
     

Félrehangolva  

napáram sorozatunk lassan olyan lesz, mint egy 
folytatásos regény, állandóan újabb fejezetekkel 
bővül. hogy miért? Mert meggyőződésünk, 
hogy energiában szegény, ám napsütésben mind-
inkább bővelkedő (az utóbbi hónapokban más 
sem volt, mint hőség és Uv-ben gazdag, vakító 
napsütés) országunkban a szolárenergia jelentősé-
ge összemérhető, de akár felül is múlja a többi 
megújuló energiaforrást.

a hazai és a külföldi példák azonban egyaránt 
arról tanúskodnak, hogy a megújuló energiák használatának elterjesztésében szinte lehetetlen 
jelentős eredményeket elérni hathatós kormányzati intézkedések nélkül. Például Magyaror-
szágon egyértelműen az egyik legnagyobb energia-pazarlást a sok százezernyi családi ház 
fűtése jelenti. ezeknek egyáltalán nincs vagy nem kielégítő a hőszigetelése. a közelmúltban 
bejelentett programok csak csekély segítséget jelentettek. a pályázati pénzek általában igen 
hamar elfogytak. Úgy tűnik, kampányokkal nem lehet megoldani komoly, országos jelentő-
ségű gondokat. Átfogóbb intézkedésekre lenne szükség. Például arra, hogy a megújuló ener-
giát termelő eszközök, vagy a hőszigetelésre szolgáló anyagok áfája csökkenjen. ezek most 
éppen úgy a 27 százalékos áfakörbe tartoznak, mint bármely más termék. S hiába a szakmai 
szervezetek segélykiáltása, ez évek óta változatlanul így van. De képesek vagyunk ennél 
nagyobb, nemzetközi szinten is figyelemre méltó bravúrokra. a közelmúlt eseménye, hogy 
a napelemekre is kivetették a termékdíjat. az intézkedés azért is különös, mert ezek élettar-
tama legalább harminc év, és majdani újrahasznosításuk sem jelenthet komoly gondot. egy 
alumínium keret, egy edzett üvegtábla és néhány gramm elektronikai hulladék marad belő-
lük. ehhez képest példátlanul magas a 114 forint/kg-os termékdíj. (a környezetre ténylege-
sen káros savas ólomakkumulátorra ugyanez a díj 57 forint/kg!)  Figyelemmel a szolárpane-
lek súlyára, a termékdíj 4-5 százalékkal növeli a napelemek árát. 

a kétségtelen áremelésen túl, ami még inkább elkeserítő, az az intézkedésből kiolvas-
ható iránytévesztés. ennél már csak az lehet súlyosabb, ha ezt helyesnek, tényleg indo-
koltnak tartják az illetékesek. 

véleményem szerint a szolártermékekre kirótt termékdíj elhibázottságát tekintve 
holtversenyben van az internetadóval. 

nekem azonban lenne még további ötletem az ökotudatos magyar emberek megre-
gulázására. 

Ifjúkoromban dolgoztam az országos Meteorológiai Intézetben. Csodálatos munka-
hely volt, nagy tudású, tiszteletreméltó szakemberekkel. (Műhold híján abban az időben 
igazán nagy kunszt volt az időjárást pontosan előre jelezni.) az intézetben láttam először 
napfénytartam-mérőt*. ez egy nagyobbacska üveggömb. (a mesefilmekben ilyen szo-
kott lenni a boszorkány kristálygömbje.) az üveggömb mögött az erre a célra szolgáló 
félkör formájú keretbe helyezik a beosztással ellátott papírcsíkot. ezt vonalszerűen 
kiégeti a napfény, hiszen a napsugár végighalad az üveggömbön. amikor nincs napsütés, 
akkor a papír ép marad. napnyugtával elegendő a beosztással ellátott csíkon összeadni a 
kiégetett részeket (a napsütés időtartamait), és máris összesíthető az aznapi napsütéses 
órák száma. egyszerű, tévedhetetlen módszer, még csak elem sem kell a készülékbe. 

Szerintem el kell látni a magyar lakosságot családonként legalább egy napfénytartam-
mérővel. én azonban már kitaláltam a továbbfejlesztett változatot is. az időtartamot 
jelző papírcsíkot ki lehetne cserélni egy nav-nyomtatványra. ebbe égetné bele kérlel-
hetetlenül a nap, hogy nekünk mennyit sütött. elegendő lenne a napégette papírt pos-
tázni, és akkor máris fizethetnénk adót a napsugárzásra is. 

http://www.met.hu/omsz/video/index.php?id=124&hir=Muzeumi_seta_-_Napfenytartammero

augusztus  levél az olvasóhoz

Tiszta fuga  
és graffiti mentesség                           
Beton, természetes és mûkô, 
elpiszkolódott fuga is rendbe 

hozható

k Kerítésünk lábazata betonból készült. 

