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Összefoglaló 
I Tájékoztatónk – amely nem ellenőrzési jelentés – áttekintést kíván nyújtani arról, 
hogy az Uniónak milyen konkrét kihívásokkal kell szembenéznie azon törekvésében, 
hogy az energiatároláshoz nyújtott támogatásai eredményesen járuljanak hozzá az 
Unió energetikai és éghajlat-politikai céljaihoz. 

II Az éghajlatváltozás mérséklése céljából az Unió célértékeket és célkitűzéseket 
határozott meg saját maga számára az üvegházhatású gázok kibocsátások csökkentése 
érdekében. Az energia és az éghajlatváltozás szorosan kapcsolódnak egymáshoz: az 
energiatermelés és -felhasználás teszi ki az Unió üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 
79%-át, a kibocsátás legnagyobb része az energiaellátásból és a közlekedésből 
származik. Ahhoz, hogy az éghajlatváltozással kapcsolatos veszélyek kezelhetőek 
legyenek, alapvető változásra van szükség: a jelenlegi, fosszilis tüzelőanyagokra épülő 
energetikai rendszerről kis szén-dioxid-kibocsátású és elsősorban megújuló 
energiaforrásokra épülő rendszerre kell áttérni. Ezt nevezzük energetiai átállásnak. 

III Az energiatárolási technológiák rugalmas választ adhatnak arra az 
egyensúlyhiányra, amely az ingadozó jellegű, megújuló energiaforrások (nap- és 
szélenergia) arányának a villamosenergia-hálózaton belüli növekedéséből fakad. 
A megújuló forrásból előállított üzemanyagok, többek között a megújuló villamos 
energia vagy hidrogén elősegítheti a közlekedésből származó kibocsátások 
csökkentését, a fejlettebb energiatárolási technológiák pedig az ilyen üzemanyagokkal 
működő járműflották elterjedését. 

IV Számos energiatárolási technológia áll rendelkezésre vagy áll fejlesztés alatt: 
vízszivattyús tároló berendezések, különféle akkumulátorok, hidrogént vagy sűrített 
levegőt alkalmazó technológiák, hőtároló rendszerek és gázok különböző típusú 
tárolása. Az energiatárolásra vonatkozó uniós szakpolitikai keret olyan stratégiai 
kezdeményezéseken alapul, mint például az európai akkumulátoripari összefogás, az 
energiatárolási technológiák területén folytatott kutatáshoz és innovációhoz nyújtott 
támogatás és a villamosenergia-piacokra és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
közlekedési módokra vonatkozó jogszabályok. Tekintettel arra, hogy a kis szén-dioxid-
kibocsátású és elsősorban megújuló energiaforrásokra épülő rendszer kialakításában 
alapvető szerepet játszik az energiatárolás, tájékoztatónk felvázolja, hogy ennek 
fejlesztésével és alkalmazásával kapcsolatban melyek a főbb nehézségek az Unióban. 
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Energiatárolási stratégia kialakítása 

V Hogy segítsen felgyorsítani az uniós energetikai rendszer átalakítását és olyan kis 
szén-dioxid-kibocsátású technológiák piaci bevezetését, amelyek ígéretesnek tűnnek, 
az Unió lépéseket tett az energiatárolási stratégiai keret kialakítása felé. Fennáll 
azonban a kockázat, hogy az eddig meghozott intézkedések nem lesznek elégségesek a 
tiszta energiával kapcsolatos uniós stratégiai célkitűzések eléréséhez. 

VI Az innovatív akkumulátor-technológiák kutatására vonatkozó SET-terv igyekszik 
konszenzust kialakítani a szükséges fellépéseket illetően. Az európai akkumulátoripari 
összefogás inkább a meglévő, mintsem az áttörést jelentő technológiákra összpontosít, 
és fennáll a kockázat, hogy nem fogja elérni nagyratörő célkitűzéseit. Az Unió az 
akkumulátorcellák gyártási kapacitása területén elmarad versenytársaitól. Fennáll a 
veszély, hogy az Unió jelenlegi stratégiai kerete révén nem tud szembenézni az 
energetikai átállás jelentette kihívásokkal. 

A kutatás és innováció eredményes felhasználása 

VII A Bizottság elismeri, hogy az uniós energetikai rendszer átalakításának 
felgyorsítása és ígéretesnek tűnő, kis szén-dioxid-kibocsátású technológiák piacra 
történő bevezetése szempontjából jelentős szerepet játszik a kutatás és innováció 
eredményessége. 2014 és 2018 októbere között a Bizottság legfőbb kutatási 
programja, a Horizont 2020 összesen 1,34 milliárd euróval támogatott hálózati 
energiatárolási, illetve az alacsony szén-dioxid-kibocsátású mobilitást célzó 
projekteket. A Bizottság lépéseket tett a Horizont 2020 program egyszerűsítésére, de 
az uniós kutatásfinanszírozás összetettségét még tovább lehetne csökkenteni, és 
növelni az innovatív vállalatok részvételét. Fennáll annak a kockázata is, hogy az Unió 
nem támogatja kellő mértékben az innovatív energiatárolási megoldások piaci 
bevezetését. 

Támogató jogszabályi keret létrehozása 

VIII 2019-ig nehézségekkel szembesültek azok, akik befektettek villamosenergia-
hálózaton belüli energiatárolási megoldásokba. A közelmúltban kidolgozott uniós 
jogszabályok elvben segíthetnek e nehézségek leküzdésében. A Bizottság a problémák 
nagy részét a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló 
irányelv és a villamos energia belső piacáról szóló rendelet révén kezelte, e két 
jogszabály elfogadására várhatóan 2019 elején kerül sor. Ami az elektromos mobilitást 
illeti, a járművek töltésére szolgáló infrastruktúra késedelmes és nem egységes 
kiépítése késleltetheti az elektromos járművek széles körű elterjedését. 
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IX Tájékoztatónkban hét fő kihívást határoztunk meg, amelyekkel az Unió az 
energiatárolási technológiák kifejlesztésére és bevezetésére irányuló támogatás 
területén szembesül. 

1) Koherens uniós stratégia biztosítása; 

2) Az érdekelt felek általi támogatottság növelése; 

3) Az uniós kutatásfinanszírozás összetettségének csökkentése; 

4) Az energiatárolási technológiák területén folytatott kutatás és innováció 
támogatása; 

5) Energiatárolási technológiák bevezetése; 

6) A befektetők előtt álló nehézségek kiküszöbölése; 

7) Az alternatív üzemanyagokhoz szükséges infrastruktúra fejlesztése. 
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Bevezetés 

Miért fontos az energia tárolása? 

01 2015-ben a globális üvegházhatásúgáz-kibocsátás 99,75%-áért felelős 195 állam 
aláírta a Párizsi Megállapodást, amelyben kötelezettséget vállaltak arra, hogy ebben az 
évszázadban az iparosodás előtti szinthez viszonyított globális átlaghőmérséklet-
emelkedést „jóval” 2°C fok alatt tartják, és törekednek arra, hogy a hőmérséklet-
emelkedés 1,5°C fokra korlátozódjon1. Az Unió célértékeket és célkitűzéseket 
határozott meg saját maga számára az üvegházhatású gázok kibocsátások csökkentése 
érdekében (lásd: 1. ábra). 

1. ábra. Az üvegházhatású gázok kibocsátása az Unióban: trendek és 
célértékek 

 
Forrás: Trendek és előrejelzések Európában, 2018, EEA, 2018. 

02 Az energia és az éghajlatváltozás szorosan kapcsolódnak egymáshoz: ahhoz, hogy 
kezelhetőek legyenek az éghajlatváltozással kapcsolatos veszélyek, alapvető változásra 
van szükség, és a jelenlegi, fosszilis tüzelőanyagokra épülő energetikai rendszerről más 
rendszerre kell áttérni. Az energiatermelés és -felhasználás teszi ki az Unió 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 79%-át, a legnagyobb ágazati kibocsátás az 

                                                       
1 Párizsi Megállapodás, UNFCCC, 2015 (2. és 4. cikk). 
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http://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf
https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2018-climate-and-energy
http://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf
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energiaellátásból és a közlekedésből származik. Ahhoz, hogy megvalósulhassanak az 
üvegházhatású gáz kibocsátásával kapcsolatos célértékek és célkitűzések, ezeknek az 
ágazatoknak egyre nagyobb mértékben kell megújuló energiákat és új technológiákat 
alkalmazniuk. 

03 Az Unió már legalább két évtizede alkalmaz egy sor olyan eszközt, amely elősegíti 
az alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiatermelés megvalósítását. 2005 óta például 
az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer révén (EU ETS) az Unió felső határértéket 
állapított meg néhány energiaellátási ágazatra, az energiaintenzív iparágakra, valamint 
2012 óta az EGT-n belüli légi járatokra vonatkozóan is2, továbbá létrehozta a 
kibocsátási kvóták kereskedelmének piacát. Emellett célul tűzte ki többek között a 
villamosenergia-ágazat ösztönzését arra, hogy nagyobb mennyiségben alkalmazzon 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiát. 

04 Az EU ETS által nem érintett ágazatokban, mint például a közlekedési ágazat, az 
Európai Parlament és a Tanács 2009-ben a „közös kötelezettségvállalás” elvét követve 
kötelező nemzeti célokat állapított meg az üvegházhatású gázok kibocsátásának 
csökkentésére nézve. 

05 Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiaellátási ágazat felé történő átmenet 
támogatása céljából az Unió a végsőenergia-fogyasztáson belül a megújuló energiák 
arányával kapcsolatban a következő célértékeket határozta meg: 2020-ig 20%3, 2030-
ig 32%4. Ebbe beleértendő a villamos energia előállításához, a fűtéshez és hűtéshez, 
valamint a közlekedéshez felhasznált megújuló energiamennyiség. A 2009. évi 
megújulóenergia-irányelv emellett előírja a tagállamoknak, hogy az egyre több 
megújuló energiának helyet adó villamosenergia-rendszerük stabilizálása érdekében 
fejlesszék energiatároló berendezéseiket. 

                                                       
2 Az EGT tagja valamennyi uniós tagállam, valamint Izland, Liechtenstein és Norvégia. 

3 Az Európai Parlament és a Tanács 2009. április 23-i 2009/28/EK irányelve a megújuló 
energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 
2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről (HL L 140., 
2009.6.5., 16. o.). 

4 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/2001 irányelve (2018. december 11.) a 
megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról (átdolgozás) (HL L 328., 
2018.12.21., 82. o). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=celex:32009L0028
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1500565877756&uri=CELEX:32009L0028
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1500565877756&uri=CELEX:32009L0028
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1500565877756&uri=CELEX:32009L0028
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&from=HU


 9 

 

06 Az Unióban 2004 és 2017 között a bruttó végsőenergia-fogyasztáson belül a 
megújuló energiaforrások aránya 14%-ról 31%-ra nőtt5. Ausztriában ez az arányszám a 
72%-ot is elérte, hét tagállamban azonban 15% alatt maradt6. Az Unióban a megújuló 
villamos energia több mint kétharmada vízenergiából (35%) és szélenergiából (34%) 
származik7. 

07 Tekintettel arra, hogy további megújuló villamos energia forrása valószínűleg az 
ingadozó jellegű nap- és szélenergia lesz, ez a célérték további igényeket támaszt az 
energiatárolás terén. 

08 Az Unió külön célértékeket határozott meg a közlekedésben használt megújuló 
energia részarányára nézve: 2020-ig 10%3, 2030-ig 14%4. A megújuló energiaforrások 
igénybe vétele a közlekedés területén is új energiatárolási kihívásokat jelent majd. 
Mind a hálózaton belül, mind a közlekedésben nagyobb mennyiségű energia tárolására 
lesz tehát szükség8. 

09 A üvegházhatásúgáz-kibocsátások körülbelül háromnegyede a közúti 
közlekedésből, elsősorban a személygépjárművekből származik (lásd: 2. ábra). A 
közlekedésből származó kibocsátások 2007 és 2013 között csökkentek, majd 2014 és 
2016 ismét növekedtek (lásd: 3. ábra). 

                                                       
5 Share of electricity from renewable sources in gross electricity consumption 2004–2017 (A 

megújuló energiaforrásokból származó villamos energia részaránya a bruttó 
villamosenergia-fogyasztáson belül), 2004–2017), SHARES, Eurostat, 2019. február. 

6 Csehország, Ciprus, Magyarország, Luxemburg, Hollandia, Málta és Lengyelország (Forrás: 
Eurostat. 

7 RÉSZARÁNYOK 2017, összefoglaló eredmények, Eurostat, 2019. február. A Számvevőszék 
még ebben az évben különjelentést tervez közzétenni a szélenergia- és napenergia-
termelésről. 

8 Állapotfelmérés:Az energiaügyekkel és éghajlatváltozással kapcsolatos uniós fellépés, 
Európai Számvevőszék, 2017, 214. bekezdés. 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Share_of_electricity_from_renewable_sources_in_gross_electricity_consumption,_2004-2017_(%25).png
https://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/shares
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/LR17_01/LR_ENERGY_AND_CLIMATE_HU.pdf
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2. ábra. Uniós üvegházhatásúgáz-kibocsátások a közlekedési ágazatban, 
2016 

 
Megjegyzés: A nemzetközi légiközlekedést és szállítást is beleértve. 
Forrás: Európai Környezetvédelmi Ügynökség, EEA greenhouse gas – data viewer (Üvegházhatású gázok 
– adatmegjelenítő), 2018; a Számvevőszék elemzése. 

3. ábra. Az Unió üvegházhatásúgáz-kibocsátási trendjei ágazatonként, 
1990–2016 

 
Forrás: Európai Környezetvédelmi Ügynökség, EEA greenhouse gas – data viewer (Üvegházhatású gázok 
– adatmegjelenítő), 2018; a Számvevőszék elemzése. 
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Energiatárolási technológiák 

10 A hálózaton belül és a közlekedés területén alkalmazott fő energiatárolási 
technológiákat a 4. ábra mutatja be. 

4. A fő energiatárolási technológiák és azok alkalmazása – áttekintés9 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, a következő dokumentum alapján: Electrical energy storage for 
mitigating climate change (A villamos energia tárolása az éghajlatváltozás enyhítése érdekében), 
Imperial College London. 

