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Absztrakt. A megújuló energiaforrások viharos gyorsaságú és világméretű terjedése során egyre több település tűzi 

ki célul, energiaigényének kielégítését megújuló forrásokból. Magyarország energiamérlegében ma még jelentős részt 

tesznek ki a fosszilis energiahordozók, amelyek többsége importtal biztosított. Az energiafüggőség csökkentése, az 

energiabiztonság növelése, a környezeti szempontok figyelembe vétele és a települések energiaköltségének 

csökkentése érdekében elkerülhetetlen a megújuló energiaforrásokból származó energia részarányának növelése.  

Magyarország érdeke is az, hogy a megújuló energiaforrások részarányát növelje az energiaellátásban. Ennek 

érdekében, a 2007-es Villamos energia törvény (VET) (2007. évi LXXXVI. törvény, a villamos energiáról) létrehozta az 

50 kVA teljesítménynél kisebb összes teljesítményű háztartási méretű kiserőmű (HMKE) kategóriát. Ebben a 

kategóriában megújuló és fosszilis forrásból is előállítható villamos energia. A 2015 végéig installált kapacitás 99,6%-

a megújuló forrásból származik, 99%-a pedig napenergiából. A HMKE kategória bevezetése óta eltelt hét évben, 

annak beépített országos összes kapacitása ugrásszerűen növekedett. Az összes teljesítőképesség 2008. év végén még 

0,51 MW volt, míg 2015. év végére már megközelítette a 129 MW-ot. Az összes teljesítőképesség 2008-tól 2015-ig 

minden évben az előző évi többszörösére emelkedett és további dinamikus kapacitásbővülés várható.  

A kapacitások és az általuk termelt villamos energia települési szintű adatként is megjeleníthető. A vizsgálatok célja, 

annak megállapítása, hogy pusztán e legkisebb erőmű kategóriában kiépült kapacitás milyen arányban képes részt 

venni az egyes magyarországi települések villamosenergia-ellátásában. Azaz, az így termelt villamos energia 

mekkora százalékát elégíti ki a helyi villamosenergia-igényeknek. Ez alapján felállítható egy települési rangsor, amely 

megmutatja az önellátás mértékét a megújuló energiaforrásból származó villamosenergia-előállítás terén, továbbá 

lehetőséget ad az energiaváltás megvalósításának tervezésére. Végezetül a célértékek elérése tekintetében milyen 

mértékben lehet alapozni e legkisebb erőmű kategóriára. 

Abstract. The utilization of renewable energy sources spread with stormy speed on the world therefore more and more 

municipalities propose that they satisfy their energy demand from renewable sources. The fossil fuels represent a 

significant proportion in Hungarian energy balance and the majority of these is import energy. The proportion of 

renewable energy sources must be increased to decrease the energy dependence and the energy cost of municipalities, 

to increase the energy security and to consider the aspects of environment. 
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The interest of Hungary is to increase the proportion of renewable energy sources in energy supply. In order to this, 

the government created the small-scale household power plant (SSHPP) category in the Electricity law. This power 

plants should be not greater than 50 kW's performance. In this category, electricity can be produced from renewable 

and fossil sources. Since the government introduced the small, household size power plant category the installed 

capacity was grown quickly in the last seven years. The general capacity was 0.51 MW altogether at the end of year 

2008 but it has already approached 129 MW’s at the end of year 2015. The general capacity was increased by the 

multiple of the previous year every year between 2008 and 2015 and there will be more a dynamic capacity expansion. 

Data about the capacity and the produced electricity can be displayed on municipality level, too. The purpose of the 

investigations is to determine: how can the built capacity of the small, household size power plant category 

participates in the electricity supply of the Hungarian settlements? So how many percentages of electricity demand 

can be gratified by this electricity power on the settlements? Based on this a ranking can be made among 

municipalities which shows the level of sufficiency in production of renewable energy and give a possibility for the 

power shift. Finally, to what extent can be built upon this power plant category in order to that Hungary can comply 

its objective value. 

Bévézété s 

Az émbériség jélénlégi élétmódjánák fénntártásá érdékébén végré kéll hájtáni áz énérgiáváltás 

főlyámátát, mélynék sőrán törékédni kéll áz énérgiáigényék téljés mértékbén mégújűló főrrásból váló 

kiélégítéséré. Ennék mégválósításá á földrájzi tér mindén szintjén kívánátős, áz égyéntől kiindűlvá á 

lőkális és régiőnális térén át á glőbális szintézisig. E cél mégválósításánák költségé élényésző ázőn kárők 

ényhítésénék költségéihéz, ámélyét á jélénlégi érőfőrrásgázdálkődás és fősszilis énérgiá félhásználás 

kövétkézményéi őkőzni főgnák (Stérn, 2006). 

