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Az el ektromos energia tárol ását
l ehetővé tevő megol dások a kl íma-
védel mi erőfeszítések és a megújul ó
forrásból származó termel és integrá-
l ásának kihívásai miatt egyre fonto-
sabb szerepet kaphatnak a jövő
vi l l amosenergia-rendszerében. Az
időjárásfüggő termel és térnyerésével
mind nagyobb vál tozékonyságot
mutathat az áramkeresl et és a meg-
újul ók termel ésének kül önbségeként
értel mezett ún. maradó keresl et,
amel yet hagyományos erőművek
termel éséből vagy tárol ókból szár-
mazó vi l l amos energiával kel l ki-
el égíteni . A termel és rövid távon
egyre inkább el térhet az el őrejel zé-
sektől , miközben a rendszernek a
frekvenciavál tozásokat mérsékl ő te-
hetetl ensége (hál ózatstabi l i tási iner-
cia) csökken. Gyakrabban vál hat
szűkössé az átvitel i- és az el osztó-
hál ózatok kapacitása, mert azok

nem birkóznak meg a megújul ók
csúcstermel ésével . A tárol ói techno-
l ógiák al kal mazásával azonban nem
kel l a megújul ó forrásból származó
kibocsátás ingadozásaihoz igazítani
a tel jes vi l l amosenergia-rendszert:
megspórol hatunk beruházásokat a
termel ési kapacitások bővítésében
éppúgy, mint a szál l ítási és el osztási
infrastruktúra fej l esztésében.

A tárol ás térnyerését azonban a há-
l ózatos (szabál yozott) társaságok
számára szabál yozói akadál yok ne-
hezítik. A vi l l amos energiáról szól ó
hatál yos uniós direktíva 1 egyel őre
nem nevesíti a tárol ást, és a tárol ás-
specifikus szabál yok hiánya komol y
gátját jel enti a kapacitások bővítésé-
nek. El őfordul ugyanis, hogy a táro-
l ást a tagál l ami szabál yozások a
fogyasztás és a termel és kombináci-
ójaként kezel ik, így mindkét üzem-

módban meg kel l fel el nie a rel eváns
el őírásoknak, akár a hál ózati tarifák
kétszeres, vagy a végső fogyasztást
terhel ő adók megfizetésével . A sza-
bál yozást megnehezíti , hogy egy-
azon tárol ói l étesítmény többfél e
szol gál tatást is nyújthat, és ezek
szabál yozói megközel ítése el térő.
Al apvető kül önbség pél dául , hogy
az adott szol gál tatást a tárol ó a kü-
l önböző termékek versenypiacán,
avagy szabál yozott áron értékesíti ,
i l l . a hál ózatok üzemel tetése során
nyújtja.

1 Az Európai Parlament és a Tanács

2009/72/EK Irányelve a villamos energia

belső piacára vonatkozó közös

szabályokról és a 2003/54/EK irányelv

hatályon kívül helyezéséről
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A hazai VET-ben 201 6 decemberében jel ent meg a
vi l l amosenergia-tárol ás fogal ma; a törvény 90/C. § (1 )
bekezdése szerint a vi l l amosenergia-tárol ókra al apvetően
az erőművekre vonatkozó rendel kezések az irányadóak, így
pl . a vi l l amos energia hál ózatra tápl ál ásakor a tárol ók
üzemel tetőinek nem kel l rendszerhasznál ati díjat fizetniük.
A kormány fel hatal mazást kapott arra, hogy a vi l l amos-
energia-tárol óra és l étesítésére, a vi l l amosenergia-tárol ói
engedél yre, a vi l l amosenergia-tárol ói engedél yes jogaira és
kötel ezettségeire, a vi l l amosenergia-tárol ó üzemel tetésére
vonatkozó szabál yokat, val amint a vi l l amosenergia-tárol ói
engedél yes és az el osztó ál tal működtetett tárol ó
tel jesítményére és a kapacitás mértékére vonatkozó
részl etszabál yokat rendel etben határozza meg. Ez a
rendel et – megjel enését követően – sokat segíthetne a
bizonytal anságok fel számol ásában és ezál tal a tárol ók
l étesítésében és működtetésében.

