 579 10329 2381 4659 3898 3093 1266 33003 

Sz.-Sz.-B. 548 5817 1495 729 389 7210 5339 7561 5874 3737 1043 39742 

Tolna 919 3849 604 189 100 3694 4535 5005 2478 706 190 22269 

Vas 2882 4275 1127 530 1565 11582 5853 3407 1723 2144 904 35992 

Veszprém 2002 7671 1675 545 913 11637 5017 12292 6379 2053 1143 51327 

Zala 1614 5807 2207 671 758 11910 14551 279 270 3419 762 42248 

Összesen 84187 147411 48074 22720 242287 277402 188110 334180 188121 88616 54091 1675199 
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M. 3. ábra, A 4M panelépület tetőrajza árnyékokkal és napenergia-gyűjtő elemek elhelyezésével [97] 
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M. 4. ábra, A GYŐR 6/73 panelépület tetőrajza árnyékokkal és napenergia-gyűjtő elemek elhelyezésével [97] 
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M. 5. ábra, A H-0 panelépület tetőrajza árnyékokkal és napenergia-gyűjtő elemek elhelyezésével [97] 
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M. 6. ábra, A TB-51 panelépület tetőrajza árnyékokkal és napenergia-gyűjtő elemek elhelyezésével [97] 
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M. 7. ábra, A 1301 panelépület tetőrajza árnyékokkal és napenergia-gyűjtő elemek elhelyezésével [97] 
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M. 8. ábra, A 3FOG panelépület tetőrajza árnyékokkal és napenergia-gyűjtő elemek elhelyezésével [97] 
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M. 9. ábra, A 6FOG panelépület tetőrajza árnyékokkal és napenergia-gyűjtő elemek elhelyezésével [97] 
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M. 10. ábra, Az A10 panelépület tetőrajza árnyékokkal és napenergia-gyűjtő elemek elhelyezésével [97] 
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M. 11. ábra, A KB-512 panelépület tetőrajza árnyékokkal és napenergia-gyűjtő elemek elhelyezésével [97] 
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M. 12. ábra, A C3 panelépület tetőrajza árnyékokkal és napenergia-gyűjtő elemek elhelyezésével [97] 
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M. 13. ábra, A Kf10 panelépület tetőrajza árnyékokkal és napenergia-gyűjtő elemek elhelyezésével [97] 
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M. 14. ábra, A K-I panelépület tetőrajza árnyékokkal és napenergia-gyűjtő elemek elhelyezésével [97] 
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M. 15. ábra, A KY panelépület tetőrajza árnyékokkal és napenergia-gyűjtő elemek elhelyezésével [97]
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M. 16. táblázat, A síkkollektorok adatai 

Nr. Síkkollektor típus 
η0 

[–] 

k1 

[W/(m2K)]  

k2 

[W/(m2K2)] 

Kdir(50°) 

[–] 

Aabszorber 

[m2] 

Abruttó 

[m2] 

H×Sz×M 

[cm×cm×cm] 
Megj. 