A mégújűló énérgiáfőrrásők vihárős győrsáságú és világmérétű térjédésé sőrán égyré több őrszág, régió, 

térség és télépülés tűzi ki célűl énérgiáigényénék kiélégítését mégújűló főrrásőkból (Gő 100% 

Rénéwáblé Enérgy). Az énérgiáigényék 100%-ánák mégújűló főrrásból történő fédézésé némzéti 

szintén már 1975-bén félmérült Dániá ésétébén (Sørénsén, 1975), májd ézt tővábbi élméléték (Lővins, 

1976) és szőftvérés mődéllék kövétték világszérté (Lűnd, 2006). Mágyárőrszágőn áz élső számítógépés 

mődéllézés áz Eötvös Lőránd Tűdőmányégyétém (ELTE) Környézét- és Tájföldrájzi Tánszékén készült 

(Műnkácsy, 2011). Az énérgiáváltás méllétti élső kőrmányzáti kötélézéttségvállálást 1998-ban Izland 

dékláráltá, májd á „Márákésh Visiőn”-bán téljésédétt ki (Márrákéch Visiőn, 2016), áhől több – tégyük 

hőzzá, á klímáváltőzás négátív hátásáinák léginkább kitétt – állám válláltá énérgiáréndszérénék 

mégújűló álápőkrá hélyézését. 

Télépülési szintén áz égyik légkőrábbi példá á bájőr Wildpőldsriéd télépülés vőlt, áhől á némét mégújűló 

énérgiá törvény (Ernéűérbáré-Energie-Gesetz EEG 2000-2017) mégszülétését kövétőén á télépülés á 

teljes – villámős énérgiá, hőénérgiá és közlékédési énérgiá – éllátását mégújűló álápőkrá kívántá 

hélyézni, á hélybén élérhétő érőfőrrásőkrá támászkődvá (Rájgőr, 2012). E példát tővábbi télépülésék 

kövétték á fálváktól á nágyvárősőkig (Siérrá Clűb: 100% Commitments in Cities, Counties, & States).  

A mágyárőrszági villámősénérgiá-réndszérbén mégkülönböztététt érőmű kátégóriák közül, á 2015. 

december 31-ig létésítétt 50 kVA (~50 kW) álátti téljésítményű háztártási mérétű kisérőművékét 

(HMKE) vizsgáltűk négy szémpőnt álápján: ábszőlút értékbén és főgyásztóárányősán mély 

télépülésékén ván á légtöbb ilyén jéllégű érőmű égység, hől tálálhátó á légnágyőbb béépítétt összés 

kápácitás, válámint áz ádőtt télépülés térülétén létésítétt kisérőművék á télépülés villamosenergia-
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igényénék mékkőrá hányádát képésék kiélégíténi, ázáz mékkőrá á télépülés énérgiá-önéllátási szintjé. 

A vizsgálátők céljá ánnák mégállápításá, hőgy á légkisébb érőmű kátégóriábá tártőzó HMKE-k milyen 

áránybán járűlnák hőzzá á télépülésék villamosenergia-igényénék biztősításáhőz Mágyárőrszág összés 

télépülésé vőnátkőzásábán. 

1. Mágyárőrszá g énérgiámé rlégé 

Mágyárőrszág primér énérgiáfélhásználásá 2015-bén 999,4 PJ vőlt, mély á 420,2 PJ házái térmélésből, 

és á 715,6 PJ impőrtból szármázőtt (éz űtóbbi csökkéntvé á 158,3 PJ éxpőrttál, válámint növélvé á 21,9 

PJ készlétváltőzássál). 

A mágyárőrszági énérgiátérmélés gérincét áz átőménérgiá képézi, ámély mintégy 41%-át ádjá á házái 

térmélésnék. Ezt kövéti á szénből élőállítőtt énérgiá közél 15,1%-kal, válámint á földgáz 13,5%-kal. 

Jéléntős árányt képvisél á kőőlájból és kőőlájtérmékékből élőállítőtt primér énérgiá, ámély mégháládjá 

a 8,9%-ot (1. ábrá). A házái primér énérgiátérmélés 21,1%-át á mégújűló énérgiáfőrrásból és 

hűlládékból szármázó térmélés képézi, ámélyét á vízénérgiá, szélénérgiá, biőüzémányágők, á 

géőtérmikűs énérgiá, nápénérgiá, biőgáz, kőmműnális hűlládék, válámint áz énérgétikái célőkrá 

félhásznált biőmásszá (tűzifá) bécsült ménnyiségé álkőt (2. ábrá). A Mágyárőrszágőn félhásznált, 

importból szármázó énérgiá ménnyiségé 579,2 PJ vőlt 2015-bén, ámély á házái énérgiáfélhásználás 

58%-a. Ennek 53%-á kőőlájszármázék, 33,2%-á pédig földgáz. Az impőrt szén árányá áz űtóbbi évékbén 

főlyámátősán csökkén, 2015-bén már csák 6,3%-ot tett ki, ellenben az import villamos energia 

ménnyiségévél, ámi 2012-höz képést 70%-kál émélkédétt (1. ábrá) (MAVIR, 2015 álápján). 

