

augusztus levél az olvasóhoz

Cementlappal burkolva
Viaszos felületkezelést igényelnek a
valódi cementlapok, de hasonló
mintával kerámialapok is választhatók

k

Azt hiszem, az Önök lapjában láttam nemrég egy
cementlappal burkolt étkezôasztalt. Színes volt
és nagyon mintás, és annyira megtetszett, hogy
hasonló megvalósításán gondolkodom. Az újságot
egy ismerôsömnél lapoztam át, ezért nem tudok
pontosabbat a lapokról, és ezért fordulok most
Önökhöz segítségért. Hol lehet beszerezni a konyhai
étkezôpult lapjának burkolására alkalmas cementlapot
többféle mintával? Kiss Roland, Budapest
Igen, legutóbbi lapszámunk 64. oldalán találkozhatott
cementlappal burkolt étkezôasztallal. A bemutatott példán
Moza cementlapok láthatók, amelyek minden esetben
egyedi kézmûves munkával készülnek. A cementlap
manufaktúráról közelebbit a www.moza.hu oldalon tudhat
meg. Sokféle színnel és mintázattal kínál cementlapokat
a szentendrei Antik Centrum is. A kínálatból láthat ízelítôt
a www.antikcentrum.hu és a www.cementlapok.hu
oldalakon. Vagy ha lakhelyéhez közelebbi beszerzési
helyet szeretne, látogasson el az Acromat bemutató
termébe, címe: 1061 Bp.VI., Székely Mihály u. 10., web:
www.acromat.hu. Kerámia és cement burkolólapok széles
skáláját tekintheti meg náluk is.

Jövőkép
Na, jó, a cím kissé fellengzősre sikeredett. Ugyan
ki tudja, mit hoz a jövő itt, a Kárpát-medence
közepén, ahol még az eltalált háromnapos időjáráselőrejelzés is komoly bravúr. (El kell azonban
ismernünk, hogy az utóbbi időben szerencsére ez
egyre gyakrabban sikerül.)
Szűkítve a jövővel kapcsolatos képzelgéseimet,
megpróbálok egy kérdésre, az energiára koncentrálni. Egyre tisztábban rajzolódik ki, hogy az elektromos energia előállításának eddigi módjai (szénvagy gázfűtésű erőművek) távlatilag nem tarthatók fenn. Az atomenergiát illetően bonyolultabbak az összefüggések, és nem is biztos, hogy nekünk, egy lakberendezési magazinban kellene igazságot tennünk, például Paks II ügyében. Ha viszont a megújuló energiák
felől közelítjük meg a kérdést, akkor nem vitás módon saját pályánkon mozgunk. Ma már
nem lehet úgy házat építeni (megkockáztatom, még lakást berendezni sem), hogy ne
gondoljunk környezetünkre és az energiatakarékosságra.
Napjainkban szerencsére már alig kell propagálni, hogy miért jobb például az energiatakarékos kompakt lámpa. Mindenki elfogadja, hogy jobb, ha csak 11 wattot fogyaszt az
a fényforrás, amelyik ugyanannyi fény ad, mint a 60 wattos hagyományos. (A színvisszaadásról inkább nem beszélünk. Még lapunkban is többször észrevehető a képeken, hogy
zöldesnek tűnik a hangulatlámpák fénye.) Szerencsére rohamos iramban fejlesztik a led
fényforrásokat, és azok közül az újabbaknak kitűnő a színvisszaadása is.
És innen már csak egy – igaz, nagy – lépés eltűnődni azon, hogy mi lenne, ha nem
csupán fogyasztásunkat racionalizálnánk, hanem a folyamat elejét, magát az energiatermelést vennénk saját (lakossági) kézbe. Hogy ne legyünk ennyire talányosak, a napenergia
elektromos áram előállítására való használatára gondolok. (Ezzel bővebben a 74. oldalon
Napáram c. cikkünk foglalkozik.)
Számomra úgy tűnik, hogy az elkövetkező időszakban a napenergia-hasznosításnak ez
a módja a megújuló energiaféleségek között a piacvezető lesz. Jóslatunk alátámasztására
ide kívánkozik egy példa a közelmúltból.
A rendszerváltás előtti időkben a magyar élelmiszeripari termelés motorja a háztáji
gazdálkodás volt. (Sikerét látva, a környező országok is kísérleteztek hasonló módszerrel.)
A rendszer a nagyüzemi gazdaság és a magántermelők sajátos együttműködésén alapult. A
hizlalásra szánt jószágot, többnyire sertést, a tsz kiszállította a gazdának. Ugyanez a nagyüzem adta a tápot is, majd a felhizlalt jószágot felvásárolták. A gazda dolga az volt, hogy
teremtse meg az infrastruktúrát (magyarul: építsen ólat) és gondozza az állatot. Az egész
országra kiterjedő rendszer eredményeként Magyarországon akkor is élelmiszerbőség
volt, amikor a szomszédos országokban gyakoriak voltak az ellátási gondok. A rendszer
hátránya, a környezeti károk csak később váltak ismertté.
Elsőre talán meglepőnek tűnik párhuzamunk. Egyáltalán, van-e köze a hálózatra visszatápláló napenergia-hasznosításnak a háztáji sertéstartáshoz? Szerintünk van. Mégpedig egy
lényeges dologban. Mindkét esetben az egyének (gazdálkodók, lakosok) és a nagyüzem
(az elektromos szolgáltatók) sajátos együttműködéséről van szó. A beruházás költsége itt
is a létesítőt/ingatlantulajdonost terheli. Az eredményként létrejövő terméket (az elektromos áramot) a nagyüzemnek adja el, csakhogy most a környezeti károk nélkül, sőt éppen
ellenkezőleg, a házilagos áramtermeléssel inkább védjük környezetünket.
Miért is ne termelhetnénk meg „háztájiban” saját áramunkat, saját háztetőnkön?

