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Rövidítések jegyzéke 

BEV Battery Electric Vehicles, tisztán akkumulátoros elektromos jármű 

CCS Carbon Capture & Storage, Szén-dioxid leválasztási és tárolási eljárás 

CCU Carbon Capture & Utilization, Szén-dioxid leválasztási és hasznosítási eljárás 

CGH2 Compressed gas hydrogen – komprimált gáz állapotú hidrogén 

CHE Clean Hydrogen for Europe, az EU dedikáltan hidrogéntechnológiai RTD tevékenységek 

támogatására működtetett, PPP típusú szervezete 

CHP Combined heat and power – kapcsolt hő- és villamos energia termelés 

FCEV Fuel Cell Electric Vehicle – tüzelőanyag-cellás elektromos jármű 

FCH JU Fuel Cells & Hydrogen Joint Undertaking – az EU legjelentősebb, kifejezetten hidrogén-

technológiai fejlesztésekre, a kapcsolódó pályázati rendszer működtetésére létre-

hozott, PPP (Public-Private Partnership) típusú, közös vállalkozása 

HCNG hidrogént is tartalmazó sűrített földgáz 

HFC /  

HTC 

hydrogen & fuel cells – hidrogén tüzelőanyag-cellás technológiák összefoglaló megne-

vezése angolul illetve magyarul 

HRS Hydrogen Refuelling Station – Hidrogén üzemanyagtöltő állomás 

LH2 Liquid Hydrogen – cseppfolyós hidrogén 

MEKH Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 

PEM proton exchange membrane – proton-cserélő membrán (esetenként polimer elektrolit 

membránk kifejezés is használatos) 

PEM FC proton exchange membrane fuel cell – PEM típusú tüzelőanyag-cellák 

PtG / P2G Power-to-Gas megoldások gyűjtőneve 

RTD Research and Technology Demonstration – kutatás és technológiai demonstráció 

SMR Steam Methane Reforming, Metán vízgőzös reformálása (H2 előállítási módszer) 

SNG synthetic natural gas – szintetikus földgáz (szintetikus metán) 

TC tüzelőanyag-cella 

TEN-E Trans European Network – Energy, Transz-Európai Energetikai Hálózat 

TRL Technology Readiness Level – technológiai érettségi szint 

UHS Underground Hydrogen Storage, Föld alatti hidrogén tároló létesítmény 

ÜHG üvegházhatású gázok 

VER villamosenergia-rendszer 
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1. Bevezetés és háttér 

1.1 Hidrogéntechnológiai Platform rövid bemutatása - háttér és előzmények 
 

A Nemzeti Hidrogéntechnológiai Platform megalakításának előzményei egészen 2019 őszéig nyúlnak vissza, 

amikor is a Magyar Innováció Napja keretében rendezett fórumon vetődött fel szélesebb körben egy ilyen 

Platform létrehozásának ötlete. A Platform megalakításának kezdeményezői és társszervezői: i) az Eötvös 

Lóránd Kutatási Hálózat (ELKH2), ii) a Magyar Hidrogén és Tüzelőanyag-cella Egyesület, és iii) a Valor 

Hungariae Zrt3 voltak. A Platform megalakításának szándékát és időszerűségét pozitívan értékelték az 

illetékes kormányzati szervezetek, az érintett hazai egyetemek, kutatóintézetek, nagyvállalatok és KKV-k 

képviselői, így - a 2020 tavaszi Covid helyzet miatt kis késéssel és online formában – április 27-én tartotta 

meg alakuló ülését, amikor is már 37 szervezet jelezte részvételi szándékát. Az NHT Platform működésének 

első fázásban (2020.Q1 – 2021.Q1) még nem bejegyzett jogi személyként, hanem egyfajta 

projektszervezetként működik, melynek stratégiai jellegű irányítását az Irányító Bizottság, napi operatív 

működését az Operatív Menedzsment biztosítja. Pénzügyi hátterét állami források biztosítják, így a tagság a 

Platform I. fázisában nem fizet tagdíjat. A Platform tagsága a következő ábra szerinti ütemben növekedett; 

összetételét tekintve pedig kétharmados arányt meghaladó a vállalatok száma.  

     

A Platform egy olyan szervezeti-stratégiai-szakmai keretként működik, amely feltérképezi, bevonja, 

együttműködésre ösztönzi a hidrogéntechnológiák területén aktív hazai szereplőket. Kapcsolatot épít a 

Platform tagok, azaz a vállalati és tudományos, K+F+I szereplők, továbbá a releváns kormányzati szereplők 

között; biztosítja az érdekelt felek közti gördülékeny információáramlást. A kapcsolatépítés a nemzetközi, 

főleg EU-s hidrogéntechnológiai „vérkeringésbe” történő bekapcsolódásra is kiterjedt, ezen belül 

hangsúlyosan a közép-európai (illetve V4) régió hidrogéntechnológiai szereplőivel való kapcsolatépítésre. A 

Platform szakmai, stratégiai javaslatokat is ad a hazai szakpolitika - elsődlegesen az energia- és 

közlekedéspolitika, klímavédelem és iparfejlesztés - számára, amelyek egyrészről segítik a hidrogén-

                                                           
2
 Az ELKH-n belül elsődlegesen a Természettudományi Kutatóközpont, annak Anyag- és Környezeti Kémiai Intézete. 

3
 Időközben a Valor Zrt. egy szervezeti átalakulás következtében a VMV Zrt része lett. 
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technológiák hazai megjelenését, térnyerését; másrészről ösztönzik a felsorolt szakterületek fejlődését, azaz 

többrétű és kölcsönös előnyöket biztosíthatnak. 

A Platform belül öt munkacsoport létesült, amelyek az effektív szakmai munka jelentős részét végzik: 

i) hidrogén és villamosenergetika munkacsoport (vezeti: MVM Zrt.), 

ii) hidrogén és gázhálózatok munkacsoport (vezeti: MOL Nyrt. és FGSZ Zrt.), 

iii) közlekedési munkacsoport (vezeti: KTI Közlekedéstudományi Intézet), 

iv) K+F+I és oktatási munkacsoport (vezeti: TTK Természettudományi Kutatóközpont), 

v) ipari („horizontális”) munkacsoport (vezeti: AVL Hungary Kft.) 

Az NHT Platform számos konkrét tevékenységet végzett, illetve végez, amelyek között a leginkább kézzel 

fogható a Fehér Könyv megalkotása, de fontosságukat tekintve ugyanilyen lényegesek voltak az ezt 

megalapozó tevékenységek: 

 a hazai vállalati és K+F+I szektor körében a - meglévő és jövőben kiépíteni tervezett - hidrogén-

technológiai kompetenciák feltérképezése egy online, igen részletes kérdőív segítségével; 

 nemzetközi, regionális folyamatok és projektek azonosítása – különös tekintett az „IPCEI on 

Hydrogen” projektekre – amelyekbe történő bekapcsolódás kulcsfontosságú; 

 egy hazai felsőoktatási felmérés elvégzése a hidrogéntechnológiai ismeretek hazai oktatási 

helyzetéről; egyes felmérések elvégzése, különösen a hazai – „szürke”, „kék” és „zöld” – hidrogén 

előállítás valamint felhasználás (kereslet / kínálat) várható alakulásáról, a gázhálózati hidrogén 

betáplálás hazai lehetőségeiről és potenciáljáról. 

Jelen Fehér Könyv célja többszörös: 

 egyrészt a Fehér Könyv - az EU-s jog- és stratégiaalkotási folyamatokban is elterjedten használt 

„műfaj” – egy nagy horderejű kérdéskör tervezett kezelési módjáról készült átfogó összeállítás, 

amely iránymutatásul szolgál a későbbi jogszabályalkotás számára. Jelen esetben konkrétan a 

Nemzeti Hidrogén Stratégia megalapozását is szolgálja, továbbá összefoglalja a Platform 

tevékenységeit,  

 másrészt a hidrogén és hidrogéntechnológiák önmagukban is meglehetősen újszerű és komplex 

értékláncokat képeznek, melyek nem egy „légüres térbe” érkeznek, hanem olyan komplex és 

részleteiben szabályozott területekre, mint a (villamos) energetika, a földgáz szektor, a közlekedés, 

vagy az alternatív, illetve megújuló közlekedési üzemanyagok területei. Emiatt a Fehér Könyv 

második értelmezése egy olyan dokumentumot takar, amiből az olvasók, érdekelt felek megérthetik 

a mögöttes projekt lényegét, és kialakul egy közös értelmezés (common understanding) legalább a 

nélkülözhetetlen alapfogalmak tekintetében (mint pl. zöld / kék / szürke hidrogén, H2 értékláncok, 

szektorális integráció vagy a hidrogén völgy koncepció), 



10 
 

 a fentiekből fakadóan egyfajta edukációs célja is van a Fehér Könyvnek, ami kiterjed a technológiai 

alapokra, az alapvető jogi és szabályozási háttérre, és arra is, hogy – különösen - az EU-ban hol 

tartanak a hidrogéntechnológiák, illetve hogyan alakul fejlődési pályájuk legalább 2030-ig. 

A Fehér Könyv természetes limitációi közé tartozik, hogy közel sem tud feloldani minden felmerült 

problémát, hiszen sok fontos kérdés (pl. gázhálózati bekeverési arány) megválaszolásához, a szabályozás 

kialakításához sok esetben célzott, részletes kutatásokra is szükség van. A Fehér Könyv egyfajta vitaalapként 

is szolgál: kristályosodjanak ki a közös alapelvek és kívánatosnak tartott fejlődési irányok; de emellett már 

most kerüljenek felszínre az esetleges konfliktus pontok vagy eltérő vélemények, és ez utóbbiakat legalább 

részben igyekezzünk feloldani. Mindezt annak érdekében, hogy Magyarországon is megindulhasson a 

hidrogéntechnológiák - gazdaságfejlesztést, klíma- és környezetvédelmet, a megújuló energiák fokozott 

integrációját segítő - terjedése, térnyerése. 

1.2 A hidrogénhez és H-technológiákhoz kapcsolódó EU-s szakpolitikai háttér áttekintése 
 

A 2000-es évektől kezdődően még csak elvétve, majd az utóbbi kb. 10-12 évben egyre gyakrabban jelennek 

meg a különböző hidrogéntechnológiák, illetve maga a hidrogén, mint sokoldalúan használható (köztes) 

energiahordozó, illetve üzemanyag a különböző EU szintű energiapolitikai, klímapolitikai, közlekedéspolitikai 

stratégiákban, jogszabályokban. A hidrogén megjelenése a különböző EU-s joganyagokban egyrészt előfordul 

explicit (nevesített) módon; másrészt nem ritkán – az EU „technológiasemleges” logikai, jogalkotói 

megközelítése miatt – a hidrogén és hidrogéntechnológiák közvetlen említése nélkül is megjelennek 

jogszabályok, stratégiák, de ez utóbbiak is kifejezett hajtóerőt jelenthetnek a hidrogén-technológiai 

megoldások számára. (Mindkettőre, azaz az explicit módon és a közvetetten megjelenő hidrogéntechnológiai 

megoldásokra is lesz példa e fejezetben.) 2020-ban egy nagyon jelentős mérföldkőhöz érkeztünk, amikor is – 

nyár közepén Bizottsági közlemény formájában - kihirdetésre került az EU Hidrogén Stratégiája („A hydrogen 

strategy for a climate-neutral Europe”. Az EU szintű szakpolitikai áttekintés azért fontos - még ha ez most 

csak vázlatos formában történhet is -, mert ebből látható, hogy a hidrogén alapú energetika és mobilitás 

kérdésköre nem egyfajta „érdekes, múló hóbort”. Mára az EU-s fősodratú (main stream) szakpolitikák 

részévé vált, azok törekvéseivel (pl. dekarbonizáció, megújulók nagyfokú integrációja, decentralizált 

energiatermelés, okos hálózatok, alacsony vagy zéró (lokális) emissziójú közlekedés stb. éppen hogy szerves 

összhangban áll. 

 

 Az energiatermékek és a villamos energia adóztatási irányelve: 2003/96/EK 

Kronológiai sorrendben a hidrogéntechnológiák talán első említése 2003-ra nyúlik vissza, és az 

energiatermékek adóztatásáról szóló (2003/96/EK, ETD4) irányelvben történt, bár ekkor még praktikus 

                                                           
4
 ETD: Energy Taxation Directive 
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jelentősége nem volt. Az ETD irányelv 15. cikk (1) bekezdése nevesített módon tartalmazta (tartalmazza) a 

tüzelőanyag-cellákat is, mégpedig lehetőséget adva rá, hogy a tagállamok teljes vagy részleges 

adómentességeket vagy adókedvezményeket alkalmazhatnak – egyéb technológiai megoldások mellett – a 

tüzelőanyag-cellákkal fejlesztett villamos energiára. Jelentősége ezen irányelvnek most annyiban 

felértékelődhet, hogy az EU Zöld Megállapodás (Green Deal) következményeként éppen jelenleg 

felülvizsgálat alatt áll ez az irányelv [1]; és a felülvizsgálat egyik fontos célja, hogy az energiatermékek 

adóztatását a 2030-as klímavédelmi vállalásokhoz, majd a 2050-es klímasemlegességi célkitűzéshez igazítsák. 

 

 Stratégiai Energiatechnológiai Terv (SET Plan): COM(2007) 723 

A 2007-ben kiadott Európai Stratégiai Energiatechnológiai Terv (SET Terv) közlemény már explicit módon, és 

több pontján is hivatkozik a hidrogéntechnológiákra, például a következők szerint: „Az EU előtt álló 

kulcsfontosságú technológiai kihívások az elkövetkező 10 évben a 2050-as jövőkép valóra váltásához: …ki kell 

fejleszteni a hidrogén-üzemanyagcellákkal működő járművek kereskedelmét lehetővé tevő technológiákat, és 

meg kell teremteni az ipar számára e járművek forgalmazásához szükséges feltételeket. … Az 

üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös technológiai kezdeményezésről szóló javaslat kiváló példája 

az ilyen változásnak, hiszen egy közösségi kutatási keretprogram nyújtotta támogatást használnak – az 

iparral közösen – egy új, európai köz-magán társulás formájában megvalósuló kutatási és demonstrációs 

program társfinanszírozására.” Ez utóbbi kitétel valóra is vált és jelenleg is működik, az EU szinten igen 

fontosnak tekinthető Fuel Cells & Hydrogen Joint Undertaking (Közös Vállalkozás) formájában – lásd 

következő pontban. 

 

 FCH JU: Fuel Cells & Hydrogen Joint Undertaking, 2008 - 

Látszólag kakukktojás a Fuel Cells & Hydrogen Joint Undertaking, mivel ez egy szervezet; egy PPP (köz- és 

magánszféra partnersége) típusú, jogi személyiséggel rendelkező közös vállalkozás. Mégis azért említjük meg 

e fejezetben is, mivel az EU legfontosabb, dedikáltan hidrogéntechnológiai projektek és K+F+I tevékenységek 

támogatására szolgáló szervezete. 2008 óta működik, immáron a második (pénzügyi) ciklusában, ezért a 

hivatalos neve jelenleg FCH 2 JU. Jelen Fehér Könyv, illetve a Platform szempontjából még fontosabb, hogy a 

2.2 fejezetben található, jelenlegi és jövőbeni EU-s tervek leírása jelentős mértékben az FCH (2) JU különböző 

stratégiai dokumentumain, útitervein alapul. Továbbá a következő pénzügyi ciklusban (2021-től) e szervezet 

– már eldöntöttnek tekinthető módon – Clean Hydrogen for Europe (CH4E) néven folytatja tevékenységét. 

Az FCH JU-ról a Fehér Könyvben még több fejezetben részletesen lesz szó, így itt csak megemlítjük a 

létrehozására vonatkozó jogszabályokat: 

- Council Regulation (EC) 521/2008 setting up the Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking 

- Council Regulation (EU) 559/2014 establishing the FCH 2 Joint Undertaking 
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 Alternatív üzemanyag-infrastruktúra irányelv: 2014/94/EU (AFI) 

Az AFI5 irányelv az alternatív üzemanyagok fogalomkörében explicit módon tartalmazza a hidrogént is (a 

villamos energia, a CNG/LNG, az LPG és egyes bio-üzemanyagok mellett). Az irányelv a hidrogén üzemanyag-

infrastruktúrával kapcsolatban számszerű célokat nem határoz meg, de önálló cikkben tárgyalja ennek 

lehetőségeit; a preambulum pedig szintén számos helyen kitér a hidrogénre. Az eredeti (jelenleg hatályos) 

AFID irányelv konkrétan így fogalmaz a hidrogén töltőinfrastruktúra kapcsán (5. cikk): „A tagállamok, amelyek 

úgy döntenek, hogy a nemzeti szakpolitikai kereteikbe felveszik a nyilvánosan hozzáférhető hidrogén-

töltőállomások létesítését, biztosítják, hogy 2025. december 31-re megfelelő számú ilyen töltőállomás álljon 

rendelkezésre ahhoz, hogy biztosított legyen a hidrogénüzemű – köztük az üzemanyagcellás – gépjárművek 

közlekedése az érintett tagállamok által meghatározott hálózatokon belül, adott esetben beleértve a 

határokon átnyúló kapcsolódásokat is”. Külön kiemelendő, hogy Magyarország is azon EU tagállamok közé 

tartozik, amely az AFI irányelv keretében kidolgozott ún. Nemzeti Szakpolitikai Keret dokumentumában 

(2016) a hidrogén-mobilitás fejlesztését is – ha szerény mértékben, de – célként jelölte meg. Az AFI irányelv 

éppen jelenleg (2019/2020) felülvizsgálat alatt áll az Európai Bizottságnál és ennek eredményeként várható, 

hogy a hidrogén töltőinfrastruktúrára vonatkozó előírások erősödni fognak; sőt, az sem zárható ki, hogy a 

hidrogén töltőinfrastruktúra is (az elektromos töltőinfrastruktúrához hasonlóan) esetlegesen kötelezővé is 

válik az eddigi, ajánlott („szabadon választható”) státusz helyett. Ebbe az irányba mutat, hogy az időközben 

megalkotott EU-s Green Deal (2019) és a Helyreállítási Terv (Recovery Plan, 2020) is hangsúlyozza, hogy az 

alternatív üzemanyagok infrastruktúráját erősíteni kell, mivel eredeti (2014-es) AFID irányelv nem hozta meg 

a remélt előrelépést. Továbbá az alternatív üzemanyagok, közte a hidrogén töltő-infrastruktúráját 

hangsúlyosan az európai TEN-T útvonalak mentén, és a nagyvárosi, valamint elővárosi területeken kell 

fejleszteni. Az AFID irányelv felülvizsgált változata várhatóan 2021-ben jelenik meg; érdemes lesz erre 

kiemelt figyelmet fordítani. A következő ábra a fontosabb alternatív üzemanyag-infrastruktúrák (villany, 

CNG/LNG és hidrogén) helyzetét mutatja EU szinten és a vezető tagállamok szintjén [2]. Megjegyezzük, hogy 

az ábra 2020 júliusi állapotot tükröz, de a változások igen gyorsak: például a németországi töltőállomások 

száma a nyáron még valóban 76 volt, de 2020 végére – az eredeti célkitűzést (100 db) megközelítő, ~90+ 

hidrogén töltőállomás van üzemben. Az AFID kifejezetten magyar vonatkozásaival az 1.3Hiba! A hivatkozási 

forrás nem található. fejezetben foglalkozunk. 

                                                           
5
 AFI: Alternative Fuel Infrastructure Directive 
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1. ábra Egyes alternatív üzemanyagok töltőinfrastruktúrájának alakulása százalékos formában (b) és a vezető 
EU tagállamokban (j). Forrás: European Parliamentary Research Service, 2020.07. 

 

 Az EU Hidrogén Stratégiája, 2020 

A legnagyobb hatású stratégiai dokumentum e területen - a 2020. júliusában kiadott – EU-s Hidrogén 

Stratégiája, amely „A hydrogen strategy for a climate-neutral Europe” címmel, COM(2020) 301] számú 

közleményként jelent meg. E tematikus Hidrogén Stratégia igen jelentős mérföldkő, mivel kihirdetésekor 

(2020.07.08-án) egyidejűleg publikáltak egy másik, energetikai szempontból jelentős stratégiát, az EU 

Energiarendszer Integrációs Stratégiát [COM(2020) 299]6. Továbbá bejelentették a Clean Hydrogen Alliance 

(CH2A)nevű szervezet megalakítását, mely utóbbiról egy későbbi fejezetben részletesen is esik szó; itt csak 

megemlítjük, hogy e szervezet igen jelentős szereppel bír. 2020 novemberében 330+ vállalati tagja van7 

(jelentős európai vállalatokról beszélhetünk), és számos egyéb szervezet is csatlakozott hozzá. A CH2A egyik 

fontos feladata az lesz tehát, hogy nagyléptékű hidrogéntechnológiai projektet, úgynevezett „pipeline”-t 

építsen fel, egymásra épülő, illetve jól koordinált projektek generálása és beruházási tervek kidolgozása 

révén, ezáltal megteremtve a versenyképes, európai hidrogén ökoszisztémát 2030-ra – lényegében tehát az 

EU-s Hidrogén Stratégia megvalósítását segíti. 

Az EU Hidrogén Stratégiája három fázisban, lépésről-lépésre tervezi kialakítani az európai hidrogén-

ökoszisztémát, melyet a 2. ábra szemléltet. A Hidrogén Stratégia prioritásként kezeli a megújuló alapú 

(„zöld”) hidrogént, de egy viszonylag hosszú, átmeneti időszakban az alacsony kibocsátású („kék”) hidrogénre 

is erősen épít. Erőssége, hogy teljes értékláncot felölelő megközelítést alkalmaz, és egyszerre ösztönzi a 

keresleti és kínálati oldalt. Intenzíven fejleszteni tervezi továbbá a hidrogén-szabályozási környezetet, így 

például a TEN-T és TEN-E szabályozást, az Alternatív Üzemanyag-infrastruktúra Irányelvet, a belső gázpiaci 

szabályokat, a megújuló energiák (RED-II) irányelvet, szükség esetén újabb szabályozókat alkotna. A Stratégia 

                                                           
6
 Powering a climate-neutral economy: An EU Strategy for Energy System Integration. [COM(2020) 299] 

7
 A Clean Hydrogen Alliance tagságában jelenleg egy magyar vállalatról tudunk, az MVM Zrt-ről. 
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kiemeli, hogy nemzetközi (EU tagállamok közti és akár harmadik országokkal történő) együttműködések 

nélkülözhetetlenek az európai hidrogén szektor megteremtéséhez (lásd pl. IPCEI projektek). 

A Hidrogén Stratégia megvalósításához nagyon erős és egyben fókuszált finanszírozási ütemtervre is szükség 

van, amelynek kidolgozása és koordinálása a fent említett Clean Hydrogen Alliance feladata. Az európai 

hidrogén-ökoszisztéma kiépítésének finanszírozását illetően a Hidrogén-stratégia a következő forrásokat 

említi: NextGenerationEU, InvestEU, Európai Regionális Fejlesztési Alap, Kohéziós Alap, REACT-EU, Igazságos 

Átmenet Mechanizmus forrásai. 

 

I. fázis (2020-2024) 

cél a jelenlegi hidrogén 

előállítás zöldítése, a 

hidrogén iránti kereslet 

felfuttatása, a hidrogén 

ökoszisztéma alapjainak 

megteremtése. 

 6 GW elektrolizáló 

teljesítmény EU szinten és 1 

millió t „zöld” hidrogén 

előállítás 

II. fázis (2025 – 2030) 

a hidrogén az integrált 

energiarendszer szerves részévé 

válik, és európai szintű hidrogén 

piac jön létre. 2030-ra 40 GW 

elektrolizáló kapacitás üzemel EU 

szinten és 10 millió t zöld hidrogén 

előállítás. 

E fázisban a zöld hidrogén 

versenyképessé válik egyes 

szektorokban (pl. egyes közlekedési 

módokban, az acélgyártásban) és a 

villamos energia rendszer 

szabályozásában is aktívan részt 

vesz. 

III. fázis (2030-) 

a hidrogén alapvető szerepet 

kap az európai energetikai 

rendszerben, a megújuló 

alapú hidrogén-előállítási 

technológiák kiforrottá, 

széles körben alkalmazottá 

és versenyképessé válnak, 

támogatásuk már nem 

szükséges. Komoly szerepet 

játszanak a nehezen 

dekarbonizálható ipari 

ágazatokban is 

2. ábra az Európai Hidrogén Stratégia fázisai és főbb célkitűzései. Forrás: Európai Bizottság és saját szerkesztés. 

 

 Megújuló energia irányelv: 2018/2001/EU (RED-II irányelv) 

Szintén rendkívül fontos jelentősége van a megújuló energia I.8 (RED-I: 2009/28/EK) és még inkább a 2018-

ban elfogadott megújuló energia II.9 (RED-II, 2018/2001/EU) irányelveknek a hidrogén szempontjából. 

Mostanra a RED-II is hatályba lépett, de a tagállamoknak még van idejük jogrendjükbe illeszteni az előírásait; 

                                                           
8
 2009/28/EK irányelv a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról 

9
 2018/2001/EU irányelv a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról 
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illetve a jelenlegi „átmeneti” időszakban a RED-I egyes előírásai is hatályosak. Az egyik fontos kitétele a (RED-

I) irányelvnek, hogy a közlekedési energiafelhasználáson belül - 2020-ra - kötelezően előírt 10%-os megújuló 

energia hányadba beleérthető, illetve elszámolható a megújuló energiaforrások segítségével előállított 

hidrogén is (az ún. „zöld hidrogén”). Ez gyakorlati relevanciával még nem bír, mivel jelenleg még nagyon 

kevés a hidrogén üzemű jármű, így az általuk felhasznált (megújuló alapú) hidrogén sem „látható” még az 

energiastatisztikák léptékében. Azonban a RED-II irányelv ugyanígy lehetővé teszi a zöld hidrogén 

elszámolását a közlekedési megújuló arányban; sőt, 2030-ra a közlekedési megújulók arányát 14%-ra kívánja 

növelni. A RED-II irányelv 2030-as időtávján viszont ez már jó eséllyel érzékelhető lehet a (zöld) hidrogén 

alapú mobilitás térnyerésére nézve. Mivel ilyen magas közlekedési megújuló részarány a most uralkodó, első 

generációs bioüzemanyagokkal (bioetanol, biodízel) valószínűleg nem valósítható meg teljes mértékben, és a 

közlekedési dekarbonizációs célokhoz is jobban hozzájárulnak, ezért a RED-II kifejezetten fel fogja értékelni 

az innovatív közlekedési megújulók (innovatív üzemanyagok) használatát, mint pl. a megújuló alapon 

előállított hidrogén (továbbá a zöld villany és a biometán) az előttünk álló évtizedben. Sőt, a RED-II 

megalkotta a REFUNOBIO („renewable liquid and gaseous transport fuels of non-biological origin”) fogalmát, 

amely gyakorlatilag a nem biomasszából (és nem biogázból) származó, de megújuló alapon előállított 

közlekedési üzemanyagok „technológiasemleges” megnevezése. Nem kis részben e fogalom – az egyéb 

innovatív közlekedési megújulók mellett - éppen a zöld hidrogént, azaz pl. a szél-, nap- vagy vízerőműves 

termeléssel (elektrolízisen keresztül) előállított hidrogént hivatott lefedni, elismerni. Szintén kiemelten 

fontos szempontunkból a RED-II-ben, hogy explicit módon tartalmazza, hogy eredetigazolási rendszer 

(Guarantee of Origin) – egyéb energiahordozók (pl. villamos energia, távhő mellett) mellett – a zöld és/vagy 

kék hidrogénre vonatkozóan is létrehozható a tagállamok által. 

 

 Nehézgépjárművek CO2 emissziós normái: 2019/1242/EU Rendelet 

Ez a 2019-ben megalkotott - és immáron hatályban lévő - rendelet jó példa arra, hogy egy-egy joganyag, 

amely gyakorlatilag nem is említi(!) explicit módon a hidrogént, illetve tüzelőanyag-cellás megoldásokat, 

hogyan tud mégis akár nagyon erős ösztönzőként („driver”-ként) hatni ezek térnyerésére. Közismert ugyanis, 

hogy főleg a nehézgépjárművek (teherautók, buszok stb.) esetében vannak kiemelkedő lehetőségei a 

hidrogén tüzelőanyag-cellás (HTC) hajtásláncnak, mivel tisztán akkumulátorokkal igen nehezen oldható csak 

meg e szegmensben az elektrifikáció, és nehezen érhető el a zéró emissziós közlekedés. E rendelet az 

érintett (N2, N3 kategóriájú) új nehézgépjárművek esetében jelentősen, 2025-re 15%-kal, 2030-tól 30%-kal 

kell csökkenteni a – flotta szintű - megengedett fajlagos CO2 kibocsátási normát, a 2019-es alapvonali 

(„baseline”) kibocsátásokhoz képest10. A határértékeket tehát – az új személyautókhoz hasonlóan - jelen 

esetben is flotta szinten, és egy-egy adott év átlagára vonatkozóan kell teljesíteniük a gyártóknak. A 2025-ös 

                                                           
10

 Pontosabban fogalmazva az alapvonali kibocsátást a 2019.07.01.-2020.06.30. időszakra kell vonatkoztatni. 
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cél talán még kielégíthető a jelenleg rendelkezésre álló technológiákkal, de a szigorúbb kibocsátási limit igen 

nagy valószínűséggel már csak úgy érhető el, ha bizonyos arányban zéró emissziós (pontosabban: zéró lokális 

emissziójú, ZEV11) teherautókat is értékesítenek a gyártók. A rendelet a ZEV kategóriával szektorsemleges 

megközelítést alkalmaz: nem nevez meg konkrét technológiákat; de ez a gyakorlatban akkumulátoros és 

hidrogén tüzelőanyag-cellás hajtásláncokat jelenti. Ráadásul egy multiplikátor pontrendszer segítségével, 

főleg az első időszakban (ZEV: 2x) kétszeres kredittel ösztönzi a ZEV technológiát piacra bocsátó gyártókat, 

ezzel jutalmazva és ösztönözve például a hidrogén tüzelőanyag-cellás hajtáslánc korai alkalmazóit. Ráadásul e 

rendelet már most tartalmaz egy mechanizmust, mely alapján a 2022-es felülvizsgálata során a szigorú 

emissziós normák kiterjeszthetőek lesznek esetleg más járműszegmensekre, pl. a könnyebb vagy 

kisteherautókra (pl. furgonokra) vagy buszokra is. 

 

 Tiszta és energiahatékony járművek (felülvizsgált változat): 2019/1161 irányelv 

A tiszta és energiahatékony közúti járművek használatának előmozdításáról szóló irányelv (CVD: Clean 

Vehicles Directive12) felülvizsgálata 2019-re megtörtént, és szintén gyakorlatilag nem használja a „hidrogén” 

kifejezést, de mégis nagyon jelentős hajtóerő lehet a hidrogén alapú mobilitás irányába (is) 2030-as időtávon. 

Ennek oka, hogy a tagállami közbeszerzésekben kötelezően alkalmazandó minimális célértékeket (%-os 

arányokat) ír elő ún. tiszta járművek beszerzésére vonatkozóan; mindezt a könnyűgépjármű, nehézgépjármű 

és busz kategóriákban egyaránt. A tiszta jármű („M” vagy „N” kategóriára alkalmazandó) jogszabályi 

fogalmába többféle hajtáslánc is bele tartozhat, ugyanis gCO2/km fajlagos kibocsátási limiten keresztül 

definiálja ezt; így akár egy (dízel) Euro-6 normákkal rendelkező busz, vagy CNG üzemanyagú jármű is ide 

tartozhat, és természetesen a zéró lokális emissziójú (BEV, FCEV) járművek is. A kötelező jellegű minimális 

(köz)beszerzési célértékek tagállamonként vannak meghatározva, és meglehetősen ambiciózusak. Konkrét 

példát említve, Magyarország esetére a buszok (M3) esetében 2025-re 37%, 2030-ra 53% kell, legyen a tiszta 

járművek aránya az érintett közbeszerzésekben. (Van számos olyan EU-s tagállam, ahol ez az arány 2030-ra 

65%, ami elég komoly piaci felfutást követelne meg.) Külön kiemeljük, hogy a CVD irányelv a buszok esetében 

külön kijelenti, hogy „a tiszta buszok részarányára vonatkozó minimális célérték felének(!) a 4. cikk 5. 

pontjában meghatározott kibocsátásmentes (!) buszok beszerzése révén kell eleget tenni”. [3] Ez nagyon 

magas, talán jelenleg még irreálisan magas követelményt állít a kibocsátásmentes, azaz főként BEV és FCEV 

buszok beszerzésére, de egyben nagyon komoly piaci keresletet teremthet számukra. (Nem jelen Fehér 

Könyvnek a feladata az ajánlatkérők részéről a fenti követelmények miatt megnövekedő forrásszükséglet 

tárgyalása, de nyilván ez a szempont sem hagyható figyelmen kívül.) 

                                                           
11

 ZEV: Zero Emission Vehicle.  
12

 2009/33/EK irányelv a tiszta és energiahatékony közúti járművek használatának előmozdításáról 
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Az eddigi felsorolás csak a fontosabb stratégákat, irányelveket és egyéb joganyagokat tartalmazta, így is 

némileg túllépve a terjedelmi kereteket. A hidrogén, illetve hidrogén-technológiák részletesebb EU-s 

szakpolitikai hátterének áttekintése akár önálló tanulmányt is kitenne. 

1.3 A hidrogénhez és H-technológiákhoz kapcsolódó hazai szakpolitikai háttér áttekintése 
 

 2011-es Nemzeti Energiastratégia 

Időrendi sorrendben a 2011-ben - 77/2011. (X. 14.) OGY határozattal kihirdetett – „Nemzeti Energiastratégia 

2030; kitekintéssel 2050-re” c. dokumentumot kell megemlíteni, amely mind a közlekedés, mind az 

energetika terén több ponton említette a hidrogént, a hidrogén-technológiák bevezetésének szükségességét, 

terjesztését. Egyik legmarkánsabb része így fogalmazott: „A közlekedés olajfüggőségének csökkentését 

szolgálja az elektromos (közúti és vasúti) és hidrogénhajtás (közúti) arányának 9%-ra; az agroüzemanyag 

felhasználás 14%-ra növelése 2030-ra. E cél eléréséhez elengedhetetlen a szükséges infrastruktúra kiépítése 

elsősorban a nagyvárosokban, amelynek eredményeképpen Magyarország felkerülhet az elektromos és 

hidrogénhajtás európai térképére.” Sajnos a gyakorlat szintjén kevés történt e hidrogénnel kapcsolatos célok 

elérése érdekében. 

 

 2020 („új”) Nemzeti Energiastratégia 2030, kitekintéssel 2040 ig 

Az idén publikált „Nemzeti Energiastratégia 2030” a hidrogén szerepét több területen is látja: i) a megújuló 

villamosenergia-termelés integrálásában, rugalmasságának növelésében, valamint az energiatárolásban 

(külön említve a szezonális energiatárolás szerepét); ii) a hazai ellátásbiztonság erősítésében; iii) a 

dekarbonizációs célok elérésében. Meglehetősen hangsúlyos irány a hidrogén földgázhálózati bekeverése, 

melyre vonatkozóan pilot projektek elindítását is tervezi a stratégia, mind földgázszállítói, mind -elosztói 

szinten egyaránt. A hidrogén bekeveréshez szükséges feltételek és ösztönzők megteremtését is célul tűzi ki a 

stratégia. Az innovációs (9.) fejezetén belül egy önálló, kiemelt bekezdés szól a hidrogén jövőbeni szerepéről 

az energiarendszerben. Fontos lehetőségként jelenik meg az időjárásfüggő energiatermelő kapacitások 

villamos energia rendszerbe történő fokozottabb integrálása a hidrogén révén (elektrolízis technikák 

alkalmazásával). A tüzelőanyag-cellás technológiákkal kapcsolatosan a stratégia meglehetősen óvatos; a 

hagyományos technológiákban (pl. hidrogén üzemű gázturbinák) rövidebb távon nagyobb lehetőséget lát. „A 

létező gáztüzelésű erőművek jövőbeni gazdaságos hasznosításában új távlatokat nyithatnak azok a 

fejlesztések, amelyek révén gázerőművek működő turbináját alakítanák át tisztán hidrogén üzemre” [4]. A 

közlekedés zöldítése, dekarbonizációja kapcsán is megjelenik a hidrogén, de itt is meglehetősen óvatos 

megközelítést alkalmaz a stratégia: „Mindemellett folyamatosan figyeljük az egyéb zéró kibocsátású 

technológiák fejlődését (pl. hidrogén), és gazdaságossá válásuk esetén elősegítjük azok terjedését” [4]. Ha 

csak az említés szintjén is, de a stratégia foglalkozik a szektorális integráció lehetőségével (lásd még a 2.5.1 
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fejezetben), amikor a nagy hidrogén-igényű iparágak (pl. műtrágya gyártás, finomítók) esetében is megemlíti 

az elektrolízis alapú hidrogén ellátás lehetőségét. Az innovatív szezonális tárolási technológiák, közte a 

hidrogéntechnológiák alkalmazását – DSO és TSO hálózatokon – kvóta-bevételekből tervezi finanszírozni13. 

 

 2020 Magyarország Nemzeti Energia és Klíma Terve (NEKT) 

A hidrogén energetikai célú alkalmazását NEKT is hangsúlyosan a földgázhálózati bekeverésben látja, ami 

kiterjed a gáztárolás lehetőségeinek vizsgálatára is: „Alternatív gázforrások (biogáz, biometán, és a hidrogén) 

felhasználásának ösztönzése a földgázfogyasztás mérséklésére. … A dekarbonizációs célok eléréséhez 

megvizsgáljuk a földgáztárolói kapacitások egy részének hidrogéntárolásra való átalakításának lehetőségét 

is. … Ezért célunk a hidrogén és egyéb „földgáz minőségű gázok” rendszerbe juttatásához szükséges feltételek 

és ösztönzők megteremtése”. [5] A NEKT megerősíti, hogy energetikai innováció keretében Magyarország 

power-to-gas, illetve hidrogéntechnológiai pilot projekteket tervez; és gyakorlatilag megismétli 3.5 

fejezetében a Nemzeti Energiastratégiában is szereplő, önálló hidrogén fejezetet. A NEKT által alkalmazott 

energetikai modellben, annak közlekedési moduljában megjelennek a tüzelőanyag-cellás személyautók 

(2025-től), és a buszok is, mint – potenciális – hidrogénfogyasztók; ellenben a hidrogén üzemű kisteherautók, 

vonatok nem. A NEKT megállapítja: „A 2020-as évek végére a hidrogén is szignifikáns tényezővé válhat a 

közlekedésben”; majd 2030-ra 51 ktoe/év megújuló alapú energia alapú (zöld) hidrogént prognosztizál a 

közlekedésben, ami már nem elhanyagolható hidrogén- illetve energiamennyiség. 

Megemlítjük, hogy az egyik európai szakmai ernyőszervezet14 összehasonlító elemzést is készített az EU 

tagállamok nemzeti energia és klíma terveiről (NECP/NEKT). Az elemzés egyik mutatószáma - és az ezt 

szemléltető 3. ábra módszertana - nem tekinthető tudományosnak, de egyfajta kvalitatív indikátorként 

elfogadható: azt mutatja, hogy az adott NECP dokumentumban hányszor kerül említésre oldalanként a 

hidrogén. Azaz elvileg azt mutatja (bár nyilván vitatható módon), hogy mennyire hangsúlyosan jelenik meg az 

adott tagállam NECP dokumentumában a hidrogén, és ez alapján a magyar NEKT az erős középmezőnybe 

tartozik. Miért lehet ennek jövőbeni jelentősége? Egyes EU-s pénzügyi alapokból, amelyek a NECP/NEKT 

végrehajtását is szolgálják (továbbá egyéb alapokból, pl. EU Recovery Instruments) nagyobb eséllyel 

nyerhetnek támogatást hidrogéntechnológiai projektekre azon tagállamok, amelyek NEKT-jeiben eleve 

hangsúlyosan jelennek meg a hidrogéntechnológiák, illetve a hidrogén. Reméljük, hogy Magyarország ezt ki 

tudja majd használni a forrásteremtésben. 

                                                           
13

 Az energetikai innovációs pályázatok első körét az NKFIH 2020 tavaszán meg is jelentette, és ezekre hidrogén-
technológia alkalmazással is lehetett pályázni. 
14

 Hydrogen Europe 
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3. ábra hidrogén „fókuszáltság” (hidrogén említési gyakorisága) az egyes tagállamok Nemzeti Energia és Klíma 
Terveiben. Forrás: Hydrogen Europe, 2020. 

 

 2016-os Nemzeti Szakpolitikai Keret (Alternatív Üzemanyag-infrastruktúra) 

Az 1783/2016. (XII. 16.) Korm. határozat hirdette ki az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának 

kiépítéséről szóló nemzeti szakpolitikai keret (NPF15) programját. (Ez az Alternatív Üzemanyag-infrastruktúra 

(AFID)16 irányelvhez kapcsolódóik, melynek EU-s vonatkozásait az 1.2 fejezetben tárgyaltuk.) A 2016-ban, első 

körben az Európa Bizottsághoz benyújtott hazai NPF dokumentummal [6] Magyarország azon 14 EU tagállam 

közé került, akik felvették az ún. „Nemzeti Szakpolitikai Keretükbe” – az egyéb alternatív üzemanyagok (pl. 

villany, CNG/LNG) mellett - a hidrogén infrastruktúra fejlesztésének tervét is [7], a következő táblázatban 

látható ütemterv szerint. Az AFID Irányelv és ebből következően a hazai szakpolitikai keret is 2020, 2025, 

2030 évekre, mint mérföldkövekre vonatkozóan ad meg vállalásokat mind a töltő-infrastruktúra, mind a 

járművek vonatkozásában. Emellett a hidrogén töltő-infrastruktúra esetében a tagországoknak 350 bar-os, 

700 bar-os nyomásszintű töltőket, valamint a „nyilvános” és „magán” töltőket külön kell tervezni és jelenteni 

az Európai Bizottság felé, az NPF kidolgozására vonatkozó iránymutatás alapján. 

1. táblázat Magyarország 2016-os Nemzeti Szakpolitikai Keretében tett vállalás a hidrogén töltőinfrastruktúrára 
[6] 

Hidrogén töltőállomások 2020 2025 2030 

350 bar (nyilvános) - - - 

350 bar (magán) - - - 

700 bar (nyilvános) 2 5 14 

700 bar (magán) - - - 

 

Az megállapítható, hogy a 2020-ra az eredetileg tervezett első két hazai töltőállomás nem valósult meg; de itt 

visszautalunk az AFID irányelv bemutatására, mely szerint – jelenleg még - a hidrogén töltőállomás (HRS) 

                                                           
15

 NPF: National Policy Framework, melyet az AFID irányelv keretében kellett elkészítenie az EU tagállamoknak. 
Megtévesztő jellege miatt szándékosan kerüljük a magyar, NSzK rövidítést (Nemzeti Szakpolitikai Keret). 
16

 2014/94/EU irányelv az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről 



20 
 

hálózat létesítése nem kötelező, hanem csak választható a tagállamok számára. Az „eredeti”, 2016-os 

magyar NPF vállalás (2  5  14 db HRS) mértéktartónak volt nevezhető megalkotásakor17 (pl. a 

szomszédos Ausztria ekkor 4 HRS-t vállalt Szakpolitikai Keretében 2025-re, azonban - ezt jelentősen 

túlteljesítve - már 2020-ban 5 db működik nyugati szomszédunknál). Ismét hangsúlyozzuk, hogy az AFID 

irányelv – az 1.2 fejezetben leírtak szerint – éppen most áll felülvizsgálat alatt, így a magyar NPF 

felülvizsgálata, esetleg új célszámok megadása a töltőállomásokra szükséges. Az Innovációs és Technológiai 

Minisztérium (ITM) a fentiek miatt 2020-tól végzi a magyar NPF dokumentum felülvizsgálatát, amely azonban 

hivatalosan még nem érhető el. Ha ez publikálásra, illetve az Európai Bizottsághoz benyújtásra kerül 

(várhatóan 2021-ben), akkor ez lesz az új, érvényes „zsinórmérték” a hazai hidrogén töltő-infrastruktúra (és 

az egyéb, alternatív üzemanyagok infrasruktúrája) tekintetében, tehát ez fogja tartalmazni az új töltőállomás 

célszámokat. Bár konkrétum még nem ismerhető, az ITM informális adatközlése alapján, az új magyar NPF-

ben a hidrogén-töltőinfrastruktúrára vonatkozó magyar vállalás nem lesz gyengébb, mint a jelenlegi 

verzióban; sőt ideális esetben még „erősödhet” is a hazai vállalás. (Megjegyezzük, hogy az EU szerte 

tapasztalható, ambiciózus hidrogéntöltési infrastruktúra-fejlesztési tervek kiemelik az üzemanyag-cellás 

járművek piaci bevezetésére vonatkozó megbízható előrejelzések készítésének fontosságát – lásd 2.2.4 és 

4.1.2 fejezetben.). 

 

 egyéb jogszabályok (Jedlik Ányos Terv; környezetkímélő járművek beszerzése) 

Inkább csak érdekességként említjük a Jedlik Ányos Tervhez kapcsolódó jogalkotási feladatokról szóló 

1487/2015. (VII. 21.) Korm. határozatot, amely már nincs hatályban, 2019-ben visszavonásra került. Azonban 

e 2015-ös kormányhatározat 1 melléklete – egyebek mellett – feladatként jelölte ki „az illetékekről szóló, a 

gépjárműadóról szóló és a regisztrációs adóról szóló törvények módosítását annak érdekében, hogy a tisztán 

elektromos meghajtású járművekre vonatkozó kedvezmények kiterjedjenek a … hidrogén üzemanyag-cellás 

jármű kategóriákra is”. 

48/2011. (III. 30.) kormányrendelet a környezetkímélő és energiahatékony közúti járművek beszerzésének 

előmozdításáról: 3. § (1) „Az ajánlatkérő szerv, az ajánlatkérő és az autóbuszos közszolgáltató köteles közúti 

jármű beszerzésekor figyelembe venni a (2) bekezdésben foglalt, a jármű üzemeltetésével járó, annak teljes 

élettartamára megállapított energetikai és környezeti hatásokat.” Majd a kormányrendelet 1. melléklete a 

felsorolt üzemanyagok közt említi a hidrogént is. Ez a rendelet a tiszta és energiahatékony közúti járművek 

használatának előmozdításáról szóló, nemrégiben módosított 2009/33/EK irányelvnek való megfelelést 

szolgálja (lásd 1.2 fejezetben). Az irányelv és az említett kormányrendelet egyaránt tartalmazza a hidrogén 

üzemű járművek beszerzésének lehetőségét is. 

                                                           
17

 Az talán kérdéses, hogy miért csak 700 bar-os hidrogén töltőállomások  



21 
 

Szintén inkább csak érdekesség, mert 2020-ban ugyan hatályát vesztette, de már 2011-ben megjelent a 

1330/2011. (X. 12.) Korm. határozat a kisméretű szálló por (PM10) csökkentés ágazatközi intézkedési 

programjáról. Szinte meglepően sok helyen és innovatív módon utalt a hidrogén tüzelőanyag-cellás 

technológiák alkalmazására. Elsődlegesen a városi közösségi közlekedésben történő HTC buszok alkalmazását 

preferálta, mivel ez a – Magyarország több városában levegőminőségi határérték túllépést okozó - szálló por 

(PM10) csökkentésében is az egyik intézkedés lehetne. Magyarországnak – és több más tagállamnak - az 

utóbbi években (2005, 2011, 2017) kötelezettségszegési eljárással is szembe kellett nézni a levegőminőségi 

határértékek be nem tartása miatt. Az egyik nagy nehézséget már nem is csak a finom szálló por (PM10), 

hanem annak egy még kisebb részecskeátmérővel (Ø<2,5 µm) jellemezhető frakciója, az ún. ultra finom 

szálló por (PM2,5) koncentrációja okozza. Ezt még a fejlett dízel járművek részecskeszűrői is már kisebb 

hatásfokkal tudják leválasztani, azonban a HTC járművek zéró (lokális) emissziója révén a PM2,5 és minden 

hagyományos – a környezeti levegőminőség szempontjából fontos - légszennyező anyag (CO, NOx, CH) 

kibocsátás is nulla, nem csak az üvegházhatású CO2 kibocsátása. 

Szintén csak megemlítjük, bár fontossága – a hidrogén explicit említése nélkül is – igen nagy a 

klímavédelemről szóló 2020. évi XLIV. törvénynek. E törvény – egyebek mellett – rögzíti a 40%-os 

üvegházhatású gáz kibocsátási célkitűzést 2030-ra, a 21%-os megújuló energiaforrás részarány elérését; és 

hogy Magyarország 2050-re eléri a teljes klímasemlegességet. E vállalások nagyon fontos hajtóerőt 

képezhetnek, mivel egyre inkább konszenzusos álláspontnak tűnik, hogy „mély” dekarbonizációja („deep 

decarbonization”) nem érhető el a hidrogén és hidrogéntechnológiák alkalmazása nélkül. 

1.4 Egyes EU tagállamok hidrogén stratégiáinak vázlatos áttekintése 

 

Az utóbbi ~1,5-2 évben nagymértékben megnőtt az állami, szakpolitikai érdeklődés is a hidrogén, illetve 

hidrogéntechnológiák iránt és 2021 elejére már több EU tagállam is tematikus hidrogén stratégiát fogadott 

el. Ezek közül tekintünk most át vázlatosan néhány fontosabbat, mivel a terjedelmi limitek miatt az e témával 

foglalkozó tanulmány teljes terjedelmében a Platform tagok számára fenntartott online felületen érhető el. 

1.4.1 Németország 

2020 június közepén fogadták el18 Németország Hidrogén Stratégiáját, mellyel a szövetségi kormány 

koherens keretet biztosít a hidrogén előállításához, szállításához és felhasználásához, ösztönözve a 

vonatkozó innovációkat és beruházásokat. A stratégia meghatározza azokat a lépéseket, amelyekre szükség 

van a német klímavédelmi célok teljesítéséhez, új értékláncok létrehozásához gazdaság számára és az 

energiapolitikai együttműködés előmozdításához nemzetközi szinten.  
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 https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Publikationen/Energie/the-national-hydrogen-strategy.html  

https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Publikationen/Energie/the-national-hydrogen-strategy.html
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Az első lépés, amelyet meg kell tenni a hidrogén technológia elterjedésének felgyorsítása érdekében, egy 

erős és fenntartható belső H2 piac létrehozása mind az előállítási (kínálati), mind a felhasználási (keresleti) 

oldal fejlesztésével. Az erős német H2 piac fontos jelzést fog küldeni, ösztönözve más országokat is a 

hidrogéntechnológiák használatára. Németország megtervezi az ösztönzőket a hidrogén-technológiák 

németországi elterjedésének felgyorsítására, különös tekintettel az elektrolizálók üzembe helyezésére és 

üzemeltetésére az energiaátmenettel összeegyeztethető módon. 

A szövetségi kormány arra számít, hogy 2030-ig körülbelül 90 – 110 TWh hidrogénre lesz szükség. Ennek az 

igénynek a kielégítése érdekében Németország 5 GW termelési kapacitás létrehozását tervezi, ideértve a 

tengeri és a szárazföldi energiatermelő létesítményeket is. Ez 14 TWh zöld hidrogéntermelésnek felel meg, és 

20 TWh megújuló alapú villamos energiát igényel. Biztosítani kell, hogy az elektrolizálók által létrehozott 

villamos energia iránti kereslet ne vezessen a szén-dioxid-kibocsátás növekedéséhez. A szövetségi kormány 

felvett egy monitoring mechanizmust a nemzeti hidrogénstratégiába, amelyet a zöld hidrogén iránti kereslet 

fejlődésének részletes nyomon követésére fognak használni. További 5 GW elektrolizáló kapacitást kell 

kiépíteni, ha lehetséges 2035-ig, de legkésőbb 2040-ig. Mindemellett közép- és hosszú távon Németország 

jelentős mennyiségű hidrogént fog importálni, és nagy hangsúlyt helyez a hidrogén terén a nemzetközi 

együttműködésekre. Utóbbi tervezett nagyságrendjére jól rávilágít a 2021 elején publikált, német 

Helyreállítási és Rugalmassági Terv (GRRP) jelenleg elérhető tervezete. A német GRRP – közvetlen és 

közvetett módokon - 5,82 mrd € forrást rendel a hidrogénhez kapcsolódó területekre, amely a teljes GRRP 

20%-a19, és ezen belül 1,5 mrd €(!) forrást tervez a német hidrogénes IPCEI projektekre, azaz a jelentős 

nemzetközi együttműködésben megvalósítani tervezett hidrogén projektekre. (A hidrogén IPCEI projektekről 

részletes információk az 5.5.1 fejezetben találhatók.) 

Németországnak most lehetősége van kulcsszerepet játszani a hidrogén és a Power-to-X (PtX) technológiák 

fejlesztése és exportja terén zajló nemzetközi versenyben. Sőt, Németország deklarált célja, hogy a 

következő technológiai export-offenzívát a hidrogéntechnológiák terén valósítsa meg, és ehhez jelenleg is 

nagyon jó alapokkal rendelkezik. Az időben megkezdett és szisztematikus építkezés következtében már 2006-

ban önálló, tematikus tématerületként kerültek be a hidrogéntechnológiák a német Nemzeti Innovációs 

Programba (NIP), amely egy tíz éves program20. Majd a NIP 2016-os megújításakor újabb tíz éves 

mandátumot kapott e technológiai terület. Ahogy a következő ábra felirata mutatja a német gazdasági és 

energetikai miniszter (Peter Altmaier) felett, még egy 2019-ben konferencián: „Németországnak világelsővé 

kell válnia a hidrogéntechnológiák terén.” („Deutschland soll bei Wasserstofftechnologien Nummer 1 in der 

Welt werden”.) A magyar és a német ipar erős „összekapcsoltsága” miatt javasolt ezt megfontolni. 
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 https://hfc-hungary.org/tan/N%C3%A9met_Recovery_Plan_H2.pdf 
20

 https://www.now-gmbh.de/en/funding/funding-programmes/hydrogen-and-fuel-cell/ 
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4. ábra: a német gazdasági és energetikai miniszter állásfoglalása egy 2019-es konferencián. Forrás: BMWi és 
[8] 

 

2. táblázat: Németország hidrogénnel kapcsolatos célkitűzései [8] 

Szektor Részterület Célszámok és határidők 

Megújuló alapú 
hidrogén 
előállítás 

Elektrolizáló kapacitás 5 GW (2030)           10 GW (2035 -2040) 

Megújuló alapú H2 előállítás 14 TWh/év (2030)            28 TWh/év (2035-2040) 

Megújuló energia felhasználás 20 TWh/év (2030)           40 TWh/év (2035-2040) 

Általános H2 
igény 

Hidrogén igény 55 TWh/év (2020)            90-110 TWh/év (2030) 

Szükséges villamos energia mennyiség 110-380 TWh/év (2050) 

H2 felhasználás az iparban 55 TWh/év (2020)             min. 65 TWh/év (2030) 

 

1.4.2 Franciaország 

A Francia Kormány már 2018-ban megalkotott egy hidrogén tervet („plan Hydrogène”), hogy segítse az 

energetikai átmenetet és a hidrogén szektor kiépítését21. E 116 millió € költségvetésű, állami, hidrogén-

energetikai fejlesztési tervet az ADAME (Francia Környezetvédelmi és Energetikai Ügynökség) irányítja és 

koordinálja. E terv is alapjául szolgált a 2020 szeptember elején publikált francia hidrogén stratégiának 

(„Stratégie nationale pour le développement de l’hydrogène décarboné en France”22), mely így csak kevéssel, 

mindössze kb. három hónappal maradt el az EU-s vagy a német hidrogén stratégiák bemutatásához képest. 

A stratégia bemutatásakor a francia gazdasági miniszter (Bruno Le Maire) elmondta, hogy – a német 

példához hasonlóan – a Francia Helyreállítási és Rugalmassági Tervben (RRP) is fontos szerepet kap majd a 
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 https://www.gasworld.com/french-minister-unveils-100m-hydrogen-plan/2014840.article 
22

 https://www.economie.gouv.fr/presentation-strategie-nationale-developpement-hydrogene-decarbone-france 
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hidrogén, és az ehhez kapcsolódó nemzetközi együttműködés, jelentős részben éppen Németországgal. A 

francia stratégiai prioritások közt is megtalálható az erős hazai hidrogéntechnológiai szektorfejlesztés (azaz a 

gazdaságfejlesztési dimenzió); emellett a megújuló energiák fokozottabb integrációja hidrogéntechnológiák 

révén az ország ÜHG kibocsátásnak csökkentése érdekében, és hálózat kiszabályozási lehetőségek kiaknázása 

Power-to-Gas megoldások révén. A stratégia a francia ipar meglévő erősségeire épít, amely főként a 

hidrogén előállítása terén van jelen, és a meglévő ipai hidrogén használatokat kívánja zöldíteni, legelőször 

azokon a területeken, ahol ennek gazdasági megtérülése a legkorábban várható. Franciaország egyébként 

viszonylag jelentős hidrogén előállító ~900 ktH2/év volumennel, és a stratégia 2030-ra 6,5 GW beépített 

elektrolizáló kapacitást tervez, mely utóbbi némileg túl is szárnyalja a német (2030) célkitűzést. 

1.4.3 Portugália 

A 2020 júliusában elfogadott portugál hidrogén stratégia főként a megújuló alapú hidrogén (vagy egyéb 

megújuló alapú gázok) előállítására fókuszál, és a hidrogén felhasználására elsődlegesen azon szektorokban, 

ahol az elektrifikáció nehezen megvalósítható, illetve nem költséghatékony. Emellett számottevő zöld 

hidrogén exporttal is számolnak a globális igények alapján. A stratégia fő célszámai szerint ~3 GW beépített 

elektrolizáló kapacitással, és 7-9 mrd € ráfordítással számol 2030-ig. Gazdasági szempontból potenciálisan 

8 500 – 12 000 új munkahely létrejöttével számolnak 2030-ig, továbbá a földgáz és az ammónia importjának 

csökkenéséből származóan, előbbi esetében 380-740 M€, utóbbi esetében 180 M€ elkerült 

(import)költséget kalkulálnak 2030-ra. A portugál stratégia a következő öt pillért emeli ki:  

i) zászlóshajó projekt megvalósítása Sines kikötőjében, ahol főleg napenergiára alapozva 1 GW 

elektrolizáló kapacitást terveznek kiépíteni 2030-ra, így Sines egy európai szintű hidrogén hub 

lenne, jelentős zöld H2 export lehetőséggel, 

ii) a közlekedési ágazat szén-dioxid mentesítése - az e-mobilitás és a fejlett bioüzemanyagok 

mellett - a hidrogént is felhasználva, különösen a nehézgépjárművekben és az autóbuszokban,  

iii) ipari folyamatok dekarbonizációja a vegyiparban, üveg-, kerámia- és cementiparban;  

iv) együttműködő laboratóriumok létrehozása a hidrogén értékláncainak fő elemeivel kapcsolatos 

K+F előmozdítása érdekében, új üzleti lehetőségek kifejlesztése és hidrogéntechnológiák 

területén szakemberek képzése, 

v) hidrogén IPCEI projekt(ek) létrehozása és megvalósítása, azaz nagyléptékű nemzetközi 

együttműködés.  

Ez utóbbi főként az első pontban már említett, Sines kikötő (hydrogen hub”) környéki nagyléptékű – „Green 

Flamingo” nevű hidrogén IPCEI projektre épülne, amely más országok mellett Hollandiába exportálna zöld 

hidrogént. (Rotterdam kikötője egy másik, már viszonylag korai fázisban európai szinten jelentős hidrogén 

hub lesz.) 
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1.4.4 EU szintű összegzések 

2020 végéig hat EU tagállam rendelkezett hivatalosan elfogadott hidrogén stratégiával, és 11 tagállamban – 

köztük Magyarországon – zajlik hidrogén stratégia kidolgozása. Az elfogadott stratégiák alapján már összegző 

megállapítások is tehetők például az együttes költségvetésükre, vagy – az egyik fontos „indikátorként” 

számon tartott – elektrolizáló kapacitásra vonatkozóan. 

     

5. ábra: elfogadott és kidolgozás alatt álló hidrogén stratégiák az EU-ban 2020 decemberi állapot szerint, 
valamint ezek költségvetése. Forrás: Hydrogen Europe 

A fenti ábráról az is látható, hogy 2030-ig a német és francia hidrogén stratégia együttes költségvetése ~16 

mrd €. A megadott 6 tagállam -, melyek 2020 végéig hidrogén stratégiát fogadtak el - együttes hidrogén 

büdzséje pedig ~46 mrd €. 

Az egyes tagállamok által beépíteni tervezett elektrolizáló kapacitások összegzett mennyiségét a következő 

ábra mutatja. Az előző fejezetben említésre került, hogy az EU iparági szövetségében létezik egy „40 GW 

elektrolizáló kapacitás 2030-ra” kezdeményezés23, melyhez képest az eddig elfogadott hat ország H-

stratégiája ~22 GW-tal járul majd ehhez hozzá. 

 

6. ábra: az EU 2030-as elektrolízis-kapacitás célkitűzése és az eddig elfogadott stratégiák vállalásai 2020 
decemberi állapot szerint. Forrás: Hydrogen Europe 
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 https://www.hydrogen4climateaction.eu/2x40gw-initiative 
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2. Hidrogén-technológiák és fejlődési irányainak nemzetközi áttekintése, különös tekintettel az EU-ra 

2.1 Az EU hidrogéntechnológiai megközelítése – "Clean Hydrogen for Europe" 
 

A Fehér Könyvnek egyik fontos, deklarált feladata a nemzetközi, ezen belül alapvetően az európai uniós 

hidrogéntechnológiai helyzetkép bemutatása. Ezt a 2.2 fejezetben tesszük meg számos 

hidrogéntechnológiára vonatkozóan, amely kiterjed mind a jelen (2020) állapotra, mint pedig a 2030-ra 

elérni tervezett fejlettségi állapotra, és általában köztes mérföldköveket is tartalmaz. Ezt megelőzően nagyon 

fontos áttekinteni, hogy miért a Clean Hydrogen for Europe (CHE) nevű szervezet módszertani megközelítése 

alapján tesszük ezt, és miért pont a következőkben (2.2.1-2.2.7) megadott struktúrában. 

A Clean Hydrogen for Europe egy PPP típusú, azaz a köz- és magánszféra együttműködésén alapuló szervezet, 

melynek célja a 2021-től kezdődő EU-s pénzügyi ciklusban a hidrogéntechnológiákkal kapcsolatos kutatások, 

technológiafejlesztés és demonstráció („RTD”24 tevékenységek) támogatása Európában. Kulcsfontosságú, 

hogy a Platform tagjai, és egyéb hazai érintettek megismerjék ezt a szervezetet, és technológiai 

megközelítését (útiterveit), mivel az előttünk álló hét éves ciklusban ez nagyon jelentősen befolyásolni fogja 

az EU-s hidrogéntechnológiai fejlesztéseket, melyekhez - reményeink szerint – minél több magyar partner is 

csatlakozni fog. A CHE jogelődje a 2008-ban alakult FCH JU (azaz Fuel Cells & Hydrogen Joint Undertaking25), 

amely szintén PPP konstrukció volt, az Európai Bizottság, az európai ipar (Hydrogen Europe) és kutatási 

szféra (N.RGHY, majd később Hydrogen Europe Research) részvételével. 2014-ben az érdekelt felek úgy 

döntöttek, hogy meghosszabbítják e szervezet működését az újabb ciklusra, így létrejött az FCH 2 JU, 

melyben a kettes szám a második (hét éves) ciklusra utal. Fontos, hogy az FCH JU/FCH 2 JU „kiemelte” a 

hidrogéntechnológiai területet az EU hagyományos kutatási keretprogramjaiból (FP7), illetve Horizon2020-

ból, és ezáltal egy „dedikált” hidrogéntechnológiai szervezet jött létre, amely csak e területen nyújt 

támogatást, hangolja össze a K+F+D tevénységeket európai szinten. Ugyanez igaz a most induló CHE és a 

Horizon Europe program viszonyára, bár jelen pillanatban még nincs hatályban a CHE működését rögzítő 

végleges jogszabály. 

                                                           
24

 RTD: Research, technological development and demonstration. 
25

 Az FCH JU, illetve a CHE bejegyzett jogi személy, közös vállalkozási formában (Joint Undertaking) működik. 
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7. ábra: a Clean Hydrogen for Europe (CHE) szervezeti sémája, érdekelt felei [forrás: FCH JU] 

Mivel jelen tanulmány kidolgozásának időpontjában még nem áll rendelkezésre a CHE-re vonatkozó konkrét 

EU-s jogszabály, így költségvetésére vonatkozó adat (950 M€) is egyelőre csak valószínűsíthető. Az ipari 

szektor ugyanakkor 1 300 M€ költségvetést javasolt, tehát a végső (elfogadott) összeg vélhetően e kettő 

között lesz. Az egyes hidrogéntechnológiai PPP (hét éves) programok EU-s költségvetését a következő ábra 

mutatja. Az említett ~950+ M€ csak az EU-s finanszírozási tételt jelenti; mivel a projekteket – széles 

tartományban változva, de – nagy átlagban ~50%-ban támogatja az EU-s büdzsé, a másik felét az érintett 

vállalatoknak vagy K+F+I intézményeknek kell biztosítani, így lényegében az említett összeg körülbelül duplája 

fog rendelkezésre állni a CHE révén hidrogéntechnológiai fejlesztésekre a most induló hét éves (2021-2027) 

programozási időszakban. Természetesen más EU-s forrásokból is lehet majd forrást szerezni H-

technológiákra, de ezzel a 4.4.2 fejezet foglalkozik. 

 

8. ábra: a Clean Hydrogen for Europe (CHE) tervezett költségvetése [forrás: Hydrogen Europe és saját 
szerkesztés] 

Technológiai oldalról azt fontos kiemelni, hogy a Clean Hydrogen for Europe technológiai módszertana 

alapvetően útitervekben (Road Map-ekben) gondolkodik, és három nagy technológiai pillérre, ezeken belül 7 

„technológiai csoportra” osztja a hidrogén technológiákat, a következő ábra szerint. Az egyes „technológiai 

csoportokat” SO-nak, azaz Stratégiai Céloknak (Strategic Objectives) nevezi, melyen belül további (~1-6) 

konkrét technológia lehet. 
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9. ábra: a CHE hidrogéntechnológiai módszertani megközelítése: pillérek és stratégiai célok [forrás: Hydrogen 
Council és saját szerkesztés] 

Ahogy a fenti ábrán látható, egy SO-n (technológiai csoporton) belül, például az „SO-1 Alacsony karbon-

intenzitású H2 előállítási módokon” belül két technológia csoport van: i) elektrolízis, és ii) egyéb H2 előállítási 

módok. Ez utóbbiakra léteznek és elérhetők a technológiai útitervek, vagy Road Map-ek (az „RM” rövidítés 

erre utal, sorszámozásuk pedig RM1-től, RM18-ig tart26). Lényegében ezen útiterveket mutatják be a 2.2 

fejezet egyes alfejezetei. E „taxonómia” megismerése a hazai érdekelt felek számára fontos, és e felvezetés 

nélkülözhetetlen ahhoz is, hogy a 2.2 alfejezeteiben foglaltak megérthetők legyenek. 

A teljesség kedvéért megemlítjük, hogy nem 7, hanem összesen 10 (SO) stratégiai célkitűzés van, mivel a 

hidrogéntechnológiák fejlődéséhez, terjedéséhez bizonyos „horizontális” jellegű tevékenységek sem 

nélkülözhetők (még ha ezek alapvetően nem is technológiai elemek): 

 SO-8: Hidrogén völgyek („Hydrogen Valleys”, integrált hidrogén ökoszisztémák), 

 SO-9: Beszállítói lánc (gyártás és méretnövelés kérdései), 

 SO-10: Egyes horizontális témakörök (biztonság, társdalami tudatosság, képzés, 

újrahasznosíthatóság, életciklus (LCA) vizsgálatok). 

Mindezen kiegészítésekkel a CHE teljes logikai keretét a következő ábra szemlélteti. A megadott forrás 

érvénytelen. A teljes módszertan, illetve összes útiterv a hivatkozott „Strategic Research and Innovation 

Agenda” (SRIA) dokumentumban található. Ez rendkívül terjedelmes dokumentum, így a 2.2 fejezet a 

leginkább relevánsnak tekinthető útiterveket mutatja be. 

                                                           
26

 Mivel a fejezet alapjául szolgáló, a CHE Stratégiai Kutatási és Innovációs Terve (SRIA) nem végleges még, így az 
útitervek szintjén kisebb változás még előfordulhat. Például hallani arról, hogy egyes RM-ek összevonásra kerülhetnek, 
így előfordulhat, hogy végül csak 17-ig (RM17) tart majd a számozás. Ez 2021 első felében eldől. 
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10. ábra: a CHE hidrogéntechnológiai módszertan teljes logikai kerete [forrás: Hydrogen Europe, 2020] 

Az CHE működése, pályázati rendszere kapcsán fontos még megismerni a technológiák érettségi szintjét 

kategorizáló rendszert, az ún. Technológiai Érettségi Szintek (TRL: Technology Readines Level) rendszerét, 

mivel – más szervezetek mellett – a CHE is ezt használja a technológiák fejlődési stádiumainak leírására. Az 

első TRL rendszert még a NASA fejlesztette ki az 1970-es években, de a lényege azóta sem változott: 

lehetőséget ad különböző technológiák érettségi szintjének összehasonlítására; vagy egy adott technológia 

időbeni fejlődési állapotainak jellemzésére. Az FCH-JU, illetve a CHE 9 fokozatú (TRL-1 – TRL-9) skálát használ, 

melyet a következő ábra részletesen magyaráz, de egyben azt is szemlélteti, hogy az egyes szereplőknek 

főleg hol, melyik TRL-fázisokban van meghatározó szerepe. 

 

11. ábra: a TRL - Technológiai Érettségi Szintek koncepciója [forrás: EARPA, 2019] 

A TRL szintek ismerete azért is kulcskérdés, mivel a CHE pályázati kiírásai27 dominánsan ebben gondolkodnak, 

és nagyon gyakran azt írják elő, hogy egy projekt során milyen kezdő TRL-szintről, milyen záró szintre kell 

eljutni a fejlesztéssel (pl. TRL-3-ról, el kell érni a projekt végére a TRL-5 szintet). Másrészről a CHE pályázati 

finanszírozási arányok is sok esetben TRL szinthez kötöttek pl.: alacsonyabb TRL szinten végzett (RIA) 

                                                           
27

 https://www.hfc-hungary.org/FCH-JU_Palyazati_Kiiras_2020.pdf  

https://www.hfc-hungary.org/FCH-JU_Palyazati_Kiiras_2020.pdf
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projektek magasabb arányú támogatást kaphatnak; vagy pl. a K+F szféra által végzett projektek azonos TRL 

mellett esetenként magasabb arányú támogatást kaphatnak. Egy ilyen általános lehetőséget szemléltet a 

finanszírozás arányára vonatkozóan a következő ábra.  

     * RIA: Research & Innovation Action,     IA: Innovation Action 

12. ábra: egy lehetséges példa a CHE általi finanszírozási arányokra a TRL szintek függvényében [forrás: 
Hydrogen Europe, 2020] 

 

2.2 Hidrogén-helyzete és várható fejlődésük az EU-ban 

2.2.1 Előállítás: Hidrogén (kis szénintenzitású) előállítása: elektrolízis és egyéb módok 

2.2.1 Előállítás: Hidrogén kis szénintenzitású előállítása: elektrolízis és egyéb módok 

Napjaink hidrogéntermelésének környezeti lábnyoma hatalmas, mivel azt a rendkívül energiaigényes, gőz-

reformálási vagy szén-elgázosítási eljárással végzik (1 kg H2 előállításának karbon-lábnyoma: 5-10+ kg CO2). 

Ezen eljárások nagy méretben kifejezetten gazdaságosak, de az üzemméret csökkenésével gyorsan növekszik 

az előállított hidrogén költsége. A nagyméretű üzemekből származó hidrogén költsége 1,5–2,5 €/kg, a 

közepes üzemek esetén ez a tartomány 3,0–4,0 €/kg, míg a kis üzemek esetében ez 4,0 €/kg felett van28. A 

világszerte megfigyelhető decentralizációs törekvések és a szén-dioxid kibocsátás mérséklésére irányuló 

célkitűzések teljesítése érdekében előtérbe kerülnek a zöld és jól skálázható hidrogén előállítási 

technológiák. A Clean Hydrogen for Europe (CHE) célja az, hogy a K+F+I tevékenységnek köszönhetően 2030-

ra több olyan technológia is elérhető legyen, amellyel 3 €/kg költség alatt lehet előállítani hidrogént ipari, 

vagy ahhoz közeli méretben. Ennek érdekében számos K+F+I program támogatását javasolják, a TRL skála 

teljes vertikuma mentén. A vonatkozó EU-s technológiai útiterv (RM01) nem javasolja az SMR+CCS típusú H2 

előállítási projektek támogatását (a CHE keretében); azokat üzleti alapon és nemzeti keretekből javasolja 

finanszírozni. 

A következőkben vázlatosan bemutatásra kerül az elektrolízis technológiája, és néhány egyéb low-carbon 

hidrogén előállítási mód, de csak addig a részletességig, amely alapján az e fejezetben később szereplő EU-s 

technológiai útitervek (RM01, RM02) megérthetők. 

Hidrogén előállítása elektrolízissel (zöld hidrogén) 

A víz elektrolízisével (elektrokémiai vízbontás) károsanyag kibocsátás nélkül állíthatunk elő tiszta H2 gázt, O2 

melléktermék képződése mellett. A vízbontás során végbemenő oxidáció (anódos reakció) és redukció 

                                                           
28

 Nature Energy, 4, 216–222, 2019. 
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(katódos reakció) térben elkülönítve játszódik le, így elkerülve a robbanásveszélyes termékelegy képződését. 

Az elektródokat egy elektrolit oldat és egy szilárd szeparátor, vagy egy e kettőt egyszerre helyettesítő szilárd 

elektrolit választja el, ami biztosítja az elektrokémiai folyamatokhoz szükséges megfelelő ionvezetést. Az 

alkáli vízelektrolízis a legérettebb technológia, melyet az elmúlt 100 évben már ipari méretben is alkalmaznak 

H2 előállítására. Ennek során egy lúgos elektrolit oldatot (jellemzően KOH oldat) elektrolizálnak a katód és 

anód között. A két cellatér elválasztására, így az O2 és H2 keveredésének megakadályozására, egy pórusos 

diafragmát alkalmaznak. Az elektródok közötti oldatréteg okozta elektromos ellenállás (és ezzel együtt a 

cellafeszültség) csökkentése érdekében fejlesztették ki a protoncserélő-membránnal (PEM) elválasztott 

elektrolizáló cellákat. Ezekben az anód és a katód egy membránon keresztül közvetlenül egymásnak van 

préselve (a tüzelőanyag-cellákhoz hasonló megoldással). Az anód oldalon tiszta víz oxidációja játszódik le, míg 

a katódon ezzel azonos sebességgel történik a membránon átvándorló H+ ionok redukciója hidrogénné. Az 

anioncsere membránnal (AEM) elválasztott elektrolizáló cellák felépítése analóg a PEM vízelektrolizálókkal. A 

két elektród közötti ionvezetés ebben az esetben azonban fordított irányú, azt a katód oldalon képződő OH− 

ionok anód felé vándorlás biztosítja (a töltésvándorlás iránya ebben az esetben megegyezik az alkáli 

vízelektrolizálókéval). A szilárdoxid elektrolizálókban (SOE) az elektródok elválasztására egy nagy 

hőmérsékleten tartott (600-900 °C) oxid-vezetőt alkalmaznak. Az elektródok közötti ionvezetést ebben az 

esetben a katódon képződő O2− ionok biztosítják. A technológiák főbb jellemzőit az alábbi táblázat 

tartalmazza. Fontos megemlíteni, hogy míg az alkáli-technológiát alkalmazó berendezések sokkal 

költséghatékonyabbak voltak még néhány évvel ezelőtt is, ez a PEM-elektrolizálókkal szembeni előny lassan 

eltűnni látszik. A kereskedelmi forgalomban elérhető elektrolizálók esetében a specifikációtól (gáztisztaság, 

nyomás, telepítési körülmények, víztisztítás) és a mérettől függően viszonylag széles tartományban szórnak 

az árak. Az alkáli technológiák esetében 0,6– 1,0 k€/kW, míg a PEM esetében 0,75– 2,0 k€/kW tartományban 

mozognak a teljes rendszer árai. Az elmúlt években az egyre nagyobb érdeklődés és a gyártók számának 

növekedése nyomán az árak dinamikusan csökkentek, amely várhatóan folytatódni fog a következő években. 

Európában számos gazdasági szereplő foglalkozik technológiafejlesztéssel és gyártással. A piac kulcsszereplői 

közül a Siemens Energy, ThyssenKrupp, Cummins-Hydrogenics, NEL Hydrogen, Areva-McPhy, ITM Power 

egyaránt Európában található. Magyarországon a Szegedi Tudományegyetemen folyik elektrolízissel 

kapcsolatos élvonalbeli kutatás-fejlesztési tevékenység (PEM területen), valamint a ThalesNano és 

ThalesNano Energy Zrt. fejlesztenek és gyártanak laboratóriumi méretű hidrogéngenerátorokat (PEM elven 

működő), és hozzájuk kapcsolódó reaktorokat. A Platform tagok közül a GanzAir Kft. előkészületeket folytat 

nagyméretű elektrolizáló berendezések (és kapcsolódó teljes rendszerek) gyártásának elindítása érdekében, 

külföldi partnerekkel együttműködésben. 

 

 

1. táblázat: A különböző típusú elektrolizáló technológiák legfontosabb jellemzői [9] 
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Technológia Hőm. / 

°C 

Hatásfok H2 

tisztaság 

Élet-

tartam 

Fejlettségi 

állapot 

Fő előnyök Hátrányok 

Lúgos/ 

alkáli 

60-80 65-82 % 99,5% - 

99,9998

% 

70000

-

90000 

óra 

~100 éve ipari 

alkalmazásban 

 Fejlett ipari 

technológia 

 Nem nemesfém 

katalizátorok 

alkalmazása 

 Nagyméretű 

elektrolizálók 

elérhetők  

 Kis áramsűrűség (0,2-

0,3 A cm
−2

) 

 Szűkebb dinamikus 

működési tartomány 

 Kisnyomású termékgáz 

PEM  50-80 65-78 % 99,9% - 

99,9999

% 

60000-

80000 

óra 

MW-os 

méretben 

kereskedelmi 

forgalomban 

 Nagy áramsűrűség (1-

3 A cm
−2

), kompakt 

 Gyorsan változtatható 

dinamikus működés 

 Nagy tisztaság, nagy 

nyomás  

 Költséges cella-

komponensek 

 Nemesfém katalizátorok 

AEM  60-80 - 99,4% nincs 

adat 

Kisebb 

méretben 

kereskedelmi 

forgalomban 

 Nem nemesfém 

katalizátorok 

alkalmazása 

 Gyorsan változtat-

ható dinamikus 

működés 

 Kísérleti fázisban  

 Rövid élettartam 

Szilárd-oxid 600-900 ~85% 

(laborat

órium) 

  néhány 

ezer óra 

Kísérleti 

berendezések/

üzemek 

 Nagy hatásfok 

 Nem nemesfém, olcsó 

katalizátorok  

 Kísérleti fázisban, rövid 

élettartam  

 Költséges üzemeltetési 

rendszer  

 

Kék hidrogén előállítása 

Az elektrolízisen kívül is számos egyéb kis szénlábnyomú hidrogén-előállítási módszer lehetséges. A metán 

gőzreformálás (SMR) során viszonylag tiszta CO2 keletkezik, amely alkalmas CCS és CCU technológiákban való 

felhasználásra. Ilyen típusú kombinációkra pilot és demonstrációs projektek folyamatban vannak Európában. 

Ugyanakkor azt látni kell, hogy a CCS költsége közel 100%-kal növeli meg az SMR-rel előállított hidrogén 

költségét. Biomassza és hulladék elgázosítás alapú hidrogéntermelés jelenleg a MW-os demonstrációs skálán 

van (pl. gogreengas az Egyesült Királyságban). CCS-el kombinálva lehetőség nyílik CO2-negatív folyamat 

megvalósítására. Mindezek felhívják a figyelmet, hogy a CCS és CCU technológiák fejlesztése kiemelten 

fontos a hidrogéntechnológiák vonatkozásában is. Egyelőre nincs piacképes CCUS technológia sehol a 

világon. Földgáz pirolízis során a metánt (vagy más szénhidrogént) magas hőmérsékleten, anaerob 

körülmények között alakítják hidrogénné és szénné (pl. carbon black), közvetlen CO2 emisszió nélkül. A 

pirolízishez felhasznált 850 0C fokos gőz előállítása is elsősorban földgázból történik Európában. Az eljárás 

egészének energiamérlegét tekintve ugyanakkor nem javasolt ennek támogatása. Kereskedelmi bevezetés 

előtt álló pirolízis projektje van a BASF, Linde és ThyssenKrupp konzorciumnak, valamint a Kvaerner 

Engineering-nek. A különböző európai gazdasági szereplők jó helyzetben vannak a hidrogénelőállító 

technológiák tekintetében: az Air Liquide, Linde és Air Products egyaránt rendelkeznek SMR technológiával 

(+CCU az Air Liquid esetében, Port-Jéromeban), míg az Equinor most fejleszti.  



33 
 

Egyéb, újszerű hidrogén előállítási módok 

Számos egyéb, kevésbé érett zöld hidrogént előállító technológia is rendelkezésre, illetve fejlesztés alatt áll. 

Ilyen például a közvetlen vízbontás napenergia segítségével (pl. termikus, foto-, vagy kombinált foto-termikus 

katalízis módszerrel). Erre példa a Hydrosol-Plant, amely egy 750 kWth skálán működő, foto-termokatalitikus 

vízbontást megvalósító pilot üzem.  

A biológiai hidrogéntermelés (pl. algákkal vagy baktériumokkal), a hidrogén előállításon túl, további CCU 

termékeket (pl. metán, alkoholok) előállítását is lehetővé teszi. A felfedező kutatáson túlmenően, hazai 

alkalmazott kutatási kapacitás rendelkezésre áll a témában az SZTE-n, a PE-n, a BME-n valamint a Power-to-

Gas Hungary Kft. kötelékein belül. 

Az RM02 útiterv említi a hulladék elgázosítást is. Az elgázosítási eljárások29 parciális (részleges) oxidációval 

állítanak elő biomasszából, válogatott hulladékból vagy ún. RDF-ből szintézisgázt. Az RDF egy másodlagos 

tüzelőanyag, melyet szilárd települési hulladékból mechanikai biológiai kezelésével állítanak elő, a más 

módon már nem újrahasznosítható hulladékot tartalmazza. A szintézisgáz hidrogénné alakítható. Hulladékból 

hidrogén előállító elgázosító üzemet fejleszt idehaza a Horge Technologies K&F Kft. 

Itt elöljáróban megjegyezzük, hogy az 5.1.2 fejezet részletesen foglalkozik a különböző hidrogén típusokkal 

(zöld, kék, szürke stb.), illetve ezeken keresztül ezek előállítási módjaival, főként a CO2 kibocsátás valamit a 

felhasznált primer energia származása szerint. Ennek azért van jelentősége, mert például a „zöld” hidrogén 

kategóriába történő besorolhatósághoz a mostani, még nem végleges, nem hivatalos EU-s szabályozási 

koncepció szerint egyrészt szükséges egy meghatározott CO2 kibocsátási szint (kgCO2/kgH2) alatt maradni a 

hidrogén előállítási eljárás során, másrészről szintén követelmény, hogy a hidrogén előállításhoz használt 

elsődleges energiaforrás csak megújuló lehet. Az EU-s szabályozás pedig a megújuló energiaforrás 

definícióját – a hidrogén előállítás során is – várhatóan a megújuló energia irányelvhez (RED-II, 2018) fogja 

kötni. Ez utóbbiban pedig a hulladék nem szerepel, azaz várhatóan a hulladékból előállított hidrogén 

önamgában nem kerülhet a zöld hidrogén kategóriába; azoban kék hidrogén lehet. Viszont az irányelv a 

hulladéklerakón keletkező depóniagázt, valamint a biogázt, a biomasszát megújulónak ismeri el, így 

utóbbiakból előállított hidrogén minősülhet zöld hidrogénnek. E téma részletesebb kifejtése az 5.1.2 

fejezetben található; emellett várható, hogy az EU a különböző hidrogén típusok egységes besorolására, 

osztályozására vonatkozó szabályozást még 2021-ben megalkotja, amely a fenti okfejtéstől akár eltérhet. Ezt 

a hazai érdekelet szereplőknek is célszerű figyelemmel kísérni. 

 

A következő ábrákon a 2.1 fejezetben bemutatott, EU-s technológiai útiterveket (Road Map) mutatjuk be az 

elektrolízisre (RM01) és egyéb low-carbon hidrogén előállítási (RM02) módokra vonatkozóan. 

                                                           
29

 Az elgázosításhoz többé-kevésbé hasonló eljárás a pirolízis. Ez utóbbi biomassza, vagy válogatott műanyag hulladék 
hőbontásával pirolízis olajat és pirolízis gázt előállító technológia. A termékek hozama az alkalmazott hőmérséklettől 
függ. További feldolgozással hidrogént állítható elő a gázból. 
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2.2.2 Előállítás: Megújulók integrációja - az elektrolízis szerepe 

Ez a fejezetben – szemben a 2.2.1 fejezetben leírtakkal - a hangsúly már nem az elektrolizálókon, mint 

technológiai egységeken van, hanem ezek rendszerbe illesztésén, a rendszer szintű működésen, különös 

tekintettel az időjárásfüggő megújulók integrációjára. Jelen esetben is a felvezető szöveg – a magyarországi 

sajátságokra is tekintettel - főként a későbbiekben bemutatandó EU-s technológiai útitervek jobb megértését 

szolgálja. 

Habár az elektrolízis jelenségét már a XIX. században felfedezték, az első, kutatási jelleggel üzembe állított 

power-to-gas (P2G) egységek az 1990-es és 2000-es években kezdték meg működésüket. Ahogy azonban a 

dekarbonizációs célok komolyodtak, és az európai energia- és klímapolitika 2050-re a karbonsemlegességet 

tűzte ki zászlajára, úgy az utóbbi 10 évben felértékelődött a hidrogén elektrolízis útján történő termelésének 

szerepe. A power-to-gas technológia lényege, hogy villamos energiából víz bontásával hidrogént és oxigént 

lehet előállítani. Amennyiben a felhasznált villamos energia megújuló vagy karbonsemleges (pl.: 

atomenergia) forrásból származik, akkor az előállított hidrogénre megújuló vagy karbonsemleges forrásból 

származó hidrogénként lehet tekinteni, amelynek már önmagában is számos felhasználási módozata adott, 

így pedig jelentős szerep hárulhat erre az energiaforrásra a 2050-es karbonsemlegesség felé vezető úton. 

Ilyen felhasználási módozatok lehetnek az egyébként is hidrogén-intenzív ipari folyamatok, mint a 

kőolajfinomítás vagy az ammónia-előállítás, a közlekedésben a nem, vagy csak nehezen elektrifikálható 

ágazatokban (pl.: nehézgépjárműveknél) üzemanyagként történő felhasználás; elégetve a hidrogént a 

hőtermelésben játszhat szerepet, de ugyanígy lehet villamos energiát előállítani hidrogénből, amelyet vagy 

tüzelőanyagként gázturbinákban elégetve vagy üzemanyagcellákból nyerhetünk.; Illetve egyes 

hidrogéntechnológiák nagy hatásfokú kapcsolt (CHP) energiatermelést is végezhetnek. A power-to-gas 

megoldások egy további fontos lehetősége, amikor az elektrolízisen alapuló hidrogén előállításon túl, egy 

további technológiai lépésben a hidrogént szén-dioxiddal kombinálva a metanizációs folyamat során 

szintetikus földgázzá is lehet alakítani, amely így a földgázzal megegyező felhasználási módozatokkal bír, azzal 

ellentétben ugyanakkor nem növeli a légköri széndioxid-koncentrációt. 

A megújuló vagy karbonsemleges villamos energiát felhasználó power-to-gas technológiával előállított 

hidrogént azonban nem szükséges azonnal felhasználni az előbb említett módozatokban, hanem azt eltárolva 

lehetőség nyílik – az így közvetetten eltárolt – megújuló villamos energiát később is hasznosítani. A 

villamosenergia-rendszerek sajátossága, hogy a keresletnek és a kínálatnak minden pillanatban egyenlőnek 

kell lennie, különben üzemképtelen a rendszer. Ahogy a dekarbonizációs célok elérésével növekszik a 

hálózatba integrált időjárásfüggő termelői egységek száma – ami jellemzően a szél- és napenergiát jelenti – 

úgy nő az igény az energiatárolásra is, amivel kezelhető a termelési módozatok ingadozó termelése. A 

villamosenergia-tárolás szempontjából a legnagyobb kihívást a hosszú távú tárolás jelenti, amely leginkább az 

évszakok közötti megújuló -villamosenergia -termelési potenciál különbségét hivatott kezelni. (A szezonális 

tárolás esetében sok GWh, esetleg néhány TWh nagyságrendű tárolói kapacitásról beszélünk.) A villamos 
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energia napi (jellemzően maximum ~24-48 órás) tárolása jelenleg leginkább szivattyús tározós erőművekben 

lehetséges, ahol a víz helyzeti energiáját kihasználva kerül az energia tárolásra, ugyanakkor az ilyen erőművek 

elhelyezése különleges földrajzi igényeket támaszt. A power-to-gas technológiával azonban lehetőség adódik 

a megújuló villamos energiát hidrogén előállítására használni, amely hosszú távon is eltárolható az erre 

felkészített, műszaki és biztonsági követelményeknek megfelelő színvonalú földgázrendszerben, vagy 

dedikált, hidrogén tárolására alkalmas geológiai formációkban. Az így átalakított és eltárolt hidrogén később 

ismét használható villamos energia előállítására. Ebből a szempontból a vízbontás útján előállított hidrogén 

termelése azt a lehetőséget nyújtja a dekarbonizáció útját járó gazdaságnak és társadalomnak, hogy az 

időjárásfüggő megújuló villamosenergia-termelés eredményét egy olyan időszakban is felhasználhatóvá teszi, 

amikor egyébként a megújulóenergia-kínálat nem elégíti ki a villamosenergia-keresletet.  

Ezen felül ugyanakkor lehetőség adódik arra, hogy a vízbontó berendezések a túltermelés vagy egyéb 

hálózati szűkületek miatt át nem vett megújuló villamos energiával üzemeljenek, így biztosítva a 

villamosenergia-termelőknek is egyfajta garantált keresletet a túltermelés idején alulárazott termékükre. 

Németország példája jól illusztrálja, hogy miképpen segítheti a hidrogén előállítása a megújuló 

villamosenergia-termelőket. Az országban az időjárásfüggő beépített kapacitásnál meredekebben 

emelkedett az évenként a megújuló termelőktől át nem vett villamosenergia mennyisége, így pedig évről 

évre több alkalommal vagy hosszabb ideig kellett a karbonsemleges termelői egységeket visszaszabályozni. 

2015-ben már 5 TWh-t elérő villamos energiát nem lehetett a hálózatra bocsátani (lásd a következő ábrán), 

ami az akkori felhasználás közel 1%-át tette ki. Természetesen a visszaszabályozást okozhatják hálózati 

problémák is, azonban a vízbontó berendezések üzemeltetésével csökkenteni lehetett volna a 

visszaszabályozott villamos energia mennyiségét, különösen, ha a berendezések akár fizikailag is közel esnek 

a termelői egységekhez, vagy a nagy felhasználókhoz. 

 

13. ábra: Német időjárásfüggő megújuló villamos energia beépített kapacitások és évenként át nem vett 
megújuló villamos energia mennyisége ezen forrásokból (Forrás: European Power to Gas) 
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Az EU (Clean Hydrogen for Europe) útiterve az elektrolízis vonatkozásában a fent tárgyaltakkal összhangban 

komoly erőforrásokat tervez fektetni a megújuló villamos energia felhasználásával előállítható ún. zöld 

hidrogén mennyiségének növelésére, amely a már említett közép- és hosszútávú energiatárolás mellett, 

hálózati szabályzó és támogató tartalékként is jelen lehet az energetikai rendszerben. 2030-ig az Európai 

Unió által lefektetett célkitűzések értelmében 20-40 GW összteljesítményű zöld hidrogén előállítására képes 

elektrolizáló kapacitást kell kialakítani, amivel párhuzamosan az elektrolizáló technika fejlődésének és a 

méretgazdaságosság javulásának következtében a hidrogén várhatóan eléri a megközelítőleg 3€/kg 

egységárat a jelenlegi 10-15€/kg helyett, ezzel élénkítve a keresleti oldalt. Az ehhez vezető többlépcsős út 

(Hydrogen Road Map, RM03) első fázisában kell lefektetni egy egyértelmű, átfogó szabályzói keretrendszert, 

illetve a technikai megoldások hatékony, országhatárokon átívelő disszeminációját segítő standardizációt. 

Következő lépésben, 2023 és 2025 között az Európai Unió főleg az újtípusú elektrolízises eljárások (PEM, 

SOEC) kutatás fejlesztésére és méretnövelésére fog fókuszálni, hogy a jelenlegi 1-10 MW-os üzemek helyett 

az évtized közepére 50 MW-os üzemek telepítésére kerülhessen sor. 

 

14. ábra: a hidrogén, illetve az elektrolízis potenciális szerepe a villamoshálózatokban 2020 és 2030 közötti 
időszakban (RM03). (Forrás: Hydrogen Europe) 

Az EU elképzelései szerint 2025-től a fókusz részben áthelyeződne olyan technológiai megoldások 

fejlesztésének támogatására, melyek a decentralizált zöld hidrogén előállítását gazdaságosan képesek 

biztosítani (pl.: a közlekedés dekarbonizációja), például könnyen skálázható, moduláris vízbontó egységek 

formájában. Középtávon (2025 és 2027 között) a telepített üzemek összteljesítményének további 

méretnövelésével elérhetővé válnak a 100 MW-os telepek, az Európa szerte üzemben lévő elektrolizáló 
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kapacitás elérheti a közel 10 GW teljesítményt és az előállított hidrogén egységára pedig az 5 €/kg-ot. 2030-

ra az említett 3 €/kg hidrogéngáz egységár és az üzemben lévő 20-40 GW összteljesítményű zöld hidrogént 

előállító vízbontó kapacitás mellett Európa az elektrolizáló iparág globális vezetőjévé válik nem csak a 

komponensek exportja, hanem az egész értéklánc mentén. Továbbá, az EU hidrogén stratégiának kimondott 

célja a villamos energia hidrogénné történő átalakításán keresztül, hogy az elektromos hálózattól elzárt, 

ahhoz direkt módon nem kapcsolódó területeit is be tudja vonni a megújuló villamos energiatermelésbe (pl.: 

off-shore szélerőművek) ezáltal növelve a megújuló energiaforrások részesedését a felhasznált 

energiapiacon. 

 

15. ábra: az elektrolízisre vonatkozó részletes EU-s technológiai útiterv. (Forrás: Hydrogen Europe) 
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16. ábra: elektrolízis szerepe a nagy léptékű energiatárolásban (RM03) szakterület részletes útiterve (Forrás: 
Hydrogen Europe) 

A működő gázturbinás erőművek alkalmasak vagy alkalmassá tehetők részlegesen, egyes típusoknál akár 

teljesen a hidrogénnel való tüzelésre. A felhasználást mindenképpen egy részletes, az adott gázturbinás 

erőműre kiterjedő vizsgálatnak kell megelőznie azonban, ami figyelembe veszi az adott egységben felhasznált 

anyagokat és azok minőségét. Így az üzemelő gázturbinás erőművek és a hozzájuk tartozó rendszerek csak 

minimális átalakítást igényelnek a hidrogén – földgáz eleggyel vagy hidrogénnel való használatra így a 

„power-to-gas-to-power” megvalósítása relatív egyszerű az üzemeltetőknek. A fölösleges megújuló 

energiaforrásokból származó hidrogénnel történő gázturbinák működésének lehetővé tétele jelentősen 

hozzájárul az Európai Bizottság CO2-kibocsátás csökkentésére irányuló céljának eléréséhez. Emellett a 

megújuló forrásból előállított hidrogént akár háztartási méretű tüzelőanyag cellákkal is vissza lehet alakítani 

villamos energiává, így pedig a hidrogén által is lehetőség adódik az elosztott villamosenergia-termelésre. 

2.2.3 Elosztás: Hidrogén tárolás és szállítás 

Ebben az alfejezetben az EU hidrogén tárolásra, szállításra és földgázhálózati bekeverésére vonatkozó 

technológiai útitervei (RM04 „Large Scale Storage”, RM05 „Gas Grid”) mutatjuk be. E fejezet csak a 

vonatkozó EU Road Map-eket tartalmazza, de a hidrogén tárolásáról, szállításáról, földgázhálózati 

bevezetéséről, és különösen ezek magyarországi vonatkozásairól további részletes információk a 4.4 

fejezetben találhatók. 
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H2 tárolás az EU technológiai útiterve (RM04) szerint: 

Mivel a hidrogén termelés az energiatárolás szignifikáns részéve kezd válni, elengedhetetlenül szükséges a 

hidrogén elérhető és alacsony áron megvalósítható ipari léptékű tárolása. Potenciális tárolási technológiát 

jelentenek a földgázhálózatok, a nagy méretű geológiai formációk és a felszíni tárolási technológiák is, 

melyek évek óta bizonyítottak. Például több éve tárolnak már hidrogént sókavernákban Texasban (Conoco 

Philips, Praxair, Air Liquide részvételével) és egyaránt alkalmasnak bizonyultak erre kimerült gázmezők és 

aquifer típusú tárolók is. A hidrogént tárolhatják nagy nyomású tartályparkokban a felszínen is (igaz, ez 

kisebb mennyiségű tárolást tesz lehetővé, mint a felszín alatti). Hosszútávon amennyiben a hidrogén 

csővezetékek elterjedtté válnak, akkor annak vezetékkészlete (puffertároló hatása) révén elérhetővé válik a 

különböző nyomásfokozaton való rendelkezésre állás, melynek fő hajtóereje a napon belüli tárolási 

mechanizmus létrehozása lesz. 

A fentebb felsorolt tárolási technológiák mindegyike alkalmazható, de a teljes energiarendszer 

támogatásában betöltött szerepükhöz kell igazítani ezeket. Példának említhető, hogy a sókavernák 

besajtolási és kitermelési ciklusait korlátozhatják a geológiai jellemzők (a kialakított kavernák felrepedéseinek 

elkerülése), ami hosszútávú hidrogén tárolásra teszi őket alkalmassá, de korlátozhatja a rövid távú napon 

belüli használhatóságát. Kutatásokat kell folytatni ezen a területen a megújuló energiaforrások szakaszos 

rendelkezésre állása (napon belüli változékonyság) miatt, ugyanis sókavernák esetében napi ciklusokról 

beszélhetünk. A hidrogén visszatermelhetőségének javítása - mely további kutatásokat igényel - 

kulcsfontosságú lesz a fenntartható tárolási technológia biztosítása és a közvélemény általi elfogadottság 

szempontjából. Továbbá, jelentős potenciált hordoz magában a hatékonyság növelése és a költségek 

csökkentése érdekében a hibrid megoldásokat alkalmazása, például nyomástartó edények fém-hidrid típusú 

tároló anyagok és abszorbensek alkalmazásával (szénalapú szerves vegyületek), valamint további opcióként a 

kimerült típusú gázmezőkben és aquifer-ben történő hidrogén tárolás is. 

Végezetül, amíg az ipari méretű tárolói technológiák részei a jövő energiarendszereinek és az energiapiacok 

összekapcsolásában is kulcsszerepük lesz, azaz bármely időpillanatban rendelkezésre kellene állniuk, jelentős 

fejlesztésekre van szükség. Ez azt jelenti, hogy a jövő energiarendszereiben meg kell határozni az ipari 

méretű tárolás szerepét annak érdekében, hogy igazolják azt a politikai elképzelést, amely fel akarja 

gyorsítani a projektek elindítását. A szabályozások, előírások és szabványok fejlesztéseinek kidolgozása 

szintén kulcsfontosságú a technológia lehetővé tételéhez és elterjedéséhez. 
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H2 szállítás és gázhálózatok az EU technológiai útiterve (RM05) szerint:  

A hidrogén hasznosítása az egyik legígéretesebb technológiai megoldás lehet a fűtési szektor dekarbonizációs 

törekvéseire. Európában a fűtési és hűtési szektor az egyik legnagyobb energiafelhasználó, a teljes végső 

energiafelhasználás közel felét lefedi. A Power-to-Gas rendszerekben (elektrolízis elvén működve) 

megtalálható az a potenciál, hogy kapcsolatot teremtsen az elektromos- és földgáz hálózatok között, 

valamint ezen rendszerek között megújuló alapú villamos energiát képes szállítani, amennyiben az 

többletben áll rendelkezésre. További előnye, hogy képes tárolni és felhasználni a villamos energiából 

előállított hidrogént a földgázinfrastruktúrában. A hidrogén természetesen más szegmensekben is 

kiemelkedően hozzájárulhat a dekarbonizációs célok eléréséhez, köztük a mobilitásban és ipari 

felhasználásokban is. 

Technológiai szempontból megvalósítható, hogy a hidrogén meghatározott mennyiségben beinjektálható a 

földgázhálózatba előzetes vizsgálatok alapján nagyjából 10 – 20 (V/V)% közötti mértékben, anélkül, hogy 

jelentősen meg kellene változtatni a jelenlegi rendelkezésre álló infrastruktúra elemeket (kisebb mértékű 

változtatási igények előfordulhatnak). Ez az egyik jelentős előnye a földgázinfrastruktúrának a szén-dioxid 

csökkentésének elérése érdekében, ráadásul ez a meglévő rendszer nagy mennyiségű szezonális hidrogén 

tárolásra is alkalmas nagy területi kiterjedtsége és puffer kapacitása révén.30 

A teljeskörű dekarbonizációs célok eléréséhez nélkülözhetetlen, hogy a tiszta (közel 100 %-os) hidrogént az 

ipar fel tudja használni hő- és villamosenergia termelésére tüzelőanyag-cellák felhasználásával. Az alacsony 

és közepes hőigényű gázégők, kazánok bizonyos mértékben alkalmasak a hidrogén, mint tüzelőanyag 

használatára utólagos modifikációk elvégzésével. Néhány magas hőmérsékletű technológia hidrogénnel 

történő ellátottsága járható út lehet, de technológiai fejlesztés szükséges a hidrogéntolerancia és –

kompatibilitás biztosítása érdekében. Az energia- és hőtermelésre is alkalmas hidrogéntüzelésű turbinák már 

szériagyártásban vannak. A meglévő földgázinfrastruktúra átalakítása a tiszta, közel 100%-os 

hidrogéntartalmú gáz fogadására lehetséges és az Egyesült Királyságban már vizsgálják is (lásd alább), de 

fokozatosan növekszik az érdeklődés számos európai országban, köztük Hollandiában, Németországban, 

Belgiumban, Franciaországban és Magyarországon is. Zászlóshajó projektek e területen: 

                                                           
30

 Hazai szabályozói álláspont szerint a vezetékes rendszer csak nagyon korlátozottan használható „tárolásra”. A 
vezetékkészlet a rendszer egyensúlyának megtartására és üzemeltetésre szolgál. Nem használható tárolóként. 
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2.2.4 Elosztás: Hidrogén töltőinfrastruktúra különféle járművek részére 

Ebben az alfejezetben az EU hidrogén töltőállomásokra vonatkozóan technológiai útitervét (RM09 „Hydrogen 

Refuelling Stations”, HRS) mutatjuk be. E fejezet – az előzőekhez hasonlóan - csak a vonatkozó EU Road Map-
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et mutatja be, de a hidrogén töltőinfrastruktúrára vonatkozóan további fontos információk találhatók még a 

4.1.2 fejezetben és különösen a 4.4 fejezeten belül. 

Az EU hivatkozott útiterve szerint: a hidrogén alapú mobilitás nélkülözhetetlen elemei a hidrogén 

töltőállomások. A hidrogén üzemű mobilitás elterjedéséhez szükséges, hogy létrejöjjön egy országos 

hidrogén töltőállomás-hálózat személy- és teherautókautók számára. Továbbá szükség lesz nagy 

teljesítményű, azaz nagyobb H2 tárolóval és nagy átáramlási (kgH2/min) kapacitással rendelkező 

töltőállomásokra is, melyek képesek buszok, teherautók, vonatok töltésére. E töltőállomások több tonna 

hidrogént kell tudjanak kitankolni napi szinten, a tárolótartályoknak pedig képesnek kell lenniük az éjszakai 

gyors újratöltésre. Ma körülbelül ~150+ hidrogén töltőállomást találunk Európában, de számuk viszonylag 

gyorsan változik. Ezek a töltőállomások az utóbbi években bizonyították, hogy lehetséges a hidrogén üzemű 

autók gyors és biztonságos töltése, hasonlóan a hagyományos - benzin/dízel üzemű - autók tankolásához. 

Vannak azonban jelentős problémák a nyilvános hidrogén töltőállomásokkal, melyek mind megoldhatóak a 

következő évek során az ipari szereplők és a kormányok együttműködésével: 

 túl magas a töltőállomások telepítésének költsége. A beruházási és fix üzemeltetési költségek 

magasak, amelyek jelentősen megnehezítik egy fenntartható üzleti modell kialakítását, főleg az első 

néhány évben, amikor a HRS-ek kihasználtsága még alacsony, 

 a töltőállomások megbízhatósága (főleg személyautók esetén) alacsony. A töltőállomás hálózat 

jelenleg küzd azzal, hogy elérje a 99%-os elérhetőséget, pedig egy megfelelően működő hálózathoz 

ekkora rendelkezésre állásra lenne szükség. Ez problémát jelent azon fogyasztók számára, akik nem 

számíthatnak az állandó hidrogén utánpótlásra. Ezt a szituációt részben megoldja majd a 

töltőállomások magasabb kihasználtsága, valamint a folyamatosan fejlődő alkatrészek piacra 

kerülése (legfőképp a kompresszorok és adagolók fejlődése). Ezzel ellentétben a buszok hidrogén 

töltőállomásai már bizonyították, hogy lehetséges a 99%-nál magasabb rendelkezésre állás a jobb 

design és alacsonyabb nyomás (350 bar) használatával, 

 a töltőállomás hálózat nem eléggé elterjedt ahhoz, hogy átlag fogyasztók hidrogén meghajtású 

személyautókat vásároljanak. Ezért fontos az üzleti modell során az olyan vásárlók megtalálása, 

akiknek a jármű flottája egy adott régión/városon belül mozog csak, ezáltal kiszolgálhatóak limitált 

számú hidrogén töltőállomással is. 

• a HRS-ek engedélyeztetése, és az építési folyamat túl sokáig tart, ezért szükséges lenne a 

döntéshozók (pl. hatóságok), tervezők megfelelő oktatása, tudatosságának növelése a témával 

kapcsolatban, akik ezután képesek lennének a folyamatok felgyorsítására. 

A fentiek mellett technológiai fejlesztésre is szükség van, a nagy teljesítményű hidrogén töltőállomások 

koncepciójának optimalizálására, melyek lehetővé teszik a hajók és vonatok hidrogénnel történő gyors 

töltését. 
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2.2.5 Végfelhasználók: Közlekedési alkalmazások 

Közúti közlekedés 

Történelmileg messzire nyúlik vissza a hidrogénnel hajtott járművek kísérleti példányainak megjelenése, már 

az 1960-as évektől sok gyártó gondolkodott a hidrogénnel hajtott belső égésű motorok fejlesztésén, azonban 

mára bizonyossággá vált, hogy ha a hidrogénről, mint hajtóanyagról van szó, akkor a tüzelőanyag-cellás 

(FCEV) megoldás a járható út. (Ezzel együtt is a 4.1.4 fejezetben foglalkozunk a hidrogén üzemű, de belső 

égésű motorral rendelkező hajtásláncokkal is.) Az üzemanyagcellás elektromos személygépkocsik mobilitási 

költségei valószínűleg magasabbak maradnak (kb. 8-10 €cent / km-rel) az akkumulátoros elektromos 

meghajtású járművekénél, amelyek mobilitási költsége kb.4-5 €cent / km. A nagy hatótávolságú, nehéz 

járművek esetén ezt a hatást ellensúlyozza az üzemanyag-feltöltési idő, a tömeg és az elérhetőség. A 

tüzelőanyag-cellás járművek és a hidrogén alapú mobilitás nem vetélytársa az e-mobilitásnak, inkább annak 

kiegészítő, hiánypótló eleme. 

