
Vbsz Solar Technology—Napelemes rendszerek  

Megéri a napelemes rendszer? 

További információ: 

info@napelem-soalr.hu 

Abban az esetben ha az 

energiaárak átlagosan 

5%-os emelkedésével 

számolunk, a megtérülés 

lakossági fogyasztók ese-

tében 10 év.  

Azaz ha csak a villany-
számlán történő spórolást 
vesszük számba maximum 
10 év alatt megtérül a be-
ruházás. Ezen segíthetnek 
a támogatások, illetve nem 
szabad elfelejteni, hogy 

kedéssel számítjuk ki a 
megtérülési időt. Abban az 
esetben ha az elmúlt idő-
szak szerint nagyobb nö-
vekedés történne, a meg-
térülési idő lerövidül. A 
számítás alapjául egy át-
lagnál nagyobb háztartás-
sal számolunk, melynek 

éves villamos energia fo-
gyasztása 3800 kWh. A 
ház tetejére 17 db egyen-
ként 240 W teljesítményű 
napelem panelt szereltek, 
melyek összes teljesítmé-
nye 4080 W. Ennek a 
rendszernek az ára, kb. 
2,6 millió Forint, a piac 

aktuális állásától függően. 
A rendszer működése ese-
tén éves szintem 180 kWh 
többletet termel, amelyet a 
szolgáltató köteles átvenni 
és kifizetni, a piaci ár 85%-
án.  

 

egy napelemes rendszer 
élettartama legalább 30 év. 
Valamint egy jól megterve-
zett rendszer még akár 
nyereséget is termelhet. 

A villamos energia árak az 
elmúlt 15 
évben folya-
m a t o s a n 
emelkedtek 
és a jövőben 
is emelke-
déssel szá-
mo lha tunk . 
Az elmúlt 10 
évben éves 
átlagban 7%-
kos növeke-
dés történt. A 
k ö v e t k e z ő 
időszakra évi 
5%-os emel-

Napelemes rendszerek 
megtérülési ideje—számítással 

Mennyi idő alatt térül meg a beruházás? 

Fontos tények: 

• Áram ár emelkedés, volt, 
van, lesz! 

• Az elmúlt 10 évben közel 
duplájára emelkedett az 
áram ára. 

• Átlagosan 7%-os emelke-
dés évről évre. 

• Napelemes rendszer élet-
tartama legalább 30 év. 

• A beruházás megtérül, a 
napelem élettartamának 
maximum 1/3-a alatt. 

• Megtérülés után nyeresé-
get termel! 

www.napelem-solar.hu 
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Villamos energia ár alakulása 1996 - 2023 között



Cégünket a napelemes rendszerek szélesebb körű elter-

jesztése, háztartások energia függőségének megszünteté-

se, ingyenes és nem utolsó sorban megújuló energiafor-

rás népszerűsítése céljából hoztuk létre! 

 

A napfényért nem kell fizetni. Korlátlanul rendelkezésre áll 

szinte csak az időjárástól és napszaktól függ. Elektromos 

energiává alakíthatjuk és ezzel komoly összegeket takarít-

hatunk meg, úgy hogy közben a környezetet is óvjuk!  

 

www.napelem-solar.hu 

9081 Győrújbarát 
Part utca 4. 
 

Telefonszám: +36-20-5698839 
 
E-mail: info@napelem-solar.hu 

Ami ingyen van, biztosan megéri! 

Vbsz Solar Technology 

Napelemes rendszerek 

A számítás alapján a 4kW-os 
rendszer 10 év alatt nem csak 
megtérül, hanem 330 ezer Forint 
hasznot is termel. Ez a nyereség 
5%-nál nagyobb áram ár emelke-
dés esetén, illetve nagyobb telje-
sítményű rendszer esetén jelentő-
sen növekedhet. 

4000 kW rendszer

Éves fogyasztás, kWh 3900

Többlettermelés, kWh 180

Átvételi árkülönbözet 85%

Év Fogyasztás Termelés

2012 189150 7421

2013 198608 7792

2014 208538 8181

2015 218965 8590

2016 229913 9020

2017 241409 9471

2018 253479 9944

2019 266153 10441

2020 279461 10963

2021 293434 11512

2022 308105 12087

2023 323511 12692

Össz költség, Ft 2821574

Össz bevétel, Ft 110693

Rendszer ára, kb, Ft 2600000

Nyereség 10 év alatt, Ft 332267

Éves díj, Ft

www.napelem-solar.hu 


