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A projektpartnerek

A Bükkábrányi Fotovoltaikus Erőmű Projekt Kft. a Mészáros Csoporthoz tartozó STATUS Energy Magántőkealap 

leányvállalata.

A Bükkábrányi Energiapark a megújuló energiaforrásokat felhasználva, a technológiai előnyök kiaknázása mellett kiemelt

figyelmet fordít a jövőbeni, innovatív megoldásokra is. Missziónk az energiafüggőség csökkentésén túl az egyre növekvő

magyar hozzáadott érték feltételeinek megteremtése, Magyarország jövőbeni generációinak életében a kényelmi

szempontokon túl a jólléthez való hozzájárulás.

A vállalatcsoport széleskörű energetikai és ipari érdekeltségeinek összekapcsolási lehetőségeként tekint a

hidrogéntechnológiákra.

A Bükkábrányi Energiapark – a Mészáros Csoport tagjaként – elkötelezett támogatója a hazai felsőoktatásnak, így az

innovációs feladatokat hazai egyetemek bevonásával hajtja végre.

A Szegedi Tudományegyetem, Magyarország egyik legjobb egyeteme, a legzöldebb Magyar egyetem

Kiterjedt tudásbázis az elektrolizáló technológiák területén, azok tudományos-

technológiai, valamint gazdasági-jogi aspektusait is beleértve

A közelmúltban megalapítottuk az SZTE Greenovation Center-t, amely a különböző

fenntartható technológiák K+F-jével foglalkozik



OPUS csoport, mint energetikai szereplő:
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Földgázellátás biztosítása:

33.760 km gázvezeték-hálózat (40%)

1092 település

1,2 millió háztartás

2486 millió m3 éves gázforgalmazás (28%)

Villamosenergia-ellátás biztosítása:

25.436 km villamos hálózat (16%)

400 település

760.000 háztartás

4,36 GWh éves villamosenergia forgalmazás (13%)
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Tágabb kontextus 1. – Zöld gazdasági fordulat
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Tágabb kontextus 2. Hidrogén szerepe a zöld gazdasági fordulatban
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Motiváció – projekt kezdetek

• A Bükkábrányi Fotovoltaikus Erőmű Projekt Kft. tulajdonában lévő
bükkábrányi, külszíni bánya területén lévő felhagyott bányahányó
rekultivált területén tervezi a power-to-gas (P2G) technológia telepítését.

• A korábbi rekultiváció keretében itt valósult meg a bruttó 20 MW villamos
teljesítményű fotovoltaikus (PV) naperőmű létesítése. Ezáltal a felhagyott
bükkábrányi bányaterület részleges hasznosítása megvalósult.

• 2019-ben összesen 26,7 GWh villamosenergiát termelt ebből 23,3 GWh-t
a KÁT rendszerben értékesített

• MAVIR kérésére számos alkalommal kellett állítani a rendszert, az
időszakos országos túltermelés miatt (pl. 2020 áprilisában ez ötször
fordult elő).

• A tervezett P2G technológia lehetővé teszi a jobb menetrendtartást
és esetleg a rendszerszintű szabályozásba való beszállást, a hidrogén
előállításán keresztül.

• Az ipar és közlekedés számára használható nagytisztaságú hidrogén
(5.0) pedig közvetlen kapcsolatot teremt a piaccal.
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A projekt lényege 1.

Tudományos-technológiai-innovációs kérdések:

• Optimális PV-elektrolizáló együttműködési módszer 

megtalálása

• Irányítástechnikai rendszer fejlesztése

• Különböző kapcsolási módok hatása az 

energiahatékonyságra, a gazdaságosságra, valamint az 

élettartamra

• Szegeden demonstrációs üzem, Bükkábrányban Pilot üzem

• Jogi és gazdasági háttér feltárása, elemzése, javaslatok 

megfogalmazása

Megújuló 

energiatermelés

Elektrolizálás

P2G
Inverter

Transzformátor

Inverter

2

3

1

Helyi belső hálózat Közcélú villamosvezeték

?
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A projekt lényege 2.

Elektrolizáló leszabályozási képessége havi bontásban, 2020 [%] A különböző esetekben elérhető hidrogéntermelés nagysága

• Milyen mértékben lehet segíteni a jobb menetrendtartást a P2G technológia segítségével?