Személygépkocsik 

A Nissan, a Mercedes-Benz, a Chevrolet, a Ford és a Honda már a 2000-es évek kezdetétől foglalkozott 

hidrogénüzemű személygépkocsik fejlesztésével, több tanulmányautó is napvilágot látott. A fejlesztések hol 

felgyorsultak, hol lelassultak, attól függően, hogy a várható szabályozások és a technológia- és anyagigény 

alapján – melyik zéró-emissziós hajtásrendszer látszott aktuálisan ígéretesebbnek. 

Jelenleg a Hyundai két modellje (ix35 FCEV és Nexo), a Honda Clarity Fuel Cell és a Toyota Mirai (I. és II. 

generáció) azok a hidrogénüzemű, tüzelőanyagcellás személygépkocsik, amelyek többnyire csak zárt körben, 

lízingelve érhetők el korlátozottan a piacon (vélhetően csak kísérleti jellegű az üzemeltetésük, egyedi 
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jóváhagyással rendelkeznek). A Toyota esetében az európai típusjóváhagyás a küszöbön áll, és ennek 

birtokában az információk szerint 2021-ben megkezdődhet a nyilvános értékesítés, természetesen 

elsősorban ott, ahol rendelkezésre áll a hidrogén-feltöltési lehetőség. 

A hidrogénüzemű személygépkocsik további fejlesztését és elterjedését valószínűleg az fogja a leginkább 

befolyásolni, hogy a különféle ösztönző szabályozások, amelyek jelenleg alapvetően az akkumulátoros és a 

hálózatról tölthető hibrid-elektromos gépkocsikat preferálják31, hogyan alakulnak a jövőben. Elterjedésüknek 

nagy lökést adhat, ha kiépül a hidrogénellátó infrastruktúra.  

Tehergépkocsik 

A hidrogén-tüzelőanyagcellák alkalmazásának különösen ígéretes területe – a sűrített hidrogén nagy 

energiasűrűsége révén – az, ahol nagy tömegű rakományokat (hasznos terhet) hosszú távolságra kell 

szállítani. Az összehasonlító számítások ugyanis azt mutatják, hogy a nagy hatótávolságú nehézgépjárművek 

esetében válhatnak költséghatékonyabbá a hidrogén hajtásláncok az akkumulátoros elektromos meghajtású 

járművekhez képest, az utóbbiak rosszabb energiafelhasználási hatékonysága miatt.  

A Hydrogen Council szerint ezért a 2050-ig terjedő időszakban a nagy (26-40 t) össztömegű tehergépkocsik 

jelenthetik a FC technológia legfontosabb és leghamarabb fejlődésnek induló piacát. Erre különösen jó esély 

kínálkozik a rendkívül nagy közúti teherforgalmat lebonyolító európai É-D és K-NY irányú fő közlekedési 

folyosók mentén, ahol a hidrogénellátás koncentráltan megvalósítható, és az ott közlekedő, nagy 

futásteljesítményű flották dízelüzemről hidrogénüzemre történő átállítása igen eredményesen hozzájárulhat 

a CO2- és károsanyag-kibocsátás csökkentéséhez, miközben a hidrogéntartály feltöltésének időszükséglete és 

az elérhető hatótávolság a dízelüzemű tehergépkocsikéval versenyképes marad. 

A nagy tehergépkocsik előtt okvetlenül említést érdemelnek a legfeljebb 3,5 t össztömegű 

kishaszonjárművek. Ebben a kategóriában a Renault Franciországban már piaci forgalomban értékesíti a 

nagyobb MASTER Z.E. Hydrogen és a kisebb Kangoo Z.E Hyrdogen modelleket. Ezek érdekessége, hogy a 

hidrogén tüzelőanyag-cella hatótáv-növelőként működik, kb. 10 kW-os teljesítménnyel a hajtóakkumulátort 

tölti.  

Jelenleg több jelentős gyártó készít elő nagy FC tehergépkocsi-prototípusokat. Ezen a téren meglehetősen 

előrehaladott a dél-koreai Hyundai fejlesztő tevékenysége: 2021-22-ben már megkezdik a közép- és nagy 

méretű tehergépkocsik és hulladékgyűjtő járművek kiterjedt kísérleti üzemeltetését, sőt, Svájcba is 

szállítanak ilyeneket ottani próbaüzem céljára. Az európai gyártókat tekintve, kipróbálás előtt vagy alatt 

állnak az IVECO, az MAN, a Scania, a Daimler/Volvo nagy méretű FCEV teherautói. Ez utóbbi pár hónapja 

                                                           
31

 A jelenlegi gyakorlat szerint az akkumulátoros autók töltését általában akkor kezdik el a tulajdonosok, amikor 
hazaérnek. Ez az időpont egybeesik a délutáni villamosenergia „csúcsfogyasztással”, ami tovább növeli a hálózat 
kiegyensúlyozatlanságát. Tehát, rendszerszinten az akkumulátoros hajtás további nagyon jelentős költségeket generál a 
villamos energia termelő szektorban. Hosszú távon akár új erőműveket kell építeni, ha a felhasználói szokások nem 
igazodnak legalább részben a VER terhelési állapotaihoz. A hidrogén töltőállomások viszont éppen a rendszer (VER) 
kiegyensúlyozása irányában működnek, amelyet támogatási rendszerrel lenne érdemes elismerni.   
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mutatta be Gen H2 teherutó-modelljét, s azt tervezi, hogy 2025-ben már komoly darabszámban forgalmazza. 

A Daimler 2050-es célja, hogy CO2-semlegesek lesznek a termékei, amit úgy ér el, hogy 2035-től kizárólag 

elektromos hajtásláncú termékeket fog forgalmazni, 2025-re a termékpaletta 20-25%-a lesz elektromos 

hajtásláncú. Az IVECO saját becslése szerint 2030-ra minden második eladott teherautójuk hidrogénhajtású 

lesz. A fentiek szerint a prototípusok előkészítése, próbafutása folyik korlátozott darabszámú tesztjárművel, 

kereskedelmi forgalomban még nem kapható FC tehergépkocsi. 

Miután az EU-ban megcélzott komoly CO2 kibocsátás-csökkentés csakis elektromos hajtással érhető el, 

látszik, hogy a várakozás szerint mekkora szerep jut a hidrogénhajtásnak. 

A Hydrogen Europe előrejelzése szerint a legígéretesebb alkalmazási területeken 2023-ra megkezdődik a 

széleskörű üzemi kísérlet a hidrogénüzemű tehergépkocsikkal (legalább 5 gyártó termékeivel), és 500-at 

meghaladó darabszámú ilyen tehergépkocsi fut majd Európa útjain. Kialakul a hidrogénhajtású 

tehergépkocsik részegységeinek beszállítói láncolata, amely alkalmas a nagy sorozatok gyártására. 2025-re 

befejeződnek a jóváhagyási vizsgálatok. A 44 tonnás tehergépkocsik hatótávolsága meghaladja az 1000 km-t, 

az üres tartály feltöltési ideje 10 percnél rövidebb lesz. Több gyártó több méret-és súlykategóriában gyárt és 

értékesít a piacon hidrogénüzemű tehergépkocsikat. 2026-ra 5-10.000-re teszik az újonnan értékesített 

hidrogénüzemű tehergépkocsik számát, ami a teljes éves  
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értékesítési darabszám 7%-a. 2030-ra 75.000-re nő az Európában forgalomban lévő tehergépkocsi-állomány, 

ami a teljes állomány 2%-át jelenti. 

A fenti előrejelzések azon alapulnak, hogy 

- a gyártók jelenleg zajló fejlesztő tevékenysége sikeres lesz többféle kategóriában, 

- folytatódik a zéró emissziós járművek iránti igény (amit alátámasztanak a dízel-járművek városon belüli 

használatának korlátozását célzó intézkedések is) 

- megfelelően alakul a hidrogénellátó hálózat fejlődése. 

Autóbuszok 

A hidrogénüzemű közúti járművek közül eddig az autóbuszok – azon belül is a városi autóbuszok – fejlődése 

megelőzte a többi jármű-kategóriáét. 

A hidrogén tüzelőanyag-cellás buszok meglehetősen jól fejlett mobilitási szegmenst képviselnek, és jelenleg 

ún. „korai kereskedelmi” fázisban (pre-commercial phase) vannak. A legkorábbi demonstrációs projektek – a 

normál közösségi közlekedés részeként – a 2000-es évek második felében indultak el az EU-ban, olyan 

nagyvárosokban, mint London, Aberdeen, Oslo, Amszterdam, Madrid, Barcelona, Milánó, Köln, Stockholm, 

Bolzano stb. Elérhetők a piacon a leggyakoribbnak tekinthető 12 m hosszú (3 ajtós) buszok, midi buszok és 

működik már csuklós (18 m hosszú) hidrogén tüzelőanyag-cellás autóbusz, illetve troli is. Utóbbi esetében az 

egyes járműtípusok és technológiák „keverednek”, azaz hagyományos szemléletmódot alkalmazva nem 

mindig dönthető el egyértelműen, hogy buszról vagy troliról van-e szó, ahol a hidrogénhajtás, mint hatótáv-

növelő funkcionál. A Solaris cég például gyárt olyan, tüzelőanyag-cella hatótávnövelővel rendelkező trolit, 
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amely felsővezetékes kapcsolat nélkül közel 100 km megtételére alkalmas, vagyis viszonylag hosszú 

szakaszon akár buszként is üzemeltethető.  

Jelenleg még szerény, mindössze kb. 150+ körüli a tüzelőanyag-cellás buszok száma Európában. Az egy 

helyszínen, illetve egy városban üzemelő buszflották pedig legfeljebb 8-10 darabból állnak (pl. Aberdeen), de 

jellemzően kisebbek. A tüzelőanyagcellás buszok területén jelenleg az árak csökkentése az egyik fő cél a 

viszonylag nagy és koordinált megrendelések, beszerzések révén. Az Európai Unióban az elkövetkező három 

évben újabb 600 ilyen technológiával működő busz áll üzembe. A hamarosan bekövetkező szintugrás 

következtében egy-egy helyszínen, azaz jellemzően egy-egy közösségi közlekedési vállalat üzemeltetésében 

30+ darabosra emelkedhet a buszflották mérete. Jól látható, hogy most már nem az egyedi busztechnológia 

műszaki validálása a cél, hanem a tapasztalatszerzés a flottaszintű működtetésre, illetve egyidejűleg a nagy 

kapacitású hidrogén töltőállomások üzemeltetésére, a logisztika megszervezésére. Hamarosan kidolgozható 

és vizsgálható lesz a komolyabb járműflottákra vonatkozó üzleti modell is. 

A hidrogén tüzelőanyag-cellás buszok fejlesztésével mind Európában, mind a tengerentúlon több gyártó is 

foglalkozik. A legjelentősebb vállalatok ezek közül az EvoBus, a Van Hool, a New Flyer, az MAN,az Iveco, a 

Solaris, a VDL Bus&Coach, a Hyundai és a Toyota. Azt utóbbi a tokiói olimpiára a személyszállítási feladatok 

lebonyolítására gyártotta le Sora típusú HTC buszait. 

A városok, régiók szerepe nem elhanyagolható a piaci folyamatokban, ugyanis van olyan város (pl. Hamburg), 

amely kijelentette, hogy 2020-tól már nem kívánnak dízel üzemű buszt vásárolni, hanem csak különböző zéró 

emissziós, vagy ún. alacsony emissziós (low-emission) buszokat. 

A tüzelőanyag-cellás buszok hatótávja már most is, akár téli időjárásban is eléri a 300-400 km-t. A hidrogén 

üzemanyagtartályok teljes feltöltése pedig mindössze 7-15 percet vesz igénybe. 
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A több éve tartó európai hidrogénes busz demonstrációs projektek keretében egy-egy projekt helyszínén (pl. 

Londonban) 100 ezer órát meghaladó üzemidő, illetve üzemeltetési tapasztalat gyűlt össze. A buszok több 

millió utast szállítottak már eddig is és egyre jobbak a rendelkezésre állási mutatók is. Sok ezer biztonságos 

hidrogéntankolás történt eddig, és az utaselégedettségi felmérések jó eredményeket, magas elfogadottságot 

mutatnak. Sőt, több projekt keretében már megújuló alapon előállított hidrogént tankolnak a buszokba. 
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A kelet-európai régióban is megindulnak az első tüzelőanyag-cellás busz demonstrációs projektek: a 

lettországi Riga tömegközlekedési vállalata 10 darab, hidrogén tüzelőanyag-cellás hatótávnövelővel ellátott 

Solaris Trollino (18,75 m-es) trolibuszt rendelt és állított forgalomba. Bulgáriában is terveznek demonstrációs 

projektet, Csehországban pedig már 2010 körül lezajlott egy korai pilot projekt.  

Magyarországon a Goldi Mobility cég komoly fejlesztési és gyártási eredményeket ért el a hidrogéntartályok 

terén, és tüzelőanyagcellákat is fejlesztenek autóbuszokhoz és tehergépkocsikhoz, sőt, a hírek szerint 

előkészületben áll náluk egy FCEV autóbusz prototípusának kifejlesztése is. Tudomásunk van arról, hogy más 

hazai autóbuszgyártó is fontolóra vette tüzelőanyagcellás autóbusz fejlesztését.  

A cél, hogy a városi buszokkal szerzett tapasztalatokat felhasználva a hosszútávú autóbusz-közlekedésre 

alkalmas kis, közepes és nagy autóbuszokat is kifejlesszenek a cégek, és nagyobb gyártási sorozatok révén 

tovább csökkenthető legyen a beszerzési ár, ami 2015-ben kb. 1 millió euró/busz, de 2019-ben már csak kb. 

675 ezer euró/busz volt, és 2020-ra 575 ezer euró/busz értékre tervezték csökkenteni. 

A Hydrogen Europe előrejelzése szerint 2023-25-re kb. 1000 hidrogénüzemű autóbusz lesz rendszeres 

használatban Európában, és megkezdődik a túra- és minibuszok üzemi tesztje. 2027-re már 5.000 fölé nő az 

üzemben lévő hidrogénhajtású autóbuszok száma, s ezen belül nő a hosszútávú buszközlekedésben résztevő 

buszok aránya. 2030-ban már 15.000 darabból fog állni az állomány, ami az üzemben lévő teljes darabszám 

1,5%-át teszi ki.  

Egyéb speciális alkalmazások 

Napjainkban az anyagmozgató gépeké talán az egyik legsikeresebb hidrogén-technológiai piaci szegmens. Az 

Amerikai Energiaügyi Hivatal (US DoE) 2018 végi összesítése szerint húszezernél is több hidrogén 

tüzelőanyag-cellás targonca működött az Egyesült Államokban, messze megelőzve a többi országot vagy 

kontinenst e téren. Kalifornia államban van már olyan autóipari üzem (pl. BMW), ahol telephelyenként 200-

220 darabból álló hidrogénüzemű targonca (anyagmozgató gép) flotta működik, természetesen a szükséges 

telephelyi hidrogén töltőinfrastruktúra kiépítettsége mellett. Európában is megjelent az első, jelentősebb 

flotta: a BMW lipcsei gyárában 70 db tüzelőanyag-cellás targoncát állítottak üzembe 2018 végén. A lipcsei 

üzemben már 2013-ban megkezdődött egy pilot projekt, amelynek keretében 11 db elektromos targoncát 

alakítottak át hidrogénüzeműre. A projekt sikeresnek bizonyult, így a 2018 december végén üzembe állított 

hetven darabos flotta lényegében a korábbi projekt folytatása, jelentős méretnövelése. A projektet a német 

Közlekedési és Digitális Infrastruktúra Szövetségi Minisztérium is támogatta, a hidrogéntechnológiai 

projektek támogatásának koordinálására létrehozott NOW GmbH. szervezetén keresztül. 

Emellett vannak információk hidrogén tüzelőanyag-cellás utcaseprő járműről, kerékpárról, villamosról, és 

valószínűleg ezeken kívül is léteznek még egyéb célú – legalább prototípus szintű – alkalmazások. 

Vasúti közlekedés 

A vasúti rendszer úttörő szerepet játszik az üvegházhatást okozó gázok, valamint egyéb légszennyező 

anyagok és zaj csökkentésében. A fővonalak hálózatának 60% villamosított. Ezeken a villamosított vonalakon 
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zajlik a vasúti forgalom 80%-a. Ugyanakkor egy 30 éves fejlesztési ciklust figyelembe véve a nemzetközi 

klímavédelmi célok elérése érdekében a nem villamosított, illetve a gazdaságosan nem villamosítható 

vonalakon is szükség van a dízelvontatás kiváltására. 

Az egyik ígéretes lehetőség a hidrogén, mint energiaforrás, hajtóanyag felhasználása a vasúti járművek 

hajtására. A gazdaságosan nem villamosítható vonalak vontatási teljesítményigényét figyelembe véve a 

hidrogénhajtású járművek esetében lehetőség van teljes mértékben a megújuló energia felhasználására, azaz 

a széndioxid kibocsájtás teljes felszámolására. 

A hidrogén alkalmazásra a vasúti üzemben két lehetőség nyílik. Az egyik a hidrogén, mint üzemanyag 

alkalmazása dízelmotorokban, a másik a hidrogén üzemanyagcellás technológia bevezetése a vasúti 

járművek hajtásrendszerében. A hidrogén hajtású vasúti járművek a hidrogén kémiai energiáját hasznosítják 

a hidrogén elégetésével a belső égésű motorokban, vagy az üzemanyagcellákban termelt villamos áramot 

közvetlenül a vontatómotorok hajtására felhasználva. Napjainkban mind a kettő alkalmazására folynak 

eredményes kísérletek. 

A hidrogén üzemű járművek általában a fékezés során visszanyert, megújuló energiát tároló hibrid járművek, 

például akkumulátorokat vagy szuper kondenzátorokat használnak a visszatápláló fékezéshez, a hatékonyság 

javításához és a hidrogén tárolókapacitás csökkentéséhez. 

A hidrogénhajtás előnye, hogy az alkalmazásához nem kell lényegesen megváltoztatni a vasúti járművek 

szerkezetét, konstrukcióját, így a már meglévő, üzemben lévő járművek átalakítása is könnyen elvégezhető, a 

környezetszennyező gázokat termelő dízelvontatás kiváltható.  

A hidrogén, mint üzemanyag potenciális felhasználása a vasúti szállítás valamennyi területét magába foglalja:  

• elővárosi hivatásforgalom,  

• távolsági személyszállítás,  

• teherfuvarozás, 

• kombinált fuvarozás,  

• nagysebességű vasúti közlekedés, 

• iparvágányok kiszolgálása, 

• iparvasúti rendszerek,  

• városi villamosok, 

• metrók, illetve  

• különleges kerti vasutakon parkokban és múzeumokban. 

Shift2Rail program 

A Shift2Rail az Európai Uniós közös vállalkozás (az FCH JU) jövőképe, melynek feladata: a vasúti kutatás és az 

innováció révén biztosítani azokat a képességeket, amelyek Európa leginkább fenntartható, költséghatékony, 

nagy teljesítményű, idővezérelt, digitális és legversenyképesebb ügyfélközpontú szállítási módot kínálnak. 
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A program mind a két alternatív megoldást, a hidrogén, mint dízelmotorokban történő üzemanyag, illetve az 

üzemanyag cellákban történő villamos energia előállítására történő felhasználását támogatja. 

A Shift2Rail projekt keretében Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking 2019-ben “Study on the use of fuel 

cells and hydrogen in the railway environment” címmel három tanulmányt készített, hogy: 

- felmérje a korszerű lehetőségeket, az üzleti és a piaci potenciált,  

- konkrét esettanulmányokban megvizsgálja az FCH technológia különböző vasúti alkalmazásának 

lehetőségeit, 

- az alkalmazásának műszaki és nem technikai jellegű akadályait utat mutatva a jövőbeni kutatási területek 

felé.  

A harmadik tanulmány 31 akadályt határozott meg a következő nyolc téma köré csoportosítva. 

Akadályelemzés és K + F igény a következő: 

1. Vasúti járművek tervezése  

2. Vasúti jármű hajtáslánc-rendszere  

3. Üzemanyagcellák és a felépített rendszer 

4. Az energia akkumulátoros tárolása  

5. Fedélzeti hidrogéntárolás  

6. Járműszerviz és karbantartás  

7. Üzemanyag feltöltési infrastruktúra  

8. Nem technológiai akadályok  

A tanulmány azok fontosságának megfelelően három: alacsony, közepes és magas kategóriákba rangsorolta a 

felmerülő nehézségeket. A legnagyobb akadályok között megemlíti, a motorvonatok egységes, szabványos 

szerkezetének hiányát, a mozdonyok esetében a szükséges üzemanyag tároló kapacitás ismeretének, a tolató 

mozdonyok esetében a finanszírozás hiányát. A tanulmányban részletezett nehézségek feltérképezését a 

vasúti járműipar és a vasúttársaságok tovább folytatják, és egyre szélesebb körben szorgalmazzák a hidrogén 

hajtású járművek fejlesztését, beszerzését. 

Hidrogénhajtású vasúti jármű projektek megvalósítás alatt 

ALSTOM Coradia iLint – a világ első hidrogénhajtású motorvonata. A Coradia iLint motorvonat az Észak-

Németországban, a 2018 és 2020 között elvégzett sikeres próbaüzem után menetrendszerű forgalomban 

közlekedik. Az ALSTOM hidrogén hajtású motorvonata 2020 szeptemberétől az értékes tulajdonságait 

igazolva három hónapon keresztül Ausztriában földrajzilag nehéz útvonalakon szállította az utasokat  

HydroFLEX motorvonat - University of Birmingham és a Porterbrook cég közös fejlesztése, amely a 

hajtásához üzemanyagcellát használ. A berendezéseket a motorvonat egyik kocsijában helyezték el. Ez a 

technológia magában foglalja a hidrogén üzemanyagtartályt, az üzemanyagcellát és a lítium-ion 

akkumulátorokat az energia tárolására. A tervezők remélik, hogy 2023-ban elkezdődhet a hagyományos 

dízelüzem kiváltása a hajtásrendszer felszerelésével az angliai hálózaton üzemelő motorvonatokon. A 
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motorvonat próbái elkezdődtek az Egyesült Királyságban. Az első utazás sikeresen befejeződött Long 

Marston és Evesham között az angliai West Midlands régióban.  

Hidrogénhajtású vasúti jármű projektek előkészítés alatt 

Siemens - Mireo Plus H - hydrogén-hajtású motorvonat, amely egy új hidrogénhajtású kétrészes motorvonat, 

2024-ben kezdi el az egy évre tervezett próbaüzemet. Engedélyezett sebessége 160 km/h lesz, és a 

hajtásrendszere 15 perc alatt feltölthető.  

Eversholt Rail és Alstom - Breeze motorvonat, amely a motorvonatok korszerűsítése a Coradia iLint hidrogén 

hajtásrendszerével. Tervezett forgalomba állítás 2024-től. 

Stadler - FLIRT H2, melynek kapcsán a Stadler aláírta az első szerződését hidrogénüzemű motor-vonatok 

szállítására, amely az Egyesült Államokban, San Bernardino megyében fog közlekedni. A FLIRT H2 típusú 

vonat forgalomba állítását 2024-ben tervezik.  

ALSTOM Coradia Stream, ahol az Alstom hat hidrogén-üzemanyagcellás motorvonatot szállít a Ferrovie Nord 

Milano vasút számára, amelyeket a lombardiai regionális üzemeltető, a Ferrovie Nord leányvállalata használ 

majd a nem villamosított Brescia–Iseo—Edolo vonalon 2023-tól.  
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Légi közlekedés: 

A légijárművek tekintetében a hidrogén felhasználása az alábbi módokon lehetséges: 

 Üzemanyagcellák segítségével elektromos áram előállítása közvetett módon a vészhelyzeti és kiegészítő 

meghajtás számára és közvetlenül a hajtóművek számára. Ez a megoldás a légijárművek által okozott 

klimatikus hatásokat 75-90%-kal képes csökkenteni. Ezt a megoldást a légi szektorban csak akkor lehet 

hatékonyan használni, ha a mostani cellák teljesítménysűrűségét legalább két, háromszorosára tudják 

növelni. 

 Hajtóművekben a hidrogén közvetlen elégetése, mely igényli a hagyományos hajtóművek átalakítását. A 

jelenlegi kerozin alapú megoldásokhoz képest 50-75%-kal csökkentik a légijárművek hozzájárulását a 

klímaváltozáshoz. A megoldás legjelentősebb kihívása a folyékony hidrogén tárolása, mely a jelenlegi 

légijárművek szerkezeti módosítását igényli és speciális, alacsony tömegű, nagyszilárdságú kriogén 

üzemanyagtartályok beszerelését. További tényező, melyet majd hosszú távon kell vizsgálni, hogy a 

hajtóanyag elégetése során jelentős mennyiségű vízpára kerül a levegőbe, mely növelheti az 

üvegházhatást. 

 Szintetikus, fenntartható repülőgép üzemanyagok, ún. synfuel előállítása. Ehhez megújuló energia 

segítségével vízbontással állítanak elő hidrogént, melyeket a légkörből kinyert szénnel (pontosabban 

széndioxiddal) reagáltatják. Ezek az üzemanyagok a fosszilis alapú kerozin helyettesítői lehetnek, és nem 

igényelnek jelentős repülőgép- vagy hajtómű változtatásokat. 30-60%-kal képesek csökkenteni a 

repülőgépek klímaváltozásra gyakorolt hatásait. Ezek az anyagok karbonsemlegesnek tekinthetők, annak 
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ellenére, hogy felhasználásuk során CO2 keletkezik, azonban ezt újra felhasználjak. Jelenleg ezek a 

legígéretesebb fejlesztések. 

Bármelyik lehetőséget is választják, még legalább 10-15 évnek el kell telnie, hogy ezen kísérleti megoldások 

átkerüljenek és beépüljenek a kereskedelmi forgalomban elérhető légijárművek technológiái közé. Számos 

műszaki és jogi akadályt le kell küzdeni, melyek lassan és körülményesen valósíthatók meg. További kihívás, 

hogy ezen új technológiáknak legalább a mostanival azonos biztonsági színvonalat kell tudniuk képviselni. 

Leghamarabb a synfuel megoldások fognak elterjedni, és kb. 10-15 éven belül lesznek elérhetők az 

üzemanyagcellás megoldások és 20-25 éven belül a közvetlen hidrogénmeghajtású hajtóművek. 

A hidrogén alapú fejlesztések céljai és irányai a légiközlekedésben 

A repülőgépek meghajtására felhasználható, hidrogén alapú technológia kialakításánál, fejlesztésénél először 

magát a technológiát kell úgy ki- és továbbfejleszteni, hogy azok súlyuknál, méretüknél fogva beépíthetők 

legyenek a jelenleg meglévő repülőgépekbe is. A technológiát ésszerű határokon belül egyszerűsíteni kell, 

ezzel csökkentve a meghibásodás lehetőségét. A rendszernek egy átlagos képességű személy által is 

egyszerűen üzemeltethetőnek kell lennie. Előnyös lenne a jelenlegi rendszerekben használatos, különösen 

magas, 6-700 bar-os (egyes esetekben 300 bar-os) hidrogéntárolási nyomást, 100 bar alá csökkenteni. 

Fontos, hogy a felhasználó oldalon kialakuljon a bizalom a hidrogén meghajtású repülőgépekkel 

kapcsolatban. Nagyon fontos a tényleges biztonság, illetve a végfelhasználó biztonság érzete is.  

A hidrogén üzemanyaggal működő légijárművek 2020-ban egyelőre a tervezők rajzasztalán léteznek. Vannak 

koncepciók hagyományos felépítésű, és már meglévő, kereskedelmi forgalomban lévő repülőgépek 

átalakítására, illetve lehet találkozni futurisztikus kialakítású, teljesen új tervezésű, hidrogénhajtású 

légijárművekkel is. Az igazán komoly kihívást nem magának a légijárműnek a megtervezése, legyártása, 

összeszerelése jelenti, hanem a repülőgép meghajtását biztosító, hidrogénnel működtetett erőátviteli 

rendszer kifejlesztése. Ez lehet közvetlen hidrogén elégetésével működő, vagy hidrogénből üzemanyag-cella 

segítségével elektromos áramot termelő rendszer is, amit aztán a repülőgép szerkezetébe kell integrálni 

olyan módon, hogy az így kialakított légijármű legalább olyan biztonságos legyen, mint a napjainkban 

forgalomban lévő repülőgépek. Jelenleg az üzemanyagcellával ellátott, elektromos motor által meghajtott, 

légcsavaros repülőgépek fejlesztési iránya, és gyakorlati megvalósításuk látszik elérhető közelségben. A 

légcsavaros kialakítás hátránya viszont, hogy a légcsavarral hajtott repülőgépek csak megközelíteni tudják a 

sugárhajtású repülőgépek sebességét, de azt a sebességet elérni, meghaladni, légcsavaros repülőgéppel, a 

légcsavar fizikai jellemzői miatt nem lehetséges. Ez fejlesztési határt szab a hidrogént üzemanyagként 

felhasználó, légcsavaros repülőgépeknek. A légcsavaros, hidrogénhajtású repülőgépek csak azokon a repülési 

távolságokon belül tudnak majd elterjedni, ahol az adott útvonal lerepülésére fordított idő, illetve a relatív 

lassúság miatti időtartam növekmény nem jelentős, illetve az időtartam növekményt megfelelően 

kompenzálni tudja a hidrogén felhasználásból adódó gazdaságosabb és környezetkímélőbb üzemeltetés, 

ezáltal, bár lassabban halad, de az utaskilométerre vetített üzemeltetési költsége olcsóbb lesz, mint egy 
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sugárhajtású repülőgépé. Nagyjából a mai légcsavaros-gázturbinás repülőgépek működési területeit tudja 

elsősorban, és a kezdetekben kiváltani a hidrogén-üzemanyag cellás technológia. A kutatás fejlesztés iránya 

is ez kell legyen, különösen, ha figyelembe vesszük a kutatás fejlesztésbe fektetett materiális és nem 

materiális energiák megtérülésének idejét. 

Figyelembe kell venni, hogy a légiközlekedés nem csupán a légijárművekből áll, hanem a repülőterek esetén 

azon földi infrastruktúrából is, mely a légijárművek kiszolgálását végzi. Ezek olyan berendezések, melyek 

jelenleg fosszilis üzemanyaggal, esetleg elektromos meghajtással működnek. Így ezen berendezéseket is 

figyelembe kell venni, amikor a légiközlekedésben a hidrogénhajtásról van szó, mert jelenleg ezek azok az 

eszközök, melyeknél rövid idő alatt el lehet érni, hogy hidrogén alapú megoldást használjanak. 

Földi kiszolgáló eszközök: 

- Kisvontatók (poggyász, áru) 

- Buszok (10-100 főig) 

- Repülőgép-rakodó eszközök 

- Targoncák 

A hidrogénhajtást jól lehet használni a földi kiszolgálásban, és a hagyományos meghajtások alternatívája 

lehet, mivel az alábbi előnyökkel rendelkezik: 

- A földi eszközök meghatározott üzemi ciklus szerint működnek, így előre látható, hogy mikor kell újra tölteni 

- Központi töltőhely kérdése megoldható 

- Kevéssé probléma a korlátozott hatótáv 

- Alkalmazása fel tudja oldani azokat a korlátozó tényezőket, amiket az okoz, hogy egyes helyeken 

összetettebb elektromos töltőhálózat kiépítésére nincs lehetőség 

Kisméretű légijárművekkel kapcsolatos fejlesztési irányok 

Pipistrel: 

A több évtizedes, könnyűrepülőgépek gyártásában nagy tapasztalatot szerzett Pipistrel szlovén 

repülőgépgyár 2016-ban kezdett bele egy kísérleti légijármű fejlesztésének. Ez egy olyan kíséreti repülőgép, 

amit egy elektromos motor által forgatott légcsavar hajt meg, és a szükséges elektromos energiát 

üzemanyagcella biztosítja. Vészhelyzet esetére egy nagykapacitású akkumulátor is rendelkezésre áll. A gép 

kialakításán látszik a kísérleti jelleg.  

ZeroAvia: 

A ZeroAvia nevű cég által fejlesztett, átalakított repülőgép Angliában repült először, 2020. szeptember 30-án. 

A fejlesztő cég orosz gyökerekkel rendelkezik. A gép egy hat személyes, amerikai Piper gyártmány. Ennek a 

típusnak a hagyományos, belső égésű motorral vagy légcsavaros gázturbinával szerelt különböző változatai 

már évtizedek óta gyártásban vannak. A típus hagyományos meghajtással rendelkező változata jelenleg is 

sorozatgyártásban van, és tulajdonosaik nagyon meg vannak elégedve vele. A ZeroAvia mérnökei egy ilyen, 
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Piper típusú repülőgépből távolították el a belsőégésű motort, és építették be a helyére a villanymotort, 

illetve szerelték be a gépbe a meghajtáshoz szükséges elektromos energiát előállító üzemanyag cellát. 

Nagygépes fejlesztési tervek a hidrogén felhasználásának tekintetében 

A Los Angeles-i székhelyű Universal Hydrogen startup egy adaptív hidrogénrendszer kifejlesztésének 

projektjébe kezdett a meglévő utasszállító repülőgépek számára és tesztelni fogja azt egy 40 férőhelyes De 

Havilland Canada DHC8-Q300-zal, (közismert nevén a Dash-8), amely a világ legnagyobb hidrogén 

meghajtású kereskedelmi repülőgépévé válhat. Amíg az Airbus azt tervezi, hogy módosított gázturbinákban 

hidrogént éget üzemanyagként, a Universal 100% -ban elektromos üzemanyagcellás erőátvitelt fejleszt ki 

Magnix (egy Seattle-i székhelyű, Boeing közeli, elektromos motorokat tervező és fejlesztő cég) 

villanymotorokkal a Dash-8 két turbopropellerének meghajtására. A hidrogén-meghajtású Dash-8 két 

megawattos Magnix villanymotort fog használni, amely valamivel nagyobb teljesítményt kínál, mint az 1860 

kW-os Pratt & Whitney turbopropeller motorja. A hidrogén akkumulátorként fog működni és áramot termel, 

amikor áthalad a repülőgép üzemanyagcelláin.  A normál repülőgép 56 férőhelyes kapacitása 40-re csökken 

az utolsó üléssorokat felváltó nagy hidrogénmodulok miatt. A hatótávolság 740 km lesz, hozzáadva a 

hidrogéngáztartalékot, ami azt jelenti, hogy a hidrogénnel hajtott Dash-8 a Dash-8 jelenlegi repülési 

útvonalának körülbelül 75%-át szolgálhatja ki, majd később a folyékony hidrogén rendszer értékeknek 1020 

km-re és 95%-ra kell növekedniük.  

Az üzemanyag-ellátást szokásos rakodó berendezések vagy akár targoncák működtetik. A hidrogén 

üzemanyagot 2 és 0,9 m átmérőjű modulokban lehet be- és kirakni. A tervező úgy véli, hogy ezt a projektet 

már 2024-ben kereskedelmi szolgáltatásként szolgálhatja, az ár a korlátozott ülőhelyek és az új üzemanyag 

ellenére sem lesz magasabb, mint a szokásos Dash-8 repülések.  

A vállalat szerint világszerte mintegy 2200 kompatibilis Dash-8 repülőgép működik, amelyeket tovább lehet 

fejleszteni, és azon dolgozik, hogy kifejlesszen egy olyan rendszert, amely beépíthető az új repülőgép-

konstrukciókba is. A hidrogén üzemanyag nagy energiasűrűsége, valamint az, hogy sokféle módon 

előállíthatjuk, sokkal alkalmasabbá teszi a tömegérzékeny repülési célokra, mint a lítium akkumulátorok.  

Hidrogénhajtás a Földi kiszolgálásban 

A jelenleg elérhető technológiai megoldások alapján a légi iparágban ez az a terület, ahol viszonylag gyorsan 

és hatékonyan lehetne alkalmazni ezt az energiaforrást. Állami támogatással pilot projektek valósíthatók 

meg, melyek nemzetközi szinten is példaértékűek lehetnek. 

2000-es évek elején fogalmazódott meg először, hogy a hidrogén-hajtás reális alternatívája lehet a repülőtéri 

kiszolgáló eszközök egy részének meghajtására. 2005-ben jelent meg először egy széleskörű projekt-

támogatás az USA-ban a repülőtéri eszközök hidrogén általi hajtására. 

USA-ban az alábbi repülőterek használják széles körben a hidrogént: 

- Los Angeles 

- Memphis 
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- Dallas 

- Rockford 

- katonai repülőterek. 

Európai repülőterek, melyek jelentős tapasztalattal rendelkeznek a hidrogén felhasználásának tekintetében: 

- Oslo 2014 

- Hamburg 2019 

- Koppenhága 2019 

A Budapest Airport esetén azért nincs több elektromos meghajtású földi kiszolgáló berendezés mert a reptér 

nem tud több töltőpontot létesíteni. Bár a földi kiszolgáló cégek igényüket már benyújtották, és vállalnák is 

elektromos árammal működő eszközök használatát, a töltőinfrastruktúra hiányában ezt nem tudják 

megtenni. Így kivárnak, és amint rendelkezésre állnak megfelelő számban a töltőpontok, akkor azonnal 

elkezdik az eszközpark célirányos cseréjét. 

2.2.6 Végfelhasználók: telepített alkalmazások: villamos energia- és hőtermelés 

Bevezetés 

Jelen fejezet célja a fix telepítésű tüzelőanyag-cellás, azaz kapcsolt hő- és villamosenergia termelésére 

alkalmas berendezések EU-s és hazai fejlesztési útitervének bemutatása napjainktól a 2030-ig terjedő 

időszakra. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a dekarbonizációs célkitűzések és folyamatok egy eszközéről van 

szó, tehát a fix telepítésű tüzelőanyag-cella (TC) alapú CHP technológiák alkalmazása önmagában nem fogja 

megoldani a környezetvédelem átfogó problémakörét, mindössze a megoldáshoz vezető út egyik összetevő 

komponenséről van szó. 

TC alapú CHP rendszerek áttekintése 

A tüzelőanyag-cella a kapcsolt hő- és villamosenergia (CHP) termelés egyik alapvető megjelenési formája, 

amely a tüzelőanyag belső energiatartalmát elektrokémiai folyamat során hő- és villamosenergiává alakítja 

át. Az elemi cellákat kötegbe (stack) szervezik, így azok kapocsfeszültsége és teljesítménye a gyakorlati 

igények kielégítésére alkalmassá válik. A kötegek önálló működési egységet képeznek, tehát további 

rendszerintegrációs feladatok megoldásának alapelemei. 

A tüzelőanyag-cellás rendszerek belső tüzelőanyaga hidrogénben dús közeg, függetlenül a rendelkezésre álló 

külső tüzelőanyagtól, amely adott esetben hidrogén vagy tetszőleges összetételű és halmazállapotú 

szénhidrogén is lehet. Egyes típusok a hidrogén közvetlen hasznosítására is alkalmasak, tehát a külső és a 

belső tüzelőanyag azonos. Szükség esetén a külső tüzelőanyagot a reformer egység alakítja át hidrogénben 

dús, gáz halmazállapotú belső tüzelőanyaggá. A tüzelőanyag-cella megjelenési formájától függően vagy 

belső, vagy külső reformer egységet alkalmaznak. A belső reformert a tüzelőanyag-cella köteggel 

egybeépítik, a külső reformer a BoP része. A továbbiakban kizárólag azokat az alapelveket ismertetjük, 

amelyeket különböző teljesítményű és műszaki tulajdonságú CHP alkalmazásokra fejlesztettek ki és 
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megítélésünk szerint várható piaci elterjedésük jelentős lehet. Továbbá csak addig a mélységig történik most 

a műszaki ismertetés, amely a vonatkozó (RM16) EU-s technológiai útiterv megértését segíti. 

A PEMFC működési elve és főbb tulajdonságai 

Ez a konstrukció kizárólag nagy tisztaságú hidrogén hasznosítására készült, a működési elv elektrokémiai 

folyamatát az alábbi összefüggések írják le. 

Anód folyamat:      Katód folyamat:  

  eHH 442 2      
OHeHO 22 244  

   

A terheléstől függően az elektrokémiai folyamat relatív gyors reakcióra képes, tehát az így felépített rendszer 

a villamosenergia igényt adott időállandóval követni tudja. A megjelenési forma háztartási méretű 

berendezésektől a MWe-os nagyságrendig terjed. A kipufogó gázelegy hőtartalmának hasznosítása kiválóan 

alkalmas épületek alacsony hőmérsékletű fűtésére, továbbá használati melegvíz termelésére. Fontos 

megemlíteni, hogy ezt a típust használják a tüzelőanyag-cellás (autóipari) hajtásláncokban is. 

MCFC működési elve és főbb tulajdonságai 

A konstrukció kizárólag nagy tisztaságú hidrogén és szénmonoxid közvetlen hasznosítására készült. A 

katódfolyamat működése széndioxidot igényel, amely a reformálási folyamatban a szénhidrogének bontása 

során keletkezik. A leírtakból egyenesen következik, hogy a primer energiahordozó választékot – amelyek 

tipikusan a földgáz, a metanol, az etanol, és a biogáz – a reformer egység konstrukciója, továbbá az 

alkalmazott katalizátor kémiai összetétele határozza meg. A működési elv elektrokémiai folyamatát az alábbi 

összefüggések írják le. A tipikus üzemi tartomány ~700 oC környezetébe esik. 

Anód folyamat:      Katód folyamat:  

  eCOOHCOH 222

2

32        
  2

322 242 COeCOO
 

  eCOCOCO 22 2

2

3  

A terheléstől függően az elektrokémiai és a hozzá kapcsolódó termodinamikai folyamat relatív lassú 

reakcióra képes, tehát az így felépített rendszer a villamosenergia igény változását egy adott időállandóval 

tudja követni. A teljesítmény tartomány a MWe méretű, tehát a berendezés zsinórtermelésre alkalmas. A 

kipufogó gáz magas hőmérsékletű, tehát a mennyiségi hatásfok növelése érdekében annak hasznosítása a 

telepítés fontos követelménye. 

SOFC működési elve és főbb tulajdonságai 

A működési elv elektrokémiai folyamatát az alábbi összefüggések írják le. A tipikus üzemi tartomány ~850-

900 oC környezetébe esik. 

Anód folyamat:       Katód folyamat:  

  eOHOH 22

2

2       
  2

2 24 OeO  
  eCOOCO 22

2
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  eCOOHOCH 824 22

2

4  

Az anód folyamat értelmében ez a konstrukció hidrogén, szénmonoxid és metán közvetlen hasznosítására 

azonos katód folyamat esetén alkalmas. A szilárd oxidréteg kizárólag magas hőmérsékleten válik elektrolittá, 

ezért a kipufogó gáz hőhasznosítása a mennyiségi hatásfok növelése érdekében szükségszerű. A magas 

működési hőmérséklet egyben a megjelenési forma szűk keresztmetszete is. A villamos teljesítmény 

tartomány a jelenlegi technológia viszonyok mellett a néhány kW tartománytól a többszáz kW tartományig 

terjed. Ez a működési elv a tüzelőanyag flexibilitás szempontjából is jelentős előnyöket hordoz, alapvetően a 

zsinórtermelés eszköze. 

Mennyiségi viszonyok összefoglalása 

Ismeretes, hogy a körültekintően méretezett és telepített FC alapú CHP egységek mennyiségi hatásfoka 

optimális hőhasznosítás esetén > 90%, villamos hatásfoka legalább 55%, tehát ezen berendezések széles körű 

alkalmazása érdemben hozzájárulhat a primer energiafelhasználás csökkenéséhez, így a dekarbonizációs 

folyamathoz. A mennyiségi hatásfokot az adott alkalmazási környezet befolyásolja. Ezek a berendezések a 

leadott teljesítménytől szinte függetlenül a decentralizált energiatermelés új típusú megjelenési formái. 

Elterjedésük egyértelműen kihat a gáz- és villamosenergia hálózatok fejlesztésére is. 

Hibrid tüzelőanyag-cellás rendszerek 

A magas hőmérsékleten működő berendezések esetében a hőhasznosítás póttüzelés nélkül üzemelő, 

speciálisan erre a célra kifejlesztett gázturbinával is megoldható, így a teljes rendszer villamos hatásfoka 

elérheti a 70-75%-ot. Jelenlegi tudásunk szerint ez a leghatékonyabb villamosenergia-termelő módszer. 

Reverzibilis tüzelőanyag-cellás rendszerek 

A technológiai fejlesztések egy másik ígéretes megjelenési formája a reverzibilis tüzelőanyag-cellás 

berendezések várható megjelenése. A vízbontás az előzőekben leírt elvek bármelyike alapján 

megvalósítható. Ha a kapcsolt energiaitermelés és a vízbontás funkcióját egy készüléken belül valósítjuk meg, 

akkor egy reverzibilis tüzelőanyag-cellás rendszerről beszélünk. Ennek előnye a primer energiafelhasználás és 

energiatárolás decentralizált megoldásában rejlik, azaz egy ilyen berendezés P2P megoldást is megtestesít. 

Az EU fejlesztési koncepciója 

Az EU fejlesztési koncepciójához (RM16) tartozó útiterv első üzenete, hogy a TC alapú CHP rendszerek 

elérték a TRL 9 szintet, tehát piacképes, forgalmazásra érett, de még nem sorozatban gyártott, adott 

élettartam korlátokkal rendelkező berendezésekről van szó. A második üzenet a köteg élettartamának 

növelését célzó fejlesztések megvalósítása, úgy, hogy az egységnyi villamos teljesítményre eső beruházási 

költség jelentősen csökkenjen. Ez utóbbi célkitűzés elérésében a sorozatgyártás megjelenése is jelentős 

szerepet játszik, így összességében a piaci penetráció bővül. A harmadik üzenet a közüzemi gáz- és 

villamosenergia hálózatok összekapcsolását lehetővé tevő reverzibilis tüzelőanyag-cellás berendezések 
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fejlesztésének megjelenése, amelyek elvileg az energiatárolás területén újtípusú optimalizációs lehetőséget 

prognosztizálnak. 

 

17. ábra Az EU telepített tüzelőanyag-cellás CHP rendszerekre vonatkozó (RM16) fejlesztési koncepciója 
(forrás: Hydrogen Europe) 

A következő ábra az útiterv főbb részleteit mutatja be, amelynek legfontosabb üzenete a dekarbonizációs 

folyamat elősegítése a részben vagy teljesen karbonmentes tüzelőanyagok megjelenésével és további 

gyártmányfejlesztésekkel. A piaci penetrációban történő mennyiségi változást csak az egységnyi 

teljesítményre eső bekerülési költség csökkentésével érhetjük el, amelynek szükséges feltétele a folyamatos 

fejlesztési tevékenység és a tömeggyártás adta költségcsökkenés lehetőségének kihasználása. 
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18. ábra Az EU telepített TC CHP rendszerekre vonatkozó (RM16) részletes fejlesztési útiterve 

Az útiterv tervezése és a kapcsolódó feladatok megfogalmazása egyértelműen előrevetíti a flexibilis 

tüzelőanyag-ellátás elvi és gyakorlati megjelenési formáinak fejlődését, hiszen a jövőben a hagyományos 

értelemben vett gáz infrastruktúra funkcionálisan megváltozik, azaz új összetételű gázelegy hasznosításához 

kell alkalmazkodni. A biogázból nyert metán és a szintetikus metán megjelenése mellett a hidrogén 

koncentráció folyamatos emelkedésével is számolni kell, amely tendencia nem csak a tüzelőagyag-cellás 

rendszerek, hanem egyéb fogyasztók működését is befolyásolni fogják. Egyes esetekben új telepítésű tiszta 

hidrogént tartalmazó hálózatok kiépítése is szükségessé válhat. A reverzibilis felépítésű tüzelőanyag-cellás 

rendszerek megjelenése a gáz infrastruktúra jelentős fejlesztése nélkül életképtelen. 

2.2.7 Végfelhasználók: ágazati integráció, ipari ágazatok dekarbonizációja hidrogénnel 

Az előző fejezetek logikáját követve e fejezetben az EU hivatalos útitervét (RM18 „Hydrogen in Industry”) 

mutatjuk be az ipari hidrogén használatra, szektorális integrációra vonatkozóan. E fejezet csak a vonatkozó 

EU Road Map-et (RM18) mutatja be; magáról szektorális integrációról, jelentőségéről a 2.5 fejezetben, az 

ipari hidrogén felhasználásról a 4.5 fejezetben található további részletes információ. 

Az ipari folyamatok széles körében évente jelenleg megközelítőleg 7 Mt hidrogént (SMR) használnak 

Európában, főleg finomítói eljárásokban és az ammóniagyártás során. Mindez helyettesíthető lenne tiszta 

hidrogénnel (mint pl.: megújuló energia alapon végzett elektrolízis és/vagy SMR + CCS előállítási 

eljárásokkal). A hidrogén számos más iparágban is helyettesítheti a fosszilis tüzelőanyagokat – használható 

hő- és villamos-energia-termelés területén, valamint helyettesítheti a kokszot redukálószerként az 
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acélgyártásban. A hidrogén – megfelelő katalizátor, nyomás és hőmérsékleti viszonyok mellett - 

reagáltatható (pl. CCS leválasztásból származó) CO2-dal, és e reakciók termékei részben ki tudják váltani az 

olajat és a gázt számos petrolkémiai alkalmazás esetén, például: 

 folyékony tüzelőanyagok előállításában: metanol, benzin, dízel, kerozin, 

 fontos petrolkémiai termékek állíthatók elő, így olefinek (pl. etilén, propilén) vagy BTX termékek 

(aromás szénhidrogének, amelyek a műanyag és poliuretán gyártásának kulcsfontosságú 

alkotóelemei). 

A fent bemutatott felhasználási lehetőségekhez, az ipar dekarbonizálásához (főként a nehezen 

dekarbonizálható ágazatokban) a megújuló energiák felhasználásával végzett elektrolízis32 elengedhetetlen. 

Az EU megközelítésében a hidrogén szerepét az iparban a következő ábra (RM18 technológiai útiterv) 

szemlélteti. 

 

19. ábra: „hidrogén az iparban” (RM18) technológiai útiterv célkitűzései és víziója 2030-ig. Forrás: Hydrogen 
Europe 

A tiszta hidrogénnek jelenleg van egy költség-többlete, melyet el kell tüntetni ahhoz, hogy elterjedjen az ipari 

célú használatban. Ez magába foglalja mind a termelés költségcsökkenését, mind a szabályozás által 

támasztott kötelezettségeket és ösztönzőket. Több jelentős projekt is folyamatban van Európában, amelyek 

                                                           
32

 Magára az elektrolízis technológiára vonatkozó útiterv egy másik, a 2.2.1 fejezetben található. 
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felhívják a figyelmet a zöld hidrogén, mint ipari alapanyag felhasználására, és az ahhoz kapcsolódó előnyökre, 

pl.: 

 Carbon Recycling International: az Izlandon elhelyezkedő „Oláh György féle üzem” a világ 

legnagyobb, kereskedelmi léptékű, CO2-ből metanolt előállító üzeme. Az üzem geotermikus és 

vízenergiából származó (azaz megújuló alapú) villamos energiát használ a „zöld” hidrogén 

termeléséhez és katalitikus reakcióban a megkötött széndioxiddal reagáltatva metanolt állít elő. A 4 

Mt metanol kapacitású üzem 5 500 tonna szén-dioxidot hasznosít évente. Ennek az alacsony szén-

dioxid „tartalmú” (pontosabban alacsony karbon-intenzitású) metanolnak az előállítása és 

felhasználása gépjármű üzemanyagként ~90%-kal kevesebb szén-dioxid kibocsátást eredményez, 

mint a fosszilis üzemanyagok hasonló mennyiségű energiája. 

 GrInHy projekt: egy magas hőmérsékletű (szilárd-oxidos) elektrolizáló tervezését, legyártását és 

működtetését segíti, amely egyfajta reverzibilis, zöld hidrogén „generátorként” üzemel; az előállított 

hidrogént pedig hőkezelési eljárásban használják az acéliparon belül, de a hidrogén előállítás egyben 

villamos hálózati stabilizáló szolgáltatásokat is nyújt. 2017 júniusára az rSOFC rendszer >7000 

üzemórát ért el, nagy hatásfok (~80%LHV) mellett. 

 Refhyne projekt: 10 MW-os elektrolizáló rendszer telepítése a németországi Shell Rhineland 

finomítóba hidrogén termelés céljából, a finomítói termékek feldolgozására és feldolgozottsági 

fokának növelésére, valamint az erőmű villamosenergia felhasználásának szabályozására. 2020-ban 

működésbe lépve évente 1 300 tonna hidrogén termelésre képes, ezzel csökkentve a CO2 kibocsátást 

és bizonyítva, hogy ipari léptékben alkalmazható a PEM elektrolízis technológia.33 

 Hybrit: 2016-ban az SSAB, az LKAB és a Vattenfall-lal közös vállalkozási projektet hozott létre azzal a 

céllal, hogy az ércalapú acélgyártásban a kokszot (részben) hidrogénre cseréljék. 2018-ban Lulea és 

Norbotteni vasérc mezőkön kísérleti üzemet terveztek, hogy tesztelési infrastruktúrát létesítsenek az 

elektrolízissel előállított zöld hidrogén, mint redukálószer és mint energiahordozó alkalmazására az 

acélgyártásban. A projektpartnerek kijelentették, hogy ennek gyártási módszernek az alkalmazásával 

az acélgyártási technológia 2035-ig fosszilis mentessé válhat, 10% illetve 7%-kal csökkentve ezáltal 

Svédország és Finnország szén-dioxid kibocsátását. 

 

                                                           
33

 Megjegyezzük, hogy egy ilyen 10 MW körüli projekt finomítói léptékben még elég csekélynek számít a finomító teljes 
hidrogén igényéhez képest. Azonban ez a MW nagyságrendű lépték már egyfajta félüzemi kísérletnek tekinthető, amely 
ha beváltja a műszaki és pénzügyi elvárásokat, akkor ez nagyon hasznos köztes lépcsőfok (vagy ha úgy tetszik 
„ugródeszka”) a felskálázáshoz, a projekt méretnöveléséhez a 100 MW+ léptékhez. 
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2.3 Vezető hidrogéntechnológiai cégek piaci, tőzsdei helyzete 
 

A továbbiakban egy önkényesen kiválasztott, egyszerűsített metodika alapján mutatjuk be néhány, tőzsdén 

jegyzett hidrogéntechnológiai cég piaci helyzetét. Ezt azért tartjuk szükségesnek, hogy a nagyívű stratégiai 

tervek bemutatása mellett a Fehér Könyvben a „szikár” pénzügyi számokra is rálátás nyíljon a vezető cégek 

szintjén.  

E fejezet teljes terjedelmű változata az NHT Platform tagoknak fenntartott online felületen érhető el.  

Esetünkben a tiszta profilú tőzsdén jegyzett cégek tevékenységének célja az adott típusú tüzelőanyag-cellák 

és/vagy elektrolizálók fejlesztése, gyártása, rendszerintegrációja és értékesítése. Ebben az esetben a 

pénzügyi beszámolók az adott technológia pillanatnyi állapotáról és a piaci helyzetéről részletes képet 

mutatnak. Az általunk kiválasztott cégek az alábbiak: 

 PEMFC (tüzelőanyag-cellás) alkalmazások 

o Ballard Power Systems Inc. 

o Plug Power Inc. 

o PowerCell Sweden AB 

 PEMEL (elektrolizáló) alkalmazások 

o Nel ASA (NEL.OL) 

o ITM Power 

 SOFC/SOEL (szilárd oxidos technológiát alkalmazó TC és elektrolizáló) alkalmazások 

o Bloom Energy Corporation 

 MCFC (olvadék-karbonátos technológiát alkalmazó TC) alkalmazások 

o FuelCell Energy Inc. 

Terjedelmi korlátok miatt nem minden, itt felsorolt cég bemutatása, elemzése történik meg a Fehér Könyv 

jelen fejezetében, de ezek is elérhetők – még részletesebb elemzési adatokkal - a Platform online 

könyvtárában. 

A tiszta profilú cégek fejlődésében az adott ország K+F támogatási rendszere jelentős szerepet játszott. Több 

évtizeden keresztül számos K+F projekt, sőt egyes demonstrációs megjelenések finanszírozása is pályázati 

úton történt. 

A vegyes profilú tőzsdei cégek esetében a pénzügyi beszámolók a szakterületre fordított költségeket, 

ráfordításokat és a vonatkozó árbevételeket részletesen nem tartalmazzák, tehát a szakirányú - esetünkben 
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az érdeklődés fókuszában álló hidrogéntechnológiai - tevékenység rentabilitása publikus adatok vizsgálata 

során nem, vagy csak nagyon nehezen állapítható meg. 

Az általunk kiválasztott két cég szakirányú tevékenysége közismert, számos specifikus EU-s szervezetben és 

projekteben vettek és vesznek részt, tehát tevékenységük tömör bemutatása szükségszerű: 

 Siemens Energy AG, 

 Linde PLC. 

Fontos felhívni a figyelmet arra a tényre, hogy alapvetően terjedelmi okok miatt további tőzsdén jegyzett, 

vagy privát cég tevékenységét nem mutathattuk be, holott várhatólag érdemi piaci pozíciókat fognak 

szerezni az elkövetkező években. 

4.3.1 Tiszta profilú cégek áttekintése 

Ballard Power Systems Inc., Burnabi, Kanada 

Domain:    https://www.ballard.com/ 

Forrás megnevezése:   https://www.finviz.com/, 2021. január 2. 

Tevékenység:    PEMFC tervezés, fejlesztés, gyártás, értékesítés és  

     kapcsolódó szolgáltatások 

Piaci pozíció:    Kína, Németország, USA, Belgium, Anglia, Japán, Dánia,  

     Canada, Norvégia, Svájc, Franciaország, Taiwan, Hollandia, 

Finnország, Spanyolország, és kiterjedt nemzetközi kapcsolatok 

Alapítás éve:    1979 

Jegyzés:    Nasdaq, Torontói Tőzsde 

Tőzsdei rövid megnevezés:  BLDB 

Piaci kapitalizáció:   6,58 milliárd USD 

Alkalmazottak száma:   703 

Intézményi befektetői hányad:  16,4 % 

A pénzügyi adatok forrása  https://finance.yahoo.com/ 

 

https://www.ballard.com/
https://www.finviz.com/
https://finance.yahoo.com/
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20. ábra Ballard Power Systems Inc. pénzügyi mutatók 

A fenti ábra egyértelműen bemutatja, hogy a vizsgált időszakban a cég veszteségesen működött. Ennek 

hátterében a termék- és gyártástechnológia fejlesztésre fordított költségek állnak. Továbbá fontos 

megemlíteni, hogy a kiterjedt piaci pozíciók fenntartása és újabbak megszerzése is jelentős kiadásokat 

emészt fel. A projektek finanszírozása a termékek és szolgáltatások értékesítésével, licence szerződések 

megkötésével történik. A tőzsdei megjelenés nyilvános részvénykibocsátásokra ad lehetőséget. Ez utóbbi 

tranzakciók általában az intézményi befektetők számára kínálnak jelentős tulajdonszerzést. A befektetői 

bizalom egyik mérőszáma az intézményi befektetői hányad, ami jelen esetben 16,4%. A befektetők a 

technológia elterjedésében bíznak, ennek következtében a részvények árfolyama a 2020. évben 

megháromszorozódott. 

Plug Power Inc., Latham, New York, USA 

Domain:    https://www.plugpower.com/ 

Forrás megnevezése:   https://www.finviz.com/, 2021. január 2. 

Tevékenység:    PEMFC tervezés, fejlesztés, gyártás, értékesítés és  

     kapcsolódó szolgáltatások, továbbá szakirányú fővállalkozás, és 

     rendszerintegráció  

  FC és akkumulátoros hibrid rendszerek 

  hidrogén infrastruktúra kiépítése, üzemeltetése, 

  hidrogéntárolás, hidrogéntankolás 

Piaci pozíció:    Észak-Amerika, Európa, Dél-Korea  

Alapítás éve:    1997 

Jegyzés:    Nasdaq 

Tőzsdei rövid megnevezés:  PLUG 
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Piaci kapitalizáció:   15,24 milliárd USD 

Alkalmazottak száma:   835 

Intézményi befektetői hányad:  52 % 

A pénzügyi adatok forrása  https://finance.yahoo.com/ 

 

 

21. ábra Plug Power Inc. pénzügyi mutatók 

A mérlegadatokra épülő ábra egyértelműen bemutatja, hogy a vizsgált időszakban a cég veszteségesen 

működött. Ennek hátterében a termék- és gyártástechnológia fejlesztésre, továbbá cégfelvásárlásra és közös 

vállalatok alapítására fordított költségek állnak. A hazai és nemzetközi piaci pozíciók fenntartása és újabbak 

megszerzése is jelentős kiadásokat emészt fel. A projektek finanszírozása a termékek és szolgáltatások 

értékesítésével, licence szerződések megkötésével történik. A tőzsdei megjelenés nyilvános 

részvénykibocsátásokra ad lehetőséget. A befektetői bizalom egyik mérőszáma az intézményi befektetői 

hányad, ami jelen esetben 52 %. A befektetők a technológia elterjedésében bíznak, ennek következtében a 

részvények árfolyama a 2020 01.10 - 2021.01.08. időszakban 4,14 USD-ről 53,77 USD-re nőtt.  

Nel ASA, Oslo, Norvégia 

Domain:    https://nelhydrogen.com/ 

Forrás megnevezése:   https://nelhydrogen.com//, 2021. január 11. 

Tevékenység:    PEMEL tervezés, fejlesztés, gyártás, értékesítés, 

     rendszerintegráció és kapcsolódó szolgáltatások,  

  elektrolizáló rendszerek 

  H2 töltőállomások 

  speciális egyedi alkalmazások 

Piaci pozíció: Norvégia, Európa, USA, Észak-Amerika, Ázsia, Afrika, Közel kelt Dél-Amerika, Óceánia 

Alapítás éve:    1927 
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Jegyzés:    Oslói Tőzsde 

Tőzsdei rövid megnevezés:  NEL.OL 

Piaci kapitalizáció:   5,777 milliárd USD 

Alkalmazottak száma:   376 

Intézményi befektetői hányad:  31,1 % 

A pénzügyi adatok forrása  https://finance.yahoo.com/ 

 

 

22. ábra Nel ASA pénzügyi mutatók 

A mérlegadatokra épülő ábra egyértelműen bemutatja, hogy a vizsgált időszakban a cég alapvetően 

veszteségesen működött, kivéve 2019 évet. A kiugró nyereséget pénzügyi műveletek árbevétele okozta. A 

veszteséget a működési költségek, továbbá a termék- és gyártástechnológiai fejlesztési ráfordítások 

eredményezték. A hazai és nemzetközi piaci pozíciók fenntartása és újabbak megszerzése is jelentős 

kiadásokat emészt fel. A projektek finanszírozása a termékek és szolgáltatások értékesítésével, licensz 

szerződések megkötésével történik. A tőzsdei megjelenés nyilvános részvénykibocsátásokra ad lehetőséget. 

A befektetői bizalom egyik mérőszáma az intézményi befektetői hányad, ami jelen esetben 31,1 %. A 

befektetők a technológia elterjedésében bíznak, ennek következtében a részvények árfolyama a 2020 01.13 - 

2021.01.11. időszakban 9,43 Kr-ról 33,45 Kr-re nőtt. 

ITM Power Plc (ITM.L) 

Domain:    https://www.itm-power.com/ 

Forrás megnevezése:   https://www.itm-power.com/ 2021. január 18. 

Tevékenység:    PEMEL tervezés, fejlesztés, gyártás, értékesítés, 

     rendszerintegráció és kapcsolódó szolgáltatások,  

  elektrolizáló rendszerek 
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  H2 töltő állomások 

  P2P alkalmazások 

  speciális egyedi alkalmazások 

Piaci pozíció: Németország, Franciaország, Egyesült Királyság, Hollandia, USA 

Alapítás éve:    2001 

Jegyzés:    Londoni Tőzsde 

Tőzsdei rövid megnevezés:  ITM.L 

Piaci kapitalizáció:   2,993 milliárd GBP 

Alkalmazottak száma:   178 

Intézményi befektetői hányad:  40,1 % 

A pénzügyi adatok forrása  https://finance.yahoo.com/ 

 

23. ábra ITM Power Plc pénzügyi mutatók 

A mérlegadatokra épülő ábra egyértelműen bemutatja, hogy a vizsgált időszakban a cég alapvetően 

veszteségesen működött. A veszteséget a működési költségek, továbbá a termék- és gyártástechnológiai 

fejlesztési ráfordítások eredményezték. Jelenleg Európa legnagyobb kapacitású gyártóbázisát építik. A hazai 

és nemzetközi piaci pozíciók fenntartása és újabbak megszerzése is jelentős kiadásokat emészt fel.  

Kiemelendő a Linde plc tulajdoni részesedése, amelynek hátterében erőteljes szakmai együttműködés is áll. 

A tőzsdei megjelenés nyilvános részvénykibocsátásokra ad lehetőséget, az utolsó 2020 novemberében volt. A 

befektetők a technológia elterjedésében bíznak, ennek következtében a részvények árfolyama a 2020 01.20 - 

2021.01.18. időszakban 120,94 GBP-ről 625,50 GBP-re nőtt.  

FuelCell Energy Inc. 

Domain:    https://www.fuelcellenergy.com/ 

Forrás megnevezése:   https://www.finviz.com/, 2021. január 5. 
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Tevékenység:  MCFC tervezés, fejlesztés, gyártás, fix telepítésű multi  

  megawatt teljesítményű rendszerek értékesítése és 

üzemeltetése,  

Piaci pozíció:    USA, Dél-Korea, Egyesült Királyság, Németország 

Alapítás éve:    1969 

Jegyzés:    Nasdaq  

Piaci kapitalizáció:   3,57 milliárd USD 

Alkalmazottak száma:   301 

Intézményi befektetői hányad:  31,50 % 

A pénzügyi adatok forrása  https://finance.yahoo.com/ 

 

24. ábra FuelCell Energy Inc. pénzügyi mutatók 

Ismereteink szerint az egyetlen cég a világon, amely FC alapú, nx10 MW teljesítményű kiserőművek 

fejlesztésére, gyártására és telepítésére képes. A szakterület legnagyobb tapasztalattal rendelkező cége. 

Ennek ellenére a mérlegadatokra épülő ábra egyértelműen bemutatja, hogy a vizsgált időszakban a cég 

veszteségesen működött. A termékfejlesztés ebben az esetben is folyamatos, hiszen egy új konstrukció 

kidolgozása, tesztelése és piacba vezetése hosszú évek esetleg egy évtized kitartó fejlesztési munkája alapján 

lehetséges, adott esetben az alapkutatások területére nyúlnak vissza. Ennek következtében a 

költségvonzatok különösen jelentősek. A hazai és nemzetközi piaci pozíciók fenntartása és újabbak 

megszerzése ebben az esetben is jelentős kiadásokat emészt fel. A projektek elsődleges finanszírozása a 

termékek és szolgáltatások értékesítésével történik. A tőzsdei megjelenés nyilvános részvénykibocsátásokra 

ad lehetőséget, a vonatkozó tranzakciók folyamatosak. A befektetői bizalom egyik mérőszáma az intézményi 

befektetői hányad, ami jelen esetben 31,5 %. A befektetők a technológia további elterjedésében bíznak, 
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ennek következtében a részvények árfolyama a 2020 01.10 - 2021.01.08. időszakban 2,05 USD-ről 15,39 

USD-re nőtt. 

4.3.2 Vegyes profilú cégek áttekintése 

Siemens Energy AG 

Az energetikai megoldások egyik vezető cége, új szervezeti és működési formában 2020. április 1-től kezdte 

meg tevékenységét. Portfóliója a „hagyományos” megoldások mellett az új technológiai megoldásokat is 

tartalmazza. A cég tevékenységét az innovatív, a karbonsemlegesség megvalósítását elősegítő technológiák 

terén is a komplexitás jellemzi. A Frankfurti Tőzsde adata szerint piaci kapitalizációja 23,12 milliárd EUR volt 

2021. január 18-án. Árfolyama a tőzsdei bevezetés óta, azaz 2020.09.27-től 2021.01.18-ig 42 %-t emelkedett. 

Az általuk fejlesztett új technológiák kínálta specifikus lehetőségeket Fehér Könyvekben fogalmazták meg, 

amelyek tanúsága szerint a siker „titka” a szektoriális kapcsolatokban rejlő együttműködési előnyök 

kihasználásában rejlik. A koncepció magja a rendszerintegráció, hiszen a cég olyan egyedi termékekkel és 

megoldásokkal rendelkezik, amelyek hatékonyan szolgálják a hidrogén alapú karbonsemleges gazdaság 

kialakítását. A koncepció egyik kulcsfontosságú eleme az általuk kifejlesztett PEMEL (elektrolízis technológia), 

amely moduláris felépítésének köszönhetően nagy teljesítményű, ipari méretű, rugalmasan üzemeltethető 

megoldási lehetőségeket kínál.34 

Linde PLC 

A Linde a világ egyik legnagyobb, ipari gázok előállításával foglalkozó cége, amelyet több tőzsdén is 

jegyeznek. Piaci kapitalizációja az NYSE adata szerint 2021.01.18-án 138 milliárd USD. Az intézményi 

befektetői hányad 82%. Technológiai óriás, saját tulajdonú mérnökirodájában számos új műszaki megoldást 

dolgoztak ki. A hidrogén gazdaság kiépítéséhez tartozó értékláncok egyes elemei, nevezetesen az előállítás 

(SMR), a szállítás-tárolás és a nyomásfokozás évtizedek óta a cég tevékenységi körébe tartozik. Ezen 

technológiai tudás és tapasztalat következtében termékeik és kapcsolódó szolgáltatásaik az európai 

hidrogéntöltő infrastruktúra kiépítésében is meghatározó tényező vált. 2021 januárjában bejelentették, hogy 

24 MW teljesítményű ITM gyártmányú, PEM elektrolízis technológiát telepítenek Németországban, igy 

elsőként a zöld hidrogén előállítást is ipari méretekben valósítják meg. 

4.3.3 Összefoglaló értékelés 

A bemutatott cégek működését két nagyon fontos tulajdonság jellemzi, nevezetesen az innovációs és a 

rendszerintegrációs készség és elkötelezettség. A tőzsdei jelenlét egyben értékmérő funkciót is megtestesít, 

és ez a tulajdonság független a cég méretététől és az alkalmazott üzleti modelltől. 

Az itt bemutatott tiszta profilú cégek esetében a napjainkban kialakult piaci árfolyamokat kellő kritikával kell 

kezelni, hiszen a „Green Deal nemzetközi felhangja” a befektetői csoportokat is befolyásolja, azaz a 

                                                           
34

 https://www.siemens-energy.com/global/en/offerings/renewable-energy/hydrogen-solutions.html  

https://www.siemens-energy.com/global/en/offerings/renewable-energy/hydrogen-solutions.html
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részvények árfolyam erőteljesen felértékelt. Az elmúlt fél évben olyan árfolyamnövekedéseknek lehettünk 

tanúi, amelyeknek nem minden esteben volt meg a gazdasági alapja. Az nyilvánvaló, hogy a befektetői körök 

a piacszerzési tevékenységet pozitívan értékelik, hiszen aktivitásukkal az adott a cég jövőbeni növekedési 

lehetőségeit árazzák, de az az állítás is igaz, hogy kellő anyagi források nélkül az eredmény elmarad, amely 

eseménynek az esetleges bekövetkezése drasztikus árfolyamesést generál. Az is világosan látszik, hogy a 

bemutatott cégek működésé veszteséges, ez egyértelmű jelzés, hogy a napi tevékenység árbevétele még 

nem tudja fedezni a kiadásokat, mivel a fejlesztési és beruházási igény költsége messzemenően meghaladja 

az adott cég saját lehetőségeit. 

Jelen piaci körülmények között a profi elemzők véleménye sem mutat egy irányba, a megfogalmazások 

óvatosak, hiszen a piaci siker egyik alapvető feltétele a megfelelő mennyiségű és jó időzítésű 

tőkebevonásban rejlik. A vonatkozó részleteket előre jelezni nem lehet, hiszen ilyen jellegű információk 

közreadása bennfentes kereskedésnek minősül. 

A bemutatott vegyes profilú cégek több lábon álló, hosszú időre visszanyúló tradíciókkal rendelkeznek. A 

pénzügyi fundamentumok stabilak, piaci pozíciójuk kiterjedt. A fejlesztések megvalósítására többnyire 

elegendő önálló forrással rendelkeznek. 

A bemutatott cégek különböző üzleti modell mentén működnek, miszerint a Linde PEMEL cellák önálló 

fejlesztésébe nem kezdett bele, így számára az ITM-mel folytatott együttműködés jelenti az értéklánc 

hiányzó elemének pótlását. A Siemens elektrokémiai hagyományai lehetővé tették a PEMEL cellák önálló 

fejlesztését, azaz az értéklánc teljessé tételét. Figyelemre méltó, ahogy a két cég a hidrogén tárolás- és 

szállítás terén együttműködik, amely tényt számos és egyben szakmai körökben jól ismert pilot projekt is 

alátámaszt. 

2.4 Kitekintés a nem EU-s, fejlett hidrogén-technológiai országokra, régiókra 
 

A Fehér Könyv elsődlegesen az Európai Unióban zajló és a következő évtizedben várható folyamatokra 

összpontosít, de feltétlen célszerű áttekinteni az Európán kívüli fejlett országok, régiók hidrogéntechnológiai 

terveit is. 

2.4.1 Japán 

Talán Japán esetében a leginkább közismert, hogy a hidrogéntechnológiák legkorábbi fejlesztői és alkalmazói 

közé tartozik, és a hidrogén „láthatósága”35 itt már viszonylag jelentős. Ez a nagyon korán, már az 1970-es 

években megkezdett hidrogén projekteknek, és az az 1990-es évek elejétől e területen jelentőssé váló K+F 

                                                           
35

 Idehaza talán még szokatlan e szóhasználat, de az EU-s és nemzetközi szakirodalom gyakran használja a „visibility of 
hydrogen” kifejezést a hidrogéntechnológiák (és olykor egyéb újszerű megoldások) kapcsán. Ez arra utal az általános 
köztudatban, a hétköznapi életben már mennyire van jelen, mennyire „van szem előtt” egy-egy hidrogéntechnológia 
megoldás. Pl. Japán nagyvárosaiban egy-egy hidrogén üzemű taxi vagy busz már nem kirívó ritkaság; és a jobb 
„láthatóság” segít megteremteni a még szélesebb körű társadalmi elfogadottságot. 
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tevékenységeknek köszönhető. Több állami, stratégiai dokumentum is foglalkozik a hidrogénnel, melyek sora 

a 2014-es „4. Energetikai Stratégiai Tervvel” indult, és már a hidrogén alapú társadalom („hydrogen society”) 

fejlesztését tűzte ki céljául. Ezt még 2014-ben egy tematikus útiterv követte („Strategic Roadmap for 

Hydrogen and Fuel Cells”); majd 2016-2017-ben megtörtént ezek felülvizsgálata és aktualizálása. 2017-ben 

jelent meg a Basic Hydrogen Strategy, ami a hidrogén alapú társadalom megvalósítására vonatkozó 

akciótervet36 tartalmaz 2050-ig. A jelenleg irányadó, legfrissebb tematikus stratégia Japánban a hidrogén, 

illetve hidrogéntechnológiai területen a 2019-ben elfogadott, „The Strategic Road Map for Hydrogen and 

Fuel Cells - Industry-academia-government action plan to realise a Hydrogen Society” című dokumentum 

[10], amely meglehetősen széleskörű alkalmazási területeket fed le, és a szokásosnak tekinthető, általános 

célokon túl költségcsökkentésre, konkrét technológiai teljesítmény-indikátorok javítására vonatkozó célokat 

is kitűz. Ahogy a következő ábrán látható, Japán vonatkozó stratégiai tervei alapján, a hidrogén exporton 

kívül gyakorlatilag minden egyéb dimenzióban számottevő szerepet szán a hidrogénnek, így a 

kibocsátáscsökkentésben, az energiaellátás diverzifikálásában, a gazdasági növekedésben, a technológiai 

fejlesztésekben, és a megújulók integrációjában.  

 

25. ábra: Japán hidrogénnel kapcsolatos nemzeti céljai, valamint célszektorai [8] 

A japán stratégiát a „3E+S” koncepció szemléletmódja határozza meg: energiaellátás biztonsága (energy 

security), a gazdasági hatékonyság növelése, ami elsődlegesen az energiahatékonyságot jelenti („economic 

efficiency”), és a környezeti fenntarthatóság („environment”); és mindennek az „S” (safety”), azaz a 

(hidrogén)biztonság ad keretet. Az első két „E”-hez annyi magyarázat talán szükséges, hogy Japán mérsékelni 

kívánja a rendkívüli energia-importfüggőségéből adódó sérülékenységét, el akarja kerülni a természeti 

katasztrófák - például a 2011-es földrengés és szökőár - következtében előálló energetikai krízisek hatásait; 

ezekből következően nagy hangsúlyt helyez az energiahatékonyságot növelő megoldásokra. Továbbá a 

hidrogéntechnológiák globális exportőri piacán is meghatározó helyet kíván elérni. Nem véletlen, hogy a 

stratégia egyik általános célkitűzése igen átfogó és ambiciózus: Japán legyen a világon az első ország, amely 

megvalósítja a hidrogén alapú társadalmat („Hydrogen Society”). A 2019-es stratégia alapján a részletesebb 

célkitűzéseket a következő táblázatban foglaljuk össze. 

3. táblázat: Japán hidrogén stratégiájának főbb célszámai [10] 
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 https://www.meti.go.jp/english/press/2017/1226_003.html  

https://www.meti.go.jp/english/press/2017/1226_003.html
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Szektor  Célszámok és határidők 

Mobilitás 

FCEV személyautó 200.000 db (2025)          800.000 db (2030) 

FCEV busz 1.200 db (2030) 

FCEV teherautó explicit módon említett, de célszámmal nem rendelkezik 

FCEV targoncák 10.000 db (2030) 

FCFC tengeri hajózás explicit módon említett, de célszámmal nem rendelkezik 

Hidrogén üzemű vonatok, kukásautók említésre kerülnek, de célszámmal nem 

rendelkeznek 

Energiatermelés 

Teljes 

energiatermelés 

1,0 GW (2030)           15-30 GW (hosszabb távon) 

TC alapú termelés 

kereskedelmi és ipari 

paritás elérése a hálózati áram árral a kereskedelmi és ipari 

célú,  

TC alapú energiatermelésben 2025-re 

TC alapú háztartási 

CHP energiatermelés 

(µCHP) 

5,3 millió db TC µCHP egység értékesítve 2030-ra  

(kumulált darabszám)  

Ipar Általános cél a CO2-mentes módon előállított hidrogén használata a jövőben. Az 

egyeztetések erről folyamatban vannak, de konkrét célkitűzés nincs. 

 

Egyéb, általános jellegű célkitűzések: 

 teljes nemzetközi hidrogén-ellátási értéklánc kialakítása, nagy mennyiségű és versenyképes árú 

hidrogén importja céljából. 2030-ra kb. ~300.000 tH2/év hidrogén import megvalósítása, ekkorra kb. 

~2,7 €/kg áron. Az importban a folyékony hidrogén technológiának, tengeri szállításnak komoly 

szerepe lesz (egy ilyen projekt részletesebb leírása az Ausztráliáról szóló bekezdésben található.) 

Emellett a LOHC technológiák is komoly szerepet kaphatnak. 2030 után az import hidrogén ára ~1,8 

€/kg alá csökkenhet, 

 Power-to-Gas rendszerek piaci alapú életképességének megteremtése 2030-2032-re, 

 szállítási, tárolási kapacitások és esetleges direkt végfelhasználások megteremtése „alternatív 

hidrogén formákra”, mint pl. ammónia, LOHC, szintetikus metán (SNG), 

 hidrogén töltőállomások száma (jelenleg kb. 100 db) 320 db 2025-re, és 900 db 2030-ra. [8] 

Támogatási rendszerek már régóta elérhetők Japánban a hidrogéntechnológiákra, melyek kezelése döntően 

a Gazdasági, Kereskedelmi és Ipari Minisztérium (METI) hatáskörébe tartoznak. A 2018-as pénzügyi évben a 

hidrogéntechnológiákra fordított támogatás 226 millió € volt, amely a METI energetikai célú 
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költségvetésének ~3,5%-a. Ezen kívül egyéb finanszírozói forrásokból további tízmillió euró/év nagyságrendű 

támogatási források is rendelkezésre állnak e területre. 

Jellemző, hogy az első, sorozatgyártásban készülő tüzelőanyag-cellás személyautót, a Toyotai Mirai-t a japán 

miniszterelnök kapta 37 és vette át 2015-ben. Japánban igen erős a PPP, azaz köz- és magánszféra 

együttműködésén alapú fejlesztés. A jelentős japán cégek38 nem csak hazai, hanem számos, nemzetközi 

szakmai szervezetben (pl. Hydrogen Council, Hydrogen Europe) aktívan jelen vannak. A Covid járvány miatt 

2020-ban elhalasztott Tokiói Nyári Olimpián az egyik leglényegesebb műszaki megoldás a hidrogén 

tüzelőanyag-cellás buszok alkalmazása sportolók és vendégek szállítására, továbbá az olimpiai falu 

energiaellátásnak biztosítása tüzelőanyag-cellákkal. Japán deklarált szándéka, hogy egy ilyen rendkívüli 

nézettségű nemzetközi eseményen demonstrálja hidrogén-technológiai képességeit; nem mellékesen pedig 

e hidrogéntechnológiai megoldások, járművek, a töltőállomás-hálózat marad az Olimpia egyik 

infrastrukturális „hagyatéka”, amelyet még tovább is akarnak fejleszteni. 

2.4.2 Kína 

2020 végén Kína még nem rendelkezett tematikus, a központi kormányzat által elfogadott hidrogén 

stratégiával, de ennek megalkotása 2021-ben – a National Energy Administration (NEA) nevű szervezet 

koordinációjával - várható. Ezzel együtt is, a korábbi években a hidrogén, illetve hidrogéntechnológiák 

hangsúlyosan megjelentek egyéb, átfogó jellegű stratégiai dokumentumokban, így például a - National 

Manufacturing Strategy Advisory Committee által – 2016-ban kiadott „Energy Saving and New Energy Vehicle 

Technology Roadmap” [11] (azaz Energiatakarékossági és Újszerű Járműtechnológia Útitervben), amely 

egyebek mellett hidrogén tüzelőanyag-cellás (FCEV) járművekre is tartalmazott már egy útitervet.  

4. táblázat: FCEV járművek fejlődésének útiterve Kínában a 2016-os tervek szerint [11] 

Fejlesztési célok  Technikai útiterv  Fejlesztési fókusz 

     

Elmozdulás a pilot jellegű 
projektektől a széleskörű 
elterjedésig 2020-2030 között 
 FCEV járművek száma 

2020 2025 2030 

5.000 50.000 1 
millió 

 FC stack 
teljesítménysűrűség, 
(kW/kg) 

2020 2025 2030 

2,0 2,5 2,5 

 FC stack élettartam (óra) 

  tüzelőanyag-cellák 
kulcsfontosságú 
anyagai 

 tüzelőanyag-cella stack 
technológia 

 rendszerintegráció és 
szabályozási 
technológiák 

 tüzelőanyag-cellás 
elektromos hajtáslánc 

 tüzelőanyag-cellás 
járművek tervezése és 
rendszerintegrációja 

 teljesítménysűrűség 

  újszerű anyagok, 
anyagtudományi 
fejlesztések 
tüzelőanyag-cellák 
kulcsfontosságú 
anyagai terén 

 fejlett tüzelőanyag-
cella stack 

 kulcsfontosságú 
kiegészítő rendszer-
komponensek 
fejlesztése 

 nagy teljesítményű 
tüzelőanyag-cellás 

                                                           
37

 https://www.business-standard.com/article/news-cd/first-toyota-mirai-delivered-to-japanese-prime-minister-
115011901346_1.html 
38

 Pl. ENEOS, Iwatani, Kawasaki Heavy Industries, MITSUI & CO, Toshiba, Toyota Motor. 
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2020 2025 2030 

5.000 6.000 8.000 

 hidrogén töltőállomások 
száma 

2020 2025 2030 

100 350 1.000 
 

javítása 
 költségcsökkentés 
 onboard hidrogén 

tárolás biztonságának 
fejlesztése 

elektromos hajtáslánc 
 hibrid tüzelőanyag-

cellás rendszerek 
 hidrogén 

infrastruktúra az 
előállítás, a szállítás, a 
tárolás és az 
üzemanyagtöltés 
területén 

 

A fent megadott számszerű fejlesztési célok nagyobb részben teljesültek; pl. a tüzelőanyag-cellás járművek 

darabszáma már 2019-ben elérte a (2016-ban) megadott értéket, viszont a hidrogén töltőállomások száma 

kissé elmaradt (2020 júniusában 72 volt még „csak”, azaz valószínűleg nem érték el év végére a százat). 

Egy másik, 2015-ben publikált, átfogó jellegű kínai kormányzati terv („Made in China 2025 Initiative”)39 az 

ország tíz éves iparfejlesztési tervét körvonalazza, és explicit módon nevesíti a hidrogén-technológiákat is, 

mint az egyik kulcstechnológiát a járműfejlesztésben. Úgy tűnik, hogy az akkumulátoros járművek 

támogatása leépítésre kerül Kínában, és a hidrogén töltőinfrastruktúrára fordítandó támogatást növelni 

szándékoznak. Majd 2016-ban, egy másik nagy jelentőségű átfogó stratégiába, a 14. öt éves tervbe (14th Five 

Year Plan) szintén bekerültek az Új Energiát Használó Járművek (New Energy Vehicles, NEV40), köztük az FCEV 

járművek, valamint a hidrogén infrastruktúra fejlesztése. A Kínai autógyártókra NEV-kvóta van hatályban, 

mely alapján 2021-2022-2023 években az új autó eladásaik 14%, 16% illetve 18%-át NEV járművek kell 

kitegyék; és mivel az FCEV járművek is a NEV kategória nevesített részhalmazát képezik, ez is egy közvetett 

ösztönzést jelent. Egyes kínai provinciák közül 11, - látva az eddig körvonalazott központi 

hidrogéntechnológiai fejlesztési terveket - FCEV járművekre saját hatáskörben saját támogatási rendszerek 

kialakítását kezdte meg. Figyelemre méltó, hogy eddig 20 kínai város is hidrogén klasztert kíván létrehozni. 

Jelenleg kb. 1.000 FCEV busz, 2.200 FCEV teherautó üzemel Kínában, így kb. 35 millió km FCEV 

futásteljesítmény tapasztalat gyűlt össze. A 2022-es pekingi Téli Olimpiára 1.500 darabos FCEV buszflottát 

kívánnak üzembe állítani, melyből – 2020 közepén – már 175 üzemelt és ugyanitt több száz FCEV 

személyautót állítanának forgalomba. 

Talán nem meglepő módon Kína a világ jelenlegi legnagyobb hidrogén előállítója: kb. 22 millió tonna 

hidrogént állít elő évente, melyet finomítók és vegyipari üzemek használnak fel. (Ez a világ hidrogén 

termelésének közel harmada.) A hidrogén jelenlegi előállítása azonban domináns részben a szén 

elgázosításán alapul, amely fajlagosan számottevően több CO2 kibocsátással jár, mint a földgáz alapú SMR 

előállítás. Az országban ~1.000 szénelgázosító üzem működik, melyek Kína szénfelhasználásának kb. 5%-át 

fordítják hidrogén előállításra. Valószínűleg ezen (is) akar változtatni a kínai kongresszus által 2019 tavaszán 

                                                           
39

 https://www.cleantech.com/hydrogen-in-china/  
40

 New Energy Vehicles fogalom alatt a BEV, PHEV és FCEV járműveket értik Kínában. Bevezetésük, támogatásuk eredeti 
célja a lokális (főleg városi) légszennyezés-csökkentés volt, de idővel az ÜHG kibocsátás-csökkentés is szempont lett. 

https://www.cleantech.com/hydrogen-in-china/
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elfogadott „Report on the Work of the Government” dokumentum41, amely megújuló alapú (zöld) hidrogén 

előállító üzemek létesítésének támogatását javasolja. (Itt megemlítjük, hogy Kínában 2019-ben 4,6 TWh volt 

csak a napelemes erőművek esetében, és további 17 TWh a szélerőművek esetében a „leállított” 

(„curtailed”) energiamennyiség42 43.) 

A „központi” stratégia nélkül is egyes kínai vállalatok jelentős összegeket invesztáltak már 

hidrogéntechnológiai fejlesztésekbe, vagy tervezik ilyenek megvalósítását a következő években, melyek 

nagyságrendjét érzékeltetendő csak néhány példát sorolunk itt fel:  

 Mingtian (Tomorrow’s) Hydrogen 363 millió USD összeget kíván fordítani Anhui provinciában egy 

tüzelőanyag-cella és komponenseinek gyártóüzemére, mely 2022-re már évi 100 ezer darab TC 

kötegeket fog képes gyártani, 2028-ra pedig évente 300 ezret, 

 Great Wall Motor – amely az ország egyik legnagyobb SUV és pickup gyártója, 149 millió USD-t fordít 

K+F tevékenységekre FCEV és egyéb hidrogéntechnológiai területeken,  

 China National Heavy-Duty Truck Group 7,6 milliárd USD-t kíván fordítani FCEV gyártásra Shandong 

provinciában,  

 a Bloomberg New Energy Finance összesen több mint 17 milliárd(!) USD értékű befektetési 

szándékot azonosított 2023-ig Kínában hidrogéntechnológiai területen. [12] 

 megemlítendő még, hogy Kína 2030-ra 100 GW tüzelőanyag-cella alapú energiatermelési kapacitást 

tervez létesíteni, és ugyancsak 2030-ra 3.000 km H2 vezetékhálózatot fog építeni. [8] 

A fent leírtak alapján a jelenlegi kínai stratégiai elképzeléseket a következő ábra szemlélteti. 

 

26. ábra: Kína hidrogénnel kapcsolatos nemzeti céljai, valamint célszektorai 2020-as állapot szerint [8] 

2.4.3 Dél-Korea 

Dél-Koreában a hidrogén-technológiákkal kapcsolatosan rendkívül intenzív az állami szintű stratégia alkotás44. 

Ezek egy része dedikáltan a hidrogénre fókuszál. A legfontosabbnak tekinthető és a kormányzat által 2019-

                                                           
41

 National People’s Congress of the People’s Republic of China (2019): „Report on the Work of the Government”. 
42

 https://chinaenergyportal.org/en/2019-pv-installations-utility-and-distributed-by-province/  
43

 https://energypost.eu/chinas-2019-electricity-generation-reviewed-as-its-next-5-year-plan-is-drafted/  
44

 Az ország érdeklődését és szándékait jól kifejezi, hogy a kormány elsőként már 2005-ben(!) kiadott 
hidrogéntechnológia vonatkozásában egy koncepcionális tervet (Master Plan-t), amely főleg a tüzelőanyag-cellás 
járműtechnológiára fókuszált. Azonban ez még túl korai volt, és céljai nem valósultak meg. 

https://chinaenergyportal.org/en/2019-pv-installations-utility-and-distributed-by-province/
https://energypost.eu/chinas-2019-electricity-generation-reviewed-as-its-next-5-year-plan-is-drafted/
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ben elfogadott dokumentumok a „Hydrogen Economy Roadmap of Korea”, valamint a „National Roadmap of 

Hydrogen Technology Development”, amelyek 2040-ig tervező stratégiáknak, vagy inkább útiterveknek 

tekinthetők. Az állami stratégiák egy másik része nem kizárólag hidrogén fókuszú, azonban például a szintén 

2019-ben publikált „Energy Master Plan” Dél-Korea jövőbeni fő energiahordozói között tartja számon a 

hidrogént. Ugyanezen évben publikált „Future Automotive Industry Development Strategy” dokumentum 

pedig az üzemanyag-cellás járműgyártást is külön kiemeli. A stratégiai alkotással párhuzamosan 2020 

januárjában megalkotásra került egy hidrogén törvény („Hydrogen Economy Promotion and Hydrogen Safety 

Management Law”), amely megteremtette a hidrogéntechnológiai iparág támogatásának és a hidrogénnel 

kapcsolatos biztonsági követelményeknek a jogi alapjait. [8] 

A bevezetésben említett, 2019-es stratégiai dokumentumok inkább egyfajta technológiai fókuszú stratégiák, 

ugyanis a hidrogéntechnológiákra Dél-Korea deklaráltan, mint az egyik új piacbővítési, exportbővítési, 

valamint ipari versenyképességi lehetőségre tekint, a klíma- és környezetvédelmi, valamint megújuló energia 

célok csak másodlagosnak tűnnek. Dél-Korea energiaimport függése – Japánhoz hasonlóan – jelentős, ebből 

fakadóan a hidrogén útitervében a külföldi - tengeren túli - országokból származó hidrogén importra is 

erősen épít. A Koreai Kereskedelmi, Ipari és Energetikai Minisztérium hat országot nevesít, ahonnan a 

jövőben hidrogén importra számítana, köztük szerepel Ausztrália, Szaúdi Arábia, USA. [13]  

5. táblázat: a dél-korai hidrogén útiterv főbb célszámai [forrás: Hydrogen Economy Roadmap of Korea, 2019] 

Szektor  Célszámok és határidők 

Mobilitás 

FCEV személyautó 81.000 db (2022);        100.000+ db (2025) 
2040: 2,9 millió db (hazai) + 3,3 millió (exportra) 

FCEV taxi 2040: 80.000 db (hazai) + 40.000 (exportra) 

FCEV busz 2040: 40.000 db (hazai) + 20.000 (exportra) 

FCEV teherautó 2040: 30.000 db (hazai) + 90.000 (exportra) 

Hidrogén üzemű hajók, vonatok, drónok and anyagmozgató gépek szintén kapnak 
támogatást, de ezek önálló célszámokkal nem rendelkeznek 

Energiatermelés 

TC alapú centralizált 
energiatermelés (NG*) 

1,5 GW (2022) 
2040:   8 GW (hazai) + 7 GW (exportra) 

TC alapú decentralizált 
energiatermelés (NG*) 

50 MW (2022)  
2040:   2,1+ GW 

Átfogó Hidrogén fogyasztás: 470 kt/y (2022);    1,94 Mt/y (2030). 
A hidrogén 5% -át adja 2040-ben az ország bruttó energiafogyasztásának (~5,26 MtH2). 

* NG: földgáz alapú tüzelőanyag-cellás termelés 

 

A stratégia szerint a hidrogéntechnológiai projektjeik megvalósítására a technológia korai fázisában privát 

cégeknek nyújt jelentős K+F+I támogatást, amelynek célja a méretgazdaságos gyártási szint mielőbbi elérése, 

azaz az árak letörésére. Ezek erősítik Dél-Korea azon megközelítését, hogy globális szinten kíván jelentős 

hidrogéntechnológiai exportőrré válni. Ezek mellett jogszabályi reformot, felülvizsgálatot is indít a hidrogén 

és hidrogéntechnológiák kedvezőbb szabályozói környezetének kialakítására. A demonstrációs projektek is 

hangsúlyosan jelennek meg: már 2022-re három városban (Ansan, Ulsan, Wanju/Jeonju) szeretnék 

megvalósítani, hogy a legfőbb városi funkciókban (közlekedésben, hő-, hűtési energia- és villamosenergia-
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termelésben) kiterjedten használják a hidrogént, és ezek mintaként szolgálnának, hogy - a célkitűzés szerint 

2040-re - Dél-Korea városainak 30%-ában már domináljanak a hidrogéntechnológiai megoldások.  

 

27. ábra: Dél-Korea hidrogénnel kapcsolatos nemzeti céljai, valamint célszektorai 2020-as állapot szerint [8] 

Szervezeti oldalról érdemes kiemelni, hogy 2020-ban megalakult a „Hydrogen Economy Promotion 

Committee” nevű bizottság, hogy a stratégiában foglalt célokat a gyakorlatban is megvalósítsák; ennek 

vezetője maga a miniszterelnök. A bizottságban hat minisztérium és a szektor meghatározó vállalatai vesznek 

részt. Az állami szintű stratégia mellett például az olyan járműipari óriáscégeknek, mint a Hyundai-nak önálló 

hidrogéntechnológiai stratégiája van. A vállalati szféra már eddig is nagyon jelentős eredményeket ért el, és 

az ismertebb TC autóipari fejlesztések mellett a telepített (energiatermelő) TC alkalmazások is kiemelkedők, 

melyek közül csak néhányat említünk itt: 

 Noeul Fuel Cell Facility: Szöulban 2017 óta működő, 20 MW-os tüzelőanyag-cellás CHP erőmű. A hőt 

a helyi távhő rendszerbe értékesítik, 

 Hanwha Energy: 2020-ban működésbe lépet 50 MW-os tüzelőanyag-cellás erőmű a világon a 

legnagyobb, amely - egy közeli üzemben - melléktermékként keletkező hidrogént használ fel, 

 Hwasung City: 2020-ban kezdte meg a működését egy 19,8 MW tüzelőanyag-cellás erőmű. 

 Hwasung City: 2014-ben kezdte meg működését a világ jelenlegi legnagyobb teljesítményű 

tüzelőanyag-cellás erőműve, 59 MWe-os teljesítménnyel. Az erőműpark 21 darab egyenként 2,8 

MW-os „FuelCell Energy DFC3000” típusú FC egységet foglal magába, tehát egy moduláris felépítésű 

erőműről van szó, melynek üzemanyaga városi gáz. Ezt a viszonylag számottevő teljesítményű dél-

koreai TC erőművet, újszerűsége ellenére mindössze 13 hónap alatt építették meg. [14] 

 Korea Gas Corporation (KOGAS): 2019-ben bejelentette, hogy 2030-ra 25 hidrogén előállító üzemet 

épít, több mint 700 km hidrogén vezetéket és 100 hidrogén töltőállomást, 500 H2 szállító trélert 

üzemeltet. (Becsült beruházási érték ~4 milliárd USD.) 

 Doosan Fuel Cell: jelenleg csak Dél-Koreában több száz darab, ~430 MW összteljesítményű 

tüzelőanyag-cellás (kis)erőművet gyártott és üzemeltet; a fent említett 50 MW-os, melléktermék 

hidrogénre épülő TC erőmű is Doosan tüzelőanyag-cellákból áll, melyre a cég 20 éves karbantartási 

szerződést is kötött. Ezen kívül a cég Nagy-Britanniába és az USA-ba együttesen több tucat TC 

(kis)erőművet értékesített (kb. ∑38 MWe). A cégcsoport egy másik tagja, a Doosan Mobility 
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Innovation 2020 őszén elsők között kapott hatósági jóváhagyást az USA-ban (US DoT45) a 

tüzelőanyag-cellás drónjához alkalmazott hidrogén tartályára (lásd következő ábrán). Mindezeket 

azért tárgyaltuk kissé részletesebben, mivel a Doosan csoportnak van magyarországi gyára, igaz, ez 

elektromos autók akkumulátoraihoz gyárt rézfóliát a nemrég átadott tatabányai üzemében. 

   

28. ábra: Doosan 50 MWe-os – melléktermék hidrogént felhasználó - TC erőmű Dél-Koreában; Doosan TC-s 
drón és kompozit hidrogén tartálya [forrás: Doosan Fuel Cell Co.]  

 

2.4.4 USA és ezen belül kiemelten Kalifornia Állam 

Az USA-ban nem lelhető fel egy központi, szövetségi szinten, azaz a kongresszus által elfogadott tematikus 

hidrogén stratégia. Ennek ellenére - vagy ezzel együtt is - az USA hosszú évek óta és jelenleg is egyik 

kulcsszereplője a hidrogén alapú technológiáknak: éves szinten százmillió dollár nagyságrendű 

támogatásokat biztosít e területen K+F+I+D tevékenységekre. 2020 végén a világ tüzelőanyag-cellás 

járműállományának több mint a fele az USA-ban található46, 25.000 db tüzelőanyag-cellás targonca üzemel; 

40 államban összesen ~8.000 db körüli a kis és közepes méretű tüzelőanyag-cellás energiatermelő 

berendezések száma, és a nagyobb egységteljesítményű telepített TC-kből több mint 550 MWe került eddig 

beépítésre vagy áll tervezés alatt. Ugyancsak tervezés alatt áll egy 20 MW-os elektrolizáló rendszer, mely 

nagyméretű napelemes erőműhöz csatlakozik majd. Több államban nukleáris alapú hidrogén előállítási 

projektek projekteket készítenek elő. Az USA-n belül kiemelkedik Kalifornia Állam, amely főként az FCEV 

járművek és töltőinfrastruktúrája terén messze a legfejlettebb, ezért ezzel később külön is foglalkozunk. 

Szövetségi szinten a legjelentősebb, startégiának is tekinthető dokumentum az Energiaügyi Minisztérium 

(Department of Energy, US DoE) önálló hidrogén programja, amely: 

 K+F tevékenységeket végez a hidrogén előállítás, szállítás és elosztás, a H2 infrastruktúra, tárolás, 

tüzelőanyag-cellák, közlekedési és ipari végfelhasználó eszközök, valamint telepített 

(energiatermelési célú) tüzelőanyag-cellák terén, 

 technológiai validációkat, elemzéseket végez, rendszerintegrációs és rendszerfejlesztési 

tevékenységeket végez, szabványosítási munkákban vesz részt, egyebek mellett a hidrogénbiztonság 

területén; továbbá oktatási és képzési tevékenységeket is folytat. 

A hidrogénnel kapcsolatos stratégiai tervezés egészen 2002-ig nyúlik vissza az USA-ban; majd a 2005-ben 

hatályba lépet Energiapolitikai Törvény („Energy Policy Act of 2005”, EPACT) már önálló (VIII.) fejezetben 
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 DoT: Department of Transport 
46

 Igaz, az FCEV járművek abszolút domináns része egyetlen államban Kaliforniában üzemel. 
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foglalkozott a hidrogénnel, annak előállítási és felhasználási módjaival. Természetesen a magáncégek és 

egyetemek fejlesztései is sok évtizedre nyúlnak vissza; pl. az első tüzelőanyag-cellás járművet - egy kisbusz 

prototípust - immáron több mint 50 éve, 1966-ban fejlesztette ki a General Motors; a NASA pedig szintén a 

kezdetektől (~1960-as évektől) használ hidrogént és tüzelőanyag-cellákat az űrutazásokhoz.  

A DoE legfrissebb, 2020 novemberi keltezésű „Hydrogen Program Plan” címet viselő dokumentuma [15] 

irányadó stratégiai dokumentumnak tekinthető. A DoE-n belül számos szervezeti egység („Office”) működött 

közre az elkészítésében és segíti a végrehajtását is. Ezek voltak az Energiahatékonysági és Megújuló Energiák 

Iroda, a Fosszilis Energia Iroda, a Nukleáris Energia Iroda, a Villamos Energetikai Iroda, és a Tudományos 

Irodák47. A felsorolt irodáknak lehetnek, sőt vannak is önálló hidrogén (al)programjai, tervei, de az itt 

hivatkozott [15] „Program Plan” tekinthető a magasabb szintű stratégia keretnek, melyhez az Irodák 

alprogramjainak illeszkedni kell. A DoE-n és Irodáin túlmenően más állami szerveknek is lehetnek, vannak 

saját hidrogén programjai; így például a Védelmi Minisztériumnak (DoD, Department of Defense), vagy a 

Közlekedési Minisztériumnak (DoT, Department of Transport). Teljes áttekintés messze meghaladná jelen 

dokumentum terjedelmi kereteit. Itt csak azt mutatjuk be a következő ábrán, hogy a hidrogén stratégia 

végrehajtásában a DoE egyes Irodái milyen felosztásban és milyen „átfedésekkel” működnek együtt. 

 

     

* FE: Fossil Energy Office; EERE: Energy Efficiency & Renewable Energy Office; NE: Nuclear Energy Office 

29. ábra: a DoE egyes Irodáinak együttműködési rendszere a különböző hidrogéntechnológiai alkalmazások 
kapcsán [15] 

A DoE programja szerint az USA hidrogén felhasználása – szcenáriótól függően – 2050-re kétszeres vagy 

négyszeres értékre nő a jelenlegi felhasználáshoz képest, azaz a jelenlegi 10 MtH2/év mennyiségről akár 

~41 MtH2/év értékre. Az optimista szcenárió szerint az USA végső energia fogyasztásában 2050-re 14%-ot 

tehet ki a hidrogén. Néhány kiemelés a program - viszonylag nagyszámú - célkitűzései közül: 

 2 USD/kg hidrogén előállítási ár elérése közlekedési alkalmazások részére, 
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 Energy Efficiency and Renewable Energy (EERE), Fossil Energy (FE), Nuclear Energy (NE), Electricity (OE), and Science 
(SC), and coordinates with the Advanced Research Program Agency – Energy (ARPA-E) 
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 1 USD/kg hidrogén előállítási ár elérése a nagyobb léptékű ipari felhasználásokhoz, és 

energiatermeléshez, 

 tehergépjárművekben alkalmazandó tüzelőanyag-cellák esetében 80 USD/kW fajlagos költség, és 

25.000 óra tartósság elérése,  

 járművek (onboard) hidrogén tankjai esetében a hidrogén tárolás költsége érje el a 8 USD/kWh 

értéket, és a tárolási energiasűrűség a 2,2 kWh/kg (illetve 1,7 kWh/liter) értéket, 

 elektrolizálók fajlagos bekerülési költsége érje el a 300 USD/kW értéket, 80.000 óra élettartamot és 

65% hatásfokot,  

 magas hőmérsékletű, üzemanyag-flexibilis telepített (energiatermelő) tüzelőanyag-cellák esetében a 

fajlagos bekerülési ár érje el a 900 USD/kW értéket, és 80.000 óra élettartamot. 

Ahogy látható, az USA programja(i) nem csak a stratégiákra jellemző, általános célkitűzéseket tartalmaznak 

(pl. teljes hidrogén igény várható alakulása), hanem sok esetben konkrét, elérendő, alkalmazás-specifikus 

műszaki (KPI) paramétereket is. 

Az USA-n belül Kalifornia Állam rendelkezik a leginkább elterjedt hidrogéntechnológiai megoldásokkal, 

elsődlegesen a közlekedés terén, annak ellenére, hogy állami szintű, átfogó hidrogén stratégiája nincs.  

Különböző szakmai és tudományos műhelyek ugyanakkor többféle útitervet (Road Map-et) publikáltak, az 

egyik legfrissebbet 2020 nyarán, a Kaliforniai Egyetem munkatársai dolgoztak ki48. Ennek egyik fő 

megállapítása, hogy 2050-re Kalifornia állam végső energia fogyasztásában ~15%-ot tehet ki a hidrogén; az 

optimista szcenárió szerint abszolút mennyiségben eddigre 4,2 millió tH2/év mennyiségű zöld hidrogén 

felhasználás várható. A jól ismert légszennyezettségi problémákból fakadóan (v.ö. „Los Angeles típusú 

szmog”) Kalifornia már egész korán megkezdte az elektromos (akkumulátoros), majd a tüzelőanyag-cellás 

autókkal kapcsolatos fejlesztéseket, demonstrációs projekteket, mivel a légszennyezettség jelentős hányada 

a közlekedésből származik. Emellett Kalifornia szakpolitikáiban a megújuló energiák integrációja kap még 

kiemelt prioritást, ahogy ez a következő ábrán látható. 