9

napáram

Berényi jános összeállítása

Szaporodnak a hazai háztetôkön a napelemek. Persze még messze vagyunk attól,
amit Ausztriában vagy fôként Németországban láthatunk, ahol szinte már egy pajta
sincs nélkülük. És szerencsére már nálunk sem számít ritkaságnak, hogy valaki a
háztetôt vagy legalább is annak egy részét a napenergia hasznosítására használja.

V

alószínűleg nem tévedünk nagyon, ha azt állítjuk,
hogy a napenergia-hasznosítás iránt megélénkült
érdeklődés legkevesebb három fő oknak köszönhető. Az egyik, hogy a kínai tömegtermelés beindulásával
drasztikusan csökkent a napelemek ára. A tömegtermelést szó
szerint kell érteni; tényleg a mennyiségre gondolunk, és ezt
egyáltalán nem szabad a rossz minőség szinonimájaként felfogni. A világ legnagyobb napelemgyártó (és -felhasználó)
országa csúcsminőségű termékek előállítására képes, miközben gyártanak olcsónál is olcsóbb napelemeket. A kínai termékek megjelenése értelemszerűen csökkentette az európai
gyártású napelemek árait is.
A másik ok alighanem az, hogy az évek óta tartó
kamatcsökkentés következtében egyre kevésbé
éri meg néhány millió forintot akár rövidebb-hosszabb lekötéssel a bankban fialtatni. Az elérhető nyereség – a kamatadó
levonása után – meglehetősen szerény,
tehát érdemes más, talán jövedelmezőbb megoldást keresni.
Harmadik okként említjük azt, hogy
megnőtt a lakosság érdeklődése a kör74

nyezeti problémák iránt. Úgy tűnik, végre szélesebb körben is
kezd elfogadottá válni, hogy az egészségesebb környezetért, a
CO2 kibocsátás csökkentéséért az állampolgároknak közvetlen
környezetükben is van mit tenniük. (Persze jobb lett volna ezt
az összefüggést legelsőként említeni, de ez ma még legfeljebb
a skandináv országokban kap valóban elsődleges szerepet.)
Hogyan működik?
A lényeg, hogy a többnyire a tetőn elhelyezett táblákban fény
hatására elektromos áram keletkezik. Hogy hogyan és miként,
annak részleteivel nem terheljük az olvasót (l. Wikipédia,
napelem).
Az így előállított egyenáramot (DC) akkumulátorokba vezetve tárolhatjuk. Háztartási felhasználásra viszont ezt 230V 50 Hz váltakozó
árammá kell alakítani. Erre szolgálnak az
un. inverterek (átalakítók). A napenergia
akkumulátoros hasznosítását „sziget”
üzemnek nevezik. Igazi létjogosultsága
azonban ott van, ahol nincs kiépített
áramszolgáltatás
(távoli
tanyákon,
vadászházakban stb.).