Az energiahálózatban 

11 Az energiarendszer átalakítása jelentős kihívásokat jelent az ingadozó jellegű 
megújuló energiaforrások e rendszerbe való integrálása, illetve a kereslet és a kínálat 
közötti egyensúly fenntartása terén. Három fő módszer alkalmazására lenne szükség, 
amelyek a következők: 

o Az első módszer a hálózatok összekapcsolása, ennek révén ugyanis a hálózati 
kínálat nagyobb valószínűséggel tudná kielégíteni a keresletet. 2015-ben végzett 
ellenőrzésünk azonban megállapította, hogy az uniós energia-infrastruktúra 

                                                       
9 A technológiák leírásához lásd: II. melléklet. 
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kialakítása általában még sem a tagállamokon belül, sem a tagállamok között nem 
teszi lehetővé teljes mértékben integrált piacok létrejöttét10. 

o Másodsorban a kereslet szabályozása: a gyárak a termelést és ennek révén 
energiafelhasználásukat annak megfelelően alakíthatják, hogy mikor áll 
rendelkezésre több és olcsóbb energia. Hasonlóképpen egyes háztartásokban a 
melegvíztartályokat az áramszolgáltató távoli irányítással ki- és bekapcsolhatja, így 
maga szabályozhatja a kereslet ütemezését. Hozzá kell tenni azonban, hogy a 
fogyasztás napokkal nem, mindössze néhány órával halasztható későbbre. 
A lakossági és szolgáltatási ágazatokban a keresletoldali szabályozás a piaci 
modellt érintő és szabályozási akadályokba is ütközik11. 

o Harmadsorban: a villamos energia tárolható és később is felhasználható. A 
tárolási megoldások további hálózattámogatási szolgáltatások nyújtásával is 
együtt járhatnak12. A 2050-re kitűzött éghajlattal kapcsolatos célok eléréséhez a 
Bizottság becslése szerint az Uniónak hatszorosára kell növelnie az energiatárolási 
kapacitását13. 

12 Az Unióban a hálózatot tekintve a vízszivattyús tárolás a legelterjedtebb 
technológia, a már telepített tárolókapacitásoknak ez a megoldás teszi ki a 88%-át14. 

                                                       
10 16/2015. sz. különjelentés: Az energiaellátás biztonságának javítása a belső energiapiac 

fejlesztése révén: több erőfeszítésre van szükség, Európai Számvevőszék, 2015. Ezt a 
Bizottságnak az energiaunió helyzetéről szóló második jelentése (COM(2017) 53 final, 2017) 
is alátámasztotta. 

11 The potential of electricity demand response (A kereslet-szabályozásban rejlő lehetőségek a 
villamos energia terén), Európai Parlament, 2017. 

12 Az energiatermelés és az energia iránti kereslet közötti egyensúly hiánya ingadozást 
okozhat a frekvenciában; egyes tárolási technológiák a frekvenciát visszaállíthatják a 
megfelelő szintre. Ezt hívjuk „frekvenciaszabályozásnak”. 

13 Tiszta bolygót mindenkinek, Európai Bizottság, COM(2018) 773 final, 2018.11.28., 7. o. 
A Bizottság több lehetőséget dolgozott ki a nettó zéró üvegházhatásúgáz-kibocsátású 
gazdaságra történő áttérésre, és a tárolási szükségletekre vonatkozó becslését azokra a 
lehetőségekre alapozta, amelyek a végfelhasználói ágazatok intenzív villamosítására 
összpontosítanak. 

14 Forrás: Pumped Hydro Storage (Vízszivattyús tárolás), European Association for Storage of 
Energy (Európai Energiatárolási Egyesület); Energiatárolás: Which Market Designs and 
Regulatory Incentives Are Needed? (Energiatárolás: Mely piaci modellekre és szabályozási 
ösztönzőkre van szükség?), A. Szakpolitikai Részleg: Gazdaság- és Tudománypolitika. 
Európai Parlament, 2015. 

http://www.eca.europa.eu/hu/Pages/DocItem.aspx?did=34751
http://www.eca.europa.eu/hu/Pages/DocItem.aspx?did=34751
https://ec.europa.eu/priorities/publications/2nd-report-state-energy-union_en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2017)607322
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_en.pdf
http://ease-storage.eu/wp-content/uploads/2016/07/EASE_TD_Mechanical_PHS.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/563469/IPOL_STU(2015)563469_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/563469/IPOL_STU(2015)563469_EN.pdf
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Ezt a technológiát mind napi, mind szezonális tárolásra alkalmazzák. A geológiai 
korlátozások, a környezeti fenntarthatóság és a nyilvános elfogadottság mind 
kihívásokat jelentenek az új nagy volumenű vízszivattyús tároló berendezések 
megépítése szempontjából15. 

13 Az akkumulátorok a villamos energiát kémiai energia formájában tároló, majd azt 
villamos energiává visszaalakító eszközök. Az akkumulátor jellemzően három részből – 
két elektródából és közöttük egy elektrolitből – áll. Ha egy feltöltött akkumulátor 
áramkörhöz kapcsolódik, a töltéssel rendelkező ionok az elektrolit révén áramlani 
kezdenek az elektródák között, ami elektromosságot hoz létre az áramkörben. Az 
akkumulátorok rövid távú – néhány óráig vagy napig tartó – energiatároláshoz 
használhatók, segítségükkel például időben eltolható a napi csúcsterhelés. Hetekig 
vagy hónapokig azonban nem lehet súlyos energiaveszteség nélkül feltöltött 
állapotban tartani őket. Számos akkumulátortípus van kereskedelmi használatban, 
például a savas ólomakkumulátorok és a lítiumion akkumulátorok. E technológiák új 
verziói jelenleg állnak kidolgozás alatt. A kutatók olyan alternatívákon dolgoznak, mint 
például a szilárdtest lítiumakkumulátorok. 

A közlekedésben 

14 A közlekedési ágazatban a bioüzemanyagok mellett az olyan megújuló 
üzemanyagok, mint a megújuló villamos energia, a megújuló hidrogén és a szintetikus 
földgáz is csökkenthetik az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását. Az ilyen 
üzemanyagokkal működő járműflotta bővítését jelenleg még korlátozza például a 
alkalmazási körük, a költségük és az üzemanyagtöltő infrastruktúra hiánya. 

15 Az elektromos és a hibrid közúti járművek általában lítiumion akkumulátorokban 
tárolják az energiát. 2018 végén ez az akkumulátortípus működtette az összes közúti 
jármű 0,4% -át az Unióban16. Az elektromos járművek jelenleg világszinten az összes 

                                                       
15 Assessment of the European potential for pumped hydropower energy storage (Az európai 

vízszivattyús energiatárolási potenciál értékelése), Közös Kutatóközpont, 2013. 

16 Az Európai Számvevőszék becslése az Alternatív Üzemanyagok Európai 
Megfigyelőközpontja, az Európai Gépjárműgyártók Szövetsége és az Eurostat adatai 
alapján. 

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC81226/ldna25940enn_assessment_european_phs_potential_online.pdf
https://www.eafo.eu/
https://www.eafo.eu/
https://www.acea.be/statistics/tag/category/size-distribution-of-vehicle-fleet
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
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jármű mintegy 1%-át teszik ki; a magánvállalatok előrejelzései szerint ez a szám 2030-
ra elérheti a 20%-ot17. 

16 Az autók és más járművek üzemanyagcellái megújuló forrásokból előállított 
hidrogénnel is meghajthatók. Az ilyen járművek feltöltéséhez akár néhány perc is elég. 
A hidrogén átalakítható szintetikus földgázzá, amellyel repülőgépeket és hajókat is meg 
lehetne hajtani. A hidrogéntermelést azonban jelenleg még költségproblémák fékezik. 

A tájékoztató célja és a benne alkalmazott megközelítés 

17 2017 szeptemberében tettük közzé az energiaügyekkel és éghajlatváltozással 
kapcsolatos uniós fellépésről szóló állapotfelmérésünket, amely hét fő kihívást 
azonosított az energiaügy és az éghajlatváltozás területén. Ezek közé tartozott az 
energetikai átállás, valamint a kutatás és az innováció eredményes felhasználása. 

18 E kihívások fényében és az energiatárolásnak az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, 
főként a megújuló energián alapuló rendszer megvalósításában betöltött alapvető 
szerepével összefüggésben tájékoztatónk az energiatároláshoz 2014 óta nyújtott uniós 
támogatást ismerteti, a következőkre összpontosítva: 

o az energiatárolási technológiák fejlesztésének stratégiai keretrendszere, a SET-
terv 2015. évi felülvizsgálata óta; 

o az energiatárolási technológiák számára a jelenlegi programozási időszakban 
(2014–2020) rendelkezésre álló uniós kutatási és innovációs finanszírozási 
eszközök18; 

o az energiatárolási technológiák bevezetését támogató, 2014 óta alkalmazandó 
uniós jogi keret. 

19 Tájékoztatónk – amely nem ellenőrzési jelentés – áttekintést kíván nyújtani arról, 
hogy az Uniónak milyen konkrét kihívásokkal kell szembenéznie azon törekvésében, 

                                                       
17 Példákért lásd: How battery storage can help charge the electric-vehicle market (Hogyan 

segítheti elő az elektromos járműpiac térnyerését az akkumulátoros tárolás), 
McKinsey&Company, 2018. 

18 Az általunk megvizsgált kutatási projektek közül néhány még az előző (2007–2013-as) 
programozási időszak alatt indult. 

https://www.eca.europa.eu/hu/Pages/DocItem.aspx?did=41824
https://www.eca.europa.eu/hu/Pages/DocItem.aspx?did=41824
https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability-and-resource-productivity/our-insights/how-battery-storage-can-help-charge-the-electric-vehicle-market
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hogy az energiatároláshoz nyújtott támogatásai eredményesen járuljanak hozzá az 
Unió energetikai és éghajlat-politikai céljaihoz. 

20 A tájékoztatóban bemutatott tények a következő forrásokból származnak: 

o dokumentumok áttekintése, valamint nyolc bizottsági főigazgatósággal19 és öt 
egyéb uniós szervvel20 készített interjúk; 

o 452 releváns Horizont 2020 kutatási projekt áttekintése, köztük egy 57 projektből 
álló minta mélyreható elemzése is; 

o 17 energiatárolási kutatási projekt felkeresése a helyszínen: ezek közül 13 a 
„Horizont 2020” keretprogramból kapott vissza nem térítendő támogatást, kettő 
EBB-kölcsönök révén részesült támogatásban, kettő finanszírozását pedig 
nemzeti, illetve magánforrás biztosította; 

o interjúk 40 aktív szereplővel (kutatóintézetek, nemzetközi szervezetek, 
energiaszövetségek, energiaszabályozók, valamint az energia-, gépjármű- és 
akkumulátor-ágazatokban tevékenykedő vállalatok)21. Huszonnyolc szereplő a 
kérdőívünkre is válaszolt22. A szereplők közül tizennégyen vettek részt az 
energiatárolással kapcsolatos, uniós finanszírozású kutatási projektekben; 

o korábbi ellenőrzéseink és vizsgálataink; 

o a szakirodalom áttekintése és konzultáció egy az energiatárolási technológiák és 
piacok területén jártas szakértővel. 

                                                       
19 Kutatási és Innovációs Főigazgatóság; Éghajlat-politikai Főigazgatóság; Környezetvédelmi 

Főigazgatóság; Energiaügyi Főigazgatóság; Mobilitáspolitikai és Közlekedési Főigazgatóság; 
A Tartalmak, Technológiák és Kommunikációs Hálózatok Főigazgatósága; Belső Piaci, Ipar-, 
Vállalkozás- és Kkv-politikai Főigazgatóság; valamint a Közös Kutatóközpont (JRC). 

20 Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség (INEA); Üzemanyagcella- és 
Hidrogéntechnológia Közös Vállalkozás; zöld járművek európai kezdeményezés; EIT 
InnoEnergy TIT; EIT-Nyersanyagok TIT. 

21 Akkumulátorcella-gyártás; akkumulátorcsomagok összeállítása; valamint hálózati és 
elektromos mobilitási alkalmazások. 

22 A szereplők a kérdőíven belül a szervezetük szempontjából releváns részekre válaszoltak. Az 
energiaszabályozók például válaszoltak az uniós stratégiáról és jogszabályokról szóló 
szakaszokra, a kutatással és innovációval kapcsolatos kérdésekre azonban nem. 
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21 Tájékoztatónk a villamos energia – elosztó hálózatban vagy a járművek esetében 
alkalmazott – tárolására, valamint a szintetikus gáztermelésre irányuló uniós 
támogatásról szól, a fosszilis tüzelőanyagok tárolásának témáját azonban nem érinti. 

22 A dokumentum 2019. január végéig veszi figyelembe az Unió energiatárolási 
ágazatában bekövetkezett változásokat. 
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Az energiatároláshoz nyújtott uniós 
támogatás – áttekintés 

Az energiatárolás stratégiai kerete 

23 Az uniós támogatás fő részcéljait – 2007 óta – a helyhez kötött tárolás, a mobil 
tárolás, illetve az energiatárolás területén végzett kutatás és innováció tekintetében az 
I. melléklet foglalja össze. 

Európai stratégiai energiatechnológiai terv 

24 A Bizottság 2007-ben terjesztette elő az integrált stratégiai energiatechnológiai 
tervet (SET-terv), majd azt 2015-ben felülvizsgálta23. A terv azt az uniós megközelítést 
támasztotta alá, amely szerint az uniós energetikai rendszer átalakításának 
felgyorsítása és ígéretesnek tűnő, kis szén-dioxid-kibocsátású technológiák piacra 
történő bevezetése szempontjából jelentős szerepet játszik az energetikai kutatás és 
innováció. A terv, amelynek célja a kutatási és innovációs tevékenységek 
összehangolása a tagállamokban és más társult országokban (Izland, Norvégia, Svájc és 
Törökország), megállapította, hogy az energiatárolási technológiák 
költséghatékonyságában áttörésre van szükség ahhoz, hogy 2050-re megvalósulhasson 
a teljes dekarbonizáció24. 