 

30. ábra: Kalifornia Állam hidrogénnel kapcsolatos céljai, valamint célszektorai [8] 
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 University of California (Irvin), 2020: Renewable Hydrogen Production Roadmap for California. 
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2.4.5 Ausztrália 

Szakmai körökben egyre többet hallani Ausztrália nagyra törő hidrogén terveiről. Ausztrália a 

hidrogéntechnológiai fejlesztések mellett a legnagyobb hangsúlyt a hidrogén jövőbeni exportjára tervezi 

helyezni, globális szereplővé kíván válni e területen. E vízió hátterének megértéséhez röviden megemlítjük, 

hogy Ausztrália jelentős fosszilis energiahordozó exportőrnek számít: 2018-ban 10 760 PJ feketeszenet, és 

3 376 PJ LNG-t, nyersolajból 482 PJ mennyiséget exportált. Az LNG esetében ebből 42%-ot Japánba, 35%-ot 

Kínába, 12%-ot Dél-Koreába. Japán a szénexport kiemelt célállomása. Mindennek azért van nagy jelentősége, 

mert az említett ázsiai nagy gazdaságok a közelmúltban bejelentették 2050-2060 körül elérendő 

klímasemlegességi céljaikat, továbbá éppen az előbbiekben részletezettek alapján ambiciózus hidrogén 

tervekkel rendelkeznek. Amennyiben Ausztrália közép- és hosszú távon is meg akarja őrizni jelentős 

energiahordozó-exportőri pozícióját egy „széndioxid-limitált” világgazdaságban („carbon-constrained 

world”), akkor erre az egyik lehetősége a tiszta hidrogén export felfuttatása. Mindemellett rendkívül jelentős 

az ország megújuló energia potenciálja is: 2020 végére együttesen kb. 29 GW szél- és napelemes kumulált 

kapacitás működött az ország területén; a növekedés dinamikáját pedig jól mutatja, hogy ebből 16 GW(!) az 

utóbbi kb. két évben került beépítésre. 

A fentiekre is tekintettel az Ausztrál Kormány 2019 novemberében fogadta el a Nemzeti Hidrogén 

Stratégiáját [16]. A Stratégia elismeri, hogy a hidrogéngazdaságban rejlő óriási lehetőségek egy része még 

bizonytalan, de nagyobb a kockázata a megfelelően korai cselekvés elmulasztásának. Emiatt egyfajta adaptív 

stratégiát kívánnak megvalósítani: a piaci akadályokat leépíteni, a hidrogén iránti keresletet és kínálatot 

hatékonyan fejleszteni, valamint javítani a költséghatékonyságot. Mindez ugyanis lehetővé teszi, hogy a 

globális hidrogén piac fejlődésével gyorsan meg lehessen valósítani az ausztrál hidrogéntermelés 

méretnövelését, a hidrogén szektor felfejlesztését. Az ausztrál megközelítés lényege, hogy kezdetben a 

~2020-2024 időszakban, hidrogén hub-okat hozzanak létre, amelyek lényegében jelentős hidrogén igénnyel 

bíró klaszterek, pl. kikötők, egyes ipari régiók, városok, amelyek ugródeszkát jelenthetnek a hidrogén szektor 

számára a későbbi méretnöveléshez. Az ilyen hidrogén hub-ok költséghatékonyabbá teszik a korai 

infrastruktúra-fejlesztést, elősegítik a méretgazdaságosság gyorsabb elérését és az innovációt, továbbá a 

szektorok közti együttműködést (sectoral integration- lásd a 2.5 fejezetben). Második fázisban, 2025-től 

tervezik a nagyobb léptékű, pici alapú felfutást, az ellátási láncok kiépülését, az export és belföldi hidrogén 

használat felfuttatását. 

Érdekesség, hogy a stratégia a „clean hydrogen”, azaz tiszta hidrogén kifejezést használja, és ebbe – egyfajta 

technológia-semlegességet alkalmazva - deklaráltan bele érti mind a megújuló alapon előállított „zöld” 

hidrogént, mind pedig a fosszilis energiahordozókból, CCS alkalmazása mellett termelt „low-carbon” 

hidrogént. (E kategóriák részletes magyarázatát lásd az 5.1.2 fejezetben.) 

A Stratégia kulcselemei közé tartozik továbbá a nemzetközi kooperáció, az export piacok előkészítése, ennek 

keretében pl. a hidrogénre vonatkozó nemzetközi tanúsítási rendszer megalkotása, a nemzetközi 
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kereskedelem jogi hátterének megalapozása. Ausztrália deklarált célkitűzése, hogy a hidrogén egyik 

legjelentősebb nemzetközi exportőre legyen, így az utóbbi két évben a következő, hidrogén témájú 

együttműködési megállapodásokat kötött és szándéknyilatkozatokat írt alá: 

 2019 szeptember: Ausztrália - Dél-Koreai Köztársaság közti együttműködési megállapodás,  

 2020 január: Ausztrália – Japán közös nyilatkozat, 

 2020 március: Ausztrália – Szingapúr együttműködési megállapodás, 

 2020 április: Ausztrália az US Center for Hydrogen Safety tagjává válik, 

 2020 szeptember: Ausztrália – Németország közös hidrogén deklaráció. 

Az ausztrál stratégia konkrét célszámokat nem tartamaz, így – szemben az európai hidrogén stratégiákkal – 

például nincsenek megadva elektrolízis beépített kapacitásokra vonatkozó célkitűzések (GW) vagy abszolút 

hidrogén mennyiségek (tH2/év), vagy beruházásigény (USD/év). Saját sikerüket olyan „óvatos” 

mutatószámokkal jelölik ki, mint pl.: „2030-ra Ázsia három legnagyobb hidrogén exportőre közt kell legyen 

Ausztrália”; vagy „2030-ra Ausztráliban is működik egy robusztus, nemzetközileg is elfogadott hidrogén 

eredetigazolási (tanúsítási) rendszer” stb. 

Ausztrália zöld hidrogén potenciáljával már a Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) 2018-as World Energy 

Outlook kiadványa is foglalkozott, mert mennyiségi és költség oldalról is igen kedvező kilátások várhatók. A 

következő ábra az IEA WEO alapján azt mutatja, hogy Ausztráliában 2040-re nap- és szélenergiára alapozott 

vízbontással, főleg az északi területeken 3 USD/kg alá vihető a zöld hidrogén előállítási költsége, amely már 

versenyképes lenne a földgáz alapú SMR (+CCS) előállítással. A mennyiségi potenciál is kiemelkedő, hiszen 

csak a part menti 50 km szélességű sávot figyelembe véve, amely az exportálhatóság szempontjából ideális, 

és a természetvédelmi vagy vízhiányos területeket kizárva, Észak-Ausztrália 100 Mtoe zöld hidrogént lenne 

képes előállítani, ami a globális földgázfogyasztás ~3%-a. 

 

31. ábra: Ausztrália zöld hidrogén előállításának várható költség-potenciálja 2040-ben [IEA WEO, 2018] 

Külön kiemelendő, hogy már 2020-ban előrehaladott volt az a demonstrációs projekt (HySRTA49), melynek 

keretében Ausztráliából, 9 000 km-es tengeri úton, folyékony halmazállapotú hidrogént (LH2) tankerrel 
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 HySRTA: CO2-free Hydrogen Energy Supply-Chain Technology Research Association 
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fognak Japánba szállítani. Ausztráliában hidrogén cseppfolyósító üzem épül, a Japánban található Kobe város 

kikötőjében egy folyékony hidrogén fogadó és tároló terminál van épülőben; 2019 végén pedig vízre 

bocsátották50 az első, kis méretű (1 250 m3), demonstrációs célú LH2 tankert. [17] Ha az első demonstrációs 

projekt sikeresnek bizonyul, akkor a 2020-as éve második felére megépülhet a valódi kereskedelmi célokra 

használható, 160 000 m3 szállítókapacitású LH2 tanker. A projektben olyan ipari partnerek működnek együtt, 

mint a Kawasaki Heavy Industries, a Shell Japan, az Electric Power Development Co, a JXTG Nippon Oil & 

Energy Co., a Sumitomo Co. Nem zárható ki, hogy az LNG-hez hasonló „karriert” befutva a hidrogén is a 

globális energiakereskedelem egyik árucikke lesz. 

2.4.6 Egyéb, figyelemre méltó országok, stratégiai törekvések (Oroszország és a közel-kelet) 

 Szaúdi-Arábia, Omán 

2020. novemberében a Bloombergnek adott interjút51 Szaúdi-Arábia energetikai minisztere, melyben 

elmondta, hogy - az egyébként világelső olajexportőr ország - a jövőben a hidrogén legnagyobb hidrogén-

exportőre kíván lenni. Az ország földgáz készletére alapozva és CCS-t alkalmazva kék hidrogén, valamint 

napenergia potenciálja révén zöld hidrogén esetében ambiciózus terveik vannak. Az első K+F és pilot 

projektek már meg is indultak, az első, kis mennyiségű, kék hidrogén export - ammónia formájában - tanker 

hajón történő szállítással már 2020-ban meg is történt Japánba. Grandiózus tervek vannak zöld hidrogén 

előállítására is, nevezetesen a Vörös-tenger partján 2025-től építendő Neom „futurista” város projekt 

keretében. Ez a város egyfajta sarok köve kíván lenni az olajexportőr királyság azon 2030-as stratégiai 

tervének, hogy diverzifikálja gazdaságát, és új növekedési pályákat találjon. A jó szél- és napenergia potenciál 

lehetővé fogja tenni, hogy versenyképes áron állítsanak elő nagy mennyiségű zöld hidrogént, amit akár 

üzemanyagaként, akár zöld kemikáliák alapanyagaként tudjanak felhasználni vagy exportálni. A teljes Neom 

city projekt egy 500 milliárd USD értékű beruházás, amelyen belül az amerikai gázipari óriáscég, az Air 

Products & Chemicals építheti a „zöld” hidrogén üzemet (5 milliárd USD értékben), melybe az elektrolizáló 

rendszereket a német Thyssenkrupp fogja szállítani. Az üzem 650 t/nap zöld hidrogén termelésre lesz képes. 

A város energiaellátása 100%-ban megújuló energiával történik és ennek, valamint a hidrogén üzemnek az 

energiaellátására együttesen 4 GW nap- és szélerőműves kapacitás épül ki a sivatagban. Az előttünk álló 

években várhatóan ez lesz a világ legnagyobb zöld hidrogén – és egyben zöld ammónia - projektje. 

A térségben nem Szaúdi-Arábia az egyetlen, amely hasonló projektet tervez. 2020-ban Ománban jelentette 

be egy konzorcium (a DEME52 és az OQ Alternative Energy), hogy Duqm kikötővárosban – az Arab-tenger 

mentén fekvő speciális gazdasági zónában - már a projekt első fázisában egy 250-500 MW közötti kapacitású 

elektrolizáló kapacitású üzemet tervez építeni, amelynek méretét növelni lehet a későbbiekben. Az ország 
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 A vízre bocsátási ceremónia az ismert videómegosztón „Suiso-Frontier by Kawasaki” címen tekinthető meg: 
https://www.youtube.com/watch?v=OCuSYzHE9TE 
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 www.bloomberg.com/news/articles/2020-11-18/biggest-in-oil-saudis-aim-next-to-be-largest-hydrogen-exporter  
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 Belgiumi cég, amely egyebek mellett Európában és Ázsiában jelentős offshore szélerőmű telepítésekkel foglalkozik. 

https://www.youtube.com/watch?v=OCuSYzHE9TE
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nap- és szélerőműves potenciálja igen kedvező, különösen a széljárta Arab-tenger partvidékén, a speciális 

gazdasági zóna környezetében, ahol ~150 km2 területet jelöltek ki megújuló energia projektek 

megvalósításához. Emiatt meglehetősen olcsó megújuló alapú villamos energia áll rendelkezésre. Ennek egy 

része az ország saját energiaigényét elégíti ki, de jelentős mennyiségű zöld hidrogént, illetve ebből származó 

zöld ammóniát is terveznek előállítani a „Hyport Duqm Green Hydrogen” nevet viselő projektben, melyhez a 

fejlesztők konkrét megvalósítási mérföldköveket nem adtak meg. Duqm fekvése ideális, a nemzetközi 

exporthoz, akár Európa, akár a közép- és távolkelet országaiba. [18] 

 Oroszország 

Oroszország eddig látványosan nem szerepelt a világ hidrogén-energetikai térképén. Azonban az utóbbi 

néhány évben növekvő figyelmet fordít e terültre, hiszen a 2020-ban kiadott, az „Orosz Föderáció Energia 

Stratégiája” [Energy Strategy of the Russian Federation 2035] explicit megnevezi a hidrogént is, mint az 

ország energetikai szektorának egyik fontos jövőbeni szegmensét, és komoly lehetőséget lát a hidrogén 

exportban. A stratégia megalkotására az Energetikai Minisztérium 2019-ben életre hívott egy 

munkacsoportot, amely a kormányzat, az energetikai szakterület tudósai mellett olyan vállalatokat foglal 

magába, mint a Gazprom, és a Rosatom. Ezzel párhuzamosan az orosz energetikai cégek természetesen 

figyelemmel követik az EU-s klímapolitikai célkitűzéseket, és valószínűleg ennek is köszönhető, hogy a 

Gazprom low-carbon „kék” hidrogén ipari előállításával kísérletezik. Emellett komoly potenciált látnak a 

nukleáris erőművekből származó villamos energiával – azaz nagyon alacsony karbon-intenzitással - előállított 

hidrogénben is. A legismertebb nagyvállalatok mellett olyan, szintén jelentős méretű vállalatok is saját 

hidrogén projekteket fejlesztenek, mint a Novatek53 vagy a RusHydro54. A stratégia az orosz hidrogén 

exportra 200 ktH2 mennyiséget irányoz elő 2024-re, és 2 millió tH2 mennyiséget 2035-re. Potenciális export 

piacként pedig Európát és a Távol-Keleti régiót nevezi meg. Az orosz „kék” hidrogén Európába történő 

exportjára az akár ~70-80% hidrogént tartalmazó földgáz-hidrogén elegy szállítására képes, Északi Áramlat II. 

gázvezeték lehet az egyik legfontosabb lehetőség. [19] 55 

2.5 Szektoriális integráció, „Hydrogen valley” koncepció 
 

Tipikusan a Fehér Könyv kereti között célszerű tárgyalni a hidrogénhez kapcsolódó olyan újszerű fogalmakat 

és a mögöttes koncepciót, mint a szektorális integráció vagy a Hidrogén Völgyek (Hydrogen Valley). Ahogy a 

2.1 fejezetben a Clean Hydrogen for Europe működésével, úgy e koncepciókkal is érdemes megismerkedni, 

mert a fejlesztések fontos jövőbeni irányait jelentik. 

                                                           
53

 Oroszország második legnagyobb földgáz termelője.  
54

 Oroszország vízenergia termelő vállalata, 38 GW együttes vízerőmű kapacitással; és ezzel egyben az ország egyik 
legnagyobb energiatermelő vállalata. 
55

 További részletes információk az Orosz Energetikai Minisztérium honlapján, az EU-Russia Gas Advisory Council-ról 
beszámoló anyagok, emlékeztetők között található: https://minenergo.gov.ru/node/14646  

https://minenergo.gov.ru/node/14646
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2.5.1 A szektorális integráció fogalma, jelentősége 

Elsőként azt célszerű kiemelni, hogy mi a különbség a korábban már elterjedten használt szektor 

összekapcsoltság (sector coupling) és a többé-kevésbé hasonló jelentéstartalmú szektorális integráció 

(sectoral integration) között. 

Szektor összekapcsoltság (sector coupling) 

A szektor összekapcsoltság régóta jelen van az energetikai rendszereinkben, és például a földgáz bázisú 

villamosenergia-termelésben (pl. CCGT) kulcsfontosságú, ahol a gázipar és villamosenergetika 

leglátványosabban összekapcsolódik. Ennek eredményeként pl. a két energiahordozó kereslete egymásra 

hatással van, a gázárak hatással vannak a villamos energia árakra; illetve megfordítva: a villamos energia árak 

befolyásolják, hogy milyen mértékben van jelen (éri meg) adott pillanatban a földgáz bázisú villamosenergia-

termelés a VER-ben. Kissé újabb, de ma már jól érzékelhető szektorális összekapcsoltság az e-mobilitás 

megjelenése és terjedése; itt a közlekedési és a villamosenergetikai szektor „kölcsönhatásai” figyelhetők 

meg. Egy további példa lehet a hőszivattyúk terjedése, ahol a villamosenergetika és a hőtermelés (hőszektor) 

kapcsolódik össze. Ennél egy szerteágazóbb és mélyrehatóbb kapcsolatrendszert fed le a szektorális 

integráció fogalma. 

Szektorális integráció (sectoral integration) 

A szektorális integráció tágabb értelmezésben azt a koncepciót jelenti, amely összekötő kapocsként 

szolgálhat az energetika (villamos energia, gáz, hő [fűtés/hűtés] szektorok), a közlekedés és az ipari 

szektorok, infrastruktúrák között. Egy szűkebb, de már kézzelfoghatóbb értelmezésben a lényege röviden az, 

hogy egyes, jelenleg is jelentős mennyiségű hidrogént felhasználó ipari ágazatok, amelyek egyben jelentős 

üvegház gáz kibocsátók is - és jellemzően az EU ETS emisszió-kereskedelmi rendszer hatálya alá is tartoznak, 

mint pl. finomítók, acélművek, műtrágya gyárak, - részben megújuló villamos energiából, jellemzően a 

villamos hálózattal valamilyen szintű együttműködésben termelt hidrogént használnák fel. Ezáltal egyrészt a 

megújuló energia hidrogén formájában olyan szektorokba, és folyamatokba is bevihető, amelyek esetében a 

dekarbonizáció különösen fontos és nehéz („hard to abate sectors”). Másfelől, ha ezt a hidrogén előállítást a 

villamos hálózattal (VER) együttműködésben, főként akkor teszik, amikor egyébként is megújuló energia 

és/vagy low-carbon alapon termelt energia „felesleg” van a hálózatban, akkor a folyamat a VER 

kiszabályozása szempontjából is hasznos. Hivatalos (EU-s) jogi definícióról még tudunk, melyet itt idézni 

lehet, de a leírásból valószínűleg kitűnik, hogy a szektorális integráció (amit néha „szektorintegrációnak”, 

„ágazati integrációnak” is neveznek) egy szerteágazóbb, komplexebb viszonyrendszert tükröz, mint a szektor 

összekapcsoltság. Nincs teljesen éles elhatárolás, de utóbbi főleg az energetika különböző ágai (gáz, villany, 

hő) és a közlekedés közti kapcsolatrendszerre utal; a szektorális integráció pedig – főleg a hidrogén révén – 

sok és jelentős ipari ágazatot is képes bevonni e viszonyrendszerbe. 

Az EU irányadó, szakmai anyagai az utóbbi években egyre inkább prioritásként kezelik a hidrogén-

technológiák által megvalósítható szektorális integrációt. Egyfajta „mérföldkőként” e témában 2018 március 
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elején az Európai Bizottság egy vezetői kerekasztal egyeztetést szervezett a szektorális integráció és 

energiatárolás témakörében: „High Level Roundtable on Energy Storage and Sectoral Integration”56. Az 

említett, 2018-as esemény azért tekinthető egyfajta mérföldkőnek, mert ez volt az első alkalom, hogy a 

hidrogén és a hidrogéntechnológiák az EU döntéshozóinak (köztük pl. az akkori energetikai főbiztos) és 

meghatározó európai vállalatok57 megbeszélésének középpontjában álltak58. A következő, egyszerűsített 

ábra a hidrogén elvi szerepét, lehetőségeit mutatja egy kiterjedt szerktorális integrációt megvalósító 

gazdaságban. 

 

32. ábra: a hidrogén potenciális szerepe egy kiterjedt szektorális integráció keretében. [Forrás: Cambridge 
University Press] 

Hasznos még egy másik ábrán is áttekinteni a szektorális integráció koncepcióját, ahol kék nyilak jelzik a 

hidrogén lehetőségei, hogy mely szektorból keletkezik hidrogén, és mely szektorok használják fel, kiegészítve 

természetesen a szintén nélkülözhetetlen villamos energia és földgáz áramokkal is. 

 

                                                           
56

 https://ec.europa.eu/info/events/high-level-roundtable-energy-storage-and-sectoral-integration-2018-mar-01_en  
57

 A következő cégek vettek részt, illetve tartottak előadásokat: Audi, Alstom, Bosch, Credit Suisse, EDF, Enel, Entso-E, 
E.ON, Eurelectric, EU Energy Research Alliance, Fertilizers Europe, Friends of Supergrid, Iberdrola, IRENA, Mitsubishi, 
Red Electrica de Espana, Shell, Siemens, Total, Toyota Europe. 
58

 További információ a szektorális integrációról: Conclusions on the future of energy systems in the Energy Union to 
ensure the energy transition and the achievement of energy and climate objectives towards 2030 and beyond - Council 
conclusions (25 June 2019). 10592/19; ENER 392. CLIMA 196. 

https://ec.europa.eu/info/events/high-level-roundtable-energy-storage-and-sectoral-integration-2018-mar-01_en
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33. ábra: a hidrogén lehetőségei a gazdaság számos szektorát lefedő szektorális integrációban [Forrás: 

Hydrogenics] 

Fontos megemlíteni, hogy a fentebbi, főleg elvi jellegű leíráson túl a 4.5 fejezet ad konkrét példákat (több 

esetben konkrét hidrogén igényekkel és annak „következményeivel”), melyek segíti a szektorális integráció 

megértést, kontextusba helyezését. 

2.5.2 Hidrogén Völgy (Hydrogen Valley) koncepció és európai példái 

Egy másik fogalom, lényegében egy fejlesztési koncepció, amelynek gyakori használatára vélhetően fel kell 

készülniük a hidrogéntechnológiák terén aktív szereplőknek a Hidrogén Völgy, „Hydrogen Valley” (rövidítve 

gyakran „H2V” formában említik).  

Ennek keretében egy új szintre lép a hidrogén projektek komplexitása, azaz immáron nem csak egy adott 

hidrogéntechnológia vagy -értéklánc létesül, hanem egy teljes hidrogéntechnológiai ökoszisztéma 

demonstrációja valósul meg. Ilyen értelemben nem is projektnek, hanem inkább összekapcsolódó projektek 

portfóliójának nevezhetjük a Hidrogén Völgyeket. Az egyelőre kevés létező H2V példában a lényeg, hogy 

több, immár ipari léptékű hidrogénértéklánc összefüggő hálózatát hozzák létre egy adott földrajzi régióban, 

azaz lényegében egy „mini” hidrogén gazdaságot hoznak létre. A hangsúly részben az „egy adott földrajzi 

régión” van, amely eleve jó alapadottságokkal rendelkezik, azaz van jelentős hidrogén termelő/fogyasztó, 

amelyre ráépülnek, kiegészítik a további hidrogén projektek, kihasználva – vagy megteremtve – a 

szinergiákat. A H2V tehát lényegében egy regionális fókuszú, helyi H2 piacösztönző koncepció, egy új 

generációs (hidrogén)piac fejlesztési eszköz. A cél, hogy lokális/regionális szinten létrehozzák a 

hidrogéntechnológiák olyan „kritikus tömegét” és sokszínűségét, többféle előállítási és végfelhasználási 

módokkal, amely már legalább helyi szinten méretgazdaságosságot is mutat, ezáltal segít letörni az árakat. A 

H2V koncepciót a hidrogén piac építése egyik eszközének tekinti az EU; távlatilag pedig a Hidrogén Völgyek 

összekapcsolása tovább növelheti e piacot.  

Egy európai, konkrét példán keresztül jobban megérthető a H2V koncepció, de előtte megemlítjük, hogy a 

szakpolitikai támogatottsága is meglehetősen magas az EU-ban. Korábban nem volt tapasztalható, hogy az 

Európai Bizottság elnöke a hidrogéntechnológiákat explicit említse, de Ursula von der Lyen az EU helyzetének 

értékeléséről tartott 2020-as beszédében külön kitért rá59: „Azt akarom, hogy a Next Generation EU új 

európai Hidrogén Völgyeket hozzon létre az iparunk korszerűsítése érdekében, a járművek hidrogénnel 

történő meghajtása és a vidéki területek vitalizálása érdekében”. 

Észak-Holland Hidrogén Völgy: 

Az első olyan projekt, amely az EU dedikáltan Hidrogén Völgyekre kiírt pályázata alapján támogatást nyert az 

FCH-JU-tól az észak-hollandiai HEAVENN projekt (H2 Energy Applications in Valley Environments for Northern 

                                                           
59

 Szó szerinti idézet a Bizottság elnökének State of the Union 2020 beszédében: „I want Next Generation EU to create 
new European Hydrogen Valleys to modernise our industries, power our vehicles and bring new life to rural areas.” 
(Forrás: European Commission: State of the Union Address 2020.) 
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Netherlands). A már megvalósítás fázisába lépett projekt 20 millió EUR támogatást nyert, a ~99 millió EUR 

összeköltségű projekthez, amely 2020-2025 között valósul meg. A vállalati és egyéb partnerek biztosítják a 

maradék ~70+ millió EUR összeget. E Hidrogén Völgy az értéklánc minden elemét, azaz a H2 előállítást, 

elosztást, tárolást, végfelhasználásokat meglehetősen nagy léptékben, és integráltan tartalmazza. 

    

34. ábra: a HEAVENN Hidrogén Völgy projekt adminisztratív adatlapja [Forrás: Európai Bizottság] 

A HEAVENN lényegében egy szerteágazó projektportfólió, amely 30 projektet foglal magába és az EU hat 

tagállamából összesen 31 partner vesz részt benne, köztük olyan cégek, mint az Akzo Nobel, a Gasunie, az 

Engie vagy az EWE Gasspeicher, valamint egyetemek (University of Groningen) és kutatóintézetek. E 

projektek ipari, közlekedési és épületenergetikai tevékenységek igen széles körét foglalják magukba, így 

például: elektrolizálók létesítését, a földgáz hálózat felújítását, hogy alkalmas legyen a hidrogén szállítására, 

sókavernák felkészítését a hidrogén föld alatti tárolására, valamint a zöld hidrogén alkalmazásának 

marketingjét. Kétoldalú megállapodások révén a projektportfólió túl is terjeszkedhet az Észak-Holland régión, 

ugyanis a szomszédos Flamand régióval is tárgyalásokban állnak, hogy miként lehetne a kikötőket a zöld 

hidrogén „központi csomópontjává” tenni. A hidrogén völgynek nem minden eleme új projekt: léteznek már 

tervezés, vagy akár működés fázisában lévő hidrogénprojektek a régióban. Ilyen esetekben vagy a jelentős 

méretnövelés és/vagy a HEAVENN projektbe való szerves bekapcsolás a cél. (Már meglévő projektelemek 

például: 22 hidrogénüzemű busz a Groningen régióban, 8 hidrogén-töltőállomás, hidrogénüzemű kukásautó, 

illetve utcaseprő gép, a Groningen-Leeuwarden közötti hidrogénüzemű vasúti közlekedés tesztüzeme stb.) 

[20] 

A projekt egyes elemei komoly szintlépést jelentenek az eddig megszokott projektméretekhez képest. Itt már 

valóban ipari léptékű alkalmazásokról beszélhetünk. Főként azért van erre szükség, mert a méretugrás segíti 

leginkább a költségek jelentős letörését, amelyre a hidrogénszektornak jelenleg szüksége van. Ha 

önmagában a beépítendő elektrolizáló teljesítményt nézzük, a hatéves projekt végére 1 milliárd m3 hidrogén 
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előállítására kerülhet sor úgynevezett zöld és kék60, azaz közel kibocsátásmentes módszerekkel. (Az 1 mrd m3 

hidrogén energiatartalma 10,8 PJ; és e projekt 2030-ra mintegy 70 PJ/év61 hidrogéntermelést, illetve 

felhasználást irányoz elő.) A HEAVENN projektportfólió időben két fázisra osztható: 

 az I. fázis ("start up") 2024-ig tart, amikor elsődlegesen a meglévő hidrogénigényeket igyekeznek 

egyre növekvő arányban zöld hidrogénnel kielégíteni; ezt követi 

 a II. fázis ("scale up") 2025 és 2030 között, amely a kapacitásnövelés időszaka, amelyben jelentősen 

emelkedik a hidrogénelőállítás mértéke, valamint a „kibocsátásmentes” módon előállított hidrogén 

iránti igény. 

A következő ábráról az egyes fázisok mellett leolvashatók a hidrogén kereslet / kínálati viszonyok is. Látható, 

hogy a 2020-as évek végéig a kék hidrogénnek valamivel nagyobb még a szerepe, majd 2030-ra már a zöld 

hidrogén dominálhat az előállításban. [21] Erre az időszakra a potenciális hidrogénigény mértéke is 

jelentősen megnő. Az igényelt hidrogén-mennyiséget hidrogénvezetékekkel akár a szomszédos régiókba is el 

lehet majd juttatni. (Észak-Hollandia, pontosabban Északnyugat-Európa egyik kedvező adottsága, hogy 

~2 000 km meglévő ipari hidrogénvezetékkel rendelkezik már jelenleg is, amely a Benelux államokon át 

észak-Franciaországtól Németországig nyúlik. Ez visszautal az általános részben leírtakra, hogy a H2V sok 

esetben egy már meglévő, kedvező adottságra épít.) 

 

35. ábra: hidrogéntermelés és -igény előrejelzése az Észak-Holland Hidrogén Völgyben. [21] 

A forrásként megadott beruházási terv [21] már az első fázisban a következő kapacitásokat tervezi (csak 

kiemelések következnek, nem a teljes projektlista): 

 az előállítás terén: 2024-ig öt elektrolizáló üzem megvalósítása egyenként 1 - 100 MW teljesítmény-

tartományban. Ezek között például: a Nouryon / Gasunie beruházásában egy 20 MW-os elektrolizáló 

                                                           
60

 A projekt ún. „kék” hidrogén előállítását is tartalmazza, ami főleg kezdetben nem nélkülözhető. Ez azt jelenti, hogy bár 
fosszilis, alapvetően földgáz alapon történik az előállítás, szénleválasztási (CCS) technológiát alkalmaznak. 
61

 Összevetésként: Magyarország teljes éves primerenergia felhasználása 1 025 PJ volt 2017-ben. 
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2020/2021-ben Delfzijlben; valamint az Engie / Gasunie beruházásában egy 100 MW-os(!) 

elektrolizáló létesítése 2022-ben Eemshaven-ben, 

 az infrastruktúra terén: a Gasunie beruházásában hidrogénvezeték létesítése vagy felújítása 

Eemshaven- Delfzijl-Zuidwending- Emmen városok között 2022/2023-ra; a Gasunie/EnergyStock 

beruházásában egy hidrogéntárolásra alkalmas sókaverna kialakítása 2023-ra, 

 a végfelhasználók terén: 2020-tól hidrogénüzemű buszok Groningen és Emmen városok közlekedési 

vállalatai számára; 2021-től a BioMCN beruházásában biometanol előállítása kibocsátás-mentes 

hidrogén felhasználásával Delfzijlben; a Shell és partnerei közreműködésével több hidrogén-

töltőállomás fejlesztése Groningen, Drenthe, Fryslân tartományokban; a Hydrogreenn fejlesztésében 

hidrogénalapú energiaellátás az új építésű házakban Hoogeveen-ban a 2020-as évek első felétől62. 

 a végfelhasználási projektek körében külön kiemeljük az egyik projektet, amely önmagában egy 

nagyon jelentős fejlesztés: az Eemshavenben található Magnum erőmű három darab, egyenként 

440 MW-os CCGT blokkja közül az egyik meglévő blokkot a HMPS63 100%-ban hidrogénüzeműre 

alakítja át 2023-2025 között. [22] Elvileg ez lesz a világon az első erőművi léptékű gázturbinás 

projekt, amely tiszta (100%) hidrogént képes használni. Ugyanakkor a forrásokat kritikával kell 

illetni a tekintetben, hogy bár a termelés (közvetlenül) így karbonmentes, de a NOx kibocsátás 

tarthatóságáról nem osztanak meg információt.  

    

36. ábra: a HEAVENN egyik kiemelt projektje a Magnum CCGT erőmű (Eemshaven) egyik blokkjának átalakítása 
hidrogén üzeműre [Forrás: Vattenfall] 

Egyéb Hidrogén Völgy projektek 

Nem titok, hogy az Észak-Holland H2V projektet egyidejűleg egyfajta mintatervnek is szánják, amelynek 

eredményei, kialakuló üzleti modelljei esetleg más európai régiókban is alkalmazhatók. Hidrogén Völgy 

                                                           
62

 A beruházási terv nem minden esetben ad meg pontos dátumot vagy kapacitásértéket, főként az időben távolabbi 
fejlesztések esetében. 
63

 MHPS: Mitsubishi Hitachi Power Systems. Maga az erőmű a Nuon (egy Vattenfall leányvállalat), a Gasunie és a norvég 
Statoil tulajdona. 
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projektek egyébként már több országban formálódnak. Egy 2021. januárban megtartott H2V konferencián64 

elhangzott, hogy jelenleg 30 Hidrogén Völgy projektről tudnak, összesen 18 országból. Természetesen ezek 

még nagyon különböző tervezési fázisban vannak, olykor még csak szándéknyilatkozatok szintjén léteznek, de 

vannak olyanok is, amelyek a megvalósítás előrehaladott állapotában vannak. Megjegyezzük, hogy az NHT 

Platform tagok által valószínűsíthetően ismert „Blue Danube @ Green Hydrogen” nevű IPCEI projektet, és az 

ehhez hasonló méretű, illetve komplexitású projekteket is H2V-nek tekintik, így pl. a „Green Octopus” IPCEI 

projektet, vagy Dániában (Hobro városában) a HyBalance projektet. Bár a H2V-k többsége Európában van, 

léteznek azért Europán kívüli H2V projektek is, pl.: az USA-ban (Kaliforniában) a „Port of Los Angeles Shore to 

Store” projekt, vagy Japánban „A model of hydrogen-based society in Fukushima using Fukushima Hydrogen 

Energy Research Field”. Kínában három ilyen H2V projekt is van, továbbá Ausztráliában is kettő. E H2V 

projektek mérete a hidrogén előállítás dimenzióját tekintve kb. ~1,0 tH2/nap mennyiségtől jellemzően 100-

300 tH2/nap értékig terjed, de vannak erről számottevően nagyobb, 650-800 tH2/nap H2V tervek is. A 

legnagyobb a nagybritanniai „HyNet North West” projekt, amely 2035-ig tart és ekkorra 2 160 tH2/nap 

előállítással számol; igaz e projekt földgáz bázison és CCS eljárást is alkalmazva low-carbon hidrogént állít elő. 

Az EU-s stratégiai elképzelései szerit a jövőbeni hidrogén „hub”-ok, a „Hidrogén Völgyek” kezdetben főleg a 

kikötők, repterek, az ipari központok, ipari komplexumok köré szerveződnek, ahol már jelentős a hidrogén 

előállítás illetve felhasználás.  

 

Hidrogén Völgy: a hazai próbálkozás 

Feltétlen meg kell említsük, hogy Magyarországon nagyon korán, már 2009-2010-ben(!) előrehaladott 

tervezési fázisban volt egy olyan komplex hidrogén és megújuló energia alapú projekt, amelyet akkor még – a 

fogalom „hiánya” miatt - nem Hidrogén Völgynek neveztek, de lényegében ezt testesítette volna meg, 

majdnem szó szerinti értelmezésben. 

A projekt lényege az volt, hogy egy adott kistérség önkormányzataival közösen kialakítsanak egy megújuló 

energia termelő és felhasználó rendszert, ahol a résztvevőket egy önálló mérlegkörbe szervezték volna. A 

folyamat szélerőmű és napelemes rendszerek telepítésével el is indult, továbbá biogázra épülő háztartási 

méretű kapcsolt energiatermelő berendezések telepítésében is gondolkodtak. A biogáz gyártáshoz szükséges 

alapanyagot a helyi lakosok gyűjtötték volna be, így igen jelentős mennyiségű munkahelyet is létre hoztak 

volna a kistérségre jellemző, szegényebb társadalmi csoportok segítésére. A megújuló energia rendszerben 

hidrogéntechnológiát is alkalmaztak volna a kiszabályozásra, az előállított hidrogén pedig egy „falu”, egy új 

településrész, a hidrogénfalu házainak energiaellátását is biztosította volna. Ez a projekt „megelőzte a korát”, 

és bár számos hazai és EU-s pályázatot nyújtottak be, ezek elbuktak. A legnagyobb videómegosztó portálon 
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 Mission Innovation & Hydrogen Europe szervezésében 2021.01.19-én megtartott online konferencia. 
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feltétlenül javasolt a hidrogén falu – 2010-es, de még mindig elérhető, tíz perces – bemutató filmjének 

megtekintése65. 

  

                                                           
65

 https://www.youtube.com/watch?v=Tl_-EwOmEg8     Kereséssel megtalálni a „hidrogénfalu” valamint „vidékjáró 
magazin” kifejezéssel lehet. 

https://www.youtube.com/watch?v=Tl_-EwOmEg8
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3. A hidrogén és hidrogéntechnológiák hazai helyzetének felmérése és eredményei 

3.1 Hidrogén előállítás és felhasználás Magyarországon jelenleg és a jövőben: tény- és tervadatok egy 
célzott felmérés alapján 

3.1.1 A hidrogén felmérés konkrét eredményei és a kapcsolódó következtetések 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (Stratégiai Tervezési és Programozási Főosztálya) 2020 második 

felében - szakértő segítségével – a hazai hidrogén felhasználásra és előállításra (azaz kereslet / kínálat 

szempontú) felmérést végzett. Ehhez egy kifejezetten e célra szolgáló adatlap került kidolgozásra, amely a H2 

kereslet/kínálat viszonyai mellett a hidrogén szürke, kék, zöld, sárga vagy esetleg melléktermék jellegére is 

fókuszált. Egységes szerkezetben, egységes logikával került kitöltetésre a vizsgálatba bevont cégek által, így 

az eredmények összegzése is lehetővé vált. Ez volt az első ilyen jellegű felmérés Magyarországon, melynek 

szakértői jelentéséből [23] származnak a következőkben bemutatott adatok, információk és megállapítások. 

Az adatgyűjtés és feldolgozás titoktartás mellett történt, az előzetesen azonosított hazai hidrogénpiaci 

szereplők körében, és a jelentés - így jelen fejezet is - csak aggregált adatokat tartalmaz, mivel több piaci 

szereplő (hidrogén felhasználó és/vagy termelő) bizalmas adatnak tekinti a hidrogén mennyiségi adatait. 

Ugyanakkor az aggregált adatokból is igen lényeges, a jövőtervezés szempontjából releváns következtetések 

vonhatók le, mind piaci, mind energetikai, mind pedig klímavédelmi vonatkozásokban. A kitöltők figyelmét 

felhívta az ITM, hogy az EU-s és globális tendenciákhoz igazodva – komoly figyelmet kíván fordítani a hazai 

szakpolitika a stratégiai tervezésben a hidrogénre és hidrogén-technológiákra (is), mivel az egyre emelkedő 

megújuló energia célszámok és szigorodó klímavédelmi célkitűzések (távlatilag) nem valósíthatók meg a 

hidrogén valamilyen mértékű alkalmazása nélkül. Különösen a 2050-es nettó zéró karbonkibocsátású 

gazdaság irányába történő átmenethez nagy valószínűséggel nélkülözhetetlen lesz a hidrogén kiterjedtebb 

alkalmazása, a hagyományos (vegyipari, petrolkémiai) alkalmazáson túlmenően az energetikában és a 

közlekedésben is. Azaz a felmérés a hagyományos (vegyipari) H2 felhasználási/előállítási célok mellett már 

lehetőséget adott arra is, hogy a jövőben várhatóan megjelenő energetikai (bele értve a közvetlen 

közlekedési) célú hidrogén felhasználást is vegyék figyelembe a kitöltők a válaszok megadásakor. Emellett a 

felmérés módszertani leírása azt is ismertette, hogy jelen helyzetben még az a jellemző, hogy a jelentősebb 

hidrogén előállítók általában fel is használják a saját maguk által előállított hidrogént. (A kis H2 fogyasztókra 

ez nem vonatkozik, hanem ők pl. ipari gázgyártóktól vásárolják a számukra szükséges mennyiséget.) Azonban 

2025-2030 időtávtól már előfordulhat, hogy ez sokkal jobban szét fog válni: a jövőben lehetnek jelentős 

szereplők, akik csak előállítanak, vagy csak fogyasztanak (vagy mindkettőt, de az olló az előállítás és 

felhasználás között nagyon „kinyílhat”). Ennek érdekében a kitöltők, mind a termelési, mind a felhasználási 

adattáblát kitöltötték (azaz termelő és fogyasztó is lehetett egy-egy piaci szereplő, ahogy ez a valóságban is 

történik). Előfordul ugyanis, hogy egy nagy hidrogén üzem ellátja az adott létesítmény H2 igényét (hiszen 

alapvetően éppen ezért került oda telepítésre), de az esetleges itt termelődő „felesleget” („merchant” 
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hidrogént) értékesítik más, kisebb hidrogén felhasználók számára, akikhez ipari gázgyártók alapvetően 

közúton (trélerrel) szállítják be a számukra szükséges hidrogént. Előfordul az is, hogy egy nagy hidrogén üzem 

– jelenleg - csakis a saját telephelyének hidrogén igényét elégíti ki, és külső félnek (egyelőre) nem ad át (nem 

értékesít) hidrogént; ez esetben termelőként és fogyasztóként is megjelenik, és e kettő egyenlege ez esetben 

éppen zérus. És előfordul, főleg a kisebb hidrogén-felhasználó üzemek esetében, hogy számukra nem éri 

meg önálló hidrogén előállító üzemet telepíteni a helyszínre, hanem külső féltől vásárolnak hidrogént; ezek 

ténylegesen csak fogyasztóként jelennek meg a felmérésben (és a valóságos H2 piacon). A jövőben pedig 

megjelenhet a piacon olyan, ma még esetleg nem is látható piaci szereplő, aki üzemanyag célú hidrogént fog 

„csak” értékesíteni, azaz ily módon egy jövőbeni fogyasztó lesz. Emiatt mutatja külön-külön a következő ábra 

a hidrogén felhasználást és előállítást, hiszen a legfőbb konklúziók éppen ennek egyenlegéből következnek 

majd. 

A felmérésben, illetve e fejezetben szereplő „zöld”, „kék”, „szürke” és egyéb hidrogén kategóriák pontos 

fogalmi meghatározása az 5.2 fejezetben található; itt tehát nem magyarázzuk ezeket külön, de az 

adatgyűjtésbe bevontak számára ez természetesen ismertetésre került. A felmérés jelen (2020) állapottól 

indul, és ötéves bontásban egészen 2050-ig terjed, mely utóbbi időtáv nyilván nem jelentett könnyű 

feladatot az adatszolgáltatók számára, de az EU-s és hazai klímavédelmi célok is már 2050-es időtávra 

szólnak, így megkerülhetetlen, hogy mégis próbáljunk – a minimálisan szükséges 2030-as időszakon túl, már 

– a 2050-es időtávra is tervezni. Mint említettük, az adatszolgáltatásba bevont cégek legjobb tudásuk alapján 

igyekeztek megadni a jövőbeni hidrogén előállítási/felhasználási adataikat, de természetesen ez a felmérés, 

illetve annak adatszolgáltatása nem jelent kötelezettségvállalást egyetlen fél számára sem. A kirajzolódó 

tendenciák így is alkalmasak konklúziók levonására, még akkor is, ha egyes vonatkozásokban az adatokból, 

tervekből fajsúlyos és olykor „inkonzisztens” energetikai, klímavédelmi következtetések adódnak. 

Az általános megállapítások között fontos, hogy Magyarországon jelenleg a hidrogént valamennyi előállítási 

helyszínen földgáz alapon, SMR módszerrel állítják elő. Ennek következtében a termék szürke hidrogén, mivel 

CCS/CCU megoldás jelenleg Magyarországon nincs, továbbá ismereteink szerint biometán reformálásával 

sehol sem foglalkoznak66. Magyarországon jelenleg nem tartozik az alkalmazott technológiák közé semmilyen 

egyéb hagyományos, nagyipari hidrogén-előállítási módszer sem, mint a szénhidrogének parciális oxidációja 

(POX), vagy a szénelgázosítás. A hazai palettán a fentiek alól kivételt képez az esetlegesen elektrolízissel 

előállított hidrogén, de ez a módszer elvétve és csak laborméretekben van jelen, energetikai alkalmazási 

jelentősége még nincs. Ugyancsak zöld hidrogént eredményezne pl. a bio-metanol vagy bio-etanol 

reformálásával előállított hidrogén, esetleg speciális algákkal előállított hidrogén, de ezek mind csak 

laborméretekben, és csak egy-egy hazai kutatóhelyen állnak rendelkezésre egyelőre.  

                                                           
66

 A biometán reformálásából, ha a reakció hőigényét is maga a biometán fedezi, elvileg zöld hidrogén lenne 
előállítható. 
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37. ábra hidrogén felhasználás (keresleti oldal) mennyiségi viszonyai Magyarországon hidrogén típusonként 
2050-ig [23] 

 

38. ábra hidrogén előállítás (kínálati oldal) mennyiségi viszonyai, valamint a H2 kereslet/kínálat egyenlege 
Magyarországon hidrogén típusonként 2050-ig [23] 

 A felmérés egyik legszembetűnőbb eredménye, hogy a hidrogén iránti teljes kereslet, azaz a 

felhasználási igény nagyon jelentősen, kb. 16-szorosára emelkedne 2020 – 2050 között. Nemzetközi 

szakirodalmak kb. 4-10-szeres hidrogénigény-növekedési szcenáriókat vázolnak fel 2050-ig. Ennek 

tükrében a magyar növekmény, ha nem is elképzelhetetlen, de rendkívül jelentősnek tekinthető. 

 A fentieknél jóval szerényebb az összes hidrogén kínálati (azaz termelési) oldala, az abszolút számok 

(t/év) és a 2020-hoz viszonyított relatív (%) növekmény alapján is: a H2 termelés csak 70%-kal 

növekedne 2050-re. Ennek eredményeként jelentős arányeltolódás alakulna ki, már 2030-ra. 2050-re 

rendkívül feszítő (8,3-szoros) lenne a keresleti oldal fölénye. A kínálat adatait is tartalmazó összevont 

adatok (szintén melléktermék hidrogén nélkül) a következők szerint alakulnak. 

6. táblázat: teljes hidrogén kereslet és kínálat mennyiségének alakulása, valamint egymáshoz való viszonyuk 
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 Zöld – illetve az egyéb típusú, kék, sárga – hidrogén felhasználása megfelelő tárolási és/vagy szállítási 

technológia nélkül elképzelhetetlen. Fontos következtetés, hogy a stratégiai tervekben szereplő 

mennyiségeket közúton valószínűleg nem lehet eljuttatni a végfelhasználókhoz. Ebből eredően a 

termelés térbeni diverzifikálása, valamint a hidrogénszállítás módjának megoldási lehetőségei (H2 

infrastruktúra) elengedhetetlenül fontos követelményként jelennek meg. 

 Egyértelmű konzekvencia, hogy a zöld hidrogén felhasználására vonatkozó igény a nemzetgazdaság 

egyéb szektorainak fejlesztésére is szignifikánsan kihat. 

 Az EU Hidrogén Stratégiájában a zöld hidrogénnek prioritása van. A keresleti oldalon ez a hazai 

felmérésben is dominánsan megjelenik. Azonban rendkívül feszítő ellentétek vannak a zöld hidrogén 

termelési és felhasználási oldala között, ami még a fent bemutatott, teljes hidrogénigény és termelés 

közötti arányeltolódásnál is lényegesen nagyobb. Fontos szempont, hogy elvileg már 2030-ra két 

nagyságrendű (105-szörös) lenne az eltérés a zöld hidrogén kereslet javára. Ez az arányeltolódás a 

későbbiekben is nagy mértékű, kb. 50-130-szoros maradna. Ilyen eltéréseket diagramon nehéz is 

lenne szemléltetni, ezért a fentebbi összefoglaló táblázatból kivonatolva, a következő táblázatban 

mutatjuk be a zöld hidrogén iránti (tervezett) kereslet és kínálat viszonyát. 

7. táblázat: a zöld hidrogén iránti (tervezett) kereslet és kínálat viszonya 2050-ig  

 

 

 A zöld hidrogén – főként annak kiugró kereslete – kapcsán még egy következtetésre külön is fel kell 

hívni a figyelmet. Ha az igény túlnyomó részét, esetleg teljes egészét – az EU-s tendenciáknak 

megfelelően – elektrolízissel kívánjuk kielégíteni, akkor ez mind az elektrolizáló berendezések 

teljesítményében, mind a szükséges villamosenergia igényben rendkívüli, adott esetben most még 

irreálisnak tűnő mennyiségeket eredményezne. A következő táblázat a zöld hidrogén iránti igény 

előrejelzéséből először az elektrolízissel történő előállítás villamosenergia-igényét határozza meg67: 

 az előrejelzések szerint megadott zöld hidrogén igény (100%-ban) elektrolízissel történő 

kielégítéséhez már a 2030-ig is rendkívüli, nemzetgazdasági szempontból is jelentős mennyiségű 

„zöld” villamos energiára (6,2 TWh) lenne szükség. 2050-re pedig már gyakorlatilag irracionális 

eredmény adódik, hiszen a zöld hidrogén előállítására megközelítőleg a jelenlegi teljes hazai 

villamosenergia-termeléssel azonos (~35,8 TWh) mennyiségű zöld áramra lenne szükség; 

                                                           
67

 Ehhez 60 kWh/kg fajlagos energiaigénnyel számoltunk, amelyet – a technológia várható fejlődése alapján – tíz évente 
10%-kal javítunk. Második és harmadik lépésben az elektrolízis input energiaigényéből a beépítendő elektrolizáló 
teljesítményeket határozzuk meg: 1.) opcióban egy irreálisan kedvező (90%) kapacitásfaktor mellett, 2.) opcióban egy 
reálisabb, 50%-os kapacitásfaktor mellett. 
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 a szükséges elektrolizáló teljesítmények is nagyok: már 2030-ra ~1.000 MW körüli beépített 

elektrolizáló teljesítményre lenne szükség68. A reálisabb, azaz jelentősebb 

teljesítményváltozásokat lehetővé tevő (50%-os) kapacitásfaktor azért fontosabb, mert 

várhatóan nem kvázi zsinórüzemű (~90%) elektrolízist, azaz hidrogén-termelést szeretnénk 

elérni, hanem az időben fluktuáló időjárásfüggő megújulók minél nagyobb mértékű integrálását 

a VER-be. Ha tehát a reálisabb (50%) kapacitásfaktorral számolunk, akkor 2040-re ~5,3 GW, 

2050-re pedig ~8,2 GW elektrolizáló-teljesítményre lenne szükség. 

8. táblázat: a zöld hidrogén iránti (tervezett) kereslet és az ennek elektrolízis útján történő előállításához 
szükséges zöld villany igény, továbbá a szükséges elektrolizáló kapacitás két szcenárióra 

 

 

 Még egy szempontot, a klímavédelmi hatásokat, pontosabban a hidrogén-előállításból származó CO2 

kibocsátás alakulását is célszerű áttekinteni. Ehhez most elsődlegesen a szürke – azaz a leginkább 

karbon-intenzív – hidrogén tervezett előállítását vesszük alapul. Számolunk továbbá a kék hidrogén 

előállítás várható CO2 kibocsátásával is. Azonban nem számolunk a sárga és zöld hidrogén előállítás 

kibocsátásaival, mert ez elhanyagolhatóan kisebb, mint az előzőek. A szürke hidrogén fajlagos 

kibocsátását a nemzetközi gyakorlatban is elfogadott 10,5 kgCO2/kgH2 értékkel vesszük figyelembe – 

SMR előállítási módszer esetén – a következő táblázatban. A kék hidrogén előállításával kapcsolatos 

CO2 kibocsátást is figyelembe vesszük – a szürkéhez képest ~60%-os becsült leválasztási intenzitással. 

A következő táblázat adatai alapján az látható, hogy  

 főként a szürke hidrogén 2030-ig tervezetten növekvő előállítása miatt 2030-ra kb. 1,116 millió 

t/év CO2 kibocsátás várható a hazai hidrogén ágazatból a szürke és kék hidrogén előállításának 

együttes kibocsátása miatt. Ez nem kevés, de az alapvonalnak tekinthető 2020-as kibocsátáshoz 

képest végső soron nagyjából 386 ezer tonna CO2 kibocsátás-növekményt jelentene 2030-ra, ha 

a hidrogénelőállítás az adatszolgáltatásokban jelzett szándékok szerint valósulna meg, 
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 Az adatok kontextusba helyezéséhez megemlítjük, hogy: a) jelenleg Európa teljes (minden gyártó együttes) 
elektrolizáló gyártókapacitása kb. ~1 GW/év. Természetesen jelentős beruházások vannak előkészítésben elektrolizáló 
gyártó üzemek létesítése érdekében az EU-ban és a világon, de a GW léptékű értékek nem csekély számok e műfajban; 
b) egy másik, nagyságrendi összehasonlítást segítő adat lehet, hogy a 2020-ban publikált Német Hidrogén Stratégia 
2030-ra 5 GW beépített elektrolizáló teljesítményt prognosztizál Németországban; 2035-re pedig 10 GW-ot. 
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 figyelembe véve, hogy Magyarország jogilag rögzített módon vállalta, hogy 2030-ra 40%-kal 

csökkenti a CO2 kibocsátást az 1990-es bázishoz képest, külön meg kell vizsgálni, hogy ez a 386 

ezer tonnás növekmény megengedhető-e69. Azt is ellenőrizni kell, hogy a tervek szerinti 

(csúcsidőszakban) 105,9 ezer tonnásra tervezett szürke hidrogén előállítási szándék 

megengedhető-e, belefér-e az ország dekarbonizációs céljaiba?  

 2030 után a szürke hidrogén mennyisége 2050-re jelentősen csökkenne, míg a tervezett kék 

hidrogén mennyiség jelentősen nőne. E folyamatok eredőjeként a CO2 kibocsátás 2030 után 

némileg csökkenő pályára állna. Azonban még így is 829 ezer t/év lenne a szürke és a kék 

hidrogénből származó együttes CO2 kibocsátás 2050-ben, ami mintegy 100 ezer tonnával több, 

mint a jelenlegi hidrogén előállításhoz kapcsolódó 2020. évi kibocsátás. 

9. táblázat: a szürke és kék hidrogén tervezett előállításából várható CO2 kibocsátás 

 

 

Ez e fejezetben bemutatott számok és következtetések a Magyarországon első, átfogó jellegű hidrogén 

felmérésből származnak, a hagyományos vegyipari felhasználás mellett, a - ma még idehaza kissé 

futurisztikusnak tűnő - energetikai és közlekedési felhasználásokat is figyelembe véve; mindezt harminc éves 

időtávban előre becsülve. Ebből fakadóan lehetnek benne bizonytalanságok, akár „feszítő” ellentétek, de a 

tervezést valahol el kell kezdeni; sőt, idővel a hidrogénre vonatkozóan is várhatóan olyan pontosságú 

statisztikai és igény-előrejelzési rendszert kell kiépíteni, mint amilyen jelenleg a villamos energiára, vagy a 

földgázra létezik. 

3.1.2 A felmérés eredményeinek értékelése az önellátás, export-import szempontok alapján 

A fenti alfejezetben szereplő hidrogén felhasználás (keresleti / kínálati oldal, 2020-2050) adatai alapján illetve 

ezeket tovább gondolva megállapítható: 

 a szürke hidrogén azoknak a felhasználóknak lehetne hosszútávon szükséges, akik nem akarnák a 

meglévő, földgáz alapú, magas CO2 kibocsátású H2 előállító létesítményüket leállítani, mert azok 

olcsón termelnek. Ugyanakkor a CO2 kvóták árának várható növekedése, és a klímasemleges 

gazdaság irányába történő elmozdulás, ezekből fakadóan az ilyen technológiák szabályozási 

környezetének várható változása a szürke hidrogén olcsóságát várhatóan megszünteti, illetve 

csökkenni fog a költség-különbözet a szürkéhez képes környezetkímélőbb hidrogén típusokhoz 
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 Különösen annak tükrében, hogy arra is van esély, hogy 2030-ra >50% feletti csökkentési célkitűzés lesz. 
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képest. Ezek pontos időtávja természetesen nem jósolható meg előre, de az EU-s stratégiai 

szándékai alapján azért ilyen folyamat valószínűsíthető, 

 a kék hidrogén a meglévő szürke hidrogén előállítók termelésének kiváltása lehet, ha találnak 

megfelelő gazdaságosság mellett a keletkező CO2-re elhelyezési, felhasználási lehetőséget. Tehát a 

szürke és a kék együtt várhatóan nagyjából azonos kumulált szintet kell(ene) jelentsen; a 

különbözetet az adhatja, ha nem kék, hanem elektrolitikus alapú zöld vagy sárga hidrogén is belép a 

szürke helyére. Elvileg akár az összes szürke H2 is „kikékülhet”, de erre az eredmények alapján 

láthatóan nem számítanak jelenleg a kérdőív válaszadói. Ha ezek a felhasználók készek a nagy 

arányban zöld H2-re átállni, akkor a szürke és kék drasztikusan csökkenne, vagy akár eltűnne a 

rendszerből, 

 a sárga hidrogén Magyarországon csak a Paksi Atomerőmű bázisán állítható elő, amely esetben a 

mennyiség csak a hosszútávú paksi erőmű építési stratégiát ismerve számítható, illetve annak 

ismeretében, hogy a jövőbeni direkt villamosenergia-kereslethez képest mennyi „low-carbon” villany 

maradna hidrogén előállításra. A Paks I. erőmű négy blokkjának tervezett leállítása: 2032, 2034, 2036 

és 2037-ben várható. Kérdés: hány blokk lesz üzemben az új Paks II üzembelépésekor? Lesz-e olyan 

helyzet, amikor a teljes 4.400 MW atomerőművi kapacitás üzemel? Ezt most még teljesen biztosan 

nem lehet megmondani. Várhatóan a Paks I. erőmű blokkjainak lehet vonzó a hidrogén előállítás, ha 

sok a felesleg a rendszerben, de ez is attól függ mi lesz a Paks II-ből származó villamos energia ára 

(Ft/kWh)? Mindezek mellett az is fontos kérdés, hogy a jövőbeni EU szabályozás hogyan ismeri el, 

minek fogja minősíteni a nukleáris alapú (tehát low-carbon) villanyból előállított hidrogént, melynek 

a karbon-intenzitása valóban rendkívül csekély, de mégsem lehet megújuló energia alapú 

hidrogénkénnek elismerni. (Pl. lesz önálló „sárga” (nukleáris alapú) H2 kategória; vagy nem önálló 

kategóriaként jelenik meg, hanem a kék H2 kategórián belül kap helyet? Ezeket ma még nem tudjuk.) 

 zöld hidrogén tekintetében valószínűsíthető, hogy ez új felhasználás lesz, hiszen az előzőekben 

látható, hogy a szürke + kék H2 a meglévő gyártásokra stabilizálódik, tehát a zöld vagy csak új igény 

lehet, vagy ha meglévő hidrogén felhasználó (pl. vegyipari) üzem tervezi a kapacitásbővítést, akkor 

esetleg az többlet hidrogén igényét már esetleg zöld hidrogénnel tervezi kielégíteni. Ez például lehet 

új felhasználásként (elvileg) kohászatban történő felhasználás (lásd 2.5.1 fejezetben), és ez akár 

rendkívül nagy zöld hidrogén igényt is generálhat, vagy lehet esetleges új vegyipari üzem, de ezek 

jelenleg erősen elvi lehetőségek. Előfordulhat, hogy az új hidrogén-igény egy része metanol, vagy 

ammónia, vagy szintetikus földgáz (SNG) gyártására fordítódik – az aggregált adatokból ez nem 

deríthető ki. Szintén alapvető kérdés, hogy a felmérési kérdőív válaszadói között lehet-e olyan, aki a 

H2 igényét export lehetőségre számítva jelezte? A zöld hidrogén igény nagyságrendje alapján nem 

zárható ki, hogy ennek - legalább részben – export célja is lehet, 
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 az előállítási oldalon az látható, hogy (egy vagy több szereplő által) tervezett ~33 kt/év növekmény 

szürke hidrogénből a közeljövőben, azaz 2020 – 2025 időtávon. Nem tudható, hogy ezt a meglévő, 

beépített (SMR üzemi) kapacitások magasabb kihasználási arányával akarják elérni, vagy ez új szürke 

hidrogén termelő kapacitás kiépítését jelentené? Sajnos ezen az időtávon – az kínálati oldal 

táblázatából láthatóan - a növekmény kielégítésére a környezetkímélőbb kék H2-t egyáltalán nem, a 

zöld hidrogént pedig csak egy csekély (201 tH2/év2025) mennyiségben vennék igénybe, 

 előállítási (kínálati) oldalon „érthetetlenül” csekély a sárga hidrogén előállítási szándék. A táblázatban 

található 40-50 t/év mennyiség (még 2050-es időtávon is) nagyon kevésnek tűnik; ekkora mennyiség 

gyakorlatilag egy kis-közepes méretű üzemanyag-cellás buszflotta ellátására lenne elegendő, tehát 

országos vagy akár regionális szerep ebben nem tükröződik, 

 a legérdekesebb következtetés a felmérés alapján, hogy 2050-re elvileg rendkívül feszítő mértékben 

kinyílik az olló a zöld hidrogén kereslet javára a kínálathoz, azaz a hazai előállítási szándékhoz képest. 

Nem tudjuk pontosan, hogy ez mit jelent, de pesszimista értelmezésben ez azt is jelentheti, hogy 

zöld H2 előállításba idehaza nagyon kevesen fektetnének be. Ha ez tényleg így maradna, akkor ezzel a 

magyarországi piaci szereplők csak importból tudnák és kívánnák fedezni a zöld hidrogén igényt. Ez 

egyértelműen elkerülendő stratégia, illetve jövőbeni fejlődési pálya. 

A fenti adatok, megfontolások alapján három féle hazai fejlődési pálya elvi lehetősége merülhet fel: 

1.) csak önellátásra alapuló stratégia  

A fenti adatok alapján a hazai, saját megújuló forrásból előállított zöld hidrogén az önellátásban érdemi 

szerepet nem játszik sem most, sem a jövőben a piaci szereplők várakozása szerint. Hidrogénnel történő 

önellátás csak szürke és kék hidrogén forrásból valósulna meg, bár nyitott kérdéses hogyan és hol, mely 

szereplők által valósul meg a kék hidrogén előállítás? 

2.) import dominálta stratégia a zöld H2 vonatkozásában (a hazai és import lehetőségek kombinációja): 

a teljes hazai zöld hidrogén „hiány” importból kerül biztosításra. Nem vagy csak nagyon csekély erőfeszítések 

történnek zöld hidrogén hazai előállítására. Egyértelműen kerülendő stratégia.  

3.) a hazai H2 ellátás mellett az export orientációjú stratégiai alternatíva: 

a következő években a piaci szereplők szemlélete megváltozik, a tiszta hidrogén szakpolitikai támogatást kap, 

a nagyfokú megújuló energia termelő kapacitások létesítése és low-carbon villamos energia felhasználásával, 

valamint a hidrogénben rejlő energiatárolási és kiszabályozási potenciált is fokozottan kihasználva tiszta 

hidrogén (zöld + kék) önellátás valósul meg, sőt akár esetleges H2 export is megvalósul. 

3.2 Hidrogéntechnológiák hazai helyzete a Platform online kérdőíves felmérése alapján a vállalati 
szektorban 
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Az NHT Platform munkájában az egyik legnagyobb szabású feladat a hidrogéntechnológiai kompetenciák és 

tervek hazai felmérése volt, amely egyben az egyik leglényegesebb szellemi hozzájárulást is jelentette a 

Platform tagok részéről. 

3.2.1 Vállalatok (alkalmazói, gyártói és rendszerintegrációs) kompetenciái jelenleg és a jövőbeni terveik 
szerint a Platform online kérdőíves felmérése alapján 

A Nemzeti Hidrogéntechnológiai Platform 2020-ban egy online kérdőívet dolgozott ki a hazai 

hidrogéntechnológiai szektor (vállalati, valamint K+F+I) szereplőinek jelenlegi helyzete és jövőbeni fejlesztési 

tervei megismerése céljából. Ez a https://hidrogen-felmeres.hu oldalon volt elérhető és kitölthető a Platform 

tagság számára 2020.07.28. – 2020.11.09. közötti időszakban, melynek során 45 lezárt kitöltés érkezett (a 

vállalati és a K+F+I szektorból együttesen). E fejezet az online felmérés vállalati munkarészére adott válaszok 

összefoglalását tartalmazza, sok esetben – ahol ez lehetséges volt – statisztikai, idősoros kiértékeléssel. A 

kérdőívre a kitöltők által (opcionális lehetőségként) megadott szöveges javaslatok összefoglalása, valamint a 

felmérés K+F+I munkarészre a későbbi (3.2.2 és 3.2.3) alfejezetekben található. 

A következőkben bemutatott eredmények értelmezéséhez fontos a kérdőív lekérdezési módszertanáról azt 

tudni, hogy a kérdőív – a téma újszerűsége, és a jövőre nézve nagyon nehezen becsülhető adatok miatt – 

„megengedő volt”. Ez azt jelenti, hogy lehetőség volt arra, hogy például rögtön az első nagy témakörnél, a 

hidrogén előállításánál lehetett „igent” válaszolni arra az általános kérdésre, hogy „Érdekelt szervezetük 

hidrogén-előállításban?” anélkül is, hogy a kitöltő ez után kötelezve lett volna arra, hogy idősorban (2020-

2050) megadná, hogy ezen időtávon mekkora ennyiséget (tH2/év) tervez előállítani. A kitöltők viszonylag 

gyakran éltek is ezzel a lehetőséggel, és olykor a generális „jellegű”, felvezető kérdésre „igen”-nel válaszoltak, 

de – érthető okokból – még nem tudták, vagy nem akarták pontosan megválaszolni a mennyiségre vagy 

kapacitásra utaló kérdéseket, mindezt idősorban.  

A kérdőív 7 nagy témakör, illetve ezek altémái köré csoportosult: I.) Hidrogén-előállítás, II.) Hidrogénszállítás; 

III.) Hidrogéntárolás; IV.); Tüzelőanyag-cellák és komponenseik; V.) Egyéb technológiák; VI.) 

Rendszerintegráció és egyéb szolgáltatások nyújtása; VII.) Oktatás.  

A kérdőív kitöltésére vonatkozó felkérő levél is tartalmazta, hogy a kitöltők (adatszolgáltatók) a kérdőív 

kitöltésével előre tekintő terveket adtak meg, sok esetben akár évtizedes távlatban. Ezen adatok csak az 

országos szintű, stratégiai tervezést hivatottak szolgálni, és nem tekinthetők egyetlen kitöltő szervezet 

esetében sem kötelező érvényű célszámoknak, vagy kötelezettségvállalásnak. Az online kérdőívek 

feldolgozása szigorú titoktartás mellett és a válaszok kumulált összegzésével történt; azaz az egyes kitöltők 

válaszai nem ismerhetők meg külön-külön. 

A fentebb említett, 45 lezárt kitöltés az akkori Platform tagságra vonatkozóan ~82%-os kitöltési arányt jelent, 

amely viszonylag jónak tekinthető. Az itt bemutatott konklúziókat tartalmazó ábra tehát e 45 db-os 

válaszadói „alapmintán” értelmezendő, és ezen belül a kék sávok azt mutatják, hogy egy-egy nagy 
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témakörben mennyi explicit „igen” (azaz: „igen, érdekelt vagyok”) válasz született. Ugyanakkor meg kell 

említeni, hogy néhány jelentős hazai piaci szereplő – vélhetően a jövőbeni fejlesztések bizalmas jellege miatt 

– nem vett részt a felmérésben, ami szintén akceptálható. 

 

39. ábra: az egyes nagy témakörökben, az általános jellegű („Érdekelt ön…”) kérdésre adott, explicit „igen” 
válaszok száma (45 befejezett kitöltés alapján)  

Az ábráról látható, és általános konklúzióként fogalmazható meg, hogy: 

 a rendszerintegráció és egyéb szolgáltatások nyújtása terén legjelentősebb a Platform tagok 

érdeklődése. Ezt követi a hidrogén előállítás és tárolás témaköre (de csak alkalmazás szinten), 

 kiemelendő, hogy egy adott nagy témakörön belül az "alkalmazási" szándék (azaz adott 

hidrogéntechnológia alkalmazási szándéka) legalább kétszer, de olykor háromszor akkora 

érdeklődést mutat, mint a gyártási szándék, vagy legalább a technológia komponenseinek gyártása, 

 az ábrát, illetve a teljes felmérést egy „első közelítésnek” lehet tekinteni, mivel informális 

adatközlésekből, szakmai konferenciákon elhangzottakból sejthető, valószínűsíthető, hogy az itt 

megadottaktól némileg több – érdemi – alkalmazói és/vagy gyártói szándék is jelen van 

Magyarországon, de az üzletfejlesztés bizalmi jellege, a téma „érzékenysége” miatt ezek még nem 

publikálhatók egyelőre, vagy nem biztos, hogy ténylegesen megvalósulnak. Emiatt valószínűsíthető, 

hogy a tényleges helyzet valamivel jobb, egyes területeken esetleg számottevően jobb, mint a 

következőkben bemutatott részletes eredmények. 

A részletes eredmények közül - a terjedelmi korlátok miatt - itt csak néhány fontosabbat emelünk ki, de a 

kérdőív vállalati válaszainak teljes összefoglaló jelentése a következő linken érhető el:  

www.hfc-hungary.org/NHTP/VALLATATI_kitoltesek_ertekelese_FINAL.pdf  

 

 

http://www.hfc-hungary.org/NHTP/VALLATATI_kitoltesek_ertekelese_FINAL.pdf
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Hidrogén előállítás: 

A témákat felvezető, „általános” jellegű kérdések az időtávra, mennyiségekre vagy kapacitásokra még nem 

vonatkoztak, de így is lehetett rájuk válaszolni. A kérdőív fő logikájának megfelelően a kérdések alkalmazási 

és gyártási szándékra külön-külön kérdeztek rá. 

kérdés: Érdekelt szervezetük hidrogén-

előállításban? 

[38 explicit válasz70] 

Érdekelt szervezük hidrogén-előállító 

technológiák vagy komponenseik 

gyártásában? 

[37 explicit válasz] 

válaszok:  igen:    19 

 nem:   19 

 igen:    9 

 nem:  28 

megoszlás 

az „igen” 

választ 

adók 

esetében 
 

 

 

A fenti válaszok megoszlása itt is mutatja, hogy hidrogén előállítási technológiát alkalmazni tervező hazai 

szereplők aránya bő duplája, mint a hidrogén előállítási berendezések gyártását tervezőké. (A hidrogén 

előállítás és felhasználás konkrét számai illetőn lásd a 3.1 fejezetet.) 

Elektrolizálók (gyártása) 

Alkálikus és egyéb típusú elektrolizáló esetében nem jeleztek gyártási szándékot a válaszadók. A PEM típusú 

elektrolizálóknál viszont három válaszadó jelezte gyártási szándékát, akik MW/év mértékegységben tervezett 

gyártási kapacitást is megadhatták. Ugyanezen táblázat negyedik sora a kisebb részegységek, így elektrolizáló 

cellák vagy cella-kötegek gyártási szándékát is tartalmazza, de itt is csak egy válaszadó jelzett pozitív 

szándékot és csak 2025-re – ami némileg furcsa. Ennek az az oka – ami egyébként más, ilyen jellegű 

válaszoknál is megfigyelhető, és emiatt ki kell emelnünk - , hogy a 2025-ös időtávra még tudott, hajlandó volt 

tervezni az adott cég, de a 2030-as időtáv már túl távoli ehhez. Az ugyanis nem valószínű, hogy költséges 

fejlesztéssel valamilyen gyártási képességet épít ki valaki (pl. 2025-re), majd 2030-ra már nem is tervezi. Ez 

egy visszatérő jellegű probléma a válaszok közt.  

10. táblázat: teljes elektrolizáló berendezések gyártása: alkálikus, PEM és egyéb típus; valamint elektrolizáló 

cellák vagy cella-kötegek gyártása 
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 Válaszadók 2020 2025 2030 

PEM elektrolizáló gyártás (MW/év) 3 171 54 80 

alkálikus elektrolizáló gyártás (MW/év) 0 0 0 0 

egyéb elektrolizáló gyártás (MW/év) 0 0 0 0 

Elektrolizáló cellák és cellakötegek 

gyártása (MW/év) 

1 - 10 - 

 

Hidrogén tárolás: 

A témát felvezető, „általános” jellegű kérdés itt ez volt: „Érdekelt szervezetük hidrogén tárolásban?”, illetve 

gyártói oldalról: „Érdekelt szervezetük hidrogéntárolók gyártásában?” – ez esetben is az időtávra, 

mennyiségekre vagy kapacitásokra még nem volt kérdés. A hidrogén tárolási megoldás alkalmazására 

vonatkozóan született a legmagasabb arányban igen válasz: az explicit választ adók több mint fele igennel 

válaszolt; a gyártási szándék természetesen itt is sokkal szerényebb.  

kérdés: Érdekelt szervezetük hidrogén 

tárolásban? 

[34 explicit válasz72] 

Érdekelt szervezetük hidrogéntárolók 

gyártásában? 

[34 explicit válasz] 

válaszok:  igen:    18 

 nem:   16 

 igen:    4 

 nem:  30 

megoszlás 

az „igen” 

választ 

adók 

esetében 

  

 

Komprimált gáz hidrogén (CGH2) tárolás (palack, tartály) - telepített v. hordozható: E témában (a H-tárolás 

iránt generálisan 18 érdeklődőből) hat válaszadó adott számszerű választ. A válaszok sajnos nem minden 

esetben konzisztensek, mert nem tűnik racionálisnak, hogy pl. egy-egy szereplő csak 2025-re ad meg 

számszerű, viszonylag jelentős értéket, majd 2030-ra már nullát. Ilyen esetekben inkább arról lehet szó, hogy 

2025-ig még igen, de 2030-ra már nem tudtak vagy nem akartak tervezni a válaszadók 
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 Szóbeli, informális adatközlés alapján ez esetben korábbi tervekről van szó (egyelőre külföldi együttműködő 
partnerrel, amely késésben van), de a következő években megvalósulhat. 
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11. táblázat: Hidrogén tárolás komprimált gáz, fém-hidrid és folyékony formákban - telepített v. hordozható 

 Válaszadók 2020 2025 2030 

Komprimált gáz hidrogén (CGH2) 

tárolás (t) 

6 7 255 11 

Fém-hidrid formájában történő 

hidrogéntárolás (t) 

1 0 2,7 27 

Folyékony hidrogén (LH2) tárolás (t) 2 csak kvalitatív jelzés jövőbeni esetleges 

LH2 tárolásra, főként üzemanyagként 

 

Kémiai alapú hidrogéntárolás (LOHC, NH3 és egyéb vegyületekben): viszonylag jelentős az érdeklődés a kémiai 

(vegyület) alapú hidrogéntárolás iránt, de nem elsődlegesen abból következően, mert három válaszdó jelzett 

explicit szándékot ez esetben, hanem mert ezek viszonylag nagy tárolási kapacitásokat adtak meg. Ezek 

összegzése nem is valósítható meg, mert nem mindegy, hogy valaki ammóniában, metanolban, LOHC-ban, 

vagy utóbbi milyen konkrét vegyületi formájában végezné a hidrogén tárolást. Emiatt a további kifejtés nélkül 

megadott tárolási adatok (m3 értékek) nem összegezhetők. Azonban itt megemlítjük, hogy van olyan 

válaszadó, aki 2025-re ezer tonna nagyságrendben (metanol formájában), 2030-ra tízezer tonna 

nagyságrendben (metanol formájában) tervez kémiai alapú hidrogén tárolást. Emellett néhány ezer 

köbméteres tárolási kapacitás LOHC-ban is előfordul már 2025-ös időtávon. 

A hidrogén tároló vagy részegységeik gyártása kapcsán szerényebb az érdeklődés, de komprimált hidrogén 

gáz (CGH2) tartályok gyártása (50 liter alatt és felett is) van olyan hazai KKV, amely erős érdekeltséget jelzett, 

és ilyen gázpalackok gyártására jelenleg is képes, és a jövőben is tervezi e tevékenységét; ugyanakkor 

számszerű gyártási kapacitás értéket nem adott meg. Ugyanez a helyzet az on-board (járműipari) 

komprimáltgáz-tároló palackok gyártása esetében, ahol ugyanazon KKV jelzett erős gyártási szándékot, 

továbbá jelezte, hogy az összes jelenleg használatos, azaz Type-I, - II, -III, -IV típusú palackok gyártására képes 

már jelenleg is. Hidrogén tároláshoz kapcsolódó csővezetékek, fittingek, tömítések gyártása kapcsán három 

válaszadó (1 nagyvállalat, 2 KKV) jelzett gyártási szándékot. 

Tüzelőanyag-cellák: 

A témát felvezető, „általános” jellegű kérdés itt ez volt: „Érdekelt szervezetük tüzelőanyag-cellák 

alkalmazásában?”, illetve gyártói oldalról: „Érdekelt szervezetük tüzelőanyag cellák (teljes rendszerek) 

gyártásában?” – ez esetben is az időtávra, mennyiségekre vagy kapacitásokra még nem volt kérdés. 
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kérdés: Érdekelt szervezetük tüzelőanyag-cellák 

alkalmazásában?? 

[33 explicit válasz73] 

Érdekelt szervezetük tüzelőanyag cellák 

(teljes rendszerek) gyártásában? 

[34 explicit válasz] 

válaszok:  igen:    15 

 nem:   18 

 igen:    5 

 nem:  29 

megoszlás 

az „igen” 

választ 

adók 

esetében 

 

 

 

Emlékeztetőként megemlítjük, hogy a táblázatok „válaszadók” oszlopában az a szám szerepel, hogy az online 

kérdőívben hány válaszadó adott pozitív („érdekelt”) választ; az egyes évek esetében pedig az érdekeltséget 

jelző végek együttes kapacitásadata található (ha megadott ilyet). 

12. táblázat: Tüzelőanyag-cellák tervezett alkalmazása: telepített, mobilitási és hordozható alkalmazási 
területeken 

 Válaszadók 2020 2025 2030 

Telepített (stationary) energiatermelő TC-k alk. 

(MW) 

4 0 29 76 

Közlekedési (mobility) célú TC-k alkalmazása 

(MW) 

1 0 21 35 

Hordozható (portable) célú TC-k alkalmazása 

(MW) 

1 0 20 40 

 

Típusokat tekintve mind az alkalmazás, mind a gyártás tekintetében csak a PEM típus iránt mutatkozott 

egyelőre érdeklődés a tüzelőanyag-cellák esetében. 

13. táblázat: Tüzelőanyag-cellák alkalmazási szándéka típus szerinti megoszlásban 

 Válaszadók 2020 2025 2030 

PEM típusú tüzelőanyag-cellák (MW) 4 0 45 61 

minden egyéb TC: DMFC, AFC, PAFC, MCFC, 

SOFC (MW) 

0 0 0 0 
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14. táblázat: Tüzelőanyag-cellák gyártási szándéka típus szerinti megoszlásban 

 Válaszadók 2020 2025 2030 

PEM típusú tüzelőanyag-cellák (MW) 3 0 24 40 

minden egyéb TC: DMFC, AFC, PAFC, MCFC, 

SOFC (MW) 

0 0 0 0 

 

A tüzelőanyag-cella összetevők és/vagy kiegészítő komponensek (BOP) gyártására vonatkozó generális 

kérdésre csak kicsivel (eggyel) több pozitív válasz érkezett, mint a teljes TC-k gyártására. Itt kapacitás adatot 

értelem szerűen nem lehet megadni: 

 egy-egy cég jelezett pozitív szándékot TC komponensek, nevezetesen MEA vagy tömítések gyártását 

illetően, 

 a TC kiegészítő komponensek (BOP) gyártása terén nagyobb a gyártói érdeklődés, melyet a 

következő táblázat tartalmaz. E táblázatban csak a pozitív gyártói szándékot adó cégek száma 

látható. A BOP komponensek esetében nagyobb a gyártási szándék, bár meg kell említenünk, hogy az 

itt megadott pozitív válaszok esetében jellemzően csak néhány cég adta ezeket, azaz lényegében 

néhány cég mutat gyártási szándékot, de ők több komponens gyártásában is érdekeltek. 

15. táblázat: Tüzelőanyag-cella kiegészítő komponensek (BOP) gyártási szándéka (pozitív válaszok száma) 

 2020 2025 2030 

a hidrogénellátás alkatrészei: csatlakozók, fittingek, szelepek, 

csövek, tömlők TC-hez 

2 1 0 

a levegőellátás alkatrészei (komp-resszorok, blowerek, szűrők 

stb.) 

1 1 0 

a hűtésrendszer alkatrészei (levegőhűtés, ventil-látorok, vízhűtés: 

radiátorok, hőcserélők, szivattyúk, szelepek stb.) 

2 2 1 

water management (TC vízkezelő rendszer gyártása) 2 0 0 

teljesítményelektronika 1 1 0 

szenzorok 1 1 0 

vezérlés 1 2 0 

egyéb rendszerelemek 1 1 0 

 

Egyéb hidrogén technológiák: 

A legjelentősebb szándékkal bíró technológia az alkalmazás tekintetében a hidrogén együttégetésre vagy 

tiszta hidrogén égetésére képes gázturbinák alkalmazása. A pozitív válaszokat adók száma tekintetében a 
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hidrogén (+földgáz) együttégetésre képes gázturbinák esetében nagyobb az érdeklődés: itt 4 válaszadó 

jelzett pozitív szándékot és már 2025-től kezdődően. Azonban a tiszta hidrogén égetésére képes gázturbina 

alkalmazására csak egy válaszadó jelzett pozitív szándékot, de így is számottevően nagyobb beépített 

teljesítményre. 

16. táblázat: hidrogén + földgáz együttégetésre, valamint tiszta hidrogén égetésére képes gázturbinák 
alkalmazása 

 Válaszadók 2020 2025 2030 

hidrogén együttégetésére képes gázturbinák 

(MW) 

4 0 45 177 

tiszta hidrogén égetésére képes gázturbinák 

(MW) 

1 0 0 300 

 

Az egyéb hidrogéntechnológiák körében a válaszok alapján jelentősebb érdeklődés a hidrogén 

kompresszorok alkalmazása iránt mutatkozik még; és csekély (mindössze egy alkalmazási szándék) a tiszta H2 

és hidrogén együttégetésére képes kazánok alkalmazása esetében; igaz, az ilyen kazánok esetében egy 

gyártói szándék is megjelent. A kérdőív a hidrogén töltőállomások alkalmazása (létesítése) kapcsán sajnos 

nem mutatott érdeklődést, ami meglehetősen furcsa, és valószínűleg nem is reális állapot, főleg hosszabb 

távon; azonban e területen a válaszadók még nem tudták vagy akarták felfedni szándékaikat.  

Az egyéb hidrogéntechnológiák gyártása témájában főként hidrogén kompresszorok terén jelent meg 

szándék (de szerény: 2-3 szereplő adott ilyen választ); némileg kisebb, de detektált gyártói szándék van 

Hidrogén detektorok, érzékelők gyártása, és ATEX minősítésű, hidrogén-kompatibilis ventilátorok, egyéb (H2) 

ATEX berendezések gyártása terén. Továbbá érdekes módon hidrogén töltőállomások terén is megjelent egy 

gazdasági szereplő gyártói szándéka.  

Rendszerintegráció és szolgáltatások (vizsgálatok, tanúsítás stb.) nyújtása 

A rendszerintegráció és szolgáltatások esetében nem értelmezhető a korábbi fejezetekben alkalmazott logika 

és felosztás, azaz nem értelmezhető pl. „gyártásról” beszélni. Emiatt ez a fejezet egyszerűen csak 

csoportokba szedte a legfontosabb rendszerintegrációs, valamint szolgáltatási szakterületeket. Azonban 

ahogy a következőkben látható, ez a kérdéskör váltotta ki általánosságban a legnagyobb érdeklődést: az 

explicit választ adók 74%-a (26 szervezet) igennel válaszolt a rendszerintegráció tekintetében, a következő 

megoszlás szerint. 
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40. ábra: rendszerintegrációs megoldások terén érdekeltséget jelző vállalatok megoszlása [forrás: NHTP] 

17. táblázat: az egyes rendszerintegrációs területeken adott pozitív válaszok száma 

 2020 2025 2030 

RI-1: TC és kiegészítők integrálása közúti járműbe 1 3 1 

RI-2: TC és kiegészítők integrálása vízi járművekbe, hajókba 2 4 1 

RI-3: TC és kiegészítők integrálása vasúti járművekbe 1 4 1 

RI-4: TC és kiegészítők integrálása légijárművekbe / UAV járműbe 2 5 3 

RI-5: TC és kiegészítők integrálása telepített energiatermelő 

berendezéshez 

4 5 3 

RI-6: TC és kiegészítők integrálása szünetmentes és egyéb (UPS / 

APU) áramforráshoz 

3 5 3 

RI-7: TC-H2 tároló-elektrolizáló integrálása energiatá¬roláshoz, 

VER-kiszabályozáshoz 

3 7 5 

RI-8: TC-H2 tároló-elektrolizáló integrálása megújuló alapú 

projektekhez 

4 7 4 

RI-9: H2-tároló, üzemanyagellátó rendszer 3 8 3 

RI-10: PtG, amely hidrogénig viszi a folyamatokat 2 6 4 

RI-11: PtG, amely hidrogénen keresztül SNG-ig viszi a 

folyamatokat 

2 3 3 

RI-12: PtX, amely a hidrogént a közlekedésbe viszi 4 8 5 

RI-13: PtX, előállított H2 betáplálása a földgáz-hálózatba 2 4 4 

RI-14: PtX, előállított SNG, biometán betáplálása a 

földgázhálózatba 

1 2 3 

RI-15: PtX, szektorális integráció H2  acéliparba 1 2 2 

RI-16: PtX, szektorális integráció H2  vegyipar, finomító stb. 1 3 2 

RI-17: PtX, (elektrolízis), mely után az előállított O2 is 

hasznosítják (pl. szennyvíztisztító, egészségügy, …) 

2 6 2 
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A kérdőív teljes, kiértékelő jelentése a következő linken érhető el: 

https://www.hfc-hungary.org/NHTP/VALLATATI_kitoltesek_ertekelese_FINAL.pdf 

A következő alfejezet az online kérdőívre adott szabad szöveges javaslatokat tartalmazza, a K+F+I szektor 

válaszainak komplex értékelését pedig a 3.3. fejezet foglalja össze. 

3.2.2 A kérdőívben megadott szöveges javaslatok, észrevételek 

Ez a fejezet az online kérdőíves felmérésre adott szöveges javaslatokat tartalmazza. A kérdőív esetében 

természetesen közel sem minden kitöltési ponthoz érkezett szöveges észrevétel vagy javaslat, mivel ezek 

megadásának lehetősége mindenütt opcionális volt. A következőkben azon javaslatokat mutatjuk be rövid, 

összefoglaló jelleggel, amelyek többszörösen visszatérő jellegűek voltak és/vagy fontosnak tekinthetők: 

 fejleszteni, finomítani kell a hidrogénhez kapcsolódó jogi szabályozást. Ezen belül különösen a 

hidrogén előállításának jogi szabályozása lenne fejlesztendő oly módon, hogy a megújuló energia 

alapon, és elektrolízissel végzett hidrogén-előállítás, különösen a kisebb kapacitású előállító 

létesítmények esetében (minimális környezeti hatásuk miatt is) essenek sokkal egyszerűbb 

engedélyezési eljárásrend alá (pl. környezetvédelmi engedélyeztetés, építési engedélyeztetés, 

műszaki biztonsági engedélyeztetés során). Lehetőség szerint hidrogén-specifikus szabályokat kell 

beépíteni a releváns jogszabályokba, amelyek könnyítik a jogalkalmazói, engedélyeztetési, tervezési 

eljárásokat, 

 CAPEX beruházási támogatást (pályázat keretében, esetleg normatív támogatással) többen 

kívánatosnak tartják. Ez különösen az elektrolízis alapú, zöld hidrogén-előállítás esetében 

kulcskérdés, de több - jellemzően ma még drágább - hidrogéntechnológia esetében is, pl. 

tüzelőanyag-cellák, buszok stb. esetében is szükséges, 

 valamilyen mértékű RHD-kedvezmény megadása szükséges az elektrolízissel (zöld) hidrogént előállító 

üzemek számára, 

 sok esetben, főleg a hidrogéntechnológiai berendezések és/vagy komponenseik gyártásánál 

visszatérő javaslat, hogy "szükséges a KKV szektor támogatása gyártmány- és gyártásfejlesztésre, 

nemzetközi kooperáció fejlesztésre, külpiaci megjelenésre". Ugyanezen témakörhöz kapcsolódóan 

fontos: "ipar-felsőoktatás együttműködést támogató pályázatok, technológia és telephelyfejlesztési 

pályázatok megjelenése", 

 a hazai gyártás érdekében: nemzetközi gyártócégek (teljes technológiák vagy BOP komponensek), 

fejlesztő vállalatok magyarországi letelepedését, hazai vállalatokkal történő együttműködését 

ösztönző támogatások szükségesek pályázati formában, 

 a hidrogén (közúti) szállítása esetén kedvezményes útdíj bevezetése; kis mennyiségeknél könnyített 

szabályozás szükséges, 

https://www.hfc-hungary.org/NHTP/VALLATATI_kitoltesek_ertekelese_FINAL.pdf
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 a hidrogén vezetékes szállítása és/vagy földgázhálózati bekeverés (H2+földgáz elegy vezetékes 

szállítása) kapcsán: "rengeteg műszaki buktató lehetséges mind a gázhálózat, mind a fogyasztói 

berendezések, mind az elszámolás megbízhatósága területén. Ezekre kellene először figyelmet 

fordítani." Továbbá: "magasabb és fókuszáltabb állami támogatás lenne szükséges a technológiai 

kísérletek folytatásához". Pilot projektek magas intenzitású támogatása lenne szükséges, 

 főleg tüzelőanyag-cellás rendszerek alkalmazásánál jelentkezik, de egyéb területeken is megjelenik 

javaslatként, hogy a piacteremtés, a kereslet oldali beavatkozások is nagyon fontosak lennének, pl. 

állami megrendelések és/vagy prototípus alkalmazási támogatások formájában, 

 fontosnak tekinthető az oktatás, képzés kérdése, amely saját tananyagfejlesztéssel és/vagy EU-s 

tananyagok adaptálásával is megtörténhet; illetve laborháttér, fókuszált oktatási központ(ok) 

létrehozása is történhetne, 

egyes válaszadók jelezték, hogy ha a magyar leányvállalatok gyártást nem is végeznek, de többféle, akár 

komplett hidrogéntechnológiai rendszerek magyarországi telepítésére is képesek lennének anyacégeik 

révén. 

3.3 Hazai kutatási-fejlesztési-innovációs fókuszterületek komplex értékelésben 
 

Véleményünk szerint a hazai KFI prioritásokat a legmagasabb (első) szinten a kialakítandó hazai 

hidrogénstratégiának kell meghatároznia, amely irányt fog mutatni a teljes hidrogéntechnológia értéklánc 

mentén, hogy mely területeken lehet Magyarország sikeres, azaz mely területeken tudja összehangoltan 

megvalósítani a klímacéljait és gazdaságfejlesztési terveit. A második szinten ehhez a stratégiához kell 

igazodnia a hazai piaci szereplőknek perspektivikus kutatás-fejlesztési feladatok megoldásával, és végül 

ezeket az erőfeszítéseket kell a hazai kutatóhelyeknek támogatnia a harmadik szinten. 

 

 

41. ábra A.) A teljes hidrogéntechnológiai értéklánc; B) KFI feladatok [24] 

Ezt a fentről lefelé építkező megközelítést teljes egészében még ebben a pillanatban nem tudjuk 

megvalósítani, mivel az első szint prioritásai ebben a pillanatban még nem állnak rendelkezésünkre. Viszont 

Ágazatok CO2 mentesítéseKis szénlábnyomú energiarendszer kialakítása
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az alatta található szintek képességeit összegyűjtve, különösen a vállalati kompetenciákra fókuszálva meg 

tudjuk állapítani, hogy mely területeken érhető el leghamarabb a hidrogéntechnológiai fejlesztésekhez 

szükséges kritikus tömeg. Azt is fontos hangsúlyozni, hogy mind az ipari szereplők mind a kutatóhelyek 

jelenleg is azokon a területeken aktívak, amelyeken sikeresek. Legtöbbször nagyon kemény nemzetközi 

versenyben kell helytállniuk, hiszen a piaci szereplőknek technológiát, terméket, a kutatóhelyeknek 

világszínvonalú szolgáltatásokat, versenyképes tudást kell felmutatniuk a talpon maradáshoz. 

Ebben a fejezetben elsősorban arra vállalkozunk, hogy a hazai ipari szereplők gyártási/fejlesztési képességeit 

felmérjük, és ez alapján valószínűsítsük, hogy hol lehetnek magas hozzáadott értékű, innovatív kitörési 

pontok. Amennyiben a kialakítandó hidrogéntechnológiai stratégia további képességek létrehozását, vagy 

már most is szórványosan megtalálható, de még kevésbé meghatározó képességek bővítését kívánja meg, 

akkor ahhoz megfelelő megvalósítási terv létrehozásával tudunk reagálni, a gyártási/fejlesztési kapacitás 

kialakítását, illetve bővítését előmozdítandó. 

A KFI munkacsoport tevékenységének lehatárolásában segít a hidrogén technológiák értékláncát bemutató 

1. ábra. Az NHTP munkacsoportjai (Mcs.) közül a Villamoshálózati mcs. a villamosenergia dekarbonizálásával, 

a Gázhálózati Mcs. a hidrogén előállításával, tárolásával, szállításával, a közlekedési Mcs. a Közlekedési 

végfelhasználással, míg az ipari Mcs. a létesítmények energiaellátásával, valamint az ipari alapanyag- és 

energiatermeléssel foglalkozik. A KFI Mcs., mint horizontális munkacsoport az összes területen fogalmaz meg 

KFI szempontú javaslatokat. A horizontális KFI feladatokat jól tükrözi az 1.B ábra. 

A KFI munkacsoport javaslatai mindegyik technológiai készültségi szintet érint(het)ik (TRL 2-9 között), a 

mielőbbi piaci bevezetés lehetőségeire fókuszálva, de javaslataink nem vonatkoznak a technológia telepítés 

volumenének növelésére, kritikus tömegének elérésére, a szükséges beruházások mértékére. Ezeket a 

javaslatokat a többi, technológia-terület-specifikus munkacsoport készíti elő.  

A KFI munkacsoport az online kérdőívek feldolgozásából nyert információk, valamint a témabekérő adatlapok 

összesítése alapján tesz javaslatot a hazai KFI fókuszterületekre, amelyeken a jövőben kifejtendő sikeres 

innovációs tevékenység véleményünk szerint hozzájárulhat az ország beágyazódásához a nemzetközi KFI 

ökoszisztémába, exportképességének növekedéséhez és a gazdaságfejlesztéshez. A különböző online 

kérdőívekre adott válaszok kiértékelésének szintézisét az 1. Melléklet, a témabekérő adatlapokat a 2. 

Melléklet tartalmazza. Adatvédelmi okokból a válaszadó és témajavasló szervezetek nevei nem láthatók. Meg 

kell említeni, hogy az általánosabb témakiírási javaslatok mellett konkrét pilot projekt javaslatok is érkeztek a 

platform vezetéséhez, amelyek feldolgozása viszont nem feladata a KFI munkacsoport tagjainak. 

A legerősebb hazai KFI területek 

A platform online kérdőíveit (vállalati kérdőív és kutatás-fejlesztési kérdőív) 45 válaszadó töltötte ki, 

amelyekből 33 ipari szereplő. A válaszokat az 1. mellékletben foglaltuk össze úgy, hogy a két kérdőív 

szintézisét hoztuk létre. Erre a szintézisre az adta a lehetőséget, hogy ugyanazok a kérdések kicsit eltérően 
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megfogalmazva, de mind a kettő kérdőívben megjelentek, és számos ipari partner mindkét kérdőívet 

kitöltötte.  

Az M1.1. ábra a főbb területeken aktív válaszadó vállalatok számát mutatja. Legnagyobb az érdeklődés a 

rendszerintegráció területén: a 33 válaszadó vállalatból 31 végez ezen a területen tevékenységet. A 

komponensfejlesztésnek is komoly a hazai háttere (20 válaszadó), míg a technológiai egységek (tüzelőanyag-

cella kötegek, elektrolizáló kötegek, turbinák) fejlesztése egyelőre nem meghatározó itthon (8 válaszadó). A 

kialakítandó stratégiának kell választ adnia arra, hogy kell-e/lehet-e még létrehozni komoly kompetencia 

központot Magyarországon a technológiai egységek fejlesztése területén, vagy ezt a kérdést már el kell 

engedni, és legjobb esetben is „csak” licencsz alapján kell azokat itthon gyártani. A műszaki területek mellett 

az úgynevezett keresztmetszeti (cross cutting) kérdésekkel is foglalkoznak a hazai vállalatok (10 válaszadó) és 

kutatóhelyek/egyetemek. Ilyenek a jogi-közigazgatási akadályok, hatósági vizsgálatok, engedélyeztetések, 

minőségbiztosítás, biztonság, és oktatási feladatok.  

A témajavaslatokat a 2. melléklet fogalja össze. Összesen 22 javaslat érkezett be. Nem minden esetben volt 

elég bátor az ötletadó, hogy forrásigényt is megjelöljön, de még így is mintegy 29 milliárd Ft igény jelent meg 

a lehetséges hidrogéntechnológiai célú pályázati kiírásokra. A legtöbb javaslat, különböző 

rendszerintegrációs pályázati kiírásokra (13 javaslat, ~25 milliárd Ft igény mellett) érkezett. Technológiai 

egységek fejlesztésére 1 (0,7 milliárd Ft igény), komponensek fejlesztésére 4 (3 milliárd Ft igény) és a 

keresztmetszeti témákra szintén 4 (50 millió Ft) javaslat futott be. 

3.3.1 Rendszerintegráció 

Rendszerintegrációnak az 1.A ábrán feltüntetett technológiai értéklánc mentén legalább kettő elemnek az 

integrálását, vagy valamelyik hidrogéntechnológiai egység (tüzelőanyag-cella köteg, elektrolizáló köteg, 

turbina) alkalmazási környezetbe, pl. közlekedési vagy telepített energiaellátó rendszerbe történő 

integrálását nevezzük.  

A rendszerintegrációs KFI feladatok célja elsősorban bemutatni, hogy a hidrogéntechnológiák elemeinek mely 

kombinációja, felhasználási módja vezet optimális eredményre a különböző kulcs teljesítménytényezők – 

úgymint az ágazati integráció adta piaci előnyök, az új energiarendszer rugalmassága, az energiaellátás 

biztonsága, a károsanyag-kibocsátás mértéke, az ár, az anyag- és energiaátalakítási hatásfok, a 

teljesítménysűrűség, az élettartam, a felhasználói igények stb. – komplex rendszerében.  

Az M1.2 ábra alapján kiemelkedik a hidrogén (és metán) előállítása. Az elektrolízis mellett a hidrogén 

alternatív előállítási technológiáit is alkalmazzák. A biohidrogén (pl. alga alapú) konkrétan felmerült, de a 

lignocellulóz hulladék alapú pirolízis technológiák kifejlesztése iránt is van érdeklődés. A hidrogénelőállítás 

rendszerintegrációs feladatait 16 vállalat tervezi. A 2. melléklet 11. sorszámú kutatási témája („Zöldhidrogén 

előállítás Magyarország erőforrásain keresztül”) azt hivatott vizsgálni, hogy a különböző megújuló 

energiaforrásokat milyen piaci potenciállal lehet hidrogénné alakítani.  
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Kifejezetten hangsúlyos a hidrogéntárolás és -szállítás értéklánc 23 ipari szereplővel. A 2. melléklet 12. és 13. 

kutatási témái kapcsolódnak a hidrogéntárolás és -szállítás értéklánchoz. A jelenlegi infrastruktúra vizsgálatát 

és alkalmassá tételét célozzák meg, azaz a „Hazai geológiai formációk vizsgálatára” és „Földgázvezetékek 

alkalmassá tételére” irányulnak.  

Nagy az érdeklődés a technológiai egységek kiegészítő elemekkel (Balance of Plant, BoP) való ellátása, azaz a 

technológiai egységek alkalmazási környezetbe integrálása iránt a közlekedési alkalmazásokban (18 

válaszadóval). Amennyiben alábontjuk az érdeklődőket a különböző közlekedési alkalmazások szerint, 

világosan látszik, hogy a nagy érdeklődés elsősorban a töltőállomások rendszerintegrációjának köszönhető. A 

villamosenergia hálózattól független hidrogén alapú töltőpontok lehetővé teszik az időszakosan 

rendelkezésre álló megújuló energiaforrások kivezetését a villamos energia hálózatból (vízből elektrolízissel 

elállított hidrogén révén), ami tehermentesíti a villamosenergia hálózatot, annak költséges továbbfejlesztését 

elkerülve és növeli az üzemanyag-ellátás biztonságát, aminek a civil közlekedési lehetőségeken túl védelmi 

célú stratégiai szerepe is lehet. Az M1.3 ábra szerint 15 vállalat jelezte, hogy ezen a területen aktív vagy kíván 

az lenni a közeljövőben. A töltőállomások integrációjához kapcsolódó potenciális fejlesztési/gyártási 

területek, ahol érdeklődés megnyilvánult: töltő infrastruktúra, gáz fázisú szállítás, hidrogén-metán gázelegy 

vezetékes szállítás, hidrogén komprimálás, gázfázisú hidrogén tartályos tárolása, adagolás, mennyiségmérés, 

hűtés, fittingek, szerelvények. A 2. melléklet 1. és 2. projektje is a töltőállomások rendszerintegrációjához 

kapcsolódik. Az 1. projekt a hidrogén már-már „triviálisnak” mondható réspiacán, a buszok és vonatok 

számára telepítene töltőállomást. A javaslattevő szerint a fizikai lokáció szempontjából a berendezést úgy 

célszerű elhelyezni, hogy egyaránt alkalmas legyen a közúton (pl. buszok, teherautók) és a vasúton közlekedő 

járművek kiszolgálására. Egy sikeres pilot projekt a területen az első lépést jelentheti Magyarország 

hidrogénüzemű járművekkel történő átjárhatóságának kiépítéséhez. A 2. projekt is izgalmas kérdést feszeget: 

szigetüzemű hidrogén értéklánc kialakítását, amely megújuló (PV) energiaforráson, H2 töltőállomáson és 

helyi gépeken/járműveken alapul.  

A különböző közlekedési alkalmazások (Fuel Cell Electric Vehicles- FCEV-k) rendszerintegrációjában közel 

egyforma a fejlesztési kedv. 5-7 válaszadó jelezte érdeklődését a nehézgépjárművek, a buszok, a drónok, az 

anyagmozgató járművek, a hajók, a személyautók és a vonatok iránt. Az FCEV-k zaj- kibocsátás- és IR 

sugárzásmentes technológiák, a gépjárművek gyorsan tölthetők, nagy hatótáv megtételére alkalmasak, ami 

kettős célú (védelmi és polgári) alkalmazásra is vonzóvá teszi őket. A dróntechnika fejlődésével felmerült az 

igény egy nagyobb méretű felderítő-logisztikai ellátó-sebesültszállító platform létrehozására is. Azonban 

témajavaslat pályázati kiírásra nem érkezett ezen a területen.  

Az M1.4. ábra szerint a telepített energiaellátás egyes területei irányába mutatja az érdeklődést. A 

közlekedési alkalmazásokhoz hasonlón itt is a technológiai egységek BoP komponensekkel való ellátása a cél. 

Elég egyenletes az érdeklődés (3-5 válaszadó) a szünetmentes tápegységek, a közepes energiaigényű kapcsolt 

hő- és áramtermelés (5-200 kW), és a nagyenergiájú ipari folyamatok (>200 kW) iránt. A szünetmentes 
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energiaellátó tápegyégek működhetnek akár a helyszínre szállított, akár szigetüzemben megtermelt 

hidrogénnel is, ami lehetővé teszi pl. építkezések, koncertek, szabadtéri rendezvények energiaellátását, de 

alkalmazhatók tábori villamosenergia ellátásra is, azaz felhasználhatók mind a polgári mind a védelmi 

szférába. A kisebb méretű, hidrogén üzemű hordozható energiaellátó eszközök versenytársai lehetnek a 

jelenleg Li ion technológiával működő, de túl sűrű, napi feltöltést igénylő eszközök energiaellátásában, ami a 

civil kényelmi szempontokon túl a katonák egyéni energiaellátásának szempontjait is szolgálja. A legkevésbé 

felkapott terület a mikro CHP, amely rendszerek fejlesztésében/gyártásában mindössze egy vállalat érdekelt. 

Ezeket a trendeket árnyalja, hogy mikro CHP-ra érkezett kettő témajavaslat, igaz nem ipari, hanem 

kutatóhelyi szereplőktől. A javaslatok a 2. melléklet 3. és 4. témáiban jelennek meg. Mind a kettő javaslat a 

hidrogén, mint üzemanyag égésén alapuló gázkészülékeket vizsgálja a szükséges átalakítási és diagnosztikai 

módszerek kidolgozását szem előtt tartva, hogy azok alkalmassá váljanak H2 tartalmú elegyek befogadására. 

A nagyobb, közüzemi méretű kapcsolt hő- és áramtermelésre immár a vállalati szférából beérkező 

témajavaslatok (2. melléklet, 5. és 6. téma) is a hidrogén tüzelésére alkalmas fogyasztói berendezések 

integrációjával, valamint a földgázelosztóvezetéki rendszerelemek hidrogénszállításra alkalmassá tételével 

foglalkoznak.  

A hidrogén kivezetése az energiaszektorból (Power-to-X), azaz a hidrogénnek az ammóniagyártásban, 

műtrágyagyártásban, acélgyártásban, metanolgyártásban, olajfinomítóban, vegyipari alapanyagként történő 

felhasználása egyelőre nem kap kellő figyelmet és hangsúlyt. Az acélipari felhasználásra 2, a vegyipari 

alapanyagfelhasználásra 3 válaszadó fejezte ki fejlesztési szándékát. Vegyipari alapanyagra témajavaslat 

egyáltalán nem érkezett. A csekély érdeklődés egyáltalán nem meglepő. Feltehető, hogy a releváns 

nagyvállalati érdeklődés megvan idehaza, de amíg kiforratlan és túl drágán üzemeltethető (kétszer drágább 

mint az SMR!) rendszerekről van szó és az iparnak „promt” rendelkezésre állás kell, addig a hagyományos, 

olcsó és megbízható megoldásokat választják. A jelenleg is épülőfélben lévő ~14.000 m3/h kapacitást74 majd 

annak, -húsz év múlva történő elavulását követő-, immár zöld hidrogén forrását kell most kifejleszteni. A 

legfelkapottabb terület az elektrolízis melléktermékeként keletkező O2 felhasználása, amely 6 vállalat 

képzeletét ragadta meg.  

A power-to-power (PtP) energiatárolásban – azaz hidrogén előállítás, tárolás és visszaalakítás elektromos 

energiává értékláncban – a platformtagok érdeklődése elég jelentős. Az M1.2 ábra szerint 10 vállalat is 

érdeklődik a válaszadó 33 közül. Ehhez a területhez tartoznak az intelligens (mikro)hálózatok, intelligens 

rendszerek; innovatív VER-szabályozási és energiatárolási megoldások hidrogéntechnológiák alkalmazásával. 

A terület népszerűségét tovább erősíti a 4 témajavaslat is (2. melléklet, 7.-10. témák). 

                                                           
74

 A poliol beruházás kapcsán létesül 2db, egyenként 6.700 m
3
/h kapacitású SMR üzem. A MOL Petrolkémia a jelenleg 

85-86%-os tisztaságú kb. 900 kg/h hidrogén frakciót PSA (Pressure Swing Adsorption) eljárással 99%-os tisztaságúvá 
téve tervezi felhasználni alapanyagként a poliol gyártásban. 
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3.3.2 Technológiai egységek fejlesztése 

Az M1.5. ábra szerint csekély az érdeklődés a PEMFC kötegek (6 válaszadó), valamint elektrolizálók (PEM és 

SOEC, 4 válaszadó) gyártása/fejlesztése iránt. Jellemzően külföldi cégek hazai leányvállalatairól van szó, vagy 

olyan cégekről, akik külföldi licence alapján gyártanak. Laboratóriumi elektrolizálók fejlesztése és gyártása 

folyik hazai innovatív KKV-nál (saját szabadalmi háttér alapján), ennek méretnövelése megfontolás tárgya 

lehet. Hazai vállalatok is feltűnnek, de itt önkritikusan fel kell tenni a kérdést, hogy mekkora a reális esély a 

nemzetközi szinten pl. a Ballard-dal, Horizon-nal, Siemens-szel szemben e területen? Témajavaslat a 

területre nem érkezett. 

