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Az energiatárolás helyzete Európában és Magyarországon:

• A hálózati engedélyesek számára a reguláció országról országra eltérő 

lehetőségeket ad.

• Az új kihívásokra innovatív technológiák alkalmazásával lehet megoldásokat 

találni

Villamos Energia Törvény:
„33/C. § (1) Az elosztó az elosztási tevekénység optimalizálásának céljából a
legkisebb költség elve szerint az elosztó hálózat részét képező villamosenergia-
tárolót létesíthet és működtethet.
(2) Az elosztó által létesített és működtetett villamosenergia-tároló a 0,5 MW
névleges kimeneti teljesítőképességet nem haladhatja meg.”

Energiatárolás az elosztóhálózaton
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Tárolás definíció:
„a villamosenergia-rendszerben a megtermelt villamos energia bizonyos mennyiségének átalakítása tárolható
formájú energiává, az ilyen energia tárolása, valamint az ilyen energia ezt követő közvetlen felhasználása, vagy
villamos energiává vagy más energiahordozóvá történő visszaalakítása és az így visszaalakított energiának a
termeléséhez képest későbbi időpontban való felhasználása.”

A teljes mértékben integrált hálózati elem definíciója:
„az átviteli rendszerbe vagy elosztóhálózatba integrált statikus hálózati elemek, ideértve a tárolólétesítményeket
is, amelyek használatának kizárólagos célja az átviteli rendszer vagy elosztóhálózat biztonságos és megbízható
működésének biztosítása, a kiegyenlítő szabályozás vagy a szűk keresztmetszetek kezelése azonban nem.”

A nem frekvenciaszabályozásra alkalmazott kiegészítő szolgáltatások definíciója:
„egy átviteli[]rendszer-irányító által az állandósult állapotban mért feszültség ellenőrzése, a gyors reagálású
árambetáplálás, a hálózatstabilitási inercia, a rövidzárlati áram, a black start képesség és a szigetszerű működési
képesség céljából használt szolgáltatás, vagy egy elosztóhálózati engedélyes által az állandósult állapotban mért
feszültség ellenőrzése, a gyors reagálású árambetáplálás és a rövidzárlati áram céljából használt szolgáltatás, a
tároló létesítményeket is ideértve.”

Energiatárolás az elosztóhálózaton

Forrás: European Union Clean Energy
Package, 2016. – nem végleges változat!
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Az elosztói engedélyes nem tulajdonolhat, fejleszthet, irányíthat és üzemeltethet energiatárolókat.

Kivételes eset tagállami hatáskörben meghatározható:
• A tároló teljes mértékben integrált hálózati elem, a regulátor engedélyét adta, és

• A tároló szükséges az elosztóhálózat hatékony, minőségi és megbízható működtetéséhez

• Az elosztó nem használja a tárolót nagykereskedelmi értékesítésre – beleértve a kiegyenlítő energia 

piacot

• Más piaci szereplők egy transzparens pályázaton keresztül nem nyerték el a jogot a tárolóval nyújtott 

szolgáltatásra (regulátori előírások szerint működő procedúra)

• A regulátor megvizsgálta és ellenőrizte a kivételes eset szerinti eljárást és a sikertelen pályázatot

• 5 évente nyilvános konzultációt kell tartani, hogy piaci szereplő átvenné-e az energiatárolót és nyújtaná-e 

a szükséges szolgáltatást költséghatékonyabban (kivétel 2024 előtt)

• Ha igen, 24 hónapon belül át kell adni

• A DSO számára megfelelő elismert költséget ekkor is meg kell állapítani

Energiatárolás az elosztóhálózaton

Forrás: European Union Clean Energy
Package, 2016.  (nem végleges változat, 
nem hivatalos fordítás!)
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„Az elosztási tevekénység optimalizálásának céljából”:

Energiatárolás az elosztóhálózaton

A hálózatfejlesztés egy új eszköze az energiatároló

Feszültségszabályozás
Periodikus 

csúcsigények kezelése
Mobilis tartalékképzés 

(kiesési mutatók)