1 TS300 0,809 3,59 0,011 0,95 1,78 2,03 201×101×8 álló 

2 TS300/M 0,806 3,73 0,014 0,95 1,78 2,03 101×201×8 fekvő 

3 TS400 0,790 3,20 0,007 0,95 1,85 2,03 201×101×8 álló 

4 SUN1200 0,758 3,77 0,012 0,96 1,94 2,08 103×202×12 fekvő 

5 SUN2200 0,758 3,77 0,012 0,96 1,94 2,08 202×103×12 álló 

6 SUN3200 0,758 3,77 0,012 0,96 2,08 3,12 103×302×12 fekvő 

7 
Vitosol 100-F / 200-F 

SV1A/SV2A 
0,793 4,04 0,018 0,93 2,33 2,51 238×106×9 álló 

8 
Vitosol 100-F / 200-F 

SH1A/SH2A 
0,793 4,04 0,018 0,93 2,33 2,51 106×238×9 fekvő 

9 
Vitosol 100-F / 200-F 

SV1B/SV2B 
0,783 4,07 0,016 0,93 2,33 2,51 238×106×9 álló 

10 
Vitosol 100-F / 200-F 

SH1B/SH2B 
0,783 4,07 0,016 0,93 2,33 2,51 106×238×9 fekvő 

11 Barilla F22 AR 0,831 3,44 0,018 0,92 2,01 2,24 193×116×11 álló 

12 
Péter IMPEX 

Solarkollektor 
0,750 6,76 0,040 0,92 1,80 2,05 202×102×6 álló 

13 VFK 155 H 0,845 3,98 0,013 0,93 2,35 2,51 123×203×8 fekvő 

14 VFK 155 V 0,845 3,98 0,013 0,93 2,35 2,51 203×123×8 álló 

15 VFK 135 D 0,801 3,76 0,012 0,80 2,35 2,51 204×123×8 álló 

16 VFK 135 VD 0,801 3,76 0,012 0,80 2,35 2,51 123×204×8 fekvő 

17 VFK 145 V 0,790 3,72 0,016 0,87 2,35 2,51 204×123×8 álló 

18 Climasol 1.75 0,723 3,40 0,016 0,88 1,59 1,76 176×100×9 álló 

19 Climasol 2.00 0,723 3,40 0,016 0,88 1,73 1,91 197×97×9 álló 

20 Climasol 2.50 0,723 3,40 0,016 0,88 2,12 2,20 197×118×9 álló 

21 Climasol 2.70 0,723 3,40 0,016 0,88 2,47 2,69 215×125×9 álló 

22 FKT-2S 0,794 3,86 0,013 0,94 2,43 2,55 217×118×9 álló 

23 FKT-2W 0,802 3,83 0,015 0,94 2,43 2,55 118×217×9 fekvő 

24 Heliostar 218 0,779 3,56 0,015 0,93 1,97 2,19 182×120×9 álló 

25 Heliostar 252 0,779 3,56 0,015 0,93 2,29 2,52 210×120×9 álló 

26 Heliostar 252 S4 0,794 3,57 0,017 0,92 2,29 2,52 210×120×11 álló 

27 Remeha DB 200 V 0,791 3,77 0,014 0,92 1,89 2,01 175×115×9 álló 

28 Remeha DB 200 H 0,785 3,98 0,011 0,92 1,89 2,01 115×175×9 fekvő 

29 Logasol SKN 4.0-s 0,766 3,22 0,015 1,00 2,25 2,37 202×118×9 álló 

30 Logasol SKN 4.0-w 0,770 3,87 0,012 0,92 2,25 2,37 118×202×9 fekvő 

31 Logasol SKS 4.0-s 0,851 4,04 0,011 0,95 2,09 2,40 208×116×9 álló 

32 Logasol SKS 4.0-w 0,851 4,04 0,011 0,95 2,09 2,40 116×208×9 fekvő 

33 IDMK 25 0,780 3,80 0,013 0,93 2,32 2,53 206×123×11 álló 

34 NEO Solar PIX 2.0 0,778 3,37 0,011 0,91 1,83 2,04 179×114×10 álló 

35 NEO Solar PIX 2.51 0,778 3,37 0,011 0,91 2,29 2,51 224×112×10 álló 

36 NEO Solar PIX 2.85 0,778 3,37 0,011 0,91 2,60 2,85 224×127×10 álló 

37 SK 400 N 0,754 3,93 0,012 0,92 1,88 2,11 204×103×9 álló 
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Nr. Síkkollektor típus 
η0 

[–] 

k1 

[W/(m2K)]  

k2 

[W/(m2K2)] 

Kdir(50°) 

[–] 

Aabszorber 

[m2] 

Abruttó 

[m2] 

H×Sz×M 

[cm×cm×cm] 
Megj. 

