
A HIDROGÉN POTENCIÁLJA AZ 
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KIEGYENSÚLYOZÁSÁBAN



A DEKARBONIZÁCIÓ FELÉ VEZETŐ ÚTON AZ MVM CSOPORT 
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Villamos energia infrastruktúra

Kereskedelem / trading

Közlekedés

Ipar

Energiafelhasználás

 Hidrogén előállítási képességek 

kiépítése (VE forrás: nap, víz, 

szél, hálózat, leszabályozás), 

hazai és régiós pozíciók 

megszerzése

 Az MVM Csoport saját 

működéshez köthető karbon 

lábnyomának csökkentése

 Piaci megítélés javítása (pl. ESG 

minősítés)

 Saját (várhatóan 2050-re 

kitűzendő) karbonsemlegesség 

támogatása

 A megújuló alapon termelt energia 

befogadására alkalmas rugalmas 

hálózati megoldások kialakítása

 Szektorokon átívelő (földgáz, 

villamos energia és közlekedési) 

szinergiák kihasználása

 Földgáz infrastruktúra hosszú távú 

transzformációjának előkészítése

 Új energiapiaci képességek 

megszerzése és piaci bevezetése 

 A nemzeti 2050-es 

karbonsemlegességi cél 

támogatása 

Hidrogén termelés (tiszta és 

olcsó villamos energia 

felhasználásával)



A 2030-AS HIDROGÉN JÖVŐKÉP AZ MVM CSOPORT ERŐSSÉGEINEK 
ÉS LEHETŐSÉGEINEK KIHASZNÁLÁSÁVAL ÉRHETŐ EL
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Saját működés 

dekarbonizációja

Infrastruktúra 

felkészítése és 

szektorintegráció

Ügyfelek ellátása a 

telephelyeken és az utakon

MVM Csoport hidrogén jövőkép elemei

Valamennyi KFI lehetőséghez kapcsolódó forrást számba kell venni a hidrogén projektek indításakor

A szektorintegrációs lehetőségeket a teljes eszközportfolió optimalizálása érdekében kell kihasználni

A hidrogén földgázrendszerbe való bekeverése tekintetében az MVM Csoport alapvetően követő stratégiát folytat

Fókuszban a karbonmentes hidrogén, a karbon intenzív kék/szürke hidrogén előállítása az MVM Csoport számára nem opció 

Az e-mobilitás és CNG mellett a hidrogén alapú karbonmentes közlekedési szektorban való megjelenés kiemelt prioritás 

Az MVM Csoportnak minél több megújuló villamos energia termelő kapacitást kell birtokolnia (szerzés és létesítés)

A megújuló alapú termeléstől egészen a végső felhasználókhoz való eljuttatásig részt kell venni a hidrogén értékláncban

H2



AZ MVM CSOPORT HIDROGÉN JÖVŐKÉPE

Az MVM Csoport 2030-ra…

… megkerülhetetlen szereplő a karbonmentes 

hidrogén előállításában,

… hidrogén befogadására alkalmas infrastruktúra 

üzemeltetésére képes, 

… partnerei számára versenyképes áron szolgáltat 

a villamos energia, a földgáz és a hőenergia mellett 

hidrogént is. 
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Stratégiai illeszkedés:

Növekedés új piacokon

Piaci pozíciók megerősítése a hagyományos értékláncban
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AZ MVM CSOPORT „SÁRGA FECSKE” IPCEI PROJEKT JAVASLATA
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 A Nemzeti Hidrogén Stratégiával és az MVM Csoport Hidrogén Jövőképével összhangban,

társaságcsoportunk elkötelezett amellett, hogy kulcsszerepet vállaljon a hidrogéngazdaság hazai és

regionális megteremtésében.

 Az MVM Csoport kidolgozta és július végén benyújtotta a Hidrogén IPCEI felhívásra adott, „Sárga Fecske”

nevű ún. előzetes kérelmét, válaszul az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) július elején közzétett

felhívására.

 A projekt javaslat holisztikus, szektorspecifikus és szektorokon átívelő dekarbonizációs, iparfejlesztési és

integrációs hatás kifejtését célozza, 5-10 éves időtávon.

 Az ITM a projekt javaslatot elfogadta. Pozitív visszajelzésük alapján megkezdtük a részletes projekt

koncepciók összeállítását.



SÁRGA FECSKE IPCEI PROJEKT FÓKUSZ TERÜLETEK I.
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I. Megújulók szabályozása és hálózati integrálása

II. Földgázinfrastruktúra, mint a hidrogénlogisztika eszköze

III. Földgázinfrastruktúra, mint a hidrogéntárolás eszköze

Értéklánc elemek: termelés, tárolás és elosztás

* A feltüntetett összegek az egyes fókuszterületekhez/projektekhez tartozó becsült beruházási összegek



VI. Magyar iparfejlesztés és munkahelyteremtés támogatása

SÁRGA FECSKE IPCEI PROJEKT FÓKUSZ TERÜLETEK II.