Még szinte új, de máris megtalálták az 

utca "mûvészei", vagyis összerajzolgatták 

festék spray-vel. Próbáltuk eltávolítani 

oldószerekkel, sajnos, nem sok sikerrel. 

Tudnak ajánlani olyan tisztítószert, ami 

megoldaná a problémánkat?    

 Keresztesi ÁdÁm, e-mail                     

k Sajnos, nappalink padlóján a kerámia 

burkolat fugája fehér színû. Inkább csak 

volt fehér, mert ott, ahol gyakran járunk, már 

sötétszürke. Lehet ezzel kezdeni valamit, ha 

nem szeretnénk átfesteni (erre kaptunk 

javaslatot) és sziszifuszi munkával kicserélni? 

A burkolat egyébként hibátlan. Régi, hûséges 

olvasójuknak segítenének tanácsukkal.    

KovÁcsné Kelemen mÁria, érd                     

Minden, hasonló gonddal küzdô olvasónknak 
ajánljuk az Apeker Kft.-t szíves figyelmükbe.  
Mind a graffiti eltávolítására, mind a fugatisztításra 
vannak speciális anyagaik, amelyekkel akár saját 
kezûleg is megoldhatják problémájukat. Az Apeker 
a francia Gard Industry gyár hazai képviselôje.  
A technológia termékei nem kôolajszármazékok, 
hanem környezetbarát, vízben oldódó, természetes 
úton lebomló anyagok. Alkalmasak graffitik és 
minden egyéb szennyezôdés mélységi tisztítására, 
a beton, kô, tégla, kerámia stb. felületek 
kezelésére, impregnálására kül- és beltérben 
egyaránt. Sôt, a makacsul ragaszkodó rágógumi is 
eltüntethetô e technológia alkalmazásával.  
További tájékoztató a http://apeker.hu/
impregnáló-anyagok  oldalon tekinthetô meg.

HÁrom X nem X             

2015/3. (június-július) lapszámunk  
Egyszerû elegancia huszonéveseknek c. 
lakásbemutató cikkünk szerzôje lapunk 

munkatársa. Tehát helyesen:  
Szöveg és fotó: London Katalin.  

Az érintettôl és olvasóinktól szíves elnézést 
kérünk! 8

* Nem látott még NapféNytartam-mérôt?
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Továbbra is gyors ütemben szaporodnak a hazai háztetôkön a napelemek. Nem 

törte meg a növekedés lendületét az sem, hogy az utóbbi idôben több, a napelemes 

rendszereket kedvezôtlenül érintô hatósági rendelkezés is napvilágot látott. Idén 

januártól vezették be a napelemekre a termékdíjadót, márciustól pedig módosult az 

Országos Tûzvédelmi Szabályzat, ami kézi és távmûködtetésû tûzeseti fôkapcsoló 

beépítését írta elô a napelemes rendszerekben. 

A napelemekre kivetett 114 Ft/kg mértékű termékdíj nem-
zetközi mércével mérve is példátlanul magas, és a tűzeseti 
főkapcsoló kötelezővé tételére sem nagyon találni külföldi 

példát. Így elmondhatjuk, hogy bár a napenergia-hasznosítás terén 
Magyarország messze a nemzetközi átlag alatt teljesít, az adóztatás és 
a szigorú szabályozás területén viszont sikerült világelsőnek lennünk. 
A kedvezőtlen változások következményeként a napelemes rendsze-
rek ára kb. 5-6%-kal lett magasabb, ez azonban szerencsére még nem 

nApárAM 3.*

Berényi jános összeállítása

olyan mértékű áremelkedés, ami eltántorítaná a családiház-tulajdo-
nosokat a napelemes beruházás megvalósításától. 