A tárol ás-specifikus szabál yok hiánya el l enére M agyar-
országon kereskedők, termel ők, és el osztók is terveznek,
i l l etve val ósítottak meg tárol ói projekteket. Az el osztók
számára a VET 33/C. § engedél yezi , hogy az el osztási
tevékenység optimal izál ásának cél jából a l egkisebb köl tség
el ve szerint az el osztó hál ózat részét képező vi l l amos-
energia-tárol ót l étesítsenek és működtessenek, ám az i l yen
l étesítmények névl eges kimeneti tel jesítőképessége nem
hal adhatja meg a 0,5 M W-ot.

Ahogyan Európa más országaiban, úgy a tárol ás hazánkban
is a decentral izál t, időjárásfüggő megújul ó termel és integ-
rál ásában segítheti az el osztókat, i l l . a rendszer-üzemel te-
tőket. M agyarországon jel enl eg el sősorban a háztartási
méretű naperőművek terjedése ál l ítja műszaki kihívás el é
ezeket a cégeket. A tárol ói megol dások segíthetik az
el osztókat a napel emes termel és feszül tségnövel ő hatásá-
nak kompenzál ásában úgy, hogy a megtermel t energia
hel yben történő fel használ ásával növel hető a l okál is egyen-
súl y, és csökkenthető a veszteség. A napel emes termel és
integrál ása passzív eszközökkel jóval köl tségesebb l ehet,
mint tárol ók al kal mazásával . A napel emek el terjedési
ütemével és mértékével kapcsol atos bizonytal anság miatt
az is fontos szempont, hogy a tárol ók szükség esetén
könnyen áthel yezhetők, ami ol csóbb és egyszerűbb, mint a
hagyományos rendszerfej l esztés.

M indezen szempontok al apján érdemes l ehet megfontol ni a
VET-ben az el osztók tárol ói beruházásait korl átozó
mérethatár el törl ését. Az uniós szétvál asztási szabál yoknak
val ó megfel el és szempontjából egyedül a tárol óknak a piaci
fol yamatokat nem befol yásol ó el osztói üzemel tetése a
l ényeges, a l étesítmények mérete nem rel eváns kérdés.
Emel l ett cél szerű el őre kial akítani azokat az átl átható és
kiszámítható hatósági típus-el járásokat, amel yeket az
el osztók tárol ói beruházása kapcsán a M EKH l efol ytat majd
az ál l ásfogl al ása kial akításához.

A szabad piacon működő cégek tárol ói projektjei el sősor-
ban a tartal ékpiaci l ehetőségekre összpontosítanak, bár az
ipari l étesítményeket kiszol gál ó, a feszül tségszabál yozás
révén a sel ejtes termékek számának csökkentésében segítő
tárol ók tel epítése is megtérül ő beruházás l ehet. A tárol ók
tartal ékpiaci részvétel ét al apvetően a M AVI R ál tal

Az uniós szétvál asztási szabál yok annak el l enére megnehe-
zítik a TSO-k és a DSO-k számára a tárol ók üzemel tetését,
hogy a tárol ási szol gál tatások jel entős része a hál ózati
kiegyensúl yozásra és a rendszer egészének optimal izál ására
szol gál , és el kerül hetővé tehet hál ózati beruházásokat (teszi
mindezt abból a megfontol ásból , hogy a tárol ók l étesítése
és üzemel tetése terén versenypiacot kíván l étrehozni a
monopol tevékenység hel yett). Tal án a szétvál asztási sza-
bál yok magyarázzák, hogy az EN TSO-E 201 6-os tízéves
hál ózatfej l esztési terve (TYN DP) vezetői összefogl al ójának
RES-integrációról szól ó fejezete a tárol ást nem is eml íti ,
pusztán egy Greenpeace-idézetet közöl mottóként, amel y
szerint az átvitel i hál ózat fej l esztése ol csóbb, mint a
szükséges termel ői vagy tárol ói beruházások l ennének. Az
EN TSO-E és az EN TSO-G ál tal 201 8-ban közösen készítendő
TYN DP tervezete is csak a vizsgál t forgatókönyvek
egyikében (Distributed generation) vár számottevő tárol ói
kapacitás-bővül ést, ám ott is csak a háztartási méretű
termel és és tárol ás terül etén.

