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2020 JÚNIUS

Írásunkban – a gondolatébresztő REKK-Power-To-Gas Fórumon elhangzottakat is alapul véve – arról értekezünk, hogy a
karbonsemleges európai jövőképben a Power-To-Gas (P2G) technológia miért lehet releváns megoldás a megújuló
energiaforrásokból származó vi l lamos energia tárolására és hogyan biztosíthat új üzleti lehetőségeket az egyre inkább
háttérbe szoruló földgáz-infrastruktúra számára. A következő megál lapításokra jutottunk:

\ A P2G technológia egyik fontos előnye, hogy lehetőséget biztosít a klímabarát megújuló energiatermeléssel
előál l ított vi l lamos energia tárolására hidrogén vagy szintetikus metán formájában.

\ A Power-To-Hydrogen (P2H) technológia széleskörűen alkalmazható, az így előál l ított hidrogén számos területen
felhasználható (közlekedés, ipar, sőt akár vi l lamos-energia előál l ítás), ennek kiaknázáshoz azonban a meglévő
infrastruktúra-elemek és -eszközök fej lesztése vagy cseréje szükséges.

\ A Power-To-Methane (továbbiakban: P2M) el járás esetében a végtermék egyenértékű a földgázzal , amely
közvetlenül a meglévő földgázhálózatba táplálható az infrastruktúra átalakítása nélkül .

\ A Power-To-Gas el járások költségszintje jelenleg magasabb, mint a hidrogén hagyományos előál l ítási módja és a
földgáz ára a TTF piacon.

Következésképpen, amíg a Power-To-Hydrogen egy klímasemleges tüzelőanyag-alternatívát jelent számos szektorban, addig
a Power-To-Methane az európai dekarbonizációs célok megvalósítását szolgálhatja a földgázszektorban.

http://rekk.hu/rolunk/rekk_alapitvany
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lására építették. A hálózati veszteségek és más problémák
(például : a hidrogén okozta elridegedés és törések, az acél-
csövek korróziója) korlátozzák a helyben nem felhasznált
hidrogén hasznosítási potenciál ját.

A hidrogén további (bio)kémiai átalakítása egy másik, ma-
gas hőértékű gázt eredményez: ez a metán. Ezt a metani-
záció; a folyamat a korábban előál l ított hidrogént és
széndioxidot használ ja fel inputként, amelyekből metánt ál-
l ít elő. Az így létrejött metán felhasználható a meglévő gáz-
hálózatokban, hiszen a földgáz túlnyomó részben metánból
ál l (95% felett).

A MODELLEZÉS SORÁN VIZSGÁLT
TECHNOLÓGIÁK ÁTTEKINTÉSE

A P2H és a P2M folyamatok jel lemző költségszintjének
megál lapításához egy egyszerű számítást végeztünk. A két
folyamat költségeit meghatározó főbb lépéseket a 2. ábra
foglal ja össze. Az elektrolízisre három, érettségükben és
költségeikben eltérő (AEL, PEM, SOEC) elterjedt technoló-
gia van. A technológiák jelenlegi fej lettsége mel lett két al-
ternatív metanizációs megoldást emelünk ki
(thermokatal itikus és a biológiai metanizáció); ezek szintén
érettségükben és a költségeikben térnek el egymástól .

A POWER-TO-GAS SZEREPE
AZ ENERGIA-ÉRTÉKLÁNCBAN

Az EU klímacél jai hosszú távon a fosszi l is tüzelőanyagoktól
való megválást, azok kivezetését írják elő, a földgázt is be-
leértve. Ennek a dekarbonizációs iránynak a megvalósítását
nagyrészt a technológiai fej lődésnek köszönhetően jelentő-
sen megnőtt megújuló vi l lamosenergia-kapacitás tette le-
hetővé.

Kiugró növekedés történt a fotovoltaikus és szélerőművek
esetében, amelyek termelési képessége időjárásfüggő, így
nehéz előre jelezni azok energiatermelésének pontos érté-
két. Ezért szükséges olyan tárolási megoldásokat találni ,
amelyek képesek az adott időpi l lanatban előál l ított és elfo-
gyasztott vi l lamos energia különbségét elraktározni .

Írásunkban amel lett érvelünk, hogy az akkumulátorok, a há-
lózathoz csatlakoztatott elektromos járművek és a szi-
vattyús vízerőművek mel lett az egyik legmegfelelőbb
energiatároló megoldás a Power-To-Gas lehet.