Meglepő, de nincs fejlesztési/gyártási szándék a Platform vállalati tagjai között a hidrogén üzemű (értve ez 

alatt a tiszta hidrogénnel és/vagy valamilyen összetételű hidrogén-földgáz eleggyel üzemelő) turbinák és 

kazánok területén. Ez sajnálatos, mert a hazai K+F helyek a 2.5. fejezet szerint ezen a területen jelentős 

kapacitásokkal rendelkeznek. A 2. melléklet szerint az erre területre érkező egyetlen (14. sorszámú) 

témajavaslatnak is kutatóhely a szerzője. Feltehető, hogy a helyzet nem ilyen borús, és a hazai 

gyártók/fejlesztők pusztán nem szerepelnek a platform válaszadó tagjai között.  

Hazai projektekben elsősorban a rendszerintegrációt lehetne megcélozni, a technológiai egységek 

fejlesztésére nem kötelező projektelemként lehetne tekinteni, és csak abban az esetben támogatni, ha a 

pályázó kellő mértékben alátámasztja a kifejlesztendő termék majdani piacképességét.  

Azonban nemzetközi összefogásban (EU-s pályázatokban), globális gyártó részvételével cél lehet a 

technológiai egységek anyagtudományi és/vagy mérnöki kutatás-fejlesztése alacsonyabb TRL- szintekről. 

 

3.3.3 Komponensfejlesztés 

Jó esély mutatkozik a technológiai egységek (TC köteg és elektrolizáló kötegek) egyes komponenseinek 

fejlesztése-gyártására. Az M1.1. ábra szerint 20 vállalat érdeklődik valamilyen komponens fejlesztése iránt. A 

BoP fejlesztése/gyártás elsősorban a vezérlő elektronika tervezésére irányul, de a vízmenedzsment, 

hőmenedzsment, légtechnika, csatlakozók, fittingek, szelepek gyártása/fejlesztése is szerepet kaphat. A BoP-

on kívül a membrán elektród együttesek (MEA) gyártása/fejlesztése is terítéken van (lásd M1.6. ábra). Ezen 

kívül kompresszorok, töltőállomás egyes elemei, fedélzeti vagy tartályos hidrogén tárolás, hidrogén 

szenzorok gyártása/fejlesztése iránt van érdeklődés. 4 témajavaslat is érkezett (2. melléklet, 15.-18. témák). 

Különösen népszerűek a hidrogéntároló anyagok és a reverzibilis hidrogéntárolás technológiájának 

fejlesztése. Érdekes lehet a liquid organic hydrogen carrier-ek (LOHC) fejlesztése. Egyszerre van érdeklődés, 

és lemondás is (utóbbi azon érv miatt, hogy itt nagy a lemaradásunk pl. az ArevaH2Gen-hez és a 

Hydrogenious-hoz képest), de lehet réspiac, mert van olyan innovatív hazai KKV, amelyik képes tonnás 

nagyságrendben a reverzibilis hidrogéntároláshoz szükséges katalizátort napi szinten legyártani.  
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A feladat a komponensfejlesztés területeken utat találni a nagy globális OEM-ek felé és a hazai 

termékeket/technológiákat exportképessé tenni.  

Hasonlóan a technológiai egységek fejlesztésénél felvetett módszerhez, nem javasolt a komponensfejlesztés 

önálló támogatása, hanem csak rendszerintegrációs projekt választható elemeként. 

 

3.3.4 Keresztmetszeti kompetenciák 

Az online kérdőívekre adott válaszok alapján ez a terület jelentős kapacitásokat köt le, 10 platform tag is 

mutat aktivitást. A 2. mellékletben 4 témajavaslat is ehhez a területhez kapcsolódik (19-22. témák). Ide 

tartoznak a jogi-közigazgatási akadályok, hatósági vizsgálatok, engedélyeztetések, minőségbiztosítás, 

biztonság, oktatási feladatok, valamint a tájékoztatási feladatok (tudatosság növelés, hidrogén biztonsággal 

kapcsolatos tájékoztatás, szemléletformáló kampány). Az utóbb felsorolt, oktatással és tájékoztatással 

kapcsolatos feladatok esetében a keresztmetszeti témának lehet önálló projektben is létjogosultsága.  

Ettől eltekintve, hasonlóan a technológiai egységek és azok komponenseinek fejlesztésénél felvetett 

módszerhez, többnyire nem javasolt a keresztmetszeti kérdések önálló támogatása, hanem lehetőleg csak 

rendszerintegrációs projekt választható elemeként. 

3.3.5 Kutatóhelyi háttér 

Fontos kiemelni, hogy a vállalati érdeklődés mellé jelentős hazai kutatóhelyi kompetencia is csatlakozik a 

rendszerintegráció, a technológiai egységek fejlesztése és a komponensfejlesztés különböző területein is.  

A Pannon Egyetem Mérnöki Kar, Nagykanizsai Kampuszon működő Megújuló Energiaforrások 

Kutatócsoportja egyedülálló hazai és nemzetközi szintű kutatásokat folytat a napenergia villamosenergia 

rendszerbe való integrálása terén, modellezi a villamosenergia-rendszerek fenntarthatóságát, magyarországi 

és nemzetközi rendszerszabályozási szimulációkat végeznek, továbbá vizsgálatokat folytatnak az 

energiatárolás és a hagyományos hálózatfejlesztés területén. 

Számos nyitott kérdés jelentkezik még a hidrogén földgázhálózati betáplálása előtt, amelyek közül a 

legkritikusabb pont a lakossági fogyasztóknál üzemelő, ismeretlen összetételű, korú és állapotú készülékpark 

által maximálisan tolerált hidrogéntartalom kérdése. Emellett kihívást jelent a hidrogén erősen 

robbanóképes tulajdonsága, az acélra gyakorolt ridegedési hajlam, a PE csővezetékanyag, kötések, 

tömítések, valamint a gázelosztó hálózaton található rendszerelemek alkalmassága az egyre növekvő 

hidrogéntartalomra. A felméréseket többek között a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara végzi. 

Gázturbinákat igen elterjedten alkalmazunk az energiatermelésben. Mivel az oxidálószer továbbra is a levegő 

marad, amely 78%-ban nitrogént tartalmaz, a környezetbarát üzem feltétele a NOx képződés minimalizálása. 

Ezen kívül a hidrogén a szénhidrogénekhez képesti mintegy 5-szörös lamináris lángterjedési sebessége miatt 

a modern, szénhidrogének tüzelésére alkalmas égőterekben nem használható. A visszaülő láng súlyosan 

károsítja az égő szerkezetét, gyors tönkremenetelt okozva. Következtetésképp a megfelelő égőkialakítás 
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kritikus eleme a hidrogén tüzelésére alkalmas égőtereknek. A hidrogéntüzelésre alkalmas égőtér a hidrogén 

molekula kis mérete és könnyű gyújthatósága miatt olyan speciális, precíziós gyártástechnológiát igényel, 

amelynek kifejlesztése stratégiai fontosságú Magyarország számára. A BME EGR-en rendelkezésre áll egy 

hőtechnikai laboratórium, ahol a hőtermelő reakciók molekuláris szintű vizsgálatától az ipari méretű 

gázberendezések tényleges működtetéséig zajlanak kísérleti és elméleti vizsgálatok, ami lehetővé teszi a 

jelenleg is használatban lévő gázturbinák és gázmotorok esetén a bekeverés határértékének üzemi 

paraméterekre gyakorolt hatásának elemzését, kiválasztva az ígéretes technológiai megoldásokat, valamint 

kidolgozva a szükséges átalakításokat. 

A hidrogén felhasználás különböző alternatíváinak elemzését a Széchenyi István Egyetemen tudják elvégezni 

a járműipari megoldásokhoz kapcsolódóan. A Neumann János Egyetemen nagyteljesítményű tüzelőanyag-

cella kötegek (200 kW) dinamikus terhelési vizsgálatára alkalmas vizsgálati berendezés telepítése van 

folyamatban. A berendezés egyedi mérési-diagnosztikai rendszert biztosít a nehézgépjárművek 

hajtásláncának fejlesztésében érdekelt ipari partnerek számára. 

A Természettudományi Kutatóközpont kis Pt tartalmú membrán elektród együtteseket fejleszt PEMFC-khez. 

A BME Polimertechnika Tanszékén a polimer kompozitok előnyét kihasználva olyan bipoláris lemezt 

fejlesztenek, ami nagyszériás műanyaggyártási technológiákkal előállítható, és kiküszöböli a köteg 

összeállításánál a plusz tömítések beépítését.  

Biomassza alapú szénszerkezetek előállítása és alkalmazása tüzelőanyag-cellák és Li ion elemek egyes 

komponenseiben (elektródaktív anyagok, elektrokatalizátorok, bipoláris lemezek) egyedi, nagy hozzáadott 

értékű lehetőséget teremt a biomassza hulladék hasznosítására. Erre a célra a Pannon Egyetem veszprémi 

kampuszán egy pirolízis berendezést alakítanak ki, és optimalizálják a működését. 

A Természettudományi Kutatóközpont és a BME Polimertechnika Tanszéke kisméretű (rövid) cella kötegeket 

állít elő, amelyek alkalmasak a komponensek vizsgálatára. Párhuzamosan több (6-12) membrán-elektród 

együttes és bipoláris lemez nagyáteresztő vizsgálatára van lehetőség.  

A Pécsi Tudományegyetem, valamint a BME VIK tüzelőanyag-cella Balance of Plant prototípusokat fejleszt. A 

TC kötegek villamosmérnöki és diagnosztikai kutatásai elsősorban DC-DC átalakítók tervezésére, különböző 

üzemegyensúlyi komponensek (Balance of Plant, BoP) optimális kiválasztására és integrálására (gázáramlás, 

nyomás, vízellátás, hőmérséklet szabályozók, szenzorok), a távfelügyelet (vezérlés és diagnosztika) 

fejlesztésére irányulnak. Beágyazott rendszert fejlesztenek a TC autonóm viselkedésének demonstrálásához, 

amit modellezési és optimalizálási feladatok is megalapoznak. Cél a BoP komponensek súlyának, 

hatékonyságának, támogató és felügyeleti rendszerelemek integráltságának továbbfejlesztése. 

A Szegedi Tudományegyetemen komoly tapasztalat halmozódott fel mind a katalizátorok, mind az 

elektrolizáló cellák és berendezések kutatás-fejlesztése terén. Számos vállalati együttműködésben folyik 

alkalmazott kutatási tevékenység a 100 W – 1 MW tartományt felölelve. A fejlesztések magukban foglalják a 
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katalizátorral bevont membránok méretnövelését, a rendszerépítést (vízkör, gázkör, elektromos tápellátás), 

a fotovoltaikus erőművekkel való integrációt egyaránt. 

A Természettudományi Kutatóközpont és Pécsi Tudományegyetem eszközparkja is alkalmas a kötegek 

dinamikus terheléses vizsgálatára, élettartam és degradációs mechanizmus vizsgálatokra, amelyek segítenek 

a működés optimalizálásában, és amelyek eredményeit vissza lehet csatolni a komponensfejlesztésbe.  

Az EK részeként működő Budapest Neutron Centrum neutronnyalábos mérőberendezéseihez célzott műszer 

és módszerfejlesztést terveznek, amely lehetővé teszi a neutronok alkalmazását tüzelőanyag cellákkal 

történő in-situ/operando mérésekhez. A módszer többek között alkalmas a TC-k bipoláris lemezeinek 

áramlási járataiban a víz kondenzációjának, a vízmozgás helyfüggésének, gázáramlást akadályozó vízdugók 

kialakulásának megfigyelésére, azaz TC-k optimális vízgazdálkodása állítható be a működés során.  

Kiemelten fontos a P2X technológiák hálózati hatásainak modellezése, a szabályozásban való részvételük, 

vezérlésük és dinamikus viselkedésük elemzése, valamint a kereskedelemben betöltött szerepük megfelelő 

előkészítése a piacfejlesztés és reguláció területén. A BME Villamos Energetika Tanszékén rendelkezésre áll 

az ehhez szükséges kompetencia, mind piacmodellezés, mind hálózati hatások szimulációs vizsgálata terén. 

Ezen túlmenően a Tanszéken újonnan kiépült FIEK MVM Smart Power Laboratórium lehetővé teszi (akár 

szigetüzemű) villamosenergia rendszerek, mikrogridek laborkörülmények közötti, in-situ vizsgálatát 30kVA 

tartományban, valósidejű mögöttes hálózatszimulációval kiegészítve. 

3.3.6 Összefoglalás 

A hazai hidrogéntechnológiai innovációkat pályázati forrásokból célszerű támogatni. A legerősebb KFI 

területeink a rendszerintegrációhoz rendelhetők, ahol a hazai hozzáadott értéket elsősorban a rendszer-, 

valamint az üzemegyensúlyi komponensek tervezése/fejlesztése/gyártása jelenti, amit ki kell egészíteni az 

energiarendszer modelljeinek megalkotásával. A modellek kulcs teljesítménytényezői: az ágazati integráció 

adta piaci előnyök, az új energiarendszer rugalmassága, az energiaellátás biztonsága, a károsanyag/CO2 

kibocsátás mértéke, az ár, az anyag- és energiaátalakítási hatásfok, teljesítménysűrűség, az élettartam, a 

felhasználói igények stb. Kiemelt rendszerintegrációs területeink: 

i) Technológiasemleges, dekarbonizált hidrogén előállítás, azaz a naperőmű/szélerőmű/biomassza 

hulladék/nukleáris energia, valamint az elektrolízis/pirolízis integrálása. 

ii) A hidrogén tárolás/szállítás, aminek preferált útja a hazai rendelkezésre álló szállítási és tárolási 

infrastruktúra alkalmasságának vizsgálata és megteremtése.  

iii) Töltőállomások és közlekedési alkalmazások rendszerintegrációja, különös tekintettel a 

nehézgépjárművekre, buszokra és vonatokra.  

iv) Telepített energiaellátó rendszerek, elsősorban az 5 kW feletti közműi szintű kapcsolt hő- és 

áramtermelésre, különös tekintettel a hidrogén/metán elegyek felhasználására.  

v) Power-to-Power energiatárolás. 
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A hidrogén (Power-to-X) ipari alapanyagként történő felhasználásának támogatását meg kell fontolni és 

függővé tenni a nagyvállalati elköteleződéstől. 

Nem javasolt a technológiai egységek fejlesztésének, a komponensek anyagtudományi és mérnöki 

fejlesztésének, valamint a keresztmetszeti témák önálló támogatása, hanem csak rendszerintegrációs projekt 

választható elemeként. Különösen a komponensfejlesztésben törekedni kell a hazai gyártók 

exportképességének növelésére. 

3.4 Hazai iparfejlesztési lehetőségek 
 

Magyarországon jelenleg az iparban a hidrogén alapú technológiák elsősorban a felhasználói, alkalmazói 

mintsem a fejlesztési oldalon vannak jelen. A különböző hidrogén alapú megoldások - mint általános 

fejlesztés trend – irányába hazánkban is megnőtt az érdeklődés.  

A hangsúly a rendszerintegráció felé tolódik, ahol a meglévő hidrogén technológiai egységek (TC, elektrolizáló, 

turbina) összeépítésével jön létre új termék. Ilyen kompetenciákkal több hazai vállalt is rendelkezik vagy 

fejleszt ilyet. Különösen a hidrogén előállítás és tárolás értéklánca menti rendszerintegráció népszerű, amely 

alkalmazási szinten természetesen sok vállalat elképzelésében jelen van, de a hazai gyártási szándék az 

alkalmazási szándékoknak már csak töredéke.  

Innovatív megoldások kidolgozása és piaci bevezetése a magyar vállalati szektorban a technológiai egységek 

egyes komponensei, építőelemei terén figyelhetők meg (lásd 3.2.1 és 3.3 fejezetekben). Bíztató, hogy a 

Platform által elvégzett felmérés alapján több mint 20 hazai vállalat foglalkozik komponens fejlesztéssel.  

A globális és ezen belül is a hazai hidrogén infrastruktúra kiépülése nagyban befolyásolja az ezen 

technológiára épülő műszaki megoldások, termékek elterjedését. Elsősorban természetesen a 

közlekedésben, ahol legyen szó bármilyen, légi földi vagy vízi közlekedési eszközről a töltőállomások 

rendelkezésre állása egy alapvető feltétel. A klasszikusan vett autóiparban a rendszerintegráció 

természetesen házon belül történik és a nagy márkák volumene mellett a piacra lépés hazai szereplők 

számára önállóan túl nagy tőkebefektetést igényelne. Viszont ezekre a termékekre is igaz, hogy olyan 

ütemben tudnak majd itthon elterjedni, ahogy azt a töltő infrastruktúra kiépülése lehetővé teszi. Azonban a 

különböző egyedi közlekedési igények kielégítésére és alacsony szériaszámú gyártása terén sok lehetőség 

mutatkozik. Ezekben az esetekben – pl. hulladékszállító járművek, közösségi közlekedési buszok, jól 

tervezhető, előre rögzített útvonalakon rendszeresen közlekedő teherautó flották, vagy kompok – egy-egy 

lokális töltőállomással a viszonylag kis távolságokat megtevő járműveket megfelelő módon és 

költséghatékonyan lehet ellátni hidrogénnel. Az ilyen típusú rendszerintegrációs tevékenységeknél, akár 

közlekedési akár telepített energiaellátásról van szó, átlagosan ~60%-os hazai hozzáadott értéket is 

elérhetünk. 
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Az USA-val kapcsolatban a legtöbb szakember fejében az az elképzelés él, hogy az amerikai állam nem 

avatkozik bele az innovációs folyamatokba, a jól működő piac mellett alig van szükség állami pályázatokra és 

támogatásokra, legfeljebb az innovációt és K+F-et segítő, megfelelő állami szabályozásra és adórendszerre. 

Ez a kép azonban messze van a tényleges helyzettől. Pl. az Apple indulásakor 500 ezer USD támogatást 

kapott az állami SBIR (Small Business Innovation Research) programtól. A Google által később használt 

algoritmusok kifejlesztéséhez a National Science Foundation (USA) adott alapkutatási pályázati támogatást. 

Természetesen mindezen technológiákból, megoldásokból előállítani az okostelefont zsenialitást, víziót, 

hatalmas KFI ráfordításokat és kiváló menedzsmentet igényel. De mégiscsak sokkal kevesebbet, mintha a 

technológiák nem álltak volna rendelkezésre. A magyarországi termék fejlesztések alapvetően a magyar 

tudományos eredményekre tudnak támaszkodni, így a Hidrogéntechnológiai Nemzeti Labor fontos alapköve 

lehet a hazai kisvállalati innovációnak. Az egyetemi és kutatóintézeti kompetenciák és kapacitások 

összekapcsolása a vállalati szektorral kiemelt potenciált hordoz. 

Az állami szerep nem csak az infrastruktúra, töltőállomások kiépítésénél kulcsfontosságú, hanem ez egyes 

közfeladatok ellátásánál az igénybe venni tervezett eszközök is meghatározhatóak lehetnek például innovatív 

közbeszerzések lebonyolítása révén. Nemzetközi tapasztalatok alapján hasonlóan eredményesnek bizonyul új 

hazai technológiai megoldások ösztönzésére az ún. Innovációs Partnerség gyakorlata, ahol az állam egy nem 

létező műszaki megoldást definiál a kiírásban, amelynek létrehozása a vállalatok feladata. Itt elsősorban 

állami nagyvállalatok, mint pl. a MÁV vagy rendvédelmi szervek, mint pl. az ORFK lehetnek potenciálisan 

érdemi megrendelők. 

Az új technológiák piaci bevezetésének egy másik kiemelten fontos dimenziója a szabályozás kialakítása, mind 

a jogszabályok mind pedig a standardok szintjén. Ahhoz, hogy itthon a hidrogéntechnológiák hatékonyan 

terjedjenek, legyen bennük piaci potenciál és a vállalatok biztos szabályozási környezetben folytathassák 

fejlesztéseiket a vonatkozó szabályozási elemek mielőbbi kidolgozása szükséges. 

Egyes Platform tagok véleménye alapján magyar KKV-k alapvetően három területen szenvednek hiányt, 

amelyek mindegyike lényegében valamilyen erőforráshiányt tükröz: 

 szabad tőke hiánya a termék- és piacfejlesztésre. Az erőforrások le vannak kötve a napi működésre, a 

normál üzletmenet fenntartására, 

 képzett, nyelvet beszélő fiatal kezdő és már ipari tapasztalattal rendelkező fejlesztő-tervező és 

kereskedő mérnökök hiánya. A hazai KKV-k sok esetben nem tudnak versenyképes jövedelmet, 

munkakörnyezetet biztosítani a nagy "multi" cégekhez képest, így utóbbiak nagy arányban felszívják 

az újabb generációk tehetségesebb tagjait, 

 kicsi, vagy teljesen hiányzik a hazai HTC-technológiai piac, amely így elégtelen a gazdaságos 

termékbevezetésre, viszont a külföldi piacépítéshez ez szükséges lenne, mint "gyakorló" terep vagy 

mint referencia. A külpiac építése viszont nagyon költségigényes; ehhez pedig nincs szabad erőforrás 
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sem személyi, sem anyagi, mert ami rendelkezésre áll, azt a napi működés jelentős részben fel is 

használja (lásd első pontban). 

A fentiekből is következően már nem meglepő, hogy a hidrogéntechnológiai berendezések és/vagy 

komponenseik hazai gyártása érdekében visszatérő jellegű javaslat volt a Platform munkája során, hogy 

szükséges lenne: 

 a KKV szektor támogatása gyártmány- és gyártásfejlesztésre, nemzetközi kooperáció fejlesztésre, 

külpiaci megjelenésre, 

 ipar-felsőoktatás együttműködést támogató pályázatok megjelenése, deklaráltan 

hidrogéntechnológiai témakörökben, 

 technológia és telephelyfejlesztési pályázatok megjelenése, amelyekben a hidrogéntechnológiai 

gyártásfejlesztés explicit módon megjelenik (és ne csak közvetetten, „erőltetetten” lehessen ezeket 

bele érteni a pályázatok alkalmazási körébe), 

 a hazai gyártás érdekében nemzetközi gyártócégek - teljes hidrogéntechnológiák vagy BOP 

komponensek gyártását végző cégek -, fejlesztő vállalatok magyarországi letelepedését, hazai 

vállalatokkal történő együttműködését ösztönző támogatások elérhetővé tétele (az 

akkumulátorgyártás területén ez már sikeresen megtörtént az utóbbi években),75 

 hidrogéntechnológiai oktatás, képzés fejlesztése, saját tananyagfejlesztéssel és/vagy EU-s 

tananyagok adaptálásával; továbbá laborháttér, fókuszált oktatási központ(ok) létrehozása. 

A fentiek, illetve a Platform felmérései alapján a hazai iparfejlesztési szempontból a következő területek 

tekinthetők perspektivikusnak, de azzal az „óvatos megközelítéssel” célszerű a felsoroltakat kezelni, hogy a 

hazai hidrogén szektor még csak csíráiban létezik, azaz egy-egy területen sok esetben csak egy-két cég aktív. 

Ebből fakadóan egy-egy cég esetleges kudarca akár az adott tématerület hazai „sorsát” is teljes mértékben 

befolyásolhatja jelenleg: 

 hidrogén tüzelőanyag-cellás kukásautó fejlesztés, gyártás, 

 hidrogén tüzelőanyag-cellás busz gyártás, 

 hidrogén tüzelőanyag-cellás (hordozható, szünetmentes) áramforrások gyártása, 

 hidrogén tüzelőanyag-cellás drónok gyártása, 

 hidrogén tüzelőanyag-cellás kishajó gyártás, 

 hidrogén kompresszorok, és kiegészítő berendezéseik gyártása, 

 elektrolizáló részegységek (kötegek) gyártása, esetleg teljes elektrolizálók gyártása (labor méretű 

alkalmazások, esetleg később ipari méretű alkalmazások), 

 hidrogén palackok, ezekből épített H-üzemanyagellátó rendszerek gyártása, 

                                                           
75

 Itt megemlítjük, hogy a jelenleg Európában épülő tüzelőanyag-cella, illetve elektrolizáló gyártó üzemek (ezek 
„gigafactory”-k, mivel gyártási kapacitásuk ~1GW/év körül lesz) részben IPCEI projektek keretében, illetve 
támogatásával épülnek. 
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 hidrogéntechnológiai egységek (TC köteg, elektrolizáló kötegek, turbinák) egyes komponenseinek 

fejlesztése-gyártása: vezérlő elektronika, vízmenedzsment, hőmenedzsment, légtechnika, 

csatlakozók, fittingek, szelepek, szenzorok, membrán elektród együttesek, bipoláris lemezek, 

protonvezető membránok, gázdiffúziós rétegek, hidrogéntüzelésre alkalmas égőtér.  

 rendszerintegrációs megoldások, elvileg több területen is lehetéséges: nehézgépjárművek, buszok, 

drónok, anyagmozgató járművek, hajók, személyautók, vonatok 

 

Az Irinyi Tervhez történő kapcsolódás 

A Magyar Kormány 2016. február 5-én elfogadta a hazai ipar fejlesztéséről szóló Irinyi Tervet, amely a 2016-

2020-as időszakra jelölte ki a gazdaságfejlesztés legfontosabb irányait. A Terv által kiemeltként azonosított 

ágazatok között nincs jelen a hidrogéntechnológia, sem teljes technológiai egység, sem komponens gyártás 

vonatkozásában. Közvetetten pl. az exportképesség fokozásán keresztül, vagy a zöldgazdaságon – mint 

kiemelt területen - keresztül segíthetné az Irinyi Terv a hazai iparfejlesztést a hidrogéntechnológiák 

területén, de a különböző stratégiákból fakadó, ilyen közvetett jellegű lehetőségek a gyakorlatban általában 

kevéssé működnek. Különösen, ha esetleg a pályázati bírálók ismeretei hiányosak a hidrogénről, 

hidrogéntechnológiáról, az e területen tapasztalható EU-s fejlődési tendenciákról (lásd 2.2 fejezet), és 

esetleg nem értik meg a hidrogén alapú fejlesztések lényegét, illeszkedését az Irinyi Tervhez vagy más 

stratégiai dokumentumokhoz. 

A Védelmi Ipari Tervhez történő (potenciális) kapcsolódás 

Jelen Fehér Könyv kidolgozásának időszakában nem volt elérhető a hazai Védelmi Ipari Stratégia, csak tudni 

lehetett elkészítésének szándékáról. A védelmi ipari stratégiára vonatkozó, előzetesen elérhető információk 

alapján nem valószínűsítjük, hogy ebben a hidrogén vagy tüzelőanyag-cellás technológiák megjelennek. 

Ugyanakkor mivel – a nemzetközi védelmi tendenciákhoz illeszkedően - a Magyar Honvédségben is 

megjelent többféle alkalmazási területen is a hidrogéntechnológiák alkalmazása iránti érdeklődés, ezért a 

(közel)jövő egyik feladataként célszerű lenne a védelmi ipari stratégiát áttekinteni, az esetleges szinergiákat 

beépíteni.76 

Hazai honvédelmi érdeklődés tapasztalható a nehezen detektálható FCEV felderítő járművek iránt, mivel a 

hidrogén tüzelőanyag-cellás hajtáslánc nagyon csekély zajt, rezgést, illetve hőt bocsát ki, ami ezen 

alkalmazásokban kifejezetten előnyös; miközben az akkumulátoros megoldás egy katonai felderítő jármű 

esetében a korlátozott hatótáv miatt határozottan nem előnyös. Honvédelmi érdeklődés van továbbá a HTC 

drónok iránt is, amelyek nagyobb méretűek, felderítő és/vagy logisztikai feladatokat is képesek ellátni; ez 

esetben is a kellően nagy hatótáv (~2-300 km) és a nehéz észlelhetőség jelenti a legvonzóbb tulajdonságokat. 

                                                           
76

 Példaként megemlítjük, hogy az 1960-as években, az első tüzelőanyag-cellás járművet (pontosabban prototípusát) 
megépítő General Motors nem is a polgári közlekedésben, hanem a védelmi célú HTC technológia-fejlesztésben 
jeleskedik, elsődlegesen a GM Defense divízióján keresztül. 

https://www.gmdefensellc.com/site/us/en/gm-defense/home/integrated-vehicles.html
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A Honvédség a hidrogén üzemű katonai járművek alkalmazásában is érdekelt; sőt e témakörben 

Magyarország – további négy EU tagállammal (Ausztriával, Belgiummal, Németországgal és a vezető ország 

Szlovéniával) együtt – jelenleg is részt vesz az Európai Védelmi Ügynökség által támogatott RESHUB nevű 

projektben. További hazai védelmi alkalmazási szándék van a tábori villamosenergia-ellátás terén, valamint a 

személyi és kisalegység szintű energiaellátás terén is. A Magyar Honvédség a Zrínyi 2026 Program keretében 

számos területen megújul, amely jó lehetőség arra, hogy ne csak kövesse az aktuális technikai fejlesztési 

irányokat, hanem részesévé is váljon azoknak. A hidrogén az egyik olyan terület, ahol számos katonai 

alkalmazás elképzelhető, így kiváló lehetőség nyílik a hazai ipari és akadémiai szektorral történő 

együttműködésre. 

A Linz-i Hidrogén Kezdeményezés 

Bár jogilag kötelező hatálya nincsen, de 2018 végén a Magyar Kormány (és további 24 tagállam) képviselője 

is aláírta a Linz Hydrogen Initiative nevű kezdeményezést77, amely a hidrogén és hidrogéntechnológiák 

fokozottabb alkalmazásáról szól, továbbá megfogalmazza a következőt: „Meggyőződésünk, hogy Európának 

az energetikai szektor fenntartható irányba történő átalakításának élvonalában kell járnia, mint a tiszta 

energia-technológiák fejlesztésének és alkalmazásának nemzetközi szintű vezetőszereplőjének.”  

Várható felfutás a mobilitási szegmensben 

A fejlesztések vonatkozásában nem csak a „mit”, hanem a „mikor, milyen ütemezésben” kérdése is 

ugyanilyen fontos. Az erre vonatkozó várakozásokat, terveket - a mobilitási szektorban - a világ egyik 

meghatározó tüzelőanyag-cella technológiai cégének (a Ballardnak – lásd 2.3 fejezetben) 2020-as befektetői 

tájékoztatója alapján célszerű áttekinteni. A Ballard befektetői tájékoztatója szerint elsőként, már 2020-tól az 

FCEV buszokból reméli bevételei nagy részét – ahogy ez a következő ábrán látható. (Az ábra csak az MHD, 

azaz a közép- és nehézgépjármű szegmensre vonatkozik.) Ezt követi egészen kis késéssel, kb. 2021-2022-től 

az HTC teherautók, majd 2023-tól a vasúti megrendelések felfutása. A hajózási szektorban alkalmazott 

tüzelőanyag-cella értékesítésből a cég 2025-től remél érdemi bevételt. A kvalitatív jellegű ábráról az is 

látható, hogy nagyjából 2025 körül van egyfajta trendváltás, amikortól a várható bevételek mindegyik MHD 

szegmensből jelentős növekedésnek indulnak. 

                                                           
77

 A közlemény teljes, magyar nyelvű szövege: www.hfc-hungary.org/Hydrogen_Initiative_HUN_kozlemeny_teljes.pdf  

http://www.hfc-hungary.org/Hydrogen_Initiative_HUN_kozlemeny_teljes.pdf
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42. ábra: az egyes tüzelőanyag-cellás közép- és nehézgépjármű (MHD) szegmens várható üzleti felfutása 2020-
2030 között. Forrás: Ballard Investor’s Day, 2020. 

4. Szabályozási és technológiai háttér egyes kiemelt területeken 

4.1 Hidrogén tüzelőanyag-cellás (FCEV) közúti járművek 

4.1.1 Hazai FCEV jogi státusz, szabályozás 

Közúti közlekedés 

Gyártás 

A M és N kategóriára nézve a hidrogénrendszerre vonatkozó követelményeket és az ezek teljesítésének 

ellenőrzésére szolgáló vizsgálatokat a 79/2009/EK rendelet78 és a 134. számú ENSZ előírás79 határozza meg. A 

két előírás nagyrészt átjárható. Ez azt jelenti, hogy az M és N kategóriákban, ha hidrogénüzemű a jármű, 

akkor sok más mellett e két, speciálisan az üzemanyag-rendszerre vonatkozó előírásnak is meg kell felelnie 

ahhoz, hogy típusjóváhagyást kapjon. Az L kategóriában a típusjóváhagyás feltételeit az ENSZ 146. sz. 

előírása80 tartalmazza. Alapvetően annyit érdemes tudni a vonatkozó követelményekről, hogy nem a 

kibocsátásra összpontosulnak, hanem a járműbe beszerelt hidrogén rendszer biztonságára (töltés, 

üzemeltetés közben, valamint baleset bekövetkezésekor). 

Forgalomba helyezés 

A típusengedéllyel rendelkező gyártó minden egyes járműegyedet ún. Megfelelőségi nyilatkozattal – CoC, 

Certfificate of Conformity – lát el, amely részletes műszaki adatokat tartalmaz, és bizonyítja, hogy az a 

járműegyed része annak a típusnak, amelyre a típusengedélyt megszerezte. Ennek a dokumentumnak a 

birtokában a forgalomba helyezéshez szükséges műszaki vizsgálat leegyszerűsödik, mivel ezen a szinten a 

gyártó garantálja a megfelelőséget. A vonatkozó adatokat rögzíti és a Műszaki adatlapot kiadja a közlekedési 

                                                           
78

 79/2009/EK Rendelet a hidrogénüzemű gépjárművek típusjóváhagyásáról és a 2007/46/EK irányelv módosításáról 
79

 ENSZ EGB 134. számú előírás: Egységes rendelkezések a gépjárműveknek és alkatrészeiknek a hidrogénüzemű 
járművek (HFCV) biztonságot érintő teljesítménye tekintetében történő jóváhagyásáról [2019/795] 
80

 UN Regulation No. 146.: Hydrogen and fuel cell vehicles of category L. (Nincs még magyar fordításban.) 
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hatóság. A dokumentum alapján történik meg a jármű regisztrációja, a forgalmi engedély, rendszámtábla és 

törzskönyv kiadása az okmányirodákban, kormányhivatalokban. 

Ha használtan kerül be Magyarországra egy hidrogénüzemű jármű, akkor is fontos kérdés, hogy az Európai 

Unió területéről jön-e a jármű. Az unión belül harmonizáltak a forgalomba helyezési szabályok, így amikor 

egy másik tagállamban kerül forgalomba egy jármű, akkor ugyanolyan követelményeknek kell megfelelnie, 

mint nálunk, így ez a rendszer átjárható és a használt jármű behozatal is leegyszerűsödik. Ebben az esetben a 

külföldi forgalmi engedély az adatok alapja. 

Forgalomban tartás 

A forgalomban lévő hidrogénüzemű jármű speciális karbantartása, javítása feltehetőleg a hazai 

importőrökön, márkaképviseleteken keresztül lesz kezdetben lehetőség. Ez annyit tesz, hogy ha valahol 

hidrogénüzemű járművet kínálnak, akkor az ahhoz kapcsolódó garanciális kérdések miatt is fel kell készülniük 

a diagnosztikai és szerelési tevékenységre. Ha használtan vagy szürke importból jönnek be túlnyomórészt a 

hidrogénüzemű járművek, akkor számolni kell ennek az iparágnak a felkészületlenségével, illetve csak a 

későbbi kialakulásával. Ha kellően elterjedt lesznek a hidrogénüzemű járművek, a független javítóipar is 

reagálni fog a keresletre. 

Az újként történő forgalomba helyezést követően a közúti járművek kategóriájuktól függő időközönként 

műszaki vizsgálatra kötelezettek, hiszen a műszaki megfelelőséget nem elég az első forgalomba helyezésnél 

biztosítani, azt folyamatosan fenn kell tartani. Az időszakos műszaki vizsgálat technológiájának minimum-

követelményeit alapvetően a 2014/45 EU irányelv szabályozza, amely alapján a részletes hazai jogi 

szabályozást az 5/1990. (IV.23) és 6/1990. (IV.23) KÖHÉM rendelet tartalmazza. Jelenleg hidrogénüzemű 

járművek esetében ez a vizsgálati rész az üzemanyagtartály és üzemanyagcsövek szemrevételezéssel történő 

ellenőrzésére terjed ki. A hidrogénüzem speciális biztonsági tulajdonságainak időszakos ellenőrzéséhez át kell 

tekinteni a lehetőségeket, hogy milyen tárgyi és személyi feltételekkel, milyen technológiával javasolt a 

vizsgálat, szükséges-e köztes ellenőrző szervezet bevonása. Amennyiben EU-szinten dolgozzák ki a 

hidrogénüzemhez tartozó részegységek időszakos megvizsgálásához alkalmazandó módszert, és azt EU 

jogszabályban rögzítik, akkor a hazai vizsgálati technológia is ahhoz fog igazodni. Ha ez nem történik meg, 

abban az esetben hazai szabályozás szükséges. Ehhez – a nagynyomású rendszerek hasonlóságát figyelembe 

véve – az LNG, CNG gázüzemű járművekre kidolgozott rendszer lehet az irányadó, amelynek központi eleme 

a tartályok, nagynyomású elemek külön szakműhelyben történő biztonsági ellenőrzése és a tartályok szoros 

nyilvántartása (ezeket ugyanis bizonyos feltöltési ciklusszámra méretezik, és ennek túllépése után ki kell 

vonni őket a forgalomból). 

Egyéb szempontok 

Hidrogénüzemű közúti jármű tesztelése közúton 

A közúti tesztelésre két lehetőség van, érdemes a fejlesztés mértékéről és a tesztelés útvonalától függően 

választani. A legkézenfekvőbb megoldás a P jelű rendszám kiváltása, amelyet a jármű javítási és jármű 
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kereskedelmi tevékenység ellátásához a belföldi jármű más EGT-államba történő javítási, vagy kereskedelmi 

jellegű szállítása, vagy kísérlet, vagy kipróbálás céljából üzemeltetett járműre lehet használni. A rendszám 

nem járműhöz köthető, hanem céghez, továbbá kapcsolódik néhány feltétel és kötelezettség a 

használatához, ez jogszabályban rögzítve van. A másik lehetőség az ún. fejlesztési célú járműként való 

használat, amelyet a jármű fejlesztője kérelmezhet, a minősítésről pedig a közlekedési hatóság dönt, ezekre a 

járművekre ideiglenes rendszámtábla kerül. 

Hidrogénüzemű járművek kezelése balesetek esetén 

Közúti balesetek sajnos minden elővigyázatosság és fejlett járműrendszer ellenére történnek. A 

hidrogénüzemű járművek ebből a szempontból kiemelten veszélyesek lehetnek a biztonságkritikus 

rendszereik sérülése esetén. A mentésben közreműködők számára ezért specifikus felkészülést igényel, hogy 

mi a helyes eljárás, ha hidrogénüzemű jármű vett részt balesetben. 

Hidrogénüzemű jármű zárt helyen 

A jelenlegi Országos Tűzvédelmi Szabályzat nem tér ki hidrogénüzemű járművek zárt térben való tárolására, 

így a hidrogénüzemű járművek hazai forgalomba helyezésével ezt a biztonsági aspektust is vizsgálni kell. A 

szabályozás az LPG és CNG üzemű járművek követelményeit taglalja, de biztonsági szempontból a hidrogén is 

ide sorolható, így fel kell mérni a vonatkozó szempontokat, nemzetközi példákat és meg kell tenni a rá a 

szükséges tiltásokat. 

Vasúti közlekedés 

Az Európai Unió vasúti rendszerében az üzemben tartására vonatkozó szabályozás jelenleg két részre osztja 

az európai vasúthálózatot. Az egyik a mindenhová elérhetőséget, hozzáférést biztosító közös európai hálózat. 

A másik az ettől független, elkülönített átjárhatósági irányelvekben meghatározott, nemzeti vasutak 

hálózata. A rendszerek között van átjárás, átfedés, de ezek szabályozásának hatásköre a választott 

alkalmazási területnek megfelelően az Unió vagy az egyes tagállamok feladata.  

Innovatív megoldás 

A hidrogénhajtású járművek engedélyeztetése – legalább is, ami az alternatív üzemanyag felhasználására 

vonatkozó előírásokat, követelményeket említi – a jelenlegi jogrendben innovatív megoldás. 

A Bizottság 1302/2014/EU Rendelete (2014. november 18.) az Európai Unió vasúti rendszerének „járművek – 

mozdonyok és személyszállító járművek” alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról 

10. cikk 

(1) Ahhoz, hogy a műszaki fejlődéssel lépést lehessen tartani, olyan innovatív megoldásokra lehet szükség, 

amelyek nem felelnek meg a melléklet előírásainak, és/vagy amelyek esetében nem alkalmazhatóak a 

mellékletben előirányzott értékelési módszerek. Ebben az esetben új előírásokat és/vagy új értékelési 

módszereket kell kifejleszteni az ilyen innovatív megoldásokhoz kapcsolódóan.  

(2) Az innovatív megoldások kapcsolódhatnak a vasútijármű-alrendszerhez, annak részeihez és kölcsönös 

átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemeihez. 
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Az elért látványos sikerek ellenére, azonban van néhány feladat, amely a jelenleg alkalmazott átmeneti 

megoldások helyett egységes szabályozást igényel. Ezek többek között, de nem csak ezekre korlátozva: 

- a hidrogén szállítása a vasutakon,  

- a hidrogén átfejtése,  

- a hidrogén üzemanyag feltöltése a vasúti járművekbe,  

- hidrogén üzemanyag lefejtése a vasúti járművekből szükség esetén. 

Légi közlekedés 

Gyártás és üzemeltetés 

A jelenleg érvényben lévő hazai és EU-s jogszabályok határozzák meg, hogy pontosan milyen státuszúak ezek 

a légijárművek. Lényeges, hogy ameddig egy technológia fejlesztési / kísérleti fázisban van, addig az EU 

2018/1139 ún. Alaprendelet (Regulation (EU) 2018/1139) 2. cikk (3)(d) bekezdése, és az ebben 

meghivatkozott Annex I. 1(b) pontja alapján nemzeti hatáskörben kell rendezni az adott „experimental” 

légijármű jogi státuszát. Ameddig a légijármű ebben a státuszban van (egészen a kereskedelmi célok 

megkezdéséig – értékesítés), addig a légijárművek gyártásáról, építéséről és műszaki alkalmasságáról szóló 

21/2015. (V. 4.) NFM rendelet alábbi pontjai szerint lehet ezt megépíteni és ezzel kísérleti-kutatási 

tevékenységet folytatni: 

Gyártás és engedélyeztetés 

2. Rész, II. Fejezet, 28-34§ 

Folyamatos légialkalmasság fenntartása (a karbantartást is beleértve) 

2. Rész, VII. Fejezet, 105§ (ez meghivatkozza a VI. Fejezetet, és leírja az attól való eltéréseket). 

Eljárásjogi szempontból figyelembe kell venni az 532/2017. (XII. 29.) Korm. rendeletet, mely a légiközlekedési 

hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályait tartalmazza. Ezen jogszabály XIII. fejezet 138.§-a írja le, hogyan kell 

az egyedi repülési engedélyt kérvényezni. 

Amennyiben a kísérleti légijárműből kereskedelmi forgalomban elérhető, ún. gyártott légijármű válik, akkor a 

jogi szabályozás (egy kivétellel) átkerül az EU-s oldalra (azon belül is az Európai Unió Repülésbiztonsági 

Ügynökségéhez) és alapvetően a 748/2012 EU Rendelet, illetve ennek Annex I (Part 21) része fogja 

meghatározni a gyártás és tanúsítás folyamatát és a kötelezően teljesítendő elemeket. Az egyetlen kivétel az, 

ha az így létrehozott kísérleti légijármű paraméterei szerint marad az Alaprendelet Annex I hatálya alatt. 

Ebben az esetben a fent említett nemzeti szabályok megfelelő paragrafusai szerint kell majd eljárni. 

Pilóta engedélyek 

A jelenleg érvényes kisgépes szakszolgálati engedélyek osztályjogosításai (singel engine piston – SEP és multi 

engine piston – MEP) belsőégésű hajtóművel rendelkező légijárművekre érvényesek. Ezek a leginkább 

elterjedt kisgépes szakszolgálati engedélyek sem akkus-elektromos, sem üzemanyag cellás repülőgépre nem 

érvényesek. 
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A kísérleti / fejlesztési fázisban ennek jelentősége nincs, mert a berepülés független a légijárművön 

elhelyezett hajtóműtől. Berepülő jogosítvánnyal a pilóta bármilyen légijárművet repülhet. A kísérleti gépekkel 

való repüléshez, a jelenleg érvényben lévő európai/EASA szabályozás szerint, berepülő pilóta jogosítás, vagy 

megfelelő repülési engedély szükséges. 

Azonban mindenképpen figyelembe kell venni, hogy egy ilyen kísérleti technológia elterjedése esetén meg 

kell oldani ezt a hiányosságot. Ugyan az elektromos repülőgépek nincsenek elterjedve (Európában egyedül a 

Pipistrel cégnek van egy kétszemélyes, már típusbizonyítvánnyal rendelkező, elektromos motorral hajtott 

repülőgépe), de feltétlenül szükséges az elektromos repülőgépekre érvényes pilóta engedély jogi 

feltételeinek kidolgozása is. Ezt lehetőség szerint oly módon kell szabályozni, hogy az sem a gyártókra, sem a 

képző szervezetekre, sem a pilótákra ne rakjon nagy anyagi terhet. Javaslat, hogy a meglévő SEP jogosítás 

privilégiumait kellene kiterjeszteni az elektromos repülőgépekre is, a megfelelő jogszabály módosításával. 

4.1.2 Hazai FCEV penetráció becslések 

A Magyar Gépjárműimportőrők Egyesülete (MGE) 2020 második felében egy vázlatos becslést adott a hazai 

FCEV penetráció várható mértékéről, különböző járműszegmensekben. A 2019-es értékesítési adatokat 

vették első sorban figyelembe az egyes gépkocsi-árszegmensekben, a következő előfeltevések mellett: 

 a hazai H2 töltőállomsok száma 2021-re minimum 3 db, 2030-ra minimum 12 db lesz,  

 kiinduláskor a jelenlegi FCEV igen magas árfekvést vettek figyelembe, de közeledve a 2030-as évhez, 

feltételezték egyfelől a vásárlóerő növekedését, valamint az üzemanyagcellás gépjárművek árának 

várható konszolidálódását az átlagjövedelemhez képest, amelyet az időközben megjelenő új 

modellek hatása is elősegít, 

 a piaci részesedés növekedését egyelőre a fenti, vagy ehhez közeli árfekvésű autók, valamint a 

drágább BEV, PHEV és hibrid autók terhére gondolják, 

 feltételezték, hogy a magyar állam és az EU támogatni fogja a projektet, a töltőállomások létesítését, 

az autók beszerzési és üzemeltetési költségeit átmeneti időre, de legalább 2030-ig, 

 az éves értékesítést és ezen belül az érintett szegmensek részarányát kismértékben növekvőnek 

gondolták; a tgk és busz piacot állandónak vették. 

Az új személyautó importban árfekvés alapján 2019-ben mintegy 2% esett az érintett árkategóriába, ezen 

belül mintegy 200 prémium BEV és PHEV autó került forgalomba. Itt a jelenlegi piaci lehetőségnél így kb. 

2500-2700 autóról beszélhetünk, amelyből az üzemanyagcellás autók meríthetnek. Ha ez a kategória ilyen 

részesedés körül marad meg, akkor 2020 és 2030 között az alábbi FCEV felfutás tartható elképzelhetőnek: 

2021-ben 10 darab, 2025-re 250 darab, 2030-ra 1400 darab, a tíz év alatt összesen mintegy 4500 darab FCEV 

személyautó forgalomba helyezését. Amennyiben azt feltételezzük, hogy az árak lefelé, a vásárlóerő és 

vásárlási hajlandóság pedig felfelé mozdul el, valamint az állam tovább támogatja a nulla emissziós autók 

elterjedését, akkor erre az időszakra további ~2000 FCEV autó értékesítését tartjuk elképzelhetőnek. 
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A busz és tehergépjármű piac összesen évi 6.000 darab körüli, amelyen belül a városi forgalomban inkább a 

BEV járműveket, míg a távolsági forgalomban az üzemanyagcellás meghajtást tartják reálisnak. A fokozatos 

felfutással 2021 és 2030 között egy 1.500 darabos FCEV mennyiséget el lehet képzelni. Mivel magas 

árfekvésű járművekről beszélünk, ezek részaránya a használt szgk importban is növekedni fog, becslésünk 

szerint 2025-től, így itt további évi kb. 300 használt üzemanyagcellás autó importjával kalkuláltak. Ez így 5 év 

alatt mintegy 1500 autót jelent az utakon. 

A fentieknek megfelelően 2030-ra kb. 9 000 - 10 000 hidrogén FCEV gépjármű futhat a hazai utakon. 

Amikor a megfelelő töltő kapacitásról beszélünk, figyelembe kell venni a Magyarországra jövő, illetve tranzit 

személy-, és áruforgalmat, amely – főleg főszezonban – akár jelentősebb is lehet a hazai igénynél. Ennek 

megfelelően úgy gondoljuk, hogy Győr, Tatabánya, Budapest (itt legalább 3), Miskolc, Debrecen, Szeged, 

Pécs, Zalaegerszeg, Veszprém és Székesfehérvár közelében összesen legalább 12 töltőállomás létesítése 

szükséges 2030-ig. Mivel ezek a töltőállomások jelentős beruházási terhet jelentenek, szükséges lenne az EU 

és a magyar állam hozzájárulása. Ehhez a 12 töltőállomáshoz pluszként jöhetnek a szállítmányozók és a busz 

üzemeltetők saját töltőállomásai, valamint a mobil töltőállomások. 

Egy másik hazai FCEV „felfutást” az Alternatív Üzemanyag-infrastruktúra irányelv (AFI) keretében készített, 

ún. Nemzeti Szakpolitikai Keret (NSzK) dokumentumban találhatunk, melynek első változata még 2016-ban 

készült81. Dicséretes, hogy Magyarország azon 14 EU tagállam közé tartozott ekkor, amely felvette Nemzeti 

Szakpolitikai Keret [25] dokumentumába a hidrogén infrastruktúra fejlesztésének tervét is. (Részletesebben 

lásd még az 1.2 és 1.3 fejezetekben, de emlékeztetünk rá, hogy ekkor még nem volt kötelezően létesítendő 

töltő-infrastruktúra a hidrogén, hanem csak önkéntesen választható.) A következő táblázat a hivatkozott, 

2016-os Nemzeti Szakpolitikai Keretben szereplő FCEV számokat tartalmazza, az akkor alkalmazott három 

szcenárióra. Sajnos a 2020-ra megadott célszámok még nem teljesültek; viszont a távolabbi jövőre vonatkozó 

FCEV túlzottan szerények. 

18. táblázat: hidrogén FCEV üzemű járművek száma a hazai Nemzeti Szakpolitikai Keret (2016) vállalásai alapján 
[25] 

 Alacsony elterjedési 
forgatókönyv 

Reális elterjedési 
forgatókönyv 

Magas elterjedési 
forgatókönyv 

 2020 2025 2030 2020 2025 2030 2020 2025 2030 

Hidrogénhajtású 
személygépjárművek 

0 15 30 15 30 80 25 60 120 

Hidrogénhajtású kis 
tehergépjárművek 

0 0 0 10 25 40 15 35 60 

Hidrogénhajtású nehéz 
tehergépjárművek 

- - - - - - - - - 

Hidrogénhajtású buszok 5 10 20 10 20 30 15 35 50 

 

                                                           
81

 1783/2016. (XII. 16.) Korm. határozat az alternatív üzemanyagok infrastruktú-rájának kiépítéséről szóló nemzeti 
szakpolitikai keret című programról 
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A fentiek egyébként rámutatnak arra is, hogy az egyes FCEV kategóriákra vonatkozó hazai statisztikai 

gépjármű nyilvántartást – a Belügyminisztérium működő rendszeréhez illeszkedve - minél előbb ki kell 

alakítani, főként az FCEV piaci folyamatok hazai követhetősége érdekében, részben pedig azért, mert az EU 

irányelvek alapján rövidesen lesz Magyarországnak is adatszolgáltatási kötelezettsége, és ne érjen 

felkészületlenül bennünket. 

Egy harmadik FCEV becslést közvetett módon, a 2020-ban az ITM által publikált Nemzeti Energia és Klíma 

Terv (NEKT) közlekedési célú megújuló energia felhasználási célszámai alapján tehetünk. A NEKT. 6. 

táblázatában szerepelnek a különböző közlekedési megújulók, üzemanyag szerinti és évek szerinti bontásban 

(ktoe/év), melyek közül most csak a megújuló alapú hidrogént mutatjuk be.  

19. táblázat: a megújuló alapú hidrogén magyarországi felhasználása (ktoe/év) a közlekedésben [forrás: NEKT, 
2020] 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Megújuló forrásból 
származó H2 

0 0 0 0 0 0 10,2 20,4 30,6 40,8 51 

 

Sajnos a NEKT csak 2026-tól számolna a zöld hidrogén megjelenésével, azonban ekkor egy meglehetősen 

jelentős „ugrással” 10,2 ktoe mennyiséggel, ami tömegben kifejezve: ~3.500 tH2/év. Jelen fejezet fókusza 

szempontjából célszerűbb, ha ezt a mennyiséget átváltjuk, személyautó vagy busz jellemző éves 

futásteljesítmény alapján jármű darabszámra, akkor a következő értékek adódnának: 

 3.500 tH2/év elegendő:   ~26.300 FCEV személyautó ellátására (@ 15ekm/év), vagy 

 3.500 tH2/év elegendő:   ~600 FCEV helyi járatos busz (@180 km/nap, 365 nap /év82) 

Ez meglehetősen nagy (elméleti) FCEV számok, ha az előző két összehasonlítási alaphoz viszonyítjuk. 

Ráadásul 2027-re elvileg e zöld hidrogén mennyiség már duplázódna, ami akár dupla ennyi FCEV jármű 

ellátását tenné lehetővé. Majd 2030-ra ötszöröződne a közlekedési végfelhasználású zöld hidrogén 

mennyiség 2026-hoz képest. Tiszta hidrogénként, és közvetlenül üzemanyag-cellás járművekben e hidrogén 

mennyiségek nagy számú FCEV kiszolgálását tennék lehetővé. Azonban a NEKT nem részletezi, hogy ezt így 

(tiszta hidrogénként) tervezi felhasználni közvetlenül FCEV-ekben, vagy esetleg – valamilyen részben - a 

hagyományos finomítói folyamatba bevíve tervezi felhasználni a zöld hidrogént, mert utóbbi esetben viszont 

kevesebb FCEV kell (hiszen a finomítói folyamatból hagyományos benzin/dízel üzemanyagok származnak ICE 

járművek számára, azonban a felhasznált zöld hidrogén miatt kisebb karbon-intenzitással kerülnek ezek 

előállításra). 

                                                           
82

 A napi 180-200 km-es futásteljesítmény egy helyi járatos busznál reális, átlagos érték; és némi felülbecsléssel az év 
minden napjára vonatkozóan feltételeztük. A városi forgalomban legelterjedtebb, 12 m hosszú, 3 ajtós buszokra 
vonatkozik a becslés, és nem csuklós vagy midi buszokra. 
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4.1.3 Potenciális ösztönzők, támogatások az FCEV járművek és a H-mobilitás terén 

Az FCEV járművekre, illetve „általánosságban” a hidrogén mobilitásra vonatkozóan az NHT Platform vezetése 

egy alaplistát állított össze - 2020. novemberében-, amely a Nyugat-Európában vagy már alkalmazott, vagy 

bevezetésre potenciálisan érdemesnek tartott ösztönzőket és támogatásokat foglalta össze. Ezen alaplistát 

egyfajta kiindulási, tárgyalási alapként, a közös gondolkodás megindítása céljából a Platform átadta a 

Közlekedési Munkacsoportnak, melynek tagjai az esetleges magyarországi bevezetés szempontjából 

véleményezhették, kiegészíthették (vagy éppen szűkíthették), módosíthatták e listát. 

A Közlekedési MCS tagok a következő (egyszerű, kvalitatív) minősítési rendszer alapján 2021 januárjában 

értékelték a közlekedési szakterületre vonatkozó ösztönzőket; és viszonylag számottevő mértékben 

módosították is az alaplistát. A következő táblázat a Munkacsoport vezető által összegzett értékelést 

tartalmazza a potenciális ösztönzőket és támogatások vonatkozásában, 2021.01.29-i állapot szerint. 

Természetesen a közeljövő feladati közé tartozik a pozitív előzetes értékelést kapott ösztönzők részletesebb 

vizsgálata, és adott esetben a tényleges hazai bevezetése. 

Minősítések jelmagyarázata: 

++ Magyarországi bevezetés javasolt, 

+ Magyarországi bevezetés megfontolásra javasolt,  

- Magyarországi bevezetés nem javasolt 

-- Magyarországi bevezetés kifejezetten kerülendő 

0 nem releváns  

 

S.sz

. 

Kedvezmény / ösztönző / támogatás Minősíté

s 

Hazai állapot Leírás, megjegyzés 

1 FCEV gépjármű vásárlási támogatás + nincs 

támogatás 

jelenleg 0 db FCEV 

gépjármű van 

1.a személygépkocsi + nincs 

támogatás 

BEV-nél van 

1.b tehergépkocsi + nincs 

támogatás 

 

1.c autóbusz ++ nincs 

támogatás 

BEV-nél van 

1.d vonat + nincs 

támogatás 

dízel vonatok 

helyett;villamos 

járművek támogatottak 

1.e egyéb + nincs vízi, légi jármű 
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S.sz

. 

Kedvezmény / ösztönző / támogatás Minősíté

s 

Hazai állapot Leírás, megjegyzés 

támogatás 

2. H2 töltőhálózat telepítésének 

támogatása 

++ nincs 

támogatás, még 

nem létesült 

töltőállomás; 

költséges 

elektromos 

töltőhálózatnál komoly 

hazai támogatások 

voltak, az alternatív 

töltőhálózatok CEF-ből 

támogathatók 

3. FCEV állami közbeszerzések + nincs Minden beszerezhető, 

ami legalább Euro-6 és 

használható (de belső 

égésű városi buszok csak 

2022-ig): ICEV, BEV, 

CNG, villamos járművek 

4. FCEV többletkibocsátási díj 0 adómentes EU szintű CO2 adó az 

újonnan forgalomba 

helyezett belső égésű 

járművek után 

5. belsőégésű (továbbá hibrid) 

gépjárművek betiltása 

0 nincs céldátum 2030-2035-től tervezik 

egyre több országban 

6. FCEV gépjárműadó + adómentes negatív ösztönzés 

lényeges lenne a belső 

égésűekre 

7. FCEV regisztrációs adó 0 0Ft/jármű  

8. FCEV gépjármű visszterhes 

vagyonátruházási illeték 

0 adómentes  

9. FCEV zöld rendszám ++ FCEV-re is 

vonatkozik 

2015.08.01-től 

9.a közterületi parkolás fizető 

várakozási övezetekben 

+ díjmentes 

(többnyire) 

 

9.b védett övezetek létesítése és 

behajtás védett övezetekbe 

+ kevés példa  

9.c egyéb, éspedig … 0  pl. buszsáv használata, 
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S.sz

. 

Kedvezmény / ösztönző / támogatás Minősíté

s 

Hazai állapot Leírás, megjegyzés 

rakodás 

10. H2 jövedéki adó + nem adóköteles EU jövedéki irányelvben 

szabályozva. A jövőben 

be lesz vonva a 

szabályozásba, akár az 

adózásba is, nyilván 

nagyon 

kedvezményesen. 

Negatív ösztönzés 

lényeges lenne a belső 

égésűekre. 

11. H2, FCEV kedvezményes áfa vagy 

áfa mentesség 

+ nincs EU Áfa irányelv szerint 

jelenleg nem adható 

kedvezmény. 

12. FCEV cégautóadó 0 nem adóköteles  

 

4.1.4 Hidrogén üzemű, de belső égésű (ICE) motort alkalmazó hajtások, mint átmeneti technológiák 

A Platform kereténben elsősorban a tüzelőanyagcellás technológia fejlesztésén és alkalmazásán van a fő 

fókusz. Az eredmények validálása és a technológia széleskörű bevezetéséhez szükséges lenne mind a 

járműpark, mind pedig a töltő-infrastruktúra kiépítésére. A gyakorlat azonban eddig azt mutatta, hogy a FCEV 

járművek iránti kereslet hiányában nincsen beruházási hajlandóság a hidrogén töltőhálózat kiépítésére, e 

nélkül viszont a járművek költséges beszerzése riasztja el a felhasználókat. A problémát tetézi, hogy kellő 

számú hidrogén végfelhasználó és elosztó hálózat nélkül a hidrogén előállító kapacitás kiépítése sem várható. 

A Fehér Könyvben megfogalmazott célok elérése egy fokozatos FCEV jármű elterjedést feltételez, jogosan, és 

az egyes járműszegmensekben eltérő dinamikával. Emellett azért kifejtést érdemelnek a hidrogén üzemű, de 

hagyományos belső égésű motorral (ICE) rendelkező hajtásláncok is, melyre egyes szakértők „átmeneti” 

megoldásként (bridging technology) tekintenek, mivel ez gyakorlatilag azonnal rendelkezésre áll, és az FCEV 

tömeges megjelenéséig (költségcsökkenésig) gyorsabban kiépülő közlekedési hidrogén igényt tudna 

biztosítani. Az átmeneti technológiák különlegessége, hogy első lépésben hagyományos, belső égésű 

motoros járművek részleges (dual-fuel) hidrogén üzemével jelentősen kisebb beruházás árán teremt 

keresletet a hidrogénre, mint a tüzelőnyagcellás járművek. Vagyis ez a fajta megoldás hidat képez (bridging 
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technology) a tisztán hidrogén üzemű járművek felé. (A hidrogén töltőállomás vonatkozásában az ezzel 

kapcsolatos előnyökre a 4.2.1 fejezet is kitér.) 

Történelmileg messzire (akár a 19. századig) nyúlik vissza a hidrogénnel hajtott kísérleti járművek története. 

Az 1960-as évektől újra meg újra komolyabban is felvetődött a hidrogénnel hajtott belsőégésű motoros 

hajtás fejlesztése. Az 1990-es években BMW intenzíven dolgozott egy hidrogénnel üzemeltetett belsőégésű 

motor fejlesztésén, amely a 7-es modellsorozata meghajtására szolgált. Az eredetileg benzinüzemű 12 

hengeres motort állították át H2-üzemre, úgy, hogy a benzinhajtás lehetősége is megmaradt. A legfőbb 

változás a levegőbeszívó rendszert és a hidrogén adagolására szolgáló új szelep beszerelését jelentette. A 

benzinvezetékhez kiegészítésül a hidrogéntankhoz párhuzamosan egy második vezetéket integráltak. A 

gyújtógyertya szikrája a hidrogén-levegő keverékben elindítja az égést. A jobb tömítés érdekében új 

dugattyúgyűrűket alkalmaztak, a hidrogén tárolására pedig egy további tartályt építettek be („kryrotank”). A 

hidrogén nagy nyomással közvetlenül az égéstérbe nyomták be. Az égéstermék vízgőz és nitrogén-oxid, mely 

utóbbit katalitikus utókezelés útján közel nullára csökkent. A kenőolajból származó, ez esetben 

elkerülhetetlen emisszió 1 gCO2/km, ami igen csekély. 

A MAN 1996-ban, majd 2006-ban állított kísérleti üzembe először Otto-motoros, majd dízelüzemű 

hidrogénhajtású buszokat. Utóbbiból 14 db készült részben szívó-, részben pedig turbófeltöltésű változatban. 

A hidrogénhajtással elérhető hatásfok a benzin- és a dízelüzemű motorok indikált hatásfoka (28, illetve 40%) 

közé tehető. A MAN 2021-ben bejelentette, hogy 2023/24-ben ismét komoly üzemi kísérletbe kezd 

Bajorországban hidrogénüzemű belsőégésű motorral, illetve üzemanyagcellás technológiával hajtott 

kamionok és aztóbuszok bevonásával. 

A belga BeHydro cég nemrég dízelolaj/hidrogén-üzemre alkalmas motort fejlesztett ki, amely modul-

rendszerben bővíthető, teljesítménye akár az 1 MW-ot is elérheti. Elsősorban folyami hajók, másodsorban 

vasúti járművek hajtására tervezik alkalmazni. Kisebb cégek - köztük a brit ULEMCo - felkészültek arra, hogy 

meglévő dízelmotorokat utólagosan felszerelt üzemanyagellátó rendszerrel és néhány módosítással 

hidrogénüzemre állítanak át. 

Több cég a hidrogénben első sorban azt a lehetőséget látja, hogy a hagyományos dízelmotorok 

üzemanyagához hozzákeverve javítható vele az égés minősége, így a hatásfok, valamint csökken a 

károsanyag- kibocsátás. Az egyébként kiérleltnek mondható technológiák korlátos számú alkalmazása során 

még nem született kellően elegendő meggyőző tapasztalat azokra a kételyekre nézve, amelyek a hidrogén és 

hagyományos motorszerkezeti anyagok esetleges összeférhetetlenségére, a hidrogénnek a kenőanyagra 

gyakorolt kedvezőtlen hatása miatti kenési nehézségekre vonatkoznak, s utóbbiak miatt kerámia-betétek és 

súrlódó felületek alkalmazását tartanák szükségesnek. 

Nemzetközi irodalmi adatok szerint a gépkocsin elhelyezett hidrogéntartályban szállított hidrogénnel 

üzemelő belsőégésű motoros hajtáslánc hatásfoka a legjobb esetben 35%, az üzemanyagcellás elektromos 

hajtás esetén ez viszont akár 50% is lehet. Az utóbbi esetben további javító tényező a fékezési energia 
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visszatáplálása az elektromos rendszerbe, aminek a megoldása a belsőégésű motor esetében további 

részegységek és tároló akkumulátor beépítését tenné szükségessé. Ennek ellenére vannak olyan területek 

(nehéz tehergépkocsik, autóbuszok, belvízi hajók és vasúti járművek), ahol a hidrogénüzemű belsőégésű 

motorok alkalmazása amolyan „híd-technológiaként” akár sikeres és gazdaságos is lehet. 

A fentiek mellett és az akkumulátoros hajtástechnika térnyerésével párhuzamosan az utóbbi évtizedben a 

fejlesztés súlypontja áttevődött a hidrogénnek az üzemanyag-cellákban elektromos árammá történő 

átalakítása révén történő hasznosítására. 

4.2 Hidrogén töltőállomások és a hidrogén jövedéki adó vonzatai 

4.2.1 Hidrogén töltőállomások 

A hidrogén töltőállomásokra vonatkozó EU-s technológiai útitervek a 2.2.4 fejezetben találhatók, de 

érintőlegesen a 4.1.2 fejezet is foglalkozott ezekkel a hidrogén üzemű járművek penetrációjának becsléséhez 

szükséges mértékig. E fejezeteket tehát célszerű előzetesen elolvasni a jobb megértés érdekében. 

A hidrogén töltőállomsokat többféle szempont szerint csoportosíthatjuk.  

 A hidrogénellátás szempontjából a két alaptípus:  

a) helyszíni (on-site) hidrogén előállítással rendelkező HRS, 

b) egyéb helyszínen előállított hidrogén beszállításán alapuló HRS. 

 Az alkalmazott nyomásszint szempontjából is két alaptípus létezik jelenleg: 

a) 300 bar-os, amely főként buszok, targoncák töltésére szolgál, 

b) 700 bar-os, amely elsősorban személyautók töltésére szolgál. 

 A hidrogén töltőállomás kialakítása, létesítése szempontjából is két fő típus létezik83: 

a) integrált kialakítású, amikor a hidrogén kútoszlop (diszpenzer) egy hagyományos üzemanyagtöltő 

állomás egyéb üzemanyag kútoszlopai mellett, azok közvetlen közelében helyezkedik el, 

b) magában álló („stand alone”) kivitel, amikor a hidrogén töltőállomás önálló helyszínre kerül, ahol 

esetleg a hidrogéntöltés az adott terület egyetlen funkciója (ez általában konténeres kialakítás). 

Fontos, hogy a megadott nyomásértékek a hidrogén jármű tankjában uralkodó nyomásra feltöltött 

állapotban utal. A hidrogén töltőállomás kompresszorának tehát ennél nagyobb nyomásszintet kell 

létrehoznia. A 700 bar tanknyomás személyautóknál azt jelenti, hogy a töltőállomás kompresszora kb. 850 

bar maximális nyomást biztosít, hogy a tankolás rövid időn belül (max. 5 perc) megtörténhessen. 

A helyszíni (on-site) előállítás történhet elektrolízissel vagy metán vízgőzös bontással. Mindkét esetre 

található több példa is szerte a világon, azonban az elektrolízist (vízbontást) tekinthetjük a „zöldebb”, 

preferált előállítási módnak, főleg, ha a folyamathoz szükséges villamos áram megújuló forrásból vagy 

                                                           
83

 Természetesen létezik átmeneti megoldás, a „félig integrált” kialakítás is, amikor a hidrogén töltőállomás egy 
hagyományos benzinkúton kap elhelyezést, de a H2 töltőoszlop nem a többi üzemanyag töltőoszlopa mellett kerül 
elhelyezésre, hanem többé-kevésbé szeparáltan. Ilyenre példa az Innsbruck-i HRS, vagy a dániai Koldin töltőállomása. 
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valamilyen low-carbon előállításból származik. A más forrásból történő ellátás azt jelenti, hogy például egy 

központi hidrogén előállító üzemből trailerekkel (jelenleg ~50-250 bar nyomáson), esetleg csővezetéken 

érkezik a hidrogén a töltőállomásra. Ez utóbbi kevésbé elterjedt, de Kaliforniában és Németországban van 

csővezetékes ellátásra is példa; azonban jelenleg a leggyakoribb a trélerrel történő hidrogén beszállítás a 

töltőállomásokra. Az elektrolízis alapú on-site előállítás egyik előnye, hogy a VER kiszabályozását is segítheti 

(ezt részletesen lásd 4.3.1 és 4.3.2 fejezetekben). Ennek hazánkban is fontos szerepe lehet, mert így az 

olcsóbb éjszakai villamos energiát lehet felhasználni a hidrogén előállítására. A völgy vagy mélyvölgy 

időszakban ráadásul a hazai villamosenergia termelés karbon-intenzitása – azaz a gCO2/kWh alapú rendszer 

szintű kibocsátás – alacsonyabb az átlagoshoz képest, mivel éjszaka magasabb a nukleáris villamosenergia 

termelés részaránya. 

A hidrogén töltőállomásokat az elhelyezkedésük, illetve létesítésük „fázisa” – és ezekkel összefüggésben a 

kiszolgálandó fő járműszegmensek – szerint is csoportosíthatjuk: 

 Demonstrációs HRS 

 Célja: HRS megismertetése a társadalommal, HRS, de még inkább a hidrogén iparág társadalmi 

elfogadottságának felépítése, hidrogén kínálat biztosítása, telepítési, üzemeltetési tapasztalatok 

(CAPEX/OPEX adatok), 

 Helyszíne: az első HRS javasolt megvalósítási helyszíne Budapest, esetleg infrastrukturális 

beruházási vagy üzemeltetési szempontok is szerepet játszhatnak még a helyszín 

kiválasztásában. Az első demonstrációs HRS-eket érdemes összekötni FCEV buszok vagy 

teherautók beszerzésével, hogy egy projekten belül keresletet is teremtsünk a hidrogénre. 

Jelenleg ugyanis nem bízhatjuk a piacra, hogy keresletet teremtsen a hidrogénre amint a töltő 

elérhetővé válik.  

 Fejlesztési időszak: 2021-2025 

 Központi/Telephelyi HRS 

 Célja: a helyi és helyközi személyszállításban és a belföldi/lokális árufuvarozásban FCEV 

járműflotta hidrogén üzemanyaggal történő kiszolgálása, a hidrogén iparág társadalmi 

elfogadottságának felépítése. Telepítési, üzemeltetési tapasztalatok (CAPEX/OPEX adatok). A 

telepítések pilot szolgáltatási projektek megvalósításával reálisak, melyek a HRS-ek 

kihasználtságát is biztosítják. 

 Helyszíne: helyi, illetve helyközi autóbuszos tömegközlekedési vállalatok autóbusz depói. Közúti 

teherfuvarozó szállítmányozó vállalatok telephelyei.  

 Fejlesztési időszak: 2021-2025 

 TEN-T közlekedési folyosók mentén hidrogén folyosó HRS 

 Célja: A nemzetközi árufuvarozásban és közlekedésben résztvevő FCEV járművek hidrogén 

üzemanyaggal történő kiszolgálása. 
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 Helyszíne: Mediterranean, Orinet/East – Med, Rhine – Danube TEN-T közúti, vasúti, vízi 

közlekedési folyosók mentén. 

 Fejlesztési időszak: 2025-2035 

 Országos HRS hálózat kiépítése 

 Célja: HRS országos lefedettség, FCEV járművek hidrogén üzemanyaggal történő kiszolgálása. Ez a 

lépés csak akkor válik reálissá, amennyiben a személyautók között is elterjednek a hidrogén 

meghajtású járművek. Jelenleg a gyorsan fejlődő BEV technológia és infrastruktúra miatt ezt a 

fejlettségi szintet a hidrogén nem biztos, hogy el fogja érni a személyautó szegmensben. 

 Fejlesztési időszak: 2030-2038 

 

43. ábra: TEN-T közlekedési folyosók Magyarországon 

A fenti összefoglalásból megállapítható, hogy az első HRS-ek valószínűsíthetően demonstrációs és 

központi/telephelyi HRS-ek lesznek, így az ideális helyszínek a főváros, a megyeszékhelyek és azon 

települések, ahol a helyi és helyközi autóbuszos és speciális személyszállításban, továbbá a belföldi/lokális 

árufuvarozásban FCEV járművek használatára van lehetősége a szolgáltatóknak. Valószínűsíthető, hogy lesz 

átfedés a helyszínekben, így a demonstrációs HRS/HRS-ek mindenképpen nyilvános 

üzemanyagtöltőállomásokon érdemes megvalósítani, míg a központi/telephelyiek egy része lesz csak 

nyilvános üzemanyagtöltőállomás. Ezenkívül a HRS telepítési helyszínének a meghatározásakor a következő 

feltételeket is figyelembe célszerű venni: megújuló villamos energia / hidrogén vagy elosztó hálózatok (TEN-

E) jelenléte, kikötők, repülőterek, logisztikai központok jelenléte. (Megemlítjük, hogy megfontolás tárgyát 

képezheti az esetleges közös, civil és honvédelmi célú, illetve hasznosítású hidrogén töltőpontok létesítése is 

az erre alkalmas helyszíneken, ugyanis egy erre irányuló projektben (RESHUB84) jelenleg a magyar honvédség 

éppen részt vesz.85) 

                                                           
84

 A 2019-ben elindult RESHUB projekt vezető nemzete Szlovénia, rajta kívül Ausztria, Belgium, Németország és 
Magyarország vesz még benne részt. Az öt ország sikeresen pályázott az uniós strukturális alapoknál, első lépésként a 
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A HRS-k kapacitásait minden esetben a tervezett kihasználtság alapján szükséges tervezni. Példaként 

említhető, hogy a logisztikai ágazat előrejelzése szerint a nehéz tehergépjárművek optimális üzemeltetésben 

üzemanyaggal történő ellátásához 2030-ig körülbelül 1 500, napi 2 tonna hidrogén kapacitással rendelkező 

HRS-re lenne szükség az EU-ban. A nyomásszintek tekintetében jelenleg mindkét nyomásfokozatra szükség 

van mert személyautók esetén a 700 bar kell, míg buszok (teherautók) esetén a 350 bar nyomás használatos. 

Azonban megfigyelhető egy iparági trend, miszerint a Hyundai, amelyik ma az egyetlen OEM gyártó, 

amelynek FCEV nehéz tehergépjárműve forgalomban van, továbbá a Nikola/Iveco, az egyik legnagyobb 

nehéztehergépjármű OEM is mintha a 700 bar-os rendszer mellett tenné le a garast. Az iparági tendenciákat 

nagyon szorosan kell figyelni jelenleg, hiszen a hidrogén iparág ma alakul ki, mondhatjuk azt is, hogy mi is 

részesei vagyunk a kialakításának. A HRS-ek CAPEX igényei kiemelten magasak, főleg a 700 bar-os 

rendszereké. A tankolási mennyiségek egy pilot projekt esetén is minimálisak lehetnek, ezért érdemes egy 

pilot állomáshoz egy minimál flottát is hozzárendelni. 

A kezdeti HRS létesítő beruházások megvalósulását állami/EU-s források lendíthetik előre, kifejezetten magas 

intenzitással. A magas beruházási igények és a közeljövőben támogatási forrás nélkül nem várt megtérülés a 

kizárólag saját forrásból történő beruházásokat nem teszi reálissá. Az említett források rendelkezésre állása 

esetén reális lehet a vázolt lépések megvalósítása. 

A hidrogén dekarbonizációban és az energetikai átmenetben meglévő kiemelt szerepe okán, továbbá 

összhangban a HRS-ek ideális helyszíneivel a Gázhálózati Munkacsoport álláspontja alapján a HRS-ek 

célcsoportjainak sorrendje a következő: 

Elsődleges potenciális célterületek: 

1) Városi autóbuszos tömegközlekedés; 

2) Belföldi közúti árufuvarozás; 

További célterületek: 

3) Helyközi autóbuszos közlekedés 

4) Nemzetközi közúti árufuvarozás 

5) Vasúti szállítás és nemzetközi vízi árufuvarozás 

6) Városi speciális személyszállítás (például: taxi flották, autómegosztó flották) 

7) Légi közlekedés (földi kiszolgálása) és áruszállítás, anyagmozgatás (pl. targoncák) 

A nehéz tehergépjárművek dekarbonizációjában az FCEV nehézgépjárműveket tekintik az egyik 

legígéretesebb megoldásnak. A tisztán elektromos teherautók a több tonnás akkumulátor miatt a jelenlegi 

akkumulátortechnológiák mellett nem jelentenek költséghatékony alternatívát a dízel meghajtású 

                                                                                                                                                                                                 
megvalósíthatósági tervek elkészítésére, de a COVID-19 vírus okozta helyzetben ennek tényleges végrehajtása csúszik. 
Magyarország vonatkozásában öt katonai objektum területén tervezett ilyen hidrogén-alapú töltőpont kialakítása, 
amelyek úgy helyezkednek el, hogy azok biztosítsák egy az országon áthaladó szövetséges katonai konvoj ellátását.  
85

 Erről további részletek a HM Modernizációs Intézet által írt tanulmányban találhatók, amely a Platform online 
tárhelyén érhető el a tagok számára. 
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teherautóknak, a hidrogén meghajtás viszont pont ezt a negatívumot tudja kiküszöbölni. Az ágazat 

előrejelzése szerint ezen járművek optimális üzemeltetéséhez üzemanyaggal történő ellátása érdekében 

2030-ig körülbelül 1500, napi 2 tonna hidrogén kapacitással rendelkező HRS-re lesz szükség az EU-ban. 

A vasúti alkalmazásokat illetően a hidrogénüzemű vonatok jelentős piaci potenciállal rendelkeznek. Az HTC 

vonatok 2030-ban egyes előrejelzések szerint 20%-os részesedéssel fognak bírni a nem villamosított, jelenleg 

dízel mozdonyokkal kiszolgált vasúti vonalak összeurópai hálózatán. Mindez azt jelenti, hogy a jelenleg 

dízelüzemű mozdonyokból minden ötödik hidrogénnel fog működni. Ez azért is lenne előnyös, mivel a vasúti 

közlekedés koncentráltan, csak egy-egy töltési helyszínen nagy mennyiségű hidrogént igényelne, folyamatos, 

jól tervezhető kiszolgálással. A vasúti hidrogén töltőállomások kihasználtsága ezáltal – gondos tervezés 

esetén – akár már a kezdetektől magas lehet; nem beszélve arról az opcióról, ha olyan első helyszín(eke)t 

lehetne találni, ahol bimodális, tehát a vasút és a közút felé történő hidrogén kitankolás egyaránt 

megvalósulhat, ugyanazon hidrogén-infrastruktúráról. Ez nyilván nagyban segítené a megtérülést. 

Németországban 2020-ban már két vasúti hidrogén töltőállomás építése is megkezdődött (Bremervörde és 

Höchst városokban). Ráadásul a Höchst Ipari Parkban létesülő HRS létező példa a bimodális kiszolgálásra is, 

mert a vonatok mellett teherautók és buszok hidrogén feltöltését is végezhetik itt a szerencsés elhelyezkedés 

és megfelelő technológiai kialakítás miatt.  

EU-s (FCH JU) pályázati háttér és főbb fejlesztési irányai a H2 töltőállomások vonatkozásában 

A következőkben bemutatunk néhány FCH JU (lásd 2.1 fejezetben) pályázati kiírást az utóbbi évekből 

hidrogén töltőállomások demonstrációjára vonatkozóan, mert ezek már címükben is meglehetősen 

informatívak, és egyben kijelölik az EU – pontosabban az iparág – által kívánatosnak tartott fejlődési 

irányokat, mivel ezek a pályázati kiírások eleve erőteljes ipari koordinációban születnek: 

 FCH-02-1-2019 Kombinált elektrolizáló és hidrogén üzemanyagtöltő állomás, valamint Power-to-Gas 

rendszerek, 

 FCH-01-8-2016: Innovatív hidrogén kompresszor technológiák fejlesztése a decentralizált, kisebb 

léptékű hidrogén üzemanyagtöltő-állomásokhoz és tárolókhoz, 

 FCH-01-8-2020: Innovatív hidrogén kompresszor-technológia méretnövelése és demonstrációja 

nagykapacitású hidrogén töltőállomásokhoz, 

 FCH-04-2-2019 Hidrogén tankolási protokollok közepes és nehézjárművek részére, 

 FCH-02-02-2016: Kompakt reformáló berendezések fejlesztése decentralizált biohidrogén előállítás 

céljából, 

 FCH-01-6-2020: Folyékony hidrogén, mint üzemanyag használatának demonstrálása a vízi közlekedés 

szegmenseiben, 

 FCH-04-1-2020: Műszaki és adminisztratív akadályok leküzdése a hidrogént is szolgáltató multi-

üzemanyag töltőállomások terjedése érdekében, 
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 FCH-04-2-2020: Hidrogén alapú üzemanyagok alkalmazása utasszállító hajók esetében, 

 FCH-01-5-2019 Föld alatti hidrogéntárolóval rendelkező hidrogén töltőállomás (HRS) fejlesztése, 

 FCH-01.5-2014: Költséghatékony és megbízható hidrogén töltőállomás komponensek és rendszerek 

fejlesztése tüzelőanyag-cellás járművek tankolásához, 

 FCH-01-10-2016: Tüzelőanyag-cellás, városi kisteherautók használatának és kapcsolódó 

infrastruktúrájának validálása, 

 FCH-02.10-2014: Központi, nagy teljesítményű elektrolizáló megvalósíthatóságát szolgáló 

demonstráció, amely villamos rendszerszintű szolgáltatásokat is nyújt és hidrogén ellátást, 

disztribúciót is biztosít. FCH-02-7-2016: Gyors válaszidejű, nagyléptékű elektrolízisüzem demonstrá-

ciója, amely villamos hálózati szolgáltatásokat nyújt és hidrogént állít elő (E két utóbbival 

szándékosan nem csak „tisztán” közlekedési jellegű, töltőállomásokhoz kapcsolódó pályázati 

kiírásokat soroltunk fel, hanem igyekeztünk ezúton is bemutatni, mennyire összefonódik a hidrogén 

révén a közlekedés és az energetika.) 

A fenti felsorolásból az is látható, hogy ezek egy része még a 2010-es évek első feléből származik, és ezekre 

döntő részben eddig nyugat európai tagállamok (pontosabban cégei) pályáztak, valósították meg, és tettek 

szert tapasztalatokra. Magyarország sajnos eddig nem vett részt ilyen FCH JU (2021-től Clean Hydrogen for 

Europe) projektben, mely lemaradást célszerű lenne behozni a töltőállomások terén is. 

 

44. ábra: meglévő és tervezett hidrogén töltőállomások Európában 2020 januári állapot szerint. Forrás: LBST, 
2020 
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A keresleti és kínálati oldal összehangolt fejlesztése („tyúk vagy a tojás” dilemma) 

A hidrogén alapú mobilitás fejlesztésében kiemelt hangsúlya van a kereslet és a kínálat párhuzamos, egymást 

figyelembe vevő fejlesztésének („a tyúk vagy a tojás” dilemma hatékony feloldása érdekében). A korábban 

vázolt menetrend alapján az demonstrációs HRS-eknek érdemes a projektben résztvevő cégek 

infrastrukturális elemeihez igazítani a töltőállomásokat (előállítás, szállítás, tárolás és üzemeltetés 

szempontjából is), illetve a demonstrációs szempontok miatt természetesen érdemes nagy forgalmú, 

reprezentatív helyszínekben gondolkodni, pl. jelentős forgalmú budapesti töltőállomások, vagy nagy 

forgalmú helyszínek mellett, infrastrukturális szempontból előnyös helyszínek. 

Nagyon fontos, hogy a stratégiai helyeken többcélú HRS-ek legyenek telepítve, amelyek különböző 

közlekedési alkalmazásokat tudnak kiszolgálni, először elsősorban a különböző közúti alkalmazásokra értve, 

később pedig akár a vasúti, folyami vagy a repülőtéri logisztikában. 

A TEN-T közlekedési folyosók mentén hidrogén folyosó HRS és az országos HRS hálózat kiépítése során a 

meglévő, hagyományos üzemanyagtöltőállomásokhoz integráltan történő telepítésnek további előnye, hogy 

a már meglévő infrastruktúra elemeinek túlnyomó többsége (közúti csatlakozások, meglévő közművek, 

kiszolgáló helyiségek stb.) használható, nem szükséges duplikálva megvalósítani. 

Egy másik praktikus ok a TEN-T hálózat menti hidrogén töltőállmás fejlesztésekre, hogy az EU források is 

kifejezetten preferálják az ilyen, „hidrogén korridor” típusú fejlesztéseket, és például a CEF (Connecting 

Europe Facility) forrásból, a Nyugat-Európában már formálódó hidrogén korridorokhoz illeszkedő – ebből 

fakadóan nagy valószínűséggel TEN-T hálózat menti – hidrogén töltőállomások könnyebben juthatnak 

támogatási forráshoz. Ugyanez igaz az 5.5.1 fejezetben részletesebben is tárgyalt IPCEI projektekre, illetve 

célzottan azon IPCEI projektekre, amelyek több országra kiterjedő, jelentős hidrogén töltőállomás-hálózat, 

illetve hidrogén üzemű járműállomány megvalósítását tűzik ki célul. (Lásd pl. Balck Horse, Blue Danube @ 

Green Hydrogen, H2Go IPCEI projekt terveket, amelyek Magyarországot is érintik. Az NHT Platform e 

projektek osztrák és szlovák koordinátoraival, valamint viszonylag magas számú hazai érdeklődő 

részvételével online egyeztetéseket szervezett 2020-2021 folyamán. Az IPCEI energetikai és közlekedési 

projektek közötti rugalmasságát kihasználva ezek jól tudnák szolgálni a HRS-ek elterjedését is, így az erről 

szóló 5.5.1 fejezet áttekintése feltétlen javasolt.) 

Lehetőség szerint kerülendő, főleg a korai fázisban az olyan HRS töltőállomás projekt, amely „szigetszerűen” 

létesülne és nem lenne hozzá biztosítva megfelelő számú hidrogén üzemű jármű. Így járt például Szlovénia, 

ahol évekkel ez előtt a Bled-i (szlovén) H2 töltőállomáshoz csak mindössze két személyautó tartozott, és azok 

is csak néhány hónapig voltak jelen egy pályázatnak köszönhetően, majd a járművek elhagyták a régiót. A 

jelentős CAPEX-en létesített szlovén töltőállomás pedig évek óta kihasználatlanul állt86. „Szigetszerű” 

hidrogén töltőállomást, tehát amelyik nem érhető el a környező országok HRS töltőállomásaitól vagy nem 

                                                           
86

 Egy-egy ilyen projekt valószínűleg nem hogy segítené, hanem inkább rontaná a hidrogén alapú mobilitás társadalmi 
megítélését, elfogadottságát.  
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közforgalom számára elérhető helyen lenne, inkább ott célszerű létesíteni, ahová visszatérő jelleggel („back-

to-back”) viszonylag nagy létszámú járműállomány is hidrogén üzeműre alakítható, így pl.: kommunális célú 

teherautó flotta (kukásautók), ugyanazon telephelyre visszatérő logisztikai teherflotta (kamion depó), vagy 

középnehéz haszonjárművek (postai szállítmányozás) flottái, közösségi közlekedésben részt vevő buszflotta 

stb. 

Amennyiben a személyautók körében is elterjedni látszik a hidrogén meghajtás, úgy a HRS-ek közötti 

távolságot körülbelül 150 kilométerre kell csökkenteni, figyelembe véve a személygépkocsik/könnyű 

haszongépjárművek számára kifejlesztett állomások sűrűségét és forgalmi szintjét. Ez javítaná az 

ügyfélélményt és a társadalmi elfogadottságot a hálózat megbízhatóságának növekedésével. Pusztán az FECV 

járművek fogyasztását és a tankolható hidrogén mennyiséget (kb. 5-600 km hatótáv, 4,5-5,5 kg) figyelembe 

véve, a szempontunkból most potenciálisan legfontosabbnak tartott bécsi HRS-től Budapest (közúton, A4 

autópálya- Hegyeshalom – M1 útvonalon) 245 km távolságban van, azaz egy modern FCEV87 biztonságosan 

meg tudná tenni az utat oda-vissza felöltés nélkül. 

 

                                                           
87

 Pl. a második generációs Toyota Mirai 650 km körüli hatótávot kínál, és a technológiai színvonal, a hidrogén on-board 
tárolás fejlődésével ez tovább fog javulni. 
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45. ábra: hidrogén töltőállomások kulcs-teljesítmény indikátorai. Forrás: FCH 2 JU 

A kereslet-kínálat dimenziójában, különösen a korai alkalmazói fázisban lehet jelentősége a 4.1.4 fejezetben 

említett, átmeneti technológiáknak (bridging technology), ez alatt értve most a hidrogén üzemű belő égésű 

motors hajtásláncot. Ez a hidrogén töltő infrastruktúra kialakítását tudja jelentősen támogatni, mivel az 

infrastruktúra szinte azonnal jelentős kihasználtságal tud üzemelni, valamint a járművek a hidrogén 

infrastruktúra esetleges üzemszünete esetén – azaz időszakos hidrogén ellátás nélkül is - az eredeti 

üzemanyaggal, műszaki korlátozások nélkül tudnak üzemelni. Az átmeneti technológiák előnyei a hidrogén 

töltőállomások vonatkozásában: gyors hidrogén igény generálás, és ezáltal jó kihasználtság biztosítása a H2 

töltőállomásoknak; jobb megtérülés, alacsonyabb támogatási szükséglet; a töltőinfrastruktúra 

technológiájának a kiforrottsága gyorsan javul; az FCEV járművek jelentős számban való megjelenésekor 

kiforrott, nagy megbízhatóságú infrastruktúra áll rendelkezésre. 

 

Hidrogén, mint üzemanyag 

A hidrogén felhasználási lehetőségeinek értékelésekor fontos szempont a hidrogén előállításának 

fenntarthatósága, azaz elsősorban a teljes hidrogén értékláncra vetített szén-dioxid kibocsátás, illetve az 

előállítás költségei. Karbonkibocsátás szempontjából a zöld, karbonmentes (nukleáris alapú) vagy alacsony 

kibocsátású (pl: biogáz alapú) hidrogén a legelőnyösebb, azonban ezek az előállítási módok egyben a 

legdrágábbak is jelenleg. A hidrogén technológiák bevezetésének kezdeti szakaszában érdemes a jelenleg is 

meglévő hidrogén előállítási módokra is építeni, és az alacsony karbon-kibocsátásra való áttérést fokozatosan 

megvalósítani. 

A zöld vagy karbonmentes (nukleáris alapú) hidrogén esetében természetesen az ideális a HRS-eken történő 

onsite előállítás lenne a legjobb megoldás, azonban ennek jelenleg Magyarországon a hidrogén, mint 

üzemanyag felhasználási helyszínek esetében akadályai vannak. Ezen akadályokat jogszabályok 

módosításával és egyéb ösztönzőkkel, támogatásokkal lehet feloldani. Emiatt az esetek túlnyomó 

többségében trélerekkel történő beszállítás lesz a megoldás a kezdeti időszakban. 

Szükséges lenne továbbá egy eredet-minősítési rendszer bevezetése a zöld hidrogén, low-carbon kék 

hidrogén (pl: biogáz alapú) eredetigazolási rendszere. E kérdéssel külön és részletesen az 5.1.2 fejezet 

foglalkozik. 

Tekintettel a zöld hidrogén, karbonmentes hidrogén gyártás és felhasználás ÜHG kibocsátás mentességére, 

indokolt ennek megkülönböztetése a többi fosszilis üzemanyagtól és az ÜHG kibocsátással járó 

technológiákkal előállított hidrogéntől. Ez az eredetigazolás rendszer lehetővé tenné egy, az üzemanyagokra 

és az ipari hidrogén felhasználásra is kiterjesztett ÜHG (és más káros anyagok) kibocsátás arányos 

költségviselési kötelezettség bevezetését. 

 

 



153 
 

Jogszabályi környezet, engedélyezés 

A jelenlegi hatályos jogszabályok alapján elvileg idehaza lehetséges a hidrogén töltőállomások engedélyezés, 

de szükséges a 2/2016 (I.5) NGM és 213/2019 (VIII 27) kormányrendelet módosítása, valamint a HRS-ek 

létesítési és üzemeltetési hátterének szakszerű és részletes kidolgozása.  

A közúti közlekedést illetően fontos feltétele a hidrogén üzemű járművek elterjedésének az 

útvonalakon/mentén lévő infrastruktúra elemek tekintetében, hogy azok ilyen típusú járművekkel is 

használhatók legyenek. Így a parkolókban, parkolóházakban, mélygarázsokba beállhassanak az FCEV 

járművek, kompra felmehessenek vagy alagutakon is gond nélkül átkelhessenek. E tekintetben sok a nyitott 

kérdés, a jelenlegi jogszabályok nem adnak egyértelmű választ, de ez jellemző még a nyugat-európai 

országokra is. 

Az ideális HRS onsite termelés támogatására az alábbi javaslatokat fogalmazza meg a Munkacsoport. Mivel 

Magyarországon a hidrogéngyártás és felhasználás jelenleg rendszerint metán vízgőzös reformálásával, nagy 

mennyiségben, számottevő környezetterheléssel, CO2 kibocsátással járó technológiai folyamattal történik, a 

szabályozás is ennek megfelelően készült. Feltétlenül szükséges és hasznos lenne az engedélyezési 

előírásokban különbséget tenni az alkalmazott előállítási technológia, valamint az előállított, tárolt, 

felhasznált hidrogén mennyiségének függvényében. 

Mind az Egységes környezethasználati engedély (314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet), mind pedig az építési 

engedélyezés és területrendezés (253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet) esetében szükséges lenne 

megkülönböztetni és kevésbé szigorú előírásokat alkalmazni a kifejezetten környezetkímélő módon 

létesíthető és üzemeltethető PEM elektrolízis technológiára épülő hidrogén gyártó üzemek engedélyeztetése 

során. Hasonló módon a hidrogén töltőállomások létesítési engedélyeztetését is egyszerűsíteni szükséges 

különösen a fenti két jogszabály vonatkozásában, hiszen ezeken a töltőállomásokon semmilyen káros- vagy 

veszélyes anyag kibocsátása nem történik. 

A hidrogén tárolására vonatkozóan – hasonlóan a hidrogén előállításához – célszerű lenne több hidrogén-

specifikus szabály, előírás (pl. tűzvédelmi távolságok, elhelyezési távolságok) megalkotása. Továbbá 

könnyítésre lenne szükség némelyik engedélyezés eljárás terén, elsősorban a következő jogszabályokban: 

Országos Tűzvédelmi Szabályzat (54/2014 BM rend.), nyomástartó berendezések és hidrogén töltőállomások 

(2/2016 NGM rendelet), környezetvédelmi engedélyeztetés (314/2005. Korm. rendelet), katasztrófavédelem 

(219/2004. Korm. rendelet). 

Összefoglalva nagyon kevés a hidrogén-specifikus előírás, azaz a kifejezetten hidrogénre vonatkozó előírás 

(szemben a már elterjedtebb alternatív üzemanyagokkal, pl.: LPG, CNG/LNG). Ennek oka nyilván az, hogy a 

jogalkotó még nem gondolt a hidrogén alapú mobilitás reális, hétköznapi megjelenésére az említett 

jogszabályok megalkotásakor. A hidrogén-specifikus előírások – pl. az alkalmazandó védő-távolságok 

meghatározása – könnyítenék, gyorsítanák, és nem utolsó sorban egységesítenék az eljáró hatóságok 

munkáját. Ebből következően az első hazai HRS engedélyeztetése vélhetően jelentős energia- és 
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időráfordítással jár majd. Másrészről az eljáró hatóságok sem rendelkeznek még megfelelő tapasztalattal 

hidrogén töltőállomások engedélyeztetése terén. Az engedélyezést várhatóan tovább bonyolítaná, ha az 

adott töltőállomáson helyszíni hidrogén-előállítás is történne. 

Ugyanakkor bizakodásra ad okot és jó kiindulási alap lehet, hogy idehaza is biztonságosan működik, azaz 

sikeres engedélyezésen esett át több – ipari célú – hidrogén előállító üzem. Léteznek idehaza 

hidrogéntárolók, rutinszerűen megoldott a hidrogén közúti szállítása, több telepített tüzelőanyag-cellás 

alkalmazás is működik már az országban, és elvétve (kis kapacitású) elektrolizálók is üzemelnek. Szintén 

előnyös, hogy viszonylag sok CNG kút került már idehaza is engedélyezésre. Százas nagyságrendben és 

évtizedes távlatban üzemelnek LPG kutak is. Mindez arra enged következtetni, hogy a már megszerzett 

hatósági, tervezői tapasztalatok segíthetik a hazai HRS-ek létesítését is. 

4.2.2 Hidrogén, mint üzemanyag jövedéki adó vonzatai 

A hidrogén és más ún. fenntartható, avagy alternatív üzemanyagok egyre jobban a figyelem középpontjába 

kerülnek az Európai Unióban, ennek ellenére az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási 

keretének átszervezéséről szóló, 2003. október 27-i 2003/96/EK tanácsi irányelv (a továbbiakban: Irányelv) 

jelenleg nem biztosít világos jogi rendelkezéseket ezen új termékek adóztatására. 

Az Irányelv termék- és felhasználási osztályozása a Kombinált Nómenklatúrán alapul, azonban számos új 

termék és azok felhasználása nem egyértelműen sorolható be a Kombinált Nómenklatúra kódjai alá, mivel az 

Irányelv elfogadása idején még nem volt nagy jelentőségük, vagy egyáltalán nem is léteztek, továbbá az 

Irányelv akkor minősíti e termékek egy részét adókötelessé, ha azok üzemanyagként, vagy tüzelőanyagként 

kerülnek felhasználásra.  

További problémákat vet fel, hogy bizonyos bioüzemanyagok megújuló energiából vagy hulladékból 

származnak, és ezért nem biomassza eredetűek. Az Irányelv kifejezett hivatkozása a 16. cikkben a 

bioüzemanyagok biomassza eredetére további bizonytalanságot okoz ezen üzemanyagok adóztatása 

tekintetében.88 (Az Irányelv elfogadása óta a bioüzemanyag-technológiák is jelentősen fejlődtek, de azt is 

célszerű megemlíteni, hogy az Irányelv megalkotásának időszakában (2003) az üzemanyag szakma és a 

jogalkotók gondolkodásmódjában még dominánsan csak a termesztetett mezőgazdasági haszonnövényekből 

(pl. kukorica, repce) származó bioetanol, illetve biodízel volt az elsődleges opció, és részben bizonyos 

hulladék anyagok.) 

Amíg az Irányelv maga nem biztosít az Európai Unió egészére kiterjedő kedvezményes adómértéket a 

bioüzemanyagokkal kapcsolatban, a tagállamok szabadon határozhatják meg a nemzeti adókulcsokat, 

továbbá az Irányelv 16. cikk (1) bekezdése adómentességet és adókedvezményeket tesz lehetővé a 

biomassza-alapú termékek esetében. 

                                                           
88

 Az Irányelv 16. cikke szerint „Biomassza” a mezőgazdaságból (beleértve a növényi és állati eredetű anyagokat is), 
erdőgazdálkodásból és kapcsolódó iparágakból származó termékek, hulladékok és maradékanyagok biológiailag lebontható része, 
valamint az ipari és települési hulladék biológiailag lebontható része. 
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Mivel az adók a közlekedési üzemanyagok végső árának akár 60%-t is kitehetik, az alacsony szén-dioxid-

kibocsátású energiatermékek esetleges kedvezményes adókezelése - más szóval az ártöbblet mérséklése a 

versenytárs fosszilis üzemanyagokhoz képest - hatékony eszköz lehet a beruházási, termelési és fogyasztási 

döntések befolyásolására.89  

Az alábbiakban kísérletet teszünk a hidrogén üzemanyagkénti felhasználásához kapcsolódó, vagy azt érintő 

hazai jövedéki szabályok bemutatására azzal a nem titkolt céllal, hogy rámutassunk azokra a szabályozási 

pontokra, esetleges hiátusokra, és kérdőjeles helyzetekre, melyek kapcsán a szabályozás kiegészítése, 

módosítása - azáltal, hogy az iparág szereplői számára egyértelműbb útmutatást adna a jövedéki adó 

szempontjából - segíthetné az üzemanyagcélú hidrogén magyarországi térnyerését. Írásunk végén 

megfogalmaztunk olyan javaslatokat, melyek véleményünk szerint támogatnák a jogalkalmazást ezen a 

területen.  

 

Jövedéki termék-e a hidrogén?  

A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) explicit módon nem jelöli meg a 

hidrogént mint jövedéki terméket, hanem egy olyan generális rendelkezést tartalmaz, amely a felhasználás 

módjától függően sorolja a hidrogént a Jöt. hatálya alá tartozó, és adófizetési kötelezettséget adott esetben 

kiváltó ún. energiatermékké. Az energiatermék a jövedéki termék mint fő-, vagy anyakategória egyik gyűjtő 

alkategóriája, ilyen alkategória még pl. az alkoholtermék, illetve a dohánygyártmány. 

Az energiatermék, mint kifejezés beszédes abban a vonatkozásban, hogy mely termékekhez kötődnek azon 

cselekmények (pl. szabadforgalomba bocsátás), melyek adótárgyat képeznek a Jöt. rendszerében. A jövedéki 

adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (régi Jöt.) 

ellenben még részben más fogalmakat használt, és az ún. ásványolajok közé sorolta a hidrogént pl. 

üzemanyagként történő felhasználás esetén90. Feltehetően kevesen gondolnának ásványolaj kapcsán a 

hidrogénre.  

A Jöt. vonatkozó rendelkezései azonban mindemellett lényegében megegyeznek a régi Jöt. rendelkezéseivel. 

A Jöt. egyrészt nagyon specifikusan megjelöli, hogy mely KN-kód91 alá tartozó termékek minősülnek 

energiaterméknek, másrészt generikusan minden olyan terméket energiaterméknek tekint, amelyet 

üzemanyagként vagy üzemanyagok adalékaként, hígítóanyagaként történő felhasználásra állítanak elő vagy 

ilyenként kínálnak, értékesítenek vagy használnak fel.92  

                                                           
89

 Az Európai Bizottság 2019.09.11-én kelt jelentése „Commission Staff Working Document, Evaluation of Council directive 

2003/96/EC of 27 October 2003 restructuring the Community framework for the taxation of energy products and electricity, p. 33-35 
90

 régi Jöt. 50. § (2) a 
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 KN-kód: a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi 

rendelet 1. melléklete szerinti Kombinált Nómenklatúrában meghatározott, nyolc számjegyű áruazonosító szám, Jöt. 3. § (1) 32. pont) 
92

 Jöt. 3. § (2) 11. pont).  
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A fentiek tehát azt jelentik, hogy a Jöt. rendszerében, amennyiben a hidrogén üzemanyagként kerül 

felhasználásra (pl. buszokban, személyautókban), akkor a hidrogén jövedéki terméknek minősül, és mint 

ilyen termék jövedéki adó fizetési kötelezettséget vonhat maga után (amint azt az adóhatóság egy korábbi 

állásfoglalása tartalmazta).  

Érdekes, hogy a régi Jöt. az egyértelmű jogalkalmazás érdekében meghatározta, hogy mit kell az 

üzemanyagkénti beszerzés, importálás, kínálás, értékesítés, felhasználás fogalma alatt érteni, vagyis olyan 

eseteknek, amikor az ásványolajok (a hatályos Jöt. szerint energiatermékek) adóját a termék rendeltetése 

alapján fel kell számítani. A régi Jöt. szerint így üzemanyagkénti beszerzés, importálás, kínálás, értékesítés, 

felhasználás: bármely termék belső égésű motorban való felhasználása, illetve a termék ilyen felhasználás 

céljára történő beszerzése, importálása, kínálása és értékesítése, kivéve azt az esetet, ha a helyhez kötött 

belső égésű motorban való felhasználás kizárólagos célja villamos energia előállítása, illetve a beszerzés, 

importálás, kínálás és értékesítés ilyen felhasználás céljára történik. Az utóbb említett esetet tüzelő-, 

fűtőanyagkénti felhasználásnak, illetve ilyen célra történő beszerzésnek, importálásnak, kínálásnak és 

értékesítésnek kell tekinteni.93   

A fentiek azért bírnak jelentőséggel, mert a hidrogén üzemanyag-cellás jármű egyértelműen nem 

minősíthető belső égésű motorral meghajtott járműnek, ennek megfelelően a hidrogénnek az ilyen 

járműben történő felhasználása - a régi Jöt. terminológiájában nem minősült üzemanyagként történő 

felhasználásnak (és így erősen kérdőjelessé tette a jövedéki adó vonzatot).  

 

Adófizetési kötelezettséget vált-e ki a hidrogén üzemanyagként történő felhasználása és ki minősül az 

adóalanynak?  

A Jöt. alapvetése, hogy jövedéki adót kell fizetni a jövedéki termék szabadforgalomba bocsátásakor.94  

Ehhez képest speciális szabályként a Jöt. rögzíti, hogy adófizetési kötelezettség keletkezik bármilyen 

energiatermék (így a fentiek szerint adott esetben a hidrogén) üzemanyagkénti, üzemanyagok adalékakénti, 

hígítóanyagakénti vagy fűtőanyagkénti kínálásával, értékesítésével vagy felhasználásával, ha korábban nem 

keletkezett adófizetési kötelezettség az adott felhasználásra megállapított adómértékkel95.  

Az adófizetési kötelezettség akkor keletkezik, amikor a terméket előállítják, kínálják, értékesítik vagy 

felhasználják96. 