A vi l l amos energia kiegyenl ítő szabál yozására vonatkozó,
taval y novemberben el fogadott bizottsági iránymutatás
(201 7/21 95) fontos el őrel épést hozott a tárol ók szerepének
növel ésében. Az iránymutatás cél ul tűzi ki a keresl et ol dal i
eszközök, köztük az aggregátorok és a tárol ók kiegyenl ítő
szabál yozásban val ó részvétel ének megkönnyítését, amire a
TSO-knak tekintettel kel l l enniük a standard termékek
kial akítása során. Az új árampiaci direktívának még el foga-
dásra váró tervezete pedig ki jel enti , hogy a DSO-kat is
ösztönözni kel l tárol ói szol gál tatások piaci al apú igénybe
vétel ére, és kétévente benyújtandó hál ózatfej l esztési
terveikben a társaságoknak be kel l mutatniuk a hál ózat
bővítésének al ternatíváit, többek között a tárol ói l étesítmé-
nyek használ atának l ehetőségét.

A szétvál asztási szabál yoknak megfel el ően az új direktíva
tervezete sem teszi al apesetben l ehetővé, hogy a TSO-k és
a DSO-k maguk üzemel tessenek tárol ót, ám a ti l tás al ól a
szabál yozó hatóságok fel mentést adhatnának. Erre akkor
l enne l ehetőség, ha egy nyíl t és átl átható tendereztetési
el járás során bebizonyosodik, hogy az igénybe venni kívánt
tárol ói szol gál tatás piaci al apon nem szerezhető be. A
hál ózati cégeknek igazol niuk kel l ene, hogy a l étesítmény
szükséges a direktívában el őírt fel adataik hatékony,
megbízható és biztonságos el l átásához, és annak működése
nem befol yásol ja a piaci versenyt. Az ál tal uk működtetett
tárol ók így pél dául a nagykereskedel mi piacról nem
vásárol hatnának és ott nem értékesíthetnének áramot, és a
kiegyenl ítő szabál yozási piacon sem vehetnének részt. A
hatóságoknak l egal ább ötévente fel kel l ene mérniük, hogy
van-e érdekl ődés a tárol ói szol gál tatások piaci al apú
biztosítására, és ha igen, a hál ózati cégek részvétel ét – a
köl tségeik megtérítése mel l ett – ki kel l ene iktatni .

A tervezet ugyanakkor – összhangban a kiegyenl ítő
szabál yozására vonatkozó iránymutatással – a piaci al apon
működtetett tárol ók számára kifejezetten l ehetővé tenné a
rendszerszintű szol gál tatások nyújtását. A hál ózati csatl a-
kozásnál pedig az erőművekkel egyező fel tétel eket írna el ő
a számukra.
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időszakban val ó rendel kezésre ál l ás jel ent egy terméket,
ami azt jel enti , hogy az ajánl attevőnek képesnek kel l l ennie
l egal ább két napon keresztül fol yamatosan, akár egy
irányban biztosítania a kiegyenl ítő szol gál tatást. A termel ő
eszközökkel is rendel kező piaci szerepl ők számára
ugyanakkor reál is l ehetőség, hogy tárol ói beruházásukat a
primer mel l ett a szekunder szabál yozásban val ó részvétel re
is al apozva tervezzék meg, így csökkentve a befektetés
kockázatát; a tárol ó a szekunder szabál yozást a szükséges
forgó tartal ék nagyságának csökkentésével tudja támogat-
ni . A tárol ók erőművek mel l é tel epítése azért is l ehet
vonzóbb al ternatíva a szigetüzemi működtetésnél , mert ha
a tárol ó töl tése a hál ózatról történik, akkor meg kel l fizetni a
rendszerhasznál ati díjat, szemben a saját erőműi
termel ésből származó töl téssel .