A POWER-TO-GAS ALAPKONCEPCIÓJA

A P2G technológia alapötlete, hogy a vi l lamos energia fel-
használásával a vizet elektrolízissel hidrogénné és oxigénné
alakítják. Az elektrolízist követően két lehetőség van: 1 ) a
folyamat lezárul , a végtermék az előál l ított hidrogén (Po-
wer-to-Hydrogen), vagy 2) a hidrogént CO2 felhasználásá-
val továbbalakítják metánná (Power-to-Methane) (lásd 1 .
ábra).

A hidrogén számos szektorban közvetlenül használható al-
ternatív üzemanyagként: i lyen például a légi közlekedés, a
közúti teherszál l ítás, a vasúti és közúti személyszál l ítás vagy
épp a tengeri szál l ítmányozás. Ezenkívül technikai lag lehet-
séges a hidrogén felhasználása vi l lamos energiát termelő
erőművekben vagy a fűtési szektorban, ráadásul tárolható is
gáz- vagy folyékony halmazál lapotban a jövőbeni felhasz-
nálás cél jából . A hidrogén ezen tulajdonságai miatt a ki-
egyenlítő piac alternatív opciójának is tekinthető. A
hagyományos járművek és erőművek azonban csak jelentős
átalakítást, fej lesztést követően működtethetők hidrogén-
nel . A hidrogén fűtési rendszerekben vagy a gáztárolókban
való felhasználása pedig azért problémás, mivel ezeket az
infrastruktúrákat a metán-alapú földgáz szál l ítására és táro-

2. ÁBRA: A POWER-TO-GAS FOLYAMATOK TECHNOLÓGIAI ÁTTEKINTÉSE

Forrás:REKK

Forrás:REKK, ENEA: The potential of Power-To-Gas (2016) alapján

1 . ÁBRA: P2G ÉS P2M FOLYAMATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSE
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A POWER-TO-METHANE LEHETŐVÉ TESZI A
VILLAMOSENERGIA- ÉS GÁZSZEKTOROK
ÖSSZEKAPCSOLÓDÁSÁT (SECTOR-COUPLING)

Mind a két vizsgált Power-to-Gas technológia esetében a
folyamat költségeit leginkább meghatározó egyik tényező a
nagykereskedelmi vi l lamos energia ára, i l letve az alacsony
órás áron elérhető megújuló energia mennyisége. Németor-
szág vonatkozásában Thema et. al . (2016) becslése alapján
a termelés időpontjában a keresletet meghaladó időjárás-
függő vi l lamosenergia mennyiség egyre jelentősebb
mennyiség lesz, 2050-re évi 60 és 150TWh/év között alakul
(a szakirodalmi becslések az időjárásfüggő megújuló tech-
nológiákból származó energiatöbbletet 60-100 TWh/éves
értékre teszik, a szerzők saját model lezései alapján ez a 150
TWh/éves szintet is elérheti).

A megújuló energiaforrásokból származó vi l lamosenergia-
többlet (surplus RES-E) fogalma az olyan vi l lamos energiá-
ra vonatkozik, amelyet időjárásfüggő erőművek ál l ítanak
elő, de adott pi l lanatban a termelés meghaladja a fogyasz-
tást, aminek következtében a vi l lamos energia ára nul la
vagy negatív lesz.

A P2G megoldások ezt a megújuló forrásból származó
energiatöbbletet képesek felhasználni ; a P2M pedig a meg-
újuló forrásból származó energiát képes a meglévő infra-
struktúrába integrálni , ezért meghatározó szerepe lehet a
dekarbonizációs célok elérésében.

Az európai dekarbonizációs célok elérése érdekében szá-
mos országban támogatják a P2G pi lot beruházásokat, és
az i lyen projektek száma az elmúlt években egyre inkább
nőtt. Nemcsak a projektek száma, hanem a projektek mére-
te és a Power-To-Methane projektek aránya is nőtt: a tel jes
P2M kapacitás 2018 végére elérte a 70 MW-ot.

AZ ENERGIATERMELÉS EGYSÉGKÖLTSÉGE
(LCOE) KÜLÖNBÖZŐ POWER-TO-GAS ELJÁRÁ-
SOK ESETÉN

A jelenlegi P2G projekteket alapvetően dekarbonizációs
alapokból , zöld K+F programokból vagy közvetlenül ál lami
forrásokból finanszírozzák, mivel önmagukban még nem
elég versenyképesek. Vizsgálatunk során azt elemeztük,
hogy a különböző technológiák milyen LCOE (level ized cost
of energy) értékek mel lett válnak versenyképessé a külön-
böző források, támogatások nélkül .