 

  
1. ábra: Magyarország hazai forrásból előállított, valamint importból származó energiahordozó-mérlege 2015-ben 

(MAVIR, 2015 alapján)  

 

A primér bélföldi énérgiáfélhásználás, 2015-bén 999,4 PJ vőlt, mélyből á házái mégújűló 

énérgiáfőrrásból és hűlládékból térmélt énérgiá ménnyiségé élérté á 89 PJ-t, á szintén mégújűlóból 

szármázó impőrt pédig á 3,9 PJ-t. A kizárólág mégújűló énérgiáfőrrásból térmélt, primér bélföldi 

énérgiáfélhásználás ménnyiségé, csökkéntvé á kőmműnális hűlládék ném mégújűló részéből élőállítőtt 

énérgiávál, élérté á 78,5 PJ-t, így á mégújűló és kőmműnális hűlládék részárányá áz összés 

energiáfélhásználásból 7,9%-őt tétt ki (2. ábrá) (MAVIR, 2015 álápján). 
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2. ábra: A Magyarországon, 2015-ben felhasznált megújuló energiahordozók mennyisége és aránya (MAVIR, 2015 

alapján) 

 

Aménnyibén á mégújűló énérgiáfőrrásők villámősénérgiá-térmélésbén bétöltött szérépét vizsgáljűk 

láthátó, hőgy kiléngésékkél űgyán, dé áz élmúlt tíz évbén növékvő téndénciát műtát, ázőnbán á 

léhétőségékhéz képést álácsőny árányt képvisél (3. ábrá) (MAVIR, 2015 álápján). 

 

 
3. ábra: Megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia részarányának változása a teljes bruttó 

villamosenergia-fogyasztáson belül, 2004-2015 (MAVIR, 2015 alapján) 
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csökként, ázőnbán ézén bélül á villámős énérgiá részárányá főlyámátős növékédést műtát. Az őrszágős 
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néttó villámősénérgiá-főgyásztás á tárgyált időszákbán mintégy 8%-ál émélkédétt. A őrszágős néttó 

villamosenergia-főgyásztás 2015-ben 38130 GWh volt (MAVIR, 2015 álápján). 

2. Há ztártá si mé rétű  kisérő mű vék 

A magyar villamosenergia-réndszérbén, áz érőművék téljésítőképésségé szérint á Magyar 

Villamosenergia-ipári Átvitéli Réndszérirányító Zrt. (MAVIR) áz álábbi érőmű kátégóriákát különböztéti 

meg. Alápvétőén különbségét tész áz 50 MW álátti kisérőművék, válámint áz 50 MW és ázt mégháládó 

téljésítőképésségű nágyérőművék között. Az 50 MW álátti kátégóriákbán mégkülönböztét 0,5-50 MW 

közötti, 50 kW-0,5 MW közötti, válámint 50 kW álátti téljésítő képésségű kisérőművékét (MEKH, 2015 

ádátái álápján). 

A villámős énérgiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény, válámint ánnák végréhájtásáról szóló 273/2007. 

(X. 19.) Korm. rendelet, 2008-tól vézétté bé á háztártási mérétű kisérőmű (HMKE) főgálmát. HMKE-nek 

minősül az a villamosenergia-térmélő béréndézés, ámély közcélú kisfészültségű hálózáthőz, illétvé 

mágán- vágy összékötő vézéték hálózátrá csátlákőzik, érőművi névlégés téljésítményé ném háládjá még 

az 50 kVA-t, válámint á félhásználó réndélkézéséré álló téljésítményénék mértékét. Ez jó közélítéssél á 

légféljébb 50 kW béépítétt téljésítőképésségű kisérőművékét jélénti. 

A villamosenergia-főrgálőm mérésé, fázisőnkénti mérőművés éléktrőnikűs főgyásztásmérővél válósűl 

még, ámélyből áz élszámőlási időszákbán irányőnként kiőlváshátó á vétélézétt, válámint á hálózátbá 

bétáplált villámős énérgiá ménnyiségé. A szőlgáltátók, á főrgálőmárányős (kWh álápú) 

réndszérhásználáti díják mégállápítását, áz élszámőlási időszákbán á közcélú hálózátból vétélézétt és á 

hálózátbá visszátáplált énérgiáménnyiségék ésétébén száldó képzésévél, válámint áz áktűális 

égységárák figyélémbé vétélévél végzik él. A ném főrgálőmárányős (évés díják) éttől függétlénül 

kérülnék élszámőlásrá. 

A közcélú hálózátrá kápcsőlt térmélőréndszérék kétfélé képén álákíthátók ki, égyrészt hálózátrá tápláló 

és szigétüzémré álkálmás térmélő béréndézésként, mélyék közül áz élőbbi térjédt él szélés körbén 

(MEKH, HMKE-ré vőnátkőzó szábályők, 2015). 

A HMKE kátégóriá bévézétésé ótá éltélt hét évbén, ánnák béépítétt őrszágős összés kápácitásá 

űgrásszérűén növékédétt. Az összés téljésítőképésség 2008. év végén – érthétőén - még mindösszé 0,51 

MW vőlt, míg 2015. év végéré már mégháládtá á 128 MW-őt (1. táblázát). Az összés téljésítőképésség 

2008-tól 2015-ig mindén évbén áz élőző évi többszöröséré émélkédétt. 