38 SK 500 L 0,778 3,38 0,016 0,95 2,21 2,48 205×121×9 álló 

39 SK 500 N 0,770 3,49 0,017 0,95 2,21 2,58 208×124×10 álló 

40 SKR 500 0,820 3,82 0,011 0,96 2,26 2,58 208×124×10 álló 

41 SKR 500 L 0,794 3,51 0,015 0,96 2,26 2,58 208×124×10 álló 

42 UltraSol vertikal 0,851 4,11 0,016 0,89 2,40 2,52 205×123×5 álló 

43 UltraSol horizontal 0,851 4,11 0,016 0,89 2,40 2,52 123×205×5 fekvő 

44 UltraSol Eco vertikal 0,786 4,36 0,012 0,86 2,40 2,52 205×123×5 álló 

45 
UltraSol Eco 

horizontal 
0,786 4,36 0,012 0,86 2,40 2,52 123×205×5 fekvő 

46 WTS-F1 K1/K2 0,802 3,60 0,014 0,89 2,32 2,58 209×123×11 álló 

47 WTS-F2 K4 0,814 3,53 0,012 0,94 2,33 2,51 207×123×10 álló 

48 WTS-F2 K3 0,814 3,53 0,012 0,94 2,33 2,51 123×207×10 fekvő 
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M. 17. táblázat, A vákuumcsöves kollektorok adatai 

Nr. Vákuumcsöves 
η0 

[–] 

k1 

[W/(m2K)]  

k2 

[W/(m2K2)] 

Kdir(50°) 

[–] 

Aabszorber 

[m2] 

Abruttó 

[m2] 

H×Sz×M 

[cm×cm×cm] 

csőszám 

[–] 
Megj. 

1 STAR 15/26 0,644 0,75 0,005 0,98 2,33 2,63 162×163×12 14 fekvő 

2 STAR 15/39 0,644 0,75 0,005 0,98 3,47 3,93 162×243×12 21 fekvő 

3 STAR 19/33 0,644 0,75 0,005 0,98 3,00 3,31 203×163×12 14 álló 

4 STAR 19/49 0,644 0,75 0,005 0,98 4,50 4,94 203×243×12 21 fekvő 

5 
AQUA 

PLASMA 15/27 
0,687 0,61 0,003 0,94 2,33 2,67 164×162×11 14 álló 

6 
AQUA 

PLASMA 15/40 
0,687 0,61 0,003 0,94 3,49 3,99 164×243×11 21 fekvő 

7 
AQUA 

PLASMA 19/34 
0,687 0,61 0,003 0,94 3,00 3,35 206×163×11 14 álló 

8 
AQUA 

PLASMA 19/50 
0,687 0,61 0,003 0,94 4,50 5,01 206×243×11 21 fekvő 

9 
Vitosol 200-T, 

SP2 
0,766 1,42 0,005 1,02 2,15 2,88 204×142×15 20 álló 

10 
Vitosol 200-T, 

SP2 
0,777 1,39 0,008 1,02 3,22 4,34 204×213×15 30 fekvő 

11 SK8-CPC 0,646 0,97 0,009 1,09 1,25 1,49 165×91×10 8 álló 

12 SK12-CPC 0,640 0,74 0,011 1,04 1,88 2,21 165×135×10 12 álló 

13 Barilla TZ 10 0,734 1,53 0,017 1,37 0,93 1,74 202×86×14 10 álló 

14 Barilla TZ 15 0,734 1,53 0,017 1,37 1,40 2,53 202×125×14 15 álló 

15 Barilla TZ 20 0,734 1,53 0,017 1,37 1,87 3,31 202×164×14 20 álló 

16 Barilla TZ 25 0,734 1,53 0,017 1,37 2,33 4,10 202×203×14 25 fekvő 

17 Barilla TZ 30 0,734 1,53 0,017 1,37 2,79 4,89 202×242×14 30 fekvő 

18 VTK 570 0,642 0,89 0,001 0,99 1,00 1,16 165×70×10 6 álló 

19 VTK 1140 0,642 0,89 0,001 0,99 1,99 2,30 165×139×10 12 álló 

20 SCM30-58/1800 0,619 2,21 0,007 1,52 2,79 5,09 200×255×16 30 fekvő 

21 VK140-1 0,644 0,75 0,005 0,98 1,28 1,44 206×70×10 6 álló 

22 VK280-1 0,644 0,75 0,005 0,98 2,57 2,86 206×139×10 12 álló 

23 
Buderus 1 R 

SKR 6 
0,644 0,75 0,005 0,98 1,28 1,44 206×70×10 6 álló 

24 
Buderus 1 R 

SKR 12 
0,644 0,75 0,005 0,98 2,57 2,86 206×139×10 12 álló 
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M. 18. táblázat, A monokristályos napelemek adatai 

