
sabb a Duna-Tisza közé-
nek déli fele 2000 óra 
fölötti évi napsütéssel, 
legkevésbé napos terüle-
teink pedig az Alpokalja 
és az ország észak-keleti 
régiója, 1800 óránál is 
kevesebb évi napfény-
összeggel. 
 

Télen magasabb hegyvi-
dékeink másfélszer any-
nyi napfényes órában 
részesülnek, mint az 
alföldi területek, mivel 
télen gyakoriak az olyan 

Globális sugárzás alatt a 
Napból érkező közvetlen 
sugárzás valamint az 
égbolt minden részéről 
érkező szórt sugárzás 
összegét értjük.  
 
A napsugárzást általá-
ban a MJ/ m² formában 
szokták megadni meteo-
rológusok, de egy egy-
szerű számítással át 
lehet számolni W/ m²-re 
az alábbi módon: 
1 kWh/m²/nap = 3,6 
MJ/m²/nap 
 
Magyarországon a leg-
több besugárzás a Ti-
szántúl déli területein 
tapasztalható, viszonylag 
nagyobb még a sugárzás 
a Dunántúlon illetve az 
Alföld déli vidékein. Leg-
kevesebb besugárzás-
ban a nyugati határszél 
é s  a z  É s z a k i -

középhegység térsége 
részesül. 
 
A besugárzás területi 
eloszlását két tényező 
határozza meg: a földraj-
zi szélesség, valamint a 
felhőzet mennyisége. 
Hazánk területén (az 
országon belül tapasztal-
ható kis szélességkü-
lönbség miatt) a felhőzet 
nagysága a besugárzás 
döntőbb tényezője. 
Napfénytartamon azt az 
időtartamot ért jük , 
ameddig a felszínt köz-
vetlen sugárzás éri. A 
napfénytartamot befolyá-
soló tényezők a csillagá-
szatilag lehetséges nap-
fénytartam, a domborzat 
valamint a felhőzet - ez 
utóbbi a napsütést még 
a besugárzásnál is erő-
sebben befolyásolja Ma-
gyarországon legnapo-
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inverziós helyzetek, ami-
kor az alacsonyabban 
fekvő vidékeket megülő 
ködből magasabb hegye-
ink kiemelkednek, és 
zavartalan napsütésben 
részesülnek. Nyáron 
ellenben a hegységek 
borultabb, csapadéko-
sabb időjárása miatt 
mindegy 10 százalékkal 
kevesebb a napsütéses 
órák száma az alacso-
nyabb fekvésű sík fekvé-

sű területekhez viszonyít-
va. 
 
1000W-nyi napelem 
átlagosan Magyarorszá-
gon 1200kW/h termel 
évente. A rendszereket a 
saját áram szükségle-
tünkhöz kell kiszámolni, 
ezekből az alapszámok-
ból könnyen kiszámítha-
tó, mekkora rendszerre 
van szükségünk. A japán 
gyártmányok egy kicsit 
többet tudnak, a kínaiak 

kicsit kevesebbet. Fokoz-
ni lehet a megtermelt 
energiát napkövetős 
tartó szerkezettel, így 
további 10-20%-t nyerhe-
tünk. 
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Napsütés  hazánkban 
Mennyit süt a nap? 

Fontos tények: 

• 1000 W-nyi napelem 
átlagosan 1200 kWh 
áramot termel éven-
te 

• Magyarországon 
éves átlagban 1800-
2000 órát süt a nap 

• Télen a hideg miatt 
hatékonyabban 
működnek a napele-
mek, mint  nyáron 
amikor többet süt a 
nap 

• Az elmúlt 20 évben 
az év második felé-
ben megnőt a napsü-
téses órák száma 

• Jövő: napsütéses 
órák számának to-
vábbi növekedése 