Polikristályos napelem
panelrészlete
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HMKE-vel termelt villamos energia elszámolása

A napenergia felhasználásának másik módját a „visszatáplálós”
rendszer jelenti. Lényege, hogy nem csupán „vételezzük” az
elektromos áramot a hálózatból, hanem mi magunk is juttatunk „(táplálunk”) bele. Ez a mód terjed rohamosan, hiszen
előnyei nyilvánvalóak. Ki lehet küszöbölni az akkumulátort
(ez utóbbi plusz költséget és gondot jelent), viszont megmaradnak az előnyök. Ha a termelésünk és fogyasztásunk megegyező (null szaldó), nem kell fizetni. Ha többet fogyasztunk,
mint amennyit előállítottunk, akkor a különbözetet kiszámlázza a szolgáltató. Ha pedig többlettermelésünk van, akkor a
szolgáltató veszi meg tőlünk, igaz nem túlságosan jó áron (l.
keretes ismertetésünk).
Maga a rendszer, a Háztartási Méretű Kis Erőmű (HMKE)
felépítése igen egyszerű. Három részből áll: a tetőn elhelyezett
napelemekből, az egyenáramot váltóárammá átalakító inverterből és a különleges (ad-vesz), elektronikus fogyasztásmérőből, amiről leolvasható, hogy mennyi energiát termelt hálózatunk, illetve mennyi az, amit mi fogyasztottunk a hálózatból.
Hogyan fogjunk hozzá?
Legelőször érdemes megnézni portánkat, van-e eredendő,
lehetőleg déli tájolású tetőfelületünk. (1kWh teljesítményű
napelem helyszükséglete mintegy 7 négyzetméter.)
A következő lépés: az elektromos szolgáltatónk számlái
alapján összegezni kell éves fogyasztásunkat. Ezt 1100-zal
elosztva kapjuk meg, hogy milyen teljesítményű HMKE-t
kell létesítenünk.
A kivitelező kiválasztása
Az interneten kutakodva a „napenergia-hasznosítás”, „napelem” keresőszavakra, dőlni fognak a címek, a minden
korábbinál olcsóbb akciós ajánlatok. Amennyiben van erre
időnk, érdemes akár mindet áttanulmányozni. Egy idő után
azonban észreveszik, hogy egyformák. Majd’ mind tartalmaz
egy hosszabb-rövidebb ismertetést a működési elvről, az
alkatrészekről és többnyire ismertetést magáról a cégről. Igazából ez utóbbit és a referenciákat ajánljuk figyelmükbe. Az

A villamosenergia-forgalom mérése speciális, fázisonkénti mérômûves elektronikus fogyasztásmérôvel valósul meg, amelybôl az elszámolási idôszakban irányonként kiolvasható a vételezett, illetve a
hálózatba betáplált villamos energia mennyisége. (A fázisonkénti
mérômû háromfázisú csatlakozással rendelkezô felhasználóknál
egyfázisú termelôi betáplálás esetén is biztosítja a helyes elszámolást.)
Az ELMÜ Nyrt. egyetemes szolgáltató által ellátott – háztartási méretû kiserômûvet üzemeltetô
– felhasználó adott elszámolási idôszaki (a példában éves) fogyasztása 4000 kWh, a megtermelt
energia 4500 kWh, a vételezési/betáplálási szaldó tehát 500 kWh betáplálás. AZ ELMÜ 2013.
november 1-tôl hatályos átlagos egyetemes szolgáltatási díjtétele (ára) 4000 kWh éves fogyasztás esetén 16,94 Ft/kWh („A1” árszabás). A
betáplálásért kapott összeg (az elôbb említettel
megegyezô, ÁFA nélküli árral számolva): 500
kWh x 16,94 Ft/kWh = 8 468 Ft; ha az üzemeltetô
az ÁFA-körbe tartozik, a 27% ÁFÁ-val együtt
10 755 Ft. Ehhez jön még a termelt villamos energiával fedezett
fogyasztás révén elért „megtakarítás”: 4000 x [(16,94 + 14,45) x 1,27]
= 159 451 Ft. A megtakarítás esetében az elkerült forgalomarányos
rendszerhasználati díjakat (itt 14,45 Ft/kWh + ÁFA) is figyelembe kell
venni.
Az egy egységnyi megtermelt villamos energiára jutó bevétel tehát
a saját fogyasztás alatti részre 39,86 Ft/kWh (megtakarítás, ÁFA-val
együtt), de a saját fogyasztáson felüli részre csupán 16,94 Ft/kWh
(ÁFA nélkül).
wwww.elmu.hu