Nr. Típus 
IMPP0  

[A] 

UMPP0  

[V] 

Pn 

[W] 

α 

[%/°C] 
β 

[%/°C] 

Abruttó 

[m2] 

HxSzxM 

[cm×cm×cm] 

1 JGS-240P+ 8,2 29,4 240 0,06 -0,41 1,64 164,5x99,5x3,5 

2 JGS-245M 8,5 28,9 245 0,04 -0,43 1,64 164,5x99,5x3,5 

3 LG250S1C 8,37 29,9 250 0,04 -0,31 1,61 163,2x98,6x4,2 

4 LG255S1C 8,5 30 255 0,04 -0,31 1,61 163,2x98,6x4,2 

5 LG260S1C 8,64 30,1 260 0,04 -0,31 1,61 163,2x98,6x4,2 

6 SL240TU-30MD 7,66 31,32 240 0,04 -0,35 1,62 164x99x4 

7 SL245TU-30MD 7,78 31,49 245 0,04 -0,35 1,62 164x99x4 

8 SL250TU-30MD 7,9 31,65 250 0,04 -0,35 1,62 164x99x4 

9 SL255TU-30MD 8,01 31,82 255 0,04 -0,35 1,62 164x99x4 

10 SL260TU-30MD 8,13 31,99 260 0,04 -0,35 1,62 164x99x4 

11 TSM-260 DC05A.08 8,61 30,2 260 0,05 -0,32 1,64 165x99,2x3,5 

12 TSM-265 DC05A.08 8,66 30,6 265 0,05 -0,32 1,64 165x99,2x3,5 

13 TSM-270 DC05A.08 8,77 30,8 270 0,05 -0,32 1,64 165x99,2x3,5 

14 UP-M180M-B 4,97 36,2 180 0,05 -0,32 1,28 158x80,8x4 

15 UP-M185M 5,14 36 185 0,05 -0,32 1,28 158x80,8x4 

16 UP-M185M-B 5,08 36,4 185 0,05 -0,32 1,28 158x80,8x4 

17 UP-M190M 5,23 36,3 190 0,05 -0,32 1,28 158x80,8x4 

18 UP-M190M-B 5,19 36,6 190 0,05 -0,32 1,28 158x80,8x4 

19 UP-M195M 5,33 36,6 195 0,05 -0,32 1,28 158x80,8x4 

20 UP-M195M-B 5,3 36,8 195 0,05 -0,32 1,28 158x80,8x4 

21 UP-M200M 5,41 37 200 0,05 -0,32 1,28 158x80,8x4 

22 UP-M200M-B 5,41 37 200 0,05 -0,32 1,28 158x80,8x4 

23 UP-M205M 5,48 37,4 205 0,05 -0,32 1,28 158x80,8x4 

24 UP-M235M-B 7,88 29,8 235 0,05 -0,32 1,63 164x99,2x4 

25 UP-M240M 8,1 29,6 240 0,05 -0,32 1,63 164x99,2x4 

26 UP-M240M-B 8 30 240 0,05 -0,32 1,63 164x99,2x4 

27 UP-M245M 8,22 29,8 245 0,05 -0,32 1,63 164x99,2x4 

28 UP-M245M-B 8,12 30,2 245 0,05 -0,32 1,63 164x99,2x4 

29 UP-M250M 8,34 30 250 0,05 -0,32 1,63 164x99,2x4 

30 UP-M250M-B 8,24 30,3 250 0,05 -0,32 1,63 164x99,2x4 

31 UP-M255M 8,44 30,2 255 0,05 -0,32 1,63 164x99,2x4 

32 UP-M255M-B 8,36 30,5 255 0,05 -0,32 1,63 164x99,2x4 

33 UP-M260M 8,55 30,4 250 0,05 -0,32 1,63 164x99,2x4 

34 UP-M285M 8,05 35,4 285 0,05 -0,32 1,94 195,6x99,2x5 

35 UP-M290M 8,15 35,6 290 0,05 -0,32 1,94 195,6x99,2x5 

