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Akkumulátoros tárolók elterjedése

Árcsökkenés

• Mobiltelefon elterjedése az elmúlt 
20 évben

• Elektromos autózás

• Bővülő globális kereskedelem

• Stb

Megállapítások

• Görbe alján járunk költségben

• Energiasűrűségben van további 
fejlődés
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Akkumulátoros tárolók elterjedése

Energiaipar

• Konvencionális termelés kiszorítása 
(támogatott termelés)

• Centrális-decentrális termelés

• Szabályozási probléma, inercia 
csökkenés

• Szigetüzem 

• Környezetkímélő üzem az energia 
iparon túl (EV kritikus tömeg)

Ipari/ügyfél megoldások  (energia 
anomáliák)

• Piaci viszonyok (szabályozás)

• Precíziós rendszerek biztonsága 
(megtakarítás)
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Konvencionális termelők kiszorulása / Energiewende

Csökkenő kapacitás

• Megújulók

• Politika (nukleáris)

• Üvegházhatású 
gázok

• Reguláció (PPA) 

Szabályozható 
termelők

Tárolók Interconnection Demand side

Flexibilis eszközök az energiarendszerben 

Vegyes

• Akku nagyon új

• Hidro (lehetetlen)

• Szivattyús tároló 
??? 

Vegyes

• Nyugati világban kész

• Afrika, nem is létezik 

• Nemzeti érdekek

Forró téma

• Kényszerített

• Regulációval 
támogatott

• Ügyfél érdek

Black out/megújuló 
történetek 

• Olaszország 2003 

• Ausztrália 2016

• 278 MWh tároló Campaniában (Terna)

• Tesla történet



5

FCR Piac itthon

FCR szereplők konvencionális termelők

• Paks: Piaci ár vezérelt, folytonos résztvevő

Kombinált ciklusú gázerőművek, lignit erőmű

• Dunamenti

• Gönyü

• Mátra

Távhő vezérelt erőművek

• BERT

• Alpiq

FCR piac mérete a termelési piac méretétől 
függ, ökölszabályként elmondható, hogy 
nagyjából a termelési piac 1%-a. 

• FCR igény 28MW (Termelés nagyjából 2800-
3000 MW

• Maximum nyújtható kapacitás 1 szereplő 
által 20 MW

• Felső két sorból adódik, hogy 2-4 szereplő 
nyer a tortából

• Növekvő termelés mellett, emelkedhet 
kismértékben az FCR piac, Paks 2 hozhat 
nagy változást, ha együtt fut Paks 1-gyel
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FCR piac és árak

FCR-ra 2016 Q2 óta vannak aukciók, előtte hosszabb szerződésekkel nyújtották ezt a szolgáltatást 
az erőművek a MAVIR-nak. 

Egyelőre kizárólag konvencionális erőművek a szereplők.

Árak:

• 2018 Q2-es primer szabályozási árak 20.000 Ft és 29.000 Ft/MW között vannak.

• Az elmúlt 2 évben az átlagos ár ezen árszint körül mozog

• Németországban kb. ötöde ez a termék

Mitől ez a drágaság?

• Egyértelmű kapacitás hiány (kevés állandó forgótartalék)

• Nincs verseny (kicsi a piac, kevés a szereplő)

• Aukciós rendszer
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MAVIR és Szabályzatok, Szabályozó

Mind a MAVIR, mind az energia hivatal (MEKH) nagyon (támogatja) projektünket. 

• Rendszeres egyeztetések szabályzásra

• Működési és műszaki elvárásokra 

• Adatbiztonság, adatáramlásra vonatkozóan.  

Szabályzatok (Üzemi) változtatása:

• Tárolói engedélyes bevonása a termelő mellé primer szabályozásra

• Műszaki megoldások technológia függetlenül (erőművi gépegységnél rendelkezésre álló forgótartalék olyan

aktiválása)

• Primer szabályozás definíciója (15 perces szolgáltatás), akkreditációban 30 perc szerepelt

• Versenytárgyalási Dokumentációban az előbb felsoroltak
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Kiegyenlítés

Kiegyenlítő energia:

KE költség Magyarországon a legdrágább. Egy akkumulátor ha egyszer feltöltött, tökéletes eszköz 
az órás / negyedórás költség csökkentésére.

Hosszú BE (Káló) töltést jelent, rövid BE (KE) kisütést jelent. Nettó energia áramlás 0 
(technológiai hatásfok elhanyagolása mellett).

Hatásfok 90% felett
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Kiegyenlítés



MIRE JÓ MÉG?
Centrális, elosztói-termelés

Ügyfélfelhasználás

Szigetüzem
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Centrális-elosztói termelés

Centrális termelés és elosztói hálózat nem arra lett tervezve, hogy végpontokon keletkező 
többlettermelést visszatápláljon.

Regulációs hatások

• Rezsicsökkentés (Európa legolcsóbb tarifája), nem 
ösztönöz HMK telepítésre (alacsony hozam, még 
szaldó elszámolás mellett is) 

• 0,5 MW KÁT jogosult kiserőmű 

❖ (még mindig alacsony a hozam) US 10 éves 
Treasury hozam 2,7%

❖ Törvénymódosítás (villamos energiáról szóló 
2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról)

❖ Nemes cél vs. Valóság
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Ipari felhasználás

Elosztói hálózat

• Elosztói hálózat nagy biztonsággal működik, de 
feszültségletörések gyakoriak (rövid idejű zárlatok 
alállomáshoz közel)

• Precíziós gépek feszültségingadozásra érzékenyek, 
azonnal leállnak

• Újraindítás nehézkes, hiszen a gyártósor megáll, 
termelés beragad, sok a selejt

• Elmű 2 MWh akkumulátor telepített egy üdítő 
ipari vállalatnál 2 éve

Energiaiparban megvalósult az egyenlőség Magyarországon csatlakozási pontok tekintetében 
(lokáció független). 

Díjak ugyanannyiba kerülnek az 5. 6. kerületben mint bármely faluban. 

Növekvő csatlakozási igényt az elosztó addicionális beruházással tud megvalósítani. (Legnagyobb 
gondja az Elműnek)
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Szigetüzem

Akkumulátorok drasztikus árcsökkenése mellett, a megújuló termelők is egyre olcsóbbak.

Fosszilis termelést kiváltja a megújuló. Fluktuáló termelést akkumulátorral simítják. 
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