Módszertan

A különböző P2G megoldások esetében az energiatermelés
egységköltségét a következő képlet segítségével határoztuk
meg:

Ahogy korábban említettük (lásd 2. ábra), az elemzés során
az elektrolízis három típusát és a metanizáció két típusát
vizsgáltuk, az ENEA 2016-os ‘The potential of Power-To-
Gas’ tanulmánya alapján.

Eredmények

A számítások során megvizsgáltuk, hogy milyen nagykeres-
kedelmi vi l lamosenergia-ár érhető el a P2H/P2M üzem szá-
mára a magyar piacon, és milyen kihasználtság mel lett érjük
el a legalacsonyabb költségszintet. A 2019-es magyar
nagykereskedelmi vi l lamosenergia-piac adatait használva
az optimál is esetben az átlagos ár 39 EUR/MWh volt, és az
év során 6490 órában volt elérhető az energia ezen az áron.

A CO2 esetében 50 EUR/tonna input árat feltételeztünk. A
víz árát nem vettük figyelembe, mert az EU-országainak
többségében nagyon alacsony a költsége, ugyanakkor a jö-
vőben relevánssá válhat ez a tényező a nagyobb méretű
P2G projektek esetében.

Számítási eredményeink alapján arra
a következtetésre jutottunk, hogy az
LCOE értékét leginkább a technológi-
ai (elektrolízis, metanizáció) és az in-
put költségek, különösképpen a
vi l lamos energia ára befolyásol ja. A
technológiai költségek tekintetében
elemzésünk megmutatta, hogy a leg-
olcsóbb folyamattípus a PEM elektro-
l ízis (Polymer Electrolyte Membrane
Electrolysis) és a biológiai metanizá-
ció.

Az eredmények azt mutatják (3. áb-
ra), hogy a P2H folyamat LCOE értéke
100 EUR/MWh körül mozog. A hidro-
gén metánná alakítása növel i az
energiatermelés egységköltségét, de
fontos megjegyezni , hogy ez a több-
letköltség biztosítja azt, hogy a P2M
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2019-ES ÁRAI MELLETT

Forrás:REKK
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folyamat végső outputja közvetlenül felhasználható a meg-
lévő infrastruktúrában (gázvezetékek, gáztárolók stb.). A
magyar nagykereskedelmi vi l lamosenergia-piaci karakte-
risztikákkal végzett számítások esetében a P2M folyamat
legolcsóbb LCOE értéke 1 10 EUR/ MWh.

Az eredményeket a földgáz TTF-en kialakult éves átlagos
árával összevetve (2019-ben 13,6 EUR/MWh) azt látjuk,
hogy a P2M folyamattal előál l ított metán LCOE értéke en-
nek körülbelül a tízszerese, így a P2M technológiát nehezen
nevezhetjük versenyképesnek a földgázzal szemben.

A vil lamosenergia-ár hatása az LCOE értékekre

A számításokat elvégeztük a német vi l lamosenergia-piacon
kialakuló árakkal is, szintén a 2019-es tény adatokat figye-
lembe véve. Ezen árak mel lett az energia egységköltsége az
egyes P2G technológiák esetében 10-15 euróval csökkent,
ami annak köszönhető, hogy az optimál is kihasználtság
mel lett a német piacon az év 7354 órájában 31 EUR/MW
volt a vi l lamos energia ára. Megál lapítható, hogy a P2M se-
gítségével előál l ított metán ebben az esetben is jóval drá-
gább, mint a TTF-en beszerezhető földgáz.

A technológiai költségek hatása az LCOE értékekre

A technológiai beruházási költségek csökkenését is érde-
mes lehet számításba venni . A napelemek tanulási görbéje
megmutatta, hogy az intenzív kutatás-fej lesztés és a mé-
retgazdaságosság hatására a CAPEX költségek igen gyor-
san lecsökkenhetnek. A STORE&GO projekt elemzése
(2018) szerint a P2M technológiák költségének túlnyomó
részét a metanizáció CAPEX költsége határozza meg, amely
becslésük szerint 2050-re akár 50 százalékkal is csökken-
het.

