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Energiatárolási lehetőségek 



Energiatárolási lehetőségek – 
mérettartomány szerint 

Nagy teljesítmény és tárolási kapacitás – >50 MW és >100 MWh 

PHES – Pumped 

Hydroelectric Energy 

Storage –  

Szivattyús Energiatározó 

(SZET) 



Energiatárolási lehetőségek – 
mérettartomány szerint 

Nagy teljesítmény és tárolási kapacitás –  
>50 MW és >100 MWh 

CAES – 

Compressed Air 

Energy Storage  

 

Sűrített-levegős 

Energiatárolás 



Energiatárolási lehetőségek – 
mérettartomány szerint 

Közepes teljesítmény és tárolási kapacitás –  

1-50 MW és 5-100 MWh 
 
- BES – Battery Energy Storage – Akkumulátoros Energiatároló 
- FBES – Flow Battery Energy Storage – Áramló Akkumulátoros 
Energiatárolás 



Energiatárolási lehetőségek – 
mérettartomány szerint 

Kisteljesítmény és tárolási 

kapacitás –  
<10 MW és < 10 MWh 

 
- FES – Flywheel Energy Storage – 
Mechanikai Lendkerekes 
Energiatároló 
 
- SCES – Supercapacitor Energy 
Storage – Szuperkapacitás 
 
- SMES – Superconducting 
Magnetic Energy Storage – 
Szuperkonduktor Mágneses 
Energiatároló 



Energiatárolási lehetőségek – 
mérettartomány szerint 

Energia tároló rendszerek–  

>50 MW és >100 MWh 
 
- HESS – Hydrogen Energy 
Storage System – Hidrogénes 
Energiatároló Rendszer 
- TESS – Thermal Energy Storage 
System - Hőtárolás 
- EVs – Electric Vehicles – 
Elektromos járművek 



Energiatárolási lehetőségek – 
költséghatékonyság szerint 

http://www.electricitystorage.org/images/uploads/static_content/technology/technology_resources/capital-cost_large.gif 



Energia tárolási lehetőségek –  
összehasonlításban 

http://www.electricitystorage.org/technology/storage
_technologies/technology_comparison 

Energy Storage 
Association 



Energia tárolási módok –  
alkalmazható akkumulátor típusok 

Az akkumulátorok és szuperkapacitások egyes típusainak energia- és teljesítmény-tartományai 

http://www.nextgenpe.com/media/article-images/article-image/NGPE/issue-8/article/Roberts-Figure-1.jpg 



Energia tárolási módok –  
Magyarországi megvalósítási lehetőségek 

SZET Hidrogén Sűrített levegő Lendkerék Akkumulátor 
- Építése csak 

több 10– 100 
MW-os 
nagyságrendben 

- nagy 
alaperőművek 
gazdaságos 
mélyvölgyi 
termelésének 
felhasználása és 
csúcs-
időszakban 
történő 
visszaadása 

- Magyar-
országon 
jelenleg nem 
megvalósítható 

- viszonylag kis 
hatásfok - nem 
gazdaságos 

- RES 
energiatermelés
nél  -  helyi 
elektrolízises  
H termelés 

- tüzelőanyag-
cella 

- Viszonylag 
nagy földalatti 
telephelyet 
igényel – itthon 
ezeket 
földgázra 
használják 

- nagyon 
költséges a 
lezárást 
biztosító 
technológia 
 

- hosszú időre 
nem tud jó 
hatásfokkal 
energiát tárolni, 

- fejlesztés alatt áll 
 

- Új technológiák 
- már több 

megawattos 
telepek is 
üzemelnek. 5 kW-
tól több tíz 
megawatt 
nagyságrendben 
ajánlható a 
megvalósításuk, 
különösen az 
ingadozó 
teljesítményt 
nyújtó megújuló 
energiaforrások 
hasznosításánál. 



Magyarországi mintaprojekt bemutatása 



A Bükk-Térségi LEADER Egyesület (BTLE) 
települései 

 44 település 
 

 94.363 fő 
 

 4 kisváros – az itt élő 
lakosok száma 24.048 fő 



1. A megújuló  energiaforrások (RES) 
hasznosítása,  az  energiahatékonyság (EE) 
növelése. 

 

2. A XXI. századi tiszta technikák, technológiák 
meghonosítása. 

 

3. Az életminőség javítása a településeinken. 
 

4.    Közösségeink fejlesztése.  
 

5.    Az idegenforgalom fejlesztése. 

A BTLE HVS prioritásai 



Bükkaranyos – Nagy-ferenczi tanya 
madártávlatból 



Bükkaranyos – Nagy-ferenczi tanya - 
szélerőművek 



Bükkaranyos – Nagy-ferenczi tanya -  
napelem 



Bükkaranyos – Nagy-ferenczi tanya -  
napparabola 



•Arnót (2)  
•Bogács (2)  
•Bőcs  
•Bükkaranyos 
•Bükkszentkereszt  
•Cserépfalu 
•Dédestapolcsány  
•Emőd  
•Felsőtárkány  
•Felsőzsolca  
•Harsány  
•Hernádkak  
•Hernádnémeti (2)  
•Kisgyőr (2) 
•Mályinka 
•Parasznya (2)  
•Radostyán  
•Sajókápolna  
•Szomolya  
•Tard 
•Varbó (2) 

 

A  MIKROVIRKA  rendszerű „1 falu –  
1 MW” integráció I. üteme (2010.) 



