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Prosumerek alkotta energiaközösség 
energiafelhasználásának és napelemes energiatermelés 

egyidejűség-növelésének lehetőségei



Bevezetés

• PV penetráció rohamos növekedése (jellemzően KIF és KÖF 
elosztóhálózat) → decentralizálódó VER struktúra

• Jelentős számú KIF-re csatlakozó HMKE
– Beépített kapacitás 45%-a

• Prosumer esetén termelés és fogyasztás egyidejűsége kicsi
– Hálózati hatás jelentős

– Cél: egyidejűség növelése

• Energiatároló alkalmazása

• Napelemek tájolásának változtatása

• Fogyasztói befolyásolás (DSM: Demand Side Management)
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Alapmodellek

Fogyasztói alapmodell:

• Átlagos hazai lakossági felhasználó: 2600 kWh/év

• Adatsor: 1422 idősoros adatsor (500 kWh – 9000 kWh)
– Átlaga: 2509,27 kWh

– Fogyasztási adatok nomálása 2600 kWh-ra (szintetikus fogyasztói modell)

Termelői alapmodell:

• 3,12 kWp / 3 kVA HMKE idősoros termelés 

• Cél: átlagos háztartás önfogyasztásra termelése (2600 kWh/év)
– PV rendszer ideális körülmények között termel - 3635,98 kWh

– Termelési adatok nomálása 2600 kWh-ra (szintetikus termelői modell)
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Fogalmak

Energiaközösség: 

• Több termelő és több fogyasztó együttese.

Egyidejűség (I): 

• A termelés és a fogyasztás azon negyedórában tekinthető 
egyidejűnek, amelyben a megtermelt villamos energia pozitív 
(van termelés) és az, az adott negyedórában felhasználásra is 
kerül.

Napelemes penetráció: 

• Egységtermelők és egységfogyasztók aránya.
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Energiaközösség egyidejűsége

• Penetráció: 100%

• Termelés és fogyasztás havi lefolyása
– Szezonális hatás megfigyelhető

• Termelés és fogyasztás egyidejűsége
– Nagy szórás: 15,79% – 100% között változik 

– Átlag 45,95%

• Penetráció – egyidejűség kapcsolata

• Penetráció nő – egyidejűsége csökken 
– Tendencia leírására: negyedfokú polinom 
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Egyidejűségnövelés

Energiatároló alkalmazása nélkül:

• A napelemek tájolásának változtatása 
– Napközbeni termelési csúcs reggeli, valamint délutáni, kora esti 

időszakra való eltolása (nagyobb fogyasztási igény ekkor jelentkezik)

– Magastető esetén geometria korlátozza (D, K, NY)

– Kismértékű javulás érhető el

• DSM
– Fogyasztás koncentrálása többletteremelés időszakára 

– Jelentős egyidejűségnövelés érhető el

Energiatároló alkalmazásával:

• Lakossági szinten szinte kizárólag szolár akkumulátor 
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Egyidejűségnövelés

Megvalósítás: 

• A kiválasztott technológia:
– Li-ion LiFePO4 szolár akkumulátor 

• Típusa: Relion RB48V150 

• Feszültsége: 48 V 
• Kapacitás: 150 Ah (7,680 kWh)
• Megengedett kisütési mélység (DoD) 50%, de átlagosan 40,02%

Egyidejűség (II): 

• A termelési görbe virtuális kitolásával az egyidejűsége 100%-ot
meghaladhatja.  

• A 100% fölötti rész megmutatja, hogy valójában napsütötte 
negyedórákon felül hány további negyedórában tudja 
akkumulátoros rendszer a fogyasztást ellensúlyozni. 
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Egyidejűségnövelés

• Modell:
– Minden energiaközösségi tag rendelkezik akkumulátorral

• Termelés és fogyasztás havi lefolyása
– Szezonális hatás megfigyelhető

• Termelés és fogyasztás egyidejűsége

– Nagy szórás: 65,71% – 221,19% között 

– Átlag 141,19%

• Penetráció – egyidejűség kapcsolata

• Penetráció nő – egyidejűsége nő 
– Tendencia leírására: negyedfokú polinom

– Kívánt hatás: 30% penetráció felett
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Energiatároló megtérülés

• Akkumulátor bekerülési költsége: kb. 300.000 Ft/év

• Lakossági felhasználó: szaldós elszámolás

• Vizsgálat: szaldó időalap változtatása (csökkentése)
– Éves szaldó

– Féléves szaldó

– Negyedéves szaldó

– Havi szaldó

– Napi szaldó

– Negyedórás szaldó

• Akkumulátor várható élettartama alatt (ciklusszám alapján 20 év, de a 
degradáció miatt reálisan csak 10 év), nem térül meg.
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Pénzügyi 
egyenleg [HUF]

Ellensúlyozható az akkumulátor 
éves költsége, mely kb.300 ezer 

HUF?

Éves szaldó 0,0 nem

Féleves szaldó 6.252,2 nem

Negyedéves szaldó 16.256,1 nem

Havi szaldó 17.022,8 nem

Napi szaldó 19.966,0 nem

Negyedórás szaldó 34.417,0 nem



Köszönöm a figyelmet!


