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Smart Grid / Mikrogrid alkalmazása 
a Villamosenergia-rendszerekben
• INFOWARE klímavédelmi tevékenysége

• Villamosenergia hálózatok, rendszerszintű és 
DSO szabályozások

• Mikrogridek felépítése, az egyes objektumok 
tulajdonsága, feladata

• Mikrogridek-kel kapcsolatos szabályozási, jogi és 
kereskedelmi kérdések

• Békéscsaba SG1 felépítése, specialitásai, a 
vezérlő központ funkcionalitása

• Békéscsaba SG1 eredményei

www.infoware-zrt.hu
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Projekt megnevezés Felhasználó Munka megnevezése Év
Elizabeth 0,5 MW/ 1 MWh BESS A.W.E. Konténer, 0,4 kV AC, gyártás, üzembe helyezés

Vizsgálatok, tanúsítás
2012

ENTÁR 10 MW/6 MWh BESS 
Akkumulátoros Energia Tároló

ELMŰ-ÉMÁSZ 22 kV csatlakozás konténer tervezés, kivitelezés, 
üzembe helyezés

2018

Salgótarján Smart City RMT tanulmány Salgótarján Város BESS számítás, Energia optimalizálás PV erőmű, GT 
erőmű 34 db e-busz töltő garázs objektumokhoz 

BESS szimuláció és hálózati szimuláció

2018

MVM DSO BESS Kecel 20kW/134 kWh NKM Áramhálózati Kft. KIF Elosztó hálózati BESS és kommunikáció gyártás,
engineering, installálás és üzembe helyezés

2018

MVM DSO BESS Zsombó 36kW/ 140 kWh NKM Áramhálózati Kft. KIF Elosztó hálózati BESS, installálás és üzembe 
helyezés

2019

Békéscsaba Smart Grid 1 projekt
1,3 MWp PV, 1,2 MW/2,4 MWh BESS,
11 kV hálózat, SG vezérlő központ

Békéscsaba MJV PV erőmű, BESS tároló, Parkoló fedés, 11 kV 
csatlakozás tervezés, engedélyeztetés, gyártás, 

telepítés, kivitelezés, üzembe helyezés

2021

IW Mikrogrid 30+20kWp PV, 2*30kW/68,5 
kWh BESS, EMS, SG központ

INFOWARE PV erőmű, BESS tároló, 0,4 kV csatlakozás tervezés, 
gyártás, telepítés, kivitelezés, üzembe helyezés

2020

EON 2000 kW / 2300 kWh Li-ION BESS
FCR, aFRR, DSO szolgáltatáshoz

EON BESS tároló, 22 kV csatlakozás tervezés, gyártás, 
telepítés, kivitelezés, üzembe helyezés

2022 
(folyamatban)

MVM DSO BESS Icarus projekt
500 kW / 1600 kWh Li-ION BESS

MVM Áramhálózati Kft. KÖF Elosztó hálózati BESS és kommunikáció gyártás,
engineering, installálás és üzembe helyezés

2020



A villamosenergia rendszer

• Termelés – Szállítás – Elosztás – Fogyasztás

• Erőművek – Átviteli hál – Elosztó hál – Fogyasztók

• Erőművek:
• Atomerőművek Nagy
• Fosszilis erőművek Nagy
• Vízierőművek Nagy/Közepes/Kis
• Gázturbinás, gázmotoros Közepes/Kis
• Időjárásfüggő (Szél + PV) Közepes/Kis

• Átviteli hálózat
• 220 KV / 400 kV / 750 kV hálózat
• Alállomás + Távvezeték

• Elosztó hálózat
• 110 (132) kV / 22 kV / 11 kV / 0,4 kV
• Alállomás + Távvezeték + Kábel + BHTR + Oszlop Trf

