
Megújuló energia

a mezőgazdaságban

N a p e l e m e s  r e n d s z e r e k



A HungaroSun Bt. a magyar tulajdonú Sun 

Cégcsoport tagja. Vállalatunk több, mint 15 

éves szakmai tapasztalattal rendelkezik. 

Komplex szolgáltatásokat biztosítunk az 

építőipar és a megújuló energiát hasznosító 

rendszerek területén.

Célunk, hogy megrendelőink elvárásait 

teljesítsük versenyképes árakon a határidőket 

betartva. Szakembereink és megbízható 

alvállalkozóink az egyedi igényeket is 

maximálisan kielégítő megoldásokat nyújtanak. 

Szolgáltatásaink a lakossági, közületi, ipari 

és befektetői szektor 

számára egyaránt megfelelnek, melyet széles 

körű referenciáink is bizonyítanak.

Főbb tevékenységeink:

• generálkivitelezés

• megújuló energia

• társasházépítés



NAPELEMES RENDSZEREK 

JOGSZABÁLYI

HÁTTERE



Hálózatra csatlakozás 

típusai
• KIF (1 kV alatt, általában 0,4 kV-on történik a vételezés)

• KÖF (1-35 kV között)

• NAF (35 kV felett)

A napelemes csatlakozás lehet:

• 50 kVA-ig háztartási méretű kiserőmű (HMKE)

• 50 - 499 kVA között kiserőmű (KE)

• 500 kVA – 49 999 kVA összevont kiserőmű (ÖKE)

• 50 000 kVA felett erőmű (E)



HMKE rendszerek általános 

ismertetése
HMKE (háztartási méretű kiserőmű)

• 50 kVA teljesítményig beszélünk HMKE (Háztartási Méretű 

Kiserőmű) 

• szaldós rendszerben történt az elszámolás mennyiségi alapon

• 2022.10.31-től a hálózati visszatáplálás felfüggesztve

(beleértve a hibrid rendszereket is)

• szigetüzemű rendszerek telepítése lehetséges

• 2024.01.01-től bruttó elszámolás váltja fel, forint alapon 

lesz az elszámolás (függ a felfüggesztéstől)

Két példán bemutatva:



HMKE rendszerek általános 

ismertetése
• 2014.01.01. előtt ütembehelyezett rendszerek esetében

• 2024.01.01. vagy az utáni első elszámoló számla által 

érintett időszak végéig.

Példa: 2010.04.01. üzembehelyezési időpont

szaldó elszámolás vége 2024.04.01.

• 2014.01.01. után ütembehelyezett rendszerek esetében

• Üzembe helyezést követő 10. év végéig

Példa: 2018.07.01. üzembehelyezési időpont

szaldó elszámolás vége 2028.07.01.



Hálózati visszatáplálós rendszer

• csatlakozás a 

közcélú 

hálózattal 

AD/VESZ mérőn 

keresztül

• van 

visszatáplálási 

lehetőség

• igénybejelentés 

benyújtásának 

lehetősége: 

2022.10.31

• kereskedelmi 

szerződés 

módosítás a 

bekapcsolással 

azonos időben
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Hibrid üzemű 

rendszer
• csatlakozás a 

közcélú hálózattal 

AD/VESZ mérőn 

keresztül

• van visszatáplálási 

lehetőség

• van energiatárolási 

lehetőség

• back-up rendszer 

akkumulátor 

tárolásra

• igénybejelentés 

benyújtásának 

lehetősége: 

2022.10.31

• kereskedelmi 

szerződés módosítás 

a bekapcsolással 
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akkumulátor



Szigetüzemű 

rendszer
• nincs csatlakozás 

a közcélú 

hálózattal

• nincs 

visszatáplálási 

lehetőség

• energiatárolás 

akkumulátoron 

keresztük

• akkumulátorok 

töltését 

töltésszabályzó 

felügyeli

• nincs ÁSZ 

engedélyezés



Kiserőművek általános 

ismertetése
• 50 kVA felett és 499 kVA alatt kiserőműnek minősül

 belterületen KIF-en 150 kVA-ig lehet visszatáplálni, de nem 

szaldós az elszámolás

 külterületen KIF-en 50 kVA-ig lehet visszatáplálni, de nem 

szaldós az elszámolás 

 200 kVA felett kötelező a telemechanika (szolgáltatói 

távvezérlés), alatta a szolgáltatótól függ

• Visszwatt rendszerek – Nincs visszatáplálás a közcélú 

hálózatba (a rendszer műszaki megoldása miatt nincs 

visszatáplálás)

• 499 kVA-tól összevont kiserőműről beszélünk, melynek 

bonyolultabb az engedélyeztetése



Szabad kapacitási 

pályázat
Jelenleg nincs meghirdetett szabad alállomási kapacitás. A várható 

új kiírás időpontja 2023. első negyedév.