• Mekkora mennyiségű hidrogént lehet előállítani a különböző energiafelhasználási forgatókönyvekben?

A menetrendtől való eltérés ~40%-a kezelhető az 

1 MW-os elektrolizálóval

Maximum 157,7 t H2/év gyártási kapacitás

Napenergia felhasználásával max. 62,6 t H2/év (40%)

Leszabályozási energiával max. 19,1 t H2/év (12%)
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Megvalósíthatósági tanulmány
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Részfeladatok

• Tervezés: Petrolterv Kft. került kiválasztásra. Számos intenzív egyeztetést követően elkészült a Tenderterv →
engedélyezési terv → kiviteli terv (November).

• A technológiai egységek beszállítóinak kiválasztása. A GanzAir Kft. került kiválasztásra mint
rendszerintegrátor, az elektrolizáló PlugPower (USA), a kompresszor Burckhardt Compression (Svájc). Az
eszközök folyamatosan érkeznek, az utolsó 2022.06.20-ig.

• A kivitelezési munkálatok tendereztetése folyamatban van (jelentős költségnövekedés várható az építőipari
trendek miatt).

• A gazdasági munkacsoport elkészítette mind a hazai hidrogénpiac felmérését, mind a bükkábrányi
kísérleti üzem technoökonómiai modelljét (a gyártott hidrogén önköltsége számolható a pontos működési
paraméterek ismeretében).

• A jogi munkacsoport elvégezte a jogi környezet előzetes felmérését, azonosítva a releváns
jogszabályokat mind hazai, mind EU-s szinten. A következő lépés ezek részletes elemzése, a P2G technológia
szemszögéből.

• K+F feladatok végrehajtása céljából egy nagy flexibilitású demonstrációs üzem építése az SZTE-n. A tervek
elkészültek, a kivitelezés közbeszerzési kiírása a napokban várható.
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A bükkábrányi kísérleti üzem madártávlatból http://bukkabranyienergiapark.hu/hogyan-mukodik/
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Fő eszközök beszerzése

Fő folyamat

̶ Elektrolizáló

̶ Alacsony nyomású puffertartály

̶ Kompresszor

̶ Nagynyomású puffertartály

̶ Palack töltő egység

̶ Palackkötegek

Segédüzem

̶ Légkompresszor és légtartály

̶ Nitrogéngenerátor és nitrogén tartály

̶ Segédüzemi 35/0,4 kV transzformátor

̶ Kapcsoló/vezérlő konténer

̶ Tápvíz ellátás: ivóvíz tartály, nyomásfokozó szivattyú

̶ Szloprendszer szloptartállyal a technológiai szennyvíz

összegyűjtésére

̶ Lefúvató rendszer

̶ Szociális konténer

̶ Szennyvíztartály a kommunális szennyvíz összegyűjtésére

̶ Tűzivíz tartály
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K+F+I háttér

• Lehetséges működtetési protokollok azonosítása

• Folyamatszimuláció a különböző integrációs esetekre

• Programozás LabViewban

• Tesztelés az SZTEs tesztállomáson (50 kW)

• A Bükkábrányban használandó protokoll kiválasztása, 

véglegesítése és implementációja

• A különböző PV-integrációs módok:

1. A naperőmű blokkjai által termelt egyenáram transzformálása 35 kV váltófeszültségre, majd annak betáplálása az

Erőmű központi hálózatába. Ezen forrás egy részét egy inverteren keresztül használhatjuk az elektrolizáló

működtetésére. Bükkábrányban

2. A naperőmű egy vagy több blokkja által termelt egyenáram transzformálása az elektrolizáló által használt

váltófeszültségre, amit egy inverteren keresztül használhatunk az elektrolizáló meghajtására. SZTE-n

3. A naperőmű egy vagy több blokkja által termelt egyenáram közvetlen felhasználása az elektrolízis végrehajtására egy

DC-DC konverter alkalmazásával. SZTE-n
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Kép helye

„A természet hatalmas, az ember parányi. Ezért
aztán az ember léte attól függ, milyen kapcsolatot tud

teremteni a természettel, mennyire érti meg, és
hogyan használja fel erőit saját hasznára.” 

(Szent-Györgyi Albert)
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