A tárol ók használ atának kézenfekvő módja l ehetne, ha a
megújul ó forrásból termel ők maguk egyenl ítenék ki a segít-
ségükkel a termel ésüknek az időjárás száml ájára írható vál -
tozásait. Az időjárásfüggő termel és tárol ói kiegyenl ítését
azonban a megengedő hazai szabál yozás nem minden eset-
ben teszi szükségessé, i l l etve vonzó beruházási opcióvá: a
KÁT-termel ők menetrendtől val ó el térésének büntetése
minimál is, és nem fenyegeti őket a korl átozás veszél ye,
vagyis hogy csúcsidei termel ésüket a rendszerirányító eset-
l eg nem veszi át. A 0,5 M W fel etti , a M ETÁR szerinti prémi-
um-rendszerben értékesítő termel ők számára ugyanakkor a
tárol ók biztosíthatják, hogy jobban el őrejel ezhető, így jobban
értékesíthető termékekkel l éphessenek a piacra, és mini-
mal izál ják kiegyenl ítő-energia fizetési kötel ezettségüket.

A háztartási méretű, a napel emes termel ést tárol óval kom-
binál ó rendszereknél az ösztönzöttség hiányát eredményezi
az átvétel i (KÁT) ár és a kiskereskedel mi ár közti kül önbség
al acsony (1 0% körül i) szintje. E mel l ett ugyanis nem éri meg
tárol óval kiegészíteni a napel emes rendszereket, hiszen
nincsen val ódi értéke a hál ózatról vétel ezett vi l l amosenergia-
mennyiség csökkentésének. A tárol ók használ atát ebben az
esetben pl . a napszaktól függő (vagy napi tőzsdei árakhoz
i l l eszkedő) tarifák bevezetése ösztönözhetné.

M indennek al apján a tárol ók használ atának ösztönzésére a
következő szabál yozási irányokat tartjuk megfontol ásra
érdemesnek. H angsúl yozzuk, hogy nem konkrét javasl atokról
van szó, mert azokat a vi l l amosenergia-piac kompl exitása
okán részl etes hatástanul mánynak kel l ene megal apozniuk:

X Az el osztók ál tal működtetett tárol ókra vonatkozó
mérethatár el törl ése, a működtetés cél jának és
fel tétel einek pontos szabál yozásával és az ehhez
kapcsol ódó hatósági el járások kiszámíthatóvá
tétel ével ;

X A primer szabál yozási piaci verseny erősítése, pl . az
aukciók gyakoriságának növel ésével ;

X A szekunder szabál yozási piacon val ó részvétel
megkönnyítése a termék-egységek l erövidítésével ;

X A megújul ó termel ők kereskedel mi mérl egkörökbe val ó
fokozott integrációjával (0,5 M W al att is) a piaci
mechanizmusok erősítése a kiegyenl ítő energia piacon;

X Dinamikus árazású kiskereskedel mi szerződések
bevezetése.

támasztott el várások határozzák meg; a rendszerirányító a
közel múl tban fontos l épéseket tett azért, hogy a tárol ók
megjel enhessenek ezen a piacon.

A jel enl eg hatál yos üzemi szabál yzatot a M AVI R 201 7.
december 1 -jén tette közzé. Ebben fontos vál tozás, hogy a
primer szol gál tatás vonatkozásában kibővül t az
akkreditációra kötel ezettek köre: a dokumentum immár
nem csak a termel őket, de azon fel használ ókat,
szabál yozási központokat, és vi l l amosenergia-tárol ókat is
ide sorol ja, amel yek primer szabál yozási képességgel
rendel kező szabál yozási egységet üzemel tetnek, vagy
üzemel tetni szándékoznak.