Itt jegyezzük meg, hogy az üzemanyag célú hidrogén felhasználással a jelenlegi szabályozási környezetben 

leginkább analóg földgáz (CNG, LNG), mint energiatermék kapcsán a Jöt. speciális rendelkezéseket ír elő. Így 

például ha energiakereskedő földgázt vagy villamos energiát gépjárművek közvetlen kiszolgálását végző 

töltőállomást üzemeltető részére értékesít, az adó-kötelezettség akkor keletkezik, amikor az 
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 régi Jöt. 7. §, illetve 37/F. § 
94

 Jöt. 7. § (1) bekezdés a) pont 
95

  Jöt. 7. § (1) bekezdés e) pont 
96

 Jöt. 7. § (3) bekezdés d) pont 
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energiakereskedő97 a földgázt vagy villamos energiát a töltőállomást üzemeltető részére értékesíti. Ekkor az 

adó alanya a töltőállomás üzemeltetője részére értékesítő energiakereskedő lesz, az adófizetési 

kötelezettség pedig az Áfa törvény szerinti teljesítés időpontjában, az ellenérték vagy a részkifizetések 

alapjául szolgáló mennyiségre keletkezik.98  

A jövedéki adó alanya a hidrogén üzemanyagkénti előállítása, kínálása és értékesítése vagy felhasználása 

kapcsán, aki az üzemanyagkénti, üzemanyagok adalékakénti, hígítóanyagakénti kínálást, értékesítést, vagy 

felhasználását végzi.99  

Megjegyzést érdemel, hogy annak ellenére, hogy a hidrogén üzemanyagkénti kínálása, értékesítése, vagy 

felhasználása adóköteles a Jöt. rendszerében, a hidrogén a Jöt. 3. § (1) bekezdés 47. pontja szerinti definíció 

szerint nem tekinthető egyértelműen üzemanyagnak (ami meglehetősen félrevezető, még akkor is, ha 

tudjuk, hogy a Jöt.-t egy-egy rész kiragadásával, az adott szabályozást nem összefüggéseiben vizsgálva nem 

szabad értelmezni [26]).. A hivatkozott definíció szerint ugyanis üzemanyag: - az 5 liter vagy 5 kilogramm vagy 

annál kisebb kiszerelésű, nem közúti járművek üzemanyagaként kínált, értékesített vagy felhasznált 2710 12 

41 KN-kód szerinti termék kivételével - a benzin, az üzemanyag célú gázolaj, - a 0 adómérték alá tartozó és az 

egyéb motorikus célú termék kivételével - LPG, a biodízel, a bioüzemanyag, az üzemanyag célú földgáz és az 

E85.100 A hidrogén tehát tételesen nem található meg az értelmező rendelkezés felsorolásában. A 

felsorolásban ugyanakkor szerepel a bioüzemanyag, mint gyűjtőkategória melynek meghatározása 

tekintetében a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben 

felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvényben (a 

továbbiakban: 2010. évi CXVII. törvény), valamint a bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók 

fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról szóló 279/2017. (IX. 22.) Korm. rendeletben (a 

továbbiakban: 279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet) foglalt rendelkezéseket kell irányadónak tekinteni [26]. A 

szabályozás ugyanakkor ellentmondásosnak tűnik. Egyrészt a 2010. évi CXVII. törvény szerint 

bioüzemanyagok alá a biomasszából előállított folyékony vagy gáz halmazállapotú, a közlekedésben használt 

üzemanyagok esnek101. A biomassza pedig definíció szerint a mezőgazdaságból (a növényi és állati eredetű 

anyagokat is beleértve), erdőgazdálkodásból és a kapcsolódó iparágakból - többek között a halászatból és az 

akvakultúrából - származó, biológiai eredetű termékek, hulladékok és maradékanyagok biológiailag 

lebontható része, valamint az ipari és települési hulladék biológiailag lebontható része102, azaz a nem 

                                                           
97

 A Jöt. 3. § (2) bekezdés 9. pontja szerint energiakereskedő: földgáz, villamos energia vagy szén rendszeres és üzletszerű, nem saját 
felhasználási célra történő vásárlását és értékesítését végző személy, aki a földgáz esetében a földgázellátásról szóló törvény szerinti 
földgáz-kereskedelmi engedéllyel, a villamos energia esetében a villamos energiáról szóló törvény szerinti villamosenergia-
kereskedelmi engedéllyel rendelkezik. 
98

 Jöt. 111. § (2) bekezdés 
99

 Jöt. 8. § (1) bekezdés d) pontja 
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 E85: a 2207 20 00 KN-kód szerinti, üzemanyagcélra előállított, legalább 70%, legfeljebb 85% olyan bioetanolt tartalmazó termék, 
amelyet kizárólag az Európai Unióban termelt, mezőgazdasági eredetű alapanyagból gyártottak és amely fenntarthatósági 
bizonyítvány alapján fenntartható módon előállítottnak minősül (Jöt. 3. § (2) 5. pont) 
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2010. évi CXVII. törvény 1. § 4. pont
 

102
 2010. évi CXVII. törvény 1. § 3. pontja  
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biológiai eredetű megújuló energiaforrásból (idetartozik pl. a nap-, szél- vagy vízenergiából) származó 

üzemanyagok elvben a bioüzemanyag kategóriáján kívül esnek. Ezzel ellentétben a 279/2017. (IX. 22.) Korm. 

rendelet bioüzemanyagnak minősülő termékek alá sorolja a biohidrogént, avagy a biomasszából vagy más 

megújuló energiaforrás segítségével előállított hidrogént103. A két jogszabály összevetése alapján látszólag 

tehát ellentmondás áll fenn a 2010. évi CXVII. törvény és a 279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet előírásai 

között. Ennek az ellentmondásnak, valamint annak kérdésnek, hogy a Jöt. 3. § (1) bekezdés 47. pontja 

szerinti üzemanyag meghatározásban szereplő bioüzemanyag fogalom vajon a hidrogént lefedi-e még 

nagyobb nyomatékot ad, hogy a 2010. évi CXVII. törvény alternatív üzemanyag meghatározása külön-külön 

nevesíti a hidrogént és a bioüzemanyagot. A nyilvánvaló gondolati ív a továbbiakban annak a kérdésnek a 

feltevéséhez vezet, hogy mi szükség van a felsorolásban külön nevesíteni a bioüzemanyag mellett a 

hidrogént, ha a bioüzemanyag mint gyűjtőkategória amúgy is lefedi azt.104 Ezen bizonytalanságra tekintettel 

is javasoljuk a hidrogén definiálását a Jöt.-ben, mint ahogyan arról a jelen írásunk későbbi részében még szó 

lesz.  

 

A jövedéki adó mértéke  

A Jöt. nem nevesíti minden jövedéki termék kapcsán az adómértéket, mivel a jogalkotó a szabályozással 

feltehetően le kívánt fedni minden olyan a szabályozásban tételesen nem szereplő, azaz KN-kód szerint meg 

nem jelölt, esetlegesen csak a jövőben létrejövő energiaterméket, amely üzemanyagként/fűtőanyagként 

felhasználható.105 

Ilyen esetben az adómértéket az érintett energiatermékhez legközelebb álló egyes energiatermékekre 

meghatározott adómérték alapján kell meghatározni. Az összehasonlítást a következő energiatermékekre 

kell elvégezni: benzin, petróleum, gázolaj, fűtőolaj, LPG, földgáz (a villamos energia, szén - bár ugyancsak 

energiatermékek - nem minősülnek összehasonlítható terméknek az adómérték megállapítása 

szempontjából).  

Az összehasonlítást az egyes energiatermékek tulajdonságait, illetve felhasználási módját megvizsgálva kell 

megállapítani.  

Az üzemanyagként kínált, értékesített vagy felhasznált hidrogén álláspontunk szerint az üzemanyagként 

felhasznált földgázzal azonos adómértékkel adózik, ennek mértéke 28 Ft/nm3106.  
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 279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. § 9. pont g) alpontja  
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 A 2010. évi CXVII. törvény 1. § 2. pontja szerint alternatív üzemanyag: a közlekedés energiaellátásában a kőolaj forrásokat 

legalább részben helyettesítő üzemanyag vagy energiaforrás - ideértve a villamos energiát, hidrogént, bioüzemanyagot, szintetikus és 
paraffinos üzemanyagokat, földgázt (beleértve a biometánt) gáznemű (sűrített földgáz - CNG) és cseppfolyósított (cseppfolyósított 
földgáz - LNG) formában, valamint a cseppfolyósított propán-bután gázt (LPG) -, amely potenciálisan hozzájárul a közlekedési ágazat 
dekarbonizációjához és javítja annak környezeti teljesítményét.  
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  Jöt. 110. § (2) bekezdés b) pont 
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 Jöt. 110. § (1) bekezdés f) pont 
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A fenti álláspontunk kialakításakor arra voltunk figyelemmel, hogy bár a hidrogén cseppfolyósítva is 

szállítható, a tankoláskor gáz halmazállapotban kerül betöltésre a gépjárműbe.  Ez a megállapítás még akkor 

is helytálló, ha figyelembe vesszük, hogy a Jöt. 110. §-ához fűzött indokolás szerint az LNG (liquified natural 

gas, avagy cseppfolyósított földgáz) a CNG (compressed natural gas, avagy sűrített földgáz) adómértékével 

adózik és nem az LPG (liquified petroleum gas avagy autógáz) adómértékével.  

Ennél fontosabb szempontnak tartjuk ezért az összehasonlítás kapcsán, hogy a földgáz az egyik legzöldebb 

fosszilis üzemanyag. Egy földgázzal hajtott autó 25%-al kevesebb széndioxidot bocsát ki mint benzines társa. 

Míg az autógázzal (LPG-vel) hajtott autó „mindösszesen” 11%-al kevesebb szén-dioxidot bocsát ki mint egy 

benzines autó. 107 

Hangsúlyozni szeretnénk, hogy az a körülmény, hogy a Jöt. nem tartalmazza explicit módon a hidrogénre 

mint üzemanyagra vonatkozó adómértéket komoly bizonytalanságot okoz a jogalkalmazás során. 

Véleményünk szerint még adózással foglalkozó jogértelmezők számára sem állapítható meg egyértelműen és 

könnyen, hogy mennyi a hidrogén jövedéki adójának mértéke. Emellett a Jöt következő megállapítása is 

komoly bizonytalanságot okoz: „…az érintett energiatermékhez legközelebb álló egyes energiatermékekre 

meghatározott …”, ugyanis nem részletezi a törvény, hogy milyen (fizikai) tulajdonság vagy paraméter alapján 

kell meghatározni a „legközelebb álló” energiaterméket. Például energiatartalom, halmazállapot, forráspont 

alapján kell meghatározni a hidrogénhez – a Jöt fogalomhasználata szerint – „legközelebb álló” 

energiaterméket? Racionálisnak tűnő alapon, mi a fentiekben a CNG-t tekintettük a hidrogénhez 

legközelebbnek álló üzemanyagnak, és ez alapján határoztuk meg a Ft/Nm3 alapú jövedéki adó mértéket. 

Azonban a tekintetben is szükség lenne a Jöt egyértelműsítésére, hogy vagy explicit módon meg kellene 

említeni benne a hidrogént és explicit módon jövedéki adó mértéket rendelni hozzá; vagy pedig 

egyértelműbben ki kellene fejteni, hogy mi alapján határozza meg a jövedéki adó fizetésre kötelezett, hogy 

milyen szempontok (fizikai tulajdonságok) alapján határozza meg a hidrogénhez „legközelebb álló” 

energiaterméket.  

Mivel a jogszabály csak a hidrogén üzemanyagkénti kínálásának, értékesítésnek vagy felhasználásnak esetére 

rendel adómértéket, ezért álláspontunk szerint a hidrogén üzemanyag célú előállítása nem von maga után 

fizetendő jövedéki adót.  

Mindez azt jelenti, hogy általános esetben (pl. a hidrogéncellás autó üzemanyagtöltő állomáson történő 

megtankolása során) az üzemanyagtöltőállomás üzemeltetőjének, avagy a kiskereskedőnek kell a jövedéki 

adót megfizetnie.  

Ilyen töltőállomás Magyarországon egyelőre nem működik, azonban hidrogéngyártás már most is van a 

vegyipar számára. Ez a hidrogén előállítás nem tartozik a Jöt. hatálya alá, tehát az ipari gázgyártók nyugodtan 

fellélegezhetnek.  
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Gyakori, hogy például palackban szállítják a hidrogént demó, avagy bemutató jellegű felhasználás helyére (pl. 

csónakba, vagy autóba töltik), ilyenkor az üzemanyagkénti felhasználásra való tekintettel a hidrogén egyszerű 

vegyipari termékből jövedéki adó-köteles üzemanyaggá válik. A felhasználási mód a vízválasztó tehát a 

hidrogén jövedéki adó szempontú kezelését illetően, ez viszonylag könnyen levezethető a Jöt.-ből, igazi 

joghézag ennek kapcsán véleményünk szerint nincs. Értelmezésünk szerint ilyen esetben az adófizetési 

kötelezettség alanyát az határozza meg, hogy az üzemanyagként felhasználandó hidrogént ingyenesen vagy 

ellenérték fejében adják át.  

Amennyiben ingyenesen adja át a hidrogént az ipari gázgyártó, akkor nem neki kell megfizetnie a jövedéki 

adót, hanem a hidrogént a helyszínen átvevő és azt felhasználó személynek (pl. a hidrogéncellásautó 

tulajdonosának, mint végfelhasználónak).  

Amennyiben az ipari gázgyártó a hidrogént értékesíti, a gázgyártó lesz az adó alanya, mert ebben az esetben 

a „kínálás, értékesítés” fordulat alapján beáll az adófizetési kötelezettség a gázgyártó/kereskedő részére.  

 

Adóraktár és jövedéki (kereskedelmi) engedély  

Adóraktár: az adóraktár engedélyese által működtetett, jövedéki termék adófelfüggesztési eljárás keretében 

történő előállítására, tárolására, felhasználására más termék előállításához, feladására és átvételére szolgáló, 

a) belföldön fizikailag, így különösen fallal, kerítéssel, mérési ponttal elkülönített, egy technológiai egységet 

képező üzem, raktár, amely megfelel az e törvényben meghatározott feltételeknek, 

b) egy másik tagállam illetékes hatósága által az adóraktár engedélyezésére meghatározott feltételeknek 

megfelelő hely. 108 

A jövedéki termékek főszabály szerint adóraktárban állíthatóak elő, ahol a termék adófelfüggesztés hatálya 

alatt áll. Az adóraktári engedély alól azonban vannak kivételek, így a törvény kifejezetten nevesíti, hogy az 

ellenőrzött energiaterméken kívüli energiaterméket - így az üzemanyagként felhasznált hidrogént mint 

feltételezett energiaterméket - adóraktáron kívül is elő lehet állítani, illetve tárolni. 

Mindez azt jelenti, hogy a jövedéki adóraktár, mint jogintézmény a hidrogén, mint üzemanyag előállítása 

szempontjából - a szabályozás jelen állapotában - nem releváns. Ez minden körülmények között így van 

jelenleg. Vegyük például azt a típusesetet, amikor az üzemanyagtöltőállomáson a hidrogént onsite módon 

(azaz helyben, elektrolízissel) állítják elő viszonylag kis mennyiségben (pl. 100-200 kg/nap), ilyen esetben sem 

kell adóraktári engedéllyel rendelkezni és ehhez kapcsolódóan jövedéki biztosítékot nyújtani.  

Az ellenőrzött energiatermékkel főszabály szerint csak jövedéki engedély birtokában lehet nagykereskedelmi 

tevékenységet folytatni.  

A jövedéki engedélyes kereskedő jövedéki terméket belföldön csak adóraktár engedélyesétől (ideértve a 

megszűnt adóraktárt az engedély hatályvesztését követő 30 napig), termékét adóraktárban tároló 
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személytől, felhasználói engedélyestől, kisüzemi bortermelőtől és jövedéki engedélyes kereskedőtől 

szerezhet be.109  

A jövedéki (kereskedelmi) engedély kapcsán az általános szabályok mellett az alábbi feltételeket kell 

teljesíteni: 

 elektronikus nyilvántartás vezetése, 

 a benzin, petróleum, gázolaj, fűtőolaj esetében – a nem ömlesztett formában történő 

beszerzés kivételével – telephelyenként legalább 500 m3 űrtartalmú tárolótartály, 

 az LPG esetében – a 25 kilogramm vagy annál kisebb kiszerelésű palackba töltött LPG 

kivételével – telephelyenként 300 m3 űrtartalmú tárolótartály, 

 a kenőolaj esetében telephelyenként legalább 50 m2 alapterületű raktárhelyiség110. 

A jövedéki biztosíték mértéke az energiatermék kapcsán alapesetben 600 millió forint. 5 liter vagy 5 

kilogramm vagy annál kisebb kiszerelésű benzin vagy gázolaj adalékával vagy 5 liter vagy 5 kilogramm vagy 

annál kisebb kiszerelésű nem közúti járművek üzemanyagaként kínált, értékesített vagy felhasznált 2710 12 

41 KN-kód (95-nél kisebb oktánszámú benzin) szerinti termékkel végzett tevékenység esetén 1 millió forint a 

biztosíték összege. Kenőolaj esetében a biztosíték összege 5 millió forint. LPG-vel, egyéb ellenőrzött 

ásványolajjal és repülőgép-üzemanyaggal folytatott jövedéki engedélyes tevékenység esetében a jövedéki 

biztosíték összege 120 millió forint. 

A jövedéki engedély szabályai alapvetően nem disztingválnak a jövedéki terméket forgalmazók mérete, vagy 

az általuk forgalmazott, adott esetben alternatív üzemanyagok szerint. Természetesen azért vannak kivétel 

szabályok, így például az LPG forgalmazása kapcsán előírt csökkentett összegű biztosíték. Nincs szükség 

továbbá jövedéki engedélyre a végfelhasználók részére történő kiskereskedelmi tevékenység esetén, mint az 

a következőkben kifejtésre kerül.  

Jelenleg a hidrogén nem minősül ellenőrzött energiaterméknek ezért a nagykereskedelme nem kötött 

jövedéki engedélyhez, így nem áll fenn semmilyen ehhez kapcsolódó szigorú követelmény (pl. tárgyi-

raktározási feltételek, jövedéki biztosíték nyújtása). Az üzemanyag forgalmazójának tehát nem kell letétet, 

vagy bármiféle pénzügyi biztosítékot nyújtania, ha a hidrogént üzemanyagként értékesíti.  

 

Jövedéki kiskereskedelem  

A Jöt. értelmében jövedéki kiskereskedő a jövedéki kiskereskedelmi tevékenységet folytató személy.111  

Az üzemanyagtöltő állomáson kívül üzemanyag csak mozgóbolt útján értékesíthető, de akkor is csak a 

hivatalosan meghirdetett technikai sportversenyeken (motor-, autó-, repülő-, motorcsónakversenyeken) a 

versenyen részt vevő gépjárművek használatára.112  
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Álláspontunk szerint a hidrogén mint üzemanyag a jövedéki kis- illetve nagykereskedelem szempontjából 

dereguláció alatt áll, vagy éppen joghézagos területen fekszik, ami azt jelenti, hogy a Jöt. az üzemanyag célú 

hidrogén üzemanyag töltőállomáson történő értékesítése kapcsán bejelentési, vagy más adminisztratív 

előírást nem jelöl meg.  

 

A hidrogén előállítására alkalmas berendezés nyilvántartásba vétele  

A Jöt. alapján engedélyezésre ugyan nincs szükség, de a végrehajtási rendelet szerinti adattartalommal 

nyilvántartásban kell venni többek között az energiatermék előállítására alkalmas desztillálóberendezés 

előállítását, értékesítését és birtoklását. 113  

Álláspontunk szerint a hidrogén előállítására alkalmas készülékek nem tekinthetőek a Jöt. szerinti 

desztillálóberendezéseknek, ezért azok előállítása, értékesítése és birtoklása jelenleg nem esik nyilvántartási 

kötelezettség alá. (A desztilláló berendezés fogalmát a Jöt. nem adja meg, de nyilvánvalóan a lepárlás útján 

történő előállításra utal, míg a hidrogén mint üzemanyag jellemzően elektrolízis (vízbontás) vagy földgáz 

katalitikus reformálása útján keletkezik.)  

 

NAV ellenőrzések és adatszolgáltatás  

A jövedéki termékek ellenőrzéséhez kapcsolódó szabályokat részben a Jöt., részben a Jöt. vhr. tartalmazz, 

amit kiegészít az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) és az adóigazgatási 

rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Air.). 

Jelenleg gyakorlati tapasztalat hiányában nehéz megmondani, hogy mennyiben áll készen az adóhatóság 

(pénzügyőrség) a hidrogén, mint üzemanyag megjelenésére. A jövedéki szabályozásra különösen igaz, hogy 

nem szabad a szabályokat külön-külön, például kizárólag a nyelvtani összefüggéseket vizsgálva értelmezni, 

hanem azokat rendszerszinten, a jogalkotó feltehető szándékára figyelemmel kell vizsgálni. Végsősoron a 

napi jogalkalmazásban felmerülő jogkérdések kapcsán a döntő szót a NAV szakmai és tanácsadó osztályai 

fogják kimondani (belső egyeztetéseket követően). Ahhoz, hogy a NAV a hidrogén, mint zöld energiaforrást 

professzionális módon tudja kezelni, a piaci szereplőknek célszerű lenne minél intenzívebb írásos kapcsolatot 

tartani a hatósággal, melyben javaslatokat megfogalmazva kérik az adóhatóság állásfoglalását. Valószínű, 

hogy az adóhatóság minden, a hidrogénre vonatkozó, elsődlegesen annak zöld jellegével, illetve az 

előállítással, felhasználással, illetve azok esetleges veszélyességének kiküszöbölésével kapcsolatos 

tájékoztatást szívesen fogadna.  

 

De lege ferenda 

A hidrogén definiálása a Jöt.-ben.  
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A jövedéki termékek meghatározása – a dohánygyártmányok kivételével – a termékek KN kódjai alapján 

történik. Fontos lenne és elősegítené a jogalkalmazást, ha a Jöt. is tartalmazná az üzemanyagként használt 

hidrogén Kombinált Nómenklatúrában meghatározott áruazonosító számát.  114 115  

Fontos lenne továbbá egyértelmű útmutatást adni arra vonatkozóan, hogy a hidrogén üzemanyagnak 

minősül-e, azaz pl. kiegészíteni a Jöt. 3. § (1) bekezdés 47. pontja szerinti értelmező rendelkezést az 

üzemanyagcélú hidrogénnel.  

A hidrogén üzemanyagként belső égésű motoroküzemanyagaként is felhasználható, de a jövő útjának inkább 

a hidrogén üzemanyag-cellás (elektromos) autókban történő felhasználása tűnik, ilyen szempontból a 

hidrogén a Jöt. egyéb üzemanyagcélú energiatermékei (benzin, földgáz, etc.) tekintetében atipikusnak 

tekinthető. Ezért a régi Jöt. mintájára az értelmező rendelkezések között meg kellene határozni az 

üzemanyagcélú felhasználás, kínálás, értékesítés tartalmát. Azaz rögzíteni kellene, hogy kizárólag a belső 

égésű motorban vagy minden hajtásláncban így az üzemanyag-cellás (elektromos) meghajtású járműben való 

felhasználás, illetve ilyen célra történő, kínálás és értékesítés az a tevékenység, ami a Jöt. hatálya alá esik. 

 

Az adófizetési kötelezettség beálltának egyértelmű meghatározása az üzemanyag célú felhasználás kapcsán 

A földgázra vonatkozó jelenlegi szabályozással összhangban indokolt lenne az adófizetési kötelezettséget arra 

az időpillanatra tenni, amikor a hidrogént a töltőállomás részére értékesítik (az adó alanya ebben az esetben 

nem a kiskereskedő töltőállomás, hanem a töltőállomás részére értékesítő nagykereskedő lenne). Ha on-site 

(helyszíni) hidrogén előállítás van (pl. elektrolízissel) magán a töltőállomáson, akkor pedig nem 

megkerülhető, hogy a töltőállomás üzemeltető (kiskereskedő) legyen az adófizető, erre az esetre 

vonatkozóan tisztázni lehetne a szabályozásban, hogy a H2 kitankolás időpontja, vagy már a helyszíni H2 

előállítás az adófizetési kötelezettség időpontjának beállta. (Számunkra egyébként az elsőként említett 

időpont lenne az, amelyik a Jöt. jelenlegi szabályaival összhangban van). 

 

Az adómentesség kiterjesztése a hidrogén üzemanyag célú felhasználására 

A technológia innovációt támogatandó, illetve a CO2 kibocsátás elleni harc jegyében indokoltnak tartjuk a 

hidrogén mint üzemanyag mentesülését az adófizetési kötelezettség alól, legalábbis a zöld módon (azaz 

megújuló energia alapon) előállított hidrogén esetében mindenképpen.  

Ennek alapvetően módja lenne az adóztatás tárgyát a definíciókon keresztül úgy meghatározni, hogy 

egyértelmű legyen, hogy az üzemanyagként felhasznált hidrogén nem tartozik a Jöt. hatálya alá, így pl. 

módosítani lehetne a Jöt. értelmező rendelkezései közül az energiatermék Jöt. 3. § (2) bekezdés 11. pontja 
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szerinti meghatározását, és ki lehetne kötni, hogy a 279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet 1 § 9. pont g) alpontja 

szerinti „biohidrogén” nem minősül energiaterméknek.  

Amennyiben a teljes mentesítésre nincs mód, egyértelműen rögzíteni kellene azokat a felhasználási 

módokat, melyek adópolitikai szempontból preferáltak, így például rögzíteni lehetne, hogy a hidrogénnek a 

repülés, hajózás, vonat, valamint a közúti teher- és közösségi helyi, és helyközi személyszállítási (autóbuszos) 

tevékenység során történő felhasználása mentes a jövedéki adó alól.  

 

Kedvezményes adómérték  

Amennyiben az üzemanyagcélú hidrogén jövedéki adó alóli teljes mentesítésére nincs mód, javasoljuk a 

hidrogén adómértékét külön törvényi szakaszban, egyértelmű módon meghatározni. 

4.3 Hidrogén és villamos energetika 
 

A globális és egyben az európai villamosenergia-ipar jelentős átalakuláson megy át, amelyet 

legszemléletesebben a „3D”-nek elkeresztelt koncepció foglal össze. Ez a „3D” nem mást takar, mint a 

dekarbonizáció, decentralizáció és digitalizáció fogalomegyüttesét. Bármely új technológiának, amely a 

villamosenergia-iparhoz kötődik, e három megatrend kihívásaira kell megfelelő választ adjon, hogy sikeres 

legyen és megfelelő módon tudjon elterjedni a jövő energetikai ökoszisztémájában. E kihívás alól a megújuló 

és karbonsemleges alapokon történő hidrogén-előállítás sem kivétel. 

Jelen fejezet célja éppen azért az, hogy reálisan értékelje, milyen olyan közös metszéspontjai vannak a 

villamosenergia- és hidrogén-ágazatoknak, amelyek segítik, vagy éppen ellehetetlenítik egymást, ezáltal 

pedig felvázolja azt a javasolt útvonalat, amelyet követve a hidrogén nyújtotta lehetőségekkel élve a 3D 

kihívásokat segítenek megoldani. Ez a cél megköveteli tehát azt, hogy a hidrogén-előállítás és -felhasználás 

nyújtotta lehetőségeket a villamosenergia-vertikum minden szintjén jelen lévő nemzeti vállalatcsoport 

szemszögéből értékelje, így pedig azokat egyéb technológiákkal és megoldásokkal összevetve megtalálja a 

hidrogén technológiák azon helyét a vertikumban, ahol a leghatékonyabban képesek működni. 

A fejezet először áttekinti az elektrolízis útján történő hidrogéntermelés-, és tárolás szerepét a megújuló 

villamosenergia-források hatékonyabb rendszerbe integrálásában. Ezt követően a hidrogéntermelés 

energiatárolási potenciálját korlátozó tényezőket ismerteti, majd megoldási javaslatokat fogalmaz meg e 

korlátokra, hogy miképpen lehet és érdemes támogatni a hidrogéntermelést a villamosenergia-szektor 

szemszögéből is ideális módon. 

4.3.1 Megújulók hálózati integrációjának hazai fontossága 

Az elektrolízis szerepéről a megújuló energiaforrások integrálásában EU-szinten, illetve példaként 

Németország szintjén a 2.2.2 fejezet meglehetősen részletesen leírást adott, bele értve az EU vonatkozó 
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technológiai útiterveit is. E fejezetben a témakör elsődlegesen magyarországi vonatkozásaival foglalkozunk, 

emiatt a téma szélesebb kontextusú megértését a 2.2.2 fejezet előzetes átolvasása segíti. 

Magyarország különösen kitett lehet a jövőben az időjárásfüggő egységek termelési ingadozásainak, hiszen a 

Nemzeti Energiastratégia alapján 2030-ra a napelemek beépített kapacitása meghaladhatja a 6 000 MW-ot, 

sőt a 2020 őszén készülő hálózatfejlesztési tervben szereplő természetviselkedés116 szerint az elosztói adatok 

alapján 2031-ig ez 8 500 MW is lehet. Ez a beépített kapacitás jelentős kihasználtsággal üzemelhet a nyári 

hónapokban, azonban a napenergia szempontjából kevésbé kedvező téli időszakban jelentősen csökken a 

termelési potenciál. Mivel Magyarország kevésbé rendelkezik szivattyús tározók létrehozására alkalmas 

helyszínekkel, ezért egyik lehetséges alternatívaként a hosszú távú energiatárolást a vízbontás útján 

előállított hidrogén testesítheti meg. Továbbá, mindezen napelemes kapacitás hálózatba integrálása jelentős 

hálózati fejlesztéseket és beruházásokat, az elosztóhálózat rugalmasságának javítását igényli, amelyek 

azonban részben csökkenthetők, ha a hidrogén előállítása egy olyan keresletet biztosít, amely akár a 

forráshoz, akár a nagy volumenű felhasználókhoz közel tudja rugalmasan, az időjárási és villamos piaci 

körülményekhez alkalmazkodva hasznosítani a megújuló villamos energiát. Szükséges ugyanakkor 

megjegyezni, hogy a jelzett problémák már rövid távon megjelennek, a hidrogén technológia azonban még 

nem megfelelően piacérett ahhoz, hogy ezekre a kérdésekre 2030-ig érdemi választ adjon. Rövidtávon az 

elosztói hálózaton létrejövő rugalmassági szolgáltatások piacának megjelenése kínálhat megoldást a 

megújulók integrálására. 

 

46. ábra: Napelemes beépített kapacitások várható felfutása támogatási rendszerek szerint (Forrás: MEKH) 
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További potenciált jelenthet Magyarország számára olyan megújuló energiaforrások integrációja a megújuló 

hidrogén előállításába, mint a geotermikus hő vagy a biomassza elgázosítása. A geotermikus hő mindenki 

számára folyamatosan nap- és évszaktól függetlenül elérhető, megújuló energiaforrás, amely tekintetében 

Magyarország különösen jól pozícionált, ezzel serkentve az évtized során megjelenő hidrogén gazdaság 

kínálati oldalát. 

Összességében tehát megállapítható, hogy a megújuló villamos energiát hasznosító vízbontás útján előállított 

hidrogén segíteni fogja a dekarbonizációs célok elérését azáltal, hogy hosszú távú energiatárolási lehetőséget 

kínál, valamint növekvő mértékű részesedést fog vállalni hazánk végső energiafogyasztás mixében, 

csökkentve a fosszilis energiahordozók részesedését. Amennyiben a felhasznált villamos energia olyan 

forrásból származik, amely egyébként nem kerülhetett volna betáplálásra a hálózatba, akkor egyben segíti a 

villamosenergia-szektort azáltal, hogy csökkentheti a megújuló termelői egységek visszaterhelésének 

szükségességét, így pedig növelve a felhasznált megújuló villamos energia mennyiségét és a termelők 

bevételeit. Ezáltal pozitív hatással lehet az újabb megújuló erőművek rendszerbe lépésére, ezzel elősegítve a 

Nemzeti Energiastratégia megújuló potenciáljára vonatkozó elképzeléseinek megvalósítását. 

Az elektrolitikus alapú hidrogén előállítás felé vihető konkrét potenciálbecsléseket villamos energia 

mennyiségekre vonatkozóan a következő fejezet tartalmazza.  

4.3.2 Hidrogén az energiatárolásban és a rendszer szintű szolgáltatások piacán 

 

Az energiatárolás kapcsán fontos megjegyezni, hogy mivel a villamosenergia-ipar is folyamatosan változik, 

mindazon körülmények, amelyek jelenleg kifejezetten vonzóvá tesznek egy technológiát, a jövő szabályozási 

környezetében már nem feltétlenül bizonyulnak ugyanilyen erősen megbízhatónak. A Tiszta 

Energiacsomagnak, különösen a módosított villamos energia rendelet (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2019/943 rendelete (2019. június 5.) a villamos energia belső piacáról) és –irányelv (az Európai Parlament és 

a Tanács (EU) 2019/944 irányelve (2019. június 5.) a villamos energia belső piacára vonatkozó közös 

szabályokról és a 2012/27/EU irányelv módosításáról) bevezetésének egyik fő üzenete, hogy a megújuló 

energiák gyakorlatilag korlátok nélküli támogatása a múlté. Ezért szükséges 2024-ig bezárólag a háztartási 

méretű kiserőműveknél a szaldóelszámolás kivezetése, vagy éppen az érdemi verseny nélkül üzemelő 

támogatási rendszerek kivezetése. A power-to-gas és a megújuló alapú hidrogén termelése szempontjából a 

legfontosabb ugyanakkor, hogy immáron minden egyes piaci szereplő felelős az általa a rendszerben okozott 

kiegyenlítetlenségekért, a megújuló termelők esetében pedig egyre kisebb beépített kapacitások esetében 

engedélyezett csak az elsőbbségi alapú teherelosztás. Ennek következménye lehet, hogy a jövőben kisebb 

mértékben fog nagyobb mennyiségű megújuló energia a hálózatokra ömleni úgy, hogy az akár negatív 

ártüskéket vagy visszaterhelési igényeket generáljon. Ezáltal olyan helyzet alakulhat ki, hogy a negatív 
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energiaárak elkerülése céljából a hidrogént előállító vízbontó berendezések relatíve alacsony áron képesek 

lehetnek átvenni a hidrogén előállítására, a vízbontásra használt energiát, amely pozitív hatással lehet a 

villamosenergia-termelőkre, mert a negatív ártüskék eltűnhetnek. Emellett olyan hibrid erőművek jöhetnek 

létre, ahol a megújuló kapacitásokat tárolókkal kombinálják, bár ezek mérete a rendszer egyenetlenségeit 

nem képes teljes mértékben kiegyenlíteni, mert több 100 MW tárolási szükséglet is megjelenhet 2030-ra. A 

hibrid erőművek által egyenletesebb ütemben juttathatják a hálózatra a villamos energiát a termelők, de ezt 

ki kell egészíteni egy felhasználó oldali komolyabb fogyasztói potenciállal is, melynek betöltésére a vízbontó 

berendezések alkalmasak lehetnek. Tehát az 1-2 óra hosszan alkalmazható akkumulátoros tárolók és a 

hosszabb időtávra alkalmas hidrogén előállító-tároló technológiák együtt jelenthetnek megoldást. 

Ugyanakkor pontosan a módosított irányelv teszi jogilag is igazoltan lehetővé, hogy a vízbontás útján történő 

hidrogén-előállítás energiatárolási megoldásként hasznosítható legyen a villamosenergia-iparban, amelyet 

azonban a magyar szabályozás egyelőre nem követ le. Az energiatárolás új definíciója az irányelv szerint: 

„Energiatárolás: a villamosenergia-rendszerben a villamos energia végső felhasználásának elhalasztása a 

termelésnél későbbi időpontra, vagy átalakítása tárolható formájú energiává, az ilyen energia tárolása, 

valamint az ilyen energia ezt követő villamos energiává való visszaalakítása vagy más energiahordozóként 

történő felhasználása”. 

Bár a hidrogén vagy a metanizáció útján előállított szintetikus földgáz nincs említve a definícióban, de a „más 

energiahordozóként történő felhasználása” passzus kifejezetten a power-to-gas rendszereknek kedvez. Ez azt 

jelenti, hogy nem feltétlenül kell villamosenergiává visszaalakítani az eltárolt energiát, hanem az más 

területeken is felhasználható. 

Ez a koncepció szakít a magyar villamosenergia törvény (2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról) 

villamosenergia-tárolás definíciójának power-to-power szemléletével. A jelenlegi magyar szabályozás 

értelmében a vízbontó berendezések üzemeltetését megújuló hidrogén előállítására nem ismeri el, mint 

energiatárolási tevékenység. Az új irányelv folyamatban lévő jogharmonizációja valószínűleg kezeli majd ezt a 

hiányosságot, ugyanakkor addig is kezeletlen marad az energiatároló berendezések egyik legfontosabb 

problémája, miszerint a hol termelőként, hol felhasználóként viselkedő egységek után a végső fogyasztók 

kétszeresen fizetnek rendszerhasználati díjat - egyszer amíg a megtermelt energia a tárolóba kerül, 

másodszor amikor a tárolóból a fogyasztóhoz -, ami így rontja e technológiák versenyképességét egyéb  

bevett, már piacon lévő technológiákkal szemben, különösen a szabályozási és kapacitáspiacokon. Az EU-s 

trendeket figyelembe véve a legtöbb országban a termelő egységeknek nem szükséges rendszerhasználati 

díjat fizetnie, Magyarország ebből a szempontból a kisebbséget képviselő országok sorát bővíti. A magyar 

szabályozás értelmében amikor egy tároló berendezés villamos energiát táplál be a hálózatba, akkor 

erőműként viselkedik, ha pedig éppen betárol, akkor felhasználóként működik, így pedig a rendszerhasználati 

díjakat is eszerint állapítják meg. A jelenlegi magyar szabályozás és a legtöbb tagállami gyakorlat nem 

tartalmaz megkülönböztetést rendszerhasználati díj fizetés szempontjából a felhasználás módja kapcsán, így 
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a rendszerhasználónak minősülő energiatároló a 15/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet alapján fizeti meg a 

rendszerhasználati díjakat, igénybe vett hálózati elemek és csatlakozási feszültség szerint. Energiatárolók 

esetében indokolt lehet felülvizsgálni e rendelkezéseket. 

Érdemes még megjegyezni, hogy hálózati engedélyesek csakis speciális esetekben birtokolhatnak és 

üzemeltethetnek energiatároló berendezéseket, ez a szétválasztási szabályként ismert követelmény az 

európai villamosenergia-szektorban. Az energiatárolás definíciójának magyarországi jogharmonizációjával ez 

a vízbontás útján történő hidrogén-előállításra is ki fog terjedni, tehát a hálózati engedélyesek várhatóan 

power-to-gas üzemeket nem birtokolhatnak és üzemeltethetnek majd. A módosított villamos energia 

irányelv alapján: 

 főszabályként a TSO-k, vagy DSO-k nem tulajdonolhatnak, hozhatnak létre, irányíthatnak vagy 

üzemeltethetnek (kereskedelmi célú) energiatároló létesítményeket, 

 ettől a tagállamok eltérést engedélyezhetnek, ha azok teljes mértékben integrált hálózati elemek és 

a szabályozó hatóság jóváhagyta azokat, 

 szintén eltérés engedélyezhető, ha az irányelvben meghatározott összes feltétel teljesül (egyéb felek 

nem tudnak ilyen szolgáltatásokat nyújtani; a szabályozó hatóság a jóváhagyását adta; a TSO/DSO-

knak indokolt szükségük van ilyen létesítményekre, és azokat nem használják villamosenergia-

vásárlásra vagy -értékesítésre a villamosenergia-piacokon). 

A jelenleg hatályos magyarországi szabályozás szerint a DSO-k létesíthetnek 0,5 MW-nál nem nagyobb 

villamosenergia-tárolót (VET 33/C), azonban ez az irányelv jogharmonizációja során várhatóan módosul és 

összhangba kerül az irányelvi elvárásokkal. Magyarországon tevékenységi és számviteli szétválasztási 

szabályok szempontjából (VET 100-105. §) jelenleg nem megkülönböztetett a tárolási tevékenység, így az 

általános szabályok az irányadók, vagyis a TSO/DSO tevékenységtől el kell különülniük (kivéve a DSO 0,5 MW-

nál nem nagyobb tárolója). 

Ugyanakkor nem tekinthető különösen hátrányosnak, hogy hálózati engedélyesek nem tulajdonolhatnak - 

vagy csak rendkívül speciális esetben - energiatároló berendezéseket. A villamosenergia-rendszer összes 

érintettje szempontjából előnyös, ha ezen berendezéseket nem üzemeltetnek természetes 

monopolhelyzetben lévő szereplők, mivel így sokkal inkább érvényesülnek a versenyből fakadó előnyök, 

amely minden rendszerhasználó számára a leghatékonyabb megoldást nyújtja. Másrészről, a 

villamosenergia-rendszerek fejlődésével olyan új piaci szereplők is megjelennek, amelyek akár több másik 

szereplő szabályozási képességét kombináltan értékesítik a rendszerirányító vagy később az elosztói 

engedélyesek számára. Amennyiben a hálózati engedélyesek tulajdonolhatnának energiatároló 

berendezéseket, a független aggregátorok portfóliójából értékes elemek hiányoznának, ami így 

megnehezítené az ilyen újfajta és innovatív tevékenységek ellátását. 
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Rendszer szintű szolgáltatások – hidrogéntechnológiák lehetőségei 

Az előzőekben a fejezet már bemutatta, hogy a vízbontás útján történő hidrogén-előállítás hosszú távú 

energiatárolási lehetőséget biztosít egy olyan jelentős mértékben dekarbonizált világban, ahol az 

időjárásfüggő villamosenergia-termelés miatt akár hosszabb ideig is szükség van egyéb karbonsemleges 

villamosenergia-forrásra. Ezen kívül az időjárásfüggő kapacitások kiépülésekor az erőművek 

visszaterhelésének szükségessége csökkenthető, ha a rendszerben elérhetők rugalmasan szabályozható 

kapacitások. Ezek a rugalmasan szabályozható kapacitások nem csupán a megújuló hidrogén termelése 

szempontjából értékesek, de üzemeltetésükkel segíthetik a lokális hálózati problémák kezelését és a 

villamosenergia-rendszer egyensúlyát is. A továbbiakban ezért a fejezet azt vizsgálja, hogy milyen lehetőségei 

adódnak a hidrogén-technológiáknak a villamosenergia-piaci rendszerszintű szolgáltatások részvételében. 

Az időjárásfüggő megújulóenergia-termelési kapacitások rendszerbe integrálásával jelentősen növekszik a 

villamosenergia-hálózatok rugalmassági igénye, továbbá a gyors reagálású termékek vállnak (aFRR) 

szükségessé. 

A növekvő szabályozási kapacitások iránti igény elméleti lehetőséget teremt a vízbontás útján hidrogént 

előállító termelőknek, hogy belépjenek a rendszerszintű szolgáltatások piacára, ezáltal bevételeiket 

diverzifikálják. A rendszerszintű szolgáltatásokban történő részvétel a hidrogén-értékesítés mellett egy 

további bevételi forráshoz juttathatja a vízbontó berendezéseket üzemeltetőket, így segítheti a technológiák 

támogatás nélküli elterjedését. Ezt tovább segítheti, hogy a jelenlegi ilyen szolgáltatásokat biztosító 

erőművek műszaki vagy piaci okokból kiszorulhatnak a szabályozási piacról, így pedig tovább nő a 

szabályozásikapacitás-igény. Az alábbi ábrán a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont (REKK) prognózisa 

szerint a jelenlegi intézkedések hatására 2030-ra a jelenlegi 3 000 MW-ot meghaladó szabályozásikapacitás-

potenciál harmadával csökkenhet és 2 000 MW alá eshet be117. 

 

                                                           
117

 Bár jelen anyagnak nem tartozik a témakörébe, de vizsgálni javasolt, hogy a szükséges inercia milyen módon 
biztosítható, figyelemmel az ellátásbiztonsági szempontokra. 
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47. ábra: a fosszilis erőművek műszaki szabályozási potenciálja hat vizsgált forgatókönyvben 2019-2030 között 
(Forrás: REKK) 

A MAVIR állásfoglalása alapján szabályozási oldalról biztosított, hogy a vízbontó berendezések részt 

vehessenek a rendszerszintű szolgáltatások piacán. Nemzetközi szinten a mindenkori, beépített 

megújulóenergia-termelői kapacitásokkal összehangolt beszerzendő kapacitás mennyiségének 

meghatározását a 1485/2017/EU rendelet szerinti System Operation Guideline rögzíti. A rendszerszintű 

szolgáltatásoknak és annak piaci működtetésének jogszabályi előírásait alapvetően a villamos energiáról 

szóló 2007. évi LXXXVI. törvény, illetve a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet adják. A konkrét műszaki 

elvárásokat, kereskedelmi, elszámolásielszámolási szabályokat a MAVIR Üzemi Szabályzata, Kereskedelmi 

Szabályzata és Nemzetközi Üzemi és Kereskedelmi Szabályzata, illetve a MAVIR által közzétett 

Versenytárgyalási Dokumentáció tartalmazza. Mivel a vízbontó berendezések a villamosenergia-rendszer 

szempontjából fogyasztónak minősülnek és a magyar menetrendkezelési területen belüli villamosenergia-

felhasználói létesítmények, energiatároló egységek, valamint villamosenergia-termelői létesítmények részt 

vehetnek a rendszerszintű szolgáltatásokban, ezért már jelenleg sincs akadálya a részvételnek. Ebből kifolyólag 

a vízbontó berendezéseknek lehetősége van arra, hogy rendszerszintű szolgáltatások nyújtásából bevételhez 

jussanak a kapacitásértékesítés (rendelkezésre állás) és az igénybevétel (energiadíj) után a piacon. 

Nyilvánvalóan a vízbontóknak MAVIR akkreditációval és számos egyéb feltétellel (pl. bankgaranciák, 

kiegyenlítési költségek viselése nem teljesítés esetén, rendelkezésre állási elvárások) kell rendelkeznie, 

amelyek a fenti szabályzatokból kiolvashatók. Jelenleg is működő villamos fogyasztóként több 10 MW-os 

méretű villamos kazánok vesznek részt a hazai rendszerszintű szolgáltatások piacán (aggregálva, virtuális 

erőműben, aFRR szabályozást biztosítva). 

A rendszerszintű szolgáltatások négyféle kategóriába sorolhatók aktiválási sorrendben: frekvenciatartási 

tartalék (FCR), automatikus frekvenciahelyreállítási tartalék (aFRR), kézi frekvencia-helyreállítási tartalék 

(mFRR) és helyettesítő tartalék (RR). Az ilyen szolgáltatásokat nyújtó entitásokkal szemben a legfontosabb 

műszaki elvárások a szükséges válaszidőre és rugalmasságra fókuszálnak, meghatározva, hogy a 

rendelkezésre állástól mennyi ideig kell a szerződött berendezésnek a TSO utasításai alapján működnie, 

valamint hogy milyen gradienssel növelje, vagy éppen csökkentse a hálózati igénybevételét (aFRR fel és le 

piac). A válaszidőt tekintve az FCR esetében maximum 30 másodperc áll rendelkezésre az aktiválásra, az aFRR 

esetében 30 másodperc és 15 perc közötti az aktiválási idő, az mFRR esetében ez maximum 15 perc, míg az 

RR esetében minimum 15 perc alatt kell, hogy aktiválható legyen az eszköz.118 Ezen kívül az mFRR esetében 

                                                           
118

 A MEKH tájékoztatása alapján a maximális aktiválási idők hamarosan csökkenni fognak. 
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szükséges, hogy legalább 10 MW/15 perc gradienssel rendelkezzen a tartalék, RR esetében pedig 5-10 

MW/15 perces intervallumban kell teljesíteni119 a szerződött tartaléknak a jelenlegi szabályozások szerint. 

 

48. ábra: rendszerszintű szolgáltatások típusai (Forrás: ENTSO-E) 

Az vízbontó technológiák elemzése alapján megállapítható, hogy leginkább az újabb típusú vízbontó 

berendezések alkalmasak arra, hogy a jelenlegi szabályozásnak megfelelve részt vegyenek rendszerszintű 

szolgáltatásokban. Három típusú vízbontó berendezést különböztetünk meg. A lúgos típusú vízbontók (AEC) a 

legkiforrottabb technológiát képviselik, az eddig üzembe állított power-to-gas üzemek is leginkább ezt a 

technológiát alkalmazták. A protonáteresztő membrános (PEM) vízbontók modernebb technológiát 

képviselnek, ezek elterjedése rendkívüli ütemben növekszik, míg a szilárd-oxidos (SOEC) vízbontók jelenleg is 

leginkább kutatási fázisban léteznek. Az egyes technológiák jellegzetességeit az alábbi táblázat mutatja be. 

20. táblázat: Vízbontó technológiák rendszerszintű szolgáltatásokat leginkább érintő jellemzői (Forrás: Xing et 
al., Schmidt et al., FlexCHX projekt)120 

 AEC PEM SOEC 

Hidrogéntermelés hatékonysága 55-67% 60-75% 90-95% 

Minimum terhelés 30-40% 0-10% 0-10% 

Dinamikus terhelhetőség Alacsony Magas Magas 

Telepítési költség (EUR/W) 0,8-1,1 1,3-2,3 0,9-5 

 

Ezek alapján látható, hogy a jelenleg legelterjedtebb AEC vízbontók dinamikus terhelhetősége alacsony, 

nehezen reagálnak a gyors terhelésváltoztatásokra, éppen ezért a névleges teljesítményüknek minimum 30-

40%-án kell, hogy üzemeljenek a berendezések, így pedig a szabályozási rugalmasságuk is korlátozott. A 

                                                           
119

 A SO GL (System Operation Guideline) alapján kidolgozandó sztenderd termékek ezeket a paramétereket 
módosíthatják. Jelenleg ez kidolgozás alatt áll a TSO-k által. 
120

 Schmidt, O., Gambhir, A., Staffel, I., Hawkes, A., Nelson, J., Few, S. (2017) Future cost and performance of water 
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jelenleg legmodernebbnek számító és egyben MW-os nagyságokban is telepíthető PEM vízbontók már sokkal 

inkább alkalmasak a rendszerszintű szolgáltatások nyújtására. Egyrészről minimum terhelésük névleges 

teljesítményük töredéke, és hidegen is gyorsan indíthatók, dinamikus terhelhetőségük magas. Jelenleg a 

piacon már 10-100 MW közötti teljesítményű PEM alapú berendezéseket is be lehet már szerezni, amelyek 

hatásfoka már 75 % fölötti. A piacon vásárolható technológiák már 1 percen belül a minimum terhelési 

szintjükön vannak, ezt követően pedig 10%/s dinamikus emelkedéssel 10 másodpercen belül elérik a 

névleges teljesítményüket. Szabályozási képességük pedig szimmetrikus, fel- és le irányban is ugyanolyan 

gradiens mentén képesek teljesítményüket változtatni. A SOAC technológia újdonsága miatt kevés gyakorlati 

tapasztalat gyűlt össze nagyobb méretekben. Elviekben a technológia rendkívül rugalmasan képes terhelését 

változtatni, ugyanakkor a rendkívül magas működési hőmérséklet miatt (>600°C) a felhasznált anyagok 

károsodhatnak. Így a dinamikus terhelésterhelés változtatása a SOEC berendezéseknek az üzemeltetési idő 

rövidülését eredményezheti, a jelenlegi tapasztalatok alapján leginkább kerülendő. A magas üzemi 

hőmérséklet miatt pedig a hidegindítási képességek is korlátozottak, több órára van szükség a megfelelő 

üzemi hőmérséklet elérésére. 

Ezek alapján összességében megállapítható, hogy az AEC vízbontó rugalmatlansága miatt jelenleg nem 

kifejezetten alkalmas a rendszerszintű szolgáltatások nyújtására. Magas minimum terhelési teljesítményének 

köszönhetően leginkább kiegyensúlyozott üzemelésre alkalmas, valamint a jelenleg már üzembe állított AEC 

rendszerek egyszerűen méretüknél fogva nem alkalmasak arra, hogy mFRR vagy RR szabályozásban részt 

vegyenek; legtöbbjük 10 MW alatti névleges teljesítménnyel rendelkezik. A jövőre nézve azonban nem jelent 

problémát, hogy az újonnan üzembe helyezett vagy tervezett rendszerek legtöbbje PEM technológiát 

használjanak, ami már részt tud venni rendszerszintű szolgáltatásokban. Hidegindítás esetén az FCR 

feltételeit nem teljesíti, de aFRR-ben részt vehet, és ha kellően nagy az installáció, akkor akár mFRR-ben vagy 

éppen RR-ben is. A SOEC rendszerek alkalmasságát jelenleg nehéz megítélni: elméletileg képesek a kellő 

rugalmasságot biztosítani, ugyanakkor a jelenlegi fejlettségi szintjükön további anyagkutatásokra van 

szükség, hogy beigazolódjon a gyakorlatban is alkalmazható potenciáljuk. Technológiától függetlenül 

azonban a vízbontó berendezések részvételét korlátozhatja a rendszerszintű szolgáltatásokban a 

rendelkezésre állás szükségessége az egyes piacokon. Ha a vízbontó berendezés kizárólag TSO általi 

aktiváláskor termel megújuló hidrogént, akkor az éves értékesíthető hidrogén mennyisége jelentősen 

kevesebb lesz, mintha a rendszerirányítótól függetlenül is üzemeltetnék a berendezéseket, elesve a 

szabályozási szolgáltatások által kínált bevételi forrásoktól. 

Jól láthatóan tehát van lehetőség arra, hogy a jövőben a rendszerszintű szolgáltatásokban történő részvétel 

további bevételi forrásokat generálhat egyes power-to-gas üzemek üzemeltetőinek, ugyanakkor a 

technológia magas fajlagos beruházási költsége miatt a dekarbonizációs célok elérése érdekében indokolt 

lehet további támogatások nyújtása az ágazat számára, mindemellett a fő hajtóerő a vízbontók 

elterjedésében a bővülő megújuló erőművi háttér lesz. Amennyiben a fogyasztói oldal nem bírja a 
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megemelkedett megújuló kapacitást felvenni, úgy a hidrogént előállító vízbontó berendezések adhatnak 

megoldást, amelyek ekkor rugalmasan indíthatók lesznek, és a megtermelt hidrogén akár több napra is 

betárolható a későbbi szükségletek kielégítésére. 

4.3.3 Potenciálbecslések a hidrogén előállításra fordítható villamos energia mennyiségekről  

VER hálózati potenciál hidrogén termelésre 2030-ig 

Egy potenciálbecslés a BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszéke által 2020 decemberében készített 

tanulmányából származik [27]. Ez nem dedikáltan megújuló vagy nukleáris alapú villamos energia 

mennyiségekre vonatkozik, hanem a magyar villamos energia rendszerből (VER) a hidrogén előállítás 

irányába vihető „grid-mix” villamos energiára, amit a tanulmány emiatt „VER hidrogénnek” nevez, és két 

szcenárióra került meghatározásra a következők szerint. 

A tanulmány fontos kérdése, hogy 2030-ban várhatóan hogyan alakul a hidrogén előállítása és felhasználása. 

Ennek megválaszolása meglehetősen összetett feladat, pl. „Paks-1” és „Paks-2” rendelkezésre állását, a 

meglévő földgáz- és barnaszén/lignit-erőművek jövőbeli szerepét és a villamos energia felhasználás várható 

változásait (pl. elektromos és PHEV járművek töltése stb.) figyelembe véve. Ezért egyszerűsítéseket 

alkalmaztak, mivel látható volt (a tanulmány korábbi fejezeteiben), hogy a 15 év alatt a teljesítmény igény 

közel 500 MW-tal nőtt a hazai VER-ben, így feltételezve, hogy ez a következő 9 évben ez felgyorsul, így a 

növekményt 500 MW-nak becsülték. A szélerőművek és a nukleáris-erőmű teljesítményét a 2020-as évvel 

megegyezőnek tekintették. Naperőművek esetén figyelembe vették azt a tervet, hogy 2030-ra a beépített 

teljesítmény megnő 6 000 MW-ra; ezt úgy vették figyelembe, hogy a 2020-as kihasználtsági adatokat vették 

alapul, így a maximális teljesítmény a modell szerint várhatóan 4 580 MW lesz. A fosszilis gáz- és 

barnaszén/lignit-erőművek teljesítményét kapcsolatban két szcenáriót vizsgáltak:  

A) a fosszilis gáz- és barnaszén/lignit-erőművek továbbra is 2020-hoz hasonlóan üzemelnek; 

B) a fosszilis gáz- és barnaszén/lignit-erőművek rugalmassága nő, így amikor azokra nincsen szükség, - 

naperőművek üzemelnek – azok leállnak. 

(Ennél pontosabb modell kialakítása is természetesen szükséges lenne, de ehhez most sem az idő, sem 

források nem elegendők, de a szerzők megítélése szerint a valóság valahol a kettő között várható.) 

Mindkét esetben megfigyelhető, hogy igen jelentős többlet keletkezik a VER-ben ami lehetőséget és igényt 

teremt az energia tárolásra illetve hidrogén előállítására – lásd a következő ábrákon. 

A villamos energia árak vizsgálatából kiindulva megemlíti a tanulmány, hogy negatív energia ár a hazai VER-

ben 2020-ban 4 órán át, míg 11 EUR/MWh ár alatt viszont 157 órán át volt. Ez lehetőséget termet VER- 

hidrogén előállítására, viszont ennek a mennyiségének a pontosabb meghatározása a rendelkezésre álló 

adatok hiánya miatt túlmutat a tanulmány határain. 
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49. ábra: A feltételezett 6 GW-ra bővített naperőmű park várható teljesítménye 2020-as termelés alapján [27] 

 

 

 

50. ábra: A feltételezett villamos teljesítmény többlet a 2030 évben és április hónapban, az „A” szcenárió 
alapján [27] 
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51. ábra: A feltételezett villamos teljesítmény többlet a 2030 évben és április hónapban, a „B” szcenárió alapján 
[27] 

A két szcenárió szerint 2030-ban elektrolitikus alapú hidrogén előállításra fordítható villamos energia 

mennyiségek és átlagteljesítmények, valamint az ebből éves szinten előállítható hidrogén mennyiségek a 

következők [27]: 

Az „A” szcenárió szerint  
0-3280 MW teljesítmény többlet jelentkezik 

éves átlag: 
196 MW 

H2 előállítására 
fordítható: 
1 487 GWh 

H2:
121 

~25 000 t 

A „B” szcenárió szerint  
0-2500 MW teljesítmény többlet jelentkezik 

éves átlag: 
54 MW 

H2 előállítására 
fordítható: 
415 GWh 

H2: 
~7 000 t 

 

Fontos megemlíteni még a hivatkozott tanulmányból [27], hogy 

                                                           
121

 Főként az „A” szcenárióban -, de nagy valószínűséggel már a „B” szcenárióban is - a számított hidrogén mennyiségek 
akkorák, hogy a föld alatti hidrogéntárolás lehetősége már megkerülhetetlen lenne. 
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 hidrogéntermeléssel olyan - ipari méretű - energiatárolási lehetőség jelenik meg a hazai villamos 

energiatermelő rendszerben, amely kedvezően befolyásolhatja a hazai erőműpark üzemviteli 

paramétereit és élettartamát, továbbá növelheti az ellátásbiztonságot, 

 az előrejelzésben szereplő 6 GW-os fejlesztés jelentős hatással lesz a teljesítmény változásra, 

amelynek kompenzálása további vizsgálatokat és megoldásokat igényel, 

 a naperőművek 6 GW teljesítményre tervezett növelése jelentős mennyiségű zöld-hidrogén 

előállítására ad lehetőséget, viszont ennek egy részéből gondoskodni kell a naperőművek által 

okozott teljesítményváltozás kompenzálására, 

 megvizsgálva a mai naperőmű parkokat, 0,3-20 (100) MW teljesítmény tartományba esnek és 

várhatóan ez jelentősen nem fog változni, ezért célszerű megvizsgálni, hogy a többlet villamos 

energia helyi (zöld-hidrogén), vagy országos központokban hidrogén előállító rendszerekben történő 

hasznosítása célszerű (VER-hidrogén) figyelembe véve a tárolási és felhasználási infrastruktúrát és 

ezek bővítését, 

 szintén a naperőművek teljesítményének növelése jelentősmennyiségű zöld-hidrogén előállítására 

ad lehetőséget, ennek számos felhasználási módszere képzelhető el: 

 megfelelő tárolási kapacitás esetén kombinált erőművi rendszer(ek)ben ezek működhetnek csak 

zöld- vagy VER-hidrogénnel, vagy VER-hidrogén földgáz keverékekkel; 

 kisebb és közepes erőművi rendszerekkel (gázturbina, gázmotor és tüzelőanyag cella és ezek 

kombinációival); 

 a tárlókapacitás felett előállított hidrogén gázhálózatba keverése, figyelembe véve ennek 

meghatárolandó képességét; 

 célszerű megvizsgálni az egyéb célú, pl. közlekedésben történő felhasználását. 

 

Közlekedési megújuló energián belül a zöld hidrogén potenciál villamos energia vonatkozásai 

Egy másik, a megújuló alapú hidrogén termelésre irányadó dokumentum a Nemzeti Energia és Klíma terv. [5] 

Ezen belül a közlekedési megújulók fejezetben (6. táblázatban) találkozhatunk konkrét számadatokkal, 

amelyeket a közlekedési (4.1.2 fejezetben) részletesen be is mutattunk; itt csak a villamos energetikai 

vonatkozásaival foglalkozunk. NEKT-ben 2030-ra feltételezett 51 ktoe/év – közlekedési célú - hidrogén 

tömegben kifejezve 17 194 tonna/év2030 zöld hidrogén mennyiséget jelent. Ha feltételezzük, hogy e 

mennyiség csak elektrolitikus alapú előállítással (nap-, szél-, vízerőműves termelésre alapozva), akkor ehhez 

2030-ra ~125 MW elektrolízis kapacitásra lenne szükség, 24 órás üzemelés mellett. [28] (Alacsonyabb 

kapacitás-faktorral nyilván arányosan nagyobb elektrolizáló kapacitás lenne szükséges a megadottnál.) Nem 

érthető, hogy a NEKT miért csak 2025. évet követően tervez zöld hidrogén előállítással (a közlekedési 

szektorban)? Majd innentől viszonylag jelentős a bővülés (10,2 ktoe2025  50 ktoe2030), de a 2025-ig történő 
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várakozás indokolatlan kivárási stratégiát sejtet. Nem szabad eddig várni, mert „elhúznak” mellettünk nem 

csak az EU nyugateurópai tagállamai, hanem még a V4 országok is. 

 

Becsült hidrogén mennyiség illetve elektrolizáló kapacitás az EU Hidrogén Stratégiájából kiindulva 

Bár ez nem jogilag kötelező előírás, vagy nemzeti vállalás, de rátekinthetünk a hazai hidrogén potenciálra az 

EU Hidrogén Stratégiájában [29] 2024-re kijelölt, EU szinten értelmezendő 6 GW-os elektrolizáló kapacitás 

szempontjából is. (Megemlítjük, hogy az EU-s 6 GW elektrolizáló kapacitás általános hidrogén igényt hivatott 

lefedni és nem csak a közlekedést, mint a fentebb bemutatott NEKT adat.) Ha abból indulunk ki, hogy a 

magyar gazdaság EU részesedése alapján vegyünk részt az EU előirányzat elérésében, vagyis ne érhessen 

bennünket kritika, akkor a 2024. évi 6,- GW EU cél alapján Magyarországnak 50 MW2024 elektrolízis kapacitást 

illene létrehozni 2024-ig. Ez 24 órás üzemben és 90% kihasználtság esetén jelent 6 800 tonna/év2024 

hidrogént jelentene.  

Az EU Hidrogén Stratégiájában 2030-ra szereplő 40 GW-os együttes elektrolizáló kapacitás-cél hasonló 

logikájú lebontása alapján Magyarországra elvileg 350 MW2030 elektrolízis kapacitást jelentene. Ez 24 órás 

üzemben és 90% kihasználtság esetén jelent 47 600 tonna/év2020 hidrogént, ami egyébként 2,8 szerese a 

NEKT (közlekedési területre jelzett) előirányzatának. Ha ugyanezt az elektrolízis kapacitást csak a 

naperőművek termelési lehetőségeivel összhangban üzemeltetjük, akkor ez a termelés lecsökken 

10 665 tonna/év termelésre. Ehhez lehetne még hozzáadni a MAVIR kiszabályozásból esetleg rendelkezésre 

álló áramot, amivel növelni lehetne a termelést, sajnos nehezen becsülhető mértékben. [28] 

Pusztán a nagyságrendi összehasonlítás érdekében megemlíthető két, Magyarországot is érinti hidrogén 

IPCEI projekt-tervezeben szereplő elektrolizáló kapacitás, melyeket elvileg 2030-ra terveznék elérni: 

 Blue Danube@Green IPCEI: az osztrák Verbund koordinálásában tervezett projekt 1,5 GW 

elektrolizáló kapacitást létesítene Romániában, szél és vízerőműves termelésre alapozva, 

 Black Horse IPCEI: a szlovák Bioway koordinálásában tervezett projekt 16,5 GW elektrolizáló 

kapacitást említ a V4 országokban együttesen, amely rendkívül ambiciózus; de ezt a nagyságrendet 

ilyen időtávon (2030) inkább irreálisnak is tekinthetjük. 

4.3.4 Több megújuló energia integrációja, hibrid ellátások a versenyképes termelés érdekében 

A következő modellszámítás a NEKT adatsorából indul ki, mely az 2030-ra már két atomerőművet feltételez 

(együttesen 4 400 MW), ami nem biztos, hogy 2030-ra teljesül. Azt javasoljuk modellezni, hogy a beépített 

teljesítmény is és a termelés is alacsonyabb legyen. A többi szektor adat megegyezik a NEKT előre jelzett 

számaival. A földgáz erőművek a leselejtezés miatt a MAVIR várakozása szerint vannak a magasabb 

kihasználtsággal. 
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52. ábra: a VER tervezett beépített kapacitása 2030-ban [5] 

 

53. ábra: teljes villamos energia fogyasztás 2030-ban [5] 

Nagyon transzparens, hogy a megújulók együtt, de naperőművek külön is a beépített kapacitásban már az 

abszolút többséget adják, több mint 62% mértékben. A termelésben az arányuk természetesen kevesebb. 

Fontos megjeleníteni a teljes mennyiséget, hogy látszon mekkora az a villamos energia mennyiség, amit a 

hálózat egyensúlya nem bír el és valamelyik elemét(eit) vissza kell terhelni. Ha benn marad a rendszerben a 

Paksi Atomerőmű és még feltételezett 700 MW gázerőmű, akkor maximum 2 800 MW is felesleges lehet a 

teljes elméleti 7 695 MW megújuló kapacitásból a napi csúcsfogyasztás pillanatában, amit 2030-ra 7 600 MW 

pillanatnyi igénnyel feltételezhető, tehát ennyi lehet a maximális elvi leirányú szabályozási igény. 

A legkedvezőbb az lenne, ha ekkora mennyiségű megújuló kapacitás-felesleg meg sem jelenne a hálózaton, 

vagyis 2 800 MW-ra lenne a hidrogén gyártás - elektrolízis - méretezve. Ennyi elektrolízis kapacitás lehetne a 
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magyar hidrogén gyártás elvi felső kapacitás határa a fenti adatok alapján, amely 425 000 tonna maximális 

termelhető hidrogént jelent, 24 órás üzemmel számolva. Ez nagyon jelentős mennyiség még nemzetközi 

mértékben is. 

Ez mennyiség irreálisan magasnak tűnik, de ezt már egészen másként lehet értékelni, ha a REKK által készített 

előrejelzésben, amelyet a „Magyarország dekarbonizációs útvonalai – Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia 

(NTFS)” című ITM előterjesztés tartalmaz. Az ÖTK az Ölbe-Tett-Kéz, míg a KCS a Korai-Cselekvés rövidítése, 

amelyekben látszik, hogy a fenti előrejelzések 2040 és 2050-re a tervek szerint tovább nőnek, még a 

pesszimista előrejelzés szerint is, amely egyébként semmilyen távlati dekarbonizációs célt nem érne el. 

Fontos látni, hogy a napenergia súlya a mixben nagyon magas, de a szélenergia a távlati cselekvési tervben 

újra szerepet játszik, a biomassza a lehetőségeihez képest nagyon alacsony értékkel szerepel, ami igaz a 

geotermikus energiára is. 

 

54. ábra: a Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia (NTFS) előterjesztésben szereplő beépített kapacitások. Forrás: 
NTFS 

Gazdasági megfontolások: 

A termelt zöld hidrogén mennyisége alapvetően attól függ, hogy (1) mekkora mennyiségű megújuló energiát 

rendelünk ehhez a célhoz, és (2) milyen mértékben tervezzük kihasználni az elektrolízis üzemet? Gazdasági 

szempontból az az ideális, amikor az üzem folyamatosan megy 24 órán keresztül 90-100% közötti kapacitás 

értéken. Az előállított hidrogén közel maximális, a tőkebefektetés a lehető legnagyobb termékmennyiségre 

oszlik el. Ha csak a nappali, például naperőművi rendelkezésre álló mennyiségre terveznék az elektrolízis 

üzemet, annak az üzemvitele hullámzó és az éves kihasználtsági óraszáma alacsony lesz, ami magasabb 

hidrogén árat eredményez, kevésbé versenyképes. 
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55. ábra: a hidrogén termeléshez szükséges áram forrása 5 MW naperőmű + 50 MW elektrolízis üzem esetén 

Ugyanakkor ez az alacsony kihasználás azt is eredményezi, hogy az elektrolízis üzem leirányú szabályozási 

tartalék tud lenni, ami az éjszakai órákban nagyon jól tervezhető, a nappali órákban viszont csak esetleges. 

Erre csak az gyógyír, ha az üzem nagyra van méretezve, hogy nappal is minden pillanatban legyen 

kihasználatlan kapacitása, ami a hálózati felesleges áramot fogadni tudja. 

 

56. ábra: naperőművi áram a hidrogén üzembe, illetve hálózati eladásra - órás (50 MW naperőmű + 25 MW 
elektrolízis üzem) 

 

21. táblázat: hidrogén termelés két szcenárió szerint [Z-RES Kft., 2021] 
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n a n a 

 tonna GWh GWh GWh tonna GWh GWh GWh 

50 MW + 25 MW 3.794 71,695 24,454 147,305 1.242 71,695 24,454 0 

Elektrolízis 

kapacitáskihaszná

ltság 

100% 32,70% 

50 MW + 50 MW 7.588 96,149 0 341,850 1.666 96,149 0 0 

Elektrolízis 

kapacitáskihaszná

ltság 

100% 21,95% 

 

A lehetséges integrációs forgatókönyvek a kapacitások alapján: 

A NEKT szerint tehát a rendszerben még van 1 243 MW megújuló energia kapacitás naperőműveken felül, 

amelyből elméletileg 913 MW nem időjárásfüggő. Ennek a termelésnek van kimagasló jelentősége a zöld 

hidrogén előállítása szempontjából. A 330 MW szél ugyan időjárásfüggő, de a nappal akkor is jól 

kiegészíthetik egymást, mert éjszaka és felhős napokon is rendelkezésre állhat. Ez nem jelenti azt, hogy a 

NEKT meghatározott mértékeit el kellene fogadni, különös tekintettel arra, hogy a hazai úgynevezett 

technikai hasznosítási mértékeket ezek az előirányzatok még csak meg sem közelítik. Az elvi maximumok 

energia mennyiségben a hazai és nemzetközi tanulmányok mértékadó, de konzervatív becslései alapján, 

amelyek 2050-ig tekintenek előre. Ezek alapján a karbonsemlegesség jegyében a 2050-ig terjedő időszakra 

rendkívül meggyőző további megújuló kapacitások állnak rendelkezésre, amelyek egyre versenyképesebb 

feltételekkel valósíthatók meg. 

Nap:  63 578 MW 69 935 GWh 

Szél:  9 517 MW 22 000 GWh 

Biomassza: 318,2 PJ (energiatartalom) 6 315 MW 

(4.200 óra) 

26 520 GWh 

(30% hatásfok) 

Geotermikus (EGS): 195,0 PJ (energiatartalom) 1 155 MW 

(8.000 óra) 

9 210 GWh 

(17% hatásfok) 

 

Egyéb megújuló technológiák szerepe, lehetőségei  

 Napenergia és szélenergia: 

A fenti potenciális termelési mértékeket látva egyértelmű, hogy ezek szinte korlátlan forrásokat jelentenek, 

különös fontossága lehet a szélenergia újbóli megnyitásának, mert a nap és a szél kedvezően egészíti ki 
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egymást, ami a hálózat terhelése szempontjából is hasznos, de a hidrogén gyártása esetében további külön 

előnyöket jelent.  

 Biomassza elgázosítás – megújuló áramtermelés és közvetlen hidrogéngyártás: 

A biomassza és a hulladékok közvetlen tüzelése és gázosítása ma is számos technológiával valósítható meg és 

ebben további fejlődésre van lehetőség. A biomassza gázosítása egy érett technológiai út, amely szabályozott 

folyamatot vesz igénybe hővel, gőzzel és oxigénnel, a biomasszát égés nélkül hidrogénné és más termékekké 

alakítva. Mivel a növekedési fázisában a biomassza megköti a szén-dioxidot a légkörből, ennek a módszernek 

a nettó szén-dioxid-kibocsátása alacsony lehet, főleg, ha hosszú távon szén-dioxid-leválasztást, -felhasználást 

és -tárolást is párosítanak hozzá (lásd zöld metanol és zöld ammónia gyártás). 

A biomassza, amely megújuló szerves erőforrás, magában foglalja a mezőgazdasági növényi maradványokat 

(például kukoricaszár vagy búzaszalma), erdőmaradványokat, speciálisan energiafelhasználás céljából 

termesztett növényeket (például cserjés fűzfa vagy fűzfa), szilárd szerves kommunális hulladékokat és állati 

hulladékokat. Ezekből a biogáz előállítása és közvetlen áramtermelésre hasznosítása nálunk egyelőre alig van 

jelen, különösen a lehetőségekhez képest. Ugyanez igaz a hulladékok egyéb fajtáira is. 

A biomasszából történő hidrogéntermelés gázosítással kedvező alternatívát jelenthet a jövőbeli 

karbonsemleges alkalmazásokhoz. Ebből ma érdemben csak az erőművi szilárd biomassza tüzelés használjuk, 

a gázosítás bármelyik formája egyelőre jelentéktelen mértékű. 

Két különböző hidrogéntermelési technológia különösen érett és alkalmas erre a célra. Ezek a 

hidrogéntermelés gőzgázosítással (DFBG) és szorpciós fokozott reformálás (SER). Mindkét értékelt útvonal 

alkalmasnak tűnik hidrogéntermelésre. A biomassza-hidrogén hatékonyság (LHV alapú) akár 69% -ot is 

elérhet, a SER technológia további befektetést igényel, mert ipari méretű referenciája még nincs, de különös 

előnye, hogy a szintetikus gáz 75%-a hidrogén, szemben a DFBG 35-45%-ával. A hibrid megoldások esetében 

különösen kedvező lehet az elektrolízis során előállított oxigén hasznosítása gázosítás során, ami egyébként a 

szintetikus gázból további hidrogént állít elő, Ez az elektrolízis pénzügyi eredményeit is javítja a többlet 

bevétel miatt. 

Ezek a technológiák egy magas biomassza rendelkezésre állású országban, mint Magyarország, kimondottan 

előnyösek lehetnek. 

 Geotermikus energia: 

A geotermikus földhő egy nagyon kedvező áramforrás a hidrogén előállításához, mert folyamatosan 

rendelkezésre áll és állandó stabil ellátást képes biztosítani, ezzel az elektrolízis 24 órás ellátása időjárási 

kockázatok nélkül biztosítható. Ugyanakkor ez a nap és szélenergiával párosítva kedvező hibrid üzemekre is 

lehetőséget ad egy telephelyen belül, a villamos energia hálózat terhelése nélkül. Ezek közül is az a 

legkedvezőbb, amikor ez nem a meglévő mélységi vízbázisokat hasznosítja közvetlenül a víz, vagy gőz 

hasznosításával, hanem az úgynevezett EGS (Enhanced Geothermal Systems) rendszerek, amelyek a mélységi 
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réteget gyakorlatilag egy hőcserélőnek tekintik és a hőt alacsony forráspontú szerves folyadékok közvetítik a 

felszínre. Ez 5-6.000 méteres mélységeket jelent. 

Ez egy teljesen zárt rendszer, a mélységi rétegeket nem szennyezi. Ilyen technológia több is van, az 

alábbiakban két változatot mutatunk be egy-egy ábrán. Egy-egy ilyen kút a kőzethőmérséklet (200 ºC felett) 

függvényében akár 20 MW teljesítményt is elérhet. Magyarország számra a geotermikus gradiens kedvező 

volta miatt, ez a technológia nagyon kedvező, mert kisebb mélységű kutakat kell fúrni azonos hőmérséklet 

elérése érdekében, ami költségeket kímél. Egy 15 MW teljesítményű létesítmény ugyanannyi beruházási 

költséget igényel, mint egy 50 MW naperőmű és az éves termelése is azzal egyenértékű, de nem 

időjárásfüggő. 

           

57. ábra: EGS rendszer vázlata (Z-RES Kft.) 

 

 Szintetikus földgáz konverziós projekt a CO2 hasznosítására 

Az előállított hidrogénből az egyéb ipari forrásokból, vagy akár a fenti gázosítási projektekből származó CO2 

hasznosításával újra szintetikus földgázt lehet előállítani, ami a meglévő rendszerekkel teljesen kompatibilis. 

Ez már az un. CCSU technológiák közé tartozik, ami a közvetlen tüzelésű erőművek és például a bioetanol 

gyártás során keletkező CO2 hasznosítását is jelentik. 

 Zöld metanol előállítása a hidrogén és a CO2 felhasználásával 

Vegyipari alapanyag, a hajózásban nagy szerepet játszhat, mert a meglévő hajómotorok átalakításával 

hasznosítható. Várhatóan nagy nemzetközi piaca lesz. A metanolt a hazai vegyipar is tudja használni, de 

üzemanyag komponensként is bekeverhető. 

 Zöld ammónia előállítása a hidrogén és a CO2 felhasználásával 

A műtrágyagyártás alapanyaga, de könnyen szállítható és a hidrogén akár újra kinyerhető belőle, tehát ezzel 

a hidrogén tárolása és nemzetközi szállítása is viszonylag egyszerűvé válhat. Japánban a meglévő 

erőművekben is új stratégiai tüzelőanyagként számítanak rá. 
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A hidrogén szempontjából a következő, főbb forgatókönyvekkel lehet számolni: 

1.) Elektrolízis (H2) – egy megújuló technológia – egy telephely: 

Előnyök: 

 a közös telephelyen az adott megújuló energiából előállított hidrogén kétségtelenül zöld hidrogén 

lesz, az egy telephelyen belül az elektrolízishez szükséges áram a saját termelői vezetéken jut a 

termelő technológia átadási pontjától az elektrolízis üzembe, tehát nem lehet fosszilis „szennyező” 

áramforrás, 

 a biomassza vagy geotermikus alapú hidrogéngyártás esetén az elektrolízis 24 órán keresztül képes 

termelni, a gazdaságosság, a hidrogén ára csak a megújuló technológia áram árának a függvénye, 

ezek tudnak elvileg olcsó hidrogént termelni a piacon. Ilyen a vízerőmű is, de az idehaza igen kis 

kapacitással rendelkezik; kérdéses, hogy H2 termelésre használják-e, 

 a biomassza gázosítás esetén a hidrogén közvetlen előállítása is lehetőség, elektrolízis nélkül, 

 az ipari és kereskedelmi nagyfelületű tetők alkalmasak naperőmű építésére és helyben a kisebb 

decentralizált hidrogénüzemek ellátására, amely hidrogént a tulajdonosok közvetlenül is 

felhasználhatnak, vagy helyi közlekedési és közműcégeknek adhatnak el, 

 az alacsony kihasználtságú naperőmű vagy szélerőmű bázisú, tehát a nap nagy részében üzemen 

kívül álló elektrolízis üzemek leirányú kiszabályozás esetén gyorsan tudnak fogadni egyébként 

elvesző áramot. Ez a naperőmű esetében csak elvi lehetőség, mert napközbeni, napos, túltermeléses 

időszakokban ezek az elektrolízis üzemek is teljes kapacitással működnek, csak éjszaka állhatnak 

rendelkezésre, ha van leszabályozási igény. A magas termelésű, de szélcsendes időszakokban a 

szélbázisú elektrolízis rendelkezésre áll a kiszabályozásra. A kiszabályozás alapú hidrogén olcsó, ha 

zéró vagy negatív az áramár. 

Hátrányok, szükséges intézkedések: 

 a naperőmű, vagy a szélerőmű mint kizárólagos forrás esetén az időjárásfüggő és az éjszakai 

termelés hiánya miatt a termelt hidrogén ára minden támogatás ellenére a nem időjárásfüggő 

forrásokkal szemben nem lesz versenyképes, ez igaz a földgáz alapú szürke hidrogénnel szemben is. 

 a különböző technológián alapuló hidrogén gyártó üzemek előállítási ára és versenyképessége 

nagymértékben eltér és ezek egymásnak is versenytársai lennének, miközben a technológiai 

kötöttségeket nem tudják befolyásolni. Ez csak megfelelő szabályozással kezelhető, mert a 

diverzifikált termelésre a gazdaságnak szüksége van.  

 amennyiben egy biomassza erőmű a hidrogén előállítása mellett dönt, a KÁT-ból és a prémium 

támogatási körből is ki kell lépnie; ma 280+110 MW ilyen erőmű van (megjegyzendő, hogy ennél 

sokkal több biomassza erőmű van, de azok vegyes tüzelésűek). 
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 tehát várhatóan csak az új és az erre a célra épített biomassza erőművekre és a biomassza bázisú 

közvetlen hidrogéngyártásra lehet számítani. Erre ma hidrogénalapú támogatás nincs, azt létre kell 

hozni, ez igaz a geotermikus erőművekre is. 

 

2.) Elektrolízis (H2) – több megújuló technológia – egy telephely: 

Előnyök: 

 az egy telephelyen a több megújuló energiából előállított hidrogén kétségtelenül zöld hidrogén lesz, 

az egy (közös) telephelyen belül az elektrolízishez szükséges áram a saját termelői vezetéken jut a 

termelő technológia átadási pontjától az elektrolízis üzembe, tehát nem lehet fosszilis „szennyező” 

áramforrás, 

 naperőmű, és/vagy szélerőmű, valamint a biomassza és/vagy geotermikus alapú hidrogéngyártás 

esetén az elektrolízis 24 órán keresztül képes termelni, a gazdaságosság, a hidrogén ára csak a 

megújuló technológia áram árának a függvénye, ezek tudnak elvileg olcsó hidrogént termelni a 

piacon, 

 a naperőmű, és/vagy szélerőmű, valamint a biomassza gázosítás olyan komplex létesítményeket is 

eredményezhet, ahol az elektrolízis mellékterméke az oxigén, input alapanyaga lehet a biomassza 

gázosításának, a keletkező CO2-vel pedig újabb hasznos termékek állíthatók elő (metanol, ammónia), 

ezeknek a létesítményeknek a helyszínkiválasztása alapvető fontosságú, 

 a külön-külön alacsony kihasználtságú naperőmű és szélerőmű kihasználtsága együttesen jelentősen 

nő a hibrid kiépítés esetén. A nap nagy részében üzemen kívül álló elektrolízis üzemek leirányú 

kiszabályozás esetén gyorsan tudnak fogadni egyébként elvesző áramot. A két egymást kiegészítő 

technológia, a leszabályozási igényekre rugalmasabban tud reagálni. A kiszabályozás alapú hidrogén 

olcsó, ha zéró vagy negatív az áramár. 

Hátrányok, szükséges intézkedések: 

 a naperőmű és a szélerőmű mint kizárólagos forrás esetén az időjárásfüggő és az éjszakai termelés 

részbeni hiánya miatt a termelt hidrogén ára minden támogatás ellenére a nem időjárásfüggő 

forrásokkal szemben továbbra sem lesz elég versenyképes, bár a hátránya csökkenni fog, 

 a biomassza erőművekre ebben az esetben is kötelezettség a KÁT-ból és a Prémium támogatási 

körből történő kilépés, tehát várhatóan csak az új és az erre a célra épített biomassza erőművekre 

lehet számítani. Ilyenekre ma hidrogénalapú támogatás nincs, azt létre kell hozni, ez igaz a 

geotermikus erőművekre is, 

 az ilyen, több lábon álló erőművek, komplex létesítmények létrehozására a hidrogén és egyéb 

másodlagos termékek gyártásának elősegítésére ma ösztönző, támogatási rendszer nincs, azt létre 

kell hozni, 
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 a naperőművek mellé a szélerőművek együttes építésének az engedélyezése önálló támogatás 

formájában különösen kívánatos, 

 a biomassza gázosítás és a geotermikus erőművek önálló programként történő támogatása 

feltétlenül szükséges, mert a mai technológiasemlegesnek mondott, de végső soron szolár domináns 

pályázati rendszer erre nem alkalmas. 

 

3.) Elektrolízis (H2) – egy telephely – egy megújuló energia technológia – megújuló áram vásárlása a hálózaton 

keresztül: 

Előnyök: 

 az egy telephelyen az egy megújuló energia technológiából, például csak naperőmű, amiből 

várhatóan a legtöbb lesz, az előállított hidrogén kétségtelenül zöld hidrogén lesz, az egy telephelyen 

belül az elektrolízishez szükséges áram a saját termelői vezetéken jut a termelő technológia átadási 

pontjától az elektrolízis üzembe, tehát nem lehet fosszilis "szennyező" áramforrás, 

 naperőmű, és/vagy szélerőmű alapú hidrogéngyártás esetén az elektrolízis 24 órán keresztül képes 

termelni, ha a hálózaton keresztül kap kiegészítő ellátást más rendelkezésre álló megújuló 

energiaforrásból. A gazdaságosság, a hidrogén ára a vásárolt megújuló technológia áram árának a 

függvénye, így ezek a hidrogén üzemek tudnak olcsó hidrogént termelni a piacon. 

Hátrányok, szükséges intézkedések: 

 az ilyen kiegészítő áram vásárlására a hidrogén gyártás céljából ma sem jogi szabályozás, sem 

ösztönző, támogatási rendszer nincs, azt létre kell hozni, 

 különösen fontos az így vásárolt megújuló energia áram, Zöld Eredetigazolás EU szabvánnyal 

megegyező széleskörű alkalmazása, ösztönzése, ami hasznos lehet úgy hazai, mint a külföldi eredetű 

megújuló áram vásárlásra (például osztrák, szerb stb. vízerőművi áram) és az így vásárolt áram 

rendszerhasználati díjának mérséklése vagy elengedése122, 

 a rendszerben jelenleg még hiányzó 24 órás megújuló energiaforrások elegendő mértékű 

rendelkezésre állásáig megfontolandó a Paksi Atomerőmű áramának ebben a kategóriában történő 

elismerése és felhasználásának az ösztönzése, ami az éjszakai órákban különösen előnyös lehet. 

 

4.) Elektrolízis (H2) – egy telephely – megújuló áramvásárlás kizárólag hálózaton keresztül 

Ez olyan hidrogéngyárak létrehozását jelenti, amelyek a helyszínen nem rendelkeznek saját megújuló 

energiaforrással, de a hidrogén felhasználás szempontjából ideális helyszínen vannak, például egy nagy ipari 

felhasználó, vagy közlekedési, közszolgáltató vállalat és így a hidrogén tárolása és szállítása optimális lesz. 

                                                           
122

 E ponton ellentétes vélemény is született szabályozói oldalról: a CEP rendelet (Clean Energy Package) szerint a 
rendszerhazsnálati díjaknak költség-tükrözőknek kell lenniük. A megújuló energia hasznosítását nem az RHD-n keresztül 
kell ösztönözni. 
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Előnyök: 

 az egy telephelyen nagykapacitású, ideális méretű hidrogén üzem hozható létre. A hidrogéngyártásra 

az elektrolízis 24 órán keresztül képes termelni a hálózaton keresztül kapott megújuló árammal. A 

gazdaságosság, a hidrogén ára a vásárolt megújuló alapú áram árának a függvénye, így ezek a 

hidrogén üzemek tudnak olcsó hidrogént termelni.  

 az üzemeltető a megújuló energiából attól és annyit vesz az energia piacon, amennyire szüksége van, 

azt olyan ütemezésben, ahogy szeretné. Ugyanakkor várhatóan rugalmasan fel tudja ajánlani az 

elektrolízis üzeme kiszabályozó kapacitásait, ami a hidrogén árát előnyösen befolyásolja a zéró vagy 

negatív áramár esetén, 

 ezek a létesítmények a Regionális Hidrogén Hub-ként tudnak működni, amelyek a méretelőnyöket ki 

tudják használni és nagy termelési volumeneket tudnak elérni kötöttségek nélkül. 

Hátrányok, szükséges intézkedések: 

 az ilyen teljes egészében külső forrásból származó áram vásárlására a hidrogén gyártás céljából ma 

sem jogi szabályozás, sem ösztönző, támogatási rendszer nincs, azt létre kell hozni, 

 különösen fontos az így vásárolt megújuló energia áram, Zöld Eredetigazolás EU szabvánnyal 

megegyező széleskörű alkalmazása, ösztönzése, ami hasznos lehet úgy hazai, mint a külföldi eredetű 

megújuló áram vásárlásra (például osztrák, szerb stb. vízerőművi áram) és az így vásárolt áram 

rendszerhasználati díjának mérséklése vagy elengedése, 

 a rendszerben jelenleg még hiányzó 24 órás megújuló energiaforrások elegendő mértékű 

rendelkezésre állásáig megfontolandó a Paksi Atomerőmű áramának ebben a kategóriában történő 

elismerése és felhasználásának az ösztönzése, ami az éjszakai órákban különösen előnyös lehet. 

 

Az előzőekben felsorolt, különböző típusú hidrogénelőállítási alternatívák együttes használata egy nagy 

rugalmasságú hidrogén gyártási rendszer létrehozását tenné lehetővé, olyan mértékben, amilyen mértékben 

a hidrogént a piac igényli, tehát az önellátás bizonyára nem ütközik akadályba, de a megfelelő előnyök 

kihasználásával Magyarország hidrogén exportpiaci szereplő is lehet. 

A fenti sokféle lehetséges működési mód alapján megállapítható, hogy a csak naperőműre alapozott 

hidrogén előállítás nem lehet kizárólagos megoldás, sem versenyképes még sok induló támogatás esetén 

sem. Az induló támogatásokkal el kell érni a hidrogén gyártás több energiaforrásra alapozását és ebben 

különös súlyt kell fektetni a biomassza, a hulladék és a geotermikus megújuló energiaforrások fejlesztésének. 

A komplex létesítmények esetében pedig kulcsszerepe van a célzott tudományos kutatások és a nemzetközi 

együttműködések elősegítésének.  

Mindezekkel több cél is teljesíthető egyidejűleg, úgymint a hazai megújuló energia célok túlteljesítése, a 

klímacélok elérése a jövő nemzedékei hasznára és nem utolsósorban gazdasági haszon elérése. Az 
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előzőekben jelzett megújuló energia potenciál erre minden lehetőséget megad és ezzel a megújuló 

túltermelés gondjai helyett, ebből egy társadalmi hasznot szolgáló hidrogén gazdaságot hozunk létre. 

4.3.5 Potenciális ösztönzők, támogatások a villamosenergetika terén 

A Platform operatív menedzsmentje összeállított egy „alaplistát”, amely a Nyugat-Európában vagy már 

alkalmazott, vagy bevezetésre potenciálisan érdemesnek tartott ösztönzőket és támogatásokat foglalja 

össze. Ezen alaplistát egyfajta kiindulási, tárgyalási alapként, a közös gondolkodás megindítása céljából 

tesszük közzé.  

Minősítések jelmagyarázata: 

++ Magyarországi bevezetés javasolt, 

+ Magyarországi bevezetés megfontolásra javasolt,  

- Magyarországi bevezetés nem javasolt 

-- Magyarországi bevezetés kifejezetten kerülendő 

0 nem releváns  

 

Kedvezmény / ösztönző / támogatás Minősítés Megjegyzés / leírás 

Termeléssel összefüggő potenciális ösztönzők, támogatások   

a) FIT (feed-in-tariff) betáplálási támogatás tüzelőanyag-

cellával előállított villamos energiára* 

++  

b) prémium típusú támogatás tüzelőanyag-cellával előállított 

villamos energiára* 

++  

c) CAPEX támogatás tüzelőanyag-cellás villamos 

energiatermelés és/vagy TC alapú CHP létesítésre* 

++  

d) kötelező kvóta vagy eredetigazolási rendszer bevezetése 

tüzelőanyag-cellával előállított villamos energiára (ez a 

magas hatásfokú kapcsolt energiatermeléssel analóg) 

+ előfordult „-” 

szavazat is 

e) adókedvezmény (pl. ÁFA kedvezmény, vagy energiaadó 

kedvezmény az inputként felhasznált földgázra) tüzelőanyag-

cellával előállított villamos energiára 

+ jellemző a „+” 

megítélés, de volt  

„-” szavazat is 

f) saját felhasználásra – tüzelőanyag-cellával - termelt villamos 

energia adómentessége 

++  

Hidrogén előállítással, azon belül elektrolízis üzemekkel összefüggő potenciális ösztönzők, 

támogatások 

g) CAPEX támogatás zöld hidrogént előállító elektrolízis 

üzemekre 

++  
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Kedvezmény / ösztönző / támogatás Minősítés Megjegyzés / leírás 

h) mentesség vagy kedvezmény villamos hálózati díjakból 

(RHD) – a VER-rel együttműködő, valamilyen szabályozási 

szolgáltatást nyújtó – elektrolízis üzemekre, amelyek i) 

100%-ban megújuló villamos energiát használnak, vagy ii) 

low-carbon villamos energiát használnak, vagy iii) hálózati 

(grid-mix) villamos energiát használnak 

++ előfordult „-” 

szavazat is 

*itt tüzelőanyagcella mellett elképzelhető egyéb energiatermelési technológia is, pl. hidrogént magas 

arányban (esetleg tiszta hidrogént) égetni képes gázturbinás, esetleg gázmotoros energiatermelés is, de az 

EU-ban a hangsúly a tüzelőanyag-cellás termelés preferálásán van.  

**a lista együtt kezelendő a gázhálózati oldalon – potenciálisan – nyújtható támogatásokkal, vagy 

ösztönzőkkel, amely a Gázhálózati Munkacsoport esetében is leírásra kerül (lásd 4.4.7 fejezet). 

4.3.6 Telepített tüzelőanyag-cellás alkalmazások hazai fejlesztési koncepciója 

A Fehér Könyv 2.2.6 fejezete részletesen bemutatta a telepített (energiatermelési célú) tüzelőanyag-cellás 

alkalmazások EU-s technológiai útitervét (RM16). Erre építve jelen fejezet felvázolja az e technológiai 

területen korábban idehaza történt próbálkozásokat, és az EU-s útiterv logikáját követve egy fejlesztési 

koncepció tervet is körvonalaz. 

Az első TC alapú CHP rendszer létrehozására vonatkozó hazai próbálkozás 2005-ben a KIOP-2005-1.7.0.f 

operatív program keretében történt. A demonstrációs projekt egy MCFC alapú, 200 kW teljesítményű 

kiserőmű megvalósítását tűzte ki célul. A pályázat címe „Magashőmérsékletű Tüzelőanyag-cellás Kiserőmű 

Bio- és Depóniagáz Alapon Debrecenben” volt. A pályázat elbukott, hiszen a bírálók előtt egy ismeretlen 

technológia meghonosítását kezdeményezte, holott a helyszínválasztás ideális voltát a rendelkezésre álló 

tüzelőanyagok, földgáz, biogáz, depóniagáz és a távhőkapcsolat is alátámasztotta. A projekt érvényes építési 

engedéllyel is rendelkezett. Az elmúlt közel húsz évben ismereteink szerint hasonló léptékű próbálkozás 

hazánkban nem történt. 

A Magyar Hidrogén és Tüzelőanyag-Cella Egyesület 2012-ben kísérletet tett az „ene.field Fuel Cells & 

Combined Heat and Power” projekt aktív tagjává válni, amelynek célja 3-5 db, földgáz alapú, háztartási 

méretű CHP berendezés hazai demonstrációja volt. Sajnos finanszírozási okok miatt ez a törekvés is 

sikertelennek bizonyult. 

A leírtakból következik, hogy demonstrációs projektek hiánya miatt elsődleges hazai szakmai tapasztalattal 

nem rendelkezünk, tehát egy szakirányú, a különböző értékláncokat magukba foglaló, hiánypótló, komplex 

fejlesztési koncepcióra és programra feltétlenül szükség van. 
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58. ábra Hazai telepített TC CHP rendszerekre vonatkozó fejlesztési útiterv 

 

A stratégia kialakítása szempontjából eldöntendő kérdés, hogy hazánk a jövőben a TC alapú CHP 

berendezések egyszerű felhasználója, vagy tevékeny részese kíván-e lenni. A vázolt útiterv az utóbbi 

koncepció megvalósításának egyik lehetőségét szemlélteti, hiszen a hazai K+F+I+D folyamatokat és a hozzá 

kapcsolódó iparfejlesztési tevékenységek mérföldköveit mutatja be. 

A gyakorlati alkalmazás szempontjából a CHP rendszerek teljesítmény tartománya élesen elválik, hiszen a 

háztartási és az ipari méret többnyire működési elvében és várható piaci penetrációjában is különbözik. Hazai 

környezetben vélhetőleg sem háztartási, sem ipari méretű FC kötegek fejlesztését nem célszerű elindítani, 

hiszen a tevékenységhez tartozó szükséges és elégséges feltételek komplex halmaza nem áll rendelkezésre. 

Nemzetközi tapasztalatokra építve a vonatkozó fejlesztések és a gyártástechnológiai kidolgozásának várható 

időtartama évtizedes nagyságrendbe esik. 

A vázolt peremfeltételek mellett létezhet és kidolgozható olyan fejlesztési koncepció, amely a potenciálisan 

rendelkezésre álló hazai hozzáadott értéket is megtestesíti. Ilyen elem lehet a tágabb értelme vett BoP 

rendszerek fejlesztése, amely elsősorban a háztartási méretű berendezésekre vonatkozhat és egyben az FC 

köteg-gyártók számára kooperációs lehetőséget kínálna fel. 

Tüzelőanyag-cellás CHP berendezések gázkeverékkel, nevezetesen metán + hidrogén, metán + biogáz és 

metán + tetszőleges, de stabil összetételű melléktermékkel történő üzemeltetése mind a hazai, mind a 

nemzetközi piacon új lehetőségeket jelenthet. Továbbá mérlegelendő, hogy adott alkalmazási környezetben 

a berendezések üzemeltetéséhez szükséges gáztisztítási és kondicionálási feladatok megoldása gazdaságos 

üzleti lehetőséget kínál-e. 
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A rendszerintegrációs feladatok megoldása teljesítmény tartománytól független, a hozzá kapcsolódó 

üzemeltetés, az üzemviteli adatok elemzése, a vonatkozó gazdaságossági számítások elvégzése 

nélkülözhetetlen és hazai körülmények között is eredményesen megvalósítható tevékenységek. 

Az EU-s szabályozás következtében a „micro-gridek” várhatólag rövidesen hazánkban is megjelennek, amely 

folyamtat a CHP berendezések esetében is – teljesítménytartománytól függetlenül – további 

rendszerintegrációs lehetőségek és optimalizációs feladatok megoldását jelenti. 

A tömören vázolt feladatok sokrétűek, a sikeres implementációs folyamatok megvalósítása előre vetíti egy 

szakirányú kompetencia központ létrehozását. 

4.4 Hidrogén és gázhálózatok 
 

E fejezetet abszolút domináns mértékben az NHT Platform Gázhálózati Munkacsoportja készítette, melynek 

szakmai kompetenciája meglehetősen széles. A Munkacsoport tagjainak profiljából is adódóan ide tartozik a 

kék hidrogén előállítás, a földgáz szállító- és elosztóhálózati hidrogén bekeverés témaköre, a gáztárolók 

hidrogén szempontú vizsgálata, továbbá a hidrogén üzemanyagtöltő-állomások témaköre is műszaki oldalról. 

Ez utóbbi fontossága miatt önálló alfejezetbe kerül; a zöld hidrogén lehetőségei pedig -a villamos energiával 

való erős összekapcsoltsága miatt – a 4.3 fejezeten belül található. 

4.4.1 Kék hidrogén előállítás lehetőségei 

A kék hidrogén előállítás várhatóan szintén a hidrogéngazdaság egyik sarokköve lesz. Az még viták részét 

képezi, hogy milyen időtávon és milyen arányban nyer teret, és marad része a hidrogén fókuszú gazdaságnak, 

de a zöld hidrogén – mint EU-s prioritás - mellett megkerülhetetlen a kék hidrogén előállítás és alkalmazás 

kérdése is. Megemlítjük, hogy a szürke, kék, zöld és egyéb hidrogén típusok részletesebb magyarázata az 

5.1.2 fejezetben található; a kék hidrogénhez kapcsolódó „hivatalos” EU-s technológiai útiterv pedig a – kis 

szén-intenzitású előállítási módokat is tárgyaló – 2.2.1 fejezetben található. Ezeket feltétlen javasoljuk 

előzetesen elolvasni jelen fejezet jobb megértéséhez és kontextusba helyezéséhez.  

A kék hidrogén termelésnek nevezzük azt az eljárást, amelyben valamilyen szén-hidrogén (jelenleg 

legyakrabban földgáz) reformálása történik, melyben hidrogén és szén-dioxid keletkezik. A szén-dioxidot nem 

bocsátják ki a levegőbe, hanem hosszú távra letárolják egy felszín alatti rezervoárba (CCS), vagy hasznosítják 

(CCU). Alkalmazása a jelenlegi technológiák szintjén perspektivikusnak tekinthető. Környezetkímélőbb, mint a 

szürke hidrogén előállítási módok, mivel a keletkező szén-dioxid jelentős része leválasztásra kerül, 

ugyanakkor jelentősen gazdaságosabb a zöld hidrogénnél. A jelenlegi, átlagos hidrogén termelési költségeket 

a következő táblázat mutatja. 

 

 

https://www.hfc-hungary.org/NHTP/Munkacsoportok%20hat%C3%A1sk%C3%B6rei.pdf
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22. táblázat: hidrogén előállítási eljárások költségei és egymáshoz viszonyított arányuk. Forrás: Grey Cells 
Energy Ltd. 2020 

Hidrogén gyártási eljárás Költség sáv, USD/kg Költség arány a kékhez viszonyítva 

Szürke 0,9 – 1,7 0,54 

Kék 1,4 – 3,5 1,00 

Zöld 2,5 – 7,0 1,96 

 

A 2020-as nemzetközi kiadványok 2,1 USD/kg átlagos kék hidrogén gyártási költséget123 tartalmaznak, de 

egyelőre óvatosnak kell lenni az adatokkal, mivel arányaiban kevés kék hidrogént előállító üzem létezik a 

gyakorlatban. A Global CCS Institute adatai szerint 2020-ban a világon 65 nagy léptékű hidrogén termelő 

egységről van tudomása, ahol valamilyen fázisú CCS projekt zajlik, azonban ebből 34 csak valamilyen 

fejlesztési fázisban van; 26 üzemel, a többi építési vagy szüneteltetési fázisban van124. Az intézet szerint a 

2020-s évben 70 millió tonna hidrogén termelés történt125 (a szintézis gázzal együtt 120 millió tonna), 

többsége finomítókban és vegyi üzemekben. A tisztán CCS alapú kék és türkiz126 hidrogén termelőüzemek 

(világszinten mindössze 4 + 3 db) ennek 1,1%-át termelték és 2020-ban 40 millió tonna szén-dioxidot tároltak 

le. Ugyanezen évben a zöld hidrogén termelés 0,3% volt. 

A formálódó EU szabályozás alapján meg kell említeni, hogy az a lehetőség, hogy CCS projektekkel 2020-tól 

pályázni lehet az (ETS) Innovation Fund alapra, elővetíti a kék hidrogén technológia hivatalos európai 

elfogadását. A TEN-E szabályozás fogja megállapítani, hogy a nem vezetékes CCS szállítás és tárolás megfelel-

e az EU elvárásainak. A kék hidrogén technológia teljes körű európai szintű szabályozása 2023-ra várható. 

Tekintettel arra, hogy a hidrogén technológiák életciklusuk korai szakaszában járnak és óriási K+F+I 

beruházási igényük van, a kis energiapiaccal rendelkező országoknak nem szerencsés teljes egészében külön 

utas fejlődést kialakítaniuk kedvezőbb kapcsolódniuk a fő nemzetközi fejlődési irányokhoz. Ugyanakkor, a 

hidrogén technológia alkalmas a decentralizációra, ezért egyedi megoldásokkal figyelembe lehet venni a 

hazai piac esetleges speciális igényeit, lehetőségeit. Ezért a hidrogén-technológiai megfontolásokban 

figyelembe kell venni a nemzetközi benchmark adatokat és a hazai ötleteket is. A következő táblázat csak 

kvalitatív összehasonlítást tartalmaz a kék hidrogén előnyeiről és hátrányairól, de az 5.1.2 fejezet pontos 

ÜHG kibocsátási adatokat is tartalmaz a különböző hidrogén előállítási módokról.  

                                                           
123

 A technológia fejlődésével, méretnöveléssel a kék hidrogén gazdaságossága fejlődhet, ugyanakkor azt is figyelembe 
kell venni, hogy a CO2 tároló (réteg, kutak, felszíni technológia) karbantartási igénye, a kút lezárások, esetleg kutak 
biztonságba helyezése, valamint a monitoring rendszer fenntartása, kezelése (pl. nyomás- és szivárgás felügyeletére) 
jelentős költségtényezők is egyben a CCS-t alkalmazó folyamatban. 
124

 Hidrogént is termelő egységek az alábbi célokra szolgálnak pl. földgáz kezelése, finomítói hidrogén gyártás, műtrágya 
gyártás, egyéb kémiai eljárások stb. 
125

 Ez az érték az évszázad közepéig 425 – 650 millió tH2/év mennyiségre emelhető. 
126

 A „türkiz” hidrogén - mint a kék egyfajta „árnyalata” – a metán pirolízises eljárásából származik, amely szilárd 
halmazállapotú (tiszta) szenet eredményez, amely így nem kerül CO2-ként a légkörbe, azaz nincs szükség CCS eljárásra. A 
különböző hidrogén típusok nevezéktana az 5.1.2 fejezetben található. 
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23. táblázat: kék hidrogén összevetése a zöld hidrogénnel. Forrás: NHTP Gázhálózati MCs. 

Kék hidrogén előnyei Kék hidrogén hátrányai 

Olcsóbb Kevés helyen telepíthető 

Kevesebb alapanyag szükséges (a földgáz már 

rendelkezésre áll) 

A szén-dioxid esetleges szállítása költséges 

Az infrastruktúra jelentős része rendelkezésre áll A szén-dioxid visszasajtolása kevés helyen 

megoldható  

Korábban nem használható vagyonból képződik 

érték 

Mindig egyedi, kevéssé modularizálható 

 

Magyarországon a következő kék hidrogén projekt típusokra van elvi lehetőség: 

 Hibrid hidrogén és geotermikus energiatermelés: meglevő hévíztermeléses földhő technológiához 

illeszteni egy szeparátort és egy földgáz reformáló egységet, megfelelően magas metántartalom 

esetén. Így visszasajtoláskor magasabb szén-dioxid tartalmú a lehűlt víz. 

 Gázmotoros technológiák kiváltása: amennyiben a gázmotoros egység már nem gazdaságos, földgáz 

reformáló egység képezhet értéket. A keletkező szén-dioxid letárolását meg kell oldani. 

 Használaton kívül helyezett gázüzemek új érték teremtő üzembe helyezése: korábban termelt 

földgáz elszállítása, értékesítése nem volt gazdaságos. Meg kell vizsgálni, hogy hidrogén termeléssel 

és a keletkező szén-dioxid visszasajtolással a termelés újraindítása gazdaságossá tehető-e. 

Ezen esetekben az infrastruktúra jelentős része létezik, ezért a hidrogén termelés költségei alacsonyabbak 

lehetnek. Javasolt hazai pilot projekt vagy projektek indítása, megvizsgálandó a kék hidrogén technológia 

műszaki megvalósíthatóságát és gazdaságosságát. A jelenleg is működő hazai SMR hidrogén üzemek és a 

potenciálisan létesítendő további üzemek esetén is, az ott előállított szürke hidrogén „kékítésére” irányuló 

CCS/CCU technológia alkalmazása, valós alternatívája lehet a CO2 kibocsátás csökkentésének. A CCS-folyamat 

három szakaszt foglal magába: a CO2 leválasztását, szállítását és tárolását, végleges elhelyezését. A 

leválasztásnak több technológiai változata létezik, amelyek a CCS folyamat legköltségesebb OPEX elemei. Az 

emissziós ponton leválasztott (illetve több helyről összegyűjtött) CO2-t végleges elhelyezés céljából a 

keletkezési helyről el kell szállítani. 

A legnagyobb magyarországi pontszerű CO2 kibocsátók: Mátrai Erőmű, Dunaferr, DUFI, Nitrogénművek, 

MOL-Petrolkémia. A MOL által készített tanulmány megvizsgálta a MOL tulajdonában és üzemeltetésében 

álló pontszerű kibocsátási pontokat, földgázhálózati szállítási lehetőségeket, illetve a potenciális geológiai 

tárolókat. Összességében kijelenthető, hogy minden lehetőség nagyon jelentős CAPEX és OPEX költséggel 

járna és a tároló kapacitások is végesek. Azonban megfelelő CO2 kvóta ár és beruházási támogatás (pl. ETS 

Fund) bevonásával vannak projektek, amelyek a tároló feltöltése előtt megtérülést hozhatnak.  
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A leválasztott CO2-ot nem csak végleges elhelyezés céljából lehet lejuttatni a geológiai tárolókba, kőolaj és 

földgáz termelést serkentő tárolói nyomásfokozásra is alkalmas, amely segítségével egy-egy telep tovább, 

nagyobb hatásfokkal termeltethető. (EOR) Ilyen esetben az alkalmazások hajtóereje azonban, különösképpen 

a nagyméretű beruházások esetében, jellemzően nem a fenntarthatóság, hanem a harmadlagos kőolaj 

kitermelés127. 