25 A SET-terv tíz fő intézkedést tartalmaz, amelyekből a következő négy kapcsolódik 
az energiatároláshoz: 

o 4. intézkedés: rugalmas, megbízható és hatékony energiarendszerek fejlesztése és 
működtetése, amelyek képesek integrálni az ingadozó jellegű megújuló 
energiaforrásokat; 

o 6. intézkedés: további törekvés arra, például hőtárolási technológiák 
kifejlesztésével, hogy az uniós ipar kevésbé energiaintenzív és versenyképesebb 
legyen; 

                                                       
23 Az európai energiarendszer átalakításának felgyorsítása egy integrált stratégiai 

energiatechnológiai terv (SET-terv) segítségével, Európai Bizottság, C(2015) 6317 final, 
2015. 

24 Az európai stratégiai energiatechnológiai terv (SET-terv). Európai Bizottság, COM(2007) 723 
végleges, 2007. 

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/technology-and-innovation/strategic-energy-technology-plan
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/technology-and-innovation/strategic-energy-technology-plan
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_ACT_part1_v8_0.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_ACT_part1_v8_0.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0723&from=LT
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o 7. intézkedés: elektromos járművekben és helyhez kötött energiatároláshoz 
használt akkumulátorok; 

o 8. intézkedés: bioenergia és megújuló üzemanyagok a fenntartható közlekedés 
előmozdítása érdekében25. 

26 A 7. intézkedés keretében a Bizottság, több tagállam, valamint kutatási és ágazati 
szereplők 2016-ban megállapodtak az akkumulátorok teljesítménye, költsége és 
gyártása tekintetében 2020-ra, illetve 2030-ra elérendő célokban26. 2017 
novemberében került sor a 2018–2030 közötti időszakra szóló végrehajtási terv 
benyújtására, amely jelzi az elérendő technológiai felkészültségi szinteket27, a tervezett 
határidőket és a megvalósításhoz szükséges költségvetéseket. 

Az európai akkumulátoripari összefogás 

27 Az akkumulátorok, amelyek az elektromos járművek alapvető alkotóelemei, a 
járművek költségeinek mintegy 50%-át teszik ki28. Egy vezető nemzetközi tanácsadó 
cég szerint minél közelebb találhatók az akkumulátor-beszállítók a személygépjármű-
gyártókhoz, annál rövidebb, olcsóbb, biztonságosabb29 és rugalmasabb lesz az ellátási 
lánc, és annál könnyebb innovációt végrehajtani az akkumulátor-alkatrészek tesztelése 

                                                       
25 A 8. intézkedés keretében a hidrogént 2014-ig nem vették figyelembe az energiatárolással 

összefüggésben, csak ezt követően vált a Második Üzemanyagcella- és 
Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás kifejezett célkitűzésévé a hidrogén alapú 
energiatárolás megvalósíthatóságának demonstrálása. 

26 Become competitive in the global battery sector to drive e-mobility forward 
(Versenyképessé kell válni a globális akkumulátorágazatban az e-mobilitás ösztönzése 
érdekében), 2016. 

27 Egy adott technológia érettségét felmérő mérési skála. Egy 1 és 9 közötti skálán a TRL 1 
nagyjából az alapkutatásnak felel meg, a TRL 2–4 az alkalmazott kutatásnak, a TRL 5–6 az 
alkalmazott kutatásnak/fejlesztésnek, a TRL 7–8 a demonstrációnak, a TRL 9 pedig a teljes 
körű bevezetésnek. 

28 Bloomberg New Energy Finance, 2017. április, 6. o. 

29 Az akkumulátorok veszélyes árunak minősülnek, szállításuk esetén ezért különleges kezelési 
szabályok hatálya alá tartoznak. Az akkumulátorcellák gyártásához szükséges 
nyersanyagokra azonban nem vonatkoznak ilyen szabályok. 

https://setis.ec.europa.eu/implementing-integrated-set-plan/batteries-e-mobility-and-stationary-storage-ongoing-work
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révén. A fejlődő uniós elektromosjármű-ipar megerősítéséhez a Bizottság fontosnak 
tartja, hogy az Unió rendelkezzen saját akkumulátor-gyártási kapacitással30. 

28 Az elektromos járművek gyártásának növekedése növeli a lítium és kobalt – a 
lítiumion akkumulátor gyártásához szükséges alapvető nyersanyagok – iránti 
keresletet. Az InnoEnergy TIT szerint a lítium- és a kobalt-bányászat mintegy 50%-a 
kínai tulajdonban van. A Bizottság fontosnak tartja az Unión kívüli, erőforrásban gazdag 
országokból származó nyersanyagokhoz való hozzáférés biztosítását, az európai 
nyersanyagforrásokhoz való hozzáférés megkönnyítését, valamint az akkumulátorok 
körkörös gazdaságban történő újrahasznosítása révén a másodlagos nyersanyagokhoz 
való hozzáférést31. 

29 2018-ra az Unió az akkumulátorcellák gyártása terén a globális kapacitás mintegy 
3%-ával rendelkezett. Ezzel összehasonlítva az ázsiai és csendes-óceáni térség 
kapacitása 84%32, Észak-Amerikáé pedig 12%33. Elsősorban Kína hozott intézkedéseket 
a hibrid vagy elektromos járművek fejlesztésének előmozdítására (lásd: 
1. háttérmagyarázat). 

1. háttérmagyarázat. Kína hibrid és elektromos járművek 
előmozdítására irányuló kezdeményezései 

Kína kreditrendszert vezetett be az új alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
személygépkocsik számára. A hibrid, az üzemanyagcellás vagy a teljesen elektromos 
meghajtású járművek mindegyike 2–6 kreditpontot kap. 2019-ben azoknak az 
autóvállalatoknak, amelyek éves gyártási vagy behozatali volumene 30 000 
személygépkocsi vagy annál több, az összes értékesített gépkocsi 10%-ának 
megfelelő számú kreditet kell kapniuk. Ez az arány 2025-ben 20%-ra fog emelkedni34. 
Kína ösztönzőket biztosít az elektromos buszok gyártásához is, továbbá támogatást 
nyújt az elektromos járműveket vásárló fogyasztóknak, és a nagyvárosokban 
elsőbbséget biztosít az elektromos járműtulajdonosok számára a vezetői engedélyek 
megszerzéséhez. 

                                                       
30 Maroš Šefčovič alelnök beszéde az EU akkumulátoripari szövetségéről, Industry Days 

Forum, Brüsszel, 2018. február 23. 

31 Stratégiai cselekvési terv az akkumulátorokról, COM (2018) 293 final. 

32 Kínában, Dél-Koreában és Japánban. 

33 Li-ion batteries for mobility and stationary storage applications (Lítiumion-akkumulátorok a 
mobilitáshoz és helyhez kötött tárolási alkalmazásokhoz), JRC, 2018. november, 24. o. 

34 China’s new energy vehicle mandate policy (A járművekkel kapcsolatos új kínai stratégia), 
ICCT, 2018. január. 

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-1168_en.htm
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e65c072a-f389-11e8-9982-01aa75ed71a1
https://www.theicct.org/sites/default/files/publications/China_NEV_mandate_PolicyUpdate%20_20180525.pdf
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30 Az Unió alacsony akkumulátorcella-gyártási kapacitására reagálva a Bizottság 
2017 októberében bejelentette az európai akkumulátoripari összefogás létrehozását. 
Az összefogás célja, hogy versenyképes és fenntartható akkumulátorgyártási 
értékláncot hozzon létre Európában. Ez magában foglalja a Bizottság arra irányuló 
erőfeszítéseit, hogy az uniós ágazati partnereket, a kutatási és innovációs partnereket 
és a tagállamokat egybegyűjtve „világelsővé tegye Európát a fenntartható 
akkumulátorok gyártása és használata terén”. 

31 A kapcsolódó, akkumulátorokról szóló 2018. évi stratégiai cselekvési terv 
ismerteti azokat az intézkedéseket, amelyek megkönnyítik az akkumulátor-gyártáshoz 
szükséges nyersanyagokhoz való hozzáférést, támogatják a nagy volumenű 
akkumulátorcella-gyártást, e területen felgyorsítják a kutatást és az innovációt, 
elősegítik magasan képzett munkaerő rendelkezésre állását, és biztosítják az uniós 
szabályozási kerettel való összhangot. A cselekvési terv 37 fő intézkedésből áll, 
amelyek elsősorban a meglévő szabályozási és finanszírozási eszközök fokozott és 
integráltabb alkalmazására összpontosítanak. 

32 A Bizottság véleménye szerint az uniós akkumulátorkereslet kielégítéséhez – 
amelynek értéke becslése szerint 2025-re elérheti az évi 250 milliárd eurót – legalább 
10–20 olyan nagyszabású akkumulátorcella-gyártó létesítményre („Gigafactory”) lenne 
szükség, amely egyenként évi mintegy 200 GWh lítiumion telepet tud előállítani35. A 
Bizottság becslése szerint az ehhez szükséges beruházás teljes összege mintegy 
20 milliárd euró. 

33 2018 és 2021 között az Unió a többi vezető globális régiónál később alakítja ki az 
akkumulátorgyártási kapacitását (lásd: 5. ábra). 

                                                       
35 Az európai akkumulátoripari összefogás weboldala, Maroš Šefčovič alelnök beszéde az EU 

akkumulátoripari szövetségéről, Industry Days Forum, Brüsszel, 2018. február 23. 

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-battery-alliance_en
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/3rd-mobility-pack/com20180293-annex2_en.pdf
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-battery-alliance_en
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-1168_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-1168_en.htm
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5. ábra. A lítiumion akkumulátorcellák gyártási kapacitásának tervezett 
alakulása, 2018–2021 

 
Az ábrán a „világ többi része” nem szerepel (2018-ban körülbelül 0,7% volt, 2021-ben pedig további 
0,8% lehet). 
Forrás: Európai Számvevőszék, a Li-ion batteries for mobility and stationary storage applications 
(Lítiumion-akkumulátorok a mobilitáshoz és helyhez kötött tárolási alkalmazásokhoz), JRC, 2018. 
alapján. 

34 2021 után az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontja (JRC) várhatóan négy 
további üzemmel egészíti ki az Unió gyártókapacitását36. Az InnoEnergy TIT szerint az 
akkumulátorcella-infrastruktúra kiépítése négy évet vesz igénybe37. Összességében az 
Unió gyártási kapacitása 2023-ban elérheti a 70 GWh-t38, ami jóval az összefogás által 
2025-re kitűzött 200 GWh-s célérték alatt marad. Előfordulhat, hogy az uniós 
akkumulátorpiacot addigra nagyrészt már az Unión kívüli üzemek látják el, vagy hogy 
az autógyártók az Unión kívülre, az akkumulátorgyártókhoz közelebbre helyezik át 
tevékenységük egy részét. 

                                                       
36 Forrás: Li-ion batteries for mobility and stationary storage applications (Lítiumion-

akkumulátorok a mobilitáshoz és helyhez kötött tárolási alkalmazásokhoz), JRC, 2018. 

37 A pénzügyi intézmények és az ipar közötti szakadék áthidalása, az InnoEnergy által 
szervezett rendezvény, Brüsszel, 2019. január. 

38 Az Európai Számvevőszék számítása a Li-ion batteries for mobility and stationary storage 
applications (Lítiumion-akkumulátorok a mobilitáshoz és helyhez kötött tárolási 
alkalmazásokhoz), JRC, 2018. alapján. 
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https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e65c072a-f389-11e8-9982-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e65c072a-f389-11e8-9982-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e65c072a-f389-11e8-9982-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e65c072a-f389-11e8-9982-01aa75ed71a1
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35 2014-ben a Bizottság iránymutatást39 adott ki a közös európai érdeket szolgáló 
fontos projektek, például az energiatárolási projektek állami finanszírozásának az 
állami támogatásra vonatkozó szabályokkal való összeegyeztethetőségéről40. 2018 
decemberében Franciaország és Németország eljárást indított az ilyen rendszerben 
részt venni képes hiteles konzorciumok, köztük autógyártók azonosítására. A két 
ország célja beruházási tervek kidolgozása és azok Bizottság általi 2019-es jóváhagyása. 

36 Nem uniós vállalatok is fognak üzemeket finanszírozni az Unióban. A JRC 
előrejelzése szerint a nem uniós vállalatok 2023-ra akár a gyártókapacitás 53%-át is 
lefedhetik az Unióban (lásd: 6. ábra)41. 

                                                       
39 Az európai közérdeket képviselő jelentős projektek megvalósításának előmozdítására 

nyújtott állami támogatás belső piaccal való összeegyeztethetőségének elemzési 
kritériumairól (2014/C 188/02), Európai Bizottság, 2014. 

40 Beruházás az intelligens, innovatív és fenntartható iparba: Az Európai Unió megújított 
iparpolitikai stratégiája, COM(2017) 479 final, Európai Bizottság, 2017. 

41 Feltételezve, hogy az LG Chem Sp. z o.o. gyártási kapacitása 2023-ra évi 12 GWh-ra fog 
emelkedni. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.188.01.0004.01.HUN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.188.01.0004.01.HUN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.188.01.0004.01.HUN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX:52017DC0479
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX:52017DC0479
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX:52017DC0479
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6. ábra. Nagy volumenű (többek között hálózatok és közlekedés céljára 
történő) lítiumion akkumulátorcella-gyártók az Unióban 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, a Li-ion batteries for mobility and stationary storage applications 
(Lítiumion-akkumulátorok a mobilitáshoz és helyhez kötött tárolási alkalmazásokhoz), JRC, 2018. 
alapján. 