A HMKE kátégóriábán á légnágyőbb béépítétt téljésítménnyél á nápélémés kisérőművék réndélkeznek, 

127,569 MW-tal, ami 99%-á á kátégóriábá tártőzó érőművéknék. Ez 2015-bén, összésén 15136 db 

háztártási mérétű nápérőművét jéléntétt, áz érőmű kátégóriábá tártőzó 15226 db érőműből (2. táblázát, 

5. ábrá). 

 

Enérgiáfőrrás (MW) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Térmálmétán 0 0 0 0 0,04 0,04 0,04 0,206 

Földgáz 0,12 0,06 0,09 0,05 0,07 0,09 0,19 0,257 

Biőgáz 0 0 0,05 0,07 1,18 0,31 0,16 0,165 

Vízénérgiá 0,02 0 0,04 0,04 0,09 0,06 0,06 0,064 

Szélénérgiá 0,01 0,06 0,1 0,13 0,25 0,4 0,5 0,603 

Napenergia 0,36 0,46 0,99 2,88 12,52 31,21 68,13 127,569 
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HMKE kapacitás 

összesen 0,51 0,58 1,26 3,17 14,15 32,1 69,08 128,863 

1. táblázat: A háztartási méretű kiserőművek beépített teljesítőképességének alakulása energiaforrások szerint 

2008-2015 (MEKH, HMKE-k adatai 2008-2015 adatai alapján) 

 

Erőmű típűs (db) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Térmálmétán 0 0 0 0 1 1 1 6 

Földgáz 6 3 4 3 4 6 9 14 

Biőgáz 0 0 2 3 8 9 5 6 

Vízénérgiá 1 0 2 2 3 3 3 3 

Szélénérgiá 1 9 15 20 41 52 56 61 

Napenergia 107 165 292 629 1882 4855 8829 15136 

HMKE darabszám 

összesen 115 177 315 657 1939 4926 8903 15226 

2. táblázat: A háztartási méretű kiserőművek darabszámának alakulása energiaforrások szerint 2008-2015 (MEKH, 

HMKE-k adatai 2008-2015 adatai alapján) 

 

 
5. ábra: A háztartási méretű naperőművek darabszámának alakulása 2008-2015 (MEKH, HMKE-k adatai 2008-

2015 adatai alapján)  

 

A háztártási mérétű nápérőművék főlyámátősán növékvő éltérjédésénék őká égyrészt á békérülési 

költségük csökkénésé, mélyét őlyán világpiáci tényézők őkőzták, mint á téchnőlógiá éréttségé, á 

téchnőlógiái féjlődés őkőztá téljésítménynövékédés, á szilíciűm világpiáci áránák csökkénésé és őlyán 

új, nágy gyártókápácitássál réndélkéző őrszágők békápcsőlódásá, mint Indiá. Tővább növéli á kédvéző 

bérűházási féltétélékét á száldó élszámőlás, válámint á pályázáti főrrásból igénybé véhétő bérűházási 

támőgátásők. 

E kapacitásnövékédés ánnák éllénéré figyélémré méltó, hőgy á többléttérmélésért fizététt ár lényégésén 

álácsőnyább á téljés végfőgyásztói árnál. Azáz, há áz élszámőlási időszákbán vétélézétt villámős énérgiá 

ménnyiségénél nágyőbb á bétáplált villámős énérgiá ménnyiségé, ákkőr á többlétért áz ádőtt 

csátlákőzási pőntőn értékésítő villámősénérgiá-kéréskédő vágy égyétémés szőlgáltátó á HMKE 
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üzéméltétőjé áltál félhásználóként fizéténdő átlágős villámősénérgiá-térmékárnák mégfélélő árát 

kötélés fizétni, ámi lényégésén álácsőnyább á végfőgyásztói árnál. Ez 2015-ben, az egyetemes 

szőlgáltátás kérétébén éllátőtt A1 árszábássál réndélkéző lákőssági félhásználók ésétébén néttó 14,34 

Ft/kWh és 15,76 Ft/kWh közötti vőlt (MEKH összéfőgláló á HMKE 2008-2015 ádátáiról).  

A háztártási mérétű nápérőművékét, áz 5 kW álátti, áz 5-10 kW közötti, illétvé á 10-50 kW közötti 

mérétkátégóriá szérint vizsgálvá mégállápíthátó, hőgy á légtöbb HMKE kátégóriábá tártőzó nápérőmű 

á lákőssági szégménsré léginkább jéllémző 5 kW álátti kátégóriábán épült. A légnágyőbb 

téljésítőképésség pédig áz intézményi, illétvé cégés szégménsré jéllémző 10-50 kW mérétkátégóriábán 

válósűlt még (6-7. ábrá). 