36 UP-M295M 8,24 35,8 295 0,05 -0,32 1,94 195,6x99,2x5 

37 UP-M300M 8,34 36 300 0,05 -0,32 1,94 195,6x99,2x5 

38 UP-M305M 8,43 36,2 305 0,05 -0,32 1,94 195,6x99,2x5 

39 UP-S185M 5,14 36 185 0,05 -0,32 1,35 162,4x83,4x1,7 

40 UP-S190M 5,23 36,3 190 0,05 -0,32 1,35 162,4x83,4x1,7 

41 UP-S195M 5,33 36,6 195 0,05 -0,32 1,35 162,4x83,4x1,7 

42 UP-S200M 5,41 37 200 0,05 -0,32 1,35 162,4x83,4x1,7 
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Nr. Típus 
IMPP0  

[A] 

UMPP0  

[V] 

Pn 

[W] 

α 

[%/°C] 
β 

[%/°C] 

Abruttó 

[m2] 

HxSzxM 

[cm×cm×cm] 

43 UP-S205M 5,48 37,4 205 0,05 -0,32 1,35 162,4x83,4x1,7 

44 UP-S240M 8,1 29,6 240 0,05 -0,32 1,71 168,4x101,8x1,7 

45 UP-S245M 8,22 29,8 245 0,05 -0,32 1,71 168,4x101,8x1,7 

46 UP-S250M 8,34 30 250 0,05 -0,32 1,71 168,4x101,8x1,7 

47 UP-S255M 8,44 30,2 255 0,05 -0,32 1,71 168,4x101,8x1,7 

48 UP-S260M 8,55 30,4 260 0,05 -0,32 1,71 168,4x101,8x1,7 

49 WSP-250M6 8,38 29,92 250 0,06 -0,34 1,66 166,5x99,9x4 

50 WSP-255M6 8,42 30,31 255 0,06 -0,34 1,66 166,5x99,9x4 

51 WSP-260M6 8,56 30,41 260 0,06 -0,34 1,66 166,5x99,9x4 

52 WSP-265M6 8,69 30,5 265 0,06 -0,34 1,66 166,5x99,9x4 

53 WSP-270M6 8,83 30,59 270 0,05 -0,31 1,66 166,5x99,9x4 

54 WSP-275M6 8,88 30,98 275 0,05 -0,31 1,66 166,5x99,9x4 

55 WSP-280M6 8,93 31,37 280 0,05 -0,31 1,66 166,5x99,9x4 

56 WSP-285M6 8,98 31,76 285 0,05 -0,31 1,66 166,5x99,9x4 

57 WSP-290M6 9,03 32,12 290 0,05 -0,31 1,66 166,5x99,9x4 

58 YL250C-30b 8,2 30,5 250 0,04 -0,31 1,63 165x99x4 

59 YL255C-30b 8,33 30,6 255 0,04 -0,31 1,63 165x99x4 

60 YL260C-30b 8,46 30,8 260 0,04 -0,31 1,63 165x99x4 

61 YL265C-30b 8,55 31 265 0,04 -0,31 1,63 165x99x4 

62 YL270C-30b 8,68 31,1 270 0,04 -0,31 1,63 165x99x4 

63 YL275C-30b 8,94 30,8 275 0,04 -0,31 1,63 165x99x4 

64 YL280C-30b 9,01 31,1 280 0,04 -0,31 1,63 165x99x4 
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M. 19. táblázat, A polikristályos napelemek adatai 

Nr. Polikristályos 
IMPP0  

[A] 

UMPP0  

[V] 

Pn 

[W] 

α 

[%/°C] 

β 

[%/°C] 

Abruttó 

[m2] 

HxSzxM 

[cm×cm×cm] 