• 3-5 kW-os napelem rendszerek, egytengelyes 
napkövetővel 

A  MIKROVIRKA  rendszerű „1 falu –  
1 MW” integráció I. ütem 



A  MIKROVIRKA  rendszerű „1 falu –  
1 MW” integráció II. ütem (2011.-) 



A  MIKROVIRKA  rendszerű „1 falu – 
1 MW” integráció    II.  ütem  Biogáz 



A  MIKROVIRKA  rendszerű „1 falu –  
1 MW” integráció  II. ütem   RES – H2 



A  MIKROVIRKA  rendszerű „1 falu –  
1 MW” integráció III. üteme (2012.) 



A  MIKROVIRKA  rendszerű „1 falu –  
1 MW” integráció   III. ütem  

pályázati kiírás 
 Települési Közösségi Energiaudvarok létesítése: 

 amely a vidék, a falu számára rendelkezésre álló megújuló 
energiaforrások (RES) hasznosításának  

 termelő, bemutató, ismeretterjesztő, demonstrációs 
helyszíne lesz, továbbá  

 a már megvalósult, vagy megvalósuló Közösségi 
Energiaudvarokhoz kapcsolódó  
 energiatároló és/vagy  
 elektromos elosztó,  
 elektromos töltő rendszerek, berendezések  
 beszerzésére, telepítésére, bemutatására,  
 a Közösségi Energiaudvar intelligens mikrohálózatban történő 

együtt működtetésére.  



A  MIKROVIRKA  rendszerű „1 falu –  
1 MW” integráció   III. ütem  

pályázati kiírás 
 Közösségi Energiaudvarok energiatároló 

rendszerei:  
 a már megvalósult, vagy megvalósuló energiaudvarok 

közösségi célú RES eszközeihez, azok termelésének 
kiegyenlítése érdekében kapcsolt : 
 korszerűsített savas akkumulátor(ok);  
 Ni-Cd akkumulátor(ok);  
 nátrium-kén akkumulátor(ok) (NaS);  
 lítium-ion akkumulátor(ok);  
 nátrium-klorid-nikkel akkumulátor(ok);  
 fém-levegő akkumulátor(ok);  
 cink-bróm akkumulátor(ok);  
 plurion folyadék akkumulátor(ok);  
 regenesys-poliszulfid-bróm akkumulátor(ok);  
 VRB folyadék akkumulátor(ok);  
 hidrogén tárolórendszer(ek). 



A  MIKROVIRKA  rendszerű „1 falu –  
1 MW” integráció   III. ütem  

pályázati kiírás – támogatás mértéke 

  Kérelmező típusa     Intenzitások nem LHH 

vagy vegyes településen 

(%)   

  Intenzitások LHH 

településen (%)   

Önkormányzat, 

önkormányzati társulás 
100 100 

Non-profit szervezetek 100 100 

Egyházi jogi személy 100 100 

Az igénybe vehető támogatás mértéke:  
kizárólag hátrányos helyzetű területen és nem hátrányos területen: min. 1 
500 000  - max. 13 000 000 HUF. 
A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013 -as időszakban: 200 000 000 
HUF 



A  MIKROVIRKA  rendszerű „1 falu –  
1 MW” integráció   III. ütem  

26 db Faluközösségi Energiaudvarban: 
 23 db 0,5-12 kWp/db naperőmű,  
 3 db napelemes garázs, 
 2 db 150 kW biomassza kazán, 
 18 db energiatároló, 
 23 db elektromos töltő, 
 1 db geotermikus rendszer, 
 1 db 5 kWp szélerőműv 
100%-os  EU  LEADER  saját forrásból,       
326 millió Ft értékben valósul meg. 



Elektromos garázs 



 
GPRS 

Internet 

Irányító 

központ 

RES 

A  MIKROVIRKA  típusú smart grid  szerkezete  

Energiatároló 



 III. Ipari Forradalom 

Különböző fejlettségi szintű közösségek 

 DG RES hasznosítók smart grid integrációi 

MIKROVIRKA, MAKROVIRKA 

 Együttműködésben az CG AE és  más CG-vel 

                  Összefogás 
 

ROMA 

VIRKA 

 MIKRO 

VIRKA 

  MAKRO     
VIRKA   



Köszönöm a figyelmet! 