A széndioxid befogására három főbb technológia létezik, melyek közül az optimálist a feldolgozandó 

anyagáram és annak felhasználása határozza meg. A következő három technológiai lehetőség egyaránt 

tartalmaz érett és fejlesztés alatt álló technológiákat: 

1) Post-combustion capture, mely során fosszilis tüzelőanyagok elégetésekor keletkező füstgáz elegyből 

kerül kinyerésre a széndioxid, jellemzően viszonylag alacsony kiindulási koncentráció mellett, 

2) Pre-combustion capture, mely során fosszilis tüzelőanyag gázosítása vagy reformálása és azt 

követően a keletkező szénmonoxid shift reakcióján keresztül keletkező széndioxid nagy nyomáson 

kerül kinyerésre, 

3) Oxy-fuel combustion, mely során fosszilis tüzelőanyagok tiszta oxigénben kerülnek elégetésre, és így 

a keletkező füstgáz a vízgőz eltávolítását követően már nagy tisztaságú széndioxid. 

A finomítók ezért fontos létesítmények a kék hidrogén szempontjából, mivel szinte minden országban – így 

Magyarországon is - a hidrogén előállítás és felhasználás legjelentősebb ipari létesítményei. A 

kőolajfinomítókban többnyire SMR technológiával történik a hidrogén előállítása. A folyamat során főleg 

(metán és szénmonoxid mellett) hidrogént és szén-dioxidot tartalmazó un. szintézisgáz keletkezik, melyből a 

hidrogén kinyerése PSA128 segítségével valósul meg. A szintézisgázból kinyert nagytisztaságú hidrogén mellett 

keletkező PSA tartalmazza a hidrogéngyártás során keletkező széndioxid molekulákat. A véggáz az SMR 

kemencében tüzelőanyagként hasznosul, annak széndioxid tartalma a véggáz mellett kiegészítő 

tüzelőanyagnak használt kis mennyiségű földgáz égéséből származó széndioxiddal együtt a kemence 

füstgázában jelenik meg. Ez a széndioxid tartalom, attól függően, hogy a folyamat mely lépésénél avatkozunk 

be, mind pre-, mind post-combustion technológiával befogható és CCS folyamatba bevonható. 

A százhalombattai Dunai Finomító hidrogén üzemeiben több tízezer tonna hidrogén mellett akár fél millió 

tonna, magas széndioxid tartalmú melléktermék is keletkezhet évente. A létező pre- és post-combustion 

alapú CCS technológiákkal ezeknek az áramoknak több, mint a 90%-a befogható lehet, amelyek így tárolásra 

vagy egyéb felhasználásra bocsáthatóvá válnak. Ez a technológiai megközelítés középtávon az egyik 

leghatékonyabb módja a finomító hidrogén előállításhoz kapcsolódó széndioxid kibocsátás 

csökkentésének129. 
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 https://co2re.co/FacilityData 
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 PSA: Pressure Swing Adsorption, nyomáslengetéses (vagy nyomásváltó) adszoprció. 
129

 Fontos megjegyezni, hogy a MOL Csoport hidrogénüzemei az üzemanyag gyártáshoz szükséges hidrogénkapacitást 
biztosítják. Jelenleg ezen hidrogénüzemek kihasználtsága mind Magyarországon, mind Szlovákiában magas, 
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A széndioxid befogásához szükséges új üzemeket mindenképpen a létező SMR üzemek közelében érdemes 

megépíteni, a létező folyamat kibővítésének technológiai akadálya nincsen. CCS esetén a befogott 

széndioxidot a tárolás helyszínére szükséges szállítani, aminek optimális módja a gázáram mennyiségétől és a 

tárolás helyszínének távolságától függ. Kijelenthető azonban, hogy a Dunai Finomítóban keletkező széndioxid 

CCS-be történő nagy arányú bevonásához csővezeték építése is szükséges. A járulékos költségek 

számottevőek, mind a fix, mind a változó költségek tekintetében. A Dunai Finomító SMR üzemeiből származó 

széndioxid befogásához szükséges beruházás mérete a százmillió USD nagyságrendbe esik. Emellett a 

témával foglalkozó tanulmányok rendszerint azt mutatják, hogy a hagyományos hidrogén előállítás 1,5-2,0 

€/kg költségéhez képest a kék hidrogén előállítási költségei összesen 0,3-1,0 €/kg mértékben nőnének. 

Általános az egyetértés abban, hogy a környezetkímélő hidrogén ezen előállítási módja kevésbé költséges 

középtávon, mint a megújuló áram alapon előállított zöld hidrogén. A vélemények és előrejelzések azonban 

eltérnek ebben a témában, ahogy az időhorizontot kibővítjük a 2030-as évekre. Ezen véleménykülönbségek 

oka jellemzően a megújuló áram előállítási költségének, és az elektrolizáló technológia fejlődési 

sebességének eltérő előrejelzéseiből adódnak.  

Az EU kibocsátás-kereskedelmi rendszere (ETS) által meghatározott széndioxid kibocsátási kvóta ár 2020-ban 

17 és 33 €/tCO2 között változott. A fent bemutatott költségek mellett a kvótaárnak hozzávetőlegesen 60 és 90 

€/ tCO2 szintre szükséges emelkednie, hogy a kék hidrogén pénzügyileg versenyképessé váljon a 

hagyományossal szemben. 

A széndioxid anyagi felhasználása (CCU) által megnyitott piacok mindenképpen segítenék a kék hidrogén 

versenyképességét és elterjedését. Ezek a kezdeményezések azonban pusztán az üzemanyag felhasználás 

jellegéből és a piac méretéből adódóan szükségszerűen kisebb nagyságrendben használnak fel széndioxidot, 

mint amennyi a finomítóban keletkezik. Ebből következően, bár a hozzáférés az ilyen piacokhoz vizsgálandó, 

mégsem érdemes ezek kiaknázására üzleti modellt építeni. 

4.4.2 Földgázelosztó és végfelhasználó rendszerek, berendezések felkészülése a hidrogént is tartalmazó 
földgázra 

EU szabályozási háttér és releváns demonstrációs projektek 

Az EU célkitűzése, hogy 2050-re elérje az energiaszektor 100%-os dekarbonizációját, mely így jelentős 

hatással lesz a gáziparra is, kiváltképp az EU-ban, ahol mind a földgázszállítás, mind pedig a földgáztárolás 

szignifikáns szereppel rendelkezik az iparágon belül. A földgázszektor az elkövetkezendő években várhatóan 

jelentős átalakuláson fog átmenni annak érdekében, hogy vezető szerepet tölthessen be továbbra is az EU 

energiaellátásában. A gázszektor egyik legkézenfekvőbb dekarbonizációs útvonala a megújuló energiák egyre 

nagyobb mértékű földgázhálózati megjelenése. 

                                                                                                                                                                                                 
elhanyagolható az időben stabil többletkapacitás, amivel külső partnerek hidrogénigényeit lehetne kielégíteni. Ez 
természetesen az üzemanyagpiac igényei szerint a jövőben változhat. 



196 
 

Az EU gázhálózatokkal kapcsolatos technológiai útiterve 2030-ig a 2.2.4 fejezetben található, mely nagyban 

segíti jelen fejezet jobb megértését. Itt azt emeljük ki, hogy az Európai Bizottság bejelentése alapján 2021-

ben az összes klíma- és energiaügyi jogszabály átdolgozásra kerül a 2030-ra kitűzött 55%-os 

kibocsátáscsökkentési célnak való megfeleltetéshez, ezzel megteremtve a formálódó új gázcsomag alapjait. A 

Bizottság 2021. évi munkaprogramja a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló 2009/73/EK 

irányelv, valamint a földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről szóló 715/2009/EU rendelet 

módosításával előirányozza a gázra vonatkozó harmadik energiacsomag jogalkotási felülvizsgálatát. Mindkét 

jogalkotási javaslatot, a kísérő hatásvizsgálatokkal együtt, a 2021 IV. negyedévében tervezik elfogadni. A 

rendeletek még számos nyitott kérdést tartalmaznak a megújuló gázok földgázhálózati hozzáférésének 

szempontjából, amelyek vélhetően egyértelmű megfogalmazásra kerülnek a 2021-ben megjelenő, formálódó 

új gázcsomag megjelenésével. 

Néhány EU-s zászlóshajó projekt, melyek tanulmányozása magyar szempontból is indokolt lehet: 

 NaturalHy: 2004-2009 között zajlott holland projekt, amely a földgázhálózatba maximálisan 

bekeverhető hidrogénmennyiséget vizsgálta, amely mellett a gázkészülékeket nem kell módosítani / 

átállítani. Eredményeik alapján 20% hidrogéntartalom esetében a meghibásodások valószínűsége 

nem növekedett, 

 HIPS-NET: 2018-ban zárult német projekt vizsgálatai alapján 10% hidrogéntartalmat még képes 

elviselni a földgázhálózat, valamint kiemeli a hidrogén szempontjából kritikus területeket, mint a 

CNG tartályok, gázturbinák, gázmotorok, porózus földalatti gáztárolók, valamint mérési módszerek, 

 GRHYD: francia projekt, melynek eredményei alapján 20% hidrogén is biztonságosan bekeverhető a 

földgázhálózatba, 

 HyDeploy@Keele: a Nagy-Britanniában jelenleg is futó, „real-life” projekt eddigi tesztelései alapján 

15% hidrogéntartalom mellett még biztonságosan képes üzemelni a vizsgált földgázelosztó hálózat.  

Jelenleg is számos kiemelt jelentőségű projekt foglalkozik a földgázhálózatba maximális bekeverhető 

hidrogén részarány meghatározásával a szerkezeti elemek, valamint a gázfogyasztó készülékek módosítása 

nélkül. Az eddigi nemzetközi vizsgálatok alapján nem tehető általános érvényű megállapítás a maximálisan 

megengedhető hidrogéntartalomra vonatkozóan. 

A földgázelosztási tevékenység, mint szolgáltatás a fogyasztók földgáz iránti keresletére épül, vagyis a 

jövedelmezőség nagymértékben függ az adott termék eladhatóságától. Éppen ezért a hidrogén akár kevert, 

akár tiszta formában történő szállítása és elosztása terén a műszaki biztonság és gazdaságosság mellet 

kiemelten fontos szempont az adott tüzelőanyag értékesíthetősége. Az adott termék akkor lesz széleskörűen 

a fogyasztók számára értékesíthető, ha a fogyasztók a háztartásokban is biztonságosan eltüzelhető 

energiahordozóként tekintenek az adotttüzelőanyag keverékre. 
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A hidrogén vagy földgázba kevert hidrogén háztartási tüzelőberendezésekben történő hasznosítását illetően 

fontos a lakosság attitűdjének vizsgálata. Mivel a lakosság jelentős része nem rendelkezik átfogó tudással a 

különböző tüzelőanyagok terén, ezért fontos és szükséges a megfelelő mértékű és mélységű tájékoztatás –

elsősorbon az ismeret hiányából eredő tévhitek eloszlatása, valamint az ismeretlentől való félelem és ebből 

kialakuló ellenérzések megelőzése érdekében. Ebből a gondolatmenetből az is következik, hogy célszerű a 

műszaki vizsgálatokat a fogyasztói berendezéseknél kezdeni majd az elosztói rendszek felé haladni. 

A hazai földgázelosztó hálózat jellegzetességei 

Európa és világ többi részén megfigyelhető trendek következtében, belátható időn belül számítani kell a 

gázhálózati hidrogén megjelenésére. A hazai földgázelosztó vezetéki hálózat hossza 2019-es adatok alapján 

84 388,8 km, míg az elosztóvezetéki gázmérők száma 3 087 346 db volt130. (Nem említve a gázmérő nélküli 

fogyasztókat, valamint a felhasználó tulajdonában lévő vezetékrendszereket.)  

A számokból tisztán látszik, hogy rendkívül kiterjedt infrastruktúrát szükséges vizsgálni a hidrogén 

földgázhálózati betáplálása során. A jelenleg üzemelő elosztóvezeték hálózat összetétele heterogén, mind 

korban, anyagminőségben és átmérőben meglehetősen széles skálán mozog. A már elérhető adatok alapján 

(megvalósult nemzetközi pilot projektek, tanulmányok) elmondható, hogy a jelenlegi fölgázelosztói 

infrastruktúra jelentős felkészítést igényel a hidrogént is tartalmazó földgáz elosztása estén. Az 

elosztóhálózati hidrogén megjelenésének lehetőségét már a legtöbb hazai gázipari szereplő felismerte és 

számos helyen elkezdődtek a vizsgálatok a témával kapcsolatban. 

Először is célszerű pár szót ejteni a hidrogén fizikai és kémia tulajdonságairól, viselkedéséről csővezetéki 

környezetben. A hidrogénmolekula mérete miatt a szivárgásból eredő veszteség nagyobb, mint a metán 

esetén. 

24. táblázat: A hidrogén hatása a gázrendszerben lévő anyagokra. Forrás: NHTP Gázhálózati MCs. [30] 

 Polimer* Egyéb nem 

fémes anyagok 

Acél** Réz*** Egyéb fémes 

anyagok 

Permeabilitás (áteresztő 
képesség) 

+ 
(+/-) 

+ - 
(+/-) 

- - 

Hidrogén nyomásának a 
hatása a ridegedési 
hajlamra, kifáradásos 
törésre 

+ + + - - 

Csővezeték szilárdsága 
(flexibilis korlátozott 
élettartamú elemek) 

- - + - - 

Mechanikai 
tulajdonságok 

(szívósság, szilárdság, 
keménység, 

- + + + + 
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 https://fgsz.hu/file/documents/1/1837/fgr_kiadvany_2019.pdf 
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rugalmasság, 
plasztikusság) 

Gázban lévő szennyezők + + + - - 

Kifáradásos törés - + + + + 

Kémiai összeférhetőség - + - - - 

Jelmagyarázat:  „+” további vizsgálatok szükségesek;   „-” nem jelentkezik probléma 

  (+/-) a zárójelben megadott kettős jel: egyes szakértők közti véleménykülönség van 

Megjegyzések: 

* A viton korlátozottan, a neoprén, Mylar, Buna-N, Teflon, PE, PP jól alkalmazható 

** Acélok esetében az öntöttvasak semmilyen formában nem alkalmasak. A nikkelötvözetek, alacsonyan 

ötvözött acélok martenzites saválló acélok korlátozottan (felülvizsgálat mellett) alkalmazhatóak. Míg az 

ausztenites saválló acélok (>7% Ni tartalommal, pl.: 304, 304L, 308, 316, 321, 347 és ezek megfelelői) 

kiválóan alkalmasak. 

*** A tiszta réz alkalmas hidrogén üzemre, az ötvözeteket (pl. bronz) vizsgálni kell.  

Jelenleg a legelterjedtebb elosztóhálózati csővezeték anyagok az acél, a polietilén (PE). A felhasználói 

rendszerre jellemző anyagminőségek a réz, PE, acél, és vannak flexibilis kötőelemek gumibelsővel, 

valamint különböző tömítéseknél használt műanyagok. 

Általánosságban elmondható, hogy a polimer csövekben a szivárgás a hidrogén esetében körülbelül 4-5-ször 

nagyobb, mint a metán esetében. Az acél és lágyvas vezetékekben hidrogén esetében a szivárgási térfogati 

ráta körülbelül háromszorosa a földgázénak, és a szivárgás többnyire a csavarmeneteknél vagy mechanikai 

kötéseknél fordul elő. Jellemzően acél és réz anyagú csővezetéknél ugyanannyi a menetes kötés, ha e 

helyekre számítjuk a szivárgást, akkor ennek aránya azonos. Ha azt vesszük figyelembe, hogy az 

acélcsövekből épült vezetékek korábban létesültek, akkor ezeknél a tömítőanyagok is jó eséllyel 

korszerűtlenebbek. A tömítéseken keresztül magasabb szivárgási szint tapasztalható, mint a PE csővezeték 

felületén, azonban egy elosztóhálózat kiterjedésű infrastruktúra esetében (2 colnál kisebb és ≤5 bar 

nyomáson) az összességében nagyobb csőfelület miatt mégis így jelentkezik a legjelentősebb mértékű 

szivárgás, azaz összességében a felületi szivárgás is jelentős lehet. Az extra szilárdságú acél hajlamos az 

elridegülésre, valamint feszültségkorróziós viselkedés szempontjából sokkal kedvezőtlenebb eredményeket 

mutatnak, mint az alacsonyan ötvözött acélok. A hidrogén beszivárog a felületi repedésekbe, melynek 

eredményeképpen az anyag alakíthatósága csökken, széttöredezik, és új törésvonalak keletkeznek a cső 

mentén, ami az anyag fáradásához vezet. PE csővezetékek esetén a hidrogén szállítására alacsony nyomáson 

alkalmasak lehetnek jelentős szivárgás nélkül. PE csövek esetén nem érvényesül a hidrogén elridegítő hatása. 

Itt a hidrogén molekula mérete okoz gondot a már említett szivárgás formájában. A réz anyagok esetében 

nem jelentkezik hidrogén szivárgás, az anyagminőség nem változik hidrogén hatására. Egyéb nemfémes 

anyagok esetében (tömítések, o-gyűrű, nem fém anyagú flexibilis bekötőcsövek stb.) azok 

áteresztőképessége befolyásolja a földgázellátó rendszerben lévő hidrogéntartalom melletti 
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alkalmazhatóságát. A metánra beállított gázérzékelők felülvizsgálata és módosítása, illetve cseréje lehet 

szükséges a megnövekvő hidrogén, és csökkenő metántartalom miatt131 132. 

A témában fellelhető számos kutatás és kísérlet ellenére fontosnak tartjuk a jelenlegi PE és acél vezetékek 

további vizsgálatát különböző hidrogén-földgáz elegy esetén különös tekintettel, a csőanyag, átmérő, 

létesítési év, nyomásviszonyok, talajkémia alapján. A csővezetékeken kívül a rendszer integritása 

szempontjából vizsgálni szükséges továbbá a rendszerelmeket (tolózárak, idomok, átkötő elemek, 

nyomásszabályozó állomások), valamint a felhasználói rendszer elemeit133.  

A hidrogén földgázhálózati betáplálásának hatásai telekhatáron belül 

A gázelosztó infrastruktúrához szorosan hozzátartozik a (jelentős kiterjedésű) telekhatáron belüli fogyasztói 

vezeték, ezért ezen a rendszeren is feltétlenül szükséges vizsgálni a hidrogén hatását. Jelentős mennyiségű 

szerelvény, kötési hely található a rendszeren. A háztartási és kommunális gázfogyasztó készülékek nagy 

része vélhetően probléma nélkül képes kezelni a földgáz-hidrogén gázkeveréket minimális (5-10%) 

bekeverési arány esetében. A legérzékenyebbek a H2-tartalomra vonatkozóan a gázmotorok és gázturbinák, 

esetükben mindig egyedi mérlegelés, eseti alapú vizsgálat, gyártói nyilatkozat alapján átszabályozás lehet 

szükséges. Az eddigi nemzetközi, a növekvő hidrogén üzemanyag tartalom gázfogyasztó berendezésekre 

gyakorolt hatásának vizsgálati eredményei alapján nem tehető általános érvényű megállapítás a maximálisan 

megengedhető hidrogéntartalomra vonatkozóan. A szagosítás esetén véleményünk szerint elmondható, 

hogy az elosztóvezetékbe táplált hidrogént szagosítani szükséges, mivel annak elmaradása a betáplált 

hidrogén részarányával arányos szaghatás gyengülést idéz elő a rendszerben és a végfelhasználói pontokon. 

Jelenleg nincs olyan hidrogénnek megfelelő szagosító anyag, amely elég könnyű lenne ahhoz, hogy egyenlő 

diszperziós sebességgel "haladjon" a hidrogénnel. Ezért fontos lesz újfajta szagosító anyagok kifejlesztése. 

Kutatások alapján 20%(V/V) hidrogén bekeverés esetén a földgáz szokásos szagosító anyagai alkalmazhatóak, 

viszont ezt véleményünk szerint ellenőrizni kell; továbbá tesztelni kell nagyobb %-os hidrogéntartalom 

mellett.  

A földgáztüzelésű berendezések hidrogéntűrése 

Az Európai Parlament és Tanács 2016/426-os rendelete foglalkozik a gáz halmazállapotú tüzelőanyag 

égetésével üzemelő berendezésekkel. A rendelet értelmében a hidrogén, valamint a hidrogén-földgáz 

keverékek gáz halmazállapotú tüzelőanyagok közé sorolandóak, így az azt használó gázfogyasztó készülékek a 

GAR (Gas Appliances Regulation), azaz a gázkészülékekre vonatkozó rendelet hatálya alá tartoznak.  

                                                           
131

 A hidrogén tartalmú metán gázelegy ATEX gázcsoportja II.B lesz, így a már beépített műszerek RB-s védettségét is 
felül kell vizsgálni 
132

 Az MFGT oldaláról ezt felülvizsgálják, a résméret és a minimális gyújtási energia szerint a keverékek konkrét jellemzői 
alapján az alcsoportok közötti „átjárhatóság” veendő-e figyelembe, vagy egy bizonyos minimális %-os összetevő 
jelenléte esetén a „magasabb” kategóriába sorolandó a keverék. 
133

 A TIGÁZ Zrt. Innovációs csoportja a közelmúltban összeállított egy, a jelenlegi földgáz elosztói infrastruktúra 
vizsgálatára fókuszáló projekttervet, ami a Platform online felületén elérhető. 
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A hálózatokon keresztül szolgáltatott gázokkal szembeni minőségi követelményeket nemzeti szabályozás 

tartalmazza, mely legtöbbször az általános európai elveket alapul véve, az ország egyedi 

földgázminőségeihez igazított. Magyarországon ezt jelenleg a 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról (GET) 

végrehajtási, 19/2009. (I. 30.) Korm. rendeletének (VHR) 11. számú melléklete tartalmazza. Az Európában 

legelterjedtebb EN 437 szabvány sem kifejezetten a hálózati gázminőséget határozza meg, hanem azokat a 

gáz típusokat a megengedhető szélső értékeikkel együtt, amelyeket az Európában forgalomba hozott 

gázkészülékekben biztonságosan el lehet tüzelni. Számos esetben, pl. Magyarországon is ezt a szabványt 

alkalmazzák a nemzeti előírások kidolgozásakor. 

Az MSZ EN 437: 2019 sz. szabvány134 tartalmazza a magyar H és S gázminőség esetén érvényes 

vonatkoztatási gázokat, amellyel a gázkészülék normál üzemét vizsgálják, valamint a határgázokat, amellyel a 

szélsőséges üzemviteli helyzeteket szimulálják. A hidrogént a visszagyulladás határgázának összetevőjeként 

alkalmazzák, maximálisan 23 mol% mennyiségben. Ez alapján a 2019-től tanúsított gázkészülékek elvileg 

képesek tolerálni 23 mol% hidrogéntartalmat135, amely összetevő már a szabvány 1999-es változatában is 

megtalálható. De ez csak elviekben érvényes megállapítás, hiszen nincs hiteles információ a hazai lakossági 

készülékpark karbantartásáról, tényleges állapotáról, nem említve azokat a gázfogyasztó készülékeket, 

amelyek 1999 előtt kerültek üzembehelyezésre. Emellett megemlíthető, hogy a határgázos vizsgálat ideje a 

tényleges üzemidőhöz képest elhanyagolható, valamint az, hogy a lakossági szektorban nagyszámú (3,26 

millió lakossági fogyasztó), inhomogén eloszlású, típusú, korú és műszaki állapotú készülékek találhatók. 

A hidrogéntartalomra a legérzékenyebbek az atmoszférikus égők. A háztartásokban alkalmazott előkeveréses 

égőkkel kapcsolatban készült egy tanulmány [30], melynek eredményei alapján: 

 2-5%: vélhetően nem jelent problémát a működésben, nem szükséges a kialakítás módosítása. 

További vizsgálatok szükségesek. 

 5-10%: vélhetően nem szükséges módosítás a kialakításban. Azonban teljes vizsgálat szükséges a 

jelenlegi égők stabilitására és a megváltozott hőterhelés anyagokra való hatására vonatkozóan. 

További vizsgálatok szükségesek. 

 10-20%: az égők tesztelése és egyes esetekben tervezési módosítása lehet szükséges a 

visszagyulladás elkerülése érdekében. További vizsgálatok szükségesek. 

 20%-ot meghaladó hidrogén bekeverésének hatása a tüzelőberendezés üzemviteli tulajdonságaira. 

A fentiek mellett a háztartási tüzelőberendezéseknél vizsgálni javasolt, hogy a hidrogénnel kevert földgáz 

esetében várható-e a – földgáz üzemre tervezett - tüzelőberendezés helységében, pl. tömítésen keresztüli 

szivárgásból származó gyúlékony gáz feldúsulása. (Lehetséges biztonsági megoldások kidolgozására szükség 

                                                           
134

 Az Egyesült Királyság a Hy4Heat program részeként közzétette a PAS 4444: 2020 - Hidrogénüzemű gázkészülékek. 
Útmutató c. dokumentumot, amely elsősorban a projekt támogatására készült, de a későbbiekben a hidrogénüzemű 
készülékek szabványosításának alapját is képezheti Európában. 
135

 Ettől még vizsgálni kell egyedileg az alkalmazhatóságot, és szakértői szakvélemény és hatósági engedély szükséges. 
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lehet, például 1,5 fokos kúpszög alkalmazása a mennyezetnél, ahonnan egy szellőző a szabadba vezeti a 

gyúlékony gázokat. Vagy hidrogénérzékelők alkalmazása stb.) Az elosztóhálózat elemek és a felhasználói 

tüzelőberendezések hidrogén toleranciájának fényében érdemes megfontolni az elosztóhálózat 

meghatározott pontjain a gázelemző rendszerek telepítését, elkerülendő a későbbi egyezményes 

hidrogénkoncentrációból – a megengedettnél nagyobb mértékű H2 betáplálás, rétegződés, 

tüzelőberendezések megengedett hidrogéntoleranciát meghaladó H2 részarány stb. - eredő üzemzavarokat. 

Elosztói tevékenység esetén fontos vizsgálni a fogyasztók körében elosztott gázelegy energiatartalmának, 

valamint a rétegződés fogyasztókra gyakorolt hatását. 

Rétegződés: áramlás hiányában a hidrogén sűrűségéből adódóan szétválhat a földgáztól, rétegződés alakul ki 

a csővezetékben. Ennek bekövetkezésének valószínűsége az elosztóhálózaton csekély a folyamatos 

vételezésnek köszönhetően; a csatlakozó vezetéken vélhetően jelentős esetben előfordulhat. Amennyiben a 

rétegződés bekövetkezik, a tüzelőberendezések megengedett hidrogéntoleranciáját meghaladó H2 részarány 

kerül a tűztérbe, mely üzemzavarokat okozhat valamit az égési paramétereket kedvezőtlenül befolyásolhatja. 

Kiemelten fontos vizsgálni és műszaki megoldást találni arra, hogy ez a rétegződés, hogyan küszöbölhető ki, 

illetve mennyi idő szükséges áramlás hiányában ahhoz, hogy a hidrogén kiváljon a földgáz-hidrogén elegyből. 

Hidraulika: a hidrogén térfogatra vetített fűtőértéke harmada a földgázénak, így háromszor nagyobb 

térfogatáramra lesz szükség a földgázzal azonos energiatartalom biztosításához. Ebből következik, hogy a 

hidrogén földgázba keverésének hatását az elosztóhálózat kapacitásának meghatározása érdekében is 

szükséges vizsgálni. Cél, hogy a hidrogén-földgáz elegy és tiszta hidrogén áramlási viszonyait megismerjük, a 

csővezeték gázáramlás alapképlete meghatározásra kerüljön. Ezen adatok ismeretében meghatározható lesz, 

hogy nyomásemelést, vezeték átmérő növelést szükséges-e végrehajtani vagy új rendszert kiépíteni a 

meglévő és jövőben igényelt kapacitások biztosításához. Nyomásnövelés esetén vizsgálandó a beépített 

vezeték anyagok, hálózati elemek megfelelősége, tesztelése, tartós üzemi próbája. 

A lakossági készülékek esetében jó megoldásnak ígérkezik az ún. hydrogen ready készülékek megjelenése, 

melyeket hidrogéngáz számára terveztek, de a gyárban még utólag megtörténik az átszerelés, hogy az 

átállásig földgázüzemmel működjön. Ezeket a készülékeket úgy fejlesztették ki, hogy könnyen átalakíthatók 

legyenek, mely jelentősen csökkentheti az átállítás terheit. Ezeknek a készülékeknek a hidrogén szem előtt 

tartásával történő fejlesztésével ugyanazt a teljesítményt kell nyújtaniuk, mint az új hidrogén készülékeknek. 

A hydrogen ready készülékek nagy előnye, hogy a beépített anyagok kompatibilisek a tiszta hidrogén 

tüzelőanyaggal, valamint a készüléket úgy alakítják ki, hogy a földgázüzemről hidrogénre történő átállítás 

során jóval egyszerűbben kivitelezhető az alkatrészek cseréje. 

Nemzetközi tapasztalatok alapján a 10% bekeverésig különösebb probléma nélkül megoldható, ugyanakkor 

minden betáplálási helyszínt és a hozzá kapcsolódó hálózati elemeket, illetve végfelhasználói rendszereket és 

berendezéseket egyedileg szükséges ellenőrizni. A végfelhasználói berendezések esetében gyártói 



202 
 

egyeztetések szükségesek. A nyomásszabályozók és nyomásszabályozó állomások esetében is szükséges 

gyártói egyeztetés. 

Biztonsági és gazdasági megfontolások: 

Ipari célú felhasználás, mint például villamosenergia-előállítás, fűtési- vagy technológiai hő ellátás esetén 

szintén a műszaki biztonság kerül előtérbe, viszont emellett fontos vizsgálni az adott energetikai berendezés 

üzemviteli változásait és az abból eredő gazdasági következményeket. Míg a megváltozott biztonsági 

követelményeknek megfelelő pótlólagos biztonságtechnikai beruházások egyszeri költségként merülnek fel, 

addig a gázösszetétel változásából eredő üzemi paraméterek megváltozása kihat, vagy kihathat a gépegység 

élettartamára, karbantartási ciklusidők csökkenésére és karbantartási költségek növekedésére, továbbá az 

adott berendezés esetleges hatásfok csökkenése szükségszerűen növelheti a megtérülés időartamát, vagy 

egyedi szerződésben vállalt egyéb garanciákat (például VPP keretében meghatározott teljesítmény 

rendelkezésre bocsátása, rendelkezésre állási tényező, terhelésváltoztatási gradiens, stb.).  

Ipari tüzelőberendezések esetén, jelentős mennyiségű hidrogén komponens betáplálásakor jó irány lehet az 

MSZ 12623-85 számú szabvány IV. kezelési osztályra vonatkozó műszaki biztonsági intézkedések 

alkalmazásának kiterjesztése, annak módosítása a hidrogén fizikai és kémia tulajdonságainak figyelembe 

vételével. Vagyis az adott berendezés, amelynek üzembe helyezése, beállítása kézi beavatkozású, valamint 

működésekor: 

 az égés rendellenes megszűnése,  

 az égésbiztosító meghibásodása,  

 az égési levegő zavara,  

 az égéstermék elvezetés rendellenessége,  

 a berendezés helyisége mesterséges szellőztetésének zavara,  

 egyéb veszélyes technológiai zavar (folyadékszint, nyomás vagy hőmérséklet meg nem engedett 

mértékű változása),  

 gáztüzelés esetén a gázkoncentráció-érzékelő beavatkozására,  

 a tüzelőanyag-ellátás zavarára,  

 a technológiai folyamat (ok) zavarára,  

 a működtető energia ellátásának megszűnésére és  

 két eredménytelen gyújtási kísérletre reteszelt állás következik be. 

Ipari energiaátalakító berendezések (kazánok, gázmotorok, gázturbinák) általában nagyfokú kihasználási 

tényezővel rendelkeznek, ezért pangó gázvezeték szakaszokból eredő hidrogén-földgáz rétegződés 

kialakulásának valószínűsége minimális. Azonban figyelembe kell venni a karbantartások miatti leállásokat, 

illetve tartalékként üzemeltetett tüzelőberendezések esetét is. Erre a problémára megoldás lehet, ha az 

adott tüzelőberendezés leágazó gázvezetékére –a leágazás közelébe- egy automata elzárószelep, vagy a gáz 
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biztonsági gyorszár kerül beépítésre, amelynek a zárása/nyitása részét képezi a tüzelőberendezés leállítási és 

indítási szekvenciájának. A gépegység leállítása esetén a szelep zár, és ennek következtében a szelep és 

tüzelőberendezés közti szakaszból eltüzelhető az adott gázelegy, mielőtt a tüzelőberendezés előtti szelep is 

zárna. Indításkor a leágazásnál elhelyezett szelep nyitása által feltöltésre/nyomás alá helyezésre kerül, amely 

során a vezetékszakaszban keveredik a „gerincről érkező” közel homogén gázzal, létrehozva a kívánt 

egyenletes hidrogénkoncentrációt a vezetékben. Ennek a megoldásnak természetesen csak kellően hosszú és 

relatív nagy átmérővel rendelkező vezetékszakaszok esetén van értelme, amely mértéket az adott 

tüzelőberendezés sajátosságai alapján kell mérlegelni. 

 

A hidrogén hatása a földgázelosztói infrastruktúra elemeire 

Az elosztói infrastruktúra elemeinek vizsgálatát tekintve a TIGÁZ Zrt. Technológiai csoportja emailben 

felkereste a fontosabb beszállítóit, hogy nyilatkozzanak az általuk forgalmazott gázhálózati elemek hidrogén 

toleranciájáról és annak mértékéről. Általánosságban elmondható, hogy a szolgáltatási területeken használt 

és ezáltal vizsgált infrastrukturális elemek (gyártó és pontosabb termék megnevezés nélkül) – néhány példa:  

 Membrános gázmérők136: a termékek többségében földgáz, propán, bután, levegő közegben 

alkalmazhatók rendeltetésszerűen, illetve „1., 2., 3. osztályba sorolható gázokkal működtethetők”, 

mindig a típus engedély szerint. A vizsgálatok a szabványokban előírtak szerint történnek. 

 Gömbcsapok:  

 Fém: ezek alkalmazását a gyártó hidrogénre nem javasolja. Más konstrukciójú (jóval drágább) 

szerelvényekre lenne szükség.137 

 PE: folynak a gyártói vizsgálatok. 

 Elektrofitting idomok: a jelenlegi ismeretek szerint a felhasznált anyagok tartósan stabilak, még 

hidrogénnel érintkezve is (25% hidrogén esetén). Számos szakkiadvány jelent meg különböző 

anyagok hidrogénnel szembeni ellenálló képességének vizsgálatával kapcsolatosan. Ismereteink 

szerint nincs korlátozás. 

 Acél vezeték: A hidrogén keverése határozottan befolyásolja a csővezetékek élettartamát abban az 

esetben, ha földgáz vagy más, mint fő közeg nem lesz "száraz", azaz pl. nedves levegővel 

szennyezett. A hozzáadott hidrogén, oxigénnel és levegővel kombinálva vízgőzt hoz létre és ez 

                                                           
136

 A polietilén membránrétegnek köszönhetően a membrános hőfokkompenzált mérő alkalmasnak bizonyul hidrogén 
számára. A gázmérő alkatrészei a korrózióval, termikus és mechanikai igénybevétellel szemben ellenállók, az MSZ 1359 
szabványnak megfelelően. 
137

 A gyártók a következők figyelembevételével alkalmassá tehetik a szerelvényeiket hidrogén üzemre: megfelelő 
alapanyag választása; az éles sarkok, feszültséggyűjtő helyek lekerekítése; a szerelvényház feszültségcsökkentő 
hőkezelése; a tömítések megfelelő kiválasztása; fém ülék alkalmazása. Meglévő szerelvények esetében előfordulhat, 
hogy csak korlátozottan lesz alkalmazható magasabb hidrogén koncentráció esetén. 
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határozottan befolyásolja az eróziós korróziót, a csővezeték általános korrózióját138. Több szolgáltató 

(MOL, FGSZ) előírja acélvezetékeknél a belső epoxy bevonatot, többek között a korrózió elkerülése 

érdekében. (Sajnos a belső bevonat kis átmérőnél nem megoldható).139 

 Tolózárak: alkalmazható hidrogén közeggel is (akár 100%-ig).140 

 Tömítő anyagok: teflon használata tömítési célokra alkalmas lehet +250°C-ig, míg a grafit 40 bar 

nyomásig. Szilikon maximum 10 bar nyomásig, de további vizsgálatot igényel. Az elasztomer anyagok 

jelenleg a karimás kötések tömítésére alkalmazottak, az anyag fizikai tulajdonságából adódóan 

megkeményedhet, megrepedhet és hasadhat, ezáltal megnő a szivárgási kockázata, további 

vizsgálatok javasoltak. Kenderkóc és poliuretán nem alkalmas hidrogén üzemvitel esetén. 

A fentiek kiemelt példák; a teljes leírás a Platform tagok számára fenntartott online felületen érhető el. 

Az RB-s (robbanásbiztos) munkavégzés szabályok újra gondolásának szükségessége a hidrogén bekeverés 

esetén, általános biztonsági követelmények (nyomás szabályzók, gázüzemek esetében).  

A földgázba történő hidrogén bekeverés esetén a keverék gáz mind égési mind fizikai jellemzői 

megváltoznak, amelyek jelentősen befolyásolhatják elosztóvezeték üzemeltetését és karbantartását. A 

gázkeverék gázminőségének változása a megszokottól eltérő műszaki-biztonsági követelményeket 

eredményezhet. Ennek okai: 

 a földgáz hidrogén keverék sűrűsége (relatív sűrűsége) kisebb a földgázhoz képest. Ez a szivárgó gáz 

térszint alatti terjedését nagymértékben befolyásolja (növeli). Zárt- és félig zárt terekben a 

gázkeverék rétegződése hamarabb végbemegy, illetve hamarabb alakulhat ki az adott térben 

robbanóképes gázelegy, 

 a földgáz hidrogén keverék alsó és felső robbanási határértéke megváltozik. (A H2 koncentráció 

növelésével egyre szélesebb tartomány alakul ki.) Ennek eredményeképpen a jelenleg használatos 

gázszivárgás érzékelők és kereső műszerek riasztási szintjeit a H2-földgáz keverékhez kell hangolni 

(ARH20%, ARH40%). A gázkeverék érzékelésére a H2 szenzorok alkalmazása is szükségessé válik.  

 a földgáz-hidrogén keverék nyílt- és zárttéri robbanásveszélyes zónákat módosíthatja: a gyulladási 

hőmérséklet csökkenése; a robbanás átterjedési képesség növekedése; a legkisebb gyújtóáram (MIC) 

csökkenése; láng égési sebességének növekedése miatt, 

 a robbanásveszélyes zónákban meg kell vizsgálni, hogy az eddigi védelmi módok megfelelőek-e (a 

jelenleg alkalmazott védőtávolságok, szellőzés hathatósága) Az alkalmazott gázérzékelők és azok 

telepítési követelményeit szintén vizsgálni kell. 

                                                           
138

 Más szakértői vélemények alapján, a gázvezetékben üzemszerűen nincsen levegő vagy oxigén; illetve szabványos 
földgáz szállítása esetén oxigén csak ppm nagyságrendben lehet jelen (, valamint a gáz vízharmatpontja rendszerint -
10…-15°C körüli értékű) így az említett jelenség jelentősége korlátozott. 
139

 Kifejezetten erre fejlesztették ki a „H2 ready” új acélcsövet: https://www.mannesmann-
innovations.com/en/innovations/mannesmann-h2ready/  
140

 Messer Hungária álláspontja alapján biztonsági vízzár és rugós gömbszelep nem alkalmas hidrogénüzem esetén. 

https://www.mannesmann-innovations.com/en/innovations/mannesmann-h2ready/
https://www.mannesmann-innovations.com/en/innovations/mannesmann-h2ready/
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A hidrogén földgázba keverése kapcsán felmerülő elszámolási kérdések 

A földgáz elosztói engedélyesek a hálózat kiadási pontján méréssel határozzák meg a kivett mennyiséget. A 

betáplálási ponton szinte állandó vagy csak lassan és kismértékben változó gázminőségek biztosítják, hogy az 

elosztóhálózatban levő gázminőség, fűtőérték állandó; így a kiadási pontra történő elszámolás a 

rendszerengedélyes és a kereskedelmi engedélyes számára is egzakt.  

A szállítórendszerről az elosztóhálózatba átvett földgázhoz kevert hidrogén állandó vagy változó mértékű 

hozzákeverése is lehetséges. Ennek engedélyesek közötti együttműködési szabályait és költségeit meg kell 

határozni. 

 az állandó H2 arány tartásához a felhasználói elvételek összességével arányos mennyiségű időben 

változó mértékű H2 betáplálás szabályozását kell megvalósítani. A végponti fogyasztási adatok 

mérését az elosztói engedélyes mérési központja tudja meghatározni. A H2 termelőtől való átvétel 

mértékének szabályozása -, de legalább a vészhelyzeti beavatkozás lehetőségének - az elosztói 

engedélyesnél kell lennie. Gázátadói átvett földgáz és H2 termelői mennyiség és a kiadási pontok 

legalább órás mennyiségeinek együtt az elszámoláshoz szükséges konstans H2 arányt kell biztosítani. 

Vizsgálni kell, hogy az elosztói vezetékkészlet mértéke és kiadási végpontok mennyisége alapján 

milyen időközökben szükséges a H2 betáplálás korrekciója. Ehhez végponti okosmérés kell, online 

kapcsolattal. Amennyiben a H2 termelő nem képes a szükséges mértéket betáplálni, akkor az elosztó 

nem tud „kiegyenlítő” H2-t pótolni, vagyis a fűtőérték nőni fog az elosztórendszerben, az egyes 

kiadási pontokra pedig nem lehet valódi, magasabb fűtőértéket egzakt módon meghatározni. Az 

ebből eredő elszámolási veszteség módszerét ki kell dolgozni, amely a H2 termelőt kell, hogy terhelje. 

 a változó mértékű H2 betáplálás elszámolásához az előző eseten túl ismerni kell az áramlási, 

hidraulikai viszonyokat is, ehhez hálózati nyomásadatok is szükségesek a végponti kiadási 

mennyiségeken kívül. A vezetékkészlet összetételét valós idejű hidraulikai és áramlási számítással kell 

meghatározni, amely előállítja az egyes kiadási pontokra az eltérő és változó elszámolási jellemzőket 

órás átlag értékenként. Az elosztói engedélyesnek beavatkozási lehetőséggel kell rendelkeznie itt is a 

H2 termelői engedélyes betáplálása tekintetében. 

Az elosztói engedélyesnek működtetnie kell egy felügyeletei rendszert a konstans minőség tartásához vagy 

egy változó gázminőségből kialakuló, kiadási pontokra számítással meghatározott kWh/m3 értéket az 

elszámoláshoz. Szükséges a végponti online okosmérés a felügyeleti rendszerek működtetéséhez. A változó 

gázminőség esetén történő elszámolási metódust meg kell határozni. 

4.4.3 Földgázszállító rendszer felkészülése a hidrogént is tartalmazó földgázra 

A hidrogén megjelenése a földgáz szállításra használt hálózatban számos problémát vet fel. Ezek elsősorban a 

két gáz eltérő fizikai paramétereiből származnak. A hidrogén sokkal könnyeb anyag, térfogatra vetítve az 

energiatartalma kb. harmada, súlyra vetítve háromszorosa a földgáznak. Ebből adódóan azonos üzemeltetési 
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körülmények között változni fog a szállított energia mennyisége a földgáz hálózatban. Amennyiben a földgázt 

tiszta hidrogénnel szeretnénk helyettesíteni, kb. 3,0-3,5-szer nagyobb mennyiségre lesz szükség belőle 

azonos energia továbbításához. 

Nem csak az energia esetén áll fent a sűrűség különbségből adódó probléma, hanem egyes szerelvények 

esetén is, ahol a kapacitásokat előre meghatározott gáz mennyiségre számították ki. Ilyenek lehetnek például 

különböző biztonsági szelepek. Ezeknek a szerelvényeknek a használhatóságát ellenőrizni kell az 

anyagminőség és kapacitás szempontjából is. A földgáz hálózatba épített szerelvényekben fémek, rugalmas, 

gumi-szerű anyagok és különböző féle tömítések vannak beépítve. Ezen anyagok tulajdonságainak 

megváltozása nem ismert hidrogén jelenlétében141. Nagy valószínűséggel alacsony hidrogén részarány 

esetén nem lesz jelentős a hatás. Mivel a rendszer gyenge pontjain (korrodált, idősebb szakaszok) fognak 

előszőr jelentkezni problémák, ezeknek a területeknek fontos jelentősége lesz. Szintén jelentős lehet a 

hegesztési varratok szerepe, mivel ezek esetében a hidrogén hatása eltérhet a cső anyagára gyakorolt 

hatástól.  

A földgázszállító rendszer különböző minőségű acélból épül fel. Szükséges lenne megismerni egyesével, hogy 

milyen hatással van ezekre a hidrogén megjelenése. Mivel kiváltások és utólagos rekonstrukciók miatt egy 

olyan vezetékszakasz esetében is sokféle minőségű alapanyagról van szó, ahol az építés egy időben történt, 

így a legpontosabb eredményt az adná, ha 500-1000 méterenként lehetséges lenne a vezeték 

roncsolásmentes vizsgálatát elvégezni. Ez viszont sem idő, sem költség szempontjából nem hatékony. 

Az atomos hidrogén egyedi módon képes a fémrácsba behatolni, ami megváltoztathatja az acél minőségét. 

Ez a hatás eltérő a különböző ötvözetek és hegesztések esetében. Általában a nagyobb szilárdságú acélok 

kevésbé toleránsak a hidrogénnel szemben. Megváltoznak a szívóssági (ütőmunka csökkenés, átmeneti 

hőmérséklet növekedés) jellemzőik (ridegednek), ami miatt könnyebben eltörhetnek. Az iparban már régóta 

alkalmaznak tiszta hidrogén szállítására acél vezetékeket szélsőséges körülmények között is, de ezek a 

rendszerek erre a célra épültek. Jelenleg a hidrogén szállítására egy szabvány létezik (ASME B31.12), a 

keverékekre vonatkozóan pedig semmilyen szabvány vagy szabályzás nem áll rendelkezésre. A földgáz 

hálózatok hidrogén továbbítására való felhasználása során a legnagyobb kihívás az, hogy egy olyan gáz kerül 

a rendszerbe, amelyre a tervezés során nem készítették fel azt. Ezért szükséges az egyes elemek vizsgálata. 

A hidrogén eltérő sűrűsége pontatlanságot fog okozni a mérő berendezések esetében. A térfogatáram mérő 

berendezések kis részaránynál még megfelelően fognak működni, de a hidrogén egyre nagyobb térnyerése 

esetén szükséges lesz az eredmények korrekciója. A hatás pontos felmérésére zajlik már kutatási projekt a 

főbb európai kalibráló laborok részvételével, ennek eredménye jelenleg még nem ismert. 

                                                           
141

 Ugyanakkor ma már fellelhetők neves, védjeggyel ellátott anyagok is, teljeskörű kompatibilitási dokumentációval 
rendelkeznek a hidrogénnel kapcsolatban (pl. Teflon, Viton stb.), de érdemes ezeket alaposan megvizsgálni egy K+F 
program keretében. 
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A minőségmérés esetében egyszerűbb a helyzet. A jelenlegi gázkromatográfok kiegészítése vagy cseréje lesz 

szükséges. Az általános gyakorlat szerint ezek a berendezések alkalmatlanok hidrogén koncentráció 

meghatározására. Létezik már a piacon olyan berendezés, ami megoldást nyújt erre a problémára, így az a 

készülékek cseréjével megoldható. 

A harmadik nagyobb terület, amit a hidrogén megjelenése érint az eltérő égési tulajdonságaiból adódó 

különbség. A földgázhoz viszonyítva nagyobb a lángerjedés sebessége és kisebb a gyulladáshoz szükséges 

energia. Emiatt fontos lesz a tüzelőberendezések - a földgáz átviteli hálózat esetében a gáz melegítésére 

használt kazánok - és a kompresszorok átalakítása. Ebben az esetben is elmondható, hogy alacsony hidrogén 

részarány esetén minden berendezés használható, de 10%-os koncentráció felett már lényeges 

átalakításokra lehet szükség. 

A hidrogénnel együtt egy új feladat is meg fog jelenni a földgáz hálózatokon, ez pedig a minőség 

szabályozásnak a kérdése. Nem várható még hosszabb távon sem annyi hidrogén termelő berendezés 

telepítése, ami képes lenne állandó koncentrációt biztosítani a teljes hálózaton. Így szükség lesz kiépíteni 

olyan eszközöket, ami szabályozni tudja a földgáz minőségi paramétereit.  Emellett szükséges a vonatkozó 

szabályrendszer kialakítása is, mert jelenleg a földgáz rendszer működéséből adódóan a fogyasztók nem a 

kereskedőtől megvásárolt molekulákat használják fel, hanem a szállítórendszer aktuális szállítási 

üzemmenetétől függően a fogyasztónál elérhető földgázt, amely meg kell, hogy felejen az adott kiadási 

ponton érvényes gázminőségi előírásoknak. A szállító hálózatba táplált gáz és az onnan elfogyasztott 

mennyiségek egyensúlyát tartják fenn a rendszer üzemeltetői. Így, ha egy területen a szállítás során 

jelentősen eltér a betáplált gáz minősége, az problémát okozhat az ottani fogyasztóknak. (Utóbbi probléma 

feloldható egy jól szabályozott, megfelelő keverékképzéssel, lokális hálózatokon tesztelt bekeveréssel, 

ugyanis így nem okozhat „jelentősen eltérő” gázminőséget a H2 betáplálás.) 

Rendszerirányítási szempontból a minőségen kívül két új problémát is fel fog vetni a megújuló gázok 

(hidrogén és biometán) megjelenése. Az egyik, hogy a nagy méretű hidrogén termelő létesítmények olyan 

térfogatáramú gázt fognak előállítani, amely bekeverése korlátokba ütközhet. Mindenképpen szükséges lesz 

keverőköröket építeni ezekre a betáplálási pontokra, ahol pontosan beállítható a földgáz minőség (a 

megengedett max. hidrogén koncentráció). Ennek az infrastruktúrának a beruházását jelenleg a termelők 

finanszírozzák, ami a megújuló gázok esetében nehézséget fog jelenteni. A beruházás megvalósulása után, 

szükséges lesz majd a betáplálási pontok, keverőkörök üzemeltetése is. 

A hidrogén betáplálási ponton a termelőnek biztosítani kell a betáplálást az ott előfordulható nyomáson. 

A hidrogén termelő létesítmények egy része a földgáz szállító rendszertől távol fog megvalósulni. Ezek több 

esetben várhatóan az elosztó hálózatra fognak kapcsolódni, aminek az lehet a következménye, hogy 

megjelenik az igény az elosztó és a szállító hálózat határán arra, hogy ne csak egy irányú gázáram lehessen, 

hanem akár a szállító hálózatba való visszatáplálás is megvalósulhasson. Ebben az esetben szükséges 
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kompresszor és mérőeszközök telepítése ezekre a betáplálási pontokra, ezen állomások finanszírozását is 

meg kell oldani. 

Látható, hogy a hidrogén megjelenése a földgáz rendszerben számos olyan problémát vet fel, amelyek 

további vizsgálatokat igényelnek. Vannak Európában olyan vállalatok, akik már több mint 10 éve foglalkoznak a 

terület vizsgálatával. A problémák jelentős része 20 éves időtávon megoldhatónak látszik. Nem szabad 

elfelejteni azonban, hogy a jelenlegi rendszerek jelentős része már 30-40 éve üzemel. Ezeknél az eszközöknél 

fontos feltétel lesz a jelenlegi biztonsági szint fenntartása és a szükséges átalakítások elvégzésére. 

Az EU területén működő földgáz szállító cégek eltérő adottságú rendszereket üzemeltetnek, így nem lehet 

egy általános megoldást találni majd mindenki számára. Hollandiában például a groningeni gázmező 

lezárásával rengeteg infrastruktúra szabadult fel. Ezek a bennük kezelt eltérő gázminőség miatt jól 

elkülönültek az importált gázt szállító hálózattól. Ezek azok a szakaszok, amelyet tiszta hidrogén szállítására 

szeretnének majd felhasználni. Már ma is üzemel olyan vezeték, amit ennek megfelelően át is állítottak tiszta 

hidrogén szállítására. 

Más a helyzet Németországban, ahol szintén két különböző gázminőséget szállító hálózat épült ki az elmúlt 

évtizedek során. A párhuzamos vezetékeken felszabaduló kapacitások alapján itt olyan hurkokat próbálnak 

keresni, ahol a termelőket és a fogyasztókat a lehető legkevesebb új vezeték építésével tudják majd 

hálózatba kapcsolni. 

Ezek a megoldások Magyarországon a rendszer adottságai miatt csak részben alkalmazhatóak. A párhuzamos 

vezetékek nagy része a keleti országrészben található, amit így költséges lenne importhoz kapcsolni. Hazai 

termelők egyelőre nem látszanak, de még a fogyasztói piac alakulása is kérdéses. Négy olyan ipari centrum 

van, amelyek jelenleg is jelentős mennyiségben használnak saját termelésű hidrogént. Péten a 

Nitrogénművek, a Borsodchem Kazincbarcika mellett, Százhalombattán a finomító, és Tiszaújvárosban a 

petrolkémiai üzem. Ők azok, akik jelenleg is képesek lennének fogadni nagy mennyiségű hidrogént. Ezeken 

kívül számtalan olyan kisebb nagyobb földgáz fogyasztó van, akiknek beruházásokra lesz szüksége, ha 

megújuló gázt szeretne majd felhasználni a hő és/vagy alapanyag szükségletének a fedezésére. 

A hidrogén hatásainak vizsgálata mindenképpen ki kell, hogy terjedjen a teljes földgáz értékláncra (szállító- és 

elosztó hálózat, tárolók és fogyasztók). Ha egy ponton hidrogén kerül a hálózatba, akkor az a szállítórendszer 

adottsága miatt szinte bárhol megjelenhet a hálózaton, ezért az egyes szereplők együttműködése fontos 

szempont lesz a megújuló forrásból származó hidrogén felhasználása során. 

A megújuló napenergiára alapúló erőművek várhatóan elsősorban a villamos rendszerre fogják betáplálni a 

megtermelt villamosenergiát, illetve a villamosenergia rendszeren adott időpontban már nem elhelyezhető 

megújuló villamosenergiából hidrogént fognak előállítani és azt a termelői hely térségében szállító, vagy 

elosztórendszerbe kívánják betáplálni. A folyamat elején célszerű lenne a villamos és gázos 

rendszerüzemeltetők által közösen ajánlott betáplálási pontokat javasolni. 

Hidrogén toleráns (anyagú) vezetékek létesítése 
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E kérdéskör mind a szállító, mind az elosztó vezetékhálózat esetében releváns. A vezetékek építése során a 

tervező általi kiválasztott anyagminőség, falvastagság értékek határozzák meg leginkább a kivitelezés 

költségeinek változását. A nyomás és a hidrogén tartalom emelkedésével (egy bizonyos szint meghaladása 

esetén) más anyagminőség, illetve nagyobb falvastagság kerülhet kiválasztásra, ami a költségek emelkedését 

okozhatja. A költségek emelkedése lépcsőzetesen, fokozatosan várható, tehát egy bizonyos 

hidrogéntartalomig nem várható változás. A biztonsági övezetek PED-es rendszerek esetében nem 

értelmezhetők, távvezetékek és gázelosztó vezetékek esetében a 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet 1. és 2. 

táblázata, valamint a 21/2018. (IX. 27.) ITM rendelet 4. fejezet 1. pontja határozza meg, ami kizárólag a közeg 

veszélyessége, az átmérő (DN), üzemi nyomás (MOP) és a tervezési tényező (f0) értékeitől függ. 

 

59. ábra: gázhálózatok hidrogén adaptációjának CAPEX költségei a bekeverési koncentráció függvényében. [31] 

A következő (4.4) alfejezetben leírt vizsgálatok mellett az MFGT jelenleg Magyarországon is vizsgálja a 

toleranciát a gázhálózati rendszerben alkalmazott csőanyagokkal kapcsolatban. Azonban a hidrogén-

toleranciát jelenleg nem bizonylatolják, mert nem létezik olyan, nemzetközileg elfogadott előírás, vagy 

szabvány, amellyel minősíthető lenne egy termék vagy anyagminőség. Azonban több olyan nemzetközi 

szabvány létezik, melyek felhasználásával, illetve alkalmazásával pontosan meghatározható az anyagok 

hidrogénnel szemben tanúsított ellenállása (pl. MSZ EN ISO 7539-11: Fémek és ötvözetek korróziója. 

Feszültségkorróziós vizsgálat), NACE/TM0284-96: Acélcsövek és készülékek acélanyagainak hidrogén okozta 

töréssel szembeni ellenállás elemzése stb.) Ezért a hidrogén hatását a szabványok a korrózió témakörébe 

sorolják, így hidrogén okozta korróziós hatás vizsgálatára számos szabvány született. Ezek felhasználásával a 

tervező - az egyéb korróziós hatásokhoz hasonlóan - a hidrogén esetleges káros hatását figyelembe tudja 

venni. 
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Hidrogén leválasztása a földgázáramból, érzékeny fogyasztók védelme – gázszeparációs eljárások 

Földgázhálózati hidrogén bekeverés esetében azokon a szakaszokon vagy hálózati csomópontokon, ahol 

műszaki-biztonsági szempontok szerint kisebb hidrogén tartalmú földgáz áramolhat, az adott hálózatra 

alkalmassá fejlesztett gázszeparációs technológiával lecsökkenthető a koncentráció értéke egy esetleges nem 

várt dúsulás esetében, védve a fogyasztói oldalt. Mivel a szeparációs technológia segítségével megoldható a 

hidrogén szállítása is, valamint a fogyasztói oldal előtt történő szétválasztása is a kísérő gázból (földgáz), így 

olyan tiszta hidrogént felhasználó fogyasztók is csatlakozhatnak a hálózatra (pl. tüzelőanyagcella, mobilitás), 

akik korábban a drága és időigényes infrastruktúra kiépítése miatt nem jelentettek megtérülést (pozitív 

„business case” hiánya). Így egyszerre jelen lehet egy hidrogén-földgáz elegyet használó fogyasztó és egy 

tiszta hidrogént használó fogyasztó is. Ezáltal megvalósítható lenne többek között az elektromobilitás tárolt 

villamos energiával való működtetése is, ami jelentős mértékben csökkenti a villamos hálózat csúcsidei 

terhelését és a fellépő nagymértékű csúcsokat. 

Az EU nyugati országaiban már megkezdődött, idehaza várhatóan hamarosan H2 előállító üzemek létesülnek, 

mely azt eredményezi, hogy megnövekedik a hidrogéntartalom a földgázban mind az import, mind a hazai 

betáplálási pontokon, vagyis földgázrendszer összes pontján. A hidrogén fizikai tulajdonságainak 

következtében égéstechnikai és biztonságtechnikai különbségek jelentkeznek a földgázrendszeren 

megszokott értékekhez képest, jellemzően szigorúbb követelményeket támasztva. A hidrogén 

földgázhálózatban történő széleskörű alkalmazásának kezdeti szakaszában szükségessé válhat a hidrogén 

leválasztása a földgázrendszer azon pontjain, melyek nem alkalmasak a hidrogénnel kevert földgáz 

fogadására. A hidrogén földgázáramból történő célzott és hatékony leválasztásával lehetővé válik a hidrogén 

földgázrendszerbe való adagolása annak veszélye nélkül, hogy a hidrogén kárt okozna a még fel nem 

készített rendszerelemekben. A leválasztás alkalmazásával a hidrogén adagolás jóval az előtt megindítható, 

hogy a rendszer összes pontja kielégítené a szigorúbb biztonsági követelményeket, mely évtizedeket is 

igénybe vehet. 

A hidrogén földgázáramból történő leválasztásának tervezése során lényeges szempont a 

hidrogéntartalommal rendelkező földgázáram mennyisége, az üzemi nyomás- és hőmérséklet tartomány, a 

kezdeti és a leválasztást követő hidrogén koncentráció, valamint a leválasztás során keletkező 

földgázveszteség.  

A földgázrendszeren jellemző gázmennyiségek és nyomástartományok négy fő kategóriába csoportosíthatók, 

ezek: 

 földgázszállító rendszer import betáplálási pontjai, 

 elosztó hálózat átadási pontjai, 

 ipari felhasználó átadási pontjai, 

 háztartási fogyasztó átadási pontjai. 
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A földgázszállító rendszer import pontjain a gázmennyiségeket (500 000 – 2 000 000 nm3/h) figyelembe véve 

a jelenlegi technológiai megoldásokkal kevésbé képzelhető el gazdaságos üzemeltetéssel rendelkező H2 

leválasztó állomások telepítése. A H2 leválasztást ezért az ipari felhasználók, a gázelosztó hálózat, valamint a 

háztartási fogyasztók esetében javasolt vizsgálni. 

A hidrogén földgázrendszerbe való adagolásának elterjedésével kezdetben (2023-2040 között) 1-5%(V/V), 

majd (2040-től) 6-15%(V/V) H2 koncentráció várható. A leválasztási folyamat technológiai belépő pontján 

tehát 1-15%(V/V) hidrogén koncentrációra kell készülni. A leválasztott hidrogén felhasználásának vizsgálata 

nem tárgya a fejlesztésnek. A leválasztott hidrogén biztonságos elvezetését azonban figyelembe kell venni a 

fejlesztés során, hiszen háztartási fogyasztók esetében a robbanásvédelmi biztonsági távolságok betartása a 

helyhiány miatt nehézséget jelenthet. A kutatási és fejlesztési program során figyelembe kell venni az olaj-, 

gáz- és vegyiparban alkalmazott abszorpciós, adszorpciós, porózus rendszereken történő átáramoltatási, 

valamint membránt alkalmazó leválasztó technológiákat. A fejlesztés során fontos szempont gazdaságosság 

és könnyű telepíthetőség. 

4.4.4 Gáztárolók alkalmassága hidrogén vagy hidrogén-földgáz elegy tárolására 

A nemzetközi szakirodalom, pilot és demonstrációs projektek alapján már bizonyítottan életképes 

technológia a sókavernákban (sódómokban) történő felszín alatti hidrogéntárolás. Ennek oka, hogy Nyugat-

Európában a porózus, nagy geológiai kiterjedésű formációk mellett a sókavernás kifejlődés geológiai és 

földtörténeti szempontból ideális volt, így viszonylag könnyen hozzáférhető módon, de kisebb térfogatú 

rezervoárokban már megvalósított pilot projektek vannak. Azonban számos olyan K+F+I kezdeményezés 

indult el olyan országokban, ahol a földtörténeti kifejlődés miatt korlátozott számban (pl. Szlovákia, Románia) 

vagy egyáltalán nem található sókavernás kifejlődés (Ausztria, Magyarország). A mi esetünkben csak porózus 

típusú nagy mobilgáz (és párnagáz) kapacitású rezervoárok (aquifer, kimerült olaj- és gázmezők) állnak 

rendelkezésre. Folynak már kísérletek arra vonatkozóan, hogy hidrogénnel kevert földgázt injektáltak be és 

termeltek ki porózus rétegeket felhasználva, ezek nagy pontossággal igazolták a korábbi modellezési 

előrejelzéseket, de több ciklusnak kell még eltelnie az eredmények kiértékeléséhez. A porózus kőzetekben 

történő hidrogén-földgáz keverékek vizsgálata kiemelkedő fontosságú hazánk ellátásbiztonságának növelése 

és import energiaigényének csökkentése érdekében. 

Emellett fontos megjegyezni, hogy amennyiben a földgázt 100 százalékban hidrogénnel helyettesítenénk, a 

hidrogén a metántól eltérő fizikai-kémiai jellemzőinek köszönhetően a mobilgáz kapacitás ~ 20 százalékkal 

csökkenne (ennek oka az eltérő kompresszibilitási tényező), valamint a tárolt mobilgáz energiatartalma 

harmadára esne az eltérő fűtőérték miatt. A felszíni technológiai rendszerek működésével kapcsolatban a 

lentebb felsorolt, MFGT kezdeményezésű kutatási programokon túl elmondható, hogy az expanziós 

hidegszeparációs gázelőkészítést alkalmazó üzemek (földgáztárolói és termelői oldal) a hidrogén 

megjelenésével csökkent teljesítménnyel fognak üzemelni, hiszen a hidrogén az expanzió során nem hűl. A 
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minőségi paraméterek biztosítása érdekében a hiányzó hűtési teljesítményt gépi hűtéssel szükséges pótolni, 

mely jelentős kiadással járó fejlesztéseket fog generálni az expanziós technológiát üzemeltetők számára. 

A tiszta hidrogén tárolásának hidrodinamikai vizsgálatai alapján arra a következtetésre jutottak a legtöbb 

tanulmányban, hogy a hidrogén tárolása nem jelent új problémát a földgáz tárolásához képest. Egyetlen 

hangsúlyos különbség definiálható: a hidrogén nagy diffúzió sebessége, ami a gáz tárolására alkalmas 

formációban lévő fedőkőzeten vagy barlangokban lévő sófalakon keresztüli átszivárgását eredményezheti. 

Ugyanakkor a meglévő létesített UHS-ben a diffúziós veszteségek a jelenlegi technológiai szinten megítélve 

nem okoztak műszaki-biztonsági problémát. Ez azzal magyarázható, hogy a hidrogén csak igen csekély 

mértékben oldódik vízben. 

Magyarországon jelenleg (2021-től) az MFGT Zrt. „Akvamarin” projekt142 alkalmazott ipari kutatási 

programjában megvizsgálják a meglévő földgázinfrastruktúra elemeit az alábbiak szerint: 

 anyagtechnológiai kutatás és fejlesztés (szénacélok hidrogén toleranciája), 

 hidrodinamikai és áramlástani vizsgálatok a hidrogén-földgáz keverékek együtt áramlására, 

 biztonságtechnikai és folyamatirányítási rendszer fejlesztése, 

 új, innovatív felszín feletti tárolási technológiák hazai fejlesztése. 

A földalatti gáztároló technológiáját képező gáztüzelésű berendezések (gázmotor, glikol regeneráló, gázégők) 

esetében gyártóművi ajánlások alapján 8-15%(V/V) hidrogén tartalmú földgáz jelentős átalakítás nélkül 

használható. 

A Magyar Földgáztároló Zrt-nél egy különálló vizsgálati és kutatási programot hívtak életre, amely során a 

hazai felsőoktatási intézményeket is bevonva fogják megvizsgálni a hidrogén hatását a tárolói folyamatokra, 

melyhez az alábbi lépéseket fogják végrehajtani: 

 fedőkőzet és meglévő kútszerkezetek integritás vizsgálatai, 

 hidrogén okozta geokémiai folyamatok vizsgálata (tárolókőzettel és fedőkőzettel), 

 mikrobiológiai reakció a tárolótérben lévő fluidumokkal, 

 hidrodinamikai és áramlástani vizsgálatok a felszín alatti kőzetekben, 

 rezervoármérnöki szimulációk lefolytatása a hidrogén diffuzivitás vonatkozásában, 

 a gáztároló rétegben a földgáz esetleges CO2 tartalma metánná alakíthatja a hidrogént a metano-

baktériumok révén. Ennek vizsgálata is kiemelkedően fontos, 

 kísérleti mező kialakítása, 

 ciklikus besajtolás és kitermelés, tapasztalatok összegzése, zárójelentés. 

Utóbbi projekt indítása finanszírozási bevonásra vár.  

                                                           
142

 http://www.mfgt.hu/hu-HU/P2G    és   https://www.youtube.com/watch?v=hcHkKdJw-N0&feature=emb_logo  

http://www.mfgt.hu/hu-HU/P2G
https://www.youtube.com/watch?v=hcHkKdJw-N0&feature=emb_logo
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Jelenleg kezdeti szakaszban levő vizsgálatok alapján a tárolói eszközrendszer 2-5%(V/V) hidrogéntartalommal 

rendelkező hidrogén-földgáz keverék fogadására várhatóan alkalmas. A teljes megfelelőség azonban csak a 

vizsgálatok lezárását követően jelenthető ki. 

4.4.5 Potenciálbecslések a földgáz rendszerben tárolható hidrogén (energia) mennyiségekről 

A Platform projekt keretében 2021 elején egy tanulmány [32] készült, amely egyebek mellett a hazai földgáz 

rendszerben (szállító vezetékekben és tárolókban) potenciálisan tárolható hidrogén, illetve ezáltal a hidrogén 

formájában tárolható (villamos)energia mennyiségét is meghatározta. Utóbbi kitétel -, amit egyelőre kevésbé 

szakszerűen, de szemléletesen nevezhetnénk „földgáz rendszerben tárolt villamos energiának is” – azért 

fontos, mert a jövő egyik meghatározó hidrogéntechnológiai megoldása lesz a Power-to-Gas, melyen belül a 

földgáz hálózatba törtnő valamilyen arányú hidrogén bekeverés fontos szerepet kap. Ez az EU-s trendek 

mellet a Nemzeti Energiastratégai 2030 dokumentumból is kiolvasható. Ebből fakadóan fontos lenne 

legalább az elméleti tárolási potenciálját ismerni a hidrogénnek, amit ha elektrolitikus úton igyekszünk majd 

előállítani (lásd 4.3 fejezetben), akkor lényegben a „gázban tárolt villany” potenciális mennyiségét határozzuk 

meg, különböző H2 bekeverési arányok mellett. 

Elvi hidrogén mennyiségek a hazai földgáz rendszerben különböző (%-os) kiváltási arányoknál 

Meg kell különböztetni a nagynyomású szállítóvezetéki részt, mely összegzett hossza 5 874 km, és ahol a 

belső engedélyezési túlnyomások nagyságrendileg 40-75 bar közöttiek, legjellemzőbb méretük DN300-tól 

DN800-ig terjed. Ehhez képest az elosztóvezetéki hálózat hossza egy dimenzióval nagyobb, 84 389 km, 

viszont a jellemző üzemeltetési nyomástartomány 0,1-5,0 bar közötti, csak néhány esetben találkozhatunk 5 

barnál nagyobb nyomásértékkel. A csővezetékek névleges átmérője is kisebb, itt már csak elvétve találunk 

DN400 átmérőjű vezetékeket. A szállítóvezetékek névleges belső térfogata az FGSZ Zrt. adatközlése alapján 

nagy pontossággal számítható, azonban a jóval összetettebb és egy nagyságrenddel hosszabb 

elosztóvezetéki hálózatról ilyen összegzett információk nem állnak rendelkezésre. Becslésünk szerint a két 

rendszer csővezetéki térfogata megközelítőleg azonos lehet. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni, 

hogy az elosztó vezetéki rendszer nem rendelkezik azzal a típusú puffer kapacitással, amivel a szállítóvezetéki 

hálózat igen, hiszen alacsonyabb nyomástartományokban működik. Ebből adódóan tanulmány szerzőinek 

véleménye szerint az elosztó vezetéket, mint a hidrogéntárolás potenciális lehetőségét figyelembe venni nem 

szabad. 

Az elmúlt 5 évben a felhasználóknak átadott földgáz mennyisége 8,0 és 9,1 milliárd Nm3/év között változott. A 

nem lakossági célú felhasználók között láthatóan a legtöbb mennyiség az 500 m3/h feletti ipari, illetve 

erőművi fogyasztóknál került értékesítésre. 

 

 

 



214 
 

25. táblázat: a végfelhasználóknak átadott földgáz mennyisége Magyarországon 2015-2019 között [32] 

 

A következő táblázat mutatja az egyes vizsgált években a belföldön felhasznált földgázmennyiségek 100%, 

20% és 5% hidrogénnel történő kiváltásához szükséges hidrogén mennyiségét. A teljes éves értékesített 

földgázmennyiség energiatartalmának hidrogénnel történő kiváltásához elvi szinten 27,1–30,6 milliárd m3/év 

hidrogén előállítására lett volna szükség 2015-2019 között. 

26. táblázat: a végfelhasználóknak átadott földgáz mennyisége Magyarországon 2015-2019 között [32] 

 

Már a felhasznált földgáz 20%-kal történő kiváltása is legalább 5,4–6,1 milliárd m3, az 5%-os kiváltás 1,4-1,5 

milliárd m3/év hidrogén gáz előállítását és földgázhálózati betáplálását kellett volna jelentse. Felhívjuk a 

figyelmet, hogy a fenti számítás csak elméleti, nem tükrözi a földgázhálózat végpontjain lévő gázfogyasztó 

készülékek technikai megfelelőségét a feladathoz! (Lásd a 4.4 egyes alfejezeteiben.) 

Az éves adatok mellet a napi csúcsigény H2-re a következő lenne: a MEKH statisztikájából kiindulva a 

legnagyobb földgáz csúcsnapi felhasználásokból (2015-2019 évek vonatkozásában) a teljes belföldi földgáz 

felhasználás 20%-ának hidrogénnel történő helyettesítési mennyisége a hazai földgáz csúcsnapokon kb. 37–
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47 millió Nm3/nap hidrogén lett volna szükséges 20%-os kiváltási részarány esetén a teljes belföldi földgáz 

felhasználásra kalkulált átlagos alsó hőértékek alapján. 

27. táblázat: csúcsnapi földgázigények 20%-os hidrogén kiváltásához szükséges H2 mennyiségek [32] 

 

 

Hidrogén (energia) tárolási potenciál a szállító vezetékekben 

Az alábbi fejezetben vizsgálatra kerül, hogy a hazai földgázszállító rendszer mennyi hidrogén befogadására 

képes. Felhívjuk a figyelmet, hogy a vizsgálat szigorúan elméleti, hiszen jelenleg is folynak a kutatások a 

szállító rendszerek hidrogén tűrésének vonatkozásában! A vizsgálat csupán arra irányul, hogy mekkora 

hidrogén mennyiséget lenne képes befogadni az adott csővezetéki rendszer az adott szakaszokra jellemző 

engedélyezési nyomásokon. Nem veszi figyelembe a vezeték rendszereken pillanatnyilag áramló 

gázmennyiségek hidrogén elszállító kapacitását, az éppen aktuális gázáramokat, azaz egy stacioner, 

pillanatnyi állapotot feltételez. Nem veszi figyelembe továbbá a vezetékekben kialakuló 

nyomásveszteségekből adódó kezdő és végponti nyomáskülönbségeket, valamint az éppen aktuális 

üzemeltetési nyomások értékét sem. A földgázszállító rendszer hidrogén szállító képességének becslése jóval 

összetettebb, további kutatásokat igénylő feladat. 

A tanulmány sokat foglalkozik a különböző nyomásviszonyok közti kompresszibilitási tényezők 

meghatározásával, mert a hidrogén, mint reális gáz, igen eltérően viselkedik a földgázhoz képest. A 

számítások során minden esetben hidrogén-metán elegyet vizsgáltak. A nyomás emelkedésével a metán és a 

hidrogén kompresszibilitási tényezője eltávolodik egymástól (a metáné csökken, a hidrogéné nő), ezáltal 

jelentős szerepe van a keverék összetételének a számításokban. Míg 6 bar-on az eltérés 0,02 a két érték 

között addig 75 bar-on már 0,19. Ebből következik, hogy a tiszta metán esetében a teljes hazai 

szállítórendszer „befogadóképessége” 95,8 millió Nm3, hidrogénből 80,3 millió Nm3. Azaz a hidrogén metántól 

eltérő reális gáz viselkedése kevesebb mennyiséget eredményez. 

A földgázszállító rendszeren keresztül viszont nem „gáztérfogatokat”, hanem energiamennyiségeket szállítunk. 

A rendszerüzemeltetőnek szóló megbízás sem „m3-t”, hanem elszállítandó „energiatartalmat” jelent. Ennek 

érdekében megvizsgáltuk, hogy ekkora mennyiségű gázkeverékek mekkora vezetékben „tárolt” 

energiatartalmat jelentenek. A táblázat utolsó sorai mutatják az értékeket TJ mértékegységben gáztechnikai 

normálállapotra vonatkoztatva. Az alatta lévő sor ugyanezt százalékosan tartalmazza. Annak érdekében, hogy 

a földgázhálózatban ilyen módon tárolt hidrogén villamos energia oldali értékét is szemléltetni lehessen, a 
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táblázat utolsó sorában a „földgázhálózatban tárolható elméleti villamos energia potenciál” került 

kiszámításra. 

28. táblázat: a földgázszállító vezetékben „tárolható” hidrogén, és ennek elektrolitikus úton történő előállítása 
esetén a tárolható villamosenergia-mennyiség [32] 

 

Másként fogalmazva, 5% hidrogén földgázhálózati betáplálása kb. 20 GWh, míg 100% hidrogén tartalom 

mellett kb. 340 GWh „hidrogén gáz formájában tárolt” villamosenergia egyenértéket kapunk (η=67%-os 

elektrolízis hatásfokkal számolva). Összehasonlításként megjegyezzük, hogy a MEKH adatai alapján 2019-ben 

Magyarországon az átlagos villamos energia fogyasztás 109,7 GWh/nap volt. Ugyancsak az összehasonlítás, 

mégpedig az akkumulátáros energiatárolással való összehasoníltás érdekében megemlítjük, hogy az Alteo 

Nyrt. és az Elmű-Émász Nyrt. által üzemeltett akkumulátoros energiatároló létesítmények megközelítőleg 

10 MWh névleges tárolókapacitással rendelkeznek. 

Érdemes még összevetni a hőértékek és az energiatartalmak közötti százalékos eltéréseket. Látható, hogy a 

nyomás növekedésével az egységnyi térfogatban tárolható energiatartalom még jelentősebb mértékben 

csökken, azaz gáztechnikai normál állapotban a tiszta hidrogén 69,95%-kal képvisel kisebb energiatartalmat a 

metánétól, de az engedélyezési nyomások hatását is figyelembe véve ez az érték már 74,81%. Nem hagyható 

figyelmen kívül tehát, hogy a földgázszállító rendszerbe táplált hidrogén a rendszeren keresztül továbbítható 

energiatartalmakat jelentősen csökkentheti. Néhány százaléknyi hidrogén betáplálását a rendszer kapacitása 

vélhetően tolerálni fogja, nagyobb mennyiségek esetén kereskedelmi, műszaki és energiaellátási 

problémákkal is szembe kell nézni. 
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Hidrogén (energia) tárolási potenciál a földgáztárolókban 

Ebben az alfejezetben a magyarországi földalatti gáztárolók elméleti hidrogén tárolási potenciálját igyekszünk 

felvázolni, a fentiekhez hasonló logikát követve. [32] Magyarországon jelenleg 5 földalatti gáztároló üzemel, 

összesen 6,51 milliárd Nm3 mobilgáz tárolói kapacitással a MEKH 2019. évi adatai alapján. 

 

60. ábra: A magyarországi földalatti gáztárolók kapacitásai [32] 

gáztároló létesítmények porózus geológiai szerkezetűek. A pusztaedericsi, a kardoskúti, a hajdúszoboszlói, 

valamint a Szőreg-1 tárolók homokkőre épülnek, míg Zsanán a tároló kőzete mészkő. A következő táblázat 

bemutatja, hogy hogyan változik az egyre növekvő mértékű hidrogéntartalommal rendelkező metán-

hidrogén keverék térfogata a földgáztárolóban egy választott nyomás és hőmérséklet értékeken (100 bar, 

40°C)143. A vizsgálatok során egyszerűsítő feltételezéssel éltek: a tárolt mennyiséget tiszta metán és hidrogén 

keverékéből képezték. Ez kissé eltér a Magyarországon elérhető földgázminőségektől, de jelen nagyságrendi 

becslésekhez megfelelő. Fontos megjegyezni, hogy számítások során nem vették figyelembe a 

földgáztárolókban lévő párnagáz mennyiséget, illetve azt, hogy a letárolt hidrogén a párnagázba oldódhat. E 

táblázatban is feltüntetésre került a tiszta metán, a tiszta hidrogén, valamint az ezekből képzett gázkeverékek 

kompresszibilitási tényezője, amely láthatóan a vizsgált nyomáson és hőmérsékleten jelentősen eltér a tiszta 

komponensek esetében, ebből következően pedig a tárolóban elfoglalt egy m3 gáz térfogata, amelyet a 

táblázat második sora szemléltet. 

 

 

 

 

 

                                                           
143

 A gyakorlatban az MFGT ettől lényegesen nagyobb (~195 bar) 180-100 
o
C réteghőmérséklettel is dolgozik. 



218 
 

29. táblázat: a metán-hidrogén keverék térfogati változása a földgáztárolóban [32] 

 

Az eredmények alapján a hazai mobilgáz kapacitás 5%-ának hidrogénnel történő kiváltása esetén a tárolóban 

6% a hidrogén részarány az össztérfogatra vonatkoztatva. Ez az érték 20% hidrogénnel történő kiváltás 

esetében már 23,2%, míg 50% hidrogéntartalom jelenlétében közel 55%.  

A következő táblázat tartalmazza, hogy milyen mértékben változik a földalatti gáztárolók mobilkapacitásának 

összenergia-tartalma abban az esetben, ha egyre növekvő mértékű hidrogénnel kerül a jelenleg tárolt 

földgáz kiváltásra. Látható, hogy már 5% hidrogéntartalom hatására 3,5%-os energiatartalom csökkenés 

következik be az alsó hőértékre vonatkoztatva. 20% hidrogéntartalom esetében 14%-kal csökken az 

energiatartalom 100% földgáz(metán)mennyiséghez viszonyítva. Abban az esetben, ha a teljes mobilgáz 

kapacitás hidrogénnel kerül kiváltásra, az eredeti energiatartalom csupán 30%-a található a hazai földalatti 

gáztárolókban. 

30. táblázat: A mobilgáz-kapacitás energiatartalmának változása hidrogénnel történő kiváltás esetén a 2019-es 
év vonatkozásában [32] 

 

Annak érdekében, hogy a földgáztárolókban ilyen módon tárolt hidrogén villamos energia oldali értékét is 

szemléltetni lehessen, a táblázat utolsó sorában a „földgáztárolókban tárolható elméleti villamos energia 

potenciál” került kiszámításra. A hazai földalatti gáztárolók mobilkapacitás gázának 5%-nyi hidrogénnel 

történő helyettesítése 1,4 TWh, míg a teljes mobilkapacitásé 27,6 TWh villamos energia tárolás egyenértéket 

jelent 67%-os elektrolízis hatásfokot feltételezve. (Ez a „gázban tárolt villany”, és nem a villamos energiává 

visszaalakítható energiamennyiség). Összehasonlításként ismét megjegyezzük, hogy a MEKH adatai alapján 

2019-ben Magyarországon az átlagos villamos energia fogyasztás 109,7 GWh/nap volt. 

A tanulmány [32] is megemlíti, hogy a földgáztárolók hidrogéntűrését eseti alapon kell vizsgálni, hiszen az 

egyes földalatti gáztárolókban eltérőek a párnagáz és mobilgáz mennyiségek, azok összetétele, a kapcsolódó 

kutak száma, a maximális tárolási nyomás és hőmérséklet értékek, valamint a rezervoár geológiája és 
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rezervoármechanikai tulajdonságai, mint a porozitás vagy a permeabilitás. Jelen pillanatban nem ismert, és 

vélhetően nem is lesz olyan általános érvényű műszaki előírás, mely a tárolókra általánosságban mondhatná 

ki a betárolható hidrogén arányokat. 

4.4.6 Jelenlegi jogi háttér a hidrogén betáplálásra vonatkozóan: csatlakozás, H2 tartalom 

Terjedelmi korlátok miatt itt csak a Gázhálózati Munkacsoport anyagának releváns kiemelései találhatók, a 

teljes terjedelmű leírás pedig a Platform tagok számára hozzáférhető online felületen található. 

A földgáz hálózatba való betáplálással foglalkozó jogszabályok közül legfontosabb a 2008. évi XL. törvény a 

földgázellátásról, más néven GET. Néhány releváns definíciója:  

 GET 3. § 23. Földgáz: olyan természetes éghető gáz, amely a földkéregben keletkezett, bányászati 

tevékenység során kerül a felszínre, valamint bármely, az e törvény szerint alkalmazott 

berendezésben környezetvédelmi és műszaki biztonsági szempontból megfelelő módon, 

biztonságosan felhasználható, ideértve a 26. pont szerinti gázfajtákat is. 

 GET 3. § 26. Földgáz minőségű, biomasszából és egyéb nem bányászati forrásból származó gázok: 

olyan mesterségesen előállított gázkeverékek, amelyek a földgázellátásról szóló törvény 

rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló jogszabályban meghatározott feltételek mellett, 

környezetvédelmi és műszaki-biztonsági szempontból megfelelő módon az együttműködő 

földgázrendszerbe juttathatók (szállíthatók, eloszthatók és tárolhatók), a földgázzal keverhetők, és ez 

a keverék a földgázrendszerbe juttatáskor megfelel a földgáz minőségére vonatkozó a földgázellátásról 

szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott minőségi 

követelményeknek. 

 GET 3. § 33. Földgáztermelő: az a gazdálkodó szervezet, amely Magyarország területén 

földgázbányászati tevékenységet végez, vagy biogáz és biomasszából származó gázok, valamint 

egyéb gázfajták előállítását üzletszerűen végzi. 

A szállító- és az elosztóvezetékhez való csatlakozást a GET V. fejezet 67 – 70. §-ai részletezik: 

 67. § (5) pontja előírja, hogy „A szállítóvezetékhez való csatlakozás feltételeit a földgázrendszerre 

történő csatlakozásról szóló jogszabály, valamint azzal összhangban az Üzemi és Kereskedelmi 

Szabályzat, valamint a szállítási rendszerüzemeltető üzletszabályzata tartalmazza”. 

 70. § rendelkezik: „A bányászattal felszínre hozott földgázt, a földgáz minőségű biogáz és egyéb 

gázfajtákat előállító termelőknek a szállító- és az elosztóvezetékekhez történő csatlakozását 

kiemelten kell kezelni. A szállító- és az elosztóvezetékekhez való csatlakozás feltételeit, a betáplált 

gázok minőségi követelményeit, az átvételre és a mérésre vonatkozó előírásokat e törvény, valamint 

külön jogszabály rendelkezései határozzák meg”. 

A szállító- és az elosztóvezetékhez való csatlakozás tekintetében a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a 

földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról (továbbiakban GET Vhr.) 63 – 
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72. §-ai részletezi a GET előírásait és fogalmaz meg előírásokat mind a szállítási- és elosztási 

rendszerüzemeltető, valamint a termelő számára. Ezek közül a legfontosabbak: 

 66/A. § (1) A földgáztermelő csak a 11. számú mellékletnek megfelelő minőségű földgázt táplálhatja 

be a szállító- vagy az elosztóvezetékbe. 

 66/A. § (2) Azt a földgázt, amely a mindenkor érvényes - a földgáz minőségi követelményeit 

tartalmazó - nemzeti szabvány, vagy az azzal egyenértékű európai szabvány - a 11. számú 

mellékletben foglalt határértékekkel összhangban álló - követelményeinek megfelel, úgy kell 

tekinteni, mint amely megfelel e rendelet követelményeinek. 

 66/A. § (3) A szállítóvezetékhez való csatlakozás nem tagadható meg, ha a földgáztermelő által 

betáplált földgáz miatt a szállítóvezeték kiadási pontjain a földgáz fűtőértéke 5%-nál nem nagyobb 

mértékben változik a betáplálást megelőző gázév átlagos földgáz-fűtőértékéhez képest és a betáplált 

földgáz minősége megfelel a 11. számú melléklet szerinti határértékeknek. Ezen követelmény 

teljesülését a betáplálási pont körzetében kiépített műszaki megoldással kell biztosítani és 

ellenőrizni. 

 67. § (1) A szállítási rendszerüzemeltető, illetve földgázelosztó köteles a földgáztermelő 

megkeresésére 60 napon belül a rendszerén való csatlakozási pont kiépítésének műszaki-gazdasági 

feltételeiről részletes ajánlatot adni. 

A földgázszállító rendszerre történő csatlakozásról további részletszabályokat az ÜKSZ 3.2 fejezete ír elő:  

 ÜKSZ 3.2.1 (A földgázrendszerhez történő csatlakozás általános feltételei) h) A földgáztermelői átadási 

ponton az átadandó gáz nyomásának biztosítása, mennyiségi és minőségi mérése a földgáztermelő 

kötelezettsége a saját költsége terhére, a mennyiségi és minőségi mérésére vonatkozó eszközök 

jogszabály szerint a szállítási rendszerüzemeltető tulajdonába kerül, 

 ÜKSZ 3.2.2 Földgázszállító rendszerhez történő csatlakozás: a.) A szállítási rendszerüzemeltető az 

alábbiak szerint köteles elbírálni a hozzá eljuttatott csatlakozási igényt; b) A csatlakozási igény 

elbírálásához megvalósíthatósági vizsgálatot kell készíteni, melyben meghatározásra kerülnek a 

csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételei.  

 Amennyiben az igénylésben szereplő csatlakozás kiépítéséhez szükséges fejlesztés szerepel a 10 éves 

fejlesztési tervben, és a Szabályzat 3.2.1. g) pontja szerinti elutasítási feltételek nem állnak fenn, a 

szállítási rendszerüzemeltető azt jóváhagyja. 

 Amennyiben a csatlakozási pont kialakításához szükséges fejlesztés nem szerepel a fejlesztési tervben, és 

a Szabályzat 3.2.1. g) pontja szerinti elutasítási feltételek nem állnak fenn, a szállítási rendszerüzemeltető 

köteles az igénylővel a csatlakozás lehetséges műszaki és várható előzetes pénzügyi feltételeiről 

egyeztetni. Abban az esetben, ha az igénylő elfogadja a csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeit, azt a 



221 
 

szállítási rendszerüzemeltető köteles a soron következő 10 éves fejlesztési javaslatában szerepeltetni, 

amennyiben a földgázszállító vezeték vagy kompresszorállomás fejlesztést igényel. 

 ÜKSZ 3.1.3.2 (Földgázminőségre vonatkozó előírások) pontja szerint: A földgáz minősége akkor megfelelő, 

ha legalább megfelel a Vhr.-ben foglalt előírásoknak. A kapcsolódó szállítási rendszerüzemeltetők 

valamely határkeresztező betáplálási-kiadási pont tekintetében a minőségi határértékeken belüli és 

egyes gázminőségi paramétereket tekintve eltérő értékekben, továbbá a Vhr. -ben nem szereplő 

gázminőségi paraméterekben is megállapodhatnak. 

Az egyik kulcskérdés tehát a földgáz minőségre vonatkozó szabványi (esetünkben jogszabályi) előírás, és az 

ez alapján elvileg megengedhető hidrogén bekeverési arány. A magyar földgázrendszerben szolgáltatható 

gázminőségek vonatkozásában a GET Vhr. 11. számú melléklete, valamint az MSZ 1648: 2016 szabvány ad 

útmutatást. 

31. táblázat: magyar földgázrendszerben szolgáltatható gázminőségek. Forrás: GET Vhr. és MSZ 1648:2016 

A gázcsoport jele 2H / 2S  

Jellemző 

2 H 2 S 

Határérték 

Wobbe-szám felső hőértékből 45,66-54,76 MJ/m3  

(12,68-15,21 kWh/m3) 

36,29-41,58 MJ/m3  

(10,08-11,55 kWh/m3 

Névleges Wobbe-szám 50,72 MJ/m3  

(14,09 kWh/m3) 

39,11 MJ/m3  

(10,86 kWh/m3) 

Felső hőérték 31,00-45,28 MJ/m3  

(8,61-12,58 kWh/m3) 

Alsó hőérték 27,94-40,81 MJ/m3  

(7,76-11,34 kWh/m3) 

 

Amennyiben egy tiszta metán-hidrogén gázkeveréket veszünk alapul (lásd következő ábrán), akkor a 

keverékben legfeljebb 25,45 mol% hidrogén lehet, hogy a keverék még éppen megfeleljen a H gázcsoportra 

vonatkozó hőérték, és 41,09 mol% hidrogén lehet, hogy még éppen megfeleljen a Wobbe-szám 

követelményeinek, azaz a gázcsoportra megengedett tartományokon belül maradjon. Mindebből következik, 

hogy egy átlagos összetételű földgáz esetében megközelítőleg 25 mol% körül van az a maximálisan 

betáplálható hidrogén részarány, mely még a H gázcsoporton belüli gázkeveréket eredményez, azaz nem 

történik csoportváltás. Mindezt visszaigazolja az MSZ EN 437: 2019 Vizsgálógázok. Vizsgálónyomások. 

Készülékkategóriák szabványban szereplő határgázok 20, illetve 23 mol%-os maximális részarányát is. 

Megjegyezzük, hogy ez az elméleti szám csupán a gázminőség oldaláról közelített, a készülék működési 

oldaláról, annak viselkedéséről nem ad információt. [32] 
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61. ábra: Metán-hidrogén keverék tüzeléstechnikai jellemzői és a szabványos hőérték- valamint Wobbe szám 
tartományok [32] 

A Magyarországra vonatkozó előírások jelenleg nem tartalmaznak a földgáz megengedhető hidrogéntartalmára 

utalást, és más országok esetében (ahol vannak ilyenek) sincs egységes gyakorlat. Minden ország a saját 

földgázrendszerére és földgáz minőségeire határozta meg ezeket az értékeket (0,1 - 12,0(V/V)% között). A H 

gázcsoportra vonatkozó, az európai földgázrendszerek „átjárhatóságát” elősegítő szabvány (EN 16726) is azt 

tartalmazza, hogy „jelenleg nincs lehetőség olyan hidrogén határérték meghatározására, mely általánosan 

elfogadható a gázinfrastruktúra minden egyes részén. 

4.4.7 Potenciális ösztönzők, támogatások a gázhálózati betáplálás vonatkozásaiban 

A Platform operatív menedzsmentje összeállított egy „alaplistát” gázhálózati vonatkozásban is, amely a 

Nyugat-Európában vagy már alkalmazott, vagy bevezetésre potenciálisan érdemesnek tartott ösztönzőket és 

támogatásokat foglalja össze. Ezen alaplistát egyfajta kiindulási, tárgyalási alapként, a közös gondolkodás 

megindítása céljából a Munkacsoport számára elérhetővé tettük. A következő táblázat szerinti ösztönző lista 

és annak értékelése még inkább csak egy munkaközi állapotnak tekintendő, mivel csak néhány véleményt 

tükröz. A jövő egyik feladata az ösztönzők, támogatások részletesebb kimunkálása. 

32. táblázat Magyarországi hidrogén betáplálás lehetőségei 

Kedvezmény / ösztönző / támogatás Minősítés Megjegyzés / leírás 

a) feed-in-tariff (betáplálási támogatás) zöld/kék H2 földgáz 
hálózati betáplálásra 

+ [1] [6] 

b) feed-in-tariff (betáplálási támogatás) SNG* földgáz hálózati 
betáplálásra 

+ [1] [6] 

c) prémium típusú támogatás zöld/kék H2 földgáz hálózati 
betáplálásra 

++ [1] [6] 

d) prémium típusú támogatás SNG földgáz hálózati 
betáplálásra 

++ [1] [6] 
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e) kedvezőbb földgáz hálózati használati díjak H2 betáplálás 
esetén (esetleg SNG / biometán esetén) 

+ 
- 

[2] [6] 

f) kedvezményes földgáz hálózati csatlakozási díj (zöld / kék) 
hidrogén bekeverő PtG üzemekre 

+ 
- 

 

g) kötelező kvóta megléte a földgáz (zöld/kék) hidrogén 
tartalmára vonatkozóan 

+ 
- 

[3] 

h) CAPEX támogatás zöld / kék H2 előállító üzemek létesítésére ++ [7]  

i) explicit módon meghatározott, megengedhető H2 
koncentráció a földgáz-minőség nemzeti szabványában vagy 
azt erről rendelkező jogszabályban 

++ [7] 
érdekes, de 
előfordult „-” is 

j) eredetigazolási rendszer (Guarantee of Origin) megléte zöld 
/ kék hidrogénre (esetleg SNG / biometán esetén) 

++ [7] 

k) megújuló vagy low-carbon gázokra előírt kötelező 
(minimális) felhasználási arány célkitűzése (pl. 2030-ra) 

+ [7] 
előfordult „-” is 

l) egyéb: energiatárolás támogatása hidrogén formájában ++ [4] [7] 

m) egyéb: az elosztó rendszerből a szállító rendszerbe való 
visszatáplálás támogatása 

+ [5] 

* SNG: szintetikus földgáz (synthetic natural gas). 
** e lista együtt kezelendő a villamos hálózati oldalon – potenciálisan – nyújtható támogatásokkal, vagy 
ösztönzőkkel, amely a Villamos hálózatok Munkacsoport esetében is leírásra került (lásd 4.3.5 fejezet). 
Beérkezett észrevételek az egyes ösztönzőkhöz: 
[1] A földgáz árára vonatkozóan. Nem érinti a kapacitásdíjat. 
[2] A jelenlegi szabályzás alapján ezek a díjak megegyeznek a hálózat eszközeinek a megtérülésével és a 

megengedett üzemeltetési költségével, amennyiben kedvezményes lenne a megújuló gázok betáplálása, 
úgy a hálózat üzemeltetése veszteséges lenne. 

[3] A hidrogén termelők elhelyezkedése várhatóan földrajzilag nem lesz egyenletes, ezért nem biztosítható 
állandó hidrogén tartalom és a földgáz minősége. 

[4] A hidrogén termelés mértéke lokálisan meghaladhatja a földgáz hálózatba maximálisan betáplálható 
mennyiséget, így szükség lehet a hidrogén átmeneti tárolására. 

[5] A DSO rendszerben átmenetileg előfordulhat gáz többlet a megújuló gáz termelése miatt, amikor 
felmerül az igény a TSO hálózatba való visszatáplálásra. 

[6] Csak karbonmentes H2 esetére vonatkozna. 
[7] Első intézkedések közt célszerű megvalósítani. 
Minősítések jelmagyarázata: 
++ Magyarországi bevezetés javasolt, 
+ Magyarországi bevezetés megfontolásra javasolt,  
- Magyarországi bevezetés nem javasolt 
-- Magyarországi bevezetés kifejezetten kerülendő 
0 nem releváns  

4.4.8 Hidrogén lakossági és ipari végfelhasználói eszközök várható terjedése 

A korábbi (pl. 2.2.6, 4.3) fejezetek viszonylag kiterjedten foglalkoztak az elektrokémiai elven működő 

végfelhasználó eszközökkel, így különösen a tüzelőanyag-cellákkal, elektrolizálókkal. A terjedelmi korlátokra 

is tekintettel, legalább röviden foglalkoznunk kell a „hagyományos”, hőtermelési célú végfelhasználó 

eszközökkel, mint pl. kazánok, égők, melyek valamilyen arányú hidrogén-földgáz elegy, vagy esetleg tiszta 

hidrogén hasznosítására is képesek. 

Lakossági (hydrogen ready) eszközök 
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A földgázszektor egyik legnagyobb felhasználói szegmense az EU-ban, és Magyarországon is a lakosság. Az a 

szektor, mely a 3,26 millió magyar lakossági fogyasztót 2019-ban 3,35 milliárd m3 földgázzal látta el itthon. A 

számokból érezhető a probléma súlya, hiszen a lakosságnál található gázfogyasztó készülékek igen jelentős 

számban vannak jelen a piacon, és csak jelentős gazdasági beruházás mellett állíthatók át más gázminőség 

eltüzelésére. A kérdés tehát adott, mi az a még megengedhető gázminőség, mely a földgázra beszabályozott 

készülékekben megfelelő energiahatékonysággal és biztonsággal eltüzelhető. A szakirodalom elemzése 

alapján az alábbi megállapítások, következtetések tehetők a lakossági szektor vonatkozásában: [32] 

 a lakossági szektorban nagyszámú, inhomogén eloszlású, típusú, korú és műszaki állapotú készülék 

található, 

 a háztartási és kommunális gázfogyasztó készülékek nagy része vélhetően probléma nélkül képes 

kezelni a földgáz-hidrogén gázkeveréket minimális (5-10%) bekeverési arány esetében, 

 külön kell vizsgálni az atmoszférikus levegő előkeveréses, valamint a ventilációs égők viselkedését, 

 megállapítható, hogy a 10% hidrogéntartalmú földgáz gázfogyasztó készülékekre vonatkozó 

kockázata két tényezőtől függ alapvetően: a primer levegőmennyiségtől, valamint a földgáz Wobbe-

számától, 

 a legérzékenyebbek a hidrogén tartalom változására az atmoszférikus égők; 

 az eddigi nemzetközi vizsgálati eredmények alapján nem tehető általános érvényű megállapítás a 

maximálisan megengedhető hidrogéntartalomra vonatkozóan. 

Az egyre növekvő hidrogén részarány egyre növekvő tüzeléstechnikai eltéréseket jelent a G20 vizsgálógázhoz 

képest (100 % metán, mellyel a készülékeket vizsgálják a tanúsítás során). Jelentősen módosul a keverék 

gyulladási koncentrációhatára, változik a levegőszükséglet, a lángterjedési sebességek, és az elméleti 

lánghőmérsékletek is. A lakossági gázkészülékekben jellemzően kis sebességgel áramlik a gáz az égőkiömlő 

felülethez, ez által lamináris égési sebességről kell beszélni. Az égőhöz hozzávezetett gáz sebességének 

egybe kell esnie az adott gázra jellemző lamináris égési sebességgel, ellenkező esetben a láng leszakad, vagy 

visszagyullad az égőbe, károsítva annak szerkezetét. A készülékek biztonságos üzeme szempontjából ez 

lényeges kérdés.  

Környezet- illetve klímavédelmi szempontból elmondható, hogy: 

 az elméleti levegőmennyiség és a gáz alsó hőértéke alapján kalkulált szén-dioxid emisszió tiszta 

metán esetén 58,03 gCO2/MJ kibocsátást ad (15°C; pn), ami 0,13 gCO2/MJ-ra csökkenthető a tiszta 

hidrogén alkalmazásával. Megjegyzés: a hidrogén égéstermék minimális szén-dioxid tartalma az 

égéshez felhasznált levegő szén-dioxid tartalma miatt nem zérus. A tanulmány [32] által vizsgált 

max. 25 mol%-os H2 bekeverési aránynál 52,73 g CO2/MJ érték érhető el, mely 5,3 g/MJ 

megtakarítást eredményez. 
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 földgáztüzelésnél a termikus, azaz a magas tűztér hőmérséklet miatt megjelenő nitrogén-oxidok 

képződése lehet meghatározó. A keverékben a hidrogén megjelenése magasabb égési 

hőmérsékletet és magasabb levegőfelesleget eredményez, így több oxigén áll rendelkezésre a 

reakciózónában. Mivel a hidrogén részarány növekedése az egységnyi energiatartalmát is csökkenti 

a gáznak, ezért a felszabaduló energia, és ezzel együtt a tűztérhőmérséklet is alacsonyabb lesz, ha 

nem változtatunk az égőhöz vezetett gáz mennyiségén. Tipikus helyzet lehet a lakossági szektorban. 

Mindez a nitrogén-oxidok képződésének valószínűségét is csökkenti. Nem igaz ez viszont azokra az 

égésszabályozással ellátott berendezésekre, melyek beavatkoznak a levegőellátásba is. Itt a helyi 

hőmérséklet növekedése miatt akár magasabb NOx emisszió is várható. 

A hidrogén tartalmú földgázszolgáltatásnak lehet még egy kritikus pontja a készülékek helyszínen történő 

beszabályozásakor, amennyiben a gáz nem állandó jelleggel tartalmaz hidrogént, hanem esetileg, vagy 

változó mennyiségben a betáplálhatósági határmennyiségen belül (pl. 0-20%(V/V) között bármennyi). A 

helyszínen az éves szerviz keretében beszabályozást végző szerelő a füstgáz CO2 tartalma alapján állítja be a 

készülék teljesítményét, de nyilvánvalóan nem fogja tudni, hogy adott pillanatban pontosan mennyi a 

szolgáltatott gáz hidrogén tartalma, azaz a készülék a következő szervizig akár rosszabb hatásfokkal is 

működhet, mint eredetileg. 

A fenti problémák legalább egy részét feloldhatják a piacra kerülő, „hydrogen ready” készülékek. 2020 

tavaszán a vezető kazángyártók, mint a Baxi és a Worcester Bosch felszólították az Egyesült Királyság 

kormányát, hogy minden, 2025-től telepített kazán „hydrogen-ready”, azaz hidrogénüzemre felkészített 

állapotú legyen. A Baxi szerint az elkövetkezendő 5 évben az Egyesült Királyságban már megvalósul a 20%-os 

hidrogén földgázhálózati betáplálása, amelyet a modern gázkazánok még képesek elviselni, és vélhetően 10 

év alatt a hidrogén termelése, tárolása és elosztása olyan szintet képes elérni az országban144, amikor már az 

ezt meghaladó hidrogéntartalom reális megjelenése is feltételezhető a földgázhálózatban. A Baxi, valamint a 

Worcester Bosch is kifejlesztettek olyan hydrogen-ready kazánokat, amellyel a koros gázkészülékek 

kiválthatók és már a 100% hidrogéntartalom megjelenése előtt üzembe helyezhetők, az átállás előtt még 

földgázüzemben alkalmazva. Mivel jelenleg nagyon kevés EN szabvány hivatkozik konkrétan a megengedhető 

hidrogéntartalomra, emiatt a GAR (Gas Appliances Regulation, lásd a 4.4.2 fejezetbe) kifejezetten 

engedélyezi a bejelentett szervezetek számára, hogy szinte minden gáznemű tüzelőanyaggal működő 

készüléket tanúsítsanak a GAR alapkövetelményeinek megfelelően, ezzel megteremtve azt, hogy a gyártók 

hidrogénfogyasztó készülékeket hozzanak forgalomba. [32] 

                                                           
144

 Az Egyesült Királyság Nemzeti Szabványügyi Testülete (BSI) 2020 áprilisában a Hy4Heat kutatási és innovációs 
program részeként közzétette a PAS 4444: 2020 - Hidrogénüzemű gázkészülékek. Útmutató c. dokumentumot, amely 
elsősorban a projekt támogatására készült, de a későbbiekben a hidrogénüzemű készülékek szabványosításának alapját 
is képezheti. 
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A lakossági készülékek esetében elméletileg lehetséges egy olyan kettős tüzelőanyaggal működő opció, 

amely során a földgáz és a hidrogén között az átváltás könnyen megoldható az alkatrészek cseréje nélkül, de 

valószínűleg megköveteli a különféle alkatrészek, köztük az égőrendszer megkettőzését. Ez jelentősen 

megnöveli a méretet. Ettől jobb megoldásként ígérkeznek az egyetlen átállítást igénylő hydrogen-ready 

kettős üzemű készülékek, melyeket hidrogéngáz számára terveztek, de a gyárban még utólag megtörténik az 

átszerelés, hogy az átállásig földgázüzemmel működjön. Ezeket a készülékeket úgy fejlesztették ki, hogy 

könnyen átalakíthatók legyenek, mely jelentősen csökkentheti az átállítás terheit. Ezeknek a készülékeknek a 

hidrogén szem előtt tartásával történő fejlesztésével ugyanazt a teljesítményt kell nyújtaniuk, mint az új 

hidrogén készülékeknek. Elvileg a hydrogen-ready üzemű, kettős üzemanyagú készülékek kedvező 

kompromisszumot kínálhatnak a kizárólag hidrogénnel működő készülékek bevezetése és a jelenlegi 

földgázkészülékek átállítása között. A háztartási hidrogénkészülékek fejlesztését kezdetben csak új 

hidrogénkészülékek vezetnék, és ezek hátterében fejlesztenék ki a földgázüzemről átalakított és kettős 

üzemanyag felhasználási lehetőségeket. Rövidtávon az új készülékek a lehető legnagyobb mértékben a 

meglévő földgáztermékekre épülnének, hogy minimalizálják a szükséges új innovációk mennyiségét. Ha a 

hidrogénkészülékek ipara és piaca fejlődik, a további K+F tevékenységgel elérhető, hogy a készülék 

alkatrészei már eltérjenek a földgázrendszerekben használtaktól. 