Hálózatfejlesztések 
időbeni optimalizálása

Hálózati veszteség 
csökkentése
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• Kisfeszültségre csatlakozó háztartási méretű

kiserőművek hazánkban is rohamosan szaporodnak

• A napelemes termelés feszültségnövelő hatását

kívánjuk kompenzálni a csúcstermeléses időszakban

az energiatároló töltésével  vezérlés hálózati

feszültségjel alapján

• Később a csúcsfogyasztás időszakában az energiát a

rendszerbe visszatáplálja a tároló: napi ciklikusság

• Helyben termelt energia ténylegesen helyben kerül

felhasználásra  lokális egyensúly növelése,

veszteségcsökkentő hatás

• A kialakítás teljesen biztonságos, villamos

védelmek, vagyonvédelem, tűz- és robbanásveszély

szempontjából egyaránt

Energiatárolás az elosztóhálózaton
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Helyszín: Levelek település

• Napelemes rendszer bővítésére vonatkozó csatlakozási engedély (15+12 kW)

• 4 hálózati mérés alapján adaptívan szabályozható megoldás fejleszthető (2018)

• További funkcionalitás tesztelésére gyakorlati lehetőség adódik:

• Feszültség szabályozása áramlások szabályozásán keresztül

• Aszimmetria kompenzálás

• Teljesítménytényező javítása

• Saját fejlesztésű algoritmusok implementálhatók:

• Nyílt forráskodú vezérlőrendszer

• Egyedi igényekre szabható, összetett funkciók

• Szimulációs tesztelési lehetőség

Energiatárolás az elosztóhálózaton
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Akkumulátor telep

• BYD B-Plus 2.5 (24 db, Li-ion) – 60 kWh kapacitás

• LiFePO4 technológia, kisebb energiasűrűségű, de 

kiemelkedően biztonságos

• Töltésvezérlés, légkondíciónálás (hűtés-fűtés)

Hálózatra csatlakozó teljesítményelektronika

• 3 db SMA Sunny Island 6.0 H, 13,8 kW állandósult állapotbeli

teljesítmény

• Távfelügyelet, kommunikációs interfész, Energiamenedzsment 

rendszer és megjelenítő felület

Telepítés és üzemeltetés

• Gyártói támogatás a telepítésnél

• Oktatás biztosítása a technológiáról – saját szerelők végeznek 

feladatokat a telepítésnél és üzemeltetésnél is

Konténeres kialakítás

• Duplafalú alumínium konténer (Rittal)
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Működő eszköz beszerzése, telepítése és üzemeltetése

• Potenciális gyártókkal kapcsolatfelvétel, konzultáció  ismeretek gyűjtése, specifikálási képesség

• A technológiához kapcsolódó dokumentációk elkészítése

• Kollégák ismereteket szereznek (gyártói támogatással magunk végezzük a telepítést, üzemeltetést, részt 

veszünk az algoritmusok továbbfejlesztésében)

• Pontos ismeretek a költségszámításban, a működés mérés alapján nagy biztonsággal kiértékelhető

„Best practice”

• Hálózati engedélyes tisztán műszaki problémákat kezelhet energiatároló segítségével

• Alkalmazhatóság kiterjesztése más problémák megoldására – specifikációs gyakorlat már 

rendelkezésre áll

• Költséghatékony hálózatfejlesztési alternatíva lehet a jövőben

• Rendelet és szabályzat szintű kidolgozás támogatása a pilot adatokkal

• Elosztói engedélyes lehetőségeinek bővítése gyakorlati eredményekkel

• Saját fejlesztésű vezérlések alkalmazása

Energiatárolás az elosztóhálózaton
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4 napos folyamat:

• Rendszer elhelyezése, villamos csatlakozás

• Élesztés, tesztek

• Karbantartás oktatás

• Üzemeltetés oktatás, fejlesztési igények

Energiatárolás az elosztóhálózaton
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