
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2018-07-20 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
249 MILLIÓ FORINTOS NAPELEMES BERUHÁZÁS INDULT MÁTRAHÁZÁN 
 
 
A Mátrai Gyógyintézet kibővíti napelemparkját, így további 393 kilowattóra csatlakozási teljesítményű 
hálózatra nem csatlakozó napelemes rendszerek megvalósítását indította el. A Kórház 249 millió 
forintos támogatással épít két telephelyéhez (a mátraházai és a kékestetői) napelemeket, melyek éves 
szinten 1 418,4 GJ energiát állítanak elő. 
 
 
A megújuló energiaforrások nem, vagy a fosszilis energiahordozóknál lényegesen kisebb mértékben terhelik 
a környezetet, hozzájárulnak a nemzetközi egyezményekben tett vállalások eléréséhez, továbbá mérséklődik 
a hagyományos energiahordozóktól való energiaimport-függőség. A megújuló energiafelhasználás 
összhangban van a fenntartható fejlődés alapelveivel, tehát a megújuló energia alkalmazása nem rombolja a 
környezetet, ugyanakkor nem gátolja a fejlődési lehetőségeket, sőt kifejezett gazdaságos. Használata nem 
okoz környezetszennyezést (légszennyezés, vízszennyezés) ezért ezek káros hatásaival sem kell számolni. 
 
A Mátrai Gyógyintézet speciális klimatikus adottságainál fogva országos szinten szolgálja a tüdőgyógyászati 
betegek ellátását. Kiemelt célja a betegellátás színvonalának folyamatos emelése, munkájuk 
hatékonyságának növelése. Mivel küldetésük a lakosság hatékony gyógyítása, egészségének megőrzése, az 
egészségkárosodás megelőzése, ezért ennek érdekében nagy súlyt fektetnek a lakosságot leginkább érintő 
betegségek szűrésére, diagnosztizálására, eredményes gyógyítására. 
 
A Mátrai Gyógyintézet a megújuló energiafelhasználás növelése érdekében kezdett bele a napelemes 
kiserőmű építésébe még 2015-ben, amikor – szintén Uniós támogatásból - 255 Wp/panel kapacitású, 20 fokos 
dőlésszögű, polikristályos napelemeket szereltek fel a Mátrai Gyógyintézet mátraházai és Kékestetői 
épületének tetejére, összesen 738 darabot.  
Azonban az intézmény éves villamos energia fogyasztása lényegesen nagyobb, mint a megépült napelemes 
rendszerek éves villamos energia termelése, így új beruházásként további napelemek beépítésére kerül sor.  
Az intézmény célja villamos energia fogyasztásának részbeni kiváltása megújuló energiaforrás 
felhasználásával működő termelő berendezéssel. Az intézmény a villamos energia igényét jelenleg döntően 
az országos közcélú villamos energia hálózatból fedezi, a betáplálás köf/kif transzformátor szinten történik. 
 
Az energiatermelés céljára alkalmazni tervezett napelemek a mai általánosan alkalmazott technológiai 
szintnek megfelelő 60 cellás, minimum 265 Wp névleges teljesítményű kristályos napelemek, melyekbe 
napelemenkénti teljesítményoptimalizáló került betervezésre.  
Ez kiküszöböli a részleges árnyékolás teljes rendszerre történő kihatását, és biztosítja, hogy minden napelem 
a legmagasabb teljesítményű, optimális munkapontján üzemeljen. A tervezett napelemes rendszerekhez 
online elérhető adatmegjelenítő monitoring rendszer is tartozik. Ennek segítségével a napelemes rendszer 
működése, a napelemes rendszerekkel termelt energia mennyisége folyamatosan figyelemmel kísérhető, az 
esetleges meghibásodások azonnal felderíthetők. 
 
A fejlesztés során a kórház évente 368 tonnával (több mint 256 db középkategóriás autó súlya) kevesebb 
üvegházhatású gázt bocsát ki. A fenntarthatósági céloknak teljes mértékben eleget tevő beruházás a 
munkaerő megtartását is erősíti, növeli.  
 
A beépített napelemek a kórház klímaberendezéseinek csúcsidejében termelik a legtöbb villamos energiát, 
amikor a hűtő rendszerek a legnagyobb terhelést jelentik a hálózat számára. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

A napelemes kiserőmű előreláthatóan késő ősszel állhat munkába. 
 
 
Az újrahasznosítható modulokból álló zajmentesen működő és nagyon csekély a karbantartási szükségletű 
napelemes rendszerre a kórház az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával, a Széchenyi 2020 
program keretén belül 249, 742 millió forint vissza nem térítendő támogatást használhat fel, a támogatás 
aránya 100%. 
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