1 AS-6P30 235W 7,92 29,7 235 0,06 -0,33 1,63 164x99,2x4 

2 AS-6P30 240W 8,03 29,9 240 0,06 -0,33 1,63 164x99,2x4 

3 AS-6P30 245W 8,14 30,1 245 0,06 -0,33 1,63 164x99,2x4 

4 AS-6P30 250W 8,26 30,3 250 0,06 -0,33 1,63 164x99,2x4 

5 AS-6P30 255W 8,37 30,5 255 0,06 -0,33 1,63 164x99,2x4 

6 AS-6P30 260W 8,47 30,7 260 0,06 -0,33 1,63 164x99,2x4 

7 AS-6P30 265W 8,58 30,9 265 0,06 -0,33 1,63 164x99,2x4 

8 HES-260 8,52 30,51 260 0,06 -0,32 1,62 163,6x99,2x4 

9 IBC PolySol 235 DS 7,89 29,8 235 0,04 -0,41 1,64 165x99,2x4,5 

10 IBC PolySol 240 DS 8,01 30 240 0,04 -0,41 1,64 165x99,2x4,5 

11 IBC PolySol 245 DS 8,12 30,2 245 0,04 -0,41 1,64 165x99,2x4,5 

12 IBC PolySol 250 DS 8,23 30,4 250 0,04 -0,41 1,64 165x99,2x4,5 

13 ND-225R1J 7,68 29,3 225 0,04 -0,33 1,64 165,2x99,4x4,6 

14 ND-230R1J 7,8 29,5 230 0,04 -0,33 1,64 165,2x99,4x4,6 

15 ND-235R1J 7,89 29,8 235 0,04 -0,33 1,64 165,2x99,4x4,6 

16 ND-240R1J 8 30 240 0,04 -0,33 1,64 165,2x99,4x4,6 

17 ND-R230A5 7,61 30,3 230 0,04 -0,33 1,64 165,2x99,4x4,6 

18 ND-R235A5 7,76 30,3 235 0,04 -0,33 1,64 165,2x99,4x4,6 

19 ND-R240A5 7,9 30,4 240 0,04 -0,33 1,64 165,2x99,4x4,6 

20 ND-R245A5 7,99 30,7 245 0,04 -0,33 1,64 165,2x99,4x4,6 

21 ND-R250A5 8,1 30,9 250 0,04 -0,33 1,64 165,2x99,4x4,6 

22 SL230TU-30P 7,58 30,36 230 0,04 -0,35 1,62 164x99x4 

23 SL235TU-30P 7,68 30,6 235 0,04 -0,35 1,62 164x99x4 

24 SL240TU-30P 7,81 30,72 240 0,04 -0,35 1,62 164x99x4 

25 SL245TU-30P 7,94 30,85 245 0,04 -0,35 1,62 164x99x4 

26 SL250TU-30P 8,06 31,02 250 0,04 -0,35 1,62 164x99x4 

27 TSM-250PC05A 8,27 30,3 250 0,05 -0,32 1,64 165x99,2x3,5 

28 TSM-255PC05A 8,37 30,5 255 0,05 -0,32 1,64 165x99,2x3,5 

29 TSM-260PC05A 8,5 30,6 260 0,05 -0,32 1,64 165x99,2x3,5 

30 UP-M225P-B 7,66 29,4 225 0,05 -0,32 1,63 164x99,2x4 

31 UP-M230P 7,75 29,7 230 0,05 -0,32 1,63 164x99,2x4 

32 UP-M230P-B 7,7 29,9 230 0,05 -0,32 1,63 164x99,2x4 

33 UP-M235P 7,84 30 235 0,05 -0,32 1,63 164x99,2x4 

34 UP-M235P-B 7,79 30,2 235 0,05 -0,32 1,63 164x99,2x4 

35 UP-M240P 7,95 30,2 240 0,05 -0,32 1,63 164x99,2x4 

36 UP-M240P-B 7,89 30,4 240 0,05 -0,32 1,63 164x99,2x4 

37 UP-M245P 8,06 30,4 245 0,05 -0,32 1,63 164x99,2x4 

38 UP-M245P-B 8 30,6 245 0,05 -0,32 1,63 164x99,2x4 

39 UP-M250P 8,17 30,6 250 0,05 -0,32 1,63 164x99,2x4 
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Nr. Polikristályos 
IMPP0  