internet oldalakon dúló árháborúba nem érdemes bekapcsolódnunk. (Mindig fognak találni az olcsónál is olcsóbb napelemet.) Véleményünk szerint a HMKE-létesítés esetén sajnos semmin sem lehet spórolni. A napelemen egészen biztosan nem. A komolyabb gyártók 30 éves élettartamot garantálnak, ezen belül azt, hogy 10 évig legalább 90%, 25 éven belül
pedig 80% alá nem csökken a teljesítményük.
Hasonlóképp fontos, hogy a panelek felerősítésére szolgáló
sínrendszer és a rögzítőelemek anyagukban korrózióállóak
legyenek. (Gondolják meg! Harminc év a tetőn!)
A másik egység az inverter. Itt annyival egyszerűbb a helyzet, hogy csak az áramszolgáltatók által elfogadott minősítésű
tanúsítványokkal ellátott típusok jöhetnek számításba. (Az
elfogadott inverterek jegyzékét az áramszolgáltatók honlapján megtalálják.)
Érthető a szolgáltatók óvatossága. Erőművünkkel a nagy,
„igazi” rendszerbe lépünk be. Komoly hibalehetőség lenne,
ha nem pontosan a szabványban előírt paraméterekkel szolgáltatnánk áramot.
Végezetül nem spórolhatunk a szakmunkán sem. Hiszen a
létesítés során fontos érintésvédelmi, biztonságtechnikai sza75

bályokat kell betartani. Csak szakmailag felkészült, képesített
szakemberre szabad bíznunk a munkát! Tájékozódni kell,
hogy a választott kivitelező milyen referenciákkal rendelkezik. Ne feledjük, hogy a családi költségvetéshez képest a kis
erőmű nagy beruházás! Tehát mindent (szerződés, megrendelés) írásba kell foglalni. El kell kérni a kivitelezőtől a felhasznált anyagok, alkatrészek minőségi tanúsítványát is. (A

Miért éri meg?
A napelemes rendszerek megvalósításának költsége 1 kW névleges napelem teljesítményre vonatkoztatva jellemzôen 500-750
ezer forint. Ez bruttó rendszerár, tervezéssel, engedélyeztetéssel,
valamennyi szükséges anyaggal és kivitelezéssel együtt. A kisebb
rendszerek fajlagosan drágábbak, a nagyobb rendszerek olcsóbbak.
1 kW névleges teljesítményû napelemes rendszer alkalmazásával
átlagos körülményeket figyelembe véve Magyarországon egy év
alatt megközelítôleg 1100 kWh villamos energia állítható elô.
Mennyibe kerül a napelemekkel kiváltott villamos energia?
A napelemes rendszerek családi házak esetében általában az
egyzónaidôs (A1), vagy közismertebb nevén „nappali” áramot
váltják ki. Ennek az ára jelenleg megközelítôleg bruttó 40 Ft/kWh.
Az 1 kW névleges teljesítményû napelemmel elôállított évi 1100
kWh villamos energia ára tehát normál lakossági áramdíjjal számolva 44 ezer forint.
Mennyi a megtérülési idô?
Az 1kW névleges teljesítményû napelemes rendszerre vonatkozó
500-750 ezer forintos beruházási költségét elosztva a 44 ezer
forint értékû éves megtakarítással megkapjuk, hogy a napelemes
rendszerek egyszerû eljárással számított megtérülési ideje 10-16
év. A 10 év feletti megtérülési idô elsô ránézésre ugyan soknak
tûnhet, de a mérlegelésnél figyelembe kell venni azt is, hogy a

