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A magyar energia- és klímapolitika közép- és hosszú távú céljai
Kibocsátáscsökkentési célok

2030
ÜHG: min -40%
Megújuló: min 21%
Energiahat.: = 2005 (785
PJ)

2018
ÜHG: -33%
Megújuló: 12.5%

Az energia- és az ÜHG intenzitás várható alakulása

2050
Klímasemlegesség
ÜHG: -95%, maradék
elnyelés

A klíma védelméről szóló 2020. évi
XLIV. törvény rögzíti a 2030. és 2050.
évi klímacélokat

2018:
2019:

+ 5,4% GDP, -0,9% ÜHG
+ 4,6% GDP, -0,3% ÜHG
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2030-ig meghatszorozzuk a naperőművek kapacitását
Cél a bruttó végsőenergia-felhasználáson belül a megújuló energia felhasználási arány
legalább 21%-ra történő növelése.
Napenergia kapacitás bővítése támogatásokkal, vagy kedvező
elszámolással


2030-as cél: 200 000 háztartás átlagosan 4 kW kapacitással

Megújuló támogatási rendszer (METÁR)
-

2019 szeptemberi tender: két és félszeres túljelentkezés, 72 nyertes
pályázat, 93 ezer háztartás teljes villamosenergia-igényét tudja fedezni,
költségcsökkentés: 26 Ft/kWh a 32 Ft/kWh helyett, legalacsonyabb ár
20 Ft/kWh

-

2020 júliusi tender: öt és félszeres túljelentkezés, legalacsonyabb ár
16,8 Ft/kWh, eredményhirdetés 2021. januárjában

-

2022 augusztusáig négy új METÁR-tender, alkalmanként 300-500 GWh
közötti megújuló energiamennyiség támogatására

Villamosenergia hálózat rugalmasságának növelése, keresletoldali
ösztönzések (pl. okosmérők telepítése)
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Az időjárásfüggő megújuló kapacitások rendszerbe integrálása
előtérbe helyezi az energiatárolást

Kihívások



A napon belüli időjárásfüggő megújuló villamosenergia-termelés és a napi csúcsfogyasztás nem
esik egybe



Az időjárásfüggő megújuló energiatermelés éves alakulása általában nincs összhangban az éves
fogyasztási profillal



Az időjárásfüggő megújuló energiaforrásokból származó energia a hagyományos
energiatermeléssel szemben kevésbé kiszámítható, kevésbé menetrendezhető

Trendek az energiatárolói piacon
 A különféle megoldások közül a kapacitás szempontjából a szivattyús villamosenergia-tárolás (SZET)
határozott dominanciája figyelhető meg (150 GW, 90% feletti részesedés), ezt követi a hőtárolás,
majd az akkumulátoros technológia
 A növekedés az akkumulátor szegmensben a legdinamikusabb
• A legszélesebb körben továbbra is a Li-ion akkumulátorokat telepítik, amelyek az összes új kapacitás
80%-át adják
• Nagy a potencia a folyadékáramos technológiában
• Az akkumulátorok lényegében a primer (FCR), valamint a szekunder (FFR és RR) szabályozási
feladatokat vesznek át a villamosenergia-piacon
• V2G koncepció, melyben az autó, mint tároló eszköz is megjelenik (okos hálózatokba integrálva, az
elektromos autók töltésének ütemezése segítheti a napon belül jelentkező megújulós termelési
csúcsok kiegyenlítését)
• Megjelent a háztartási szintű akkumulátoros tárolói piaca is
 A hosszú távú (szezonális) energiatárolás egyre nagyobb érdeklődést kiváltó formája a kémiai
tárolás, ami a „power-to-gas” (P2G) technológián alapul (hidrogén, szintetikus metán)
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Energetikai innováció ösztönzése
4 pályázati felhívás került meghirdetésre 16 milliárd forint értékben

1

Energiaközösség létrehozatalának támogatása

2

Települések földgázkiváltó alternatív energiaellátásának biztosítása

3

Villamosenergia-hálózatok stabilitásának és ellenállóképességének növelése

4

Energiatárolási megoldások kidolgozása (P2G technológiák hidrogén vagy
biometán tárolására)

Közeljövőben tervezett új pályázati felhívások





Energiatárolás (Li-ion technológiától eltérő akkumulátoros, valamint hőtárolós megoldások)
Elektromobilitás integrációja az energetikai rendszerbe (okos töltés, autó-hálózat technológiák)
Hidrogén betáplálása a földgáz hálózatba
Okos otthonok
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Karbonmentes, többlet villamos energia innovatív technológia által
gázenergiává történő alakítását célzó tesztprojektek megvalósítása
P2G témájú
pályázati kiírás

Karbonmentes, többlet villamos energia innovatív technológia által gázenergiává
(hidrogén, biogáz, biometán) történő alakítását célzó tesztprojektek
megvalósítása  P2G technológia (megemelt támogatási keretösszeg 8 milliárd HUF)

A Felhívás megalapozza az olyan – műszaki- és környezetvédelmi szempontok szerint is – életképes P2G technológia
piaci megjelenését, amely:
• segíti a karbonmentes termelők energia-rendszerbeli integrálását;
• a karbonmentes többlettermelés okozta rendszer-szabályozási kihívásokat gyors, rugalmas technológiával
rövidtávon segít kezelni;
• innovatív technológiát, módszereket és eljárásokat alkalmaz;
• mintaprojektként történő megvalósítása elősegíti a hazai kutatási, oktatási és ipari megvalósítási potenciál
kiaknázását;
• amely méretét és névleges teljesítményét tekintve lehetővé teszi, hogy a mintaprojekt eredményeit kereskedelmi
léptékű piaci bevezetésénél is alkalmazni lehessen.
 Kiváló minőségű pályázatok érkeztek jelentős túligénylés mellett, ezért a támogatási keretet a miniszter
megduplázta
•

Értékelés

Projektötletek: Hidrogén, mint energiatárolási innováció; biogáz és P2G technológiák összekapcsolása;
szezonális energiatárolásra alkalmas metanizáló berendezés fejlesztése

 A nyertes pályázatok olyan rendszerintegrációs kérdésekre is ígéretes megoldási lehetőségeket
kínálnak, mint például az, hogy hogyan használjuk a meglévő földgáz-infrastruktúrát a hidrogéngazdaság
részeként, de a hidrogén közlekedési célú hasznosításával vagy a biometánnal kapcsolatos projektek is
vannak köztük
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Köszönöm
a megtisztelő figyelmet!