A P2M SZEREPE AZ EURÓPAI UNIÓ
DEKARBONIZÁCIÓS CÉLJAINAK ELÉRÉSÉBEN

A P2G technológiák hosszú távon a várható technológiai
fej lődés és a növekvő kereslet miatt kialakuló méretgazda-
ságosságnak köszönhetően versenyképessé válhatnak,
ugyanakkor rövid távon szükséges lehet a támogatásuk ah-
hoz, hogy szerepük lehessen a dekarbonizációban.

Érdemes alaposabban végiggondolni , hogy a technológiá-
nak milyen szerepe lehet a klímacélok elérésében. Az álta-
lános szcenárióban a P2M folyamat megújuló erőforrásból
előál l ított, karbonsemleges vi l lamos energián alapszik.
Ugyanakkor a folyamathoz szükséges vi l lamos energia elő-
ál l ítható akár nukleáris vagy épp szénerőművek segítségé-
vel is, amelyek környezetvédelmi szempontból számos
kérdést vetnének fel .

A P2M folyamat fontos lépése a CO2 nagy mennyiségben
történő felhasználása, ami erős ösztönzőt jelenthet a CO2-
kinyerési technológiák fej lesztésére. Számításaink során a
szükséges szén-dioxidot a „szén-dioxid-piacon” vásároltuk
meg, de technikai lag elképzelhető olyan megoldás is, ahol a
levegőből vagy a fosszi l is tüzelőanyaggal működő üzemek
kibocsátásából vonják ki a szén-dioxidot, például :

\ Fosszi l is erőművekből származó CO2: A szén-di-
oxid-leválasztás jelentősen csökkenti a fosszi l is
tüzelőanyagok égéséből származó CO2-kibocsá-
tást, azonban ez a megoldás csökkenti az üzem
nettó hatékonyságát, és növel i a vi l lamosener-
gia-előál l ítás költségeit.

\ Biomasszából származó CO2: A biomassza bio-
gázzá vagy bioetanol lá erjesztése lehetőséget
kínál arra, hogy mel léktermékként szén-dioxid
jöj jön létre, ugyanakkor az így előál l ított CO2

mennyisége korlátozott.

\ CO2 kinyerése ipari folyamatok során: A szén-di-
oxid leválasztható az ipari tevékenységek kibo-
csátásából is, i lyen szempontból a vas-és a
cementipar rendelkezik a legnagyobb potenciál-
lal .

\ CO2 kinyerése a levegőből : Technikai lag lehetsé-
ges a szén-dioxid kinyerése az atmoszférából is,
ennek megvalósíthatóságára és költségére vo-
natkozóan széles sávban mozognak a becslések.

4. ÁBRA: KÜLÖNBÖZŐ METANIZÁCIÓS ELJÁRÁSOK BECSÜLT TANULÁSI

GÖRBÉJE +/-15 SZÁZALÉKOS BIZONYTALANSÁGI SÁV MELLETT A KEZDETI

CAPEX-HEZ KÉPEST

Forrás: Store&Go
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KONKLÚZIÓ

A Power-to-Gas technológia egy kiváló megoldás lehet az
időjárásfüggő megújuló energiaforrásokból származó ener-
gia tárolására. Ezen felül a Power-to-Methane esetében az
előál l ított metán könnyen betáplálható a meglévő földgáz-
infrastruktúrába. A REKK számításai azt mutatták meg,
hogy az így előál l ított energia-egységköltség értéke 1 10-210
EUR/MWh a technológia típusától függően, valamint azt,
hogy a fő költségtényezők (CAPEX és nagykereskedelmi
vi l lamosenergia-ár) redukálódása csak mérsékelt LCOE
csökkenést eredményez.

A P2M technológia előnyeit elsősorban nem gazdasági ver-
senyképessége, hanem az biztosítja, hogy elterjedése ma-
gában rejti a megújuló energiaforrások és a gázszektor
integrálásának a lehetőségét.

A P2G áthidaló, fontos eszköz lehet a dekarbonizációs
célok elérésében. A technológia elterjedése biztosíthatja a
megújuló-alapú, karbonsemleges hidrogén-termelés lehe-
tőségét, és a növekvő P2M-kapacitás pedig felgyorsíthatja a
CO2-kinyerési technológiák fej lődését.