37 2017-ben az elektromos járművekhez készülő lítiumion akkumulátorokat előállító 
gyárak körülbelül 40–50%-os kapacitással működtek világszerte42. Egy vezető 
nemzetközi tanácsadó cég szerint rövid távon az új belépők számára ezért nehéz lesz 
költséghatékony módon betörni a lítiumion-akkumulátorok jelenlegi generációjának a 
piacára: a meglévő gyártók többlettermelési kapacitásuk felhasználásával 
határköltségen tudják növelni az akkumulátor-gyártást és értékesítést, illetve 
fenyegethetnek ezzel. Mivel az Unió az akkumulátorgyártási piacra „második 
szereplőként” lép be, előfordulhat, hogy nehezen tud majd versenyelőnyt szerezni, 
hacsak nem használja ki technológiai előnyeit. 

                                                       
42 Lithium-ion battery costs and market: Squeezed margins seek technology improvements & 

new business models (A lítiumion-akkumulátorok költségei és piaca: az árprés miatt 
technológiai fejlesztésre és új üzleti modellekre van szükség), Bloomberg New Energy 
Finance, 2017, 3–4. o. 
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https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e65c072a-f389-11e8-9982-01aa75ed71a1
https://data.bloomberglp.com/bnef/sites/14/2017/07/BNEF-Lithium-ion-battery-costs-and-market.pdf
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Az érdekelt felek általi támogatottság 

38 Felmérésünk keretében 28 érdekelt féltől43 kaptunk választ a Bizottság 
stratégiájáról, egyrészt a SET-tervet, másrészt az európai akkumulátoripari összefogást 
illetően: 

o Mindannyiuk ismerte a Bizottság energetikai stratégiai keretét; 

o A válaszadók mintegy fele úgy vélte, hogy az energiatárolásra vonatkozó 
bizottsági szabályozási keret megfelelő és szervezetük számára hasznos; 

o Kétharmaduk azonban azt is kijelentette, hogy a kereten lehetne javítani: 

o tízen válaszolták azt, hogy a stratégia túlzottan a járművek lítiumion 
akkumulátoraira helyezi a hangsúlyt; 

o öten felhívták a figyelmet a jogalkotás, a piactervezés és a szabványosítás 
hiányosságaira; 

o ketten pedig a hosszú távú jövőkép hiányára utaltak, arra a kilátásra, hogy az 
Unió autóipara akár teljesen el is tűnhet. 

39 2017 októberi elindításakor nyolcvan résztvevő csatlakozott az európai 
akkumulátoripari összefogáshoz. A Bizottság szerint44 ez a szám egy év alatt körülbelül 
260-ra nőtt. 

40 Néhány fontos – a felmérésben részt nem vevő – szereplő úgy döntött, hogy nem 
csatlakozik a szövetséghez. Egy jelentős, uniós székhelyű elektronikai vállalat például 
túl kockázatosnak tartotta azt, hogy az ázsiai gyártók által uralt piacon beruházzon a 
nagy volumenű lítiumion akkumulátorcella-gyártásba (lásd: 2. háttérmagyarázat). 

2. háttérmagyarázat. Egy európai vállalat a házon belüli gyártás helyett 
az akkumulátorcellákkal kapcsolatos tevékenységek kiszervezését 
választja 

Egy jelentős uniós tervezési és elektronikai vállalat úgy döntött, hogy nem 
csatlakozik az európai akkumulátoripari összefogáshoz, és kijelentette, hogy a 
lítiumion-cellák gyártását házon belüli gyártás helyett inkább kiszervezik. A vállalat 
megítélése szerint nehéz lenne a versenyelőny kihasználása, mivel a gyártási 

                                                       
43 Az állami kutatás és innováció területéről, az energiaipar, a közlekedési ágazat, az 

akkumulátoripar szereplőitől, energiaszövetségektől és nemzetközi szervezetektől. 

44 Az európai akkumulátoripari összefogás weboldala. 

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-battery-alliance_en
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költségek háromnegyedét a nyersanyagok teszik ki, a piacot pedig alacsony költségű 
ázsiai versenytársak uralják, 

ezért megszünteti a jelenlegi és a jövőbeli cellatechnológiákra irányuló kutatását, és 
feloszlatja a lítiumion technológiával kapcsolatos közös vállalkozást. A vállalat inkább 
úgy döntött, hogy az akkumulátorrendszerekre kíván összpontosítani. 

41 Egy francia konzorcium hasonlóképpen amellett döntött, hogy rövid távon új 
generációs lítiumion akkumulátorcellákat kíván kifejleszteni, majd a szilárdtest 
akkumulátorokra összpontosít, amelyek esetében 2023 tájára technológiai áttöréssel 
számol45. 

Energiatárolás – kutatás és innováció 

42 A 2014–2020-as kutatási és innovációs keretprogram, a Horizont 2020, az Unió fő 
eszköze a kutatás és az innováció finanszírozására. 2018 októberéig a Horizont 2020 
keretprogram összesen 1,34 milliárd euróval támogatott hálózati energiatárolási, 
illetve az alacsony szén-dioxid-kibocsátású mobilitást célzó projekteket. Ez az összeg a 
Horizont 2020 projekteknek az említett időpontig odaítélt teljes uniós hozzájárulás 
(34 milliárd euró) 3,9% -át teszi ki. 

43 A 7. ábra ismerteti az egyes eszközök szerinti lebontásban az energiatárolási 
projektek számára 2018 októberéig nyújtott uniós támogatásokat. 2019-ben a 
Horizont 2020 keretprogramban szerepelt egy akkumulátorokkal kapcsolatos 
projektekre vonatkozó, 114 millió euró értékű pályázati felhívás is46, 2020-ban pedig 
további finanszírozásra is lehetőség nyílik ezen a területen. 

44 A Bizottság a Horizont 2020 keretprogram legtöbb programját közvetlenül 
irányítja. Elsősorban a kutatóknak nyújtott támogatásokat, valamint a kis- és 
középvállalkozásokban a kutatást és az innovációt támogató egyedi eszközöket 
finanszíroz. A Horizont 2020 keretprogram köz- és magánszféra közötti partnerségeket 
is társfinanszíroz, például az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös 
Vállalkozást. A keretprogram emellett kutatási és innovációs hálózatokat is támogat, 

                                                       
45 Réunion du comité exécutif (Végrehajtó bizottsági ülés), Conseil national de l’industrie 

(Országos Ipari Tanács), 2018. május 28., 23. o. 

46 Ebből 25 millió euró szilárdtest akkumulátorokra és 20 millió euró redox folyadékáramos 
akkumulátorokra. 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2018/05/dossier_de_presse_-_conseil_national_de_lindustrie.pdf
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mint például az Európai Innovációs és Technológiai Intézet InnoEnergy és Nyersanyag 
tudományos és innovációs társulását (EIT InnoEnergy TIT és EIT Nyersanyag TIT). 

7. ábra. A Horizont 2020 hozzájárulása a hálózati energiatárolási, illetve

az alacsony szén‐dioxid‐kibocsátású mobilitást célzó projektekhez

Forrás: Számvevőszéki elemzés, a Bizottság adatai alapján. 

45 Ezenkívül z Európai Beruházási Bank (EBB) az első típusú, a magánbefektetők
számára nagy kockázatot jelentő, kereskedelmi léptékű energia‐infrastruktúrával 
kapcsolatos demonstrációs projektek támogatása céljából hiteleket, garanciákat és 
sajáttőke‐típusú finanszírozást nyújt az InnovFin energetikai demonstrációs 
projektekre (EDP) vonatkozó eszköz révén. 2018 októberéig az eszköz egy 52 millió 
euró összegű hitelt nyújtott egy, az energiatárolás területén megvalósuló projekthez. 

46 A Bizottság 2009‐ben vezette be a „jövőbeni és kialakulóban lévő technológiák”
kiemelt kezdeményezések fogalmát47. A cél olyan hatás elérése, amely nagyobb, mint 
az egyes nemzeti kezdeményezések összege. E kezdeményezések egyike, amely az 
energiatárolás szempontjából jelentőséggel bír, a „Grafén” kiemelt kezdeményezés. 

47  Az IKT új távlatai: a jövőbeni és kialakulóban lévő technológiák európai kutatási stratégiája, 
COM(2009) 184 final, Európai Bizottság, 2009; A jövőbeni és kialakulóban lévő technológiák 
zászlóshajói: Új partnerségi megközelítés a nagy tudományos kihívások kezelése és az 
innováció fellendítése érdekében Európában, SWD(2014) 283 final, Európai Bizottság, 2014; 
FET Flagships Interim Evaluation (A jövőbeni és kialakulóban lévő technológiák zászlóshajói: 
időközi értékelés), Európai Bizottság, 2017. 
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2018 folyamán a Bizottság konzultációt folytatott az érdekelt felekkel egy olyan 10 
évre szóló uniós kiemelt kezdeményezés létrehozása céljából, amely támogatja az 
alapvető és alkalmazott kutatást a jövőbeli akkumulátortechnológiák területén. 
A kutatási és ipari szereplők egy csoportja javaslatot nyújtott be az akkumulátorokkal 
kapcsolatos kiemelt kezdeményezésre, amely 2018 decemberében “Battery 2030+ 
Manifesto” címmel jelent meg48. 

Igazgatási eljárások 

47 A Horizont 2020 keretprogram, noha egyszerűbb az elődeinél, még mindig igen 
összetett49. A Horizont 2020 keretprogrammal kapcsolatos ellenőrzésünk50 során is 
megállapítottuk, hogy a kedvezményezettekre háruló adminisztratív terhek 
csökkentek, de a program továbbra is összetett51. 

48 Minél összetettebbek a finanszírozási eszközök, annál kevésbé vonzóak a 
potenciális résztvevők számára. A bonyolultság hátrányos helyzetbe hozza azokat a 
potenciális pályázókat is, például az első alkalommal pályázókat és a kkv-kat, akik nem 
ismerik kellően az eszköz finanszírozási szabályait52. A Horizont 2020 program időközi 
értékelése hangsúlyozza, hogy „a finanszírozási struktúra túl összetett, és 
akadályozhatja a szervezeteket abban, hogy azonosíthassák azokat a pályázati 

                                                       
48 Lásd: a Battery 2030+ weboldala. 

49 Hozzájárulás a „Horizont 2020” keretprogramot követő uniós kutatási programok 
egyszerűsítéséhez, tájékoztató, Európai Számvevőszék, 2018. március. 

50 „A Horizont 2020 keretprogramban bevezetett, egyszerűsítést célzó intézkedések többsége 
könnyítést jelentett a kedvezményezettek számára, ám még mindig vannak fejlődési 
lehetőségek” című, 28/2018. sz. különjelentés, Európai Számvevőszék, 2018. 

51 Különösen: a Bizottság iránymutatása átfogó, de nehezen alkalmazható; a gyakori 
módosítások zavart és bizonytalanságot okoznak; javult ugyan a résztvevői portál, de még 
mindig nehéz eligazodni rajta; a személyzeti költségekre vonatkozó szabályok továbbra is 
bonyolultak a résztvevők számára; a kkv-k részvétele ugyan javult, de továbbra is fennállnak 
akadályok. 

52 LAB – FAB – APP – Investing in the European future we want (Befektetés Európa jövőjébe, 
amilyennek mi akarjuk), Európai Bizottság, 2017, 16. o.; az érdekeltek Európai 
Számvevőszék által gyűjtött visszajelzései. 

http://battery2030.eu/
http://battery2030.eu/
http://battery2030.eu/
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/Briefing_paper_H2020/Briefing_paper_H2020_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/Briefing_paper_H2020/Briefing_paper_H2020_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/hu/Pages/DocItem.aspx?did=47542
https://www.eca.europa.eu/hu/Pages/DocItem.aspx?did=47542
https://www.eca.europa.eu/hu/Pages/DocItem.aspx?did=47542
http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other_reports_studies_and_documents/hlg_2017_report.pdf
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felhívásokat és eszközöket, amelyek a legjobban megfelelnek az igényeiknek, valamint 
a párhuzamos munkavégzés kockázatával járhat”53. 

Támogatásban részesülő energiatárolási technológiák 

49 A Bizottság összesen 1,34 milliárd euró összegű támogatást ítélt oda a 
Horizont 2020 programból 396, a hálózati energiatárolásához és alacsony szén-dioxid-
kibocsátással járó mobilitáshoz kapcsolódó projektre: az összeg 25%-át az 
akkumulátorokkal kapcsolatos projektek, 37%-át pedig hidrogén- vagy 
üzemanyagcellával kapcsolatos projektek finanszírozására fordították (lásd: 8. ábra). 

50 Az akkumulátorokra irányuló kutatási projektekre szerződésbe foglalt 315 millió 
eurónak több mint a fele a lítiumion akkumulátorokkal foglalkozó projektekre irányult. 
Az új, potenciálisan új generációs akkumulátortípusokra fordított összegek a 
következők voltak: 7% lítium-kén akkumulátorokra; 3% redox folyadékáramos 
akkumulátorokra; 1% szilárdtest akkumulátorokra és 1%-nál kevesebb savas 
ólomakkumulátorokra. További 13%-ot különböző egyéb fejlett 
akkumulátortechnológiákkal54 kapcsolatos fejlesztések támogatására fordítottak. 

                                                       
53 A „Horizont 2020” keretprogram által az intelligens, környezetbarát és integrált 

közlekedéshez nyújtott támogatás: Időközi értékelő jelentés, Európai Bizottság, 2017, 
6.5.3. szakasz. A Horizont 2020 átfogó időközi értékelése, Európai Bizottság, SWD(2017) 220 
final, 20., 79., 122., 150. o. 

54 Többek között: nátrium-ion, nátrium-kén, sav-bázis, cink-levegő és kalcium-ion 
akkumulátorok. 

http://ec.europa.eu/research/transport/pdf/final_report_evaluation_h2020_sc4_29112016.pdf
http://ec.europa.eu/research/transport/pdf/final_report_evaluation_h2020_sc4_29112016.pdf
https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/h2020_evaluations/swd(2017)220-in-depth-interim_evaluation-h2020.pdf
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8. ábra. A Horizont 2020 energiatárolási projektjei 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, a Bizottság adatai alapján. 