A korábbi fel tétel ekhez képest könnyítés, hogy a
szabál yozási egységnek a tel jes primer szabál yozási tartal ék
l egal ább 1 5 percig tartó aktivál ására kel l képesnek l ennie,
szemben az addigi l egal ább 30 perces el őírással . Az üzemi
szabál yzatnak a M AVI R honl apján már el érhető (ápri l is 1 -től ,
jú l ius 1 -től , majd 201 9. január 1 -től érvényes) vál tozásai a
primer szabál yozásban val ó részvétel fel tétel eit nem érintik.

A tárol ók l ehetőségeit ugyanakkor korl átozzák a primer
szabál yozási piac jel l emzői . A piac kevéssé tekinthető
versenyzőnek, ami a kapacitáshiányra, a kevés résztvevőre,
és az aukciók negyedéves rendszerére vezethető vissza. Ez
a hel yzet magyarázhatja, hogy aukciókon kial akul ó árak
mintegy ötszörös szintet képvisel nek a német árakhoz
képest, ahol a szol gál tatást a rendszerirányítók heti aukciók
keretében szerzik be.

A M AVI R tenderein ráadásul jel enl eg csak azok esél yesek,
akik fel tudnak ajánl ani 3, 5, vagy 1 0 M W-ot, mivel a
l egfrissebb, 201 7 októberében kiadott versenytárgyal ási
dokumentációjában (VD) a rendszerirányító az idei el ső
negyedévre, majd januárban a második negyedévre
vonatkozó ajánl attétel i fel hívásában is +/- 28 M W-ban
határozta meg a primer szabál yozás cél jára beszerzendő
mennyiséget. Az ajánl attevőknek tehát ezen a rögzített
mennyiségen kel l osztozniuk. A tárol ók piaci megjel ené-
sével a kínál ati verseny él énkül het, ám a keresl et – a
termel ői kapacitások bővül ésével párhuzamosan – csak
korl átozott mértékben növekedhet. A keresl eti ol dal on
jel entős vál tozást az az időszak hozhat, ameddig Paks 1
együtt termel Paks 2-vel .

A hatál yos üzemi szabál yzat szerint a szekunder tartal ék
szol gál tatás vonatkozásában azok a termel ők kötel ezettek
akkreditációra, akik szekunder szabál yozási képességgel
rendel kező erőművi gépegységet üzemel tetnek, vagy
üzemel tetni szándékoznak. A 201 9. január 1 -től érvényes
módosítás az i l yen képességgel rendel kező fel használ ókra is
kiterjed, és az erőművi gépegység kifejezést a szabál yozási
egység vál tja fel . A szol gál tatásban továbbra is részt
vehetnek szabál yozási központok, amel yekhez csatl akozó
kiserőművek, fel használ ók közösen nyújtanak szekunder
tartal ék szol gál tatást.

A tárol ók szekunder tartal ék piaci részvétel e el őtt azonban
továbbra is gátat szabhatnak a M AVI R ál tal i l yen cél ra
beszerzett termékek jel l emzői . A VD 1 7. mel l ékl ete szerint
ugyanis a szekunder tartal ék szol gál tatás esetén a hétfőtől
péntekig tartó időszakban, val amint a hétvégéket l efedő
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REKK ENERGY STORAGE DAY - AZ ENERGIATÁROLÁS
LEGÚJABB FEJLEMÉNYEI, KIHÍVÁSOK A HÁLÓZATI,
RENDSZER-SZABÁLYOZÁSI ÉS PIACI INTEGRÁLHATÓSÁG
KAPCSÁN

Az energetikai szektorban zaj l ó átal akul ással , az energy
transitionnel fogl al kozó rendezvénysorozatunk harmadik
al kal mával a hál ózati energiatárol ás terjedésével fogl al koz-
tunk. Az időjárásfüggő energiatermel és térnyerésével és a
háztartási kiserőművek terjedésével egyre nagyobb igény
jel entkezik a rugal mas energiatárol ó megol dásokra mind a
hazai , mind a regionál is vi l l amosenergia-piacokon.