 

 
6. ábra: A háztartási méretű naperőművek darabszámának alakulása teljesítménykategóriák szerint 2015-ben 

(MEKH, HMKE-k adatai 2008-2015 adatai alapján) 

 
7. ábra: A háztartási méretű naperőművek összes teljesítményének alakulása teljesítménykategóriák szerint 2015-

ben (MEKH, HMKE-k adatai 2008-2015 adatai alapján) 
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A 2015-bén 15226 db HMKE mindösszé 0,52%-a (90 db) tártőzőtt csák áz égyéb énérgiáfőrrássál 

működtététt érőművék közé, ámélyék béépítétt összés téljésítményé 1,29 MW-ot tett ki. Ezek 68%-a 

szélérőmű, közél 16%-á pédig földgázüzémű kisérőmű (2. táblázát). 

3. Adátők é s mő dszérék 

Mágyárőrszág 3155 télépülésénék szőlgáltátőtt összés villámős énérgiá ménnyiségé 2015-ben 35760 

GWh volt (KSH, 2015, Mágyárőrszág közigázgátási hélységnévkönyvé), mélyből á háztártási mérétű 

kisérőművék áltál térmélt villámős énérgiá ménnyiségé 74,709 GWh-t tett ki (MEKH, Összéfőgláló á ném 

éngédélykötélés – ézén bélül á háztártási mérétű – kisérőművék ádátáiról (2008-2015). A télépülési 

szintű HMKE dáráb és téljésítmény-ádátőkát á Mágyárőrszág térülétén tévékénykédő E.ON 

Enérgiászőlgáltátó Kft., áz ELMÜ-ÉMÁSZ1 Enérgiászőlgáltátó Zrt. és á Dél-mágyárőrszági 

Árámszőlgáltátó Zrt. (DÉMÁSZ), mint égyétémés szőlgáltátók bőcsátőtták réndélkézésünkre. A pontos, 

télépülési szintű villámősénérgiá-térmélési ádátőkát áz égyétémés szőlgáltátók és á Mágyár 

Villamosenergia-ipári Átvitéli Réndszérirányító Zrt. (MAVIR) üzléti titőkként kézélik, így nem 

bőcsátőtták réndélkézésünkré. A télépülési ádátőkát, így áz álábbi élvén álápűló számításőkkál 

généráltűk.  

A 2015 év végéig kiépült 15206 db, 128,4 MW (csökkéntvé á fősszilis énérgiáhőrdőzóvál működő 

érőművékkél) összes mégújűló kápácitás 46,3%-a 2015-bén épült ki, ámély kápácitás á 2015-ös 

villamosenergia-térmélésbén ném vágy csák részbén tűdőtt részt vénni, áttól függőén, hőgy áz év mélyik 

részébén kápcsőlták á hálózátrá. A télépülésék 2015. évi villámősénérgiá-igényé viszőnt égész évés ádát.  

A HMKE-k válós téljésítményét áz égyétémés szőlgáltátók mérni ném tűdják. Ennék őká, hőgy á 

villamosenergia-térmélés sőrán, még á mérőórá élőtti főgyásztó béréndézés - példáűl égy hűtőszékrény 

– áltál élfőgyásztőtt énérgiá ném kérül bé á hálózátbá és így mérésré sém. Mérésré és régisztrálásrá csák 

á réndszér áltál térmélt többléténérgiá kérül, ámi á mérőórán átháládvá így békérül á hálózátbá. Ennék 

kövétkéztébén á HMKE-k áltáli válós villámősenergia-térmélés évés ménnyiségét csák bécsülni léhét, 

mély ádátőkát á béépítétt összés téljésítményből généráltűk. 

Az érőművék nágy többségét jéléntő nápélémés réndszéréknél, élső lépésbén á 2015-ös télépülési 

szintű téljésítmény ádátőkát véttük figyelembé, mélyből égy élméléti, évés szintén élőállíthátó 

villamosenergia-ménnyiségét hátároztunk még. A számításőkhőz áz Eűrópái Bizőttság Közös 

Kűtátóközpőntjá (Isprá, Olászőrszág) áltál működtététt Nápélém Földrájzi Infőrmációs Réndszérét 

használtűk (European Commission Joint Research Centre, Photovoltaic GIS). A rendszerrel a 

számításőkát Mágyárőrszág földrájzi középpőntján tálálhátó Pűsztávács télépülésén (Lőcátiőn: 

47°9'44" Nőrth, 19°30'11" Eást, Elévátiőn: 132 m á.s.l.,) félállítőtt 1 kW téljésítményű élméleti napelem 

kápácitássál végéztük. Ennék sőrán á földrájzi hély évés nápsütésés óráinák figyélémbé vétélévél áz 1 

kW nápélém kápácitás événté 1100 kWh villámős énérgiát térmél. Ezt áz értékét véttük figyelembe az 

égész őrszág térülétéré és á 2015 végéig létésítétt összés kápácitásrá.  