51 A Bizottság 2017-ben értékelte a Horizont 2020 alkalmazott kutatási vagy 
demonstrációs, akkumulátorokkal kapcsolatos projektjeit55. Az értékelés időpontjáig 
befejezett 28 projektre nézve a Bizottság értékelői a következőket állapították meg: 

o 3 projekt sikeres volt, de nem eredményezett igazi áttörést; 

o 8 projekt részleges sikert ért el; 

o 17 projekt nem érte el kitűzött céljait, irreleváns eredményeket hozott, vagy csak 
korlátozott mértékben gyakorolt hatást. 

A technológia alkalmazása 

52 Európában több energiával kapcsolatos területen is „alkalmazási deficit” 
tapasztalható, mivel az ígéretes innovációk nehezen kerülnek kereskedelmi 

                                                       
55 Batteries: A major opportunity for a sustainable society (Akkumulátorok: Nagy lehetőség a 

fenntartható társadalom számára), Európai Bizottság, 2017. 
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forgalomba56. A Bizottság az energiatárolási technológiákkal kapcsolatos kutatást és 
innovációt támogató legfontosabb finanszírozási eszközeit a fejlesztés különböző 
szakaszainak támogatására alakította ki (lásd: 9. ábra). 

9. ábra. Az energiatároláshoz kapcsolódó kutatást és innovációt 
támogató főbb uniós finanszírozási eszközök áttekintése 

 
Megjegyzés: a 2018. október előtt odaítélt támogatásokat figyelembe véve. 
Forrás: Európai Számvevőszék. 

53 A közlekedést, az energiaügyet és a távközlést 30 milliárd euróval finanszírozó 
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz az alternatív üzemanyagok infrastruktúráját is 
finanszírozza. 2014 óta 270 millió euróval járult hozzá a gyorstöltő hálózatok és a 
hidrogéntöltő állomások létrehozásához. Emellett energiatárolási infrastruktúrára is 
előirányzott 113 millió eurót. 2016-ban 98 millió eurót biztosított egy sűrített levegős 
energiatároló berendezés tervezésének és építésének finanszírozására. Tehát ezek a 
források is támogatják az energiatárolási technológia bevezetését. 

54 A Bizottság a Horizont 2020 keretprogramot a „nagy ötletek laboratóriumból a 
piacra juttatásának”57 programjaként határozza meg. Egyes, a Horizont 2020 
keretprogramból finanszírozott projektek valóban hozzájárulnak a piacra juttatáshoz. 

                                                       
56 Scaling Up Innovation in the Energy Union (Az energiaunión belüli innováció fokozása), I24C 

and Cap Gemini, 2016; Közlemény a tiszta energiákkal kapcsolatos innováció 
felgyorsításáról, Európai Bizottság, COM(2016) 763 final, 2016.11.30.; Az európai 
energiarendszer átalakításának felgyorsítása egy integrált stratégiai energiatechnológiai 
terv (SET-terv) segítségével, Európai Bizottság, (C/2015/6317), 2015.09.15. 

57 Elsősorban a Horizon 2020 weboldalán. 
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https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
https://europeanclimate.org/de/scaling-up-innovation-in-the-energy-union-to-meet-new-climate-competitiveness-societal-goals/
http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_en_act_part1_v6_0.pdf
http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_en_act_part1_v6_0.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_ACT_part1_v8_0.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_ACT_part1_v8_0.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_ACT_part1_v8_0.pdf
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Az InnoEnergy és a Nyersanyagok TIT-ek és az EBB InnovFin EDP eszköze az alkalmazás 
és az innováció támogatására szolgáló eszközöket finanszíroznak (lásd: 
3. háttérmagyarázat). 

3. háttérmagyarázat. Az energiatárolási megoldásaik kereskedelmi 
forgalomba hozatalához támogatásban részesülő vállalatok (néhány 
példa) 
o Egy, az elektromos járművek feltöltésére szakosodott vállalat a Horizont 2020 

kkv-eszközének támogatásával egy korábbi terméken alapuló új, intelligens 
töltőpontot fejlesztett ki. A projekt néhány technikai fejlesztésre és a piacra 
lépés előkészítésére terjedt ki. Az új intelligens töltési pont jelenleg már 
elérhető kereskedelmi forgalomban. 

o 2009-ben és 2013-ban egy franciaországi kutatóközpont részt vett két, az 
Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás által irányított 
projektben. 2015-ben a kutatóközpont létrehozott egy spin-off (kiválással 
létrejött) vállalkozást a kifejlesztett technológia hasznosítására. A vállalat az 
InnoEnergy TIT kockázati tőkéjét használta fel egy olyan piackész megoldás 
kereskedelmi bevezetéséhez, amely integrálja az energiatermelést és -tárolást 
olyan épületek és ökokörzetek számára, amelyek helyi és megújuló 
energiaforrásokat vesznek igénybe. 

o Egy olasz/francia kkv 2009 óta részesült a Közös Vállalkozás támogatásában 
mikrohálózatok számára biztosított energiatárolás fejlesztése céljából. Ez a 
megoldás az ingadozó jellegű megújuló energiaforrásokat a biztonságos 
hálózatüzemeltetés céljából stabil forrásokká alakítja. 2017-ben a vállalat az 
Európai Stratégiai Beruházási Alapból származó, az EBB által kezelt kölcsönben 
részesült a termék tovább fejlesztése és forgalmazása érdekében. 

55 A Horizont 2020 program 2017. évi időközi értékelésében a Bizottság rámutatott 
az innováció ösztönzése terén tett előrelépésre, főként a magánszektornak a 
Horizont 2020 projektjeiben való fokozott részvételére, de elismerte, hogy az 
innovációs szakadék továbbra is fennáll. Az értékelés ajánlása szerint nagy mértékben 
javítandó az áttörést hozó és a piacteremtő innováció támogatása58. Az 
Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás (FCH JU) tevékenységeire 
vonatkozó 2017. évi bizottsági időközi értékelés59 azt is megállapította, hogy az FCH 
Közös Vállalkozás résztvevői kevéssé alkalmazták az EBB kockázatmegosztási eszközeit 
a hidrogénalapú megoldások bevezetésének előmozdítására. Az értékelés szerint 

                                                       
58 Key findings from the Horizon 2020 interim evaluation (A Horizont 2020 időközi 

értékelésének főbb megállapításai), Európai Bizottság, 2017. 

59 Interim evaluation of the Clean Sky 2 Joint Undertaking (2014–2016) operating under 
Horizon 2020 (A „Horizont 2020” program keretében működő Tiszta Égbolt 2 Közös 
Vállalkozás időközi értékelése (2014–2016)), Európai Bizottság, 2017. 

https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/brochure_interim_evaluation_horizon_2020_key_findings.pdf#view=fit&pagemode=none
https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/fch2.pdf
https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/fch2.pdf
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korlátozott a koordináció az FCH Közös Vállalkozás programjai, valamint a nemzeti és 
regionális szintű fellépések között. A következő, 2021 és 2027 közötti időszakra 
vonatkozó, Horizont Európa elnevezésű keretprogramban a Bizottság „az innovatív 
megoldások intenzívebb piaci bevezetését” javasolta. 

56 A kutatásról megkérdezett szereplők csaknem háromnegyede (a 19 szereplő 
közül 14) szintén megerősítette a piaci bevezetésre való összpontosítás hiányát. 
Rámutattak arra is, hogy a kutatási projektek eredményeinek piacra juttatását javító 
mechanizmusok nem voltak megfelelőek. Azt is kijelentették, hogy nem létezik olyan 
rendszer, amely nyomon követné a lezárt projekteket, és elősegítené a kutatás 
eredményeinek terjesztését. 

Az energiatárolás uniós jogi kerete 

Hálózati energiatárolás 

57 A támogató jogszabályi keret és a kiszámíthatóbb piaci feltételek – például a 
harmonizált műszaki szabványok – fokozhatják az energiatárolás iránti keresletet, 
csökkenthetik a befektetés kockázatát, és ennek köszönhetően magánberuházásokat 
vonzhatnak be a technológiai fejlesztésbe60. 

A „Tiszta energia minden európainak” csomag 

58 A 2016 végén javasolt „Tiszta energia minden európainak” csomag célja a tiszta 
energiákra való átállás elősegítése volt. Kiemelendő, hogy a villamos energia piacára 
vonatkozó javaslatok célja nagyobb rugalmasság biztosítása a nagyobb arányú 
megújuló energiaforrások tárolása tekintetében. A javaslatok olyan rendelkezéseket 
tartalmaznak, amelyek a tárolás jogi akadályainak felszámolását célozzák. A csomag 
nyolc jogszabályból áll, közülük négyet fogadtak el 2018-ban61: 
o Irányelv a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának 

előmozdításáról; 
                                                       
60 EU Competitiveness in Advanced Li-ion Batteries for E-Mobility and Stationary Storage 

Applications – Opportunities and Actions (Az Unió versenyképessége az e-mobilitás és a 
helyhez kötött tárolási alkalmazások céljára kifejlesztett fejlett lítiumion akkumulátorok 
területén – Lehetőségek és fellépések), JRC Science for Policy Report, 2017; EASE-EERA 
Energy Storage Technology Development Roadmap (EASE-EERA energiatárolási 
technológia-fejlesztési ütemterv), EASE-EERA, 2017; Roadmap Battery Production 
Equipment (Ütemterv: akkumulátorgyártó berendezések), VDMA, 2016. 

61 Lásd: a „Tiszta energia minden európainak” csomag bizottsági weboldala. 

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.HUN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.HUN
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC108043/kjna28837enn.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC108043/kjna28837enn.pdf
http://ease-storage.eu/wp-content/uploads/2015/10/EASE-EERA-recommendations-Roadmap-LR.pdf
http://ease-storage.eu/wp-content/uploads/2015/10/EASE-EERA-recommendations-Roadmap-LR.pdf
http://battprod.vdma.org/documents/7411591/7483998/VDMA+Roadmap+Battery+Production+Equipment+2030/7acbecf6-0590-4754-984c-ecb378d2227b?version=1.0
http://battprod.vdma.org/documents/7411591/7483998/VDMA+Roadmap+Battery+Production+Equipment+2030/7acbecf6-0590-4754-984c-ecb378d2227b?version=1.0
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans
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o Irányelv az épületek energiahatékonyságáról; 
o Irányelv az energiahatékonyságról; és 
o Rendelet az energiaunió és az éghajlat-politika irányításáról. 

59 2018 végén az Európai Tanács, az Európai Parlament és az Európai Bizottság 
megállapodásra jutott a fennmaradó négy jogszabályról: 
o Rendelet a villamosenergia-ágazati kockázatokra való felkészülésről; 
o Rendelet az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynöksége 

létrehozásáról; 
o Irányelv a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról; 
o Rendelet a villamos energia belső piacáról. 

60 A két utolsó jogszabály közvetlenül az energiatárolásra irányul. A villamos energia 
belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló irányelv közös szabályokat állapít 
meg a villamos energia termelésére, átvitelére, elosztására, tárolására, a 
villamosenergia-ellátásra, valamint a fogyasztóvédelmi szabályokra vonatkozóan, 
annak érdekében, hogy az Unión belül ténylegesen integrált, versenyképes, 
fogyasztóközpontú és rugalmas, továbbá tisztességes és átlátható villamosenergia-
piacok jöjjenek létre. A 2018. évi irányelv első alkalommal határozza meg a villamos 
energia tárolásának fogalmát is: „a villamos energia végső felhasználásának 
elhalasztása egy későbbi időpontra, mint amikor azt előállították, vagy az elektromos 
energia egy tárolható energiává történő átalakítása, az ilyen energia tárolása, azt 
követő átalakítása oly módon, hogy az energiát ismét villamos energiaként, vagy egy 
másik energiahordozóként használják fel”. Fontos alapelv, hogy az energiatárolásról 
szóló rendeletnek technológiasemlegesnek kell lennie, ösztönöznie kell az innovációt, 
és lehetővé kell tennie, hogy a számos technológia egyenlő mértékben versenyezzen 
egymással. 

61 A villamos energia belső piacáról szóló rendelet célja, hogy megállapítsa a jól 
működő, integrált villamosenergia-piacok alapelveit, amelyek többek között 
megkülönböztetésmentes piaci hozzáférést tesznek lehetővé a kereslet-szabályozási és 
energiatárolási szolgáltatások nyújtói számára. Aránytalanul nagy hálózati 
infrastruktúra nem építhető ki olyan esetekben, amikor más lehetőségek – köztük a 
tárolás – jobb gazdasági megoldást kínálnak. A tagállamoknak az elosztórendszer-
üzemeltetőket rugalmassági szolgáltatások, többek között tárolási szolgáltatások 
beszerzésére is ösztönözniük kell. 

62 Az érdekeltek a jelenlegi uniós jogszabályokat általában véve nem találták 
támogatónak (lásd: 10. ábra). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?toc=OJ:L:2018:156:TOC&uri=uriserv:OJ.L_.2018.156.01.0075.01.HUN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0210.01.HUN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1548341680894&uri=CELEX:32018R1999
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=COM:2016:862:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:52016PC0863R(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:52016PC0863R(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=consil:ST_5076_2019_INIT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=consil:ST_5070_2019_INIT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=consil:ST_5076_2019_INIT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=consil:ST_5076_2019_INIT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=consil:ST_5070_2019_INIT
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10. ábra. Az érdekeltek visszajelzései az uniós jogszabályokról (%) 

 
Forrás: Az Európai Számvevőszék felmérése, 2018. 

A befektetők által tapasztalt akadályok 

63 A közös szabályozási megközelítés eddigi hiánya azt eredményezte, hogy a 
tagállamok eltérően közelítik meg az energiarendszeren belüli tárolás kérdését. Ez a 
hiányosság mindeddig az életképes és jövedelmező energiatároló berendezések 
kifejlesztését is hátráltatta. Az interjúalanyok különösen a következő négy, a 
magánszektor nagyobb beruházásait akadályozó problémára hívták fel a figyelmünket: 

o hálózati díjak; 

o a különböző szolgáltatásokból származó bevételek összevonása; 

o a tároló berendezések tulajdonjoga; 

o a villamos energia más energiaformákkal való kombinálása. 