• Fogyasztók
• Ipari + mezőgazdasági + közösségi
• Lakossági
• e-mobilitás

02 / /
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220-750 kV

11 - 22 kV0,4 kV

Átviteli hálózat

Főelosztó hálózat

KÖF elosztó hálózat
KIF elosztó hálózat

BHTR 
állomások



Energiatárolók helye a villamosenergia rendszerben

• Termelés – Fogyasztás: Egyensúlynak kell lennie 

• Ha nincs egyensúly → Δf keletkezik (tempomat analógia):
• Túl sok termelés → + Δf
• Túl sok fogyasztás → - Δf
• Ezért a frekvenciát szabályozni kell

• A megújuló termelők előrejelzése pontatlan tervezést 

• Hagyományos generátorok kiesése frekvenciacsökkenést 
eredményez

• Frekvencia szabályozási stratégiák
• Primer szabályozás (FCR) 0,1 … 10 perc
• Szekunder szabályozás (aFRR) 5 … 60 perc
• Tercier szabályozás (mFRR) 12,5 … 500 perc

• Frekvencia szabályozási lehetőségek
• Erőművek be- kikapcsolása
• Fogyasztók be- kikapcsolása
• Tárolókkal való szabályozás

www.infoware-zrt.hu
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TSO (MAVIR) funkciók támogatása

A TSO kiszolgálás funkciói

• MAVIR (TSO) frekvencia szabályozás direkt kapcsolattal 5 MW 
(ideiglenesen 3 MW) felett.

• MAVIR frekvencia szabályozás aggregátorokon (régen szabályozó 
központ volt: VPP, GÜR stb.) keresztül az 5 MW-nál kisebb egységek 
esetén.

• Az Aggregátor összefogja a kisebb egységeket és a MAVIR felé mint 
5MW-nál nagyobb egység mutatkozik.

• FEL szabályozás: energiahiány esetén (frekvencia < 50 Hz) az 
egységeknek feltápláló parancsot ad.

• LE szabályozás: energiatöbblet esetén (frekvencia > 50 Hz) az 
egységeknek termelés leszabályozó parancsot ad.

• FCR szabályozás (Frequency Containment Reserve) gyors automatikus 
helyi szabályozás

• aFRR szabályozás (automatic Frequency Restoration Reserve) MAVIR 
szabályozási körbe bevonással néhány sec. reakcióidővel

• mFRR szabályozás (manual Frequency Restoration Reserve) MAVIR 
központi vezérlő paranccsal végrehajtva max. 12,5 perces reakció idővel

www.infoware-zrt.hu
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Aggregátor1

PV

TSO

GM GT ESS

PV GM GT ESS

Aggregátor2

> 5 MW

< 5 MW
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MAVIR Üzemi Szabályzat (ÜSZ) M29. – 2022.10.21.
Rendelkezései

aFRR (automatic Frequency Restoration Reserve) szabályozás tárolóval

Csatlakozás Szabályozási kör Tartandó teljesítmény sáv

www.infoware-zrt.hu
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Konverter

Akkumulátor

DSO Hálózat

DC

AC

Elszámolási mérés

MAVIR

Aggregátor

BMS

EMS
Szabályozási mérés

P,Q parancs

Akkumulátor info

Kommunikációs csatorna 1.

Kommunikációs csatorna 2.



MAVIR Üzemi Szabályzat (ÜSZ) M29. – 2022.10.21.
Rendelkezései

Rendszerszintű szabályozási díjak 2022. október

aFRR NEG RÁD            aFRR POZ RÁD                mFRR NEG RÁD              mFRR POZ RÁD                       FCR RÁD                      Szab. Energia 
díj

www.infoware-zrt.hu
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MAVIR Üzemi Szabályzat (ÜSZ) M29. – 2022.10.21.
Rendelkezései

Rendszerszintű szabályozási INFOWARE BESS

• Telepítés: 2022
• Használati eset: 22 kV csatlakozás DSO, FCR és aFRR szolgáltatások

www.infoware-zrt.hu
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A DSO hálózati feszültség viszonyai

• Hagyományosan a feszültség a vezeték vége felé csökken

• A HMKE PV-k emelik a feszültséget a csatlakozási helyen

• A vezeték végén a feszültség sokkal jobban ingadozik

• Ha a feszültség túl magas, PV lekapcsol

• Több-féle megoldás létezik:
Pl. feszültségszabályozás BESS-szel

www.infoware-zrt.hu
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DSO Áramhálózati alkalmazások

