
A megújuló energiaforrások szerepe egyre fontosabb, 
minden hosszútávon gondolkodó nemzet életében. 
A napsugárzás – energetikai szempontból - alapvetően 
kétféle módon hasznosítható: 
- napelemekkel (fotovolt), áram előállítására, ill.  
- napkollektorokkal hőenergia előállítására. 
 

Jelen workshop témája a napelemes áramtermelés 
lehetőségeinek áttekintése műszaki, gazdasági és 
környezetvédelmi szempontból.  
Magyarországon elegendő hasznosítható napenergia áll 
rendelkezésre ahhoz, hogy a jelenlegi beépített nap-
elem kapacitást megsokszorozzuk. Magyarországon a 
napsütéses órák száma megközelítőleg évi 2100 óra, de-
rült idő esetén a déli órákban a napsugárzás teljesítmé-
nye eléri, rövid időre akár meg is haladja az 1000 W/m2 
értéket.  
Évi átlagos besugárzás 1250 kWh/m2 év 
Az ország területére ez 116375 TWh ill. 419*103 PJ / év 
értéket jelent. Ez több mint 2900-szorosa az éves villa-
mos energia felhasználásnak ill. kb. 350-szerese az 

ország primer energia felhasználásának.  
 
Ha megvizsgáljuk az országok rangsorát a beépített napelem kapacitás vonatkozásában, megállapít-
ható, hogy Magyarország a sereghajtók közé tartozik, míg a napelemek alkalmazásában élenjáró or-
szágok többségében (Ausztria, Dánia, Svájc, Németor-
szág, Svédország) a hasznosítható napsugárzás keve-
sebb, mint Magyarországon. Németországban már a vil-
lamos energia szükséglet 40%-át képesek előállítani 
napelemekkel! 
Workshopunk célja, hogy a résztvevőkkel megismertes-
sük a technológiai alapokat és áttekintést adjunk a fel-
használás lehetőségeiről.  
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Fotovoltaik WORKSHOP  intenzív gyakorlati képzés                 

Áramtermelés napelemmel 

 

Horváth János szolár mérnök, megújuló energia hasznosítási szakértő. 12 éve foglalkozik napelemes 
rendszerek telepítésével. Ezen kívül egyéb megújuló energetikai projekteket is vezet, koordinál, ter-
vez, kivitelez.  
 
Az utóbbi évek főbb projektjei: 
• algatermelő fotobioreaktor fejlesztése,  
• geotermális falufűtés előkészítése, 
• napkollektor fejlesztés, gyártás, napkollektoros rendszerek tervezése, kivitelezése,  
• szolár hűtés, 
• szélerőmű parkok telepítési szakvéleményezése, szélgenerátorok telepítése  
• EU 5 K+F nemzetközi projekt koordinálása energiaerdő témában,  
• geotermális, geotermikus szakvélemények, hidrológiai munkálatok 
• környezetvédelmi munkálatok, hatástanulmányok, vizsgálatok 
 
Horváth János 2011 óta együttműködő partnere a Német-Magyar Tudásközpontnak az EUREM 
EnergyManager / Energiagazdász nemzetközi képzési program keretein belül.  
Rendszeresen tart előadásokat hazai és külföldi konferenciákon. 

 

A workshop vezető szakembere 



• A megújuló energia rendszerek indokoltsága (klímaválság, energiaválság, energiaárak,                   
• környezetvédelem) 
• Napelemes alapismertek, napsugárzás, áramtermelés  
• Nemzetközi trendek 
• Napelemek fajtái, tulajdonságai 
• Inverterek 
• Egyéb műszaki eszközök  
• Hálózatba visszatápláló rendszerek 
• Sziget üzemű rendszerek 
• Rendszerek tervezése, tervező szoftverek 
• Szerelési alapismeretek 
• Hálózati rendszerek engedélyeztetése 
• Napelemes pályázati lehetőségek 
• Gyakorlati bemutató 
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Fotovoltaik WORKSHOP - Tematika 

Helyszín 
CHIC—Central Hungarian Innovation Centre/Közép-magyarországi Innovációs Központ 
2040 Budaörs, Gyár u. 2. (Budaörs, Ipari Park). A délelőtti elméleti részt követően a gyakorlati be-
mutató a KT Electronic Kft. telephelyén kerül megrendezésre. 
 
Célcsoport 
A fotovoltaikus rendszerek iránt érdeklődő, fotovoltaikus rendszer telepítését tervező vállalatok 
munkatársai. 
 
Árak és kedvezmények 
• A képzés teljes ára: 52.000 Ft + áfa/fő 
• DUIHK tagoknak 44.200 Ft + áfa/fő 
• Korai bejelentkezés (min. 30 nappal képzéskezdés előtt), ill.  
   több résztvevőt küldő vállalatoknak 44.200 Ft + áfa/fő, • DUIHK tagoknak: 39.800 Ft + áfa/fő 
 
A díj tartalmazza a tananyagot, és minden egyéb, a képzéshez kapcsolódó költséget.  
 
 
Részvételi feltételek 
A résztvevők száma korlátozott, ezért kérjük, hogy a jelentkezési lapokat minél előbb juttassák el 
hozzánk faxon, e-mailben vagy postán! 
 
Lemondási feltételek 
A jelentkezési lap kitöltésével a jelentkező tudomásul veszi a lemondási feltételeket: lemondást a 
Tudásközpont csak írásban fogad el. Amennyiben a részvétel nem kerül írásban lemondásra, úgy a 
szolgáltató a részvételi díj teljes összegét kiszámlázza!   
Lemondás esetén a következő adminisztrációs költséget számlázzuk ki: 
• a képzés első napja előtti 7-14. nap közötti lemondás esetén a teljes díj 25%-a 
    a képzés első napja és a képzés első napja előtti 6. nap közötti lemondás esetén a díj 100%-a 
A jelentkezés átruházására természetesen lehetőséget biztosítunk! Az igénybe nem vett szolgáltatá-
sok ellenértékét nem áll módunkban visszatéríteni. A Tudásközpont fenntartja a jogot a képzés 
esetleges lemondására.   

 
További információ és jelentkezés 

Kottmayer Krisztina, projektfelelős - energiahatékonysági képzések 
Telefon: (1) 454-0609 
Mobil: (20) 362-8712  

E-mail: kottmayer@ahkungarn.hu 

Időpont, helyszín és egyéb fontos tudnivalók 