Hálózati díjak 

64 A villamos energia belső piacára vonatkozó, 2009-ben elfogadott jelenlegi közös 
szabályok62 előírják a tagállamok számára, hogy átlátható és megkülönböztetésmentes 
módon alkalmazzanak díjszabásokat a villamosenergia-hálózatokhoz való 
hozzáféréshez. Kifejezetten az energiatárolás ügyével azonban a szabályok nem 

                                                       
62 A villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/54/EK irányelv 

hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 2009/72/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv (HL L 211., 2009.8.14., 55. o.) 25. cikke. 
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Az Európai Bizottságnak az energiatárolási projektek 
irányításával és végrehajtásával kapcsolatos intézkedései 

támogatják az Unió éghajlatváltozással és energiával 
kapcsolatos célkitűzéseinek elérését? 

(23 válasz)

Támogatják az uniós jogszabályok az energiatárolási 
technológiák alkalmazását?
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https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0055:0093:HU:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0055:0093:HU:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0055:0093:HU:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0055:0093:HU:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0055:0093:HU:PDF
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foglalkoznak. Legalább négy tagállamban a tároló berendezések tulajdonosainak a 
hálózati díjakat, illetve adókat kétszer kellett megfizetniük, egyszer fogyasztóként, 
egyszer pedig termelőként (lásd: 4. háttérmagyarázat), ami csökkentette az 
energiatárolási beruházások jövedelmezőségét. A felmérésünkben részt vevő öt 
szereplő szerint az ilyen kettős díjfizetési kötelezettség akadályt jelent az 
energiatárolásba való beruházás tekintetében. 

65 A villamos energia belső piacáról szóló uniós rendelet 2018. decemberi végleges 
tervezete63 értelmében a hálózatüzemeltetők nem tehetik díjkötelessé a hálózataikhoz 
való hozzáférést, és „a díjak (…) nem befolyásolhatják sem előnyösen, sem hátrányosan 
az energiatárolást”. Ez arra a kérdésre vonatkozik, hogy kettős hálózati díjakat kell 
fizetni a tároló berendezések tulajdonosai számára a hálózat használatáért: egyrészt a 
tároló berendezések feltöltésekor, másrészt amikor a tároló kiürül. Ez azonban nem 
érinti a kettős adóztatás eseteit, azok továbbra is a tagállamok hatáskörébe tartoznak. 
A Bizottság jelenleg végzi az energiaadó-irányelv64 értékelését. 

4. háttérmagyarázat. Egyes energiatároló berendezéseknek kétszeres 
hálózati díjat kell fizetniük 

A hálózati díjat az elektromos hálózat villamos energia szállítására való 
felhasználásáért fizetik. A díjat a végső fogyasztó fizeti; egyes tagállamokban a 
villamosenergia-termelők is fizetnek díjat a hálózathoz való hozzáférésért. Emellett a 
villamosenergia-fogyasztók – és néhány tagállamban a -termelők is – 
villamosenergia-adót fizetnek. 

Tárolás esetén a villamosenergia-hálózatot kétszer használják: először a tároló 
berendezés feltöltésekor, másodszor pedig letöltéskor. Maga a tároló berendezés 
azonban nem minősül sem generátornak, sem végső fogyasztónak. A tárolók nem 
sorolhatóak be pontosan egyik kategóriába sem: egyes tagállamok kétszeresen írják 
elő számukra a hálózati díjak, illetve a villamosenergia-adó megfizetését, egyrészt 
mint termelők, másrészt mint fogyasztók számára. 

A kettős díjfizetés több tagállamban, köztük Ausztriában, Németországban, 
Finnországban és Hollandiában is vonatkozik a villamosenergia-tároló 
berendezésekre. Finnország és Hollandia jelenleg vizsgálja felül szabályozását e 
probléma kezelése érdekében. 

                                                       
63 A rendelettervezetet várhatóan 2019 első felében fogadják el, és 2020 januárjától fogják 

alkalmazni. 

64 A Tanács 2003. október 27-i 2003/96/EK irányelve az energiatermékek és a villamos energia 
közösségi adóztatási keretének átszervezéséről (HL L 283., 2003.10.31., 51. o.). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1553862688816&uri=CELEX:32003L0096
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1553862688816&uri=CELEX:32003L0096
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A különböző szolgáltatásokból származó bevételek összevonása 

66 A villamos energia tárolása mellett a tárolási technológiák más hálózati 
támogatási szolgáltatásokat is nyújthatnak, mint például a frekvenciaválasz (lásd: 
11. bekezdés), a feszültségtartás65, a terheléskövetés66 vagy a villamosenergia-
kereskedelem. Ebből adódóan az energiatárolási projekteket több bevételi forrás is 
finanszírozhatja67, ami korlátozza a beruházási kockázatokat. 

67 A villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló 
irányelvjavaslat 2018. decemberi változata68 szerint biztosítani kell, hogy a tároló 
berendezés tulajdonosai „jogosultak legyenek egyidejűleg több szolgáltatást nyújtani, 
ha ez műszakilag megvalósítható”. Az irányelvtervezet olyan ügyfelekre vonatkozik, 
akik a telephelyükön megtermelt villamos energiát tárolják, saját termelésű villamos 
energiát értékesítenek vagy rugalmas végrehajtási rendszerekben vesznek részt, 
feltéve, hogy ezek a tevékenységek nem képezik elsődleges üzleti vagy szakmai 
tevékenységüket. Azokkal a vállalatokkal, amelyek ilyen szolgáltatásokat fő 
tevékenységként nyújtanak, az irányelvtervezet nem foglalkozik. 

Tulajdonviszonyok 

68 A villamos energia belső piacára vonatkozó javasolt közös szabályok értelmében 
az elosztórendszer-üzemeltetők – a megfelelően bizonyított esetek69 kivételével – e 
szabályozott piacon fennálló semlegességük megőrzése érdekében nem lennének 
jogosultak energiatároló berendezések birtoklására, fejlesztésére, irányítására vagy 
üzemeltetésére. Hasonló rendelkezések vonatkoznának az átviteli hálózatot 
működtető átvitelirendszer-üzemeltetőkre is. 

                                                       
65 Energia felvétele vagy eltávolítása a hálózatból az állandó feszültség fenntartása érdekében. 

66 Azt biztosító mechanizmus, hogy elegendő energia álljon rendelkezésre a kereslet 
kielégítéséhez. 

67 EASE-EERA Energy Storage Technology Development Roadmap (EASE-EERA energiatárolási 
technológia-fejlesztési ütemterv), EASE-EERA, 2017; az energetikai tárolásirendszer-
üzemeltetőktől kapott számvevőszéki ellenőrzési visszajelzések. 

68 Az irányelvtervezetet elfogadására várhatóan 2019 első felében kerül sor, és az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20 napot követően kell alkalmazni. 

69 Például, ha ilyen szolgáltatásokra vonatkozóan nincs piaci ajánlat, vagy ha a tároló 
használata az elosztó hálózat hatékony, megbízható és biztonságos üzemeltetésének 
biztosítására korlátozódik. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=consil:ST_5076_2019_INIT
http://ease-storage.eu/ease-eera-storage-technology-development-roadmap-2017-hr/
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69 Az új szabályok elfogadásáig és a tulajdonosi jogok tisztázásáig fennálló 
jogbizonytalanság sem a magánvállalkozások, sem a hálózatüzemeltetők számára nem 
kedvez az energiatároló berendezésekbe való befektetéshez. 

A villamos energia más energiaformákkal való kombinálása 

70 A villamos energia többek között hő, hidrogén vagy szintetikus földgáz 
formájában tárolható. Az ilyen, ágazatokon átívelő energiakombinációk elősegíthetik 
egyrészt a versenyképes rugalmasság biztosítását az uniós villamosenergia-rendszer 
számára, másrészt az eredetileg a villamosenergia-ágazatban létrehozott megújuló 
energiaforrások más ágazatokba való átcsoportosítását, ami a többi ágazat 
dekarbonizációjához is hozzájárulhat70. 2018 decemberéig az uniós jogszabályok nem 
szabályozták az ágazatokon átnyúló energetikai megoldásokat. 

71 A szabályozás hiánya megnehezítette annak meghatározását, hogy az Unió 
energetikai és éghajlat-politikai céljainak megvalósulását elősegítő energiatárolási 
projektek esetében az ilyen kombinációk hogyan lehetnek jövedelmezőek. 

72 Két megkérdezett szereplő a fent említett kettős hálózati díjakra hivatkozott, 
mint a villamos energia más energiaforma szerinti tárolását akadályozó tényezőkre71. 
Egyikük hangsúlyozta, hogy a zöld hidrogén esetében nem volt tanúsítási rendszer, ami 
szintén csökkenti az ilyen gáz előállítására irányuló ösztönzést. Az Unió első 
alkalommal a megújulóenergia-irányelv átdolgozásában foglalkozott a zöld hidrogén 
tanúsításával, amely irányelv elfogadására 2018 decemberében került sor. Az irányelv 
a zöld gáz esetében bevezette a származási garanciát, amelynek köszönhetően a végső 
fogyasztó láthatja, hogy az energia egy adott részét, illetve mennyiségét megújuló 
energiaforrásokból állították elő. Mivel a származási garanciákkal kereskedni lehet, ez 
növelheti a zöld gáz gazdasági értékét. 

73 Az átdolgozott megújulóenergia-irányelv arra is kötelezi az elosztórendszer-
üzemeltetőket, hogy legalább négyévente értékeljék a távfűtési vagy -hűtési 

                                                       
70 EASE-EERA Energy Storage Technology Development Roadmap (EASE-EERA energiatárolási 

technológia-fejlesztési ütemterv), EASE-EERA, 2017; az energetikai tárolásirendszer-
üzemeltetőktől kapott számvevőszéki ellenőrzési visszajelzések. 

71 Ezt a problémát az Innovative large-scale energy storage technologies and Power-to-Gas 
concepts after optimisation (Az innovatív nagy volumenű energiatárolási technológiák és a 
az áramot gázzá alakító technológia (Power-to-Gas) fogalmai optimalizálást követően) 
(Store & Go, 2017) című dokumentum is szemlélteti. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.HUN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.HUN
http://ease-storage.eu/ease-eera-storage-technology-development-roadmap-2017-hr/
https://www.storeandgo.info/fileadmin/downloads/2017-08-29_STOREandGO_D8.1_RUG_submitted.pdf
https://www.storeandgo.info/fileadmin/downloads/2017-08-29_STOREandGO_D8.1_RUG_submitted.pdf
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rendszerek azon potenciálját, hogy olyan szolgáltatásokat is tudnak-e nyújtani, mint 
például a kereslet-szabályozás és a megújuló energiaforrásokból előállított 
villamosenergia-többlet tárolása. A villamos energia belső piacára vonatkozó közös 
szabályokról szóló irányelv-javaslat72 előírná a tagállamok számára a biztonságos, 
megbízható, hatékony és megkülönböztetéstől mentes rendszerek működésének 
megkönnyítését az egyéb energiahálózatokkal, nevezetesen a gáz-, és fűtési 
rendszerekkel kapcsolatban. Ezek az új rendelkezések a villamosenergia-, a fűtési és a 
gázágazat közötti kapcsolatok erősítését célozzák. 

Energiatárolás a közlekedés területén 

Nemzeti szakpolitikai keretek 

74 Az Unióban jelenleg mintegy 160 000 nyilvános töltőállomás áll az elektromos 
járművek rendelkezésére73. A Bizottság szerint 2025-re kétmillió nyilvános 
töltőállomásra lehet szükség74. Az Unió az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájáról 
szóló 2014. évi irányelvben75 foglalkozott azzal, hogy az elektromos járművek számára 
nincsen elég töltőállomás. Az irányelv értelmében a tagállamok nemzeti szakpolitikai 
kereteikben saját célértékeket határoznak meg a töltőinfrastruktúra fejlesztésére 
vonatkozóan. 

                                                       
72 Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a villamos energia belső piacára 

vonatkozó közös szabályokról (átdolgozás), az Európai Unió Tanácsa, 5076/19, 2019, 
58. cikk d) pontja. 

73 Alternatív Üzemanyagok Európai Megfigyelőközpontja, 2019. február. 

74 Feltételezve, hogy 2025-ben az új járművek 7% -a lesz elektromos meghajtású.Impact 
Assessment of the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council 
setting emission performance standards for new passenger cars and for new light 
commercial vehicles (Az új személygépkocsikra és az új könnyű haszongépjárművekre 
vonatkozó kibocsátási követelmények meghatározásáról szóló európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre irányuló javaslat hatásvizsgálata), SWD (2017) 650 final, Európai 
Bizottság, 2017 (forrás: Az alternatív üzemanyagok lehető legszélesebb körű elterjedése 
felé – Cselekvési terv az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájára vonatkozóan, 
SWD(2017) 365 final, Európai Bizottság, 2017). 

75 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. október 22-i 2014/94/EU irányelve az alternatív 
üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről (OJ L 307., 2014.10.28., 1. o.). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=consil:ST_5076_2019_INIT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=consil:ST_5076_2019_INIT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32014L0094
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32014L0094
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=consil:ST_5076_2019_INIT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=consil:ST_5076_2019_INIT
http://www.eafo.eu/
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2017/EN/SWD-2017-650-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2017/EN/SWD-2017-650-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2017/EN/SWD-2017-650-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2017/EN/SWD-2017-650-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=COM:2017:0652:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=COM:2017:0652:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32014L0094
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32014L0094
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75 A Bizottság szerint76 a nemzeti szakpolitikai keretek néhány esetben hiányosak és 
nem egységesek a tagállamok között, továbbá a tagállamok sokkal szerényebb nemzeti 
szintű célokat tűztek ki, mint ami a Bizottság várakozása szerint 2020-ra szükséges 
lenne. A Bizottság megítélése szerint a tagállamok 2020-ra esetleg még ezeket a 
nemzeti célokat sem fogják elérni. Ennek következtében nem volna elégséges a 
töltőinfrastruktúra lefedettsége uniós szinten és bizonyos tagállamokban, ami miatt 
pedig az emberek inkább le fognak mondani az elektromos járművek megvásárlásától. 

