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A világ I.
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37%

100%

EU energy mix

31% 52%

Forrás: ESWF 2019



A világ II.
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• 2024 – re a beépített kapacitás 16 – szorosa lesz a 2016 –

os értéknek – 45GW

• Vezető felhasználási területek: rövid idejű kiegyenlítés, 

megújuló integráció, és otthoni felhasználás

• A TOP5 piac: USA, Kína, India, Japán és az EU -> 71% 

2024 - re

Komoly K&F tevékenység zajlik, mely eredményeképpen az árak 

folyamatosan esnek

Forrás: ESWF 2019



Technológiák I.
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Technológiák II.
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A villamosenergia-rendszerben üzemelő energiatárolók lehetséges feladatai számos esetben

egymással szöges ellentétben álló követelményeket támasztanak
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Otthonunk
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A hazai PV beépített kapacitások (ITM prognózis) 

 

Forrás: ETE VII. Villamos energia konferencia - Alföldi Gábor, MAVIR (2018. november 21.) 

Forrás: Grábner Péter MEE Vándorgyűlés 2019



Német RES penetráció
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Transzformáció az energetikában: a tárolás új 
megoldásokat nyújthat
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kajshdh

Változások a termelői 

portfolióban

• Intermittens termelők 

növekvő aránya

Kiegyenlítő szabályozás Ellátásbiztonság

A társadalom egyre 

növekvő függése a 

villamos energiától

Black out menedzsment

A lokális fogyasztás 

növekvő igénye

A prosumerek 

csatlakozása kis-, és 

középfeszültségen

Hálózati integráció



Energiatárolós termékek I.
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1. Synthetic Inertia

2. Fast Freq. Response

3. ……

Forrás:Energy Storage Applications Summary Brussels, June 2020 EASE
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Energiatárolós termékek II.

Forrás:Energy Storage Applications Summary Brussels, June 2020 EASE
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Energiatárolós termékek III.

Forrás:Energy Storage Applications Summary Brussels, June 2020 EASE
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Elosztó hálózati 

energiatárolás

Fogyasztó oldali 

energiatárolás

Hová is tegyük?



„Elosztott világ” kihívásai I.
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• Jelenleg a konvencionális termelő

egységek azok, melyek felelnek a

teljes rendszer kiegyenlítésért

• Jövőben a konvencionális erőművek a

szabályozást a RES potenciállal együtt

fogják végrehajtani

• A jövőben szükséges lesz minden flexibilis egységet

(hálózati, háztartási, stb.) bevonni a RSZSZ piacára

ahhoz, hogy a hálózat hatékonyan kézben tartható legyen
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Több tízezer/százezer 

termelő pont

• Vezérelhető fogyasztók

• Prosumerek

• Elektromos járművek

• Energiatárolók

• Stb.

Mi lehet a stratégia?

• RSZSZ képes, elérhető és szabályozható 

berendezések számának növelése

• A szabályozási portfolió diverzifikálása

• Lehetőségek megteremtése új belépők számára

„Elosztott világ” kihívásai II.
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Olasz példa

10% – os elérési lehetőséggel számolva 7 GW szabályozási potenciál 

aktiválható.

Ennek a potenciálnak az aktiválásához új „market design” szükséges, amely 

az értéklánc teljes vertikumában biztosítja megtérülést 



Mit is kellene tenni?
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1. Hálózati beruházások

2. Piac fejlesztések és 

integráció

3. Innovációs és 

digitalizáció

• Hálózatok és határmetszékek fejlesztése

• Beruházások és K&F fejlesztések szükségesek a feszültség egyensúly tartás és mesterséges 

inercia képzés kapcsán

• Beruházások szükségesek a rugalmasság fejlesztése kapcsán

• Új, struktúrált piacok létrehozása szükséges az új igények kielégítése céljából

• Új, flexibilitás jellegű termékek előállítására alkalmas egységek beépítése szükséges: elosztott 

termelők, energiatárolók, stb.

• EU piacok egységesítése

• Átviteli hálózati digitalizációs programok (asset és folyamat menedzsment)

• DERMS programok (Distributed energy resources management system)



Köszönöm a figyelmet!
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