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Ipari hidrogénhasználatok vázlatos áttekintése 

és a terület várható EU-s szabályozása



Bevezetés és háttér

Forrás:
ITM (2021): Magyarország Nemzeti 

Hidrogénstratégiája – Stratégia a tiszta 
hidrogén és hidrogéntechnológiák hazai 
bevezetésére és a hidrogénipar 
háttérbázisának megteremtésére.

a Nemzeti Hidrogénstratégia 
célrendszere



Bevezetés és háttér

Forrás:
ITM (2021): 
Magyarország 
Nemzeti 
Hidrogénstratégiája

„3. A stratégia megvalósítása”



IRENA Report, 2020

IRENA előrejelzés (2019):

- 6%2050 H2 a végső 
energiafelhasználásban

Hydrogen Council előrejelzés
(2020):

- 18%2050 H2 a végső 
energiafelhasználásban

„ellentmondás” a jelenlegi H2
felhasználásban: 

- 75-80 Mt/y vs. 120 Mt/y  ?

- a válasz: pure vs. Mixed (~2/3 vs 1/3)

- 75 - 120 MtH2 = 9 - 14,4 EJ

IEA előrejelzés (2020):

- 13%2070 H2 a végső 
energiafelhasználásban

Globális áttekintés a jelenlegi H2 használatokról
és néhány előrejelzés 



Forrás: IEA, 2019 (Prepard for G20, Japan)

Globális H2 mérleg a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szerint 



Hidrogén előállítás és felhasználás Mo-n a Nemzeti Hidrogénstratégia alapján (ITM, 2021)

Forrás: ITM (2021)

Pl. ~6.000 t/y melléktermék 
H2 (kék H2) mire elég? 

Egy gyors számpélda (2015) –
nyilvános előadásból

40.000 FCEV személyautó

@ 15e km/év; 1,0 kgH2/100 km



A vegyipari értékláncok, melyek hidrogént igényelnek

Forrás: NHTP Hidrogéntechnológiai Fehér Könyv (2021)



Várható EU-s szabályozás: ‚fit for 55’ csomagrészeként: RED-II revision (jelenleg: javaslat)

- általános háttér: a 2030-as megújuló energia cél 32%-ról  40%-ra emelkedik

- Article 22a: Mainstreaming renewable energy in industry

- Proposal for a Directive … amending Directive (EU) 2018/2001* promotion of energy 
from renewable sources … [2021/0218 (COD) ]                                                             (*RED-II)

• a tagállamoknak törekedniük kell arra, hogy az ipari szektorban - a végső energia 
felhasználásban és a nem energetikai célú felhasználásban – éves átlagban indikatív 
módon min. 1,1%/a mértékben növeljék a megújuló energia felhasználást 2030-ig 
(„indicative target”) 

• a tagállamok az … benyújtott integrált nemzeti energia- és éghajlati terveikbe (NEKT / 
NECP), valamint az előrehaladási jelentésekbe belefoglalják az ilyen indikatív 
növekedés eléréséhez tervezett és meghozott intézkedéseket 

- kérdés: statisztikai rendszerünk készen áll/alkalmas arra, hogy az ipari megújuló energia 
felhasználást mérje? (energiahordozóként, alapanyagként)



Várható EU-s szabályozás: ‚fit for 55’ csomagrészeként: RED-II revision (jelenleg: javaslat)

- Proposal for a Directive … amending Directive (EU) 2018/2001* promotion of energy 
from renewable sources … [2021/0218 (COD) ]                                                             (*RED-II)

• Art. 22/a) Member States shall ensure that 
the contribution of renewable fuels of non-
biological origin used for final energy and 
non-energy purposes shall be 50 % of the 
hydrogen used for final energy and non-
energy purposes in industry by 2030.

- Itt mire gondolt a költő??! 

- Itt érthető és reális Bizottsági szövegezésre lenne szükség! 
Ha ez azt jelentené, hogy 2030-ban a hidrogén mennyiség 50%-át REFUNOBIO-ként 
(értsd: kvázi zöld H2-ként) kellene előállítani, az erősen kérdéses, hogy realitás-e! (lásd a táblázat 

piros kiemelésű számait, melyeket x0,5-tel meg kell szorozni az 50% miatt, de így sem reális.) 