VII. Hazai K+F és innovációs erősítése

IV. Közlekedés zöldítése tiszta hidrogénnel

V. Ipari hidrogénfelhasználás zöldítése

Értéklánc elemek: felhasználás, K+F és innováció
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* A feltüntetett összegek az egyes fókuszterülethez/projekthez tartozó becsült beruházási összegek



A HIDROGÉN POTENCIÁLJA AZ 
ENERGIATÁROLÁSBAN
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AKVAMARIN PROJEKT  - BEMUTATÁS

Projekt főbb tartalmi elemei:

 H2 előállítás: VER leszabályozásból 2,5 MW PEM elektrolizálóval

 Költségvetés: 2,9 mrd HUF

 Időtáv: 2021. február – 2023. január

 Scope: Telephelyi H2 gáz bekeverés pilotálása, infrastruktúra 

felkészítése és ezeket támogató K+F+I tevékenységek (6 különálló, 

egyetemmel közösen folytatott kutatások)
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AKVAMARIN PROJEKT – ELSŐ TANULSÁGOK

Projekt főbb tanulságai eddig:

 Jelenleg is van a gázhálózatban hidrogén (méréssel kimutatható volt), hazai termelés hiányában az import gázból 

érkezik be hozzánk.

 Még álló üzemmenet mellett is folyamatos és biztosított a hidrogén keveredése a földgázzal (annak rendkívül nagy 

mobilitása miatt), rétegződés, gázszeparáció nem alakul ki még hosszútávon sem.

 Optimális keveredési mód beazonosításra került.

 A gáztüzelésű berendezéseink nagyobb hidrogéntartalmú gázt képesek felhasználni, mint a Nemzeti Hidrogénstratégiában 

meghatározott 2 %-os célkitűzés.



ENERGIATÁROLÁSSAL KAPCSOLATOS PROJEKTEK A SÁRGA 
FECSKE IPCEI KEZDEMÉNYEZÉSBEN

11

I. Megújulók szabályozása és hálózati integrálása

II. Földgázinfr., mint a hidrogénlogisztika eszköze

III. Földgázinfrastruktúra, mint a hidrogéntárolás eszköze

Értéklánc elemek: termelés, tárolás és elosztás

* A feltüntetett összegek az egyes fókuszterületekhez/projektekhez tartozó becsült beruházási összegek

Az MVM Csoport által benyújtott Sárga Fecskére keresztelt IPCEI kezdeményezésben a villamos energia 

hidrogén formájában történő tárolására irányuló projekteket külön fókusz terület foglalja magában 

(Földgázinfrastruktúra, mint a hidrogéntárolás eszköze). Ezen megoldások során a vállalat csoport nagyban 

épít az Akvamarin projekt során szerzett kulcsfontosságú tapasztalatokra és kutatási eredményekre.



A HIDROGÉN POTENCIÁLJA AZ 
VILLAMOSENERGIA-RENDSZER 

KIEGYENSÚLYOZÁSÁBAN
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HYDRO PROJEKT - BEMUTATÁS

• Magyarország Nemzeti Energia- és Klímatervében 

szereplő célkitűzéseknek megfelelően az évtized 

végére a beépített megújuló villamos energia 

kapacitások meghaladhatják a 6.000 MW-ot.

• Az újonnan hálózatra kapcsolt időjárásfüggő 

kapacitások az ellátásbiztonság fenntartása miatt 

infrastrukturális beruházásokat fog szükségessé tenni 

(+ elektrifikáció, + nagy volumenű hidrogén előállítás).

• A villamosenergia-rendszerre nehezedő teher 

enyhítése és stabilitásának megőrzése céljából 

innovatív decentralizált flexibilitási kapacitásokra lesz 

szükség.

• Ennek egy alternatívája lehet a Hydro projektben 

megvalósítandó hidrogéngáz tárolásán alapuló 

Power-to-Gas-to-Power egység.

Elektrolizáló

/power to gas/

Hidrogén 

tárolás

Hidrogén

tüzelőanyag cella

/gas to power/

Villamos-

energia hálózat

Megújuló 

energiaforrás

Projekt terjedelem



A VER KIEGYENSÚLYOZÁSÁVAL KAPCSOLATOS PROJEKTEK A 
SÁRGA FECSKE IPCEI KEZDEMÉNYEZÉSBEN
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I. Megújulók szabályozása és hálózati integrálása

Értéklánc elemek: termelés, tárolás és elosztás

Az MVM Csoport IPCEI kezdeményezésén belül elsőként megfogalmazott külön fókusz terület fedi le a 

villamosenergia-rendszer (VER) szabályozását és integrálását célzó projekt csokrot. 

Az ide tartozó projektek komoly kutatás-fejlesztési igényt támasztanak, tehát az így megvalósítandó eltérő 

technológiai megközelítést alkalmazó Power-to-Gas megoldások komoly innovációs potenciállal bírnak. Az 

ilyen megoldások tesztelése és implementálása meglátásaink szerint elengedhetetlenek egy jövőálló és 

reziliens villamos rendszer kialakításához.



Értéklánc elemek: felhasználás, K+F és innováció
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A mobilitási és ipari projektek között is megjelennek a megújuló kapacitások integrálását leszabályozáson 

keresztül segítő és ezáltal a VER-t támogató projekt kezdeményezések.

A VER KIEGYENSÚLYOZÁSÁVAL KAPCSOLATOS PROJEKTEK A 
SÁRGA FECSKE IPCEI KEZDEMÉNYEZÉSBEN

IV. Közlekedés zöldítése tiszta hidrogénnel

V. Ipari hidrogénfelhasználás zöldítése



Köszönöm a figyelmet!