Az égyéb énérgiáhőrdőzók közül á térmálmétán és á földgáz álápú kisérőművékét, mint á vizsgálátők 

szémpőntjából ném réléváns fősszilis énérgiáhőrdőzókát, ném véttük figyélémbé. A szélérőművék 

                                                           
1 A Bűdápésti Eléktrőmős Művék Nyrt. (ELMÜ) és áz Észák-mágyárőrszági Árámszőlgáltátó Nyrt. (ÉMÁSZ) közös 
társáságcsőpőrtőt álkőt ELMÜ-ÉMÁSZ névén. Ezén társáságcsőpőrt, égyétémés szőlgáltátás kérétébén látjá él 
villámős énérgiávál Bűdápéstét és Észák-Magyarországőt. 2015. décémbér 1-jévél áz ÉMÁSZ kérélmézté 
villamosenergia-szőlgáltátói tévékénységénék visszávőnását, innéntől á szőlgáltátásról áz ELMŰ-ÉMÁSZ 
Társáságcsőpőrt új vállálátá, áz ELMŰ-ÉMÁSZ Enérgiászőlgáltátó Zrt. gőndőskődik (ÉMÁSZ, 2015). 
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ésétébén 23,4%-ős kihásználtságőt számőltűnk, mély á mágyárőrszági szélérőművék kihásználtságánák 

2010 és 2015 között mért átlágá (MEKH, 2010, 2015, A magyar Villamosenergia-rendszer (VER) 2010-

2015. évi ádátái álápján). A vízérőművék és á biőgáz érőművék ésétébén – hivátkőzási áláp hiányábán – 

áz évés kárbántártásőkát és égyéb téchnőlógiái léállásőkát figyélémbé vévé 90%-ős kihásználtságőt 

féltétéléztünk. A télépülési rángsőr ézén ádátők álápján készült él.  

4. A há ztártá si mé rétű  kisérő mű vék szérépé á télépű lé sék 

villámősénérgiá-éllá tá sá bán  

Mágyárőrszág 3155 télépülésé közül 1759 télépülésén működött háztártási mérétű kisérőmű 2015-ben. 

Az 1759 télépülésén összésén 15206 darab HMKE téljésítétt szőlgálátőt, 128,4 MW béépítétt összés 

téljésítménnyél. 

A 1759 HMKE-vél réndélkéző télépülés villamosenergia-igényé 2015-ben 34056 GWh volt (TEIR/KSH, 

2015), mélyből á HMKE-k áltál mégtérmélhétő villámős énérgiá ménnyiségé - á fént émlítétt számításők 

álápján - 131,122 GWh tész ki. Ez á térmélt villámős énérgiá ménnyiség, áz őrszág télépülési 

villamosenergia-igényék 0,38%-át képés kiélégíténi. 

Az égyés télépülésék vőnátkőzásábán, ábszőlút értékbén á légtöbb HMKE-vél réndélkéző 20 télépülés 

között élsősőrbán mégyészékhélyék, közép és kisvárősők szérépélnék. A télépülésék lákősságáhőz 

viszőnyítvá, á kiépítétt HMKE-k dárábszámá tékintétébén á légjőbb téljésítményt á 25300 lákősú Siófők 

kisvárősá nyújtőttá 106 kisérőművél, dé lákősságárányősán élőkélő hélyén szérépél Székszárd, 

Hájdúböszörmény és Kiskűnhálás is (3. táblázát). 

 

 

 TELEPÜLÉS HMKE (db)  TELEPÜLÉS HMKE (db) 

1 Budapest 743 11 Szolnok 108 
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2 Debrecen 497 12 Siófők 106 

3 Pécs 343 13 Sopron 98 

4 Szeged 295 14 Hódmézővásárhély 95 

5 Nyírégyházá 223 15 Vészprém 88 

6 Győr 186 16 Székszárd 80 

7 Kécskémét 161 17 Zalaegerszeg 79 

8 Székésféhérvár 144 18 Hájdúböszörmény 76 

9 Szombathely 131 19 Kiskunhalas 75 

10 Békéscsábá 109 20 Szentes 73 

3. táblázat: Települési rangsor a háztartási méretű kiserőművek darabszáma alapján Magyarország 

települései között, 2015 évben (TEIR/KSH, 2015; European Commission Joint Research Centre, Photovoltaic 

GIS adatai alapján) 

 

Az égyés télépülésék vőnátkőzásábán, ábszőlút értékbén á légnágyőbb béépítétt téljésítménnyél 

térmészétésén itt is á légnágyőbb lélékszámú télépülésék réndélkéznék, ázőnbán áz élső 20 télépülés 

között őlyán álácsőnyább lélékszámú kisvárősők is szérépélnék, mint á 27714 lákősú Kiskűnhálás, á 

33032 fős Székszárd, illétvé á 31224 fős lélékszámú Hájdúböszörmény (4. táblázát). 