M ivel a szabál yozási tartal ék energia ára viszonyl ag magas,
így jobban el őtérbe kerül a termel ő kapacitások és az új ,
egyre csökkenő faj l agos köl tségű akkumul átorok versenye.
A kereskedel mi jel l egű tevékenységek mel l ett az
akkumul átorok használ ata el őtt jel entős l ehetőségek
nyíl nak a vi l l amos hál ózatok üzemel tetése terén is. A
fokozódó l akossági el l enál l ás miatt egyre nehezedő hál ózat
építés/bővítés több esetben el odázható, vagy későbbre
ütemezhető a hál ózati el emek (vezetékek, trafó ál l omások)
időszakos túl terhel ésének akkumul átoros „kivédésével ”.

Ennek a technol ógiának új cél ú al kal mazásához, az el l átási
értékl áncba i l l eszkedéséhez azonban megfel el ő szabál yo-
zási környezet szükséges – a hazai al kal mazási
kezdeményezések mel l ett ezt is tárgyal tuk. A rendezvény
során bemutatkoztak az E.ON , az ELM Ű és az Al teo
energiatárol ási projektjei . Ezután a Szörényi Gábor ál tal
moderál t kibővített panel beszél getés során vitatták meg az
el őadók, Erdei Gábor (ABB) és Lontay Zol tán (energetikai
szakértő), hogy a kül föl di pél dák al apján mil yen
szabál yozási környezet szükséges a további terjedéshez.

Az energiatárol ásl egújabb fej l eményeivel fogl al kozó
szakmai rendezvényhez el őadóként csatl akozott Jan
N amysl o is, a Fl uence Energy képvisel etében. A Fl uence
Energy-t az energiatárol ásban él en járó AES és a Siemens
közösen hozták l étre, hogy így erősítsék jel enl étüket az
üzl etágban.

A workshopon el hangzott prezentációk el érhetők
honl apunkon.

SZERZŐ
Beöthy Ákos 2001 -ben a
Budapesti Közgazdaságtu-
dományi és Ál l amigazgatási
Egyetem nemzetközi kap-
csol atok szakán szerzett dip-
l omát. 2000-től a Vi l ággaz-
daság üzl eti napi l ap nemzet-
közi rovatánál dol gozott,
2003-tól szerkesztői , 2006-
tól rovatvezető-hel yettesi
beosztásban. 2008-ban az
Al fred Friendl y Press

Fel l owship nyerteseként fél évet az Egyesül t Ál l amokban
töl tött, ahol a Phi l adel phia I nquirer napi l ap számára írt
cikkeket. 201 3-ban energiagazdál kodási szakközgazdász
dipl omát szerzett a Budapesti Corvinus Egyetemen. A
REKK-hez 201 4-ben csatl akozott.
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REKK ALAPÍTVÁNY

A REKK Alapítvány célja, hogy hozzájáruljon ahhoz,

hogy Közép-Európában üzleti és környezeti szem-

pontból fenntartható energia- és infrastruktúra-rend-

szerek jöhessenek létre. A REKK Alapítvány felvállalt

küldetése, hogy a szektor holisztikus elemzésének

keretében lehetőséget nyújtson európai léptékű, aktív

és nyílt párbeszédre kormányzati és iparági szereplők,

infrastruktúra-üzemeltetők, termelők és kereskedők,

szabályozó hatóságok és fogyasztók, a szakmai sajtó

vagy éppen az érdeklődő civil csoportok között. Az

Alapítvány tevékenységének eredményeképpen olyan

szakmai vitaanyagok, javaslatok jönnek létre, amelyek

az energia- és infrastruktúra-rendszerek működésével

kapcsolatos aktuális kérdésekben előremutató

válaszokat fogalmaznak meg, és a regionális és mag-

yar fórumain a résztvevőknek lehetőségük nyílik az

iparág technológiai- és szabályozási fejleményeinek

megismerésére.

http://www.rekk.org/