A 100%-ban hidrogénüzemű háztartási készülékek fejlesztése kormányzati beavatkozást igényel. Kezdetben 

ehhez célzott finanszírozásra van szükség az innovációs hiány megszüntetése és az első generációs 

készülékek kifejlesztése érdekében. A hydrogen ready készülékek nagy előnye az említett opciókkal szemben, 

hogy a beépített anyagok kompatibilisek a tiszta hidrogén tüzelőanyaggal, valamint a készüléket úgy alakítják 

ki, hogy a földgázüzemről hidrogénre történő átállítás során jóval egyszerűbben kivitelezhető az alkatrészek 

cseréje. 

Egyéb (egyszerűbb és szabadtáéri használatú) háztartási készülékek esetében a hidrogén üzem egyszerűbben 

megvalósítható; nem véletlen, hogy például tiszta hidrogénnel üzemelő grillező berendezés már normál piaci 

forgalomban is kapható145 néhány országban. 

                                                           
145

 https://www.heatlie.com.au/hydrogen-bbq 
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62. ábra: a Worchester és a Baxi hydrogen-ready kazánjai Nagy-Britanniában, továbbá egy hidrogén üzemű 
grillező készülék Ausztráliában. Forrás: HVP Magazine / Australian Gas Infrastructure Group. 

A fent említett brit gyártók mellett a francia BDR Therma Group kínálatában is megjelennek a tiszta hidrogén-

üzemű kazánok, amelyek hasonló hatásfokkal üzemelnek, mint a földgázüzemű kondenzációs kazánok, és 

egyéb paramétereikben - pl. befoglaló méret - is egyeznek azokkal. A legkisebb egység a sorozatban a 28 kW-

os kombi kazán, melynek „nagyobb testvéreket” pilot-projektekhez ajánlják. E cég stratégiája szerint a 

hidrogén hőenergetikai felhasználásában első lépésben a kazánokat és más eszközöket a 20%-os hidrogén-

tartalmú földgáz használatára kell alkalmassá tenni, második lépésben kerülhet sor a 100%-os hidrogén-

alkalmasságra. A BDR Therma Hollandiában már megkapta a használati engedélyt a 20%-os hidrogén-

tartalmú földgázt használó kazánjukra; a következő lépésben a többi európai országban kívánják ezt elérni. 

Ipari gázégők hidrogénnel 

A hőtermelési végfelhasználói berendezéseknél maradva az ipari égőkre is ki kell térni, bár hidrogénégőt 

forgalmazó gyártók száma rendkívül korlátozott, melyet főként a kereslet hiánya okoz. A piacon elérhető 

égők között található hidrogén gázra kifejlesztett égő, míg egyes gyártók a földgázégőket módosították 

hidrogén tüzelőanyaggal való üzemelésre. Az égőtechnika fejlesztése kulcsfontosságú a berendezés 

átalakításának lehetővé tételében, például alacsony NOx-tartalmú hidrogén-égők kifejlesztésében vagy más 

NOx-csökkentő stratégiák, például a füstgáz-visszavezetés integrálásában. Az égőgyártók demonstrációs 

projektekbe való bevonása ajánlott annak érdekében, hogy útmutatást, valamint tapasztalatot nyújtsanak a 

hidrogéntüzeléssel kapcsolatban, valamint javítsák és optimalizálják az égők teljesítményét a különböző 

alkalmazásokban. [32]  

2018 őszén a Toyota bejelentette, hogy a Chugai Ro Co. Ltd-vel közösen kifejlesztette a világ első általános 

célú hidrogénégőjét ipari felhasználásra. A hagyományos hidrogénégőkben a hidrogén gyorsan lép reakcióba 

az oxigénnel, ami magas lánghőmérséklethez és káros NOx-kibocsátáshoz vezet. Emiatt a hidrogén-égők 

gyakorlati alkalmazása kihívást jelentett. Az újonnan kifejlesztett égők szerkezeti megoldásainak 

következtében a hidrogén lassabb égése valósul meg. Az új égők nulla CO2-kibocsátással rendelkeznek, és 

jelentősen csökkentik az NOx-kibocsátást. 
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Az újonnan fejlesztett égőben a hidrogén és az oxigén egymás mellett áramlik, így nincs teljesen 

összekeveredve, amikor begyullad. Ennek köszönhetően lassabb lesz az égés, és alacsonyabb a 

lánghőmérséklet. Ha a tüzelőanyag-keveréknek a gyújtás pillanatában magas az oxigéntartalma, az égés 

hirtelen és magas lánghőmérséklettel zajlik le. Ennek megakadályozására a hidrogént az égőbe betápláló 

csövekbe apró lyukakat fúrtak, így kismennyiségű hidrogén és oxigén előtüzelése valósul meg. Az oxigén 

koncentrációját 19%(V/V)-ra csökkentik a főégőnél, ami alacsony lánghőmérsékletet eredményez. 

Az ipari hidrogénnel üzemelő égők elterjedése még várat magára, az ipari üzemekben akkor várható az 

irántuk mutatkozó tömeges igény, ha már elérhető közelségben és a földgázhoz képest elérhető áron áll 

majd rendelkezésre nagy mennyiségben a hidrogén tüzelőgáz. A témával ezzel együtt is megéri foglalkozni, 

mivel a magas hőmérsékletet kívánó ipari folyamatok a nehezen dekarbonizálható szegmensbe tartoznak, 

melyet elektrifikációval nem, vagy csak nehezen lehetne megvalósítani, így valószínűsíthetően a hidrogén 

alapú megoldás lesz az egyik járható út. A hivatkozott autógyár „Plant Zero CO2 Emissions Challenge”146 

stratégiájának célkitűzése alapján a cég el szeretné érni, hogy 2050-re valamennyi gyáruk zéró szén-dioxid 

kibocsátással üzemeljen. Tehát nem csak az autók használata közbeni, hanem a gyártási folyamat 

dekarbonizálásán is erős hangsúly van. Csak a Toyota japán gyáraiban kb. ezer nagyteljesítményű földgázégő 

üzemel, így elvileg ilyen számú égőt válthatna ki egy sikeres hidrogén gázégő fejlesztés egyetlen nagy cégnél, 

azaz a potenciális piac nem jelentéktelen. (Természetesen ehhez szükség van a teljes értéklánc menti 

fejlesztésre, azaz elfogadható költségű, megfelelő mennyiségű – dekarbonizált, azaz kék és zöld - hidrogén 

rendelkezésre állására. E ponton visszautalunk a 2.4 fejezetre, ahol pl. az Ausztráliából Japánba irányuló 

hidrogén export pilot projektjeiről esik szó, illetve Ausztrália nagyra törő hidrogén exportőr terveiról, továbbá 

a Japán egyik kikötőjében épülőben lévő folyékony hidrogén fogadó terminálra. [33] [34]) 

4.5 Hidrogén ipari végfelhasználása jelenleg és jövőbeni új területeken 
 
E fejezet hátterének jobb megértéséhez feltétlenül célszerű előzetesen elolvasni a 2.2.7 fejezetet, amely a 

tárgyi terület EU-s technológiai útitervét mutatja be, továbbá a 2.5 fejezetet, amely a szektorális 

integrációról, néhány EU-s jó gyakorlatáról szól. A következő ábra a tágabb logikai keretet mutatja: a 

hidrogén ipari felhasználási lehetőségeinek áttekintését (a piros szaggatott vonallal határolva), valamint 

ennek illeszkedését a teljes energetikai rendszerbe. 

                                                           
146

 https://global.toyota/pages/global_toyota/sustainability/report/er/er18_28-33_en.pdf 
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63. ábra: ipari (és közlekedési) hidrogén felhasználás egy kiterjedt szektorális integrációban. Forrás: FCH JU. 

 

4.5.1 Jelenlegi hidrogén felhasználások 

Általánosságban elmondható, hogy a hidrogén előállítás és felhasználás dominánsan a kőolajfinomításban, a 

vegyiparban és az ammónia (illetve műtrágya) gyártásban történik jelenleg. Világszinten is jellemző, hogy a 

teljes előállított hidrogén mennyiség ~80-90%-át ezen ágazatok adják, és valószínűleg ez az arány jellemző 

Magyarországon is. A két messze legnagyobb hazai hidrogén előállító üzem jelenleg:  

 MOL Dunai Finomító (Százhalombatta, továbbiakban: MOL DuFi), 

 BorsodChem (Kazincbarcika) – itt a Linde által működtetett HyCO üzem termeli a hidrogént; 

pontosabban ez egy hidrogént és szén-monoxidot előállító üzem, amelyben a CO a fő termék. 

A fentieken túl jelenleg még kb. ~3-4 hazai hidrogén előállító üzem működik, de mind számottevően kisebb 

kapacitással a fent felsoroltakhoz képest. Publikusan elérhető szakmai információk alapján a következő 

hidrogén üzemek működnek még Magyarországon: 

 Budapest (IV. kerület): Tungsram - korábban General Electric - üzem, 

 Pétfürdő: Huntsman Zrt. (vegyipari üzem), 

 Tiszaújváros: MOL Petrolkémia, ahol melléktermék hidrogén keletkezik, de az új (poliol) beruházással 

új hidrogén termelő kapacitás is létesül, 

 a fentieken kívül még egy-két olyan üzem létezhet hazánkban, ahol nagy valószínűséggel nem tiszta 

hidrogén előállítás, hanem szintézis gáz (H2 + CO gázelegy) előállítása történik, amit így - gázelegy 

formájában - használnak fel. 

A hidrogén tehát jelenleg és igazából évtizedek óta jelen van a hazai (vagy)iparban is. Az új hidrogén 

technológiák egy része itt válhat először piacéretté.  

Magyarországon gyakorlatilag az összes hidrogént metán (földgáz) vízgőzős reformálásával (ún. SMR 

eljárással) állítják elő, amely viszonylag magas CO2 kibocsátással jár, így „szürke” hidrogén elnevezéssel illetik. 
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Világszinten is az SMR eljárás az uralkodó: majdnem ~70%-át teszi ki az összes hidrogén előállításának, majd 

ezt követi a kőolajból, és szénből történő H2 szintézis. (Ez utóbbiak is „szürke” hidrogénnek minősülnek, sőt, 

fajlagos CO2 kibocsátásuk ezeknek még kedvezőtlenebb.) A villamos energián alapúló, elektrolízist alkalmazó 

hidrogén előállítás jelenleg mindössze ~5%-ot képvisel globálisan. Magyarországon az előzőleg említett 

előállítási eljárás – a laboratóriumi léptéket leszámítva – még nincs jelen a fent említett vegyipari, 

petrolkémiai előállítási helyszíneken, de különböző innovációs pályázatok vagy esetleges magánberuházások 

keretében már hazánkban is terveznek elektrolízis alapú hidrogén előállítást. 

 

64. ábra: a globális hidrogénelőállítás megoszlása a felhasznált energiahordozók szerint. Forrás: Shell, 2017. 

A hidrogén forrása világszerte és Magyarországon a fenti ábrán látható direkt előállítási módokon kívül lehet 

még melléktermék hidrogén is, azaz amikor valamilyen vegyipari folyamat során a fő terméken kívül hidrogén 

is keletkezik. Ilyen, hidrogén mellékterméket eredményező folyamat tipikusan a klór-alkáli elektrolízis 

folyamata, amely alapvetően klórgázt és lúgokat (KOH, NaOH) állít elő sóoldatok elektrolízisével. Egyes 

petrolkémiai műveletek is eredményezhetnek hidrogént melléktermékként; erre is létezik magyarországi 

példa. 

Fontos kiemelni, hogy a fent felsorolt hazai előállítók esetében – a MOL DuFi-n kívül – mindegyik üzem 

esetében gyakorlatilag egy-egy ipari gázgyártó vállalat (hazánkban a Linde vagy a Messer) üzemelteti a 

hidrogén előállító üzemet, ellátja vele a fő ügyfelet, aki miatt lényegében az adott H2 előállító üzem az adott 

helyszínre települt. Az itt keletkező többletből pedig saját céljaikra, pontosabban egyéb, kisebb hidrogén 

felhasználó ügyfeleik részére közúti szállítással biztosítják az ipari gázgyártók a hidrogén ellátást. 

Azt is fontos kiemelni, hogy a nagyobb hidrogén igények esetében – a hidrogén nagyon kis sűrűségéből 

fakadó, viszonylag nehézkes közúti szállítása miatt – a hidrogén előállító üzemet jelenleg jellemzően 

közvetlenül a felhasználási helyszínre telepítik. (A fent felsorolt hazai előállítók esetei is mind ezt tükrözik.) Az 

ipari gázgyártó cégek a kisebb H2 igénnyel rendelkező ügyfeleiket a fent említett telephelyeken található 

előállító üzemekből gázpalackos, bündeles vagy tube-traile-es kiszállítással látják el. 

Nincs általános szabály vagy „küszöbérték” arra vonatkozóan, hogy mekkora éves felhasználási mennyiségtől 

gazdaságosabb az on-site hidrogén előállítás (azaz egy saját hidrogén előállító üzem telepítése) a máshol 

előállított és beszállított hidrogénhez képest, de hazánkban durva becslésként kb. ~80-100 tH2/év mennyiség 

felett már valószínűsíthető, hogy gazdaságosabb egy helyszíni hidrogén előállító (SMR) üzem telepítése, mint 

a beszállítás. Speciális, kedvező földrajzi elhelyezkedés esetében alternatíva lehet a hidrogén ellátásra, ha 
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viszonylag közel található hidrogén előállító üzem, és esetleg csővezetéken megoldható a hidrogén 

beszállítása147.  

A jelenlegi hazai – „érdemi” mennyiségű – hidrogén felhasználók száma a fent felsoroltaknál némileg 

nagyobb, de itt is emlékeztetünk rá, hogy a felhasználókba minden esetben bele tartoznak a fenti előállítók 

is. Gyakran előfordul ugyanis, hogy a nagy előállító/felhasználó telephelyen egy ipari gázgyártó cég 

üzemeltetésében és/vagy esetleg tulajdonában van maga a hidrogén előállító üzem. A nagy H2 előállítókon 

kívül a még érdemi mennyiségben, azaz néhány tH2/év – néhány x10 tH2/év felhasználási kategóriába eső 

felhasználók száma jelenleg további 4-5 cég lehet Magyarországon. Ezeket beszállított hidrogénnel látják el. 

Ilyenek például:  

 üveggyár, 

 fémmegmunkálással, hegesztéstechnikával foglalkozó üzem, 

 acélfeldolgozó, felületkezelő üzem, 

 növényi olajok hidrogénezését végző üzem (ilyen korábban működött Magyarországon, de jelenlegi 

működése bizonytalan), 

 nagy teljesítményű erőmű, ahol a turbinákban hűtőközegként használják a hidrogént. 

A fent felsoroltakon túl még néhány tucat, de egészen kis hidrogén igénnyel működő felhasználó lehet 

Magyarországon, akik legfeljebb néhány tíz vagy száz kgH2/év mennyiséget használhatnak fel. Ilyen lehet 

például a hidrogén védőgázként történő felhasználása, argon-hidrogén védőgázkeverékek, 

hegesztéstechnikai felhasználások stb. Ezekről nem áll rendelkezésre publikus adat, mivel nincs hivatalos 

adatszolgáltatási kötelezettségük sem, de jelen szempontból jelentőségük is csekély. Ezek hidrogén ellátása 

jellemzően egyszerű palackos kiszállítással megoldható. 

Bár e fejezet a hidrogén (vegy)ipari előállításáról és felhasználásáról szól, mégis meg kell említsük, illetve a 

fentiekből következik is, hogy a hidrogén hazai közúti szállítása – az ADR szabályait alkalmazva – figyelmet 

igénylő, de rutin műveletnek tekinthető. A vezetékes hidrogén szállítás jelenleg különböző létesítmények 

közti még nem működik Magyarországon, de nagy kiterjedésű ipari létesítményen belül (Borsodhem, MOL-

DuFi) a hidrogén előállító és felhasználó üzemegységek közti, néhány száz méter, esetleg néhány kilométer 

hosszú ipari hidrogén vezetékek jelenleg is üzemelnek.  

4.5.2 Jövőbeni hidrogén felhasználási lehetőségek 

A világ- és kiemelten az EU-szintű tendenciák arra mutatnak, hogy a hidrogén eddigi (dominánsan vegyipari 

célú) felhasználása mellett a 2020-as évek elejétől megjelennek és elterjednek az energetikai és a direkt 

közlekedési célú hidrogén felhasználások; az energetikai megoldásokba bele értve az energiatárolási célú 

megoldásokat is. A Fehér Könyv egyéb fejezetei kiterjedten foglalkoznak a hidrogén energetikai és 

                                                           
147

 Észak-Amerikában és Nyugat-Európában sem túl elterjedt még a hidrogén vezetékes szállítása, de így is kb. ~2-
3.000+ km ipari hidrogén vezeték üzemel jelenleg a két kontinensen. 
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közlekedési felhasználásaival, emiatt jelen fejezetben az ipari, vegyipari célú hidrogén felhasználásra 

összpontosítunk, de a jobb áttekintés érdekében a következő táblázat minden végfelhasználói módra kitér. 

Ezt követően újra az ipari célú felhasználást tárgyaljuk részleteiben. A fentebb felsorolt, jelenlegi felhasználók 

mellett a (közel)jövőben a következő hidrogén felhasználók megjelenése várható. 

33. táblázat: jövőbeni hidrogén felhasználási lehetőségek 

Jövőbeni potenciális 
felhasználók 

H2 felhasználási 
lehetőség 

Szükséges előfeltétel 

időjárásfüggő megújuló 
energia termelők 

kiszabályozás, 
energiatárolás 

megfelelő méretű hidrogén tárolási lehetőség 
rendelkezésre állása vagy H2 gázhálózati 
bekeverhetőség; esetleg a „zöld” hidrogén 
értékesítése villamosenergia-termeléstől eltérő 
végfelhasználási célokra (ipar) 

hálózati engedélyesek kiszabályozás, 
energiatárolás 

közösségi közlekedési 
vállalatok 

közlekedési üzemanyag 
(megújuló alapon) 

a végfelhasználó tüzelőanyag-cellás buszok, 
vasúti járművek, hajók beszerzése, 
töltőinfrastruktúra létesítése is megoldandó 
feladat 

vasút 

belvízi hajózás 

taxiflotta és car-sharing 
flották 

közlekedési üzemanyag 
(megújuló alapon) 

nagy létszámú, egy városban/régióban üzemelő 
FCEV járműflotta (pl. a párizsi, több száz darabos 
FCEV (Hype) taxiflottához hasonló megoldás) 

jelenleg „szürke” 
hidrogént használó 
vállalatok 

„szürke” hidrogén 
kiváltása „zöld” és/vagy 
„kék” H2-nel 

a szükséges hidrogén beszállításának megoldása 
H2 közúti szállítás limitáltsága vs. helyszíni 
előállítás vs. esetleg vezetékes ellátás 

acélipar koksz kiváltás, 
CCU megoldás pl. 
metanol gyártásra 

rendkívül beruházásigényes, rendkívül alapos 
előkészítést igénylő, nemzetgazdasági szinten 
jelentős alkalmazás; csak helyszíni vagy 
vezetékes hidrogén ellátásban lehet gondolkodni 
a nagy H2 igény miatt 

lakossági és/vagy ipari 
épületek energiaellátása 

hőtermelés,  
CHP energiatermelés 

előfeltétele a lakossági (~0,5-2 kWe) 
tüzelőanyag-cellák vagy „hydrogen ready” 
kazánok megjelenése; az iparban (~50-500 kWe) 
teljesítmény tartományban) tüzelőanyag-cellák 
és/vagy kazánok, vagy hidrogént használó ipari 
gázégők piaci megjelenése 

 

Bár szűkebb értelembe véve az nem minősülne új hidrogén használatnak, ha egy meglévő vegyipari üzem, 

amely eddig szürke hidrogént használt, a jövőben kék, zöld vagy sárga (esetleg melléktermék) hidrogént 

használna. Azonban az ellátási lánc logikája, a klíma- és környezetvédelmi szempontok, az energetikai 

szempontok, a megújulók integrációja, ezzel együtt a hazai villamos energia rendszer szempontjából 

rendkívüli jelentőséggel bír, és lényegében új felhasználásnak tekinthető, ha meglévő, szürke hidrogén 

felhasználó ipari létesítmények, részben vagy egészben környezetkímélőbb hidrogén formák felhasználására 

állnak át. Tehát nem csak a teljesen új hidrogén felhasználókat célszerű felkutatni, hanem a meglévő, szürke 

hidrogén felhasználók fokozatos átállításában is érdemes gondolkodni, hiszen a 2020-ban elfogadott EU-s 
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Hidrogén Stratégia [35] eleve nagy hangsúlyt helyez a tiszta hidrogén iránti igény felfuttatására, és a 

következő ipari szektorokat nevezi meg, mint ígéretes célterületeket: 

 finomítók, 

 ammónia gyártás, 

 metanol gyártás, 

 acélgyártás. 

Sőt, az EU-s Hidrogén Stratégia előre vetíti, hogy a tiszta hidrogén iránti keresletet különböző kereslet-

ösztönzőkkel fogja segíteni, és nem zárható ki, hogy bizonyos minimum zöld (és/vagy kék) hidrogén 

felhasználási arányok, kvóták kerülhetnek bevezetésre az említett iparágak számára. Bár részletszabályok 

erre vonatkozóan még nincsenek, de ez azt jelenthetné, hogy (hasonlóan az üzemanyagokba történő 

kötelező biokomponens bekeverési szabályokhoz) az ammóniagyártás - vagy más érinett iparágak – terén, 

adott határidőre pl. ~1, 2, …5% zöld hidrogén felhasználási arányt kellene elérni az összes hidrogén 

felhasználáson belül. 

Az EU, illetve az európai ipar fenti szándékainak komolyságát mutatja az is, hogy a 2020-ban – az EU-s 

Hidrogén Stratégia kiadásának időpontjára időzítve – létrejött European Clean Hydrogen Alliance148 hat 

kulcsfontosságúnak tartott munkacsoportot (ún. „roundtable”-t) működtet, amelyek között a hidrogén ipari 

alkalmazására önálló munkacsoport jött létre. 

 

65. ábra: a Clean Hydrogen Alliance munkacsoportjai, és azon belül az ipari H2 felhasználás. Forrás: Európai 
Bizottság. 

                                                           
148

 Kiemeljük, hogy a Clean Hydrogen Alliance (CH2A) megalapítását 2020 március közepén lényegében az Új Európai 
Iparstratégia indukálta, és már jelenleg is több száz taggal, köztük a legjelentősebb európai vállalatokkal rendelkezik. A 
CH2A egyik fontos célja a hidrogénstratégiában lefektetett célok, intézkedések magas szintű koordinálása. Egyébként az 
„Industrial Alliance”, azaz ipari szövetség típusú együttműködést az Európai Bizottság például a mikroelektronika, vagy 
az akkumulátorok területén (European Battery Alliance) korábban már létrehozott és jelenleg is működtet. Az „Industrial 
Alliance” megközelítés lényege, hogy a hangsúly eltolódik a K+F tevékenységektől, illetve technológia demonstrációtól a 
kifejezetten nagyléptékű, hidrogén-előállítási és felhasználási projektekre, amelyeknek több tagállamra, vagy akár az 
egész EU-ra pozitív, tovagyűrűző hatásai lehetnek. 2021 elején már néhány magyar vállalat is tagja a CH2A szövetségnek. 



234 
 

A következő ábra átfogóan mutatja a vegyipar azon ágait, amelyek érdemi hidrogén felhasználók, továbbá az 

adott elsődleges termékekből (vegyipari alapanyagok) további végtermékek előállítási lehetőségeit. A 

legtöbb elsődleges termék megnevezése triviális (pl. metanol, ammónia stb.), egyedül a valószínűleg kevésbé 

ismert TDI-ről érdemes megemlíteni149, hogy ez toluol-diizocianátot jelent, amely fontos műanyagipari 

alapanyag, pl. a poliuretán habok gyártáshoz szükséges. 

4.6 Hidrogén és energiahatékonyság 
 
A Fehér Könyv bevezető fejezetei (1.2 – 1.4) részletesen tárgyalják az általános szakpolitikai hátteret, a 

hidrogén kapcsolódási pontjait a hazai és EU-s energetikai és egyéb releváns stratégiákhoz és fontosabb 

jogszabályokhoz. Emiatt jelen fejezet már elsődlegesen a hidrogén alapú technológiai megoldások 

energiahatékonysági vonatkozásait tárgyalja. (Teljes terjedelmében jelen energiahatékonysági fejezet a 

Platform online tárhelyén olvasható a tagok számára.) 

4.6.1 A hidrogén és hidrogén-technológiák az energiagazdálkodás hatékonyságához kapcsolódó 
hatályos jogszabályokban, stratégiákban 

A IV. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terv és a Nemzeti Épületenergetikai Stratégia, illetve a 7/2006. 

(V. 24.) rendelet közvetlenül nem említi a hidrogént, illetve tüzelőanyag-cellás technológiákat, de nincs is 

jelentősége, indokoltsága az említett stratégiák, jogszabály ilyen irányú módosításának, mert korszerű 

kapcsolt energiatermelés150 néven szerepel bennük, így a hidrogéntechnológiák említése esetében a további 

technológiákra is hivatkozni kellene. Emiatt e területen nem a stratégiák, illetve jogszabály módosítása 

biztosíthat előrelépést, hanem az, ha a felsőoktatásban, a szakirányú továbbképzésben, az energetikai auditori 

és szakreferensi továbbképzéseken felhívják a figyelmet a korszerű kapcsolt energiatermelésre, különös 

tekintettel a hidrogén bázisú tüzelőanyag-cellák alkalmazására, amely a környezetkímélő energiatermelés 

világszerte egyre inkább alkalmazott lehetősége. (Pozitív példa, hogy az energetikai auditori és szakreferensi 

továbbképzésben a hidrogéntechnológiákkal kapcsolatos oktatási ismeretek az utóbbi egy-két évben már 

megjelentek – erről rövid ismertetést egy későbbi fejezet tartalmaz.) 

Az energiagazdálkodás hatékonyságának növeléséhez kapcsolódó hatályos hazai jogszabályokban a hidrogén 

és a hidrogén-technológiák közvetlenül nincsenek nevesítve. 

A nagyvállalatok számára kötelező energetikai auditálás végeztetését meghatározó energiahatékonyságról 

szóló törvény végrehajtási utasítása [36] az energetikai audit minimális tartalmi követelményeként előírja, 

hogy „az energetikai auditnak ki kell terjednie a költséghatékonyabb energia-felhasználási módok feltárására 

és elemzésére, a megújuló energiaforrások alkalmazásának lehetőségére, valamint a fejlettebb üzemeltetési 

                                                           
149

 TDI-t Magyarországon a BorsodChem gyárt, európai szinten is jelentős mennyiségben. 
150

 A hivatkozott, az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletben pedig - 
bizonyos új épületek és jelentős felújítás esetében – a vizsgálandó „alternatív energiaellátás” fogalomkörén belül 
szerepel a kapcsolt energiatermelés is, így lényegében a tüzelőanyag-cella alapú kapcsolt energiatermelés lehetősége is 
benne foglaltatik. 
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eljárások és esetleges új berendezések bemutatására”. Ez alapján a hidrogén-technológia alkalmazási 

lehetőségének feltárása és ösztönzése közvetetten a jogszabályban megjelentettnek tekinthető. 

Pontosítani kellene azonban a hidrogén státuszát az energiagazdálkodás szempontjából. Gázhalmazállapotú 

kémiai elemnek, színtelen, szagtalan, nem mérgező gáznak [37] tekintjük, mely nagy energia felszabadulással 

járó reakcióban vízzé ég el; vagy jogszabályban rögzítve energiahordozónak, megújuló energiaforrásnak, 

tüzelő- ill. üzemanyagnak [38] nevezzük?  

Ebben megosztottak a szakmai vélemények. Tekintettel arra, hogy a belsőégésű motorokban elégetett 

fosszilis üzemanyagok is tüzelőanyagok, van, aki a tüzelőanyag besorolás mellett foglal állást. Van, aki 

üzemanyagnak tekinti, ha gépjármű hajtásra kerül hasznosításra. Élve felhasználásának környezeti hasznával, 

- hogy ártalmatlan, vízzé ég el, és amennyiben vízből, napenergia (ill. ebből nyert áram) segítségével állítják 

elő, felhasználása alig terheli a környezetet, - hasznosítását a jogszabályokban is ösztönözni kellene. Erre 

példa lehetne, ha energiahatékonysági célokat szolgáló beruházásnak lenne tekintve, a végfelhasználónál a 

villamosenergia, földgáz és hő hidrogénnel történő kiváltásának megvalósítása. (Több jogszabály, köztük az 

energiahatékonyságról szóló [39]  és a Tao [40]  törvény, valamint a végrehajtási szabályaikról [41] szóló 

kormányrendeletek harmonizációját igényli.)  

A hazai szabályozásban az energiahatékonyságról szóló törvény 2020. decemberi módosításával került 

bevezetésre az „Energiahatékonysági kötelezettségi rendszer”. Az alkalmazását és eredményeit növelné, ha a 

kötelezettek az energiamegtakarítási kötelezettségük teljesítéseként elszámolhatnák a „tiszta/zöld hidrogén” 

hasznosítása által történő fosszilis energiahordozó kiváltását. Ennek lehetőségét célszerű lenne körültekintő 

előkészítést követően a törvény következő módosításával megteremteni. 

4.6.2 A hidrogén és hidrogén-technológiák a jelenleg futó fő pályázati rendszerekben 

Korábban említésre került a hidrogén hasznosításhoz és a hidrogén-technológiák alkalmazásához kapcsolódó 

kutatás, fejlesztés és gyártás támogatására az EU források felhasználása. Az előző EU költségvetési ciklusban 

erre (is) szolgált a Környezeti és Energiahatékonyság Operatív Program (KEHOP) és a Gazdaságfejlesztési és 

Innovációs Operatív Program (GINOP), amely célul tűzte ki a magas hozzáadott értékű termelésre és a 

foglalkoztatás bővülésére épülő magyar gazdasági növekedés ösztönzését. Az EU 2014-2020-as költségvetési 

ciklusában kiírt, a Magyarország intelligens szakosodási stratégiáját (S3) szem előtt tartó pályázatokban, meg 

volt a lehetőség a hidrogén fejlesztéséhez és hasznosításához kapcsolódó K+F tevékenységhez és a termékek 

gyártásához támogatások megszerzésére. Megvan ez a megújítás alatt álló 2021-2027 időszakra vonatkozó 

S3-ra alapozott stratégiában is. Kérdés az, hogy: 

a) megfelelő-e ez a szakosodás, biztosított-e a hosszútávú gondolkodás alapján kialakított intézményi 

háttér, a humán és anyagi erőforrás, 
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b) alkalmazzuk-e a pályáztatás, a nyertes projektek megvalósítása során, a mindennapi életünkben is 

hasznos, a minőség, a környezet és az energiagazdálkodási irányítási rendszerek alapját képező 

Deming, vagy PDCA ciklust (azaz „plan-do-act-achec” ciklust)? 

Ebben a kontextusban foglaljuk össze a kapcsolódó gondolatokat az új Nemzeti Energiastratégiában 

hivatkozott, a „Karbonmentes, többlet villamos energia innovatív technológia által gázenergiává (hidrogén, 

biometán) történő alakítását célzó fejlesztések megvalósítása (2020-3.1.2-ZFR-KVG) pályázati kiírás 

keretében 2020. szeptember 29-i döntéssel [42] már támogatásra kiválasztott projektekkel és a jelen sorok 

írásának idején társadalmi egyeztetés alatt levő, „A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és 

termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása”, (VINOP-1.2.1-21) és a „Vállalati 

kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése” [43], (VINOP-2.1.2-21) pályázati felhívás 

tervezetekkel kapcsolatosan.  

A támogatásra kiválasztott projekteknek az azonosító száma, a pályázó neve, a projekt címe, az odaítélt 

támogatás és a projekt elszámolható összköltsége ismert. A projekt címe alapján feltételezhető, hogy mind 

az 5 projekt kapcsolódik a hidrogén technológiához. Bizonyára illeszkedik az S3 stratégiához, a megvalósítás 

során jelentős mértékben fog felhasználni hazai termékeket, berendezéseket, és/vagy jelentős mértékben 

fog hozzájárulni a hazai termékek fejlesztéséhez. A kapott eredmények szellemi oltalom alá, majd a hazai és a 

nemzetközi szakirodalomban publikálásra kerülnek, s a pályázók nem csak a most támogatott projektek 

esetében, hanem hosszútávon fognak az adott szakterületen kutató, fejlesztő és oktató tevékenységet 

folytatni. Ezt feltételezésünk szerint a támogató ITM és felügyelete alatt a Hivatal a PDCA ciklus szellemében, 

ill. a hatályos jogszabályok [44] által meghatározott módon követni és ellenőrizni fogja. 

A társadalmi egyeztetés alatt levő VINOP-2.1.1-21 és VINOP-2.1.2-21 pályázat tervezetek készítői bizonyára 

körültekintően határozták meg a  

- beadási határidőt,  

- a támogatás formáját. a rendelkezésre áll keretet, 

- a támogatható pályázatok számát, 

- a támogatási intenzitást,  

- a támogatás összegét. 

Nem tűnik ugyanakkor ésszerűnek, hogy egyik kiírás esetében sem támogathatók a Budapest területén 

megvalósuló projektek, ill. fejlesztések. Ha a pályázati felhívás célja „a különböző méretű, és fejlettségi szintű 

vállalkozások kutatási, fejlesztési és innovációs (KFI) tevékenységének támogatása”, a Budapest területén 

működő vállalkozásokat nem lenne szabad kizárni a támogatásból. 

A pályázati kiírás tervezetben kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységként van 

meghatározva a „Technológiafejlesztés, beleértve termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs 

technológia fejlesztését, a technológiai kapacitások bővítését”. A technológiafejlesztésbe beleérthető a 

hidrogén technológia. A felsorolást, - a figyelemfelkeltés és szemléletformálás érdekében, - emellett is 
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célszerű lenne kiegészíteni a következőképpen: „termelési, energiagazdálkodási és szolgáltatási, valamint...”, 

mert a hatékony energiagazdálkodáshoz járul hozzá a hidrogén és hidrogén technológia fejlesztése.  

A K+F szakterületek támogatásával és rangsorolásával kapcsolatosan a hidrogénnek a földgáz hálózatba 

történő betáplálásának korlátai és következményei szem előtt tartásával érdemes lenne a metanizációs 

megoldására különös figyelmet fordítani: a vízbontással fejlesztett hidrogént (szén-dioxid felhasználásával) 

metánná átalakítani, majd tárolási céllal azt követően a földgáz hálózatba táplálni. 

A hidrogénhez kapcsolódó K+F szakterületek meghatározása esetében célszerű szem előtt tartani a teljes 

hasznosítási láncot az előállításától a hasznosításáig. A vízbontás és metanizáció mellett lássunk lehetőséget 

tároláshoz szükséges eszközök és rendszerelemek fejlesztésében és gyártásában is. Ilyen elemek a nagy 

névleges nyomású tárolók, az elzáró és szabályozó szerelvények. 

Fentebb hivatkoztunk az új energiastratégiában is jelzett, már jóváhagyott nagy, egyenként 1,5 – 4 mrd Ft 

összköltségű mintaprojektekre. Célszerű lenne dedikáltan pályázatot hirdetni a hazai fejlesztésű, kis névleges 

teljesítményű tüzelőanyag-cellák alkalmazásával készült, a háztartásokban alkalmazható kapcsolt hő- és 

villamosenergia termelő blokkok mintarendszereinek megvalósítására és háztartásokban történő 

tesztelésére is, ahogy ezt sok országban teszik. 

A pályázat-bírálati és nyomonkövetési rendszer kapcsán megemlítendő, hogy pályázatkiíró bizalmatlanságát 

feloldhatnák a szakértők, ha nemcsak a pályázatok elbírálásában kapnának szerepet, hanem feladatuk lenne 

az elfogadásra javasolt projektek véleményezése mellett a megvalósítás követése és utólagos értékelése. 

Ellenőrző feladatuk és szakmai hírnevük garantálhatná, hogy a támogatott projekt a pályázati kiírás céljával 

összhangban, az ütemterv szerint, a költségvetés keretein belül valósul meg. Ha a szakértő a projekttervtől 

eltérő forrásfelhasználást tapasztal, nem igazolja a számlát és a támogatás folyósításának felfüggesztésére 

tesz javaslatot. A kibővített feladatkörrel megnőne a szakértők projektek iránti személyes felelőssége, s 

ehhez kapcsolódóan a szakértelmükkel szemben támasztott igény is. 

4.6.3. A hidrogén és hidrogén-technológiák az energetikai auditorok és szakreferensek képzésében 

A hidrogén és hidrogén-technológiák az energetikai auditorok és szakreferensek továbbképzésében új 

technológiaként szerepel az energiatermelés és az alternatív hajtások témakörökben.  

Az energiatermelés témakörben a földgázbázisú tüzelőanyag-cella mint állandó, a hidrogén bázisú 

tüzelőanyag-cella mint változó teljesítményű kapcsolt hő- és villamosenergia termelő blokk kerül 

bemutatásra a napjainkban kereskedelmi forgalomban levő, hozzáférhető műszaki dokumentáció 

bemutatásával és felhasználásával. A továbbképzés során ismertetésre kerül egy a rendszerbe illesztés 

elemzésével foglalkozó egyszerű műszaki gazdasági modell azzal a felhívással, hogy az energetikai 

auditoroknak és szakreferenseknek a számítógépükben kell lenni egy hasonló modellnek és folyamatosan 

követni illik a blokkok műszaki és gazdasági adatait, hogy készen álljanak alkalmazásukra.  
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Az alternatív hajtások témakörökben a kedvező gazdasági és környezetvédelmi előnyei miatt már jelenleg 

hazánkban is használt elektromos, sűrített földgáz (CNG) és folyékony PB-gáz (LPG) hajtású, valamint a 

feltételezésünk szerint a jövőben elterjedő tüzelőanyag-cellával hajtott (FCEV) gépjárművekkel, 

töltőállomásuk telepítésével, az üzemeltetés gazdaságosságának elemzésével foglalkozunk. 

A továbbképzés keretében ismertetésre kerülnek a témához tartozó lényeges alap- és szakismeretek, az 

alternatív hajtású járművek CO2 kibocsátásának meghatározása és értékei. Téma az akkumulátorokban tárolt 

és a tüzelőanyag-cellával előállított villamosenergiával hajtott, valamint a CNG és LPG hajtású gépjárművek 

bemutatása, alkalmazásuk elemzése műszaki, gazdasági és környezetvédelmi kritériumok alapján. Az 

érzékenységi vizsgálat különböző módjai, a gépjárművek üzemeltetésének és töltési infrastruktúrája 

kialakításának megoldásai. 

4.6.4. A fentiekben ismertetett állásfoglalás és javaslatok összefoglalása 

A hidrogén energetikai hasznosításhoz kapcsolódó nagyszabású EU tervekre és támogatásokra alapozva 

célszerű lenne a hazai K+F tevékenységet és iparfejlesztést ez irányban is ösztönözni. Erre jó alapul szolgál az 

új „Nemzeti Energiastratégia 2030, kitekintéssel 2040-ig” dokumentum. 

Az energiagazdálkodás hatékonyságának növeléséhez kapcsolódó hatályos jogszabályokban a hidrogén és a 

hidrogén-technológiák közvetlenül nincsenek nevesítve. E tekintetben fontos lenne a hidrogén státuszának 

jogszabályban történő rögzítése és az energiahatékonyságról szóló törvény 2020. decemberi módosításával 

bevezetett „Energiahatékonysági kötelezettségi rendszer” eredményének növelése érdekében az 

energiamegtakarítási kötelezettség teljesítéseként elszámolhatóvá tenni a „tiszta/zöld hidrogén” hasznosítása 

által történő fosszilis energiahordozó kiváltását.  

A 2021-2027 EU költségvetési ciklusban futó pályázati rendszerekben megvalósuló mintarendszerekben 

célszerű lenne minél nagyobb mértékben hasznosítani a hazai termékeket és erőforrásokat. A 

mintaprojektek és azok főbb berendezéseire irányuló fejlesztések mellett a rendszerelemek fejlesztésére is 

figyelmet fordítani. A megújuló energiaforrások hasznosításával termelt villamosenergiával előállított 

hidrogént az ipari felhasználása mellett tárolási céllal, metanizációt követően a földgázhálózatba táplálni. Ez 

utóbbi érdekében támogatási forrásokat és kutatási kapacitásokat a metanizáció hatékonyságának növelésére 

felszabadítani. 

A már jóváhagyott nagy, egyenként 1,5 – 4 Mrd Ft összköltségű mintaprojektek mellett a hazai fejlesztésű, 

kisméretű tüzelőanyag-cellák alkalmazásával készült kisméretű, a háztartásokban alkalmazható kapcsolt hő- 

és villamosenergia termelő blokkokkal mintarendszerek megvalósítására, és háztartásokban történő 

tesztelésére is pályázatot hirdetni. 

A jelenlegi pályázat-bírálati és projektkövetési rendszerben célszerű lenne a bírálók felelősségét a nyilvános 

bírálás által és a projektkövetésre is irányuló megbízással növelni.  
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Az energetikai auditorok és szakreferensek továbbképzésében az eddigi gyakorlatra alapozva a 

hidrogéntechnológiához kapcsolódó ismeretek oktatását célszerű a gyakorlati ismeretek és a mintaprojektek 

üzemviteli tapasztalataival növelni. 

A befektetői érdeklődés növelése érdekében fontos lenne a pályázati kiírásokat a hosszútávú K+F 

tevékenységi lehetőségre tekintettel, stabil jövőképpel megfogalmazni. 

4.6.5. Energiahatékonyság vonatkozásai telepített, háztartási léptékű TC alkalmazásoknál 

Mikro-kogeneráció tüzelőanyag-cellával 

A telepített (energiatermelési célú) tüzelőanyag-cellákkal részletesen a 2.2.6 fejezet foglalkozik, mind 

műszaki, mind piaci szempontokból, de e kategórián belül a háztartási léptékű (kb. ~0,8 – 2 kWe) 

kogenerációs (µCHP) berendezések energiahatékonysági előnyeiről egy rövid példát mutatunk. Még csak 

néhány európai gyártónak van tüzelőanyag-cellás µCHP-TC berendezése forgalomban. Ezek közül az egyik 

jelentős - tradicionálisan hagyományos kazángyártásra szakosodott - cég tüzelőanyag-cellás mikro-

kogenerációs (µCHP) berendezésének energia-folyam ábráját mutatjuk be, mivel e gyártó 30%-os csökkenést 

ígér az energiaszámlában: a földgáz és villamos energia számlában együttesen. E berendezés tüzelőanyag-

cellás modulja 1 kWe villamos teljesítményű, és egy 130 literes melegvíz (puffer) tároló tartozik hozzá. A 

tüzelőanyag-cella viszonylag kis villamos teljesítménye mellett jelentkező hőteljesítmény teljes egészében 

felhasználható HMV készítésre és/vagy fűtés rásegítésre, azonban ez a hőteljesítmény önmagában 

természetesen még nem elegendő a jelentősebb, főleg téli hőigények kielégítésére. Emiatt a berendezésbe 

egy hagyományos (kondenzációs) gázkazán is beépítésre kerül, így a leadható hőteljesítménye 1 - 25,2 kWth 

között változtatható. Fontos a megértéshez, hogy e kis elektromos teljesítmény, illetve a µCHP-TC 

berendezés nem azt célozza, hogy az adott háztartás leváljon a villamos hálózatról és „önellátóvá” váljon, 

hanem hogy egy átlagos háztartás „baseload” jellegű villamosenergia-igényét mindig kogenerációs 

üzemmódban ki tudja elégíteni. (Ha pedig a háztartás energiaigénye nagyobb, akkor természetesen a 

hálózatról is vételezhet energiát; illetve adott esetben vissza is táplálhat a hálózatra, ha esetleg több a saját 

termelés.) A termék az „A++” energiaosztályba tartozik. A következő ábrán a hivatkozott gyártó két esetet 

ábrázol energiafolyamokkal, de azzal a közös célfüggvénnyel, hogy a háztartásnak időegység alatt mindkét 

alternatíva esetében 0,75 kWh villamos energiát, és 1,07 kWh hőt biztosítson: 

i) opció (bal oldali rész): egy hagyományos megoldás, amely a fűtéshez szükséges gázt közüzemi 

hálózatról vételezi és saját gázkazánt használ; valamint villamos energia igényét teljes egészében 

a közműves hálózatról vételezi, melyre hagyományos („centralizált”) erőmű termel. Mivel a 

számítás primer energia mennyiségekre vonatkozik, ezért az erőművi és hálózati veszteségeket is 

figyelembe veszi. Emiatt szükséges ∑=3,06 kWh primer energia ebben az esetben input oldalon. 

ii) opció (jobb oldali rész): ebben az eseten a háztartás egy – földgáz bázisú - µCHP tüzelőanyag-

cellát alkalmaz, mely a kiindulási peremfeltételként előírt energiamennyiségeket magas, ~81%-os 
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eredő hatásfok mellett, és a hálózati veszteségek jelentős részét elkerülve tudja helyben 

előállítani. Ez esetben ∑=2,25 kWh primer energia inputra van szükség. 

  

66. ábra: egy háztartás energiaellátásának két alternatívára vonatkozó energia-áram sémája primer 
energiamennyiségekre visszavezetve. Forrás: Viessmann (Vitovalor 300P) 

Fő konklúzióként megállapítható, hogy abban az esetben is, ha a háztartási µCHP tüzelőanyag-cella földgázzal 

üzemel, ekkor (3,06 / 2,25 = ) 36% primer energia megtakarítás elvileg elérhető. Mivel ez egy konkrét cég, 

konkrét terméke, és a számok saját műszaki adatlapjáról származnak, a kapott megtakarítási értékkel 

célszerű „óvatosan bánni”. Ugyanakkor egy másik, releváns iparági tanulmányt [45] is vizsgáltunk, amely a 

fentiekkel szinte azonos logika mentén, két alternatívára vizsgálja meg egy tipikus németországi ikerház 

energiaellátását: i) közműves gáz- és villamosenergia-vételezés, centralizált alapú (nagy erőműves) villamos 

energia termelésből; ii) háztartási, földgáz bázisú (hőigény vezérelte kogenerációs) µCHP-TC energiatermelés, 

és az esetleges többlet-energia visszatáplálása villamos hálózatba (lásd a következő ábrán). A két alternatíva 

peremfeltételei (pl. termelési hatásfok, hálózati veszteségek) realisztikusnak tekinthetők; így adódik végül, 

hogy a µCHP-TC megoldás ~24%-os primer energiamegtakarítást jelenthet, még akkor is, ha a tüzelőanyag-

cella input tüzelőanyaga földgáz. 

 bal oldalon a „hagyo-
mányos”, azaz külön-
külön a közműves 
villamos-, illetve gáz 
hálózatról vételezett 
áram és földgáz energia-
áramai;  
 jobb oldalon a saját TC 
alapú µCHP rendszer 
energia-áramai.  
Az ábráról látható, hogy 
adott mértékű háztartási 
energiaigény 
kielégítéséhez a µCHP TC 
esetében kisebb 
primerenergia bevitel 
szükséges, amelyből 
megtakarítás származik. 
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67. ábra: µCHP tüzelőanyag-cellás (decentralizált) energiatermeléssel elérhető energiamegtakarítás mértéke 
egy átlagos német családi ház esetében. [45]  

Ugyanezen tanulmány [45] µCHP-TC alapú decentralizált energiatermelés esetében az alternatív 

energiaellátási módoktól függően akár 33% CO2 kibocsátás-csökkenést is elérhetőnek tart. Ez természetesen 

sok egyéb paramétertől függ, de a referencia létesítmény egy németországi, 4 fős család lakhatását szolgáló 

(103 m2-es) ikerház ½ része; és a 2014-es németországi grid-mix adatokra vonatkoztatva. Az eredmények 

tehát még attól is függhetnek, hogy hol, melyik régióban helyezkedik el a benchmark-ként szolgáló lakóház, 

ott milyen pl. a távhőtermelés összetétele, milyen a villamos hálózati gridmix, stb; de ezzel együtt is 

tájékoztató jelleggel elfogadható a következő ábra adata a CO2 megtakarítást illetően. 

 

68. ábra: CO2 megtakarítás benchmark értékei egy felújított, München környéki (1/2) ikerház esetében 2014-
ben [45] 

Rendszer szintű előnyök 

Azáltal, hogy a villamos energiát (és a hőt) a fogyasztási hely közvetlen közelében állítják elő (pl. egy µCHP-TC 

berendezéssel a háztartásokban), csökken a villamos hálózat átviteli terhelése, amely különösen a 

csúcsidőszakokban lehet fontos. A technológia magasabb arányú (már „érzékelhető” léptékű) penetrációjával 

— az Imperial College London egyik tanulmánya alapján — hálózati, környezet- és klímavédelmi, valamint 

energiahatékonysági előnyök jelennének meg. A villamos energia rendszer (VER) előnye például jelentős 

lenne: minden egyes 1 kWe tüzelőanyag-cellás μCHP kapacitás beépítése az európai energia-technológia 
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mixbe a villamos hálózati üzemeltetési költségeket közel 6.000 euróval tudná csökkenteni 2050-ig. A szén-

dioxid emisszió szintén kedvezőbb lehetne: 1 kWe tüzelőanyag-cellás μCHP kapacitás beépítése éves szinten 

370–1.100 kg CO2-kibocsátás csökkenést eredményezhetne. (A megadott széles tartományban a tényleges 

csökkenés mértékét egyebek mellett az határozza meg, hogy milyen az adott ország energiamixe, mennyi 

abban a fosszilis alapú energiatermelési hányad, ahová a tüzelőanyag-cella alapú μCHP kapacitás belép). [46] 
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5. Horizontális jellegű tématerületek 

5.1 Környezet és klímavédelmi vonatkozások 

5.1.1 TC-k életciklus vége: hulladékká válás, újrahasznosítás lehetősége; különösen: Platina visszanyerés 
lehetőségei 

A platinacsoport elemeinek újrahasznosítási lehetőségei ipari tapasztalatok alapján nagyon kedvezőek. Mint 

azt a fejezetben be fogjuk mutatni az újrahasznosítás sikere a megfelelő politikai támogatás és gazdasági 

ösztönzők mellett technológiai értelemben a jelenlegi tudásunk mellett sem jelent problémát. 

Az újrahasznosítás egyik, ha nem a legfontosabb mérőszáma az újrahasznosítási arány. Az újrahasznosítási 

arány az újrahasznosított termék mennyiségének és az újonnan előállított termék hányadosa. Az 

újrahasznosítási arányon belül meg kell különböztetnünk a statikus és dinamikus újrahasznosítási arányokat 

[47] (69. ábra: statikus és dinamikus újrahasznosítási arány). 

 
69. ábra: statikus és dinamikus újrahasznosítási arány 

Üzleti adatokból elsősorban statikus újrahasznosítás értéke olvasható ki (34. táblázat). 

34. táblázat: A világ platina felhasználása 2012-ben [48] 

 Autó-

katalizátor 

Ékszer Ipar Befektetés Összesen 

Világkereslet (t) 91 78 44 13 225 

Újrahasznosítás (t) 32 5 0 - 37 

Újrahasznosítási arány 

(%) 

35 7 1 - 17 

 

Mint az a táblázatból is kiolvasható az ipari katalizátorkén alkalmazott platinafémek újrahasznosítási aránya 

ebből az adatsorból kirívóan alacsony. Ennek oka az, hogy a platinafémet felhasználó ipari szereplők által 

végzett újrahasznosítás a kereskedelmi statisztikákba nem kerül be, mivel az az adott ipari eljárás részévé 
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vált, az ipari szereplő számára nem anyagbeszerzésként, hanem működési költségként jelentkezik. A 

dinamikus érték meghatározásához az iparági szereplők adataira támaszkodhatunk (70. ábra Németországi 

ipari szereplőkre (2001/2002) számított dinamikus újrahasznosított arányok a platinacsoport elemei esetén.). 

 
70. ábra Németországi ipari szereplőkre (2001/2002) számított dinamikus újrahasznosított arányok a 
platinacsoport elemei esetén. 

A statikus és dinamikus újrahasznosítási arány számításánál az imént bemutatott különbségekért nem csak a 

gazdaság aktuális platinafém-igénye / ellátottsága a felelős, hanem az újrahasznosítás módja is. Az egyik, 

amikor az újrahasznosítás zárt rendszerben történik, vagyis az elhasznált és az újrahasznosított termék 

felhasználója (jellemzően tulajdonosa is) ugyanaz. Ezt a típust zárt ciklusú vagy direkt újrahasznosításnak 

(angolul: closed loop recycling / direct recycling) nevezzük. A másik, amikor a termék közforgalomba kerül, 

felhasználója / tulajdonosa megváltozik. Utóbbi esetben az újrahasznosítás nyílt ciklusban / indirekt történik. 

A zárt ciklusú típusba jellemzően ipari felhasználók tartoznak, platinafémek esetén: vegyipar (petrokémia, 

finomkémia / gyógyszeripar) illetve még jellemzően az üveggyártás. Az ipari felhasználók professzionális 

kémiai felhasználóként már évtizedek óta zárt ciklusúvá tették a platinafémek felhasználását saját 

alkalmazásaikhoz (71. ábra). 

 
71. ábra zárt ciklusú / direkt újrahasznosítás folyamatábrája 

Ez azt jelenti, hogy az ipari folyamatokhoz felhasznált platinafémek jelentős részét már évtizedek óta igen jó, 

gyakran 90% feletti hatékonysággal, újrahasznosítják. A zárt rendszer főbb tulajdonságai a következők: 

 A használt platinafém tartalmú terméket leadó és az újrahasznosított terméket átvevő (egyik fél), 

valamint a feldolgozó között (másik fél) közvetlen kapcsolat van, előfordul, hogy a folyamat mindkét 

szereplője egyazon piaci entitás. 
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 A termék tulajdonjoga rendszerint nem változik. A folyamatra a platinafémek piaci ára általában 

egyáltalán nincs hatással, a folyamat jellemzően egy adott eljárás működési költségeinek részét képezi. 

 A technológiák professzionális alkalmazása, átlátható (fizikai) anyagáramlás jellemzi. Az adott 

platinafém életciklusának pontos számításához megbízható adatok állnak rendelkezésre. 

Az újrahasznosítás szempontjából, nem is ez, vagyis a viszonylag nagy mennyiséget felhasználó, azonban 

ehhez megfelelő szaktudással és tőkével rendelkező résztvevők által művelt zárt ciklusú ipari alkalmazások, 

hanem a közforgalomba kikerülő platinafémet tartalmazó termékek nyílt ciklusú (indirekt) újrahasznosítása 

(72. ábra) jelenti az igazi kihívást. 

 
72. ábra nyílt ciklusú / indirekt újrahasznosítás folyamatábrája 

Ebben az esetben ugyanis: 

 A platinafémek jellemzően már a platinafémet tartalmazó termék gyártásának folyamán sincsenek 

regisztrálva, a terméket használó sem tud ezekről semmit. A termékek gyakran végzik a szürke vagy 

fekete gazdaság „újrahasznosítóinál”, ahol a gyerekmunka, környezetszennyező technológiák és más 

kriminalisztikai elemek sokszor együtt vannak jelen. 

 A platinafémek már a termelés során, rengeteg kézen mehetnek keresztül. A termék előállításának a 

folyamata nyíltságából adódóan érzékeny a platinafémek aktuális áraira, az ehhez kapcsolódó 

spekulációs folyamatokra. 

 A platinafémek életciklusa követhetetlen, annak számítását csak homályos becslésekre alapozhatjuk. 

Az újrahasznosítás mértékének becsült számai ezért sok esetben feltehetőleg hurrá-optimista, vagyis a 

valóságosnál kedvezőbb képet feltételeznek. 

A fenti tulajdonságok fényében nyílt ciklusú újrahasznosítás hatékonyan kizárólag, megfelelő törvényi és az 

azt betarttató hatósági háttérrel, gazdasági ösztönzőkkel és hozzá kapcsolódóan kiépült technológiai 

kapacitásokkal oldható meg sikeresen. Ennek látványos példája a világ ólom újrahasznosítása. Az üzemanyag 

adalékként történő alkalmazásának (ólom-tetraetil) környezetvédelmi okokból történő piaci kivezetése után 

a legnagyobb mennyiségben savas ólomakkumulátorokban alkalmazott ólomnak a fejlett országok 

lényegében teljes mennyiségét (100 %-át, dinamikus érték) újrahasznosítják [49]. Tekintettel az ólom 
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kedvező tulajdonságaira: korlátlan számú újrafelhasználás lehetősége, viszonylag egyszerű és alacsony 

tőkeigényű újrahasznosítási technológiák: az ólmot jelenleg még világszinten is 85 %-ban újrahasznosítják 

(dinamikus érték). Jellemző, hogy még a statikus érték is 55% volt 2012-ben (73. ábra). 

 
73. ábra ólom statikus újrahasznosítási arányai világviszonylatban 

Nem szabad ugyanakkor elmenni a tény mellett, hogy a fejlődő országokban a nyomorban élők számára 

sokszor egyetlen útként adódik az akkumulátorok házi szétszerelése, illetve ólomtartalmának beolvasztása, 

ami az alkalmazott alacsony technikai színvonal miatt erős ólomszennyezéssel jár [50]. Ez pedig a gyermekek 

fejlődésére nézve jelent fokozott veszélyt, az intelligencia és figyelmi képességek csökkenésének formájában. 

A fejlett országokban pedig a korábban helytelenül alkalmazott technológiák során kikerült 

ólomszennyezések felszámolása jelenti a legnagyobb problémát. Ilyen például a 2020 márciusában csődöt 

jelentett Exide dél-kaliforniai Vernon-ban található ólom újrahasznosító üzeme. Az üzem által okozott 

ólomszennyezés felelőse az évtizedeken keresztül tartó, a technológia előírásokat szándékosan megszegő 

vállalatvezetés volt. A kármentesítést Kalifornia állam adófizetőinek pénzéből kell majd finanszírozni. Az 

előbbi esetek felhívják a figyelmet arra, hogy az újrahasznosítás során nem csak a technológiai fegyelmet 

szigorúan betartó piaci résztvevőkre, de az azzal kapcsolatos előírásokat szigorúan betarttató hatósági 

jelenlétre is szükség van. 

A közlekedési szektorban alkalmazott PEM tüzelőanyag-cellák tömegtermelésének megvalósulása esetén a 

cella kötegek előállítási költségének 30-40 %-át tenné ki a Pt visszanyerés költsége [51]. A TC-k pozitív és 

negatív elektródjainak katalizátor rétege a MEA-ban rendszerint platinát (Pt) tartalmaz, amit az életciklus 

végén ki kell nyerni, vissza kell forgatni. Az egyik legjelentősebb tüzelőanyaggyártó a kanadai Ballard saját 

technológiájával az elhasznált tüzelőanyagcella platinafém tartalmának több mint 95 %-át már a mai 

technológiai színvonalon is vissza tudja nyerni [52].  

Kritikus nyersanyagnak tekintjük azokat az elemeket, amelyek úgynevezett beszállítói kockázata és gazdasági 

fontossága meghaladja a referenciaként megállapított 1 értéket. A Pt és Co – amelyek vagy a tüzelőanyag-

cellák vagy a Li-ion akkumulátorok fontos alkotói – beszállítói kockázatát és gazdasági fontosságát az 2. 
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táblázat mutatja [53]. Mind a kettő esetben kiemelkedő mind a két érték. Igen furcsa, hogy a Co esetében, 

annak relatív még mindig alacsony ára miatt jelenleg nem létezik eljárás, ami az újrahasznosítást 

gazdaságosan is lehetővé tenné. 

35. táblázat: Kritikus nyersanyagok beszállítói kockázata és gazdasági fontossága 

 Beszállítói kockázat Gazdasági fontosság Újrahasznosítási 

arány 

Pt 2,1 4,9 17* 

Co 1,6 5,7 0 

*statikus érték 

Számos eljárás létezik viszont a Pt visszanyerésére, amelyek piromettallurgiai (magas hőmérsékletű olvasztás) 

[54], hidromettallurgiai (fémkioldás) [55] vagy hamvasztásos módszereken [56] alapulnak. Ígéretesnek tűnik 

az a hidromettallurgiai módszer, amely alkalmas a Pt 76 %-ának visszanyerésére ammónium-hexakloro-

platinát ((NH4)2PtCl6) formájában, amely a katalizátor/elektród-készítésnél általában alkalmazott kiindulási 

vegyület. Az így visszanyert vegyület közvetlenül alkalmazható új MEA előállításához, és csak a fennmaradó 

24 %-t kell magasabb költséggel járó eljárással visszanyerni. A MEA életciklusának környezeti terhelő hatása 

számos környezetterhelési kategóriában – a savasodás, a nem biológiai források (pl. fosszilis források) 

kimerülése, az ivóvíz szennyezés, tengervíz szennyezés – 60 %-kal csökkenthető, ha az életciklus végén az 

elektródok Pt tartalmát újrahasznosítjuk. Ugyan kisebb, de jelentős (30 %-os) a csökkenés a globális 

felmelegedésre való hatásban is. Ez utóbbi kategóriában azért szerényebb a Pt visszaforgatás hatása, mert a 

Nafion előállítás környezetkárosító hatása elsősorban itt jelentkezik. Ezen nem segít az sem, ha a Pt-t 

visszaforgatjuk. [57] 

A PPP alapon működő FCH JU (Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking) kiírásainak fenntarthatósági 

fókuszterületén jelenleg a HYTECHCYCLING projekt (www.hytechcycling.eu) tanulmányozza a 

visszaforgathatósági és lebontási technológiákat és a teljes tüzelőanyag-cella és hidrogén technológiás 

innovációs lánc életciklus elemzéseit. A projekt konzorciumi partnerei között tudományos technológiai 

parkok, egyetemek és ipari partnerek is találhatók: Parco Scientifico e Tecnol. Per l’Ambiente - Environment 

Park, Uni. V Ljubljani, Industrias Lopez Soriano, Fundacion Imdea Energia [58]. 

Összefoglalva, látható, hogy amint az a fejlett országok másodlagos ólom felhasználásának példájából látszik: 

megfelelő politikai, gazdasági és technológiai ösztönzők és a környezetvédelmi szabályozás következetes 

ellenőrzése esetén, a jórészt közforgalomba, járműhajtás részeként kikerülő MEA-k esetén, még nyílt 

ciklusban is biztonságosan megvalósítható a platinafémek 95% feletti, lényegében 100%-snak tekinthető 

újrafelhasználás. 

 

http://www.hytechcycling.eu/
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5.1.2 Klímavédelmi előnyök, WtW / WtT alapú (CO2) kibocsátások elemzése a főbb alkalmazásoknál 

Különböző hidrogén típusok „nevezéktana” 

A hidrogén alapú mobilitás és energetika egyik legtöbbet említett, legnagyobb jelentőségű fogalma a „zöld”, 

„kék”, „szürke” (esetenként „barnakét”) említett hidrogén, azonban e fogalmi kategóriákkal még szakmai 

körökben sincs mindenki tisztában. A színhasználatok alapvetően a különböző hidrogén előállítási módok 

üvegházhatású gáz kibocsátásának mértékéhez kapcsolódnak, tehát ez az osztályozás alapvetően 

klímavédelmi szempontú. A helyzet valóban nem könnyű, mivel jogszabályban vagy szabványban rögzített 

követelményrendszer jelenleg még valóban nincs, így ma még kissé önkényes a zöld/kék és egyéb hidrogén 

fogalmak használata. Ugyanakkor a pontos és az EU-s nomenklatúrával egyező fogalomhasználatot 

Magyarországon is fontos lenne megismerni és használni. Emiatt e fejezetben először az EU-s 

szakirodalomban elfogadottnak tekinthető „szín magyarázatokat” (azaz hidrogén típusok rövid magyarázatát) 

adjuk meg, ezt követően pedig a formálódó „zöld hidrogén” kvantitatív minősítésre vonatkozó szabályozás 

várható alakulását mutatjuk be. 

A hidrogén kapcsán alkalmazott, de még nem minden elemében egyértelműen elfogadott, letisztult, „szín” 

szerint azonosított (kvalitatív) kategóriák magyarázata a következő: 

 szürke (vagy barna) hidrogénnek tekintjük, a jelenleg uralkodó módszerrel, azaz metán (vagy esetleg 

egyéb magasabb rendű szénhidrogének) gőzreformálása (SMR) útján előállított hidrogént. E 

folyamat során viszonylag jelentős mennyiségű CO2 keletkezik (kgCO2/kgH2), ami a légkörbe kerül 

kibocsátásra. Emiatt "szürke" hidrogénnek szokták nevezni az így előállított hidrogént, de egyes 

szakirodalmak olykor „barna” hidrogénként is említik e H2 típust.151 Magyarországon jelenleg (2021 

elején) – egyes labor méretű vagy egészen kis léptékű, kísérleti jellegű hidrogén előállítási módokat 

kivéve – ipari léptékben csak földgáz alapú és SMR eljárást alkalmazó, azaz „szürke” hidrogén 

előállítás zajlik. 

 kék hidrogénnek tekintjük – a szürke hidrogén esetében is alkalmazott előállítási módszerrel - az SMR 

módszerrel előállított hidrogént, de ebben az esetben a folyamatban CCS/CCU-t, azaz CO2 

leválasztást, tárolást és/vagy CO2 hasznosítást alkalmaznak, így a folyamat során keletkező CO2 nagy 

része nem a légkörbe kerül, ezáltal egységnyi tömegű hidrogén előállítása számottevően kisebb (kb. 

40-80%-kal, egyes megoldásokkal >90%-kal kevesebb) CO2 kibocsátással jár, mint a szürke ( /barna) 

hidrogén esetében. Egyes osztályozási módok a kék hidrogén részhalmazának, mások pedig önálló 

kategóriának tekintik a „türkiz” hidrogént, amelyet a metán pirolízises eljárásával állítanak elő, amely 

szilárd halmazállapotú (tiszta) szenet eredményez, amely így nem kerül CO2-ként a légkörbe, azaz 

                                                           
151

 A szürke (barna) kategóriába tartozna még az a hidrogén is, amit pl. szén elgázosításával, vagy olajok parciális 
oxidációjával állítanak elő, és a folyamatból keletkező CO2 – leválasztás nélkül – légkörbe kerül. Ezek fajlagos CO2 
kibocsátása (kgCO2/kgH2) még rosszabb, mint a földgáz alapú és SMR eljárást használó eljárásé. Azonban Magyarországon 
gyakorlatilag csak földgáz/SMR alapú (CCS/CCU nélküli) hidrogén előállítás történik jelenleg. 
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ebben az esetben nincs szükség CCS eljárásra. A metán pirolízis ugyanakkor ipari szinten még nem 

elterjedt, kísérleti fázisban járó eljárás egyelőre. 

 sárga hidrogén: nem széleskörűen elterjedt, és nem általánosan elfogadott fogalom egyelőre, de 

sárga hidrogénnek azt tekintik, ha a hidrogén előállítás (közvetlenül) nukleáris energia segítségével 

előállított (azaz low-carbon) villamos energiából, alapvetően elektrolízisen keresztül történik. Nem 

kristályosodott még ki szakmai körökben sem, hogy a nukleáris alapú hidrogént esetleg a kék 

hidrogén egy „alkategóriájának” kellene tekinteni, vagy pedig valóban egy önálló („sárga”) kategóriát 

kellene teremteni, illetve alkalmazni számára; ez a jövő egyik eldöntendő kérdése. Ráció mindkét 

megoldásban lehet, ugyanis a nukleáris alapú villamos energiához olyan csekély (gyakorlatilag nulla 

közeli) karbon intenzitás (gCO2/kWh) tartozik, hogy az ezzel – elektrolízis alapon – előállított hidrogén 

karbon intenzitása (kgCO2/kgH2) számottevően jobb, mint bármely kék hidrogén alternatíva esetében. 

(Kiemeljük ugyanakkor, hogy a nukleáris alapú hidrogén, a nagyon kedvező karbonintenzitása 

ellenére sem tekinthető zöld hidrogénnek, a következőkben leírt okok miatt.) 

 zöld hidrogénnek azt tekintik, ha a hidrogén előállítása valamilyen megújuló energia segítségével 

történik: leggyakrabban ez szél-, víz- vagy napenergiából termelt villamosenergiával végzett 

elektrolízisen keresztül valósul meg; de ide sorolható még pl. a biogáz (biometán) reformálásából 

előállított hidrogén, esetleg algák segítségével, biotechnológiai úton előállított hidrogén, a távolabbi 

jövőben fotokatalikus úton előállított hidrogén stb. Zöld hidrogén esetében nem csak a kék 

hidrogénnel legalább azonos vagy kisebb karbon intenzitás (kgCO2/kgH2) elérése a feltétel, hanem az 

előállításhoz szükséges primer energiahordozónak is megújulónak kell lennie. (Ez utóbbi ok miatt a 

nukleáris alapú hidrogén nem fog „bele férni” az EU-ban alkalmazandó, hivatalos „zöld hidrogén” 

kategóriába.) 

 melléktermék hidrogén: bizonyos ipari folyamatok melléktermékeként is keletkezhet hidrogén (pl. 

klóralkáli elektrolízis, olefingyártás). E fogalmi kategória szintén nem letisztult még: egyesek e 

melléktermék hidrogént is a "kék hidrogén" egyik alkategóriájának tekintik, ami végső soron nem 

tekinthető elhibázottnak; más szakértők, az átláthatóbb statisztikák érdekében önálló kategóriaként 

javasolják szerepeltetni. Előfordul, hogy adott cég – akár Magyarországon is – a saját tevékenysége 

során keletkező melléktermék hidrogénjét, saját telephelyén fel is használja (pl. hőtermelésre). 

A fentiekből látható, hogy a kvalitatív osztályozásban a szürke / kék / zöld hidrogén kategóriák viszonylag 

letisztultak, egyértelműek; de pl. a „sárga” és „melléktermék” hidrogén kategóriák jövőbeni önálló vagy 

alkategóriaként „beágyazódó” jellege még nem dőlt el. Vannak még nyitott kérdések, de ezek várhatóan 

2021-2022-ben eldőlnek. 

Zöld és kék hidrogén kvantitatív meghatározása, az EU várható eredetigazolási rendszere 

A fent bemutatott kvalitatív alapú meghatározásánál egy pontosabb, konkrét, számszerű kibocsátási 

„határértékeken” nyugvó kategorizálás, sőt eredetigazolási rendszer létrejötte is várható az EU-ban, de 
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ennek konkrét jogi alapjai még nincsenek. Ez utóbbi állítást alátámasztja egyrészt az 1.2 fejezetben 

részletesebben bemutatott EU-s Hidrogén Stratégia, amelynek kulcsfontosságú intézkedései közt is 

megtalálhatjuk, hogy: 

 „be kell vezetni egy low-carbon küszöbérték-rendszert / szabványt, amely a hidrogén előállítási 

módokat a teljes életciklusra vetített üvegházhatású gáz kibocsátása alapján minősíti 2021 

közepére”; továbbá:  

 „átfogó terminológia és európai szintű kritériumok bevezetésére irányuló munka a megújuló és az 

alacsony szén-dioxid-kibocsátású hidrogén tanúsítására vonatkozóan (2021 júniusáig)”. Ez utóbbi 

gyakorlatilag egy eredetigazolási (Guarantee of Origin, GO) rendszer bevezetését jelentené a „zöld” 

ÉS a „kék” hidrogén vonatkozásában. 

A fentiek szerint említett küszöbérték és eredetigazolási rendszer alapja egy nagy reményű EU-s projekt, 

illetve az ez alapján kifejlesztett módszertan lehet, amely a CertifHy nevet viseli. A hidrogénre vonatkozó GO 

rendszer gyakorlatilag a villamos energiára már évek óta létező – a magyar villamos energia törvényben is 

létező, bár a VET 3. §-ában „származási garanciaként” említett – eredetigazolási rendszer analógiája lesz. A 

CertifHy definíciója szerint:  

 a származási garancia (GO): „egy elektronikus dokumentum, amely bizonyítékként szolgál arra 

vonatkozóan, hogy az adott hidrogén mennyiséget egy regisztrált technológiával állították elő 

meghatározott minőségben és eljárási módszerrel, és amely a Certifhy nyilvántartásba (Regiszterbe) 

felvételre került”.  

Egyszerűbben fogalmazva, a GO rendszer (általánosságban) egy termék eredetét igazolja, és információt 

szolgáltat a felhasználók számára a termék eredetéről, továbbá egy nyomonkövetési rendszert is magába 

foglal. A rendszer részei: irányítás (governance), megfelelőség és az előállító üzem regisztrációja, a GO 

információtartalma; a GO kiadása, átruházása, törlése, a regisztrációs rendszer és a GO kereskedelmi 

platform fenntartása. 

Azért is valószínűsíthető, hogy a CertifHy rendszerből fog kifejlődni a hivatalos, EU-s hidrogén minősítési és 

GO rendszer, mivel - pilot jelleggel – már meg is kezdődött ennek keretében a zöld hidrogén GO-k kiadása. Az 

első H2 zöld GO piacra bocsátása 2018 áprilisában történt, és a pilot fázisban négy európai hidrogén előállító 

létesítmény vesz részt a rendszerben, melyek eltérő hidrogén előállítási módszereket használnak. A pilot 

jelleggel kereskedelmi forgalomba került hidrogén GO-kal elvileg Európában szabadon lehet kereskedni, 

melyet eddig négy, eltérő előállítási módokat használó (belga, német, francia) hidrogén üzem adott ki. (A 

rendszer földrajzi hatálya egyébként az EU területe, kiegészítve az Európai Gazdasági Térséggel, továbbá 

Svájccal.) A zöld hidrogén GO-k bármely végfelhasználói szektorban használhatók, így pl. mobilitásban, 

energetikában, vegyiparban stb. 1 GO egység megfelel 1 MWhLHV hidrogén mennyiségnek. 

A konkrét küszöbértéket tekintve a jelenlegi - CertifHy (pilot) - rendszer a low-carbon hidrogén esetében 

36,4 gCO2eq/MJ értéknél alacsonyabb karbon-intenzitást követel meg (~4,36 kgCO2eq/kgH2), ami legalább 60%-
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kal kevesebb kell legyen, mint a benchmark értékként alkalmazott 91 gCO2eq/MJ (10,9 kgCO2eq/kgH2), mely 

utóbbi a földgáz alapú SMR előállítás, azaz a „szürke” hidrogénhez tartozó karbon-intenzitás (lásd a 74. 

ábran). Külön kiemeljük, hogy: 

i. a megadott karbon intenzitás küszöbérték (-60% kibocsátás-csökkenés a benchmarkhoz képest, azaz 

36,4 gCO2eq/MJ) még nem a jogilag rögzített küszöbérték, de egyrészt jelenleg a hazai, szakmai 

érdeklődők, érintettek számára is „orientációs” jelleggel elfogadható, Másrészt EU-s iparági 

információk alapján várható, hogy a megújuló energiák irányelv (RED-II, 2018/2001/EU irányelv) egy 

felülvizsgálata során a hidrogén karbon-intenzitására jogilag is kötelezően alkalmazandó küszöbérték 

a RED-II irányelvben lesz előírva,  

 

74. ábra: a zöld és a low-carbon hidrogén meghatározása, valamint az ehhez alkalmazandó (benchmark) 
küszöbértékek a CertifHy rendszerben. Forrás: CertifHy project 

 

ii. a CertifHy - és egyben az EU stratégia - koncepciója szerint nem csak „zöld”, hanem „low-carbon” 

hidrogénre is elérhető és működőképes minősítési, tanúsítási rendszer lépne életbe, 

iii. egy jogilag is alátámasztottan működő GO rendszerhez – a más hasonló rendszerekhez hasonlóan – a 

hidrogén GO esetében is szükség lesz egy, a rendszert felügyelő illetékes hatóság (competent 

authority) kijelölésére, certifikációs szervezet (certify body), kiadmányozó szervezet (issuing body), és 

a nyilvántartást (registry) fenntartó szervezet kijelölésére, valamint természetesen a rendszer 

tényleges alkalmazóira (account holders).  

iv.  „low-carbon hidrogén” a CertifHy értelmezésében és szóhasználata szerint (ami a korábbi leírás 

szerint leginkább a „kék hidrogénnek” feleltethető meg): egy olyan gyártási folyamatból származó 

hidrogén, amelynek üvegházhatású gáz kibocsátása kisebb vagy egyenlő a megadott küszöbértéknél, 

azaz ≤36,4 gCO2eq/MJ ( = ~4,36 kgCO2eq/kgH2)  
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v. „zöld hidrogén” a CertifHy értelmezésében és szóhasználata szerint: olyan hidrogén, amely megfelel 

a low-carbon hidrogén meghatározásban szereplő küszöbértéknek, és egyben megújuló energiát 

használt fel a hidrogén előállítási folyamat. (A „megújuló energia” fogalmát pedig a RED-II irányelv 

szerinti definíció szerint kell alkalmazni, amely gyakorlatilag már jelenleg is megtalálható a magyar 

VET 3. §-ban.) 

Well-to-Wheel és Well-to-Tank elemzések rövid bemutatása 

Mielőtt a konkrét (fajlagos) kibocsátási adatokat bemutatnánk, röviden meg kell ismertetni a Well-to-Wheel 

(WtW) és Well-to-Tank (WtT) elemzési módszertant, mert enélkül az adatok értelmezése, összevetése nem 

lehetséges.  

A hidrogéntechnológiai (és egyéb energetikai, közlekedési) értékláncok elemzésére és összehasonlítására az 

egyik, leginkább elterjedt és viszonylag egyszerű módszer a well-to-tank (WtT), azaz „forrástól a tankig”, 

illetve a well-to-wheel (WtW) azaz a „forrástól a kerékig” rendszerhatárokkal végzett elemzés. (Utóbbit 

szokták illetni a „forrástól a szolgáltatásig” kifejezéssel, ami még inkább találó.) Ezeket, már a nevükből is 

érzékelhetően, főként a közlekedési célú végfelhasználás és egyes alternatív technológiáinak vizsgálatára és 

összehasonlító elemzésére használják; de általánosságban a WtW elemzéseket mindenféle energiaátalakítási 

technológiára is alkalmazhatják. 

A WtT és WtW módszer már nevével is tulajdonképpen a vizsgálat rendszerhatárait jelöli ki: közlekedési 

alkalmazás esetében WtT szemlélet a forrástól, azaz az olajkutaktól, a nyersolaj kitermelés folyamatától a 

jármű tankjába történő betöltésig tartó rendszerhatárokat alkalmazza (felöleli tehát a kitermelést, szállítást, 

finomítást, disztribúciót). WtW pedig a forrástól a jármű kerekéig tartó – tehát tulajdonképpen a teljes 

értékláncot - teljes életciklust öleli fel. Hagyományos gépjárművek esetében a „forrás” az olajmezőktől, a 

kitermeléstől indul; hidrogén üzemű járművek esetében a „forrás” a hidrogén előállítást jelenti. Az értéklánc 

másik végét – WtT esetben – a benzin vagy dízel üzemanyag járműtankba történő juttatása jelenti, illetve a 

hidrogén komprimált gáz vagy esetleg folyékony halmazállapotban történő tankba juttatása. A WtT az eddig 

leírtakból következően a WtW rendszernek egy alrendszerét jelenti, ahogy ezt a következő ábra is 

szemlélteti. A WtW-n belül - főleg az akkumulátoros e-mobilitás megjelenésével – a WtT-n kívül egyéb 

vizsgálati alrendszerek is lehetnek, mint pl. GtW, PtW, WtT152, de ezekkel most nem foglalkozunk, csak a két 

leglényegesebb rendszerhatár szerinti elemzésre fókuszálunk. A WtT és WtW elemzéseket leggyakrabban 

üvegházhatású gáz kibocsátás (pl. gCO2/liter, gCO2/km) vizsgálatára, valamint különböző technológiai 

alternatívák primer energia felhasználásra vagy éppenséggel gazdasági mutatónak összehasonlítására (pl. 

Ft/liter, Ft/km) szokták használni.  

                                                           
152

 GtW: Grid-to-Wheel (hálózattól a kerékig); PtW: (Power) Plant-to-Wheel (erőműtől a kerékig); WtT: Well-to-Tank 
(forrástól a tankig) – ezek mind a nevükből is fakadó, elemzési rendszerhatárokat jelölnek ki. 
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75. ábra: WtW és WtT elemzések vázlatos módszertani háttere és rendszerhatárai hagyományos (benzin/dízel) 
üzemanyag-értéklánc esetén. Forrás: FuelsEurope és saját szerkesztés. 

 

Ahogy az ábra mutatja, hagyományos benzin (vagy dízel) értéklánc esetén a WtW alapú összes ÜHG 

kibocsátás ~85%-a TtW fázishoz, azaz az üzemanyag elégetéséhez tartozik, és mindössze ~15% a WtT fázisba 

(mely utóbbi a nyersolaj kitermelését, finomítását, disztribúcióját foglalja magába). Ezzel szemben a hidrogén 

tüzelőanyag-cellás jármű TtW alapon (lokálisan) zéró ÜHG ki-bocsátással üzemel153, azaz nem bocsát ki CO2-t 

a használat során (TtW=0%), akár csak a tisztán akkumulátoros járművek. Amennyiben a hidrogén előállítása 

is megújuló energiával vagy nukleáris alapon történik, a teljes érték-lánc mentén, azaz WtW alapon nagyon 

alacsony, akár zéró-közeli ÜHG (gCO2eq/km) kibocsátás érhető el. Természetesen nem mindegyik hidrogén-

értéklánc kedvezőbb WtW alapon levegőminőségi, illetve klímavédelmi szempontból, mint akár a 

hagyományos benzin vagy dízel járművek használata. A legkedvezőtlenebb példát megemlítve (lásd 36. 

táblázatban): amennyiben esetleg csak szén/lignit alapon előállított villannyal történne az elektrolízis, azaz a 

hidrogén előállítás (CCS/CCU nélkül), akkor a teljes értéklánc (WtW) mentén kedvezőtlenebb kibocsátásokat 

érnénk el CO2, PM10, és NOx légszennyezőkből, mintha benzin/dízel járműveket használnánk. (Ez 

természetesen nem specifikusan csak az elektrolitikus úton előállított hidrogénre és FCEV járművekre igaz, 

hanem az akkumulátoros (BEV) autók esetében is igaz, ha túl nagy karbonintenzitású (gCO2/kWh) villamos 

energiával történik a feltöltésük.) Tehát nyilván az a kulcskérdés, hogy mennyire „tiszta” (mennyire alacsony 

karbon-intenzitású) hidrogént tudunk előállítani, azaz mekkora a WtT (Weel-to-Tank) érték, hiszen hidrogén 

esetében ez határozza meg a teljes (WtW) értéklánc kibocsátásait. Emiatt a következőkben a különböző 

                                                           
153

 Az ÜHG kibocsátás kapcsán a teljesség kedvéért meg kell jegyezni, hogy az FCEV jármű vízgőzt bocsát ki, amely 
szintén üvegházhatású. Ugyanakkor a klímavédelemi szempontból a vízgőz kibocsátást a nemzetközi gyakorlat –
helyesen – nem tekinti klímaterhelő kibocsátásnak. Ennek részletesebb kifejtése túlmutat jelen tanulmány keretein, de 
most fogadjuk el, hogy a víz(gőz)-kibocsátás ÜHG hatását elhanyagoló konklúzió helytálló. 
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módokon előállított hidrogén karbon-intenzitási adatait (gyakorlatilag WtT adatokat) mutatunk be, majd ezt 

követően mobilitási értékláncra a WtW adatokat. 

Különböző módokon előállított hidrogén (WtT) karbon-intenzitási adatai  

A fentiekben szakirodalmi vagy tudományos publikációk alapján adtuk meg a hidrogénhez, hidrogén 

értékláncokhoz kapcsolódó ÜHG kibocsátást, de a következőkben bemutatjuk az EU-ban hivatalosan 

használatos fajlagos kibocsátási adatokat is. A 2015/652 irányelv [59] lényegében az üzemanyag-minőség 

irányelv (FQD) szerinti számítási módszertant tartalmazza, melynek alapján az üzemanyag forgalmazóknak az 

üzemanyagok teljes életciklusára számított üvegházhatásúgáz-kibocsátást kell számítaniuk, jelenteniük, és 

ehhez az irányelv fajlagos kibocsátási adatokat (alapértékeket) is tartalmaz számos üzemanyagra, köztük a 

hidrogénre is. Mivel ez EU szinten alkalmazandó jogszabály, ezért a következő táblázatban megadjuk a 

különböző eljárásokkal és/vagy különböző primer energiaforrások alkalmazásával előállított hidrogén 

életciklusára számított üvegházhatásúgáz-kibocsátását (gCO2eq/MJ). A táblázatban – ugyanezen irányelv 

alapján – néhány egyéb üzemanyagra is megadjuk a teljes életciklusra számított ÜHG-intenzitást, de csak 

„orientációs” jelleggel, hogy összehasonlítás lehetővé váljon. Az itt megadott ÜHG-intenzitás alapértékek 

lényegében a fent bemutatott Well-to-Tank (WtT) alapú kibocsátásoknak feleltethetők meg (jó közelítéssel). 

Mivel hidrogén esetében a Tank-to-Wheel (TtW) kibocsátás már „zéró”, pontosabban csak vízgőz, így 

hidrogént tartalmazó (HTC hajtásláncok) értékláncaira ez egyben Well-to-Whell kibocsátásnak is tekinthető, 

ha az adott jármű fogyasztási adataival (MJH2/100 km; kgH2/100 km) elvégezzük az átszámítást. 

36. táblázat: egyes üzemanyagok átlagos, teljes életciklusra számított üvegházhatásúgáz-intenzitási alapértékei 
[59] 

Nyersanyagforrás és folyamat Forgalomba hozott 
üzemanyag 

Teljes életciklusra 
számított ÜHG-intenzitás 
(gCO2eq/MJ) 

Gőzreformálással átalakított földgáz Sűrített hidrogén 
üzemanyagcellában 

104,3 

Teljes mértékben nem biológiai eredetű megújuló 
energiaforrással táplált elektrolízis 

Sűrített hidrogén 
üzemanyagcellában 

9,1 

Szén Sűrített hidrogén 
üzemanyag-cellában 

234,4 

A technológiai kibocsátások szén-dioxid-tartalmának 
leválasztása és tárolása mellett átalakított szén 

Sűrített hidrogén 
üzemanyag-cellában 

52,7 

Hagyományos nyersolaj Benzin 93,2 

Olajpala Benzin 131,3 

Hagyományos nyersolaj Dízel vagy gázolaj 95,0 

Olajpala Dízel vagy gázolaj 133,7 

Földgáz, EU-mix CNG szikragyújtású 
motorban 

69,3 

Földgáz, EU-mix LNG szikragyújtású 
motorban 

74,5 
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A fentiek kapcsán – ismét – kiemeljük, hogy ezek csak WtT értékek, tehát nem lehet őket közvetlenül 

összehasonlítani, hanem a végfelhasználói eszköz, adott esetben egy belső égésű motorral és egy 

üzemanyagcellás hajtáslánccal rendelkező, azonos kategóriájú jármű átlagos hatásfok értékeiben rejlő 

különbséget is figyelembe kellene venni. Másrészről az is megállapítható, hogy az irányelvben (fenti 

táblázatban) megadott, a földgáz+SMR alapú („szürke”) hidrogénre vonatkozó 104,3 gCO2eq/MJ ÜHG 

intenzitás némileg magasabb, mint amit a korábban bemutatott CertifHy rendszer a szürke hidrogénre 

benchmark értékként (91 gCO2eq/MJ) alkalmaz, ami az előbbi módszer életciklus alapú megközelítéséből 

fakad. Továbbá az irányelv úgy számol, hogy a szürke hidrogénhez képest a zöld hidrogén (azaz a nem 

biomassza alapú megújuló energiával és elektrolízissel előállított hidrogén) kb. 91%-os csökkenést jelent az 

életciklus alapú fajlagos kibocsátásban. 

   

76. ábra: a zöld és szürke hidrogén életciklus alapú fajlagos ÜHG-intenzitásának aránya. Forrás: [59] és EASE, 
2017. 

Well-to-Wheel alapú kibocsátások hidrogén értéklánc esetében 

A WtW (azaz teljes értéklánc menti) kibocsátásokat főként azonos végfelhasználói kategóriában, a különböző 

technológiákkal összehasonlításban érdemes bemutatni, mivel így informatív. Emiatt a következő ábra egy 

átlagos személyautó (C-szegmens, azaz kb. egy alsó középkategóriás személyutó) esetére, belső égésű 

motorral (ICE), hidrogén tüzelőanyag-cellás hajtáslánccal (FECV) és akkumulátoros (BEV) hajtáslánccal 

rendelkező változatokra adja meg a WtW alapú kibocsátást (g/km), amely külön is tartalmazza WtT és TtW 

alapú kibocsátásokat, ahol ez értelmezhető (hiszen az FCEV és ICE hajtáslánc TtW zéró emissziós) [60]. 

Másként fogalmazva a következő ábra az üzemanyag előállításával járó kibocsátásokat is figyelembe véve 

adja meg a WtW kibocsátást.  

  

Peremfeltételek: 
- személyautó: C-szegmens, mint 
referencia jármű. 
- ICE: 4,1 l/100 km dízel; 4.8 l/100 
km benzin. 
- BEV: 35,6 kWh akkumulátor, 13 
kWh/100 km fogyasztás. 
120.000 km megtett táv 
átlagában, és 2016-os hálózati 
(grid-mix) adatok alapján. 
- H2/FCEV: 10 kgCO2/kg karbon-
intenzitású SMR előállítás és 
0,76 kgH2/100 km fogyasztás. 
A járművek gyártásából származó 
kibocsátás nincs beszámítva. 
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77. ábra: WtW alapú kibocsátások (gCO2/km) egy középkategóriás (C-szegmens) személyautó esetében ICE, 
FCEV és BEV hajtásláncok, illetve különböző üzemanyag-források esetében. [60] 

A fenti ábráról látható, hogy H2 - FCEV hajtáslánccal – megújuló alapú hidrogént használva – igen alacsony, 

15 gCO2/km (WtW) teljes értéklánc szintű kibocsátás érhető el egy kis-középkategóriás személyautónál, amely 

természetesen némileg magasabb, mint a BEV-vel és zöld villannyal elérhető kibocsátás, de számottevően 

jobb, mint ICE kibocsátások, és szintén jelentősen jobb, mint a német vagy spanyol „átlagos” hálózati mixből 

(grid-mix2016) származó villamos energiával feltöltött BEV használatából származó WtW emisszió. 

Egy másik, talán az egyik legperspektivikusabb FCEV alkalmazási terület a tüzelőanyag-cellás buszoké. A 

következő ábra [61] egy „átlagos”, a városi forgalomban leginkább elterjedt (12 m hosszú) busz WtW alapú 

szén-dioxid kibocsátását mutatja, az alapváltozatnak tekintett dízelhez képest (dízel: EURO-VI, fogyasztás 40 

l/100 km): 1.220 gCO2/km (= 122 kg CO2/100 km). Látható, hogy ennél kicsivel (~10%-kal) kedvezőbb csak az 

SMR (földgáz) alapú és CCS nélküli hidrogént használó tüzelőanyag-cellás busz alkalmazása. Azonban az is 

látható, hogy az elektrolízis alapú hidrogén alkalmazása nem automatikusan vezet kedvezőbb WtW 

kibocsátásokhoz; sőt, a német, brit és holland „átlagos” hálózati - 2015-ös állapot szerinti - gridmix-ből 

származó villannyal még esetenként számottevően kedvezőtlenebb a kibocsátás, mint az alapváltozati dízel 

opcióval. Azonban a nagyon magas nukleáris termeléssel jellemezhető francia, vagy még inkább a nagyon 

magas megújulós (vízerőműves) termeléssel jellemezhető norvég „gridmix” villamos energiával végzett 

elektrolízis már nagyságrendi csökkenést is hozhat a kibocsátásban. A tisztán megújuló alapú („RES”) villamos 

energiából származó elektrolízissel pedig – némileg leegyszerűsítve – gyakorlatilag nullának tekintik a teljes 

értéklánc menti (WtW) kibocsátást154. 

 

78. ábra: WtW alapú kibocsátások (kgCO2/100 km) egy átlagos városi busz (hossz=12 m) esetében ICE-dízel 
EURO-VI és FCEV hajtásláncok esetében, különböző villamos hálózati gridmix-ek esetében végzett 
elektrolízissel nyert hidrogénnel [61] 

Utóbbi évek technológiai fejlesztéseinek eredményeképpen a járművek meghajtására több, egymással 

konkuráló alternatíva alakult ki. Nemzetközi kutatások eredményei egyértelműen azt az álláspontot 

támasztják alá, hogy a különböző hajtásmódok a jármű jellegétől, használat módjától és a használat helyétől 

függően képezhetik a jövő optimális megoldását. Önmagában a hidrogén mobilitási alkalmazására is több 

                                                           
154

 Az egyszerűsítés itt azt jelenti, hogy a jármű és a megújulós energiatermelő technológia (pl. napelem), illetve a 
hidrogéntechnológia gyártási fázisának kibocsátásait nem veszik figyelembe, mivel ez már valóban teljes életciklus (LCA) 
alapú vizsgálatot igényelne. Erre jelen fejezet nem, de az 5.4 fejezet LCA szempontból is kitér. 
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alternatív útvonalon képzelhető el. Jelenleg három fő technikai megoldás létezik a hidrogén felhasználására 

járművek meghajtásához: 

 üzemanyag-cella, 

 közvetlen használat belsőégésű motorban, 

 közvetett használat belsőégésű motorban, de – környezetkímélő hidrogén előállításon alapuló - 

szintetikus üzemanyag formájában. 

E három megoldás esetében szükséges az egyes értékláncok teljes életciklus szemlélettel történő vizsgálata, 

ami a jövő feladatai közé tartozik. A gyorsan változó technológiai lehetőségek tükrében a teljes életciklus 

folyamatos monitorozása szükséges a helyes döntések meghozatalának érdekében, figyelembe véve a 

hidrogén különböző lehetséges felhasználási útjait és az elektromos áramtermelés különböző módjait. 

Jövőbeli elemzések végső célja lehet - a felhasználás módjának és helyének függvényében - megállapítani, 

hogy a hidrogénnek melyik felhasználási módja vagy módjai vezetnek optimális eredményhez. 

5.1.3 Kritikus anyagok, ritkafémek (PGM) használata a TC gyártásban; ezek elérhetősége 

A járműipari felhasználású PEM tüzelőanyag-cellák legfontosabb jelenlegi és az FCH JU által kitűzött műszaki 

és gazdasági paramétereit mutatja a 3. táblázat. Meg kell jegyezni, hogy jelenleg a világ Pt igénye 

hozzávetőleg 200 t/év [48], míg a Föld Pt készlete csupán 40 000 t [62]. 

37. táblázat: PEMFC-k a gépjármű iparban [58] 

 Jelenlegi helyzet Elérendő célok (2025) 

Pt tartalom (g/kW) 0,35 0,10 

MEA Teljesítmény 
(W/cm2 @ 1.5 A/cm2) 

0,75-1 1,5-1,8 

MEA Teljesítménycsökkenés 
(µV/h @ 1,5 A/cm2) 

22 11 

Élettartam (h, 10 % 
teljesítménycsökkenésnél) 

3000 6000  

Teljesítmény-sűrűség (kW/kg) 
   (kW/l) 

2,3 
3,5 

3 
5 

 

Látható, hogy a jelenlegi műszaki színvonalon a Pt tartalom még nagyon nagy: 0,35 g/kW, ami egy 100 kW-os 

középkategóriás gépjármű esetén 35 g Pt felhasználását teszi szükségesség. A tipikus EURO 5-ös emissziós 

rendszerekben a benzines gépjárművek 3 g, míg a dízeles járművek 8 g Pt csoportbeli fémet tartalmaznak az 

autókatalizátorokban a káros anyag kibocsátás csökkentésére (elsősorban a kipufogó gázok szénmonoxid 

tartalmának tökéletes égésére) [63]. A belsőégésű motorok katalizátorában alkalmazott platinafémek 

összetétele azonban a tüzelőanyag cella platinacsoport fémösszetételétől jelentősen eltér. Ezekben a 

katalizátorokban ugyanis rendszerint 3 féle platinafémet használnak: palládiumot, platinát és ródiumot 

nagyjából 5:1:1 és 9:1:1 arányok között. A palládium túlsúlya igen jelentős részben annak kedvezőbb árával 

magyarázható. A belsőégésű motorok katalizátorainak másik komoly problémája a magas üzemi 
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hőmérséklettel együtt járó nagy sebességű gázáram (kipufogógázok), ami együttesen folyamatos aktívelem 

veszteséget okoz. A 4. táblázat megmutatja, hogy különböző lökettérfogatú belsőégésű motorok milyen 

átlagos platinafém veszteséget mutatnak km-enként (30 vizsgált jármű átlagértékei) [64]. 

38. táblázat: Belsőégésű motorok katalizátorainak platinafém fogyasztása kilométerenként 

Motor lökettérfogat 

(ccm) 

Pt fogyasztás (ng / 

km) 

Pd fogyasztás (ng / 

km) 

Rh fogyasztás (ng / 

km) 

1500-2000 8,9 84,5 15,2 

2001-3000 27,3 132,6 33,1 

3001-5000 36,9 167,6 35,3 

 

Az értékek nem tűnnek nagyon magasnak, hiszen egy jármű átlagos élettartama alatt (kb 300 ezer km) a 

katalizátor aktív anyagának csak kb. 1%-át veszti el, azonban ennek biológiai hatásai teljesen ismeretlenek. 

Mint azt az ólom-tetraetil példája mutatta, a biológiai hatások minden kétséget kizáróan már csak azután 

nyertek bizonyítást, amikor olyan magas volt a földfelszíni ólom koncentráció, hogy az már a sarki 

jégrétegekből is kimutatható volt. Ezt a helyzetet szerencsésebb lenne nem megvárni a platinafémek esetén 

[65]. 

A PEM tüzelőanyagcellák esetén a jóval alacsonyabb üzemi hőmérséklet, és jóval alacsonyabb gázáramok 

együttesen jóval kisebb veszteséget okoznak [66]. A jelenlegi trendek alapján a fejlesztések nagyjából 2025-

re lehetővé teszik, hogy FCEV járművek elektródjainak platinafém tartalma ne, illetve csak kis mértékben 

haladja meg a hagyományos robbanómotoros gépjárművek platinafém igényét. Mindezek mellet, 

megfelelően kiépített újrafeldolgozó kapacitásokkal, a hozzá tartozó gazdasági érdekeltséggel, valamint 

törvényi és hatósági háttérrel a tüzelőanyagcellás rendszerek platinacsoport fémeinek vesztesége 

minimálisra csökkenthető. 

5.1.4 Egyéb környezetvédelmi szempontok: eco-design, újrahasználat, újrahasznosítás 

E fejezetben pályázati kiírásokon keresztül, már elnyert és megvalósítás alatt álló projekteken keresztül; 

továbbá a – ma még nagyon ritka, de elvétve létező - konkrét céges gyakorlaton keresztül mutatjuk be a 

jelenlegi helyzetet, és a jövő várható fejlődési irányait a környezettudatos terméktervezés, és 

hulladékkezelés kapcsán. 

A 2.1 fejezetben részletesen bemutatott, EU-s Fuel Cells & Hydrogen Joint Undertaking éves 

rendszerességgel ír ki hidrogéntechnológiai pályázatokat, melyek között rendszeresen találhatók úgynevezett 

horizontális jellegű témák. Ilyen téma lehet a környezetvédelmi szempontú tervezés („eco-design”), 

hulladékkezelési, illetve újrahasznosítási megoldások; ezekre nagyon jó példákat lehet találni az FCH JU 

legutóbbi, 2020-as pályázati kiírásai közt. Ezek jellemzően 2-3 éves időtartamú projektek, EU-s támogatási 
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összegük ~1-2 M€, amelyet a megvalósító konzorcium saját forrása még kiegészít. Az említett témákban a 

következő, jellemzően még csak a megvalósítás korai fázisában lévő projektek a leginkább relevánsak: 

 FCH-04-3-2020: Öko-dizájn (öko-tervezési) tervezési útmutató fejlesztése hidrogén és tüzelőanyag-

cella (FCH) technológiákhoz: 

- A projekt háttere, hogy a hidrogéntechnológiáknak fenntarthatóknak kell lenniük, így a körkörös 

gazdasági modellbe is illeszkedniük kell. („Design for excellence” [DfX] koncepció). Emiatt szükség 

van egy olyan tervezési keretre, amely figyelembe veszi az életciklus végi (EoL155) kezelhetőség 

mellett már a gyártási fázis környezeti vonatkozásait, például: másodlagos nyersanyagok 

használatának lehetőségét a stack komponensek gyártásában, különös tekintettel a kritikus 

nyersanyagokra; és különös figyelmet fordít a visszanyert alapanyagok (így a platina fémek, az 

ionomer membrán stb.) minőségére. Ezen túlmenően ez a projekt meg kívánja alkotni a 

tudományos alapjait a hidrogéntechnológiák kulcskomponensei gyártására vonatkozó jövőbeni 

szabványosítási eljárásnak is, amelyben nagy hangsúly esik a HFC technológiák életciklus végi, 

automatizált és nem destruktív szétszerelési eljárásaira is (design for recycling). Cél egy olyan 

eco-design útmutató megalkotása, amely jól definiált megoldásokat tartalmaz HFC termékekre a 

DfX koncepció keretében, ahol „X” független változó több tulajdonságot is jelenthet: gyártást, 

összeszerelést, költségeket, szétszerelést, újrahasználatot, újrahasznosítást stb. [67] 

 FCH-04-4-2020: Meglévő és újszerű újrahasznosítási (recycling) technológiák fejlesztése és 

validációja a legfontosabb FCH termékekhez: 

- Ez projekt azt célozza, hogy a még nem létező FCH kulcs-komponensekre (pl. szilárd oxidos 

technológiák egyes alkotóira, elektrolizálók platinafém alkotóira) fejlesszen és validáljon 

újrahasznosítási eljárásokat. Ennek során különböző fizikai, kémiai és termikus eljárásokat is 

vizsgálnak, és rangsorolnak életciklus (LCA) szemléletet használva. (E projektnek az itt említett 

többi, hasonló célú projekttel – főleg az eco-design projekttel (FCH-04-3-2020) - együtt kell 

működnie.) [67] 

 FCH-04-5-2020: Tüzelőanyag-cellás és hidrogén technológiákra vonatkozó Életciklus 

Fenntarthatósági Elemzés útmutatóinak kidolgozása: 

- A téma általános célja egy módszertani keretrendszer létrehozása, amely meghatározza a 

követelményeket és útmutatást nyújt a hidrogéntechnológiák és alkalmazások LCSA 

elemzésének végrehajtásához. Az LCSA (Life Cycle Sustainability Assessment) életciklus alapú 

fenntarthatósági vizsgálatot jelent, amely az adott rendszer környezeti, gazdasági és szociális 

dimenzióira is kiterjed; a módszer egyben keretet nyújt a versenytárs műszaki megoldásokkal 

való igazságos összehasonlításhoz. A vizsgálatok a gazdasági és szociális dimenziókon belül 
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 EoL: „End of Life” kifejezéssel szoktak utalni az életciklus végi termékfázisra. 
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kiterjednek a kritikus nyersanyagok használatára is. A projekt során gyűjtött vagy előállított LCA 

adatokat elérhetővé kell tenni nyilvános LCA leltárakban (LCA Inventory), mint pl. - a Joint 

Research Center által üzemeltetett - EU-s LCA platformban. A projekt tervezett hossza ~3,5 év. 

[67] 

 BEST4Hy Project: SustainaBlE SoluTions FOR Recycling of end of life Hydrogen Technologies. Ez a 

fentebb említett, FCH-04-4-2020 pályázati kiírás nyertes projektje, mely 2021. január 1-én indult és 

2023 végéig tart. Teljes költségvetése 1,586 M€.156) A projekt célja, hogy TRL5 szintre hozza a PEM és 

SOFC típusú tüzelőanyag-cellák hasznosítási technológiáját, különös tekintettel a ritkafémek (platina 

csoport fémeinek), ritkaföld fémeknek, kobaltnak és nikkelnek minél magasabb arányú 

visszanyerését. A BEST4Hy erős konzorciumból áll, melyben tüzelőanyag-cella gyártók, 

újrahasznosítást végző cégek, kutatóintézetek vannak jelen, és szintén életciklus (LCA) alapú 

megközelítést alkalmaznak. Emellett a hulladék státuszra vonatkozó jövőbeni szabályozásra is 

javaslatot tesznek, illetve tréning programot is kidolgoznak, hogy az ipari gyakorlatba minél nagyobb 

mértékben átvihető legyen az újrahasznosítási technológia. A projektet megvalósító konzorcium: 

Parco Scientifico Tecnologico per l'Ambiente (IT, koordinátor); Francia Atomenergia és Alternatív 

Energiák Bizottság (FR), Torinói Politechnikum (IT), Hensel Recycling GmbH (DE), Elringklinger AG 

(DE), Aktsiaseltta Elcogen (ET), Rina Consulting SPA (IT), Ljubljanai Egyetem (SL).  

 eGHOST Project: Establishing Eco-design Guidelines for Hydrogen Systems and Technologies. (Ez a 

fentebb említett, FCH-04-3-2020 pályázati kiírás nyertes projektje, mely 2021. január 1-én indult és 

2023 végéig tart. Teljes költségvetése 1,133 M€.157) E projekt „eco-design” (környezetbarát 

tervezési) kritériumok kifejlesztését célozza az európai hidrogén szektorban. Két útmutató kerül 

kidolgozásra hidrogéntechnológiai termékekre (pl. PEM tüzelőanyag-cellára, SOE elektrolizálóra), és 

a kidolgozás tapasztalatait, általános érvényű megfontolásait egy eGHOST Fehér Könyvben foglalják 

össze, ami kiindulási alapként szolgálhat más hidrogéntechnológiai termékek környezetbarát 

tervezéséhez. Ez lényegében a terméktervezés legkorábbi fázisaiba igyekszik bevinni az eco-desing 

alapelveket, és a termék minden életciklusára vonatkozóan: gyártás, használat, hulladékká válás.  

Látható tehát, hogy az EU a hidrogéntechnológiák egészen korai státuszában már hangsúlyt helyez a 

környezetbarát tervezési folyamatra, bele értve az anyagfelhasználási kérdéseket, a hulladékká válás fázisát 

is. Nagy számban vannak, illetve indulnak EU-s kezdeményezések, projektek, válnak elérhetővé jó 

gyakorlatok, útmutatók vagy akár szabványok a következő években. Ez egyébként azért is megkerülhetetlen, 

mivel az EU Green Deal, az EU Új Iparstartégiája, vagy a korábban elfogadott Körkörös Gazdaság Irányelv, a 

fenntartható beruházásokat segítő „EU Taxonomy” mind megkövetelik az ilyen irányú fejlesztéseket. Ma még 

vannak szűk keresztmetszetek, de a fent – nem teljeskörűen – bemutatott projektek és erőfeszítések 
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 https://cordis.europa.eu/project/id/101007166  
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eredményeként a hidrogéntechnológiák terjedésének expanzív fázisára ezek megoldódnak. Hulladékkezelési 

szempontból a tüzelőanyag-cellák, elektrolizálók nem fognak feloldhatatlan hulladékgazdálkodási problémát 

okozni; ezt a következőkben bemutatandó céges gyakorlatok is előre vetítik. 