A DSO kiszolgálás funkciói

• Távvezérlés üzemmódban az ÜIK irányból lehet 
vezérelni a szabványos IEC 104 vonalon

• Szolgáltatja a szükséges akkumulátor adatokat:

f, cosφ, SoC, SoH, I, U

• Távvezérléskor menetrendtartásra alkalmazható

• Virtuális erőmű hálózat részeként VPP alkalmazásba 
is bevonható

• Meddő szabályozásra is alkalmas

• Helyi autonóm üzemmódban az alábbi feladatokat 
végzi el:
• Napi menetrend a kábelterhelések és a PV erőművek 

napi ciklusú hatásainak csökkentésére
• Feszültségszabályozás és szimmetrizálás a lakossági 

fogyasztói/termelői ingadozások által keltett 
feszültségminőségi problémák kiküszöbölésére

www.infoware-zrt.hu

02 // 08 02 / /



Ipari alkalmazások: Saját Célra Termelő Erőmű (SCTE)

Ipari alkalmazás funkciói

• Peak-shaving: Csökkenteni lehet a maximális 
teljesítmény igényt, ha a völgy időszakokban az 
energiát tároljuk, a csúcsban pedig kitápláljuk, ezzel 
tarifa csökkentést lehet elérni.

• Vissz-watt rendszer esetén a hálózatra nem 
táplálható termelési többletet tárolva a völgyidőszaki 
termeléskor kitárolással visszaadjuk a fogyasztónak

• Feszültség minőség javítás: feszültség csökkenés 
esetén azt korrigálni lehet, ezzel a technológiai károk 
kiküszöbölhetők.

• Meddő kompenzálás: segítségével a meddő 
fogyasztást korrigálni lehet, ezzel elkerülhetők a 
pénzügyi büntetések.

• Time-shifting: a nappal termelt energia tárolása és 
későbbi időpontban való felhasználása. 

www.infoware-zrt.hu
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Peak-shaving

Vissz-watt rendszer 
optimalizálása

02 / /



Smart grid rendszerek

Közösségi, helyi energiaellátás jellegzetességei

• Kommunális rendszerek: önkormányzatok, ipari parkok, 
energia közösségek

• Helyi termelők: PV, Szél, Gázmotor

• Helyi fogyasztók: lakosság, önkormányzati 
létesítmények, ipari üzemek

• Helyi mikrogrid vezérlő központ energiatárolókkal

• Lokális elszámolás

• Szolgáltatás a hálózat felé: villamosenergia és flexibilitás

• Előnyök:
• Kedvezőbb fogyasztói árak
• Kedvezőbb termelői árak
• Hálózat tehermentesítése
• Hálózati stabilitás elősegítése
• Bevételi lehetőség a közösségeknek

03 / /

www.infoware-zrt.hu

03 // 01



Az e-mobilitás energiaellátásának kérdései 03 / /

www.infoware-zrt.hu
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Megoldandó feladatok és lehetőségek:

• Megfelelő mennyiségű villamos energia előállítás
• Hálózati vételezés + erőművek létesítése
• Lokális energia források pl. car-portok

• Hálózati szabályozási kérdések (fogyasztás 
tervezése)

• Zöldenergia források
• Megújulók alkalmazása
• Zöld energia termelők építése

• Szükséges villamosenergia optimalizálása
• Booster akkumulátorok telepítése
• Menetrendezett akkumulátorok alkalmazása
• Smart charging
• Intelligens töltő szabályozás

E-autók V2G (kétirányú energia áramlás) alkalmazása:

• Felhasználási lehetőségek:
• TSO frekvencia szabályozási alkalmazások
• DSO hálózati felhasználás (Pl. DERMS terhelés szabályozás)
• Arbitrázs

• A széleskörű alkalmazás jelenlegi műszaki akadályai
• Inkompatibilitás a CHAdeMO (keleti) vs. ECC (nyugati) 

csatlakoztatás között
• Nincs V2G-re vonatkozó nemzetközi szabvány
• Kevés autótípus áll rendelkezésre:

