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IPCEI HYSTORE Projekt – Hosszú időtartamú földalatti hidrogén tárolás az 

Öcsöd-K-2 kimerült földgáztelepben

- A villamosenergia- és a gázpiac összekapcsolása -



• Az O&GD Central Kft, 10 éve működik Magyarországon, fő
tevékenysége kőolaj-, földgáz-kutatás és termelés, hazánk
elsőszámú független szénhidrogén földgáz kutató és
termelő nagyvállalata.

• Az OGD kilenc leányvállalattal rendelkezik
Magyarországon, a holland tulajdonossal, a Sand Hill
Petroleum B.V-vel és a Romániában működő testvér
vállalatával együtt alkotják a Sand Hill cégcsoportot.

• A vállalat napi földgáztermelése átlagosan 730 ezer m3 volt
2020-ban.

• 30 bányatelekkel, 2 gázelőkészítő üzemmel, 9 gázgyűjtő
állomással és 250 km vezetékhálózattal rendelkezik, 31
földgázkút és két olajkút révén végez termelést.

• Jelenleg közel 4500 km2 koncessziós kutatási területtel
rendelkezik Magyarország középső és keleti régióiban,
valamint több mint 2000 km2-rel Románia nyugati részén.

Az O&GD Central Kft. tevékenysége



• Az ALTEO által biztosított „zöld” villamos energiából „zöld” hidrogén termelése történik PEM

technológia alkalmazásával.

• A megtermelt zöld hidrogént az OGD kimerült földgáztelepébe sajtoljuk hosszú távú, szezonális

energiatárolás céljából.

• A megnövekedett energiaigényű téli hónapokban a kitermelt hidrogén felhasználási lehetőségei a

HyStore projekt keretében:

o az energia igények szezonális kiegyensúlyozása érdekében földalatti tárolóból kitermelt

hidrogént az OGD vezetékrendszerén és gázelőkészítő üzemén keresztül a kitermelt földgázzal

együtt az FGSz gázhálózatába juttatjuk.

o a villamos energia igények szezonális kiegyensúlyozása érdekében a téli időszakban a

földalatti tárolóból kitermelt hidrogént, az OGD földgázával együtt, egy erre a gázelegyre

optimalizált gázmotor segítségével villamos árammá alakítjuk, és a villamos hálózatba tápláljuk.

o a napon belüli volatilitási problémának a kiegyenlítése érdekében, szintén felszabályozási

időszakban egy kisebb felszíni hidrogén tartályból a zöld hidrogént a termelt földgázhoz

keverve a telepített gázmotor segítségével rövid üzemidővel villamos energiává alakítjuk, és a

hálózatba tápláljuk.

A HyStore koncepció
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Öcsöd-K-2 Gázgyűjtő állomás 
fejlesztési terve



• A tároló és a fedő kőzetrétegekben megtalálható ásványok és a besajtolt hidrogén között 
potenciálisan lejátszódó reakciók/kölcsönhatások vizsgálata

Ásványtani és geokémiai vizsgálatok

Kőzet- és ásványtani vizsgálatok Laboratóriumi vizsgálatok Geokémiai modellezés



Köszönjük!