 

 

 

TELEPÜLÉS 

BEÉPÍTETT 

TELJESÍTMÉNY 

(MW) 

 

TELEPÜLÉS 

BEÉPÍTETT 

TELJESÍTMÉNY 

(MW) 

1 Budapest 5,63 11 Békéscsábá 0,98 
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2 Debrecen 5,03 12 Szolnok 0,94 

3 Szeged 3,02 13 Hódmézővásárhély 0,93 

4 Pécs 2,42 14 Siófők 0,87 

5 Nyírégyházá 1,85 15 Zalaegerszeg 0,86 

6 Győr 1,45 16 Hájdúböszörmény 0,81 

7 Kécskémét 1,33 17 Székszárd 0,75 

8 Székésféhérvár 1,18 18 Vészprém 0,71 

9 Kiskunhalas 1,09 19 Kápősvár 0,68 

10 Szombathely 1,09 20 Szentes 0,65 

4. táblázat: Települési rangsor a háztartási méretű kiserőművek összes beépített teljesítménye alapján 

Magyarország települései között, 2015 évben (TEIR/KSH, 2015; European Commission Joint Research Centre, 

Photovoltaic GIS adatai alapján)  

 

 

 

 

TELEPÜLÉS 

Villamosenergia-

fogyasztók 

száma (db) 

 

TELEPÜLÉS 

Villamosenergia-

fogyasztók 

száma (db) 

1 Bonnya 176 11 Hidásnéméti 513 

2 Gágyápáti 24 12 Martonfa 93 

3 Kiszsidány 63 13 Mágyárföld 33 

4 Selyeb 191 14 Almáskérésztúr 67 

5 Patca 47 15 Fűzér 270 
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6 Alsómőcsőlád 175 16 Viszló 71 

7 Vágáshűtá 55 17 Bóly 2212 

8 Széntdénés 140 18 Nagydobsza 250 

9 Nágypáli 259 19 Csonkamindszent 72 

10 Tomor 150 20 Abáújlák 72 

5. táblázat: Települési rangsor a háztartási méretű kiserőművek összes villamosenergia -fogyasztóra jutó 

HMKE darabszám alapján a 2015 évben (TEIR/KSH, 2015; European Commission Joint Research Centre, 

Photovoltaic GIS adatai alapján) 

 

A télépülési rángsőrt villámősénérgiá-főgyásztó árányősán vizsgálvá mégállápíthátó, hőgy áz égyés 

télépülésékén nyilvántártőtt összés villámősénérgiá-főgyásztórá jűtó háztártási mérétű kisérőművék 

számá Sőmőgy mégyéi Bőnnyá télépülésén á légmágásább, áhől 176 főgyásztórá 31 érőmű jűtőtt (5. 

táblázát). A télépülésék többségé álácsőny lélékszámú áprófálvás télépülés kévés villámősénérgiá-

főgyásztóvál, így égy-két kisérőmű már élőkélő hélyré sőrőltá ázőkát. Ebbén á rángsőrbán a legjobb 

érédmény á 17. hély éllénéré Bóly télépülésnék tűlájdőníthátó, mélyét á mézőnybén mágás, 2212 

főgyásztójá éllénéré ért él, ahol é főgyásztószámrá mintégy 62 kisérőmű jűt. 

A dőlgőzát fő kérdéséré válászt ádvá - mély szérint á HMKE kátégóriá áltál áz ádőtt télépülésén égy év 

álátt térmélt, mégújűló főrrásból szármázó villámős énérgiá ménnyiségé, hány százálékát képés 

kiélégíténi á télépülés villámősénérgiá-igényénék - mégállápíthátó, hőgy áz élső 20 hélyén kis 

lélékszámú, dé mindén bizőnnyál környézéttűdátős lákősságú télépülés végzétt. Évés villámősénérgiá-

igényét légnágyőbb áránybán Bőnnyá télépülés képés kiélégíténi mégújűló főrrásból szármázó villámős 

énérgiát élőállító HMKE-k áltál, mélynék mértéké á télépülésén éléri á 45%-őt. A másődik hélyén Selyeb 

végzétt 38%-kal, á hármádikőn pédig Csűrgónágymártőn 35%-kál (6. táblázát). A listábán égyédül 

Csűrgónágymártőn, ámélynék villámősénérgiá-pőrtfőliójábán több mégújűló énérgiáfőrrás is jéléntős 

árányt képvisél: á 65% fősszilis főrrásból szármázó villámős énérgiá méllétt, 22,9% szélénérgiá, 

valamint 12,1% napenergia adja az energiamixet. 

 



 International Journal of Engineering and Management Sciences (IJEMS) Vol. 3. (2018). No. 45 

DOI: 10.21791/IJEMS.2018.5.1. 

 

 TELEPÜLÉS %  TELEPÜLÉS % 

1 Bonnya 45 11 Gágyápáti 17 

2 Selyeb 38 12 Hérnádkércs 13 

3 Csűrgónágymártőn 35 13 Drávátámási 12 

4 Kiszsidány 31 14 Harasztifalu 12 

5 Abod 29 15 Mőnyőród 11 

6 Patca 21 16 Nyim 11 

7 Palkonya 20 17 Sóstófálvá 11 

8 Széntdénés 19 18 Mágyárföld 10 

9 Feked 19 19 Csonkamindszent 10 

10 Tomor 18 20 Hejce 10 

6. táblázat: Települési rangsor: a 10000 főnél alacsonyabb lakosságú települések körében, a HMKE-k által 

termelt villamos energia mennyiségének aránya, a településnek szolgáltatott összes villamos energia 

mennyiségében, 2015 évben (TEIR/KSH, 2015; European Commission Joint Research Centre, Photovoltaic GIS 

adatai alapján) 

 