76 Az irányelv előírja a Bizottság számára, hogy 2020-ig tegyen jelentést annak 
végrehajtásáról. A jelentésnek elsősorban a gazdasági és környezeti hatásokat kell 
értékelnie. A Bizottság ezt követően szükség esetén javaslatot nyújthat be annak 
módosítására. 

Műszaki szabványok harmonizációja 

77 Az uniós feltöltőállomásokon már több típusú csatlakozó létezik. Az Unióban 
konkrétan három gyorstöltésre alkalmas szabvány áll versenyben egymással77: 
o az irányelv által előírt és 18 autómárka által használt „CCS Type 2” (körülbelül 

7000 töltőállomás); 
o a 13 márka által használt CHAdeMO (körülbelül 7400 töltőállomás); 
o a Tesla szupertöltő (körülbelül 3100 töltőállomás), amelyet csak Tesla autók 

használhatnak. A Tesla autók egy adapterrel férhetnek hozzá más 
töltőállomásokhoz, más autók azonban nem használhatják a Tesla 
töltőállomásokat. 

Ennek következtében előfordulhat, hogy egy elektromos autó használójának több, 
egyenként több száz euróba kerülő kábel szállítására van szüksége ahhoz, hogy 
mindegyik – vagy legalábbis a legtöbb – rendelkezésre álló töltőinfrastruktúrához 
hozzá tudjon férni. 

78 Az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájáról szóló irányelv a töltéskor 
alkalmazandó csatlakozótípusok műszaki specifikációját is tartalmazza. A cél az, hogy 
valamennyi töltőállomás valamennyi elektromos járművel kompatibilis legyen. 2017 
novemberétől minden új vagy felújított töltőállomásnak rendelkeznie kell legalább egy 
olyan csatlakozóval, amely megfelel a következő egyedi nemzetközi szabványoknak: 
„Type 2” (lassútöltéshez) és „CCS Type 2” (gyorstöltéshez). Az irányelv nem határozza 

                                                       
76 Detailed Assessment of the National Policy Frameworks (A nemzeti szakpolitikai keretek 

részletes értékelése), Európai Bizottság, SWD(2017) 365 final, 1. rész. 

77 JRC, 2019. február. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32014L0094
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d80ea8e8-c559-11e7-9b01-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_3&format=PDF
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meg pontosan, hogy mely határidővel kell elvégezni a csatlakozók cseréjét a meglévő 
töltőállomásokon abban az esetben, ha azokat nem újítják fel. 

Az energiahálózat és a közlekedés közötti kapcsolatok 

79 Ha a közlekedési és villamosenergia-ellátási ágazatok ténylegesen szén-dioxid-
semlegessé kívánnak válni, akkor az elektromos járműveket hatékonyan integrálni kell 
az elosztó hálózatba78. Az elektromos járművek felhasználóinak gyors feltöltési időre 
van szüksége, ami befolyásolhatja a hálózat stabilitását. A hálózatba kapcsolt 
elektromos járművek akkumulátorai a töltési díjak csökkentése érdekében 
kihasználhatnák az áringadozásokat, és a hálózat számára villamosenergia-szolgáltatás 
révén rugalmassági szolgáltatásokat is nyújthatnak79. Ez nagy mennyiség esetében 
nagy mértékben rugalmasabbá teheti a hálózatot. 

80 A villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló irányelv-
javaslat80, amelynek elfogadására várhatóan 2019-ben kerül sor, előírja a tagállamok 
számára, hogy szabályozást dolgozzanak ki a töltőállomások és az elosztó hálózatok 
összekapcsolásának megkönnyítése érdekében. Az irányelv-javaslat kötelezővé teszi a 
villamosenergia-hálózatok, illetve a töltőállomások üzemeltetői közötti 
együttműködést, és előírja a tagállamok számára, hogy szüntessék meg az elektromos 
töltőinfrastruktúra kiépítése előtt álló adminisztratív akadályokat. 

                                                       
78 Vehicle-Grid Integration. A global overview of opportunities and issues (Járművek és 

hálózatok integrálása. A lehetőségek és a kérdések globális áttekintése), University of 
California Berkeley National Laboratory, 2017. június; Integration of electric vehicles in 
smart grid: A review on vehicle to grid technologies and optimization techniques 
(Elektromos járművek intelligens hálózatokba történő integrálása: A hálózathoz kapcsolt 
járművek technológiáinak és az optimalizálási technikáknak a felülvizsgálata), Kang Miao 
Tan Vigna, K. Ramachandaramurthy, Jia Ying Yong, Renewable and Sustainable Energy 
Reviews, Volume 53, 2016. január. 

79 Például: villamos energia visszavezetése a hálózatba nagy kereslet idején, és tárolása 
alacsony kereslet idején. 

80 A villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályok (átdolgozás), Európai Bizottság, 
az Európai Unió Tanácsa, 5076/19, 2019. 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_en_act_part1_v7_864.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_en_act_part1_v7_864.pdf
http://scholar.google.lu/scholar_url?url=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S136403211500982X&hl=en&sa=T&ct=res&cd=0&d=4308366419484897003&ei=Wge7W5LkIcX_mAHRxI6QCg&scisig=AAGBfm21zN0tMqpg1uAMIQbcVr6IJZ0DgQ&nossl=1&ws=1518x691
http://scholar.google.lu/scholar_url?url=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S136403211500982X&hl=en&sa=T&ct=res&cd=0&d=4308366419484897003&ei=Wge7W5LkIcX_mAHRxI6QCg&scisig=AAGBfm21zN0tMqpg1uAMIQbcVr6IJZ0DgQ&nossl=1&ws=1518x691
https://www.sciencedirect.com/science/journal/13640321
https://www.sciencedirect.com/science/journal/13640321
https://www.sciencedirect.com/science/journal/13640321/53/supp/C
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=consil:ST_5076_2019_INIT
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81 Az elemekről és akkumulátorokról szóló, 2006. évi irányelv81 előírja, hogy az 
akkumulátorgyártók finanszírozzák a hulladékelemek összegyűjtésének és 
újrafeldolgozásának nettó költségeit. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a gyártóknak 
újrahasznosítási díjat kell fizetniük a nemzeti begyűjtési rendszerek számára az általuk 
forgalomba hozott akkumulátorok után. Az elektromos járművek használt telepei 
újrahasznosíthatók úgy, hogy azokat hálózatirányítási műveleteknél alkalmazott 
nagyobb akkumulátoregységekbe építik be Az elemekről és akkumulátorokról szóló 
irányelv azonban a használt akkumulátorokat a hulladékok csoportjába sorolja. Mind 
az eredeti akkumulátorok gyártói, mind pedig a használt akkumulátorok 
újraösszeszerelésével foglalkozó vállalatok esetében egyaránt meg kell fizetni az 
újrahasznosítási díjakat, függetlenül attól, hogy az akkumulátorok teljesen eltérő 
összefüggésben kerülnek újrafelhasználásra. A Bizottság már tett lépéseket annak 
érdekében, hogy feltárja az ilyen típusú újrafeldolgozást gátló szabályozási 
akadályokat, és esetleg módosítsa a jogszabályt. A tervek szerint a Bizottság 2019 első 
negyedévében teszi közzé értékelését az elemekről és akkumulátorokról szóló uniós 
irányelvről. 
  

                                                       
81 Az Európai Parlament és a Tanács 2006. szeptember 6-i 2006/66/EK irányelve az elemekről 

és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról, továbbá a 
91/157/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX:32006L0066
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX:32006L0066
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX:32006L0066
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Záró gondolatok 
82 Az energiatárolás alapvető fontosságú az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, 
megújuló energián alapuló rendszerre való átállás és az EU éghajlati és energetikai 
céljainak elérése szempontjából. Tájékoztatónkban hét fő kihívást emeltünk ki, 
amelyekkel az Uniónak az energiatárolási technológiák kifejlesztésére és bevezetésére 
irányuló támogatás területén szembesülnie kell. A Bizottság, többek között a „Tiszta 
energia minden európainak” csomag és az európai akkumulátoripari összefogás révén 
megtette az első lépéseket e kihívások egy részének kezeléséhez. 

1. Koherens uniós stratégia biztosítása 

o Az Unió lítiumion-akkumulátorgyártási kapacitásának fejlesztése később 
kezdődött meg, mint más élen járó globális régiók esetében, így a versenyelőny 
megszerzése nehézségekbe ütközhet. 

2. Az érdekelt felek általi támogatottság növelése 

o Egyes szereplők számára továbbra is aggodalomra ad okot az uniós stratégiai 
keret, különösen ami a technológiai döntéseket illeti. 

3. Az uniós kutatásfinanszírozás összetettségének csökkentése 

o A következő keretprogram során építeni kell a Horizont 2020 keretprogramban 
már megtett egyszerűsítési intézkedésekre. 

4. Az energiatárolási technológiákkal kapcsolatos kutatás és innováció 
eredményesebb támogatásához szükséges, 

o hogy megtaláljuk a módját, miként növelhető a releváns kutatási projektek 
sikerességi aránya. 

5. Energiatárolási technológiák bevezetése 

o Annak a kockázatnak a kezelése, hogy az innovatív energiatárolási megoldások 
alkalmazását és piacra juttatását támogató mechanizmusok a gyakorlatban 
elégtelennek bizonyulnak. 

6. A befektetők előtt álló akadályok kiküszöbölése 

o Az energiatároló berendezésekbe történő magánszektorbeli beruházások 
ösztönzése az új uniós villamosenergia-szabályozás vonatkozó szempontjainak 
teljes körű és eredményes végrehajtásától függ. 

7. Az alternatív üzemanyagokhoz szükséges infrastruktúra fejlesztése 

o Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiarendszerre való energetikai átállás 
támogatásához elengedhetetlen lesz a megfelelő és hozzáférhető 
töltőinfrastruktúra kifejlesztésére irányuló nemzeti szakpolitikai keretek 
létrehozása. 
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I. melléklet 

Az energiatároláshoz nyújtott uniós támogatás – a főbb részcélok 
áttekintése 

 
Forrás: Európai Számvevőszék. 

2007

Európai stratégiai 
energiatechnológiai terv

Helyhez kötött tárolás Mobil tárolás
Az energiatároláshoz 

kapcsolódó kutatás és 
innováció

2009
A tiszta és energiahatékony közúti 
járművek használatának 
előmozdításáról szóló irányelv

2013 Megújulóenergia-irányelv

Horizont 2020 kutatási program

2018

2014

A személygépkocsikra és kisteherautókra 
nézve a CO2-kibocsátáscsökkentési 
célértékeket meghatározó szabályok

2015

Az európai energiarendszer 
átalakításának felgyorsítása egy 
integrált stratégiai 
energiatechnológiai terv 
segítségével

2017 Energiatárolás – a villamos energia 
szerepe

Európa mozgásban 
(első mobilitási csomag)

2016 „Tiszta energia minden 
európainak” csomag

Az alacsony kibocsátású mobilitás 
európai stratégiája

A tiszta energiákkal kapcsolatos 
innováció felgyorsítása

2008

Irányelv az alternatív üzemanyagok 
infrastruktúrájának bevezetéséről

A környezetbarát mobilitásról szóló csomag
(az Unió második mobilitási csomagja)

Európai akkumulátoripari összefogás

Irányelv a megújuló energiaforrásból előállított energia használatának 
támogatásáról (átdolgozás)

A jövő mobilitása 
(az Unió harmadik mobilitási 
csomagja)

Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszköz

Hetedik kutatási keretprogram

Intelligens energia – Európa
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II. melléklet 

A főbb energiatárolási technológiák áttekintése 

   

Technológia Leírás Alkalmazás 
   

Vízszivattyús 
villamosenergia-
tárolás 

 

A vízszivattyús villamosenergia-tárolásra használt 
berendezéseknek mindig részét képezi két, különböző 
magassági szinteken elhelyezkedő tározó. Az energia 
tárolása és kibocsátása a tározók közötti vízátvitel révén 
történik. Letöltéskor a fentebb elhelyezkedő tározóból a 
víz turbinákon át távozik, és elektromos áramot termel. 
Töltési módozatban ugyanezek a turbinák felfelé 
szivattyúzzák a vizet. Kapacitást tekintve az összes 
villamosenergia-tárolás 85%-a vízszivattyús tárolás. 
Európában még mindig találhatóak megfelelő földrajzi 
adottságú területek. A vízszivattyús berendezések 
hálózati energia nagymértékű tárolására szolgálnak, 
energiatárolási kapacitásuk 100 MW-tól (kisebb 
berendezések) akár 3000 MW-ig is terjedhet. Európában 
a berendezések átlagos kapacitása körülbelül 300 MW. 
Egy új berendezés költsége ezért elérheti az 1 milliárd 
eurót is. 

 

   

Savas 
ólomakkumulátorok 

 

A savas ólomakkumulátorok a leggyakrabban alkalmazott 
újratölthető akkumulátorok, amelyeket a hagyományos 
belső égésű motorral felszerelt járművekben széles 
körben, elektromos járművek meghajtásához azonban 
jóval szűkebb körben alkalmaznak. A lítiumion 
akkumulátoroknál kevésbé költségesek. Legfőbb 
hátrányuk az alacsony hatékonyság és a többi 
akkumulátorhoz képest rövidebb élettartam. Az Unióban 
a savas ólomakkumulátorok 99%-át újra felhasználják. 
Jelenleg fejlesztés alatt vannak ennek az 
akkumulátortípusnak a fejlettebb formái.  