[A] 

UMPP0  

[V] 

Pn 

[W] 

α 

[%/°C] 

β 

[%/°C] 

Abruttó 

[m2] 

HxSzxM 

[cm×cm×cm] 

40 UP-M280P 7,95 35,2 280 0,05 -0,32 1,94 195,6x99,2x5 

41 UP-M285P 8,06 35,4 285 0,05 -0,32 1,94 195,6x99,2x5 

42 UP-M290P 8,17 35,5 290 0,05 -0,32 1,94 195,6x99,2x5 

43 UP-M295P 8,26 35,7 295 0,05 -0,32 1,94 195,6x99,2x5 

44 UP-M300P 8,36 35,9 300 0,05 -0,32 1,94 195,6x99,2x5 

45 UP-S230P 7,75 29,7 230 0,05 -0,32 1,71 168,4x101,8x1,7 

46 UP-S235P 7,84 30 235 0,05 -0,32 1,71 168,4x101,8x1,7 

47 UP-S240P 7,95 30,2 240 0,05 -0,32 1,71 168,4x101,8x1,7 

48 UP-S245P 8,06 30,4 245 0,05 -0,32 1,71 168,4x101,8x1,7 

49 UP-S250P 8,17 30,6 250 0,05 -0,32 1,71 168,4x101,8x1,7 

50 WST-250P6 8,15 30,73 250 0,06 -0,33 1,66 166,5x99,9x3,5 

51 WST-255P6 8,24 30,99 255 0,06 -0,33 1,66 166,5x99,9x3,5 

52 WST-260P6 8,33 31,25 260 0,06 -0,33 1,66 166,5x99,9x3,5 

53 YL230P-29b 7,8 29,5 230 0,06 -0,33 1,63 165x99x4 

54 YL235P-29b 7,97 29,5 235 0,06 -0,33 1,63 165x99x4 

55 YL240P-29b 8,14 29,5 240 0,06 -0,33 1,63 165x99x4 

56 YL245P-29b 8,11 30,2 245 0,06 -0,33 1,63 165x99x4 

57 YL250P-29b 8,24 30,4 250 0,06 -0,33 1,63 165x99x4 

58 YL255P-29b 8,32 30,6 255 0,06 -0,33 1,63 165x99x4 

59 YL260P-29b 8,41 30,9 260 0,06 -0,33 1,63 165x99x4 
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M. 20. ábra, A keleti tájolású, 45°-os dőlésszögű napelem teljesítménye a számított direkt sugárzás függvényében 

 

M. 21. ábra, A nyugati tájolású, 45°-os dőlésszögű napelem teljesítménye a számított direkt sugárzás 

függvényében 
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M. 22. ábra, A keleti tájolású, 90°-os dőlésszögű napelem teljesítménye a számított direkt sugárzás függvényében 

 

M. 23. ábra, A nyugati tájolású, 90°-os dőlésszögű napelem teljesítménye a számított direkt sugárzás 

függvényében 
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M. 24. ábra, A keleti tájolású, 45°-os dőlésszögű napelem árnyékmaszk diagramja, 

a jellemző napforduló- és napéjegyenlőség napi napjárásokkal 

 

 

 

 

M. 25. ábra, A nyugati tájolású, 45°-os dőlésszögű napelem árnyékmaszk 

diagramja, a jellemző napforduló- és napéjegyenlőség napi napjárásokkal 
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M. 26. ábra, A keleti tájolású, 90°-os dőlésszögű napelem árnyékmaszk diagramja, 

a jellemző napforduló- és napéjegyenlőség napi napjárásokkal 

 

 

 

 

M. 27. ábra, A nyugati tájolású, 90°-os dőlésszögű napelem árnyékmaszk 

diagramja, a jellemző napforduló- és napéjegyenlőség napi napjárásokkal 
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