
Köszöntjük a 
Napenergia hasznosítás aktuális helyzete és 

fejlődési irányai szakmai konferencia résztvevőit



Napenergia hasznosítás aktuális helyzete és 
fejlődési irányai

• 14:30–14:45 Napelemes piaci körkép 
Kiss Ernő Magyar Napelem Napkollektor Szövetség elnöke

• 14:45–15:00 Napkollektor piaci körkép
Varga Pál Magyar Épületgépészek Napenergia Egyesületének elnöke

• 15:15–16:00 A napkollektoros hőtermelés jövője a napelemes áramtermelés mellett
Matthias Wagnitz energetikai és hőtechnikai előadó, Zentralverband SHK

• 16:00–16:15 Az új OTSZ - megvalósítási lehetőségei napelemes rendszereknél
Nagy János  villamosmérnök, MNNSZ szakmai tanácsadó

• 16:15–16:30 Magyar innováció - napelemes rendszerek elektronikus vagyonvédelme
Tóth Ákos Pentaport Kft. fejlesztési vezető, ügyvezető

• 16:30–16:45 Magyar innováció- Solar Garancia Szolgáltatás
Suri Imre MNNSZ szaktanácsadó



Napelemes piaci körkép
- nemzetközi és hazai piaci helyzet 

Kiss Ernő MNNSZ elnök
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Globális PV kapacitás 2005-2014

ForrForráás: www.solarbuzz.coms: www.solarbuzz.com



Évenkénti tervezett kapacitások 
világszerte és előrejelzés

ForrForráás: www.pvs: www.pv--systemsystem--tech.comtech.com



IHS: A PV kapacitás eléri az 500 
GWp 2019-re



PV kapacitás a népesség arányában



[GW][GW]

http://www.ieahttp://www.iea--pvps.org/pvps.org/



http://www.ieahttp://www.iea--pvps.org/pvps.org/

[GW][GW]



www.pvwww.pv--magazine.commagazine.com

[GW][GW]

Éves Installációk világszerte



[GW][GW]

www.pvwww.pv--magazine.commagazine.com



Az USA éves installációi

http://www.seia.orghttp://www.seia.org



Európa

www.pvwww.pv--magazine.commagazine.com

[GW][GW]



http://becquerelinstitute.orghttp://becquerelinstitute.org



A világ top 10 PV modul gyártója



Globális kínálat a vékony rétegű
napelemekből

ForecastForecast



Modulok árváltozásai

http://pvxchange.com/priceindexhttp://pvxchange.com/priceindex



Tíz éven belül a napenergia lehet a 
legolcsóbb energiaforrás Európában



A hazai helyzet  -
elzúg mellettünk a napelem piac





www.mekh.huwww.mekh.hu

[GW][GW]



HMKE Magyarországon, összesen [db]



HMKE Magyarországon, szolgáltatónként [kW]

[kW][kW]



HMKE Magyarországon, szolgáltatónként [db]

[db][db]



Napelemes erNapelemes erőőmműűvekvek



A napelemes rendszerek terjedésének 
akadályai

1.1. Napelemes termNapelemes terméékdkdííjj

2.2. OTSZ vOTSZ vááltozltozááss

3.3. CsCsöökkenkkenőő KKÁÁT T áárakrak

4.4. CsCsöökkenkkenőő mméértrtéékkűű beruhberuháázzáási tsi táámogatmogatááss

5.5. BeruhBeruháázzáási tsi táámogatmogatáási rendszer si rendszer -- korrupcikorrupcióó

6.6. Alacsony villamos energia Alacsony villamos energia áárr

7.7. Magas Magas ÁÁFAFA

8.8. Politikai szPolitikai száándndéékk



Napelemes termékdíj

•• MMéértrtééke 114 Ft/kg. ke 114 Ft/kg. 

•• A vilA viláágon a legmagasabb hazgon a legmagasabb hazáánkbannkban

•• A dA dííj ~ 5%j ~ 5%��al emeli a napelemek al emeli a napelemek áárráát.t.