 

   

Alkalmazás – jelmagyarázat 

 Hálózattámogatási 
szolgáltatások 

 
Napi tárolás 

 
Közút 

 

Háztartások 
 

Szezonális tárolás 

 

Légi/vízi közlekedés 
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Lítiumion 
akkumulátorok 

 

A lítiumion akkumulátor az elektromos járművek 
esetében leggyakrabban alkalmazott energiaforrás. 
Energia- és teljesítménysűrűsége egyre jelentősebb. 
Több, különböző elektrolitokkal és elektródákkal működő 
változata van alkalmazásban. Egyes elektródatípusokhoz 
költséges vagy korlátozottan rendelkezésre álló 
nyersanyagra, többek között kobaltra van szükség. A 
lítiumion akkumulátorok jelenleg költségesebbek a savas 
ólomakkumulátoroknál, de a költségek gyors ütemben 
csökkennek. 

 

 

   

Redox 
folyadékáramos 
akkumulátorok 

 

A redox folyadékáramos akkumulátorok két – egy pozitív 
és egy negatív töltésű – elektrolittartályból állnak, ezeket 
elektródák és egy membrán választja el egymástól. A két 
tartályban eltérő a kémiai oxidálási szint, és ez a 
különbség okozza, hogy az ionok és az elektromosság 
átáramlanak a membránon. Ez az akkumulátortípus 
általában hálózati energia nagymértékű tárolására 
szolgál. Ezzel az akkumulátorral sok más technológiánál 
hatékonyabban valósul meg a nagy mennyiségű energia 
tárolása. Az akkumulátor kapacitása több olcsó elektrolit 
hozzáadásával növelhető. A folyadékáramos akkumulátor 
sok más akkumulátor-típusnál hosszabb élettartamú, 
energiasűrűsége azonban kisebb. 

 

   

Nátrium-kén 
akkumulátor 

 

A nátrium-kén akkumulátorokat 20 éve alkalmazzák a 
hálózati szolgáltatások területén. A legtöbb berendezés 
mérete 1 és 10 MW közötti. Működési hőmérsékletük 
300–350⁰C, ami lehetetlenné teszi háztartási 
alkalmazásukat. 

 

   

Szuperkondenzátor 

 

A szuperkondenzátor két réteg vezető anyagból, és az 
ezek közé beékelt szigetelő rétegből tevődik össze. 
A villamos energia tárolása úgy történik, hogy a vezető 
rétegek között elektromos töltés jön létre. 
A szuperkondenzátorok rövid távú energiatárolást 
tesznek lehetővé, mivel igen gyorsan képesek nagy 
mennyiségű energiát befogadni és kibocsátani. 
Karbantartási szükségletük minimális. Hálózati 
szolgáltatásokhoz, illetve autóipari fékrendszerek és 
gyorsítórendszerek részeként alkalmazzák őket. 
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Lendkerék 

 

Egy villanymotor nagyon nagy sebességgel (percenként 
akár mintegy 100 000-es fordulatszámon) forgat egy 
rotort. Az energia a rotor lassításával nyerhető ki. 
A lendkerék leginkább nagy mennyiségű energia rövid 
távú tárolására alkalmas, és ideális megoldást nyújt 
nagyon gyors reakcióidőt igénylő hálózati szolgáltatások 
esetében. A lendkereket a közlekedésben is alkalmazzák 
a hajtóerő rövid idejű növelésére. 
Közép-, illetve hosszú távú energiatárolásra nem 
alkalmas, mivel a tárolt energia körülbelül 15%-át egy 
órán belül elveszíti. 

 

   

Üzemanyagcella/elek
trolizáló cella 

 

Az üzemagyagcellák a hidrogént alakítják villamos 
árammá úgy, hogy a hidrogén és a levegőben található 
oxigén között idéznek elő reakciót. Elektrolizáló cellaként 
is működhetnek, az elektromos áramot a víz 
felbontásához felhasználva. Ez szolgál alapul az áramot 
gázzá alakító technológiához is. A hidrogén a 
gázhálózatba injektálva vagy földgázzá alakítva több 
hónapig tárolható. 
Itt inkább energiaátalakítási, mintsem energiatárolási 
technológiáról van szó, de gázzá alakítás révén lehetővé 
teszi a villamos energia tárolását. 

 

 

   

Sűrített levegő 

 

A levegő sűrítése révén nyert energiát földalatti 
barlangokban tárolják. Feltöltéskor a levegőt összesűrítik, 
majd az a földfelszín alatt, nagy nyomás alatt hónapokig 
eltárolható. Később a turbinába vezetett levegő kitágul 
és elektromos áramot generál. Alacsony hatásfokú 
sűrített levegőn alapuló megoldásokat már az 1970-es 
évek óta alkalmaznak. Jelenleg van folyamatban a nagy 
hatásfokú megoldások kifejlesztése, amelyek révén a 
sűrítéskor keletkező hő is tárolható. 

 

   

Cseppfolyós levegő 

 

A cseppfolyós levegős energiatárolás (LAES) hűtési 
folyamat révén biztosítja az energia tárolását. A levegőt 
annak cseppfolyóssá válásáig hűtik, majd a cseppfolyós 
levegőt szigetelő anyagból készült tartályban tárolják. 
A folyamatot megfordítva villamos áram előállításához a 
kitáguló levegő egy turbinát hajt meg. 
A cseppfolyós levegős technológia az energiatárolás 
kevéssé költséges formája, mivel a berendezések 
hagyományos ipari összetevőkből létrehozhatóak. 
Mindössze néhány teljes körűen működő ilyen 
berendezés létezik. Ennek a tárolási technológiának a 
legnagyobb hátránya az alacsony hatásfok (50% alatti, 
míg az akkumulátorok esetében a hatásfok 75–90%). 
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Hőtárolás 

 

A lakossági elektromos vízmelegítők használhatóak 
energiatárolásra is: a hő szigetelő anyagból készült 
víztartályban tárolható, így a háztartások néhány óráig 
tárolhatják az energiát. Hűtött víz vagy jég használatával 
hideg tárolás is lehetséges. Egy másik megoldás a szilárd 
töltetű hőtárolás, amelyhez a téglákkal feltöltött 
radiátorokat olcsó villamos áram használatával fűtik fel. 
A hő igény szerint, később szabadul fel. Aknás tárolás 
során egy földbe fúrt üreghez rögzített hőszivattyút 
alkalmaznak nagy mennyiségű hő szezonális, felszín alatti 
tárolásához. 

 

   

Sóolvadékos 
hőtárolás 

 

A hőtárolás e formája esetében villamos- vagy 
napenergia használatával fűtenek fel egy sóolvadékot 
tartalmazó konténert. A tárolóeszköz annyira melegszik 
fel, hogy gőz keletkezhessen, így a tárolt hőből 
gőzturbinák alkalmazásával energia állítható elő. Ez a 
megoldás – koncentrált napenergia használatával 
kombinálva – a napenergia napi tárolását teszi lehetővé. 
A sóolvadékos hőtárolás jelenleg a globális hőtárolási 
kapacitás 75%-át teszi ki. 

 

A képek forrása sorrendben: ENGIE/Electric Mountain; Európai Számvevőszék; Európai Számvevőszék, VoltStorage GmBH; NGK 
Insulators, LTD; Maxwell Technologies; Európai Számvevőszék; Laurent Chamussy, 2010. Európai Unió; RWE; Highview Power; 
Rotex Heating Systems GmBH; Marquesado Solar. 

  

http://www.ngk-insulators.com/en/index.html
http://www.ngk-insulators.com/en/index.html
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Glosszárium 
Akkumulátor: Az akkumulátor a villamos energiát kémiai energia formájában tároló, 
majd azt villamos energiává visszaalakító eszköz. Az akkumulátor jellemzően három 
részből – két elektródából és közöttük egy elektrolitből – áll. Ha egy feltöltött 
akkumulátor áramkörhöz kapcsolódik, a töltéssel rendelkező ionok az elektrolit révén 
áramlani kezdenek az elektródák között, ami elektromosságot hoz létre az 
áramkörben. Az akkumulátorrendszerek akkumulátortelepekből, ezek pedig cellákból 
tevődnek össze. A cellákban találhatók az elektrolitok és elektródák, ezek tárolják a 
kémiai energiát. 

Alkalmazás: Egy új technológia vagy szolgáltatás piaci forgalmazásra történő 
bevezetése. 

Átvitelirendszer-üzemeltetők (TSO): Az átvitelirendszer-üzemeltetők a villamos 
energia országos vagy regionális szintű átviteléért felelős szervezetek. 
A villamosenergia-piac más szereplőitől, például az energiatermelő társaságoktól 
függetlenül tevékenykednek. 

Demonstráció: Validálási tevékenység, amelynek révén egy technológiáról kimutatják, 
hogy az technikailag, illetve gazdaságilag életképes. A termékdemonstráció történhet 
laboratóriumban vagy valós környezetben, illetve valós vagy közel valós méretben. 

Elosztórendszer-üzemeltető (DSO): Az elosztórendszer-üzemeltetők az elosztó 
hálózatok üzemeltető vezetői (esetenként tulajdonosai), akik szabályozott piacon 
tevékenykednek. 

Energiatárolás: Egy adott mennyiségű energia – vagy végső energiaként, vagy másik 
energiahordozóvá alakítva történő – felhasználásának az előállítás pillanatától egy 
későbbi fogyasztási időre történő halasztása. 

Horizont 2020: Az Unió kutatási és innovációs keretprogramja a 2014 és 2020 közötti 
időszakra. 

Ingadozó jellegű energiaforrások: Olyan energiaforrásokat nevezünk ingadozó 
jellegűnek, amelyek nem folyamatosan állítanak elő energiát, és amelyeket nem lehet 
közvetlenül irányítani. A szélturbinák például akkor nem termelnek energiát, ha nem 
fúj a szél, míg a szolárpanelek energiatermelése éjjel szünetel. 

Megújuló energia: Az emberi időskálán mérhető idő alatt, természetes módon 
újratermelődő megújuló forrásokból – így például napfényből, szélből, biomasszából és 
geotermikus hőből – nyert energia. 

Üvegházhatású gázok: A Föld légkörében takaróként ható gázok, amelyek csapdába 
ejtik a hőt, és az ún. „üvegházhatás” révén felmelegítik a Föld felszínét. A fő 
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üvegházhatású gázok a szén-dioxid (CO2), a metán (CH4), a dinitrogén-oxid (N2O) és a 
fluortartalmú üvegházhatású gázok (a fluorozott szénhidrogének, a perfluorozott 
vegyületek, az SF6 és az NF3). 

Üzemanyagcella: A hidrogén és az oxigén közötti elektrokémiai reakció révén villamos 
energiát termelő berendezés. 
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Rövidítések 
APAC: Ázsia, Csendes-óceán. A kelet-ázsiai, dél-ázsiai, délkelet-ázsiai, észak-ázsiai és 
óceániai régió 53 országát foglalja magában. 

EBB: Európai Beruházási Bank. 

EIT: Európai Innovációs és Technológiai Intézet. 

JRC: Közös Kutatóközpont. 

Kkv: Kis- és középvállalkozás. 

Li-ion akkumulátor: Lítiumion akkumulátor. 

SET-terv: Európai stratégiai energiatechnológiai terv. 

TIT: Tudományos és innovációs társulás. 
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A számvevőszéki munkacsoport 
Ezt a tájékoztatót a fenntartható természetierőforrás-gazdálkodásra szakosodott, 
Nikolaos Milionis számvevőszéki tag elnökölte I. Kamara készítette. A feladat 
végrehajtását Phil Wynn Owen számvevőszéki tag vezette Gareth Roberts 
kabinetfőnök és Olivier Prigent kabinetattasé, Richard Hardy ügyvezető, Krzysztof 
Zalega feladatfelelős, Lorenzo Pirelli feladatfelelős-helyettes, valamint Ingrid Ciabatti, 
Szegedi Gyula, Zeinab Drabu, Catherine Hayes és Alessandro Canalis számvevők 
támogatásával. Nyelvi támogatás: Richard Moore. 

 

Balról jobbra: Ingrid Ciabatti, Phil Wynn Owen, Olivier Prigent, Lorenzo Pirelli, Krzysztof 
Zalega, Alessandro Canalis, Zeinab Drabu, Richard Moore, Richard Hardy, Gareth 
Roberts, Szegedi Gyula és Catherine Hayes. 

 



Ahhoz, hogy csökkentse üvegházhatásúgáz-kibocsátását, 
az Uniónak a jelenlegi fosszilis tüzelőanyagokra épülő 
energetikai rendszerről kis szén-dioxid-kibocsátású 
és elsősorban megújuló energiaforrásokra épülő 
rendszerre kell áttérnie. Ennek az energetikai átállásnak 
a megkönnyítéséhez az energia nagyobb mértékű 
tárolására van szükség, mind az energiahálózat, mind a 
közlekedés esetében. Tájékoztatónk az uniós energiatárolás 
fejlesztésével kapcsolatos főbb nehézségeket vázolja fel.
Elemzésünkhöz a vonatkozó dokumentáció áttekintése, 
energiatárolási kutatási projektek helyszíni felkeresése, a 
Bizottsággal és az energiatárolás területén tevékenykedő 
szereplőkkel készített interjúk, korábbi ellenőrzéseink 
és tájékoztatóink, valamint egy az energiatárolási 
technológiák és piacok területén jártas szakértővel 
folytatott konzultáció szolgált alapul.
Megállapításunk szerint e területnek a következő három 
kihívással kell szembesülnie: i. egy energiatárolási stratégia 
kialakítása; ii. a kutatás és az innováció eredményes 
felhasználása; és iii. támogató jogszabályi keret létrehozása.

© Európai Unió, 2019
Az olyan fényképek és más anyagok felhasználásához vagy reprodukálásához, amelyek szerzői jogainak nem az 
Európai Unió a tulajdonosa, közvetlenül a szerzői jog tulajdonosától kell engedélyt kérni.  
Borító: © Európai Unió / Fotó: Robert Meerding / Forrás: EB, Audiovizuális Szolgálat 
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