Nissan, Mitsubishi, Toyota, Tesla S, Citroen
• Megfelelő töltöttségi állapot biztosítása

• Az alkalmazás jogi akadályai
• Jogi – kereskedelmi feltételek nincsenek kidolgozva
• Élettartam / Garancia problémák
• Hálózati csatlakozás jogi akadályai

• VET
• Új Kormány rendeletek
• Új TSO és DSO Üzemi Szabályzatok (DSO nem engedi)



Smart Grid rendszerek alkalmazás az energia-
hatékonyság növelésében

03 / /
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Vételezés optimalizálása energiatárolóval:

• Alacsony termelési költségek (18….20 Ft/kWh)

• Saját termelés-fogyasztás esetén nincs forgalmi díj

• Tároló alkalmazásával vételezés minimalizáló szabályozással 
kiegyenlített termelés-fogyasztás

• Vissz-watt veszteség minimalizálása

Kiegyenlítő energia minimalizálása energiatárolóval:

• A fogyasztáson felüli PV többletenergia HUPX értékesítése 
kereskedőn keresztül (magas áron)

• Az értékesítéshez menetrendadási kötelezettség a mérlegkör 
felé, szabályozó felé tartandó menetrend

• A kiegyenlítő energia (tényleges termelés és a menetrend 
közti különbség) magas költséggel jelentkezik

• Tároló és megfelelő szabályozó segítségével menetrendtartás 
a kiegyenlítő energia költségének jelentős csökkentésével

Magánhálózat
Termelő
Tároló

Menetrend
adó

DSO Csatl.

Termelés
Kereskedő
Mérlegkör

Fogyasztó

Szabályozó

HUPX 
Tőzsde

Vételezés 
Kereskedő



Békéscsaba Smart Grid 1 rendszer
Küldetése

04 / /
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Békéscsaba SG rendszer feladatai:

• A klímavédelem lokális energiatermeléssel, -tárolással és 
fogyasztással való elősegítése

• Villamos hálózati terhelések csökkentése

• A város energia költségeinek csökkentése

• A helyi fogyasztók: sportcsarnokok, e-busz töltők,
geotermia stb. saját termelésű energiával való ellátása

• A többlet energia értékesítése



Békéscsaba Smart Grid 1 rendszer
Felépítése

www.infoware-zrt.hu
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Békéscsaba SG rendszer elemei:

• MVM DÉMÁSZ 11 kV hálózati csatlakozás: 2,5 MW

• Városi saját tulajdonú 11 kV-os hálózat

• PV parkok: 3 db, összesen 1,3 MW

• Li-Ion akkumulátoros energiatároló: 1,2 MW / 2,4 MWh

• Helyi SG irányítástechnikai rendszer

• Intelligens térvilágítás

• Biztonsági kamera rendszer

• Smart Grid központ, látogató központ

• 0,4 kV-os helyi fogyasztók:
• Városi sport csarnok
• Vívó csarnok
• 150 kW e-busz/autó töltő

SG központ
Látogató központ

Helyi EMS / SG vezérlő

Adatforrások

Egyéb központok

11 kV Városi hálózat

MVM DÉMÁSZ 
11 kV hálózat

mérő

PV parkok Li-Ion BESS

Helyi 
fogyasztók
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Békéscsaba Smart Grid 1 rendszer
Szolár PV parkok

www.infoware-zrt.hu
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PV naperőmű parkok kivitelezése:

• Összes teljesítmény: 1 296 kWp

• Összes panelek száma: 3 240 db

PV Park 2
281,8 kWp

702 db panel

PV Park 3
331,2 kWp

828 db panel

PV Park 1
684 kWp

1710 db panel
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Békéscsaba Smart Grid 1 rendszer
Lítiumion akkumulátoros energiatároló (BESS)

www.infoware-zrt.hu
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AK – Akkumulátor konténer