A már létező céges gyakorlatok közül megemlítjük a Ballard-ot, mint a világ egyik legjelentősebb tüzelőanyag-

cella gyártóját, amely visszaveszi ügyfeleitől a leselejtezett TC-ket, és ha alkalmasak rá, akkor egy felújítási 

program keretében a technológia „lelkét” jelentő MEA-t kicserélik; de a hosszabb élettartamú bipoláris 

lemezeket és egyéb komponenseket tovább tudják használni. E felújítással egyébként jelentős (~30%) 

költségcsökkentés is elérhető az ügyfelek részére. A MEA-kat ez után külsős hulladékkezelő szakcégnek adják 

át, amely a platinafémeket kb. 95%-os hatásfokkal tudja kinyerni. [68] 

          

79. ábra: a Ballard 3R (reuse, reduce, recycle) koncepció keretében elért eredményei a cég jelenlegi 
gyakorlatában [68] 

 

Másik példát említve, az egyik legtekintélyesebb német kutatóintézet, a Fraunhofer Institut is részt vesz – 

konzorcium vezetőként - tüzelőanyag-cella újrahasznosítási projektben, amely 2020 és 2023 között zajlik és 

PEM TC-kre összpontosul. A „BreCycle” nevet viselő projektben a Fraunhofer, a Proton Motor Fuel Cell, a 

MAIREC Edelmetallgesellschaft, az Electrocycling és a KLEIN Anlagenbau cégek vesznek részt. Az 

újrahasznosítási eljárás különösen az elektróda bevonatok értékes alkotóinak (pl. platina, ruténium), és a 

polimer membrán szeparálására fókuszál. (Az elektródáról a katalitikus aktivitást biztosító platina-bevonat és 

a műanyag komponens szeparálása jelenti a fő kihívást.) A Fraunhofer véleménye szerint arra nincs még 

kellően érett és ipari léptékben alkalmazható folyamat, mely a polimer membránt kellő hatékonysággal 

szeparálná a sorban következő, „hagyományos” pirometallurgikus folyamat előtt; ezáltal megakadályozva 

azt, hogy a membrán egy részéből az olvasztás során – környezetileg káros hatású – hidrogén-fluorid 

keletkezzen. (Ahogy korábban már említésre került, a nafion membrán polimer láncai fluort is tartalmaznak.) 

Emiatt ez a projekt is vizsgálja már a korai fázisú, környezetbarát terméktervezés lehetőségeit („Design for 

Recycling”, „Design for Circularity”), hogy az újrahasznosítási folyamat minél könnyebben megvalósítható 

legyen, és egyes cellákra valamint teljes stack-re is alkalmazható legyen. [69] 

 

A vízszükséglet kérdései 

A következő ábra a legjellemzőbb három hidrogén előállítási folyamat elméleti (fajlagos) vízszükségletét 

mutatja, amelyek a reakciók sztöchiometriai egyenletéből adódnak. A tényleges értéket– kisebb mértékben – 
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még befolyásolhatja a konkrét technológiai kialakítás, az input anyagok nedvességtartalma, vagy az 

előzetesen szükséges víztisztítási eljárás. 

 

80. ábra: elméleti vízszükséglet egységnyi tömegű hidrogén előállításához a legjellemzőbb előállítási módok 
esetén [16] 

Gyakori kérdésként merül fel, hogy főleg az elektrolízis alapú hidrogén előállítás nem jelent-e túlzott mértékű 

vízigényt? Ennek megvilágítására néhány alapvető számítás megfelel: az EU Hidrogén Stratégiájában említett, 

~10 millió tH2/év elektrolízis alapú előállítás a fenti fajlagos alapján ~90 millió t vízfogyasztást igényelne EU 

szinten. E vízmennyiség összehasonlításokban158:  

 az EU éves édesvíz felhasználásának mindössze 0,00478%-a, 

 az EU27-ben éves szinten hulló csapadékmennyiség 0,0288%-a. 

Tekintve, hogy a jobb mérési pontosságú vízmérő órák esetében a mérési hiba 0,5-1,0% körüli159, 

gyakorlatilag a 10 millió tH2/év EU szintű hidrogén előállítás vízigénye a jelenlegi vízfelhasználás mérési 

pontosságából fakadó mennyiségnél kb. két nagyságrenddel kisebb, azaz gyakorlatilag az össz-vízigényben 

nem lesz kimutatható. 

Emellett 1 kg hidrogén elegendő például: 

 személyautóval 100-140 km megtételére, vagy 

 5,65 kg ammónia alapú műtrágya előállítására, vagy 

 15 kg vasszivacs előállítására (az acélgyártási folyamatban). 

A vízminőséget tekintve az elektrolízishez valóban tiszta (ioncserélt) víz szükséges, mivel alkalmasságát 

általában megadott vezetőképességi paraméterhez (μS/cm) kötik, azonban ez akár tengervízből vagy 

szennyvízből is előállítható, pl. egy fordított ozmózisos szűréssel. Például az ambiciózus portugál hidrogén 

stratégia (2-2,5 GW beépített elektrolízis összeteljesítmény 2030-ra) explicit felveti a tisztított szennyvíz 

használatát az elektrolízis vízigény kielégítésének egyik forrásaként. 

A vízminőséget tekintve - szemben a hagyományos, kőolaj finomítói eljárásokkal, ahol rendkívül nagy 

mennyiségű vizet használnak fel (pl. hűtővízként), és ahol a vízszennyezés esélye felmerülhet - a hidrogén 
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 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Water_statistics#Water_abstraction 
159

 Aktuális térfogatáramtól is függően: https://www.tettyeforrashaz.hu/index.php?mid=165 
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technológiák esetében ilyen jellegű vízszennyezés nem várható. A járművekben alkalmazott PEM 

tüzelőanyag-cellák gyakorlatilag tiszta vizet bocsátanak ki; ebből fakadóan ezek környezeti kárt, vízkárt nem 

okozhatnak. 

     

81. ábra: hidrogén tüzelőanyag-cellás járműből távozó víz minőségének „látványos demonstrálása” egy 2018-
ban Budapesten, a Várkert Bazárban megrendezett hidrogén autó bemutató alkalmával [70] 

 

5.2 Felsőoktatási helyzetkép a hidrogéntechnológiai ismeretek oktatása és K+F terén 
 

A Nemzeti Hidrogéntechnológiai Platform – 2020 késő őszén végzett160 - online felmérése során 12 

felsőoktatási intézmény nyilatkozott kutatásfejlesztési és oktatási kapacitásairól a hidrogéntechnológiák 

területén. [71] A felmérés alapvető célja az volt, hogy képet kapjunk a magyar felsőoktatási intézmények 

helyzetéről az oktatás és a K+F tekintetében a hidrogéntechnológiák terén. Az ipari alkalmazások által 

meghatározott fókuszterületeket szem előtt tartva összegyűjtöttük azokat a kutatási témákat és 

tantárgyakat, melyek relevánsak a munkaerő-utánpótlás képzése és az ipari folyamatok korszerű alkalmazása 

szempontjából. Nem hagytuk figyelmen kívül a hidrogéngazdaság társadalmi „horizontális” vetületei 

tekintetében végzett munkát sem. 

A felmérés kiértékelésekor egyértelművé vált, hogy a felsőoktatási intézmények közül a BME rendelkezik a 

legerősebb hidrogéntechnológiai potenciállal mind a kutatás, mind az oktatás terén. Egyes vidéki 

intézmények (Miskolc, Debrecen, Kecskemét, Pécs, Veszprém) a felzárkózás fázisában vannak. A 

témakoncentrációnak és a hálózatosodásnak még a csírái is alig jelentek meg ebben a szektorban, ezért a 

jövőben az együttműködésekre jóval nagyobb hangsúlyt kell fektetni a közeljövőben. Az ipari 

együttműködésben művelt témák száma is alacsony, így a K+F és az oktatás ráhangolása a felhasználói 

igényekre elengedhetetlen. 

Az oktatás tekintetében elmondható, hogy a témadiverzitás megfelelő, de a tantárgyakba építés nem 

szisztematikus, az egyes képzőhelyeken adott információhalmaz nem egyenszilárd. Mindenképpen ajánlatos 

lenne egy olyan alapozó kurzus beépítése a mérnökképző (gépész, villamos, környezetmérnök, vegyész) és 

természettudományi (fizikus, kémikus, környezettan) kurrikulumokba, melyekre támaszkodva később az 

egyetemek szakirányú képzéséket, illetve PhD témákat alapozhatnának. Erre kitűnő lehetőséget kínál az 

elmúlt évben bevezetett kooperatív PhD képzés (ipar és felsőoktatás) együttműködése, ennek megcélzása a 
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közeljövő alapvető feladata lehetne. A felmérés alapján legalább 6 intézmény mintegy 10 karán 

bevezethetőek lennének ezek a kurzusok, melyek gyakorlati képzéssel kiegészíthetőek elsősorban a duális 

képzésbe már bevont felsőoktatási intézményekben. 

5.2.1 Oktatás 

A felsőoktatási tevékenység értékelése azért kulcsfontosságú, mert mind az ipari tevékenység 

megalapozásához, mind a K+F munkák végzéséhez jól képzett hallgatókat vár a terület. A magyar fizika és 

kémia oktatás közismerten magas színvonalú és elismert a világban. Ezt a kiváló diákolimpiai szereplések 

bizonyítják. Ezekre az alapokra kifejezetten jól lehetne építeni olyan ismereteket, amely a modern 

technológiák – köztük a hidrogéntechnológia – promócióját szolgálnák. 

Elemzésünket ugyanakkor azzal a kijelentéssel kell kezdenünk, hogy egyetlen magyar egyetemen sincs olyan 

kurzus, ami tisztán hidrogéntechnológiai ismereteket közölne. Ezzel együtt a jelenleg közölt felsőoktatási 

ismereteket a jobb összehasonlíthatóság érdekében – a K+F felmérés értékeléséhez hasonlóan - itt is 

összevontuk olyan kategóriákba. melyek lehetővé teszik az ipari tevékenységekkel történő direktebb 

összevetést. Eszerint az alábbi kategóriákba soroltuk tehát a közölt ismereteket: 

 „hidrogén előállítás” tartalmazza: a hidrogén előállítás + elektrolízis témaköreit, 

 „hidrogén üzemű járművek” tartalmazza: a hidrogén üzemű járművek + üzemanyag-cellás hajtáslánc 

témaköreit, 

 „hidrogéntárolás” tartalmazza: a hidrogén tárolás (pl. energiatárolási ismeretek) és kémiai 

hidrogéntárolás témaköreit, 

 „egyedi” kategória tartalmazza161: a hidrogén szerepe a Power-to-Fuel láncban; hidrogénüzemű 

gázmotorok, gázturbinák; hidrogénenergetika alapjai; alap művelettani ismeretek; homogén 

katalízis; a hidrogén biotechnológiai előállítása; biogáztermelés során felhasznált hidrogén, 

biogáztermelés optimalizálása; a hidrogén szerepe a nagyvákuum előállításában; hidrogén elem 

jellemzése (vegyületei, reakciók, izotópjai, hidridek); hidrogén gázpalack jellemzése (+reduktor 

jellemzése). 

A következő ábra azon tantárgyak számát mutatja egyetemenként162, ami foglalkozik bármilyen, fent említett 

hidrogéntechnológiai témakörrel (százalékosan kifejezve).  
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 Egyedinek minősült minden olyan téma, ami csak egy egyetemen fordul csak elő egy tárgyban. 
162

 A kérdőív minden hazai egyetemnek megküldésre került, de érthető módon, teljesen éltérő profiljuk miatt néhány 
intézmény (pl. az Állatorvosi Egyetem, a Pázmány Péter Egyetem) azt jelezte vissza, hogy a kérdőív kitöltése nem 
szükséges részükről, mivel nem találkozik oktatási profiljukkal. 
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82. ábra: hidrogén vagy hidrogéntechnológiai ismeretet tartalmazó tantárgyak számának megoszlása 
egyetemenként 

Pozitív kezdeményezések, tendenciák természetesen vannak, például a PTE-n kialakításra került egy 

tematikus kurzuscsokor, ráadásul a hidrogéntechnológiai területen az egyik legrégebb óta aktív helyi KKV163 

közreműködésével, amely így jelentős (saját) gyakorlati fejlesztési tudást is tudott e kurzusba integrálni. 

Külön meg kell említenünk, hogy adminisztratív jellegű hiba miatt nem érkezett be időben a Miskolci 

Egyetem online adatszolgáltatása, és emiatt nem szerepel az ábrákon, mivel ezek az online adatszolgáltatás 

révén begyűjtött adatbázisból lettek generálva és így készült el az elemzés. Ezért így külön kiemeljük, hogy a 

hidrogéntechnológiai oktatásban már jelenleg is aktív a Miskolci Egyetem, és alapvető profiljának 

megfelelően főként a hidrogénhez kapcsolódó ismeretek, Power-to-Gas megoldások, hidrogén 

földgázhálózati bekeverési ismeretek, továbbá gázkészülékekben történő hidrogén felhasználhatóság témái 

állnak a középpontban. 

A felmérés azt is megmutatta, hogy a legtöbb egyetemen – kevés kivételtől eltekintve – egy-egy 

szemeszterben csak néhány óra (azaz néhány x45 perc) a hidrogéntechnológiai ismeretek oktatása, mivel 

nem önálló tantárgyként jelennek meg, hanem általában valamilyen tantárgyba „beágyazva”. Konkrét 

példákat említve: energiatárolás, műszaki kémia, műszaki hőtan, járműtechnológia stb. tantárgyak 

keretében, egy-két tanóra terjedelemben történik általában a hidrogénnel kapcsolatos ismeretek oktatása. 

 

83. ábra: az egyes témakörök megjelenése a jelenleg oktatott tantárgyakban 
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Az ábrából világosan látszik, hogy a hidrogén, mint üzemanyag és a hidrogén előállítása dominálja az oktatási 

porondot. A témákból 10%-al részesednek a hidrogénhajtású járművekre vonatkozó ismeretek, és ennél 

kisebb részesedés jut a gázhálózatokra (7%) és a Power-to-gas (8%) megoldásokra. A hidrogéngazdaság 

horizontális vetületei pedig alig kerülnek szóba (5%). 

Ugyanez a jelenség figyelhető meg a K+F kutatási témaköröknél is. Az ipari alkalmazásoknál is hasonló a 

helyzet, kicsit más a sorrend, ott a hidrogén előállítás és tárolás áll az első két helyen, és csak ezt követi a 

hidrogén, mint üzemanyag témakör. A járműipari alkalmazások oktatási is gyerekcipőben jár, miközben az 

USA-ban és a Távol-Keleten (Japán, Dél-Korea, Kína) már ilyen tematikájú egyetemi tanszékeket alapítottak, 

és a tőlünk nem túl távoli országok egyetemein (pl. Ausztria, Németország, Norvégia) is jelentős méretű 

csoportok dolgoznak a hidrogénnek kapcsolatos elméleti és gyakorlat-közeli kutatási témákon. Hozzánk 

legközelebb a Grazi Egyetem rendelkezik jelentős ilyen kapacitásokkal (idézet a honlapról: „Within the 

Institute of Chemical Engineering and Environmental Technology (CEET), the Working Group for Fuel Cell and 

Hydrogen Systems is at the forefront of innovative process and material development for fuel cells, hydrogen 

production and purification, life time optimization for fuel cells, catalyst characterization and manufacturing.”)  

 

84. ábra: hidrogénhez kapcsolódó ismereteket oktató tantárgyak száma, és a témák százalékos megoszlása 
ezeken belül, egyetemenként 

A felsőoktatási intézmények egyes karai nem kapkodnak a hidrogénes témák oktatása után. Az intézmények 

több mint felénél csak 1 kar egyes szakjain hallanak a hallgatók a hidrogéntechnológiákról. A 

gazdaságtudományi képzésekbe jelenleg csak elvétve beszélnek a hidrogéngazdaságról, pedig a megújuló 

energia és körkörös gazdaság, mint fogalom, már jóval több helyre „beküzdötte” magát (17 magyar 

intézményben vannak erre irányuló kurzusok). A megújuló energiák mellett a környezettudatosság és a 

körkörös gazdaság és a zöld technológiák is jelentős teret nyertek. Kívánatos lenne, hogy ebben a 
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felsorolásban a hidrogéngazdaság is minden egyes képzőhelyen megjelenjen. A következő ábrán bemutatjuk, 

hogy egyes intézményeken belül milyen számosságban vesznek részt karok a hidrogéntechnológiai ismeretek 

oktatásában. Ha csak a gazdaságtudományi karokon bevezetnénk a hidrogéntechnológiák oktatását, akkor 

nagyon gyorsan négy-hat olyan képzőhellyel gyarapodhatnánk, ahol szisztematikus ismeretátadás folyik ezen 

témakörben. 

 

85. ábra: hidrogéntechnológiai ismeretek oktatásában részt vevő karok száma egyetemenként 

 

5.2.2 Hidrogénnel kapcsolatos K+F az egyetemeken 

A kérdőív az egyetemeken folyó, hidrogénhez, illetve hidrogéntechnológiákhoz is kapcsolódó kutatásokra is 

kitért.  

Az egyetemek K+F tevékenysége optimális esetben követnie kellene az ipar tevékenységből származtatható 

igényeket. Első körben azt vizsgáltuk meg, hogy egyáltalán hány egyetemi karon vannak jelen a 

hidrogéntechnológiai kutatásoknak legalább a csírái. Azt találtuk, hogy 7 egyetem 11 kara foglalkozik 

valamilyen szinten hidrogéntechnológiai kutatásokkal. A technológiával foglalkozó karok közül 4 a BME-hez 

tartozik. 

 

86. ábra: egyetemi karok száma a hidrogénhez kapcsolódó K+F-ben egyetemenként 
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Az ipari szereplők tevékenységeivel való megfeleltethetőség érdekben a kérdőíveken megjelenő válaszokat 

csoportosítottuk. A témák besorolására azért volt szükség, hogy az ipari szereplők tevékenységéhez 

legközelebbi kategóriákat hozzuk létre és ezáltal biztosítsuk az összehasonlíthatóságot, valamint lehetővé 

tegyük következtetések levonását. Megállapítható volt, hogy az egyetemeken művelt K+F témák nagy 

vonalakban lefedik az ipari alkalmazások főbb területeit, ugyanakkor számos olyan kezdeményezés is fut, 

aminek jelenleg nincsen ipari leképeződése (pl. biológiai rendszerekkel történő hidrogéntermelés). Ezekre a 

témákra a nemzetközi tapasztalatok feltárásakor érdemes lesz odafigyelni, mert egyik-másik terület a 

laboratóriumi vizsgálatok során ipari alkalmazhatóságot tekintve bíztató lehet. Visszafelé is igaz a tétel, 

vannak olyan ipari tevékenységek, melyeknek egyáltalán nincs kutatási háttere ma hazánkban (pl. hidrogénes 

hajtásláncok). 

A kérdőív a jelenlegi és jövőbeni kutatási szándékra is rákérdezett, így a kapott számszerű eredményeket – a 

következő ábrán - egyetemenként feltüntettük mind a jelenlegi és közeljövőben művelni tervezett témák 

tekintetében. 

 

87. ábra: hidrogénhez, illetve hidrogéntechnológiákhoz kacsolódó kutatási témák száma egyetemenként 

Megállapítható, hogy ebben is a BME viszi a vezető szerepet, de a többi egyetemi kutatóhely is megkezdte a 

felzárkózást. A válaszadók közül hiányzik a Szegedi Tudományegyetem, a Széchenyi István Egyetem (Győr) és 

– látszólag - a Miskolci Egyetem, ahol sejthetően folyik valamilyen tevékenység ezekben a témakörökben. 

Érdemes lenne egy második körös lekérdezés keretében ezen egyetemek törekvéseit is feltárni. Ismét 

megjegyezzük, hogy csak adminisztratív jellegű hiba miatt nem érkezett be időben a Miskolci Egyetem 

vonatkozó adatszolgáltatása, ezért így külön kiemeljük, hogy több hidrogénhez kapcsolódó K+F téma fut, 

illetve terveznek ilyet a jövőben Miskolci Egyetemen, így pl. hidrogén tárolása földtani közegben, geológiai 

formációkban és a tárolásának kockázatai; PtG technológiák gáz- és villamos energia rendszerekkel történő 

összekapcsolásának vizsgálata; hidrogén előállítási módszerek vizsgálata, kitérve a gazdasági kérdések 

elemzésére is. 

A jelenleg futó K+F-ek tématerületi megoszlásából látható, hogy a legnépszerűbb területek a hidrogén, mint 

alap- és üzemanyag, a hidrogén előállítás és a hidrogén tüzelőanyag cellák. Meglepően kevés az érdeklődés a 

járművek és hajtásláncok iránt, pedig az ipari érdeklődés ezen a területen erős, különösen a nemzetközi 



269 
 

trendeket tekintve, hiszen egyes gépkocsigyártók már 2024-re jelentős szériában kívánnak 

hidrogéntechnológiai alapon működő termékeket kibocsátani.  

A hidrogénalapú energiatárolás sem népszerű téma, pedig e jelenlegi energiatermelő rendszerek 

kiegyensúlyozásánál ennek vizsgálata alapvető lehet. A napelemek szaporodásával a fölös („többlet”) 

elektromos energia lekötésének egyik módja a hidrogéntermelés lehet, ami sok előzetes tanulmányozást 

kíván. Ebben a tekintetben és a hidrogéngazdaság egyéb horizontális vetületei esetében a kutatási témák 

szintén alulreprezentáltak, a jövőben itt is nagyobb aktivitás lesz szükséges. 

 

88. ábra: jelenleg futó K+F-ek tématerületi megoszlása 

 

 

89. ábra: jelenleg futó K+F-ek tématerületi megoszlása egyetemenként 

Az ábrából látható, hogy a BME valamennyi iparilag releváns tématerületen rendelkezik kutatási aktivitással. 

A hidrogéngazdaság horizontális vetületeivel jelenleg egyedül itt foglalkoznak, és az egyéb kategóriába 

besorolt „egzotikus” témák is kizárólag itt futnak. Ugyanakkor bíztató, hogy minden válaszadó intézményben 

legalább két téma fut, ami segítheti az együttgondolkodás kialakítását és a kritikus kutatói tömeg kiépítését. 

Erre feltétlenül szükség lesz, ha fel kívánjuk gyorsítani a hidrogéntechnológiák bevezetésének folyamatát 

hazánkban. 

A jövőbeni K+F terveket vizsgálva megállapítható, hogy az üzemanyag témáról az üzemanyag-cellákra 

helyeződik át a figyelem a tervek szerint. Jelentősen emelkedik majd a hidrogéntárolás iránti érdeklődés is. 

Mindemellett fokozódni fog az egyetemeken a témadiverzitás, ha a terveknek megfelelően sikerül fejlődni. 
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Ezen a ponton meg kell említeni, hogy két további jelentős szervezet nem vett részt a felmérés ezen 

részében: az ELKH TTK Anyag- és Környezetkémiai Intézete és a Bay Zoltán Intézet. Ezek a szervezetek 

további olyan aspektusokat hozhatnak be a kutatási palettába, ami az egyetemi műhelyekben nem, vagy csak 

kis súllyal van jelen. A témadiverzitás fejlődése azt eredményezheti, hogy minden olyan téma, ami iparilag 

releváns, a következő 5 év végére meg fog jelenni az intézmények kutatási palettáján.  

5.2.3 Következtetések 

A BME domináns szereplője mind a K+F mind az oktatási szektornak a hidrogéntechnológiák esetében. Az 

egyetemek között gyakorlatilag nincs együttműködés a hidrogéntechnológiai témákban. Célszerű lenne egy 

hálózatosodási projektet létrehozni, akár a Nemzeti Hidrogéntechnológiai Platform szervezésében vagy más 

módon. 

Vannak olyan témák, amit egyetlen kutatóhelyen, egyetlen laborban vizsgálnak csupán. Ezeket jó lenne 

bekapcsolni a hálózatosodási folyamatba, a kritikus kutatói tömeg növelése érdekében. 

A hidrogéngazdaság horizontális vetületei alulreprezentáltak a kutatásokban. A szabályozás kérdéskörei alig 

kutatottak pillanatnyilag. Valószínűleg a kormányzati szférából jövő ösztönzők változtathatnak ezen a 

helyzeten. 

A fentiekből az következik, hogy egy jelentős témaszelekció és témaintegráció mindenképpen szükségessé 

válik a következő időszakban. 

Az oktatás alsó szintje (BSc) tekintetében szerencsés lenne valamilyen minimális közös nevező, és utána már 

mehetne az egyedi intézményekre jellemző építkezés, ami a K+F tevékenység személyi utánpótlását segítené. 

Célszerű lenne hidrogénes témákat építeni a kooperatív doktori programokba a legmagasabb szintű tudás 

megszilárdítása és a kutatói utánpótlás kiképzése és a kutatói utánpótlás kiképzése érdekében. 

Célként kellene kitűzni, hogy a hidrogéngazdaság, mint fogalom minél több gazdaságtudományi képzőhelyen 

is bekerüljön a fogalomtárba, az ismertetendő új tiszta technológiák közé. 

(Jelen kiértékelés teljes verziója az NHT Platform online felületén elérhető.) 

5.3 Hidrogén biztonság és társadalmi elfogadottság 
 

A hidrogén alapú mobilitás és energetika horizontális jellegű témái között fontos helyen szerepelnek a 

hidrogén biztonság és a társadalmi elfogadottság kérdései. Főként az első sikeres hazai projektek érdekében 

ezekre kiemelt hangsúlyt kell fektetni. 

5.3.1 Hidrogén biztonság fontosabb aspektusai 

Talán az egyik első kérdés, ami a laikus közvéleményben vagy akár energetikai szakemberek körében a 

hidrogénnel kapcsolatosan felmerül, hogy vajon kellően biztonságos-e, mint energiahordozó és 

motorhajtóanyag? A hidrogénnek, mint minden más energiahordozónak, vagy üzemanyagnak magas az 

energiatartalma, hiszen éppen ez az egyik fontos tulajdonság, amely alkalmassá teszi ezeket ilyen célra. 
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A hidrogén felhasználás lehetőségeinek tanulmányozásához szükséges annak tulajdonságait megismerni. A 

hidrogén alapvető fizikai, kémiai tulajdonságai a következők: 

- színtelen, szagtalan, íztelen gáz; nem mérgező, nem rákkeltő, nem radioaktív164, 

- éghető gáz: széles koncentráció tartományban gyúlékony és robbanékony, 

- legkisebb sűrűségű gáz (~14,4-szer könnyebb a levegőnél), sűrűsége 0,08989 kg/Nm3  

- nagy a diffúziós sebessége (emiatt könnyen elkeveredik), jó a hővezető képessége  

- magas a fajhője, nagy az elektromos vezetőképessége 

- fűtőérték (LHV): 120 MJ/kg (=33,3 kWh/kg = 10,8 MJ/Nm3) 

- égési hőmérséklete 2600 °C 

- gyulladási határkoncentráció: 4–75%(V/V) 

- égéshő (HHV): 141 MJ/kg (=39,1 kWh/kg = 12,7 MJ/Nm3), 

- forráspontja (-252,8 °C) igen alacsony, így nehezen cseppfolyósítható, 

- folyadék állapot sűrűsége 70,8 kg/m3, 

- égésterméke nem környezetkárosító; esetleges kiszökése, kiömlése visszamaradó 

környezetszennyezést nem okoz (mint pl. fosszilis üzemanyagok esetében), 

- világegyetem leggyakoribb eleme a világűrben: állócsillagok ~96%-a hidrogén, a teljes univerzum 

anyagának kb. 75%-a hidrogén. A Földön is igen elterjedt, de tiszta molekuláris (vagy atomos) 

formájában nem, hanem csak vegyületeiben fordul elő (pl. víz, szerves anyagok). 

A fenti tulajdonságok ismertetése alapján a hidrogén széleskörűen felhasználható, ideális másodlagos 

energiahordozó, motorhajtó anyag; illetve vegyipari alapanyag, továbbá hűtőközegként is alkalmazható.  

Tulajdonságai sok szempontból kedvezőek, főleg, ha a ma uralkodó fosszilis üzemanyagokhoz, 

energiahordozókhoz képest vizsgáljuk: nem toxikus, nem korrozív, nem rákkeltő, nem üvegházhatású, nem 

radioaktív, környezetbe való véletlenszerű kijutása során nem okoz semmilyen visszamaradó 

környezetszennyezést. A hidrogén vízben igen kis mértékben oldódik, viszont nagyon jól oldódik egyes 

fémekben (palládium, platina, nikkel). 

A hidrogén tehát igen gyakori elem, „elvileg korlátlan” mennyiségben rendelkezésre áll, de csak kötött 

formában, azaz vegyületeiben fordul elő, amelyekből számottevő mennyiségű energia befektetésével lehet 

előállítani a hidrogént (pl. vízbontással 286 kJ/mol). Viszont előállítása igen sokféle módszerrel történhet, 

akár decentralizáltan, azaz kisebb léptékben, a felhasználása helyén (on-site) is előállítható, és – pl. 

tüzelőanyag-cellákban – jó hatásfokkal fel is használható. Ez az elterjedt és nagy mennyiségű földrajzi 

előfordulás éles ellentétben áll a jelenleg használt fosszilis energiahordozóink előfordulásával, amelyek – 

különösen pl. az olaj – egyes régiókra koncentrálódnak, és amelyek nem ritkán politikailag instabil régiók. Ha 

tehát a biztonság fogalmát nem csak a szűk értelemben vett, fizikai-kémiai tulajdonságokból fakadóan 

                                                           
164

 A hidrogén egyik izotópja a trícium radioaktív, de a mi szempontunkból a trícium nem releváns. 
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vizsgáljuk, hanem kiterjesztve, pl. az energiaellátás biztonságát, forrásdiverzifikáció lehetőségét is bele értjük, 

akkor a hidrogén e tényezők javításához is érdemben hozzá járulhat.  

A hidrogén nemcsak 250 évvel ezelőtti felfedezése miatt nem tekinthető újszerű „jelenségnek”, hanem igen 

elterjedt és kb. százéves múltra visszatekintő vegyipari alkalmazása miatt sem. 

A hidrogén gyúlékony anyag, vízzé ég el (az ún. durranógáz reakcióban): 2H2+ O2 → 2H2O 

A hidrogéngáz és az oxigéngáz keveréke durranógázt alkot. Ha meggyújtjuk, csattanó hanggal felrobban. (A 

robbanásveszély miatt tilos az oxigént és hidrogént tartalmazó tartályok egymás melletti tárolása.)  

A tiszta hidrogén csendesen, színtelen lánggal ég; nappali fényben szinte nehéz szabad szemmel a hidrogén 

láng detektálása, ezért fokozott biztonság mellett használható.   

 

90. ábra: bal oldalon egy hidrogén égő lángja, jobbra egy propán láng ég; nappali fényben a propán láng jól 
látható, a hidrogén láng sokkal kevésbé, de a kinagyított kép infra-monitorján a hidrogén láng is jól látható 
[forrás: US DoE] 

A hidrogén fűtőértéke az ismert elemek közül a legmagasabb (120 MJ/kg) tömegegységre vonatkoztatva, 

azonban mivel a hidrogén sűrűsége rendkívül alacsony, a térfogategységre jutó energiasűrűsége viszont 

meglehetősen csekély. A hidrogén tömeg- és térfogategységre vonatkozó energiatartalmát (fűtőértékét), 

néhány más, jelenleg alkalmazott energiahordozóval összehasonlításban az 91. ábra mutatja. 

 

91. ábra: a hidrogén és néhány egyéb energiahordozó energiatartalma tömegegységre és térfogategységre 
vetítve [72] 
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A hidrogén tömegegységre vonatkoztatott fűtőértéke közel háromszorosa a benzinének, kb. 2,4-szerese a 

földgázénak és hatszorosa a metanolénak; viszont térfogategységre vonatkoztatott fűtőértéke kevesebb, 

mint harmada a benzinének, kb. 42%-a a földgázénak és kb. fele a metanolénak. 

A két fogalom, az égéshő és a fűtőérték közti különbség ismerete fontos. Az égéshő (MJ/kg vagy MJ/Nm3) az 

a hőmennyiség, amely egységnyi tüzelőanyag tökéletes elégetésekor szabadul fel az alábbi körülmények 

között: 

- a tüzelőanyag és a levegő hőmérséklete az elégetés előtt és az égéstermékek hőmérséklete az 

elégetés után egyaránt 20 °C, 

- a tüzelőanyag széntartalma szén-dioxiddá a kéntartalma kén-dioxiddá ég el, 

- a tüzelőanyag és a levegő eredeti nedvességtartalma és a hidrogén elégetéséből származó víz az 

elégetés után 20 °C-on cseppfolyós halmazállapotú. 

A fűtőérték (MJ/kg vagy MJ/Nm3) szintén az a hőmennyiség, amely egységnyi tüzelőanyag tökéletes 

elégetésekor szabadul fel, de az előbb említett 3 körülmény között annyiban van különbség, hogy az égésből 

származó vizet gőz-halmazállapotúnak tekintjük a fűtőérték esetében. Azaz az égéshő a vízgőz kondenzációs 

hőjével magasabb a fűtőértéknél. Ennek – az égéshő, illetve a fűtőérték használatának – a későbbiekben 

például az elektrolízis hatásfokának megadásakor van jelentősége. 

Mivel azonos nyomás- és hőmérsékletviszonyok mellett a térfogategységre vonatkoztatott energiatartalma a 

hidrogénnek csak töredéke az autógáznak (LPG) vagy a dízel gázolajnak, ez számos megoldandó feladatot vet 

fel a hidrogén alkalmazásával kapcsolatosan. Emiatt a hidrogént – például a járművekben – vagy nagy 

nyomáson (350–700 bar), vagy folyékony halmazállapotban tárolják. 

Noha a hidrogén komprimálásával és cseppfolyósításával növelhető az energiasűrűség, azzal is tisztában kell 

lenni, hogy e folyamatok természetesen energiát igényelnek, amelyet tekinthetünk úgy, hogy ez veszteséget 

jelent a hidrogén energiatartalmából. (Ez más üzemanyagokra is igaz, hiszen mind az LPG-t, mind a CNG-t –

földgázt – komprimált állapotban tárolják, és használják járművekben.) A hidrogén cseppfolyósítása, 

amelyhez 20 K-re (-253 °C) kell lehűteni a hidrogént, gyakorlatilag a hidrogén energiatartalmának 

(fűtőértékének) kb. 1/3 részét használja fel, tehát meglehetősen energiaigényes folyamat. Az atmoszferikus 

nyomású hidrogén kompressziójához szükséges energia függ a végső nyomástól és a komprimálás 

technológiájától. A jelenlegi technikai színvonalnak megfelelő kompresszorok energiaigénye 10, ill. 17 

MJ/kgH2, ha atmoszferikus nyomásról indulunk ki, és 350 vagy 700 barra szükséges a nyomásfokozás. Ez 9%-

a, illetve15%-a a hidrogén fűtőértékének. 

A leggyakrabban hangoztatott kétség a hidrogénnel szemben a valóban széles gyulladási koncentrációhatár 

tartománya, viszont több más tulajdonsága szempontjából a hidrogén kedvezőbb biztonsági szempontból. A 

széles tartomány ellenére a valós körülmények között ez nehezebben alakul ki, szemben más jelenleg 

alkalmazott és elfogadott üzemanyagok esetében (pl. benzingőz). Ennek oka, hogy kb. 14-szer könnyebb a 

levegőnél és nagy a diffúziós együtthatója, ezért rendkívül gyorsan felemelkedik, elkeveredik, igen csekély a 
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valószínűsége az égési, vagy a robbanási határ elérésének nyílt téren. És mivel a sűrűsége kicsi (ezzel együtt 

térfogati energiatartalma is), ezért ugyanakkora résen szivárgó földgázhoz képest – még a nagyobb 

diffuzivitása ellenére is - csak töredéke robbanási energia jut ki hidrogénként a környezetbe, mint pl. 

benzingőz vagy akár földgáz esetében (lásd a táblázat utolsó sorait). Emellett a hidrogén láng sugárzásos 

hőleadása igen kicsi, szemben pl. a PB-gáz, földgáz vagy benzin lángjával. Emiatt utóbbiak egy potenciális 

baleset során igen gyakran gyújtják meg környezetüket is, míg a hidrogén láng igen kevés energiát sugároz a 

környezetébe, emiatt a másodlagos tüzek valószínűsége jóval kisebb. Ami még igen fontos, hogy egy tűz 

esetén az egyik gyakori veszélyforrás a fosszilis energiahordozók égése során várható füstmérgezés (nem is a 

közvetlen égés a leggyakoribb sérülési ok), viszont a hidrogén égése során csak vízgőz keletkezik. A 

táblázatban azt is érdemes megfigyelni, hogy a hidrogénnek az alsó égési és a robbanási határa között igen 

nagy a különbség, több mint 3-szoros, azaz a hidrogén koncentrációnak 3-szorosra kell(ene) növekednie úgy, 

hogy közben nem gyullad meg, hanem eléri az alsó robbanási küszöböt; ez különösen szabadtéren elég 

nehezen valósul meg. Ugyanakkor a táblázatból az is látható, hogy a földgáz esetében csak 18%-kal, a benzin 

esetében mindössze 10%-kal magasabb az alsó robbanási küszöb-koncentráció az égési határhoz képest. 

Összefoglalva: a hidrogén összességében nem veszélyesebb üzemanyag, mint a jelenleg használtak (pl. 

benzin, PB-gáz, földgáz), csak más jellegűek a kockázatok, viszont a megfelelő intézkedések betartásával ezek 

egyértelműen kezelhetőek. Sőt, egyes tényezők tekintetében a hidrogén még kedvezőbb biztonsági 

tulajdonságokkal bír, mint a mostani üzemanyagok (lásd zöld kiemeléssel a következő táblázatban). Minden 

gyúlékony anyagot természetszerűleg az adott anyag fizikai tulajdonságaiból fakadó és megfelelő 

gondossággal kell kezelni. Ezért is nagyon fontos a hidrogén fizikai-kémiai tulajdonságainak ismerete. 

  Hidrogén Földgáz Benzin 

Öngyulladási hőmérséklet [oC] 585 540 228-501 

Gyulladási határ, levegőben [V/V%] 4-75 5,3-15 1,0-7,6 

Robbanási határ, levegőben [V/V%] 13-65 6,3-13,5 1,1-3,3 

Diffúziós együttható [cm2/s] 0,61 0,16 0,05 

Minimális gyújtási energia [mJ] 0,02 0,29 0,24 

Robbanási energia térfogatra [gTNT/m3] 2,02 7,03 44,2 

39. táblázat: a hidrogén, földgáz és benzin egyes, biztonságtechnikai szempontból fontos tulajdonságai [forrás: 
saját kigyűjtés] 

A hidrogénből fakadó kockázatok nem jelentősebbek, hanem csak jellegükben eltérőek, mint más 

üzemanyagok; sőt, bizonyos területeken kedvezőbbek a hidrogén biztonsági tulajdonságai. Ezt majd a laikus 

közvéleményben is tudatosítani kell, hogy illúzió azt gondolni, hogy a hagyományos üzemanyagok (vagy 

energiahordozók) nem vagy alig veszélyesek, a hidrogén pedig nagyon is az. Ez inkább csak az újdonságtól 

(hidrogéntől, „ismeretlentől”) való nagyobb félelemnek, és a régóta használt üzemanyagokkal kapcsolatos 

megszokásnak köszönhető (utóbbi a „régi, hagyományos” kockázatok jobb társadalmi elfogadottságának 
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jelensége). A következő ábra a US Department of Energy egy viszonylag jól ismert összehasonlító ábrája egy 

hidrogén üzemű jármű, és egy benzin/dízel üzemű jármű tűzesetét szemlélteti. A korábban tárgyaltaknak 

megfelelően a hidrogén láng, a nagy nyomású gáz kiáramlás miatt kezdetben bár ijesztően nagy lánggal ég, 

de nem gyújtja fel még a saját járművet sem; a folyadékként szétterülő – és magas sugárzásos hőleadással 

égő – hagyományos üzemanyag teljesen felgyújtja a járművet. A másik ábrán egy viszonylag új, dízel busz 

budapesti tűzesete látható, nagyon markáns következményekkel (személyi sérülés szerencsére nem történt). 

     

92. ábra: (b) egy hidrogén üzemű és egy hagyományos benzin/dízel jármű tűzesete üzemanyag szivárgásból és 
ennek következményei [US DoE]; (j) a hagyományos technológia/üzemanyag sem veszélytelen: egy BKV busz 
tűzesete 2019-ben Budapesten [forrás: Index] 

Lényegi kérdésként szokott még felmerülni, hogy maguk a hidrogén üzemű járművek biztonságosak-e, 

különösen a nagy nyomású (700 bar) hidrogén tank baleseti szituációban, esetleg szabotázs esetén. E 

kérdések is mind önálló tanulmányt igényelnének. Itt csak azt említjük meg, hogy a hidrogén tüzelőanyag-

cellás autókban használt (Type-IV) tartályokat rendkívül szigorú teszteknek vetik alá, mindenféle baleseti 

szituációkra is kiterjedően. A jelenleg kapható tüzelőanyag-cellás modellek között már jelenleg is van, amely 

az európai NCAP165 teszten 5 csillagos minősítést ér el. Azokban az országokban, ahol jelentősebb a hidrogén 

üzemű járműve kiterjedése, ott a gyártók vagy importőrök biztonsági oktatásokat tartanak a segítségnyújtó 

szerveknek (pl. rendőrség, tűzoltóság, mentők), hogy hogyan kell eljárni hidrogén üzemű jármű esetleges 

baleseti mentése során. Modern korukban meg kell említeni még az egyik legnagyobb autógyártó 

„nagyterheléses becsapódási tesztjét”, amely prózaibb módon azt jelenti, hogy nagy kaliberű fegyverrel 

rálőnek a hidrogén tankra. Ezzel azt demonstrálják, hogy a hidrogén tartály a fal kilyukadása esetén is egyben 

marad (nem hasad fel, nem „robban szét”), hanem biztonságosan engedi ki a nyomást166. A világon jelenleg 

egyébként éves szinten 2+ millió feletti, biztonságosan elvégzett hidrogén tankolási alkalmat becsülnek a 

szakértők; csak Európában több tízmillió kilométert tettek meg például hidrogén üzemű buszok normál 

közösségi közlekedési szolgáltatás keretében szintén biztonságosan.  

Releváns EU-s előírások 

                                                           
165

 https://www.euroncap.com/en/results/hyundai/nexo/33731 
166

 https://www.youtube.com/watch?v=jVeagFmmwA0 (Tank Safety: Hydrogen Tank Gunshot | Toyota) 

https://www.youtube.com/watch?v=jVeagFmmwA0
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A nemzetközi biztonsági előírások minden egyes országban a nemzeti előírásokra épülnek. A gáz 

halmazállapotú töltőlétesítményekre az ISO 19880-1:2020 szabvány előírásai az irányadóak. További előírás 

az Európai Bizottság (EU) 2019/1745 Felhatalmazáson alapuló Rendelete (2019. augusztus 13.) a 2014/94/EU 

európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az L kategóriájú gépjárművek töltőállomásai, a belvízi hajók part 

menti villamosenergia-ellátása, a közúti közlekedés hidrogénellátása, valamint a közúti és a vízi közlekedés 

földgázellátása tekintetében történő kiegészítéséről és módosításáról, továbbá az (EU) 2018/674 

felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről. 

Releváns hazai előírások 

Magyarországon a hidrogén biztonságra vonatkozóan – egyebek mellett - a műszaki biztonsági rendeletek és 

az OTSZ (Országos Tűzvédelmi Szabályzat, 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet) tartalmaz előírásokat, de 

kiemelendő még a katasztrófavédelmi (2011. évi CXXVIII.) törvény is.  

Az egyik leggyakoribbnak tekinthető hidrogéntechnológiai létesítmények a hidrogén töltőállomások. Ezek 

építési engedélyezését a Mérésügyi és Műszaki Biztonság Hatóság látja el, mely eljárásba szakhatóságként a 

következő szerveket is bevonja: Katasztrófavédelem, Környezetvédelem és esetenként Polgármesteri Hivatal, 

mint helyi építési hatóság. 

Alapvető vonatkozó hazai rendeletek: 

 2/2016 (I. 5.) NGM rendelet a   nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű 

sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok 

időszakos ellenőrzéséről, 

 213/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet A nyomástartó berendezések, rendszerek és létesítmények 

műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről, 

 31/2014. (II. 12.) Korm. Rendelet az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági 

eljárások szabályairól. 

A létesítményt amennyiben töltőállomásként kezeljük akkor kizárólag a 2/2016 (I.5.) NGM rendelet előírásai 

alapján kell engedélyeztetni. A hidrogén töltőlétesítmények a fentiekben ismertetett tulajdonságokat 

figyelembe véve nem igényelnek rendkívüli védőtávolságokat a tervezésnél és kivitelezésénél nem szükséges 

speciális biztonsági kialakítás. A jelenleg érvényben lévő vonatkozó jogszabályok pontosításra és kiegészítésre 

szorulnak a töltőállomás tároló kapacitásának tekintetében.  

A tűzvédelem szempontjából az OTSZ és a katasztrófavédelmi előírások az irányadóak. 

Katasztrófavédelemi (iparbiztonsági) szempontból a katasztrófavédelmi törvény (2011. évi CXXVIII. Tv) és 

végrehajtási kormányrendelete a releváns (EU-s kapcsolódása: Seveso(III.) Irányelv [2012/18/EU]). Ez 

esetben engedélyező hatáság a Katasztrófavédelem iparbiztonsági hatósága (annak területileg illetékes 

szerve). Az engedélyezés szükségessége, komplexitása a veszélyes anyag küszöbértékektől függ, mely a 

hidrogénre vonatkozóan nevesített veszélyes anyagként szerepel a jogszabályban, és az adott telephelyen, 

létesítményben egyidejűleg tárolt veszélyes anyag mennyisége a mértékadó. 
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5.3.2 Társadalmi elfogadottság, szemléletformálás, informálás 

Minden új technológiánál, különösen, amelyek széles körben elterjedhetnek a hétköznapi használatban 

fontos a társadalmi elfogadottság kérdése; mindez a hidrogén és hidrogéntechnológiák esetében különösen 

hangsúlyos. Sőt, az első hidrogén alapú projektek, különösen a mobilitással kapcsolatos projektek esetében 

az egyik meghatározó tényező lehet a társadalmi elfogadottság a hidrogén, mint „új” energiahordozó 

hétköznapi használatával kapcsolatosan. Ebben a fejezetben az általános megközelítéstől, a hidrogénnel 

kapcsolatos általános „percepcióktól” indulunk, majd konkrét hidrogéntechnológiák társadalmi 

elfogadottságát mutatjuk be. Magyarországon a hidrogén, mint energiahordozó vagy üzemanyag társadalmi 

elfogadottságára, ismertségére vonatkozóan csak nagyon csekély információ áll rendelkezésre, így főként EU-

s vagy egyéb élenjáró országokban végzett vizsgálatok eredményeit ismertetjük. 

A hidrogénhez kötődő szabad asszociációk, a hidrogén „percepciója”  

Az egyik releváns nemzetközi kutatás a „H2Accept”, amelyet öt ország azon városaiban végeztek, ahol 

hidrogén tüzelőanyag-cellás busz projektek zajlottak, már 2004-ben: London, Luxemburg, Berlin, Perth 

(Ausztrália), Oakland (USA). Bár az itt bemutatott felmérés viszonylag régi, de éppen amiatt lehet releváns 

Magyarországon, mert ezek egy-egy hidrogéntechnológia (több esetben hidrogén üzemű buszok) első 

hétköznapi alkalmazásainak időszakára vonatkoznak, és valószínűsíthetően Magyarország is rövidesen e korai 

alkalmazói fázisba lép, egyebek mellett éppen a HTC buszokkal. Másrészről a HTC buszok jelentik az egyik 

olyan markáns korai alkalmazási („early adopters”) területet, amellyel nagy számú és sokszínű társadalmi 

rétegek találkozhatnak a hétköznapok során, így ezen alkalmazási mód (technológia) az egyik legjobb 

indikátora a társadalmi elfogadottságnak is. A H2Accept tanulmány [73] alapját képező felmérést a buszok 

használatát megelőzően, és azt követően is elvégezték, városonként kb. ~300-400 fős mintákon; Berlinben és 

Luxemburgban kizárólag a buszt ténylegesen használó utasok körében, Londonban és Perth-ben nagyobb 

részben a hidrogén üzemű buszt ténylegesen is használó utasok körében. Az 93. ábra a hidrogénhez 

kapcsolódó általános „asszociációkat” mutatja, melyeket négy nagy kategóriába soroltak: támogató, ellenző, 

indifferens és további információt igénylő. Az ábráról látható, hogy minden városban (illetve országban) a 

hidrogénnel kapcsolatos legtöbb asszociáció a „semleges” kategóriába tartozott (37-74% közti válaszadási 

aránnyal).  

 

93. ábra: a hidrogénnel kapcsolatos szabad asszociációk megoszlása a H2Accept projekt négy városában [73] 
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A „nem tudja” (nincs információja) válaszok aránya Luxemburgban meglehetősen magas, de itt fordult elő az 

is, hogy a pozitív asszociációk meghaladták a negatívak arányát. Utóbbi arány Berlin esetében kiegyenlített, a 

többi városnál több volt a negatív asszociáció. Általános jellegű képként a megkérdezett emberek a hidrogént 

illetően a következő asszociációkat említik viszonylag gyakran: „vízzel kapcsolatos”, „tiszta üzemanyag”, 

„tiszta környezet”. Szakértői szinten gyakran említik, hogy a Hindenburg léghajó (1937) balesete komoly 

problémát okozhat a hidrogén társadalmi elfogadottságában, de e feltevést a konkrét felmérés adatai nem 

igazolták. Csak igen kevesen asszociáltak a hidrogénről a katasztrófát szenvedett Hindenburg léghajóra167: 

Perth-ben a válaszadók mindössze 2%-a említette a „Hindenburg” esetét, míg Berlinben és Luxemburgban ez 

meg sem jelent a mintában. 

Hidrogén alapú mobilitás elfogadottsága a városi autóbuszok példáján 

További, bemutatásra érdemes eredmény a H2Accept projektből azon kérdésre adott válaszok megoszlása, 

hogy „mi a véleménye arról, hogy jelentős számú hidrogén üzemű jármű kerüljön bevezetésre az adott 

város(ok) útjaira”? E témában Berlinben és Luxemburgban 60% feletti volt a támogatók aránya, emellett 

nagyon magas a „további információt igénylők” („need info”) aránya, de ezeknél érdekesebb és bíztatóbb, 

hogy szinte elhanyagolható (~0-2%) volt az ellenzők aránya. 

 

94. ábra: válaszok megoszlása a „mi a véleménye a hidrogén üzemű járművek kiterjedt alkalmazásáról az adott 
városban” (H2Accept) [73] 

A H2Accept összefoglaló megállapításai szerint:  

 a hidrogénnel kapcsolatos elfogadottság általánosságban magas,  

 amint az emberek kapcsolatba kerültek, megtapasztalták a hidrogéntechnológiát (az adott esetben a 

hidrogén üzemű buszokat) a hétköznapi gyakorlatban, sokkal jobban elfogadták, 

 igen magas volt azoknak az aránya, akik több információt igényeltek a hidrogénnel és 

hidrogéntechnológiákkal kapcsolatos véleményük kialakításához,  

 e tapasztalatok rávilágítanak arra, hogy a demonstrációs projekteknek a társadalmi elfogadtatásban 

is fontos szerepe van, 

 három tényező dominálta az emberek elfogadását a hidrogén üzemű járművek irányába: zéró 

(lokális) légszennyező anyag kibocsátás, nagyon halk működés (zajkibocsátás igen erőteljes 

                                                           
167

 Külön kiemeljük, hogy azóta bizonyítást nyert, hogy a Hindenburg léghajó 1937-es balesetének oka nem a léghajóban 
akkor alkalmazott hidrogén gáz volt. Ennek ellenére ez ma is gyakori – de téves – hivatkozás. 
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csökkenése), és annak egyfajta generális tudata, hogy a hidrogén „tiszta energiahordozó” (azaz 

környezetkímélő működést biztosít a busz számára). 

2008-tól már viszonylag kiterjedtebb európai HTC busz projektek zajlottak, így pl. HyFEET-CUTE, amely 

keretében több mint 3300 fő bevonásával végzett összehasonlító kérdőíves elemzést is elvégeztek (a HTC 

busz demó projekteket megvalósító városokban: Amsterdam, Barcelona, Berlin, Hamburg, London, 

Luxembourg, Madrid és Reykjavik.) Megállapításaik szerint a megkérdezettek többsége, 68%-a támogatná, 

hogy az összes hagyományos meghajtású buszt hidrogén meghajtásúra cseréljék a városában. Ez az 

előbbiekben bemutatott felmérésekkel összhangban magas támogatottságot jelzett az utazóközönség 

körében. Különösen érdekes, hogy az egyes városok között jelentős különbség volt a támogatottság 

tekintetében. Míg Amsterdam és Berlin lakóinak csak alig több, mint fele támogatott volna egy teljes átállást, 

addig Madridban ez az arány majdnem 90%. Ezzel együtt a bizonytalanok aránya is igencsak eltérőnek 

bizonyult az egyes városokban. A demó projektek szempontjából fontos tanulság, hogy a tanulmány 

magasabb elfogadottságot mutatott ki abban az esetben, ha az emberek közvetlen kontaktusba kerültek a 

technológiával: pl. a buszon megkérdezett (a buszt ténylegesen használó) diákok sokkal kedvezőbben ítélték 

meg a technológiát, mint az osztályteremben megkérdezett társaik, akik ténylegesen nem utaztak a HTC 

buszokkal, csak tudtak a létezésükről. E kutatás azt valószínűsít, hogy a hidrogén alkalmazásának az 

elfogadottsága nagymértékben függ a költségek, a biztonság és az érzékelt személyes és globális hasznok 

alakulásától. 

Egy 2010-es németországi kutatás (Achterberg, 2010) – némileg ellentmondva a már ismertetett 

eredményeknek - azt tapasztalta, hogy a technológiai megoldásokba vetett bizalom és a környezeti ügyek 

irányában tanúsított érzékenység jelentős, még a hidrogén technológiák műszaki ismereténél is fontosabb 

hatással van az új megoldások elfogadására. Eszerint például azok a válaszadók, akik alacsony környezeti 

tudatossággal voltak jellemezhetők a hidrogénnel kapcsolatos jó informáltságuk esetén is csak alacsony 

mértékben támogatják a hidrogén alkalmazását; míg a – műszaki informáltság nagyjából azonos fokán álló, 

de - környezetileg tudatosabb válaszadók magasabb támogatottságot mutattak. 

Sofőrök tapasztalatai 

Kaliforniában (San Francisco Bay Area, 2015) 47 buszsofőr bevonásával készült felmérés168 az ott zajló, 

közösségi közlekedési rendszerben alkalmazott tüzelőanyag-cellás buszok vezetési tapasztalatairól. Itt 

kulcskérdésnek tartották a HTC hajtáslánc sofőrök általi elfogadottságát, mivel a buszvezetők számára 

nemkívánatos vagy bosszantó technológiai, teljesítménybeli hibák az utasokat is zavarhatják. A felmérés 

eredménye, hogy a járművezetők általában úgy értékelték a hidrogén üzemanyagcellás buszokat, hogy a 

vezetés, az utazás minősége, a gyorsulás és a fékezés szempontjából azonos vagy jobb teljesítményűek, mint 

                                                           
168

 Timothy E. Lipman, Ananda L. Gray-Stewart, Jeffrey Lidicker (2015): Driver Response to Hydrogen Fuel Cell Buses in a 
Real-World Setting: Study of a Northern California Transit Bus Fleet. (Transportation Research Record: Journal of the 
Transportation Research Board. Vol. 2502) 



280 
 

a dízel buszok esetében. A csendes üzemelést kiemelkedően jó tulajdonságnak tartották. A felmérésben részt 

vevő buszvezetők életkora szerit az idősebb sofőrök a dízel buszokat preferálták, és inkább a fiatalabbak 

preferálták a hidrogén üzeműeket; a nem szerinti megoszlásban pedig a férfiak jobban preferálták a HTC 

buszokat. A biztonsággal kapcsolatos percepciók vegyesek voltak, és néhány sofőrnek maradtak biztonsági 

aggodalmai, függetlenül attól, hogy mennyi ilyen jellegű tréninget kaptak előzetesen. 

Az egyik (CHIC169) kiterjedt EU-s HTC busz demonstrációs projektben a sofőrök elsődlegesen a nagyon halk, 

szinte rezgésmentes üzemelést emelték ki, és a nagyon jó gyorsulást, dinamikus viselkedést. E projekt 

keretében a buszvezetők képzése a HTC technológia ismertetésére, vészhelyzeti intézkedésekre, hibák 

esetén alkalmazandó eljárásrendre, és a hidrogén tankolás folyamatára terjedtek ki. A CHIC projekt egyik 

megállapítása, hogy a sikeres projekt megvalósításához nem szabad sajnálni az időt és az anyagi forrást a 

sofőrök, és a busz remíz (illetve karbantartó részlegek) dolgozóinak képzésére, főként a technológia 

bevezetésekor, de később, ismeretfelújító tréningek során sem. A tapasztalatok azt mutatták, hogy azon a 

dolgozóknak, akik közvetlen kapcsolatba kerülnek az utasokkal, fontos, hogy minél többet tudjanak a HTC 

hajtásláncról, annak – tágabb értelmezésben vett - előnyeiről is (pl. környezet- és klímavédelem), mert ez 

nagyban segíti a társadalmi elfogadottságot, informáltságot. A CHIC projekt fontos megállapítása továbbá, 

hogy a társadalmi elfogadottság egy folyamat, nem pedig egy „rögzített” állapot, amely több befolyásoló 

faktortól függ és időben változhat.  

Eltérő országokban és régiókban a következő szempontnak eltérő jelentősége van, de egyes helyeken, főleg - 

az üzemeltetők szempontjából - fontos lehet: a hidrogén üzemanyag, mint nagy nyomású, gyúlékony gáz 

esetében az üzemanyag eltulajdonítás lehetősége gyakorlatilag kizárható. 

Vásárlói hajlandóság egy 2019-es, reprezentatív, európai felmérés alapján 

Magyarországra vonatkozóan mivel hétköznapi alkalmazásokban, a mobilitásban még nincs jelen a hidrogén, 

így a társadalmi ismertségére, elfogadottságára vonatkozóan is, csak nagyon csekély információ áll 

rendelkezésre. Azonban a Fuels Europe nevű szervezet 2019-ben, 10 európai országban170, köztük 

Magyarországon is, országonként 1.000 megkérdezetten végzett (életkor, lakhely, nemek szerint) 

reprezentatív felmérése171 érintőlegesen a hidrogénnel is foglalkozott, mivel a jövő mobilitási lehetőségeit, 

azok társadalmi elfogadottságát mérte fel. Sajnos országonként elkülönült eredmények nem ismerhetők 

meg, hanem csak az aggregált adatok. Ebből azonban látható, hogy a 2019 őszi lekérdezés szerint – azaz még 

igen csekély szintű HTC jármű penetráció mellett - ~4% válaszolta, hogy a következő autóvásárlásnál 

hidrogén üzemű autó vásárlását is megfontolná. Ez persze a fizetési hajlandóságot, a járművek és töltő-

                                                           
169

 CHIC – Clean Hyrogen in Europena Cities (2010-2016): Fuel Cell Electric Buses: A proven zero-emission solution. Key 
Facts, Results, Recomendations. FCH-JU. 
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 Belgium, Franciaország, Finnország, Görögország, Horvátország, Magyarország, Németország, Olaszország, Nagy-
Britannia, Spanyolország. 
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 Fuels Europe (2019): Consumer Survey on Future Mobility Options. (1.000 válaszadó országonként; összesen 10.000 
válasz alapján, tíz európai országból.) 
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infrastruktúráik elérhetőségét még nem vizsgálja, de a hidrogénre nézve ez viszonylag bíztató ilyen korai 

fázisban, ilyen csekély ismertség mellett. Érdekes még, hogy pl. a már idehaza is létező, elérhető CNG-t 

megelőzi a hidrogén e szempontból. 

 

95. ábra: válaszok megoszlása a „következő autóvásárláskor ön milyen típusú üzemanyaggal működő autót 
vásárolna?” kérdésre. Több opció is választható volt. (Forrás: Fuels Europe: Consumer Survey on Future 
Mobility Options, 2019) 

Magyarországon egyelőre csak bemutató jelleggel jelentek meg hidrogén üzemű járművek. 2020 

szeptemberében az egyik hazai KKV hidrogén tüzelőanyag-cellás kishajót mutatott be – vízre bocsátott, 

működőképes állapotban - a Balaton Boat Show keretében. Töltőinfrastruktúra hiányában hidrogén 

gázpalackról történhetett csak a kishajó megtankolása. 2018-ban a Magyar Hidrogén és Tüzelőanyag-cella 

Egyesület szervezésében három HTC személyautó (Honda, Hyundai, Toyota) is bemutatásra került 

Budapesten172, melyekből kettőt próbaútra is vihettek az érdeklődők Budapest belvárosában. Mindkét 

rendezvényen alapvetően pozitív volt a technológia megítélése; markáns elutasító álláspont nem jelent meg. 

Emellett az ismert videómegosztón már több, viszonylag hosszú tüzelőanyag-cellás autó teszt is 

megtekinthető, melyet magyar újságírók végeztek, de nem magyarországi helyszíneken. Ezek esetében 

sokszor az adott újságíró „alapbeállítottsága” (pl. belső égésű motorokhoz vagy akkumulátoros elektromos 

járműtechnológiához történő „vonzódása”) határozza meg a tesztek, beszámolók „attitűdjét”. Sőt, egyes 

modern kori magyar „influenszerek” is tettek már közzé hidrogén/hidrogénmobilitás témájú videót, amelyek 

közt van olyan173, amely részigazságokból indul ki, de jellemzően téves (és negatív beállítottságú) 

következtetéseket tartalmaz, viszont rendkívül jelentős (~90 ezres!) nézettséget képes produkálni. Ugyancsak 

téves és negatív („hatásvadász”) megközelítést alkalmazott több magyar médium a 2019 nyarán 

bekövetkezett, norvégiai hidrogén töltőállomás balesete kapcsán, melynek egyébként csak két könnyű (és 

közvetett) sérülje volt. 
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 https://www.hfc-hungary.org/fcev-bemutato-budapest-2018/  
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 https://www.youtube.com/watch?v=Nh-uv4ATfos  
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Egyéb hidrogéntechnológiák társadalmi ismertsége  

Nem véletlen, hogy az eddig leírások abszolút dominánsan mobilitási célú technológiákra vonatkoztak, 

ugyanis egyéb hidrogéntechnológiákra egyelőre sokkal szegényesebb a társadalmi elfogadottság 

vizsgálatának szakirodalma. Emellett említést érdemlő, azaz esetünkben összehasonlító jellegű adatokkal is 

rendelkező technológia még a telepített („stationary”) tüzelőanyag-cellás energiatermelés.  

A hidrogéntechnológiák egyik éllovasának tekinthető Japán, ahol kb. 2000-es évek vége óta nem csak 

hidrogén töltőállomások, hidrogén üzemű járművek, hanem pl. háztartási méretű (~1-2 kWe) tüzelőanyag-

cellás kogenerációs (µ-CHP) berendezések is üzemben vannak, immáron több szárezres darabszámban. 

Rendelkezésre áll egy Japánban végzett felmérés [74] a hidrogén kapcsán, amelyet – szerencsés módon- 

2015-ben már ismétlődő jelleggel végeztek el, így 2008-as „alaphelyzethez” képest is értékelhetők a válaszok 

és azok változásai174. A következő ábrán különböző energiahordozó, illetve energiatechnológiák ismertsége 

látható. Ezen belül a hidrogén kapcsán adott „ismerem” válaszok aránya – 2008 – 2015 között - jelentősen 

megnőtt (20-ról 31%-ra), míg ugyanezen időszak alatt megfeleződött a „nem hallottam még róla” típusú 

válaszok aránya (36,3%  19,8%). Ez egyrészről pozitív tendencia, azonban még így is nagyon jelentősen 

elmarad a nukleáris alapú energiatermelés, a szél- vagy napenergia, de még a geotermikus energia 

ismertségétől is; sőt, kissé még a tengeri hullámenergia felhasználásával történő elektromosenergia-

termelésétől is. Azaz bőven lenne tennivaló a társadalmi tudatosság, informálás terén még Japánban is. 

  

96. ábra: különböző energiahordozók (köztük a hidrogén) és energiatechnológiák társadalmi ismertsége 
Japánban a 2008-as és 2015-ös (megismételt) felmérés alapján; N: felmérésben résztvevők száma. [74] 

Szintén e japán felmérésben175 volt elérhető adat a tüzelőanyag-cellás kogenerációs (µ-CHP) berendezések 

ismertségére, mivel e technológia Európában még csak csírában van jelen, Japánban pedig ~300 ezres 

háztartási TC µ-CHP került eddig értékesítésre. A következő ábráról látható a megismételt vizsgálat 

(2015/2008 évek) alapján, hogy a TC µ-CHP technológia ismertsége körülbelül háromszorosára nőtt (6,6%  

20,2%), míg azok aránya, akik sosem hallottak róla megfeleződött (62,3% 32,7%). Ugyanezen ábra azt is 
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 Itaoka, K., Saito, A. Sasaki, K. (2015): Public perception on hydrogen infrastructure in Japan.  
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 A hivatkozott felmérés online felméréssel történt, japán teljes területére vonatkozóan, fele-fele részben női és férfi 
válaszadókra, átlagosan 14 év oktatásban eltöltött idő mellett, és 45 éves átlagéletkorú [N=3133 fős] mintán. 
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mutatja, hogy a hidrogén töltőállomások ismertsége gyakorlatilag ugyanezen fejlődési arányokat mutatja; 

míg a hidrogén üzemű (FCEV) járművek ismertsége – kisebb növekedési dinamikával, de – a legmagasabb. 

Utóbbiak esetében mindössze 11% volt azon válaszadók aránya, akik még nem hallottak FCEV járművekről 

2015-ben. Ez egyébként megfelel az európai tapasztalatoknak is: az EU-ban is számottevően magasabb azok 

aránya, akik ismeretekkel rendelkezek az FCEV járművekről, töltőinfrastruktúrájukról, mint a telepített 

(energiatermelési célú) háztartási léptékű vagy (kis)erőműves tüzelőanyag-cellás technológiákról.  

 

  

97. ábra: háztartási µ-CHP tüzelőanyag-cellák, üzemanyag-cellás járművek (FCEV) és hidrogén töltőállomások 
társadalmi ismertsége Japánban a 2008-as és 2015-ös (megismételt) felmérés alapján; N: felmérésben 
résztvevők száma. [74] 

Összefoglalás és javaslatok  

Az EU-s felmérések eredményeit megismerve elmondható, hogy az első megvalósult tömegközlekedési célú 

hidrogén projektek támogatottsága általában magas a közvélemény körében, de a hidrogénnel és 

üzemanyag-cellákkal kapcsolatos ismeretek meglehetősen csekélyek. Általánosságban is elmondható, hogy 

az egyéb hidrogéntechnológiák irányába is inkább pozitív attitűd tapasztalható (pozitív érzések és 

gondolatok) az EU tagországaiban az általános közvélemény körében. Szintén általános érvényű megállapítás, 

hogy a mobilitási célú HTC projekt esetében sokkal jellemzőbb a társadalmi elfogadottság megkutatása, 

menedzselése; és sokkal kevésbé jellemző az egyéb alkalmazások terén (mint pl. PtG üzemek, hidrogén 

gázhálózati bekeverése). A férfiak és a magasabban képzett emberek több ismerettel rendelkezek a 

hidrogénről, körükben az elfogadottsága is némileg magasabb. Gyakorlatilag nincs vagy alig van társadalmi 

ellenállás a hidrogén, mint üzemanyag és a hidrogénnel működő járművek alkalmazásával szemben, habár 

meglehetősen magas azon megkérdezettek aránya, akik nem érezték magukat kellően informáltnak a 

témában és több információra vágynának ezzel kapcsolatosan. Egyes EU-s, markánsabb „(mély)zöld” 

irányvonalat képviselő NGO-k176 (civil szervezetek) körében ugyanakkor kiritkák is megjelentek a hidrogénnel 

szemben; közülük egyesek tévútnak tartják a hidrogént, vagy kizárólag a zöld hidrogén létjogosultságát 

fogadják el. 

Az oktatásnak kulcsszerepe van a hidrogén alapú mobilitás és energetika, mint új technológia növekvő 

elfogadottságában; ugyancsak kulcsszerepe van az érintettek (pl. sofőrök, karbantartók stb.) általi 
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elfogadtatásában. Körülbelül 2018-ig főként szakmai jellegű médiumok számítottak a hidrogénhez 

kapcsolódó ismeretek forrásának; a fősodratú médiumok csak egészen a közelmúltban kezdtek foglalkozni a 

hidrogénnel, mint potenciális új energiahordozóval, üzemanyaggal. Mindezekből az is következik, hogy 

mindenképpen megfelelő tájékoztatással, oktatással, szemléletformálással kell fejleszteni a 

hidrogéntechnológiák társadalmi elfogadottságát: 

- a társadalmi informálásnak, tudatosságnövelésnek a kezdetektől célszerű kitérni a lokális és globális 

hasznokra (környezeti, gazdasági, energetikai előnyökre), és tisztázni a jelenleg meglévő 

félreértelmezéseket, esetleges rosszindulatú „hangulatkeltést” (pl. a teljes értéklánc menti CO2 

kibocsátás kérdését, a szürke vs. zöld vs. kék hidrogén alkalmazási következményeit), 

- a társadalmi informálásnak, tudatosságnövelésnek – minden demó projekt esetében – külön is 

célszerű fókuszálnia a hidrogénbiztonság kérdésére; ennek keretében bemutatni a már működő, 

viszonylag nagy léptékű nyugat-európai példákat; továbbá ismertetni kell az esetleges negatív 

asszociációk (Hindenburg baleset tényleges okai, baleseti kockázatok stb.) műszakilag és 

tudományosan megalapozott feloldását,  

- a mobilitási alkalmazások terén az akkumulátoros hajtáslánccal való kiegészítő jelleget célszerű 

hangsúlyozni, tehát hogy több az együttműködési lehetőség, mint az éles szembenállás az 

akkumulátoros és tüzelőanyag-cellás technológiák között,  

- „támogató jellegű” (tehát a „semleges”-nél jobb) társadalmi elfogadottságot célszerű elérni a 

hidrogéntechnológiák kapcsán, különösen a bevezetés és korai alkalmazói („early adopter”) 

fázisában, mivel ez a sikeres piacosításnak is egyfajta feltétele, 

- a társadalmi elfogadottsághoz és informáláshoz kapcsolódó tevékenységeket – az adott projektek 

jellegétől függően – az érintettek következő csoportjai célzottan érdemes kidolgozni és 

megvalósítani: általános közvélemény (országos), általános közvélemény lokálisan (a potenciálisan 

érintettek köre), ténylegesen értintett használók/ügyfelek, ipari szereplők, szakértői/K+F szereplők, 

hatóságok, szakpolitikai szint, civil szervezetek,  

- célszerű alapul venni az e témában megvalósult EU-s projekteket, mint legjobb gyakorlatokat, 

különösen a H2Accept és a HyAcint177 projekteket. 

5.4 Finanszírozási lehetőségek, forrástérkép 
 

Megállapítható, hogy a hidrogén és hidrogéntechnológiák iránti egyre fokozottabb érdeklődés már nem csak 

az Európai Unió tagállamaiban, hanem Magyarországon is tapasztalható. A magyar gazdaság és tudomány 

szempontjából ezen igen fontos szakterület által felölelt technikai újítások ugyanúgy érintik a kis- és 

középvállalkozásokat, valamint nagyvállalatokat, mint a hazai egyetemeket és kutatóintézeteket. A fentiek 
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értelmében ahhoz, hogy az Európai Unió Zöld Megállapodásában 2050-re kitűzött karbon-semlegesség 

elérése, valamint a Magyarország Nemzeti Energiastratégiájában foglaltak teljesüljenek, szükségszerű, hogy a 

hidrogéntechnológiák alkalmazása szélesebb körben elterjedjen, azonban ennek elősegítéséhez 

elengedhetetlen pályázati, támogatási finanszírozás bevonása. 

5.4.1 Hazai finanszírozási lehetőségek 

Jelen fejezet fő célja a hidrogén-technológiai projektek magyarországi támogatási rendszerben történő 

elhelyezése mind a jelenlegi helyzetet, mind pedig a jövőbeni tervezési ciklust figyelembe véve egészen 

2030-ig. A fejezet átfogó megállapításokat tartalmaz a hidrogéntechnológiai projektek pályázati és támogatási 

rendszerben történő elhelyezésének elemzésére vonatkozóan. 178 

Előzetesen elmondható, hogy a fejlesztési tervek, illetve a jövőbeni pályázati és támogatási rendszer jelenlegi 

helyzetét vizsgálva Magyarország egy köztes, hibrid időszakban van, hiszen a 2014-2020 időszaki ciklus 

programja, a Széchenyi 2020 éppen kifutóban van, pályázati lehetőségei már szűkek, míg a jövőbeni új 

európai uniós 2021-2027 programozási időszak pedig még tervezési fázisban van, mindemellett a hazai 

források kiosztása folyamatosan zajlik. Ezen pillanat alkalmassá teszi a Nemzeti Hidrogéntechnológiai 

Platformot és ahhoz csatlakozott szervezeteket, hogy a fejlesztési dokumentumokat a tervezési fázisban 

kellőképpen alakítsa annak érdekében, hogy a hidrogéntechnológiák alkalmazhatóságának, a hidrogénnek, 

mint szekunder energiahordozónak fontosságuknak megfelelő dedikált forrásokhoz jusson a környezet- és 

klímavédelem céljából.  

Az európai uniós jelenleg záruló 2014-2020 időszaki tervezési ciklus tapasztalatai alapján és a 2021. évben 

kezdődő következő hét éves programozási időszakot megvizsgálva az energetikai, közlekedési és ipari 

területeken, de egyéb másodlagos célterületeken is számos pályázati kiírásba beépíthető lehetne a hidrogén, 

mint egy új, környezeti és klímavédelmi elem, amely alapvetően szolgálja a fenntarthatóságot. 

Általánosságban azonban az tapasztalható, hogy eddig a hidrogén-technológiák és/vagy a hidrogén, mint 

energiahordozó a pályázati kiírások szövegében explicit módon nem lelehető fel, azokba jelenleg nehézkesen 

illeszthetők be.  

A 2014-2020 időszaki tervezési ciklus 

A Széchenyi 2020 keretében még elérhető pályázati felhívások vizsgálatát illetően összeségében 

elmondható, hogy a hidrogén, mint szekunder energiahordozó, illetve a tüzelőanyag-cellára, mint 

áramforrásra épülő innovatív technológiák közvetlenül nem jelennek meg a pályázati felhívásokban, 

támogatási igény ezen tevékenységekre nemigen igényelhető. Azokban sok esetben az energiaellátás 

optimalizálása érdekében a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásának lehetőségét 

támogatják különböző kritériumok figyelembevételével (pl. szorosan a pályázat céljához kapcsolódó 

kitűzéssel, fajlagos költségek maximalizálásával). Érdemes megemlíteni továbbá, hogy a megújuló 
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energiatermelés tekintetében is kiemelt szerepet kapnak a már elterjedtebb, széles körben alkalmazott 

technológiák, azaz a nap-, a bioenergia hasznosítására irányuló fejlesztések.  

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban (továbbiakban: KEHOP) a Bizottság által 

elfogadott nómenklatúrán alapuló, a prioritási tengely tartalmának megfelelő beavatkozási kategóriák és az 

uniós támogatások indikatív bontását vizsgálva, megállapítható, hogy az Energiahatékonyság növelése, 

megújuló energiaforrások alkalmazása prioritási tengely harmadik részkategóriában szerepelt ugyan az 

„Egyéb megújuló energia (ideértve a hidroelektronikai, a geotermikus és a tengeri energiát) és a megújuló 

energiaforrások integrációja (ideértve a tárolást, a gáz és megújuló hidrogén előállításához szükséges 

infrastruktúra energiaellátását)” beavatkozási területként. 

A néhány még futó pályázattal rendelkező KEHOP tekintetében bár alapvető elvárás az energiahatékonysági 

elemek beépítése a fejlesztésekbe, azonban itt is az egyéb megújuló energiaforrásokra helyeződik a hangsúly 

(pl. szennyvíziszap hasznosítása). 

Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: IKOP) 2023-ig elérhető pályázatai közül a 

TEN-T vasúti és vízi fejlesztések esetében a vonatkozó uniós iránymutatásoknak megfelelő infrastruktúra 

fejlesztése kap szerepet, azaz a vasúti szűkkeresztmetszetek felszámolása (pl. a különböző rendszerek 

digitális és IT fejlesztése, a vasúti villamos energiaellátás fejlesztése), interoperabilitás javítása, a 

közlekedésbiztonságot és szolgáltatási színvonalat növelő beavatkozások, a dunai hajózás biztonságát javító 

fejlesztések, valamint a TEN-T vízi útvonalakon a kikötők fejlesztése. Energetika tekintetben az 

épületkorszerűsítés támogatható, de nincs hivatkozás a hidrogén-technológiák alkalmazhatóságának 

témakörére vonatkozóan, ugyanúgy, mint a fejlesztési beavatkozások során például a HTC vasúti járművek 

megemlítése is elmarad. 

Az IKOP keretében elérhető közúti fejlesztések esetében, ideértve a városi és elővárosi elérhetőség javítását 

is, szintén mellőzött a hidrogéntechnológiák, tüzelőanyag-cellás rendszerek alkalmazásának lehetősége, itt a 

még futó kiírásokban is kizárólag a már megszokott kapcsolódó épületenergetikai korszerűsítés jelenik csak 

meg. 

Összeségében a 2014-2020 programozási időszakban megjelent pályázati kiírások többségében energetikai 

témában általánosságban az épületenergetikai fejlesztések, valamint a megújuló energia hasznosításának 

(kiemelten napelemes, napkollektoros rendszerek kiépítésének, a bioenergia hasznosításának) támogatása a 

jellemző, azonban ezek is főként kapcsolódó, önállóan nem támogatható tevékenységként kerültek 

megjelölésre a pályázati kiírásokban. Elő kell segíteni, hogy széleskörben elfogadottá és elérhetővé váljanak a 

jövőben a hidrogén-technológiák és/vagy a hidrogén, mint energiahordozó, azaz a tüzelőanyag-cellás 

rendszerek használata. Ebben az esetben pedig elengedhetetlen, hogy a pályázati kiírásokban is rögzítésre 

kerüljön a hőtermelő, -leadó és hővisszanyerő berendezések korszerűsítése tekintetében, illetve a megújuló 

energiahasznosítása mellette például külön támogatható elemként a tüzelőanyag-cellás berendezések 

alkalmazása villamosenergia és hő, vagyis fűtés, valamint melegvíz előállítása, illetve a járműparkok 
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korszerűsítése szempontjából, valamint az innovatív energiatárolási megoldások vonatkozásában. Ezen 

legegyszerűbb módon beépíthető elképzelést a hidrogéntechnológiák támogatása tekintetében az új 

Nemzeti Energiastratégiában foglaltak is alátámasztanak. Az említett dokumentum azonban ennél jóval 

nagyobb lehetőségekre ad finanszírozási aspektust a hidrogén, mint energiahordozót figyelembe véve, mivel 

több zászlóshajó projekt esetében hivatkozik a 2021-2027 programozási időszak Operatív Programjaira, mint 

támogatási forrásra. Cél, hogy a megújuló energiaforrások hatékonyabb kihasználására való törekvések közül 

a jövőben ne csak a napenergia, valamint a bioenergia domináljon, hanem a víz-, a szélenergia hasznosítása 

mellett a Nemzeti Energiastratégiában már jóváhagyott elképzelések megvalósításához is dedikált 

forráskeretek kerüljenek rögzítésre a hidrogén, mint szekunder energiahordozó esetében; preferáltan zöld 

hidrogénre, de kék (low-carbon) hidrogén vonatkozásában is. 

A 2021-2027 Európai Uniós tervezési időszak 

Jelenleg a társadalmi egyeztetések folynak az új, 2021-2027 európai uniós tervezési időszakra vonatkozóan. 

A Partnerségi Megállapodás 6 kiemelt stratégiai célkitűzést határoz meg, amelyek közül az alábbi három elemi 

szinten kapcsolódik a hidrogéngazdaság pénzügyi alapjainak elősegítéséhez, a jövő fenntartható energetikai 

rendszereinek elterjedésének lehetséges előmozdításához: 

1. stratégiai célkitűzés: Energiafüggetlen Magyarország, tiszta és biztonságos környezet 

2. stratégiai célkitűzés: Gyors és kényelmes közlekedés, elérhetőség javítása az országban és a Kárpát-

medencében 

3. stratégiai célkitűzés: Csúcstechnológiájú, innovatív, magas hozzáadott értéket előállító Magyarország, a 

magyar termelési kultúra XXI. századi újjászületése 

A 2021-2027 közötti uniós fejlesztési ciklusra vonatkozó kohéziós fejlesztések (ERFA, KA, ESZA+, ETHA alapok) 

magyar fejlesztési beavatkozásai a szakpolitikai célkitűzéseknek feleltethetők meg. A hidrogén-technológiák 

tekintetében érintett tervezett beavatkozási témakörök: 

 Intelligens Európa  

 Zöldebb, karbonszegény és ellenálló Európa 

 Jobban összekapcsolt Európa 

A stratégiai célokat és beavatkozásokat hét Operatív Programon (továbbiakban: OP) keresztül kívánja 

Magyarország teljesíteni. Az operatív programok és alapok fejlesztési témakörök szerint különülnek el, 

azonban szinergikus hatással vannak egymásra. A lenti ábra szemlélteti az OP-k átalakulását, illetve, hogy 

melyek igazodnak a Nemzeti Hidrogéntechnológiai Platform küldetéséhez, melyekben lehetséges leginkább 

pályázati finanszírozás céljából egy-egy projekt kidolgozása. 
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98. ábra: OP-k átalakulása a programozási ciklusok között és ezek illeszthetősége a hidrogéntechnológiákhoz. 
Forrás: MAPI. 

A Nemzeti Hidrogéntechnológiai Platform küldetése kapcsán a fentebb felsorolt beavatkozási témakörök 

alábbi célkitűzéseit szükséges számba venni: 

 Intelligens Európa: a gazdaság versenyképességének, a termelés hatékonyságának javítása, a 

kutatás-fejlesztés-innováció, vállalkozásfejlesztés, a vállalkozások és a közszolgáltatások 

digitalizálása támogatása cél. 

 A Zöldebb, karbonszegény és ellenálló Európa célkitűzés keretében: a gazdaságosan és környezetileg 

is fenntartható energiatermeléssel és biztonságos hálózatokkal, intelligens megoldásokkal, megújuló 

és bővülő kapacitású közművekkel, tisztább üzemű városi közlekedéssel támogatja környezeti és 

természeti erőforrásaink fenntartható használatát. 

 A Jobban összekapcsolt Európa célkitűzés keretében: a gyors és kényelmes közúti, kerékpáros és 

vasúti közlekedés összekapcsolt, új generációs infrastruktúrájának megteremtése kerül támogatásra. 

Összeségében a jövőben az alábbi témakörök, fejlesztési alcélok tekintetében építhetők be a 

hidrogéntechnológiák, mint támogatható projektelemek: 

 zéró emissziós közlekedés - kiemelten a közösségi közlekedés vonatkozásában, 

 gazdasági célú gépek, járművek (pl. anyagmozgatás, illetve áruszállítás, szállítmányozás, 

hulladékgazdálkodás) karbon-semlegességének elősegítése, kiemelt szerepet kaphat a logisztikai 

szektor, 

 innovatív energiatárolási megoldások - pl. megújuló energia hidrogénné alakítása a hosszútávú 

tárolás érdekében, 

 hidrogén alapú hőellátás rendszerek alapfeltételeinek megteremtése kiemelten a gazdasági 

szereplők (kkv- és nagyvállalatok) esetében, 
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 kutatóintézetek, kutatóhelyek, központok kialakítása, 

 zöld gazdaság, technológiaváltás a hidrogén segítségével, 

 képzés, szemléletformálás. 

Hidrogéntechnológiák és/vagy hidrogén, mint energiahordozó megjelenése a jelenlegi hazai pályázati 

kiírásokban 

Az európai uniós pályázati rendszernél a nemzeti finanszírozás lehetőségei szélesebbek, így kiegészíthetik az 

uniós támogatásokat többek között: 

 az EU forrásokból nem támogatható projektelemek bevonásával, 

 egyszerűbb, gyorsabb és kisebb adminisztrációval, 

 rugalmasabb, gyorsabban módosítható tematikákkal, szabályozással. 

Jelenleg nyitva álló hazai pályázati kiírások tekintetében sem kerül nevesítésre a hidrogén, mint szekunder 

energiahordozó, a hidrogén-technológiák alkalmazása, de azoknak előmozdítását szolgálhatják az ún. EKD 

(egyedi kormánydöntéssel megítélt) támogatások. A Magyarországon beruházni kívánó magyar és külföldi 

vállalatok számára az ún. EKD vissza nem térítendő, utófinanszírozás keretében nyújtott készpénz-támogatási 

forma ad lehetőséget a beruházásaik megvalósítására, amely mellett képzéshez kapcsolódó támogatások és 

a beruházók számára leglényegesebb adókedvezmények is elérhetők. (Az egyedi kormánydöntéssel megítélt 

támogatási igények jelenleg is folyamatosan benyújthatók a Külgazdasági és Külügyminisztérium részére, 

amelyeket a 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet alapján a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség kezel.) 

Jelenleg nem elérhető több olyan nemzeti forrásokra épülő konstrukció, amelybe a hidrogén-technológiák 

alkalmazása és/vagy a hidrogén, mint energiahordozót tartalmazó fejlesztési projektekre támogatás 

allokálható. Az alábbiakban felsoroltakhoz hasonló, vagy azok folytatásaként várható konstrukciókkal 

számolhat még a Nemzeti Hidrogéntechnológiai Platform célkitűzéseinek megvalósításához kapcsolódóan: 

 Irinyi Terv iparstratégiai támogatási program, 

 Nagyvállalati Beruházási Támogatás, 

 Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer - Karbonmentes, többlet villamos energia innovatív 

technológia által gázenergiává (hidrogén, biometán) történő alakítását célzó fejlesztések 

megvalósítása, 

 Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer - Települések energiaellátásának biztosítása 

földgázhelyettesítő alternatív ellátási módok felhasználásával, valamint modern technológiák, 

rugalmassági szolgáltatások igénybevételével. 

A 2021-2027 programozási ciklus operatív programjai a hidrogéntechnológia vonatkozásában 

Jelenleg folyamatban van a Kormány a 240/2014/EU bizottsági rendeletnek megfelelő széleskörű társadalmi 

párbeszéd Magyarország 2021-2027 közötti uniós fejlesztési tervéről. A társadalmi egyeztetés célja, hogy a 

szakmai szervezetek és az állampolgárok megismerjék a fejlesztési időszak alapdokumentumait, a Partnerségi 
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Megállapodást és az Operatív Programokat, és megtegyék azzal kapcsolatos észrevételeiket és javaslataikat. 

A hidrogén-technológia vonatkozásában a 2021-2027 programozási ciklus alábbi Operatív Programjai és azok 

prioritási tengelyei érintettek jelen tanulmány szakterülete szempontjából: 

MIOP – Mobilitás Operatív Program 

1. prioritási tengely: Tiszta üzemű városi-elővárosi közlekedés erősítése  

A prioritási tengely intézkedései esetében a járműbeszerzések jelenthetik a hidrogén-technológiák – 

különösen a tüzelőanyag-cellás technológiák támogatásának lehetőségét. A TEN-T hálózat fejlesztése során 

kimaradt elővárosi vasúti szakaszokhoz kapcsolódó, a kötöttpályás és egyéb (villamos, troli, busz) közösségi 

közlekedést szolgáló járműbeszerzések folytán kerülhet előtérbe a hidrogéntechnológia, valamint az 

alternatív üzemanyagtöltő infrastruktúra fejlesztése tekintetében. Finanszírozó alap: ERFA, KA. 

2. prioritási tengely: TEN-T vasúti és regionális intermodális közlekedés fejlesztése 

Bár a TEN-T vasúti közlekedésfejlesztés vonatkozásában nem kap kiemelt szerepet a hidrogén, mint 

energiahordozó, azonban a TEN-T vízi közlekedés tekintetében már az operatív program konkrét 

beavatkozási területként jelöli meg a magyarországi Duna szakaszon közlekedő hajók hajtásláncának földgáz 

vagy hidrogénalapúvá átalakítását. Finanszírozó alap: KA. 

3. prioritási tengely: Fenntarthatóbb és biztonságosabb közúti mobilitás 

A prioritás intézkedései során is fellelhető a közlekedési célú megújuló energia előállítását szolgáló 

technológiák fejlesztése között a megújuló alapú hidrogén alkalmazása, továbbá az alternatív 

üzemanyagtöltő infrastruktúra (pl. e-töltők, H-töltők) fejlesztése. (ERFA, KA) 

ZIKOP – Zöld infrastruktúra és klímavédelmi Operatív Program 

2. prioritási tengely: Körforgásos gazdasági rendszerek és fenntarthatóság 

A prioritás tekintetében a települési zöld és kék infrastrukturális megoldások, a hulladékgazdálkodás esetén 

kerülhet sor a hidrogéntechnológiák támogathatóságára. (ERFA) 

3. prioritási tengely: Környezet- és természetvédelem  

A beavatkozások közül a környezeti elemek védelmét szolgáló szennyezést csökkentő intézkedések és 

korszerű technológiák meghonosítása vonatkozásában jelenhet meg a hidrogén, mint fenntartható 

energiahordozó. (ERFA) 

4. prioritási tengely: Megújuló energiagazdaság 

A hidrogéntechnológiák térnyerése legnagyobb szerepet a ZIKOP 4. prioritási tengelyében, a megújuló 

energiagazdaság intézkedés támogatásában kap. Az intézkedés által bemutatott célok közül mind az 

energiahatékonysági intézkedések előmozdítása, mind a megújuló energiák ösztönzése, mind pedig az 

intelligens energiarendszerek, -hálózatok és -tárolás fejlesztése tekintetében meg kell, hogy jelenjenek a 

hidrogén-technológiák, mint támogatható tevékenységi elem. Az egyéni és közösségi szintű energiatermelés 

mellett, megjelenik a távhő-rendszer korszerűsítése, amely nagy lehetőséget jelenthet a jövőben megújuló 

energia alapra történő helyezésében a hidrogént-technológiák alkalmazásának bevonása. (ERFA) 
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Javasolható, hogy a transzeurópai energetikai (továbbiakban: TEN-E) szabályozás pozitív irányú 

felülvizsgálata, módosítása, amely a hidrogén infrastruktúrák támogatását is beépíti, jelenjen meg az OP 

intézkedései között ebben a prioritási tengelyben. 

A fentiek értelmében az OP kidolgozása során hangsúlyozni szükséges, hogy a hidrogén jelentős szerephez 

juthat a megújuló villamosenergia-termelés integrálásában, a hazai ellátásbiztonság erősítésében, és 

dekarbonizációs céljaink elérésében egyaránt. A ZIKOP intézkedéseinek részletes kidolgozása során alapvető 

fontosságú, hogy a hidrogén, mint szekunder energiahordozó, illetve a tüzelőanyag-cellára, mint 

áramforrásra épülő innovatív technológiák a Megújuló energiagazdaság prioritási tengely fejlesztési 

elképzelései, beavatkozási területei során közvetlenül megjelenjenek az innovatív szezonális villamos 

energia- és hőtárolási megoldások, az egyéni és közösségi szintű fűtés-hűtés, valamint a távhő-rendszer 

korszerűsítésére irányuló támogatások tekintetében.  

VINOP – Vállalkozásfejlesztési és Inovációs Operatív Program 

2. prioritási tengely: Kutatás, fejlesztés, innováció 

2.1 A kutatási és innovációs kapacitások megerősítése, valamint előrehaladott technológiák bevezetése. 2.2 

Készségfejlesztés az intelligens szakosodáshoz, ipari átalakuláshoz és vállalkozáshoz. (ERFA) 

Itt jelenhet meg önálló kutatás-fejlesztési projektként, mint fő fejlesztési célként is a hidrogén-technológia 

alkalmazása, leginkább konzorciumi együttműködések révén történő támogatáslehívás keretében. 

VMOP – Versenyképes Magyarország Operatív Program 

1. prioritási tengely: Versenyképes megye 

1.2 Településfejlesztés, települési szolgáltatások támogatása. Helyi közlekedési infrastruktúra és 

szolgáltatások fejlesztése. Helyi zöld és kék infrastruktúra fejlesztése, klíma-alkalmazkodás (illeszkedve a helyi 

klímastratégiákhoz), helyi környezetvédelmi infrastruktúra és hulladékgazdálkodás fejlesztése. (ERFA) 

A MIOP-ban foglaltakkal párhuzamosan a VMOP intézkedéseihez tartozó fent említett beavatkozási 

területein is elengedhetetlen, hogy beépítésre kerüljenek a hidrogén-technológiák alkalmazása a közösségi 

közlekedés, a zöld és kék infrastrukturális fejlesztések során. 

 

Összefoglalás: 

Az új EU-s költségvetési ciklus tekintetében kiemelt figyelmet szükséges fordítani a ZIKOP (Zöld Infrastruktúra 

és Klímavédelem Operatív Program) prioritási tengelyeiben a települési zöld és kék infrastrukturális 

elemekre, a „zöld” forrásból (megújuló energiaforrásból származó villamosenergiával) előállított hidrogén 

használatának és a szezonális energiatárolási lehetőségek beépítésére, valamint a megújuló termelés 

integrálásra a hidrogén tekintetében. A MIOP (Mobilitási Operatív Program) prioritási intézkedéseiben 

jelentős szerep érhető el a közösségi közlekedés járműparkjának fejlesztése, valamint az alternatív 

üzemanyagtöltő infrastruktúra fejlesztése területén, amelyek szintén megjelennek a VMOP (Versenyképes 

Magyarország Operatív Program) célkitűzései között. A hidrogéntechnológiák döntő szerepet tölthetnek be 
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továbbá a vállalkozásfejlesztési projektekben a megújuló energia támogatható tevékenységekkel 

párhuzamosan, mint kapcsolódó projektelemek. A kutatás-fejlesztési és innovációs projektek tekintetében is 

több lehetőség nyílik a hidrogén-technológiák felhasználói piacának bővítésére, akár nemzetközi 

együttműködések keretében, illetve kutatási és innovációs partnerségek kialakítása révén a közvetlen uniós 

finanszírozású (Horizon Europe) programok kihasználásával, akár hazai egyedi kormánydöntést igénylő 

projektek vonatkozásában, vagy egy-egy dekarbonizációs mintaprojekt révén. 

A kardinális kérdés tehát, hogy milyen mértékben, milyen jelentőséggel és szerepkörrel kerülnek az OP-k 

intézkedései közé, illetve a jövőbeni pályázati felhívásokba beépítésre a hidrogén, mint energiahordozó és a 

ráépülő fejlesztési elképzelések. 

(Jelen fejezet teljes terjedelmű változata a Platform tagok számára fenntartott online felületen érhető el.) 

5.4.2 EU-s és régiós finanszírozási lehetőségek: CH4E, CEF, IPCEI, V4, LIFE, HT-projektelőkészítő 
támogatás 

Az EU programozási időszakonként milliárd eurós nagyságrendű forrást biztosít hidrogéntechnológiai 

fejlesztésekre részben a többéves költségvetésből, részben pedig PPP (public-private partnership - köz- és 

magánszféra közötti partnerség) rendszerben a Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (Üzemanyagcella- 

és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás) keretén belül.  

Az FCH JU egy egyedülálló PPP, amely Európában támogatja az üzemanyagcella- és hidrogén-energetikai 

technológiákkal kapcsolatos kutatási, technológiai fejlesztési és demonstrációs (research, technological 

development and demonstration – RTD) tevékenységeket. Célja e technológiák piaci bevezetésének 

felgyorsítása, felismerve a bennük rejlő lehetőségeket, mint a szén-dioxid-tiszta energiarendszer 

megvalósításának eszközét. 

Az üzemanyagcellák, mint hatékony konverziós technológia és a hidrogén, mint tiszta energiahordozó, nagy 

potenciállal bírnak a szén-dioxid-kibocsátás mérséklésében, a szénhidrogéntől való függőség csökkentésében 

és a gazdasági növekedéshez való hozzájárulásban. Az FCH JU célja, hogy ezeket az előnyöket biztosítsa 

minden európai számára a különböző ágazattok összevont erőfeszítéseivel. 

Az FCH JU három tagja az Európai Bizottság, az üzemanyagcella- és hidrogénipar, amelyet a Hydrogen Europe 

képvisel, és a kutatói közösség, amelyet a Hydrogen Europe Research képvisel. 

Az FCH JU az EU hetedik keretprogram kutatási programjának keretében (Framework Program for Research – 

FP7) 940 millió eurós költségvetéssel működött az Európai Hidrogén- és Üzemanyagcella Technológiai 

Platform (Hydrogen and Fuel Cell Technology Platform – HFP; 2004–2007) keretein belül. A platform első 

alkalommal hozta össze az Európai Bizottságot, az ipart és az üzemanyagcella és a hidrogén energiaellátási 

láncban érdekelt egyéb feleket – mindazokat, akik elkötelezettek az iránt, hogy a hidrogén felkerüljön tiszta 

energia térképére. 
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Az Európai Unió Tanácsa 2014. május 6-án hivatalosan megállapodott FCH JU folytatásáról és a finanszírozási 

lehetőségek kiterjesztéséről a Horizont 2020 keretprogram keretében. Ez a szakasz 2020-ig tart, és teljes 

kiegyenlített költségvetése legalább 1,33 milliárd euró, melyet a három tag – az Európai Bizottság, a 

Hydrogen Europe és az Hydrogen Europe Research csoportosulás – biztosít. 

A Bizottság az alábbi források bevonását javasolja a hidrogéntechnológiák finanszírozásába: 

- magán tőke, 

- EU Alapok, 

- Európai Beruházási Bank (EBB). 

A Bizottság 2020 nyarán kiadott, az uniós hidrogén stratégiáról (Clean energy – an EU hydrogen strategy) 

szóló közleménye179 szerint a hidrogén alapú gazdaság kiépítése Európában teljes értéklánc megközelítést 

igényel. Az új vezető piacok létrehozása együtt jár a hidrogéntermelés fokozásával. Két fő vezető piac, az 

ipari felhasználás és a mobilitás fokozatosan fejleszthető, hogy a hidrogénben rejlő lehetőségeket egy 

éghajlat-semleges gazdaságban költséghatékonyan felhasználják. Ez főként az alábbi területek bevonását 

jelenti:  

- Nem villamosított, teherszállításba is bevont vasútvonalak mentesítése a dízel-mozdonyoktól 

- Belvízi és rövid távú tengeri hajózás 

- Hosszabb távon légi- és tengeri-szállítás 

- Közúti áruszállítás 

- Városi közlekedés 

Szakpolitikai eszközként, hasonlóan a bio-üzemanyagokhoz, itt is elképzelhető, hogy a Bizottság ösztönzi 

majd a keresletet is, azaz kötelező minimális (zöld hidrogén) felhasználási arányokat írhat elő. Ez különösen 

egyszerűen megoldható pl. a meglevő földgáz-hálózatoknál, ahol ~10-15%-os keverési arányig a hálózati 

fogyasztók átalakítást várhatóan nem igényelnének (kazánok, gáztűzhelyek stb.). 

Hidrogénnel és hidrogéntechnológiákkal kapcsolatos jelentősebb források 2021-től jelennek meg, jellemzően 

az EBB, és az InvestEU180 finanszírozások formájában. Ennek hangsúlyos előnye, hogy már nemcsak a kutatás-

fejlesztés és innováció kerül fókuszba, hanem a piaci elterjesztés, a termelési-, szállítási- és tárolási 

kapacitások fejlesztése, és természetesen a felhasználói oldal, azaz pl. a már említett zöld hidrogént 

felhasználó kapcsolt energiatermelés, távhőhálózati vagy ipari integrációval (esetleg mezőgazdaságival is, 

                                                           
179

 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN 
ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - A hydrogen strategy for a climate-
neutral Europe (Brussels, 8.7.2020, COM(2020) 301 final) 
A közlemény elérhető angol nyelven az alábbi honlapon: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-
say/initiatives/12407-Clean-energy-an-EU-hydrogen-strategy  
180

 A gazdaság helyreállítására szolgáló új NextGenerationEU Eszköz részeként az InvestEU program kapacitása több 
mint kétszeresére fog nőni. A program a hidrogén alkalmazását hivatott támogatni azáltal, hogy erőteljes 
multiplikátorhatással ösztönzi a magánberuházásokat. 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12407-Clean-energy-an-EU-hydrogen-strategy
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12407-Clean-energy-an-EU-hydrogen-strategy
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lásd a melegházak jelentős hőigényét). A következő hétéves időszak (2021-2027) fő beruházási irányait 2020 

novemberében-decemberében jelöli ki a Bizottság az Európai Tisztahidrogén-Szövetséggel együtt. 

Amennyiben a szakpolitika végrehajtása bekerül a Főigazgatóságok látóterébe is, várhatóan a 2021-2027 EU 

Alapok esetében már számon fogják kérni a tagállamokon, hogy a tagállami programozásban is jelenítsék 

meg a hidrogén, illetve hidrogéntechnológiák témakörét. Ennek előjele nem látszik, mivel sem a Méltányos 

Átállást Támogató Alap (Just Transition Fund), sem az EU Alapok felhasználására vonatkozó iránymutatások 

(az európai szemeszter D mellékletei181) tartalmazzák a hidrogén-alapú fejlesztéseket – egyelőre. A témának 

vidékfejlesztési, agrár-vonatkozása jelenleg nincs, bár a mezőgazdasági szervesanyag, illetve a fa is alkalmas 

elgázosítás vagy egyéb eljárásokkal H2-termelésre – a folyamat igen hasonló a szén-, vagy metán-alapú H2-

előállításhoz. Ezen a téren tehát továbbra is csak helyi, tagállami források jelenhetnek meg, illetve kutatási-

innovációs lehetőségek adódnak.  

Jelenleg hozzáférhető finanszírozási megoldások 

A következőkben felsorolt finanszírozási lehetőségek között megtalálhatóak kifejezetten a 

hidrogéntechnológiák fejlesztésének támogatására szolgáló támogatási lehetőségek, valamint olyan források 

is, melyek esetében nem jelenik meg explicit módon a hidrogéntechnológiák támogatása, azonban 

beleérthető a támogatási körbe. 

EBB InnovFin182 

Akár kis- és középvállalkozásról (KKV), nagyvállalatról vagy kutatóintézetről van szó, az InnovFin célja 

biztosítani a megfelelő finanszírozási eszközt kutatási és innovációs projektekhez. 

Az InnovFin finanszírozási eszközök a hitelek, garanciák és részvények széles körét fedik le, amelyek az 

igényekhez igazíthatók. A finanszírozást közvetlenül vagy egy pénzügyi közvetítőn keresztül (általában 

bankon vagy alapon keresztül) nyújtják. A kisebb értékű források esetében az EBB jellemzően tagállami 

közvetítő bevonásával dolgozik, ezért érdemes az Európai Beruházási Bank budapesti irodájával183 egyeztetni 

a kezdeményezés kidolgozása előtt. 

Már 25 ezer eurótól kezdődő visszatérítendő források elérhetők: 

- KKV-k számára 25 ezer és 7,5 millió euró közötti hitelgaranciák 

(https://www.eib.org/en/products/mandates-partnerships/innovfin/products/sme-guarantee.htm)  

- KKV-k és start-upok számára befektetői támogatás is elérhető 

(https://www.eib.org/en/products/mandates-partnerships/innovfin/products/equity.htm) 

                                                           
181

 Az európai szemeszter keretében az uniós tagállamok összehangolják gazdaságpolitikájukat. Minden évben 
meghatározott menetrend szerint megvitatják gazdasági és költségvetési terveiket, és a ciklus meghatározott 
szakaszaiban felmérik az elért előrehaladást. 
2020 European Semester: Overview of Investment Guidance on the Just Transition Fund 2021-2027 per Member State 
(Annex D): https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/annex_d_crs_2020_en.pdf 
182

 Az EBB Innovfin központi honlapja: https://www.eib.org/en/products/mandates-
partnerships/innovfin/products/index.htm 
183

 Az EBB budapesti irodájának honlapja: https://www.eib.org/en/infocentre/contact/offices/ue/hungary.htm  

https://www.eib.org/en/infocentre/contact/offices/ue/hungary.htm
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- 3000 fősnél kisebb vállalkozások számára a garancia értéke elérheti az 50 millió eurót 

(https://www.eib.org/en/products/mandates-partnerships/innovfin/products/midcap-

guarantee.htm) 

- 3000 fősnél kisebb, jelentős innovációs tevékenységgel rendelkező vállalatok min. 7,5 millió eurós 

hitelek és kockázati tőke-támogatás (https://www.eib.org/en/products/mandates-

partnerships/innovfin/products/emerging-innovators.htm)  

- Az EBB Európai stratégiai beruházási alapjából nagyvállalati kutatások és innováció támogatása 75 

milliós célszámmal (https://www.eib.org/en/products/mandates-

partnerships/innovfin/products/corporate-research-equity.htm)  

- Kutatóintézetek legalább 25 millió eurós tőke-, vagy hiteltámogatása 

(https://www.eib.org/en/products/mandates-partnerships/innovfin/products/science.htm)  

- Demonstrációs projektek támogatása az energia-szektorban, legalább 7,5, legfeljebb 75 millió eurós 

hitel, hitelgarancia vagy tőkebefektetés révén (https://www.eib.org/en/products/mandates-

partnerships/innovfin/products/energy-demo-projects.htm) 

 

Horizont 2020184 felhívások 

A Horizont 2020185 (H2020) az EU kutatás-fejlesztési és innovációs politikáját 2014-2020 között meghatározó 

program, amely minden eddiginél nagyobb, közel 79 milliárd eurós költségvetéssel gazdálkodik. A program a 

kontinens globális versenyképességének növelését célzó Európa 2020 stratégia „Innovatív Unió” elnevezésű 

kiemelt kezdeményezésének egyik alappillére. A segítségével több áttörés, felfedezés és világelső meglátás 

születhet meg úgy, hogy a laboratóriumok nagyszerű ötleteit elviszi az üzleti megvalósításig. A H2020 

program utolsó pályázati lehetősége az Európai zöld megállapodás186 felhívása, a European Green Deal 

Call187. A felhíváson belül a pályázatok188, melyek 10 témakör alá csoportosíthatók, több lehetőséget is 

biztosítanak a tiszta energiagazdaság megteremtésére fókuszáló projektek megvalósítására. Ezek közül, még 

                                                           
184

 A program magyar központi honlapja: http://www.h2020.gov.hu/horizont2020-program  
A program központi, EU-s honlapja: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en  
185

 A program rövid, magyar nyelvű bemutatás itt érhető el: 
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/H2020_HU_KI0213413HUN.pdf  
186

 A programról bővebb információ elérhető magyar nyelven az Európai Bizottság honlapján: 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_hu     
187

 A felhívás elérhető magyar nyelven a H2020 program magyar honlapján: 
http://www.h2020.gov.hu/palyazoknak/palyazati-hirek/horizont-2020/h2020-green-deal-
call?objectParentFolderId=9315  
188

 A teljes felhívás elérhető a Funding & Tenders Portálon: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=H2020-LC-GD-
2020;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;progr
ammePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;pr
ogrammeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;perfor
manceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState  

https://www.eib.org/en/products/mandates-partnerships/innovfin/products/midcap-guarantee.htm
https://www.eib.org/en/products/mandates-partnerships/innovfin/products/midcap-guarantee.htm
https://www.eib.org/en/products/mandates-partnerships/innovfin/products/emerging-innovators.htm
https://www.eib.org/en/products/mandates-partnerships/innovfin/products/emerging-innovators.htm
https://www.eib.org/en/products/mandates-partnerships/innovfin/products/corporate-research-equity.htm
https://www.eib.org/en/products/mandates-partnerships/innovfin/products/corporate-research-equity.htm
https://www.eib.org/en/products/mandates-partnerships/innovfin/products/science.htm
https://www.eib.org/en/products/mandates-partnerships/innovfin/products/energy-demo-projects.htm
https://www.eib.org/en/products/mandates-partnerships/innovfin/products/energy-demo-projects.htm
http://www.h2020.gov.hu/horizont2020-program
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_hu
http://www.h2020.gov.hu/palyazoknak/palyazati-hirek/horizont-2020/h2020-green-deal-call?objectParentFolderId=9315
http://www.h2020.gov.hu/palyazoknak/palyazati-hirek/horizont-2020/h2020-green-deal-call?objectParentFolderId=9315
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=H2020-LC-GD-2020;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=H2020-LC-GD-2020;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=H2020-LC-GD-2020;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=H2020-LC-GD-2020;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=H2020-LC-GD-2020;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=H2020-LC-GD-2020;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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ha nem is jelenik meg bennük specifikusan a hidrogén, az alábbi pályázatok alkalmasak hidrogénnel 

kapcsolatos projektek támogatására:   

- LC-GD-4-1-2020189 2021. január 26. határidővel 

60 millