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Cél

• A fókuszban:

A budapesti háztetőkön minél több napelem telepítésének elősegítése

• Műszaki potenciál becslés -> kataszter

• Műszaki szempontok, segédletek, támogatás



Elkészült anyagok

• Elméleti bevezető – technológiai kitekintés

• Jó gyakorlatok

• A budapesti tetők kialakítása

• PV-rendszerek védelmei - Túláramvédelem; Áramütés elleni védelem; 
Tűzvédelem; Villám- és túlfeszültség-védelem; Vagyonvédelem

• A budapesti villamos elosztóhálózat 

• Módszertanok - Potenciál becslés besugárzási térkép alapján

• Több kerület katasztere



Korszerű napelemek



Jó gyakorlatok



A budapesti tetők kialakítása



Napelemes rendszerek védelmei



Villamos hálózat leírás



Potenciál becslési módszerek



Kataszter - kerületenként



Elemzések



A következőkben az alábbi anyagok fognak 
elkészülni

• PV-rendszerek műszaki előírásai

• Szerelési, mérőhely kialakítási gyakorlat

• Típustervek dokumentációi
• 10 emeletes panelház
• Családi házak, földszintes
• Társasház –ferde tető, belváros
• Társasház – lapos tető, hegyvidék
• Parkoló
• Üzletközpont

• Kisminta mérések

• Hálózatszámítás

• Hatás Budapest villamos energia ellátására

• Teljes kataszter



A  ROOF program  „ÁSZ”- elemei

• Ezek az  500 kW-nál  nagyobb  telepítések. Bevásárló központok –
nagyobb irodaházak .

Kiemelkedő a most beindított  AUCHAN  program  :

BUDAÖRS  - 1600 kW teljesítménnyel   VISSZWATT szabályozással!



IPARI ÜZEMEK- VISSZWATT –os elszámolás 



TÁRSASHÁZAK – LAKÓTELEPIEK -LÉPCSŐHÁZAK

NAPENERGIA MEGOSZTÁS 
105 LAKÁSOSOS  MINTAPROJEKT

ELINDÍTOTTUNK EGY SAJÁT 
RENDSZER - FEJLESZTÉST 
szóba jöhet  az 
ENERGIA – KÖZÖSSÉG  koncepció 



Családi házak + Kis társasházak

• Általános probléma : a FESZÜLTSÉG EMELKEDÉS a  HMKE-k 
telepítésénél ! Ezen kerületekben légvezetékes KIF hálózat 
van ahol ez törvényszerűen megjelenik, ami miatt az ELMŰ 
korlátozza a telepítést sőt központilag az 1PH csatlakozással  
jelenleg csak max 2.5 kW-os PV egységet  engedélyeznek 
telepíteni !!!



HÁLÓZATI MODELLEK – KISMINTÁK - VIZSGÁLATOK 



• MAXIMÁLIS  TELEPÍTÉS ELÉRÉSE   +   BIZTONSÁGOS  ELLÁTÁS 

• INTELLIGENS  (smart) ESZKÖZÖK   ALKALMAZÁSA 

• AZ  ENERGIA-TÁROLÁS  és a PV-TELEPÍTÉS ÖSSZEHANGOLÁSA   V2G

• GAZDASÁGOSSÁG  

• ENERGIA KÖZÖSSÉG ALAKÍTÁS KIAKNÁZÁSA 

Fejlesztési irányok – eszközök – célok 



A várható budapesti hatások

• A  város teljesítményigénye  napos  szakokban akár  30-40 %-
al fog csökkeni.

• Az elosztó hálózat terhelése  és veszteségei  akár 10-15%-al
csökkenek.

• A  megjelenő  elektromos autók  szimbiózisban lehetnek a PV 
termeléssel.  



KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET !
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