Elméleti számítások a magyarországi zöld 
H2-igény elektrolízis alapú kielégítésére



Megjegyzés: a Fit for 55% csomag része a CBAM „Carbon Border Adjustment
Mechanism”. Ez – jelenlegi változatában - négy ipari szektort érint: acélipar, 
műtrágya, alumínium, cement + a villamos energiát, DE az import H2-t nem 
érinti(!?) 

Hidrogén előállításhoz kapcsolódó karbon-lábnyom (globálisan, 2019): 
800 MtCO2 (a teljes CO2 emisszió ~2%-a)

A hidrogén előállítás karbon-lábnyoma

A földgáz + SMR alapú hidrogén előállítás karbon-intenzitása: 
~9-11 kgCO2/kgH2     (jellemző a 10-10,5 kg/kg közti érték, de több tényezőtől függ, pl. tisztaság – további PSA?)



Néhány példa: elektrolízis projekt-pipeline az iparban: 5- 500 MW projektek 2025-ös időtávon

Forrás: S&P Global Platts
(2021) in Hidrogén Hírlevél, 
2021/1 



Példa: szektorközi együttműködésre (acélipar – energiaipar)

- Thyssenkrupp (Duisburg, acélmű) zöld hidrogén ellátása

- RWE: 100 MW elektrolizáló kapacitás (Lingen-i erőmű) 

- az egyik H2-re átállított nagyolvasztó   
hidrogén igényének 70%-a, ~1,7 tH2/h 
50.000 t/év „klímasemleges” acél 
ez e műfajban kevés, de ez egy félüzemi demó  léptéknövelés megalapozása

- energia átvitel: H2 formájában, csővezetéken (Lingen  Duisburg)

- a pilotra kiválasztott nagyolvasztó átalakítása 2022 végéig megtörténik

- az RWE az elektrolízis üzemet endszer szintű szolgáltatások biztosítására is haználja



Példa: szektorközi együttműködésre (műtrágya gyártás – megújulók)

Spanyol Hidrogénstratégia (2020): 4 GW elektrolizáló kapacitás 2030-ra

 Endesa: 23 zöld hidrogén projekt bejelentése  340 MW elektrolizáló kapacitás 
(8 elektrolizáló üzemben) és körülbelül 2 GW nap- és szélerőműves termelési 
kapacitásfejlesztés   2,9 milliárd EUR beruházás és 26.000 tH2/év zöld hidrogén 

 Iberdrola: Iberdrola + NEL  Iberlyzer JV.   2023-ra 200 MW elektrolízis kapacitás
Tervezett együttműködés a Fertiberia nevű ammónia gyártóval   2027-re a Fertiberia
2 gyárában - négy lépcsős fejlesztéssel - ∑ 800 MW elektrolizáló kapacitás (ez közel
100%-ban zöld hidrogén alapú ammóniagyártás tenne lehetővé + a spanyol stratégiai 
cél 20%-át adná ez az egyetlen projekt) 



Költségek: ~2030-ra komoly várakozások pl. ammónia gyártásban

a tiszta ammónia ára 
jelenleg 650-800 USD/tNH3

Észak-Európában  ez 
még nagyon magas (140-
220 USD/tCO2 kvótaárat 

igényelne

Forrás: Hydrogen Council, 2021 

DE 2030-ra a jó megújulós
adottságokkal rendelkező 
területeken (pl. spanyol 

PV) - 50 USD/tCO2 kvótaár 
mellett - már versenyképes 

lehet a zöld H2 alapú 
ammónia 



Példa: iparfejlesztési vonatkozások

forrás: https://www.cleanenergywire.org/news/thyssenkrupp-switch-hydrogen-based-steel-production-2050

thyssenkrupp Uhde Chlorine
Engineers' Green Hydrogen 



Köszönöm a figyelmet !

www.hfc-hungary.org


