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DecentralizDecentralizáált meglt megúújuljulóó alapalapúú villamos villamos 
energiatermelenergiatermeléés helyzete s helyzete éés feladatai s feladatai 

MagyarorszMagyarorszáágongon

ElElőőadadóó: Popovics Attila: Popovics Attila
Magyar Kapcsoltenergia Magyar Kapcsoltenergia TTáársasrsasáágg



DecentralizDecentralizáált energiatermellt energiatermelééss

JogszabJogszabáályi gyakorlat:lyi gyakorlat: 50 MW teljes50 MW teljesííttőő kkéépesspesséég alatti g alatti 
ererőőmműűveket tekinti kiserveket tekinti kiserőőmműűveknek, a  0,1 veknek, a  0,1 MWMW--nnááll nagyobb nagyobb 

kapacitkapacitáás esets esetéén van kn van kööteleztelezőő áátvtvéételtel

Nem definiNem definiááltlt



MegMegúújuljulóó energia forrenergia forráásoksok

Napenergia Napenergia a gyakorlatban a kollektor terjedt el, a villamos: a gyakorlatban a kollektor terjedt el, a villamos: 
fotovoltikusfotovoltikus, egyedi pr, egyedi próóbbáálkozlkozáások. sok. KutatKutatáásisi ffááziszis

SzSzéél l a legka legköözismertebbzismertebb

Geotermikus energiaGeotermikus energia alapvetalapvetőően termikus hasznosen termikus hasznosííttáás, s, KutatKutatááss

FFööldhldhőő hasznoshasznosííttáás s alapvetalapvetőően termikus hasznosen termikus hasznosííttáás,s, KutatKutatááss

HullHulláámm--, , éés s ááraprapáályly ……
Biomassza Biomassza a legnagyobb leheta legnagyobb lehetőősséég g éés a legnagyobb potencis a legnagyobb potenciáál, de l, de 
kiskkisköözzöösssséégi ellgi ellááttááshoz shoz KutatKutatááss

BiogBiogáázz a legnagyobb leheta legnagyobb lehetőősséég g éés a legnagyobb potencis a legnagyobb potenciááll



PPééldldáák a hazai gyakorlatbk a hazai gyakorlatbóóll

PornPornóóapapááti falufti falufűűttééss 400 kW400 kW--6km t6km táávvezetvvezetéék, 40%k, 40%--os vesztesos veszteséégg
100 100 ééppüületbletbőől 65 csatlakozott, 400 000 Ft l 65 csatlakozott, 400 000 Ft öönernerőő--90% t90% táámogatmogatáás, s, 
„„takartakaréékos kos üüzemmenetzemmenet””, t, tüüzelzelőőanyag ellanyag ellááttáás, 2800 Ft/GJs, 2800 Ft/GJ

Mikro cogenerMikro cogeneráácicióós projekt s projekt 40 kW g40 kW gáázmotor, hzmotor, háállóózati zati 
csatlakozcsatlakozáása.sa.

1111--es Huszes Huszáár u. gr u. gáázmotor zmotor 100 kW g100 kW gáázmotor hzmotor háállóózati zati 
csatlakozcsatlakozáásasa









AlkalmazAlkalmazáási korlsi korláátoktok

TechnolTechnolóógigiáák megtk megtéérrüülléési ksi kööltsltséége ge beruhberuháázzáás, s, 
energiaenergiaáárak, rak, ÁÁFA, alapkamatFA, alapkamat

HHáállóózati kapcsolatok problzati kapcsolatok probléémmáái i mműűszaki, pszaki, péénznzüügyi, gyi, 
szabszabáályozlyozááss

GGáázzáár rendszerr rendszer

LakossLakossáági iggi igéények nyek intelligens energia rendszerek, intelligens energia rendszerek, 
intelligens felhasznintelligens felhasznáállóóknakknak



MegoldMegoldááss
BeruhBeruháázzáási ksi kööltsltséégekgek volumen fvolumen füüggggééss

kutatkutatáás fejleszts fejlesztééss

HHáállóózati kapcsolatok problzati kapcsolatok probléémmááii
szemlszemléélet vlet vááltltááss
mmüüszakiszaki elelőőíírráásoksok
szabszabáályzati bizottslyzati bizottsáágg

GGáázzáár r a megta megtéérrüülléés szs száámmííttáás alapjas alapja

TTáávhvhőő rendszerek fejlesztrendszerek fejlesztéése else előőnyben rnyben réészesszesííttéésese



KKööszszöönnööm a figyelmm a figyelmüüketket
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