1. támogatási eljárással érintett beruházás

• Korábban KÁT, KÁT prémium, KÁT-METÁR

• Zöld prémium METÁR

• államilag támogatott hitel (kamattámogatás)

2. támogatási eljárásban nem érintett beruházás

• Sajáterőből történő megvalósítás

• piaci alapú hitel, aminek nincs államilag támogatott része



Kiserőművek szabályozása

AFRR, Automatic Frequency Restoration Reserve (automatikus 

frekvencia helyreállítási tartalék)

• KIF-re nem vonatkozik

• KÖF és NAF csatlakozásoknál kell alkalmazni

A műszaki megoldást a MAVIR-nál akkreditáltatni kell

• napi 2 órára kell biztosítani a működést (hálózatfüggő)

• rendszerméret: a beépített AC oldali teljesítmény 30%-a

AFRR lehet többek között

• akkumulátor (pl. 499 kVA-es rendszernél 499 kW x 2h x 0,3 = 

300 kWh-ás kell)

• aggregátor (pl. 499 kVA-es rendszernél 499 kW x 0,3 = 150 kW-

os kell)

• gázmotor



Egyszerűsített megtérülés 

KE 

Megtérülés számítása 714 725 kWh

Napelem teljesítmény 565 kWp

áram díja Ft/kWh

70

(szabadpia

ci ár)Bekerülési költség 262 984 000 Ft

Amortizációs ktg. csök. (14,5%; 7év) 23 668 560 Ft

társasági adó % 9
Pályázati intenzitás 0 %

Beruházási adóalap csökkentés 23 668 560 Ft

Üzemeltetési költség

(adó, karbantartás, menetrendadás, 

stb.)

9 004 930 Ft Pályázati 

intenzitás
0

Összes levonás 47 337 120 Ft

Maradék bekerülési költség 215 646 880 Ft
1 kWp hozamszorzó 1 265

Egy év alatt termelt áram ára 50 027 390 Ft

Nettó éves nyereség 41 022 460 Ft

Megtérülési idő 6,9 év

Nyereség 25 éves élettartam alatt 689 323 103 Ft



Termelési görbe VISSZ-

WATT

kW/h Napelem termelés kW/h Felhasznált napenergia kW/h Felhasznált napenergia/fogyasaztás

Nappali fogyasztás 494 156
643 792 426 000

86%

Éves fogysztás 994 509 43%

kihasználtság 66%



Árfolyam / HUPX zsinór ár VISSZ-

WATT

Pénznem Devizanév Egység

Forintban 

kifejezett 

érték

CHF svájci frank 1 415,11

EUR euro 1 410,99

USD USA dollár 1 388,17

Napi árfolyamok: 2022. december 2.



Egyszerűsített megtérülés VISSZ-

WATT

Megtérülés számítása 426 000 kWh

Napelem teljesítmény 565 kWp

áram díja Ft/kWh

167

(HUPX 

zsinór 

ár)
Bekerülési költség 239 087 494 Ft

Amortizációs ktg. csök. (14,5%; 7év) 21 517 874  Ft

társasági adó % 9
Pályázati intenzitás 0 %

Beruházási adóalap csökkentés 21 517 874 Ft

Üzemeltetési költség

(karbantartás, stb.)
2 100 000 Ft

Pályázati intenzitás 0

Összes levonás 43 035 749 Ft

Maradék bekerülési költség 196 051 745 Ft
Kihasználtság 66,58%

Egy év alatt termelt áram ára 71 142 000 Ft

Nettó bevétel 69 042 000 Ft

Megtérülési idő 2,84 év

Nyereség 25 éves élettartam alatt
1 529 998 255 

Ft



Egyszerűsített megtérülés szigetüzem 

rendszerre

Megtérülés számítása 500 274 kWh

Napelem teljesítmény 565 kWp

áram díja Ft/kWh

167

(HUPX 

zsinór 

ár)
Bekerülési költség 239 087 494 Ft

Amortizációs ktg. csök. (14,5%; 7év) 21 517 874  Ft

társasági adó % 9
500 kWh-s akkumulátor pakk

145 800 000  

Ft

Beruházási adóalap csökkentés 21 517 874 Ft

Karbantartási költség 2 100 000 Ft
Pályázati intenzitás 0

Összes levonás 43 035 749 Ft

Maradék bekerülési költség 341 851 745 Ft
714 677 kWh 30%

Egy év alatt termelt áram ára 81 445 758 Ft

Nettó bevétel 79 345 758 Ft

Megtérülési idő 4,20 év

Nyereség 25 éves élettartam alatt
1 548 492 205 

Ft



Uniós vállalások

• 75 napban maximalizálják a fél megawattnál nagyobb kapacitású naperőművek 

engedélyezésének határidejét, és ha a hatóságok ez idő alatt nem reagálnak, akkor a 

kérelmet elfogadottnak kell tekinteni;

• egyszerűsítik a kisebb, legfeljebb 10,8 kilowatt teljesítményű háztartási méretű 

kiserőművek telepítését és engedélyeztetését (elég lesz egy egyszerű regisztráció), a 

hálózathoz csatlakoztatásukat pedig legfeljebb két hónapos határidővel teljesítik a 

szolgáltatók;

• megszüntetik a szélturbinák felállítását korlátozó jelenlegi szabályokat (amelyek 

ellehetetlenítik ezek telepítését);

• meghatározzák azokat a területeket, ahova kimondottan javasolt lesz szélturbinákat 

telepíteni, és egyszerűsítik, valamint felgyorsítják engedélyezésük folyamatát is;

• átláthatóvá teszik a nagyobb naperőművek telepítésének feltételeit (egy adott 

kérelmet mi alapján fogadnak el vagy utasítanak vissza);

• az uniós pénzből finanszírozott felújítás esetében vállalni kell 30 százalékos 

energiahatékonysági növekedést;

• kivezetik a szaldó elszámolást a megújuló energiát alkalmazó termelőknél (az állami

beruházásoknál már jövőre)*.



Gyuris Virág 

Kft.



Délalföldi Kertészek 

Szövetkezete 



Nemeskert 

Kft.



Köszönöm a 

figyelmet!