•• AkkumulAkkumuláátor 57 Ft/kgtor 57 Ft/kg



OTSZ változás

•• 2015.03.15 2015.03.15 úúj OTSZj OTSZ

•• KKööteleztelezőő PV mellPV melléé ttááv v éés ks kéézi mzi műűkköödtetdtetééssűű
egyenegyenááramramúú ttűűzvzvéédelmi kapcsoldelmi kapcsolóó bebeééppííttéésese

•• ~10~10‐‐15%15%‐‐os tos tööbbletkbbletkööltsltséégg

•• MMáás orszs orszáágokban nincs ilyen kgokban nincs ilyen köötelezettstelezettséég.g.



http://www.mekh.hu/http://www.mekh.hu/

HUFHUF



Csökkenő mértékű beruházási támogatás

““A kormA kormáány 1841/2014. (XII. 29.) Korm hatny 1841/2014. (XII. 29.) Korm hatáározata a Krozata a Köörnyezet rnyezet éés Energia Operats Energia Operatíív v 

Program 2011Program 2011--2013. 2013. éévekre szvekre szóóllóó akciakcióóterve 4. prioritterve 4. prioritáássáának mnak móódosdosííttáássáárróóll

A kormA kormáányny

megmegáállapllapíítja a Ktja a Köörnyezet rnyezet éés Energia Operats Energia Operatíív Program 2011v Program 2011--2013. 2013. éévekre szvekre szóóllóó

akciakcióóterve 4. prioritterve 4. prioritáássáát az 1. mellt az 1. mellééklet szerint.klet szerint.

2 felh2 felhíívja a nemzeti fejlesztvja a nemzeti fejlesztéési minisztert, hogy gondoskodjon a Ksi minisztert, hogy gondoskodjon a Köörnyezet rnyezet éés s 

Energia OperatEnergia Operatíív Program 4. prioritv Program 4. prioritáás KEOPs KEOP--20142014--4.10.0/K 4.10.0/K éés KEOPs KEOP--20142014--

4.10.0/N komponense tekintet4.10.0/N komponense tekintetéében kibocsben kibocsáátott ptott páálylyáázati felhzati felhíívváások olyan sok olyan 

mmóódosdosííttáássáárróól, amely szerint egyes projektek beruhl, amely szerint egyes projektek beruháázzáási igsi igéénye nettnye nettóó 500 000 500 000 

Ft/kW fajlagos mFt/kW fajlagos méértrtééket meghaladket meghaladóó rréészszéének finansznek finanszíírozrozáássáát a tt a táámogatmogatáást st 

igigéénylnylőők biztosk biztosíítjtjáák,k,

FelelFelelőős: nemzeti fejleszts: nemzeti fejlesztéési minisztersi miniszter

HatHatááridridőő: azonnal: azonnal

1260/2014. (IV.22.) Korm. hat1260/2014. (IV.22.) Korm. hatáározatot.rozatot.

OrbOrbáán Viktor s.k., miniszterelnn Viktor s.k., miniszterelnöökk

••



Beruházási támogatási rendszer - korrupció

•• EgEgéész vsz váállalkozllalkozáások sok ééppüülnek a tlnek a táámogatmogatáási si 
rendszerrerendszerre

•• MeghMeghíívváásos egyszereplsos egyszereplőős ps páálylyáázatokzatok

•• „„KiKiíírta, megrta, megíírta, megnyerterta, megnyerte”” –– „„Mindenki Mindenki íígy gy 
csincsinááljalja””



Alacsony villamos energia ár



Magas ÁFA kulcs

http://www.piackutatasok.hu/http://www.piackutatasok.hu/



Politikai szándék

•• Paksi bPaksi bőővvííttéés mindenek els mindenek előőtttt

•• AdAdóóztatztatáással ssal éés adminisztrats adminisztratíív eszkv eszköözzöökkel kkel 
akadakadáályozzlyozzáák a hazai terjedk a hazai terjedééstst

•• Ha engednHa engednéék a terjedk a terjedéést st éértelmetlennrtelmetlennéé vváálna a paksi lna a paksi 
bbőővvííttééss

•• Dr HegedDr Hegedűűs Mikls Miklóós: s: „„ Be kell fejezni a sunnyogBe kell fejezni a sunnyogáást a st a 
paksi bpaksi bőővvííttéés s üügygyéébenben””

•• METMETÁÁR hiR hiáányanya

•• KiszKiszáámmííthatatlansthatatlansáág, a beruhg, a beruháázzáási kedv si kedv 
ellehetetlenellehetetlenííttéésese



Napelemes rendszerek  költség összetétele



A legjobb befektetés a napelem



5 kW-os napelemes rendszer hozama 
Beruházási költség: 2.500.000 Ft



3. Nemzetközi Szolárkonferencia 2014.03.12.

Nagy értékteremtési lehetőség a BIPV 
esetében



Az EU épületgépészeti irányelve 
forszírozni fogja a BIPV alkalmazását



KKööszszöönnööm a figyelmetm a figyelmet