A családi ház garázsában két
invertert helyeztek el, mivel a
napelemek két különálló
tetôfelületen vannak

napelemes rendszerek várható élettartama legalább 30 év. Ez
pedig azt jeleni, hogy a napelemes rendszer általában 10 év alatt
behozza az árát, és utána még legalább 20 évig „ingyen” termeli a
villamos energiát.
A napelemes rendszerek megtérülési idejét természetesen

napelem esetében minőségi termékeknél minden egyes
darabhoz mérési jegyzőkönyvet ad a gyártó.)
A jó hír az, hogy a kivitelezők többsége ezt természetesnek
tartja, mint ahogy azt is, hogy magára a szerelésre is garanciát
vállalnak.
Egy kis kitekintés
A napenergia hasznosításában Németország Európa élvonalában van. (Pedig ott mennyivel kevesebb a napsütés.) A 2012es adatok szerint 800 ezer naperőmű 1,3 millió háztartásnak
termel áramot. Ez elsősorban a rendkívül kedvező támogatási rendszernek tudható be. Hovatovább az a helyzet állt elő,
hogy a gazdák egy része szinte már nem is szívesen bíbelődik mezőgazdasággal, állattartással. Telerakják a pajták
tetejét napelemmel és csak azt
várják, hogy az termelje az
áramot, illetve az eurót. A
Falukép Németországból
szolgáltatók időnként már
(Tim Fuller felvétele)

jelentôsen befolyásolja a villamos energia árának jövôbeli alakulása. Az elmúlt két évtizedben az áramdíj átlagosan évi 8%-kal
emelkedett. Jelenleg az áremelkedés megállt, sôt csökkentek az
energia árak, de kérdés, hogy ez hosszú távon tartható lesz-e.
Mértékadó elemzôk szerint az energiaárak tartósan évi 5% körüli
értékkel fognak emelkedni. Ha a számításánál ezt is figyelembe
vesszük, akkor már 10 év alá csökkenthetô a megtérülési idô. És
nem elhanyagolható szempont az sem, hogy a napelemes rendszer megvalósításával a jövôbeli energiaár emelkedés biztosan
legalább 30 évre kivédhetô. A pénzügyi megtérülés mellé pedig a
mérlegelésnél még tegyük oda a környezetvédelmi elônyöket is,
hiszen a napelemes rendszer tökéletesen tisztán, káros anyag
kibocsátástól mentesen üzemel, és nem kell jelentôs karbantartási
és üzemeltetési költséggel sem számolni.
A napelemes rendszer megvalósítása ma már pénzügyileg is jó
befektetésnek számít. Aki ebbe tudja befektetni a pénzét, az biztos, stabil hozamra számíthat. De megéri a napelemes rendszert
megvalósítani a kedvezô kamatozású, államilag támogatott lakáscélú hitelek felhasználásával is, hiszen napelemekkel elért költségmegtakarítás megközelítôleg ugyanakkora lehet, mint a hitel
törlesztôrészlete.

V.P.
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Háztartási méretû hálózatra kapcsolt napelemes rendszerek száma
Magyarországon (db)

Háztartási méretû hálózatra kapcsolt
napelemes rendszerek kapacitása (kWp)

csak korlátozással veszik át az áramot, ezért terjed most a sziget-üzem. Nagy kapacitású akkumulátorokba gyűjtik a megtermelt áramot, és az elraktározott energiát gyakran az áramszolgáltatókénál alacsonyabb áron értékesítik.
Németország és hazánk gazdasági lehetőségei aligha hasonlíthatók össze, ám feltétlenül figyelmet érdemel az, hogy
2008-ban Magyarországon még csak 107 háztartási méretű,
hálózatra kapcsolt napelemes rendszer üzemelt, 2011-ben ez
a szám már 629, 2012-ben 1882, 2013-ban pedig már 4855
ilyen rendszer termelt, és ezek csúcsteljesítménye meghaladta
a 31 MW-ot.
A jó minőségű alkatrészekből szakszerűen megépített napenergiás rendszerünk szinte semmilyen gondozást nem igényel.
Legfeljebb a panelek felületét érdemes – amennyiben indokoltnak látjuk - megtisztítani. A rendszer egyébként teljesen automatikusan működik. Az újabb berendezések általában csatlakoztathatók az internetre, és ez lehetővé teszi a távfelügyeletet.
Összeállításunkban a napenergia hasznosításával összefüggő
racionális érveket sorakoztattunk fel. Befejezésül inkább egy
nyári pillanatfelvételt próbálunk készíteni. Képzeljék el, hogy
a vízparton napozva behúzódnak egy kissé az árnyékba és
okos telefonjuk segítségével rápillantanak az otthoni erőműre. Az újabb applikációknak köszönhetően azonnal látják,
hogy éppen hány kWh-t termel, mennyi CO2-kibocsátást
takarítottak meg, hány és hány forintot fial a háztáji.
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