• 45’ HC Konténeres Lítiumion akkumulátor rendszer
• 2 db vezérelt Mitsubishi légkondicionáló
• Vezérelhető szellőző rendszer
• Mérgesgázszűrő rendszer

• SAMSUNG SDI m2f lítiumion NMC akkumulátor modulok
• 7040 db cella 320 modulban (22 cella/modul 22S1P)
• 40 db rack 8 blokkban (5 rack/blokk)
• SAMSUNG SDI akkumulátor BMS és Switchgear
• INTILION tűzvédelmi rekeszrendszer

• INTILION akkumulátor vezérlés és védelem
• 1 db ICU + 2x4 db IBU
• 2 db 3+1 mezős DC csatoló szekrény

04 / /



Békéscsaba Smart Grid 1 rendszer
Látogató központ

www.infoware-zrt.hu
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Látogató központ tulajdonságai:

• SG központ konténer diszpécseri és látogató 
helyiségekkel

• Bemutató helyiség vendégek fogadására

• 65” Touch-screen monitor

• 3D animációs megjelenítés

• SCADA megjelenítés

• Riportok megjelenítése

• Intelligens LED világítás

• Irányító központ helyiség

• Szabályozó funkciók:
• Vételezés minimalizálás
• Menetrendtartás
• SoC menedzsment

04 / /



1

Eredmények, Hálózati vételezés minimalizálása
2021 nov. 28. (V) BRSE – VASAS röplabda meccs: ellátás csak BESS v. PV

05 / /
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Villamos jellegzetességek:

• Városi Sportcsarnok ellátása Smart Gridről

• Este meccs, TV4 közvetítés, magas nézőszám

• Emiatt kétszeres fogyasztás a meccs alatt

• Naperőmű termelés borús, téli profilú

• A PV +BESS teljes mértékben ellátta a

Szabályozás fázisai, ellátás módja:

1. Alacsony éjszakai fogyasztás, tárolóból

2. Normál délelőtti fogyasztás, tárolóból

3. Délelőtt tároló feltöltés, PV-ből

4. Délután ellátás PV-ből + többlet energia
hálózatra termelése, értékesítése alacsony
átalánydíjas áron

5. Este nagy fogyasztású verseny ellátása tárolóból

2 3 4 51 1



Eredmények, PV termelés HUPX értékesítés
Menetrendtartás BESS szabályozással

05 / /
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Menetrend tartás eredményei

• 2022. március 1-től HUPX értékesítés magas
tőzsdei áron

• REG Zrt. Menetrendadás INFOWARE fogyasztás
előrejelzés és REG termelés előrejelzés adatokkal

• Menetrendtartás INFOWARE BESS szabályozóval

• 2022. március 6 -i SG energia folyamatok:
1. Éjszakai üzemmód: SoC vezérlés, fogyasztók ellátása

tárolóról v. hálózatról (amelyik kedvezőbb)
2. Nappali üzemmód: menetrendtartás

(lépcsős görbe: menetrend és a hálózati teljesítmény
fedi egymást)

A. eset: többlet termelés tárolása BESS-be (töltés)
B. eset: alacsony termelés kiegészítése BESS

kitárolással (kisütés)

• SoC vezérlés: optimális SoC előállítás a másnapi
szabályozáshoz

• Műszaki korlátok: BESS teljesítmény/kapacitás

11 2
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GYÓNI, Tibor /Development Manager/
Tel: +36 30 302 5545
E-mail: gyonit@infoware.hu

BÁN, László /Energy projects DM/
Tel: +36 30 971 9384
E-mail: banl@infoware.hu

BERECZKI, Bence /Projekt manager /
Tel: +36 20 320 2783
E-mail: bereczkib@infoware.hu

INFOWARE Office
Tel: +36 24 465 171
E-mail: office@infoware.hu

NEMES, Zoltán /Inteligent Sytems DM/
Tel: +36 20 942 3295
E-mail: nemesz@infoware.hu

KERTÉSZ, Sándor /CEO/
Tel: +36 30 940 4747
E-mail: kerteszs@infoware.hu
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Köszönöm a figyelmet!