Mindezek mel lett mégis számos kérdés maradt megvála-
szolatlan a technológia jövőjével kapcsolatban:

\ A P2G jövőbel i szerepe: Mi lesz a technológia je-
lentősége egy karbonsemleges vi lágban: a sec-
tor-coupl ing megvalósítása vagy megoldás az
energiatárolás kihívásaira? Vagy esetleg a tradi-
cionál is gázpiaci szereplők üzleti model l jének
megmentője?

\ A P2M technológia versenyképessége: Mivel ér-
demes összehasonlítani a P2M LCOE értékeit, a
TTF-en kialakuló gázárral , vagy az alternatív tá-
rolási megoldások költségeivel?

\ A tanulási görbe előrejelzése: Mire számíthatunk
a P2G költségeinek várható jövőbel i csökkenésé-
vel kapcsolatban?

\ CO2-leválasztás a szennyező ágazatokban: Vajon
felhasználható lesz-e a fosszi l is tüzelőanyaggal
működő erőművek és ipari üzemek kibocsátásá-
ból vagy a közvetlenül a levegőből kinyert szén-
dioxid a metanizációs folyamatban?

\ Karbonsemlegesség értékelése: Mi lyen mérték-
ben nevezhetjük a P2M-et karbon-semlegesnek?
Mekkora a tel jes folyamat karbonlábnyoma?
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REKK ALAPÍTVÁNY

Az Alapítvány célja, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy Közép-

Európában üzleti és környezeti szempontból fenntartható

energia- és infrastruktúra-rendszerek jöhessenek létre. Az

Alapítvány felvállalt küldetése, hogy a szektor holisztikus

elemzésének keretében lehetőséget nyújtson európai lépté-

kű, aktív és nyílt párbeszédre kormányzati és iparági szerep-

lők, infrastruktúra-üzemeltetők, termelők és kereskedők,

szabályozó hatóságok és fogyasztók, a szakmai sajtó vagy

éppen az érdeklődő civil csoportok között. Az Alapítvány te-

vékenységének eredményeképpen olyan szakmai vitaanya-

gok, javaslatok jönnek létre, amelyek az energia- és

infrastruktúra-rendszerek működésével kapcsolatos aktuális

kérdésekben előremutató válaszokat fogalmaznak meg, és a

regionális és magyar fórumokon a résztvevőknek lehetősé-

gük nyílik az iparág technológiai- és szabályozási fejleménye-

inek megismerésére.

Törőcsik Ágnes a REKK mun-
katársa. Szakterületei a meg-
újuló támogatási rendszerek
és az energiapiaci megvaló-
síthatósági tanulmányok. Ko-
rábban a KPMG szenior
tanácsadójaként szabályozási
kötelezettségek hatásvizsgá-
latával , szabályozási stratégi-
ákkal és piacelemzéssel fog-
lalkozott, egy ideig a londoni

iroda Competition and Economics csapatának tagjaként.
Közgazdász diplomáját a Budapesti Közgazdaságtudomá-
nyi Egyetemen szerezte 2004-ben.

Horváth Gábor 2019 szep-
temberében csatlakozott a
REKK-hez, mint kutató mun-
katárs. Alapszakos diplomáját
a Budapesti Corvinus Egye-
tem gazdálkodás és me-
nedzsment szakán szerezte
2017-ben. Ezek után tanulmá-
nyait az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem közgazdasági
elemző szakán folytatta, ahol
2020-ban végzett. Korábban
adatelemzőként és kutatási
asszisztensként dolgozott.

Kotek Péter 2009-ben vég-
zett a Budapesti Corvinus
Egyetemen közgazdászként
piacelemző szakirányon, majd
csatlakozott a REKK-hez ku-
tató munkatársként. 2015-től
kutató főmunkatársként dol-
gozik. A vi l lamosenergia-
szektoron belül elsősorban a
rendszerszintű tartalékpia-
cokkal , gázpiacon belül pedig
LNG és gáztárolói piacokkal
foglalkozik.

Selei Adrienn 2011 óta dolgo-
zik a REKK-nél , azóta foglal-
kozik gázpiaci model lezéssel .
Emel lett számos vi l lamos-
energia-piaccal foglalkozó
munkában vett részt, elsősor-
ban a piacintegráció és a
rendszerszintű tartalékok te-
rületén. 2007-ben végzett a
Budapesti Corvinus Egyetem
piacelemző szakirányán.

Ugyanitt folytatta közgazdasági PhD tanulmányait, ahol
számos model lezéssel foglalkozó tárgyat tanult.