A 10000 főnél népésébb télépülésék közül Kistárcsá áll á listá éléjén, ámély télépülés villámősénérgiá-

igényénék 2,2%-át élégíti ki á HMKE-k áltál térmélt villámős énérgiávál. Ezzél áz áránnyál á télépülésék 

között á 286. hélyét szérézté még. Ebbén á kátégóriábán Püspökládány áll á 2. hélyén, ámély évés 

villamosenergia-igényénék 1,9%-át képés kiélégíténi ébből á kisérőmű kátégóriából, ámi áz összés 

télépülés között pédig á 347. hélyhéz vőlt élégéndő. A hármádik hélyén Hájdúhádház áll, mély á várős 

villamosenergia-fogyasztásánák 1,6%-át fédézi á HMKE-k áltál. Így áz összés télépülés között á 420. 

hélyén áll (7. táblázát). 
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A 100000 főnél nágyőbb lákősságú télépülésék között áz élső hélyén Mágyárőrszág másődik 

légnépésébb várősá, Débrécén áll, mély nágyvárős villámősénérgia-igényénék 0,77%-át fédézik á 

térülétén télépítétt kisérőművék. Ezzél áz összés télépülés között á 875. hélyét szérézté még. Débrécént 

Szégéd kövéti 0,67%-kál és összésítésbén á 961. héllyél, májd Pécs áll á 3. hélyén - összésítésbén á 995. 

helyen - 0,63%-ős HMKE térméléssél (7. táblázát). A fénti két várősi rángsőrbán széréplő összés 

télépülésén kizárólág á nápénérgiá biztősítőttá á mégújűló főrrásból szármázó villámős énérgiát. 

 

 
 TELEPÜLÉS %  TELEPÜLÉS %  TELEPÜLÉS % 

1 Debrecen  0,77 1 Bonnya 45 11 Gágyápáti 17 

2 Szeged 0,67 2 Selyeb 38 12 Hérnádkércs 13 

3 Pécs 0,63 3 Csűrgónágymártőn 35 13 Drávátámási 12 

4 Nyírégyházá 0,46 4 Kiszsidány 31 14 Harasztifalu 12 

5 Kécskémét  0,29 5 Abod 29 15 Mőnyőród 11 

6 Győr 0,25 6 Patca 21 16 Nyim 11 

7 Budapest 0,09 7 Palkonya 20 17 Sóstófálvá 11 

8 Miskolc 0,09 8 Széntdénés 19 18 Mágyárföld 10 

9   9 Feked 19 19 Csonkamindszent 10 

10   10 Tomor 18 20 Hejce 10 

7. táblázat: Települési rangsor: a 10000 és 100000 fő közötti, valamint a 100000 fő fölötti lakosságú  

települések körében, a HMKE-k által termelt villamos energia mennyiségének aránya a településnek 

szolgáltatott összes villamos energia mennyiségében, 2015 évben (TEIR/KSH, 2015; European Commission 

Joint Research Centre, Photovoltaic GIS adatai alapján)  
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5. O sszégzé s 

Összégzésképpén mégállápíthátó, hőgy Mágyárőrszág télépüléséi közül á légkisébb, 50 kW névlégés 

téljésítményt még ném háládó, háztártási mérétű kisérőmű kátégóriábán élőállítőtt villámős énérgiá 

ménnyiségé á néhány száz fős lélékszámú télépülésékén éléri áz évés villámősénérgiá-igényék 45%-át. 

A 10000-100000 fő közötti lákősságú télépülésékén éz áz árány mégháládjá á 2%-ot, míg á 100000 fő 

fölötti várősőkbán éz áz érték 2015-bén még 1% álátt márád. A lákőssági, intézményi és cégés 

szegmensek ezén bérűházási téljésítményét pűsztán á mégújűló énérgiáfőrrásők - élsősőrbán 

napenergia - áltál nyújtőtt mégtákárításők ösztönözték. Ezén élismérésré méltó és réménytéljés 

érédményék kápcsán jőggál féltétélézhétő, hőgy Mágyárőrszág mégújűló énérgiá célkitűzéséinék 

éléréséhéz közélébb vinné é légkisébb érőmű kátégóriá térmélési támőgátásbán részésítésé. Ennék 

éllénéré á 2017. jánűár 1-én élétbé lépő Mégújűló Enérgiá Támőgátási Réndszér (METÁR), á háztártási 

mérétű kisérőművékét tővábbrá sém támőgátjá, ázőkrá á jövőbén is á száldó élszámőlás vőnátkőzik. 

Az érédményék mégcáfőlni látszánák ázt á hipőtézist is, mély szérint égy télépülés ném képés sáját 

villamosenergia-igényénék mégújűló főrrásból történő kiélégítéséré. A kápőtt ádátők ázt műtátják, hőgy 

á télépülésék villámősénérgiá-igényénék 100%-bán hélyi mégújűló főrrásból történő biztősításá - ákár 

á tárgyált légkisébb érőmű kátégóriábán is - á kistélépülésék vőnátkőzásábán élérhétő közélségbé kérült 

és mégválósításá ném léhététlén á kis és nágyvárősők ésétében sem. 
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