A napelemes rendszerek elterjedése nagymértékben összefügg az 
állami támogatás mértékével. Külföldi példák (pl. németország, 
Ausztria) igazolják, hogy ahol jelentősebb támogatást lehetett igé-
nyelni a napelemes beruházásokra, ott már 5-10 évvel ezelőtt nagyon 
gyors ütemű fejlődés indult meg ezen a téren. nálunk sajnos a lakos-
ság részére sohasem volt érdemi mértékű, hosszú távú, kiszámítható 

8 * sorozatunk elôzô két részét (napáram 1-2.) a digiszeplak.hu oldalon kereshetik vissza.
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pályázat-támogatási rendszer, és ennek meg is látszik az eredménye. 
Magyarországon lényegesen kevesebb a megvalósult napelemes 
rendszer, mint a környező, hasonló, sőt rosszabb napsugárzási adott-
ságú országokban. Ezen persze segíthet az utóbbi évek gyors ütemű 
növekedése, de mivel a közel nulla szintről indulunk, nagyon igye-
keznünk kell, ha fel akarunk zárkózni a világ élvonalához.

TáMogaTás hElyETT hálózaTra  
visszaTáplálás és évEs ElszáMolás
ha beruházási támogatás nincs is nálunk, van viszont olyan törvényi 
szabályozásunk, ami mégis kedvező feltételeket teremt a háztartási 
méretű napelemes rendszerek számára. Magyarországon a vET, a 
villamos energiáról szóló 2007. évi lXXXvi. törvény rendelkezik 
arról, hogy az 50 kW teljesítmény alatti, ún. háztartási méretű kis-
erőművek által termelt villamos energiát a villamosenergia-szolgálta-
tó köteles átvenni és annak méréséről gondoskodni. Fontos az is, 
hogy a hálózatba összesen betáplált és vételezett villamos energiát a 
szolgáltató és a napelemes rendszer tulajdonosa éves szaldó szerint 
számolhatják el. Mindaddig, amíg az éves szinten betáplált villamos 
energia mennyisége nem haladja meg a vételezett mennyiséget, a 
betáplált energiát ugyanazon az áron számolja el a szolgáltató, mint 
amilyen áron a vételezett energiát vásárolják tőle.

a hálózatra csatlakozás lehetősége, a kötelező átvétel és az éves 
szaldós elszámolás összességében azt jelenti, hogy a napelemes rend-
szerek tulajdonosai az országos villamos hálózat formájában olyan 
ingyenes energiatároló eszközhöz (akkumulátorhoz) jutnak hozzá, 

ami korlátlan kapacitású, 100%-os 
hatásfokú és hosszú ideig (egy évig) 
tud tárolni. Ez pedig nem más, mint 
az ideális szezonális tároló, aminek 
segítségével nemcsak a napközben 
megtermelt energiát tehetjük el éjjel-
re, hanem a nyáron előállítottat is téli-
re. a szezonális tárolóként működő 
villamos hálózat szükségtelenné teszi 
azt, hogy a napelemes rendszert a téli, 
gyenge napsugárzási időszakra kelljen 
méretezni, nem kell nagy kapacitású, drága, hely- és karbantartás-igé-
nyes akkumulátorokat sem alkalmazni. Mindezek eredményeként 
100%-ban kihasznált, optimális méretű, így költséghatékony napele-
mes rendszerek valósíthatók meg, amelyek segítségével egy adott 
létesítmény teljes éves villamosenergia-szükségletét fedezni lehet, 
vagyis az éves villanyszámlát le lehet nullázni (kivéve a minimális, 
lakosság esetén jelenleg bruttó 153 Ft/hó értékű alapdíjat).

a lakossági szektorban megvalósuló napelemes rendszerek számá-
nak gyors növekedési üteme jól mutatja, hogy egy elfogadható mér-
tékű megtérülést nyújtó jogi és gazdasági környezet mennyire ösz-
tönző tud lenni. a lakosság jelentős része hajlandó tisztán önerőből, 
beruházási támogatás nélkül is megvalósítani hálózatra kapcsolt nap-
elemes rendszereket. a sok kis, háztartási méretű, decentralizált 
elhelyezkedésű naperőmű megvalósulása pedig az országos energia-
ellátás szempontjából is egyértelműen pozitív fejlemény. Messze 
még az a határ, amikor a napelemes rendszerek teljesítményét nem 
tudja majd gond nélkül fogadni az országos hálózat. addig is minden 
új naperőmű megvalósulása ingyen és tisztán, környezetszennyezés 
nélkül megtermelt villamosenergiát jelent nemcsak magának a beru-
házónak, hanem az egész országnak.

okos napElEMEk
a napelemes technika gyorsan fejlődik. Ez megmutatkozik például a 
napelemek hatásfokának növelésében. néhány éve még 240-250 W 

A napelemek részleges leárnyékolása teljesítmény-optimalizálás nélkül 
valamennyi sorba kapcsolt napelem teljesítményét lerontja

A Fronius legújabb inverter sorozata  
a Galvo több teljesítmény változatban  

készül. Menüje magyarra is állítható
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volt a jellemzően használt napelemek névleges teljesítménye, ma 
viszont az ugyanakkora felületű napelemek már 255-265 W teljesít-
ményre képesek.

Újdonság és egyre jobban terjed az úgynevezett „smart”, azaz 
okos napelemek alkalmazása is. Ez a gyakorlatban napelemenkénti 
munkapont-optimalizálást jelent, amivel kiküszöbölhető a sorba 
kapcsolt napelemek esetén gyakorta jelentkező „leggyengébb lánc-
szem” probléma: egy esetleg gyengébben teljesítő napelem leront-
hatja az egy füzérben sorba kapcsolt valamennyi napelem teljesítmé-
nyét. Ezért hagyományos telepítés esetén sorba kapcsolni csak azo-

nos tulajdonságú, és közel azonos dőlésszögű, tájolású napelemeket 
lehet, és ügyelni kell a részleges árnyékolás elkerülésére is. Az új 
technológia alkalmazása esetén viszont minden napelem külön-
külön, úgynevezett DC/DC konvertert kap, ami napelemenkénti 
optimalizálást tesz lehetővé. Ennek eredményeként a valamilyen 
okból eltérő pillanatnyi teljesítményű napelemek nem rontják le 
egymást. A napelemenkénti teljesítmény-optimalizálás minden eset-
ben 5-10 %-kal növeli a napelemes rendszer hozamát, mivel a nap-
elemek minőségi szórásából, eltérő öregedéséből vagy a cellák 
hőmérsékletének egyenlőtlenségéből adódó teljesítmény-különbsé-

Powerwall – Erômû a falon

„A nyilvánvaló probléma a nap-

energiával, hogy a nap éjjel nem 

süt.” Ezzel a „meglepô” állítással 

vezette be Elon Musk, a SpaceX 

magánûrcég és a Tesla elektromos-

autó-gyártó cég tulajdonosa a szó 

szerint világrengetô (vagy inkább 

azt megvilágító?) újdonságukat, a 

Powerwallt. 

A Tesla egyébként elsôsorban 

az elektromos meghajtású autók 

legsikeresebb amerikai gyártó-

jaként régóta ismert. És éppen e 

tevékenységükbôl adódóan foglal-

koznak azzal is, hogy hogyan lehet 

az akkumulátorok méretét és súlyát 

úgy csökkenteni, hogy közben teljesítményük ne csökkenjen, sôt ha 

lehet, inkább nagyobb legyen. Ez utóbbi alapvetôen befolyásolja az 

elektromos autók elterjedését, hiszen egyáltalán nem mindegy, hogy 

120 vagy 320 kilométert lehet egyetlen töltéssel autózni. 

Valószínûsíthetôen e kutatások eredményeként született meg a nem 

jármûbe, hanem kifejezetten fix helyre (a garázs falára vagy a ház ol-

dalfalára) szerelhetô akkumulátor ötlete. Persze a termék villámgyors 

megjelenésében (Elon Musk 2014-ben még csak tervként beszélt 

róla, és 2015. április 30-án már bejelentették a terméket) közrejátszott 

az, hogy az USA-ban most az elektromos energia tárolásának megva-

lósítása látszik a legígéretesebb befektetésnek. A Powerwall mérete 

130x80x18 cm, azaz nem sokkal nagyobb, mint a szokásos,  szintén 

falra szerelhetô gázkazánok. Teljesítményük 7-10 kW, ami körülbelül 

megfelel egy kisebb lakás elektromosenergia-igényének. Alapvetôen 

szolár-rendszerekhez ajánlják (hiszen éjjel nem süt a nap, lásd fen-

tebb E. Musk zseniális megállapítását). Ám nem csupán erre szolgál-

hat. Csökkentheti az energiaszámlát, még ha nincs is napelemünk.  

Szinte minden szolgáltatónál létezik egy olcsóbb díjszabás a” nem 

csúcs” idôszakban vételezett energiára. A tárolót fel lehet tölteni az 

olcsó árammal, és a csúcsidôben, amikor többet kérne a szolgáltató, 

használhatjuk az elraktározott, olcsóbb saját áramunkat. Az sem le-

hetetlen, hogy valaki teljesen leváljon az elektromos hálózatról. Ehhez 

megfelelôen nagy teljesítményû szolárrendszer és ehhez illeszkedô 

tárolókapacitás szükséges. A lakossági használatra szánt Powerwall-

ból kilencet lehet egymással összekapcsolni, míg az inkább intézmé-

nyeknek szánt Powerpackok szinte végtelen számban kapcsolhatók 

össze. 

Persze ellenérvek is jócskán akadnak. Szemben a szolárrendszerek 

legalább harmincéves élettartamával, a Powerwallra tízéves garanciát 

ad a gyártó. S nem alaptalan az az aggodalom, hogy mi lesz tíz év 

múlva a tengernyi elhasználódott akkumulátorral.

A Tesla azonban teljesen eltökélt, hogy az emberiség fosszilis ener-

gia okozta problémáit csakis a szolárrendszerekkel lehet megoldani. 

Számításaik szerint kétmilliárd Powerwall üzembe állításával teljesen 

ki lehet elégíteni a világ energiaigényét úgy, hogy a legszegényebb 

közösségek – ahol nincs elektromos hálózat – is részesüljenek belôle. 

„Ôrülten hangzik, de szeretnénk megváltoztatni az egész világ energia- 

infrastruktúráját egészen a nulla szén-dioxid-kibocsátás eléréséig” – 

mondta Musk a sajtótájékoztatóján.

 Mindezt nyomatékosítja az, hogy a Tesla a Panasonic-kal közösen 

egy hatalmas (tényleg gigantikus méretû) akkumulátorgyárat készül 

építeni Nevadában. Az üzemben 6500 embert fognak foglalkoztatni 

az új rendszerû akkumulátorok gyártására. 

Elon Musk minden nyilatkozatából az derül ki, hogy ténylegesen 

szakítani kíván az olajcégek világuralmával. Hadüzenete – eddigi si-

kertörténete alapján – nem tûnik komolytalannak. 

De mit szól ehhez az olajlobbi? Lehet, hogy okunk van aggódni Elon 

Musk egészségéért?

A PowerWall egymás mellé szerelhetô, sorolható
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A K T U Á L I S

geket is korrigálni tudja. További előny, hogy az egy füzéren belüli 
napelemeket tagoltabb tetőfelületre, eltérő tájolással vagy dőlésszög-
gel is fel lehet szerelni, és a részleges árnyékolás is csak a beárnyékolt 
napelem teljesítményét csökkenti. A technológia alkalmazásával 
lehetővé válik a napelemenkénti monitoring is, ami az esetleges nap-
elemhibák azonnali felderítését is lehetővé teszi.

A jövő kulcsA A Tárolás
Magyarországon a hálózatba betáplálás korlátlan lehetősége miatt 
jelenleg nincs szükség a hálózatra csatlakozott napelemes rendszerek-
ben akkumulátor alkalmazására. ott viszont, ahol nincs meg a kor-
látlan betáplálás lehetősége, vagy a betáplált napenergiát csak ala-
csony áron számolják el, lényeges a napelemekkel megtermelt ener-
gia tárolásáról és minél nagyobb részarányú saját felhasználásáról 
gondoskodni. Nagy publicitást kapott például a közelmúltban Elon 
Musk, a spaceX magánűrcég és a Tesla elektromos autókat gyártó 
cég tulajdonosának bejelentése a Powerwall nevű, újratölthető, 7-10 
kilowattórás lítium-ion akkumulátorok gyártásának megkezdéséről. 
szintén nagy érdeklődés kísérte május végén a Magyarországra láto-
gató Danielle Fong, a lightsail nevő cég alapítójának előadását, aki 
a sűrített levegős energiatárolásra ígért a Tesláénál olcsóbb és a közel-
jövőben már piacra kerülő megoldást. áttörést jelenthet a napener-
gia alkalmazásában az elektromos autók egyre nagyobb számú alkal-
mazása is. Az autókban ugyanis összességében óriási akkumulátor 
kapacitás lesz beépítve, ami ha parkoló helyzetben a hálózatra csatla-
kozik, akkor segíthet a napenergiából megtermelt áram eltárolásában 
és célszerű, nem csak közlekedési célú felhasználásában. 

Hivatalos 
viszonteladó

SolarEdge napelemenkénti 
teljesítmény-optimalizálók 
bizonyos típusai a panelekre 
utólag is felszerelhetôk 

SolarEdge teljesítmény- 
optimalizálás alkalmazásával  
a napelemek eltérô tájolással 
és dôlésszöggel is  
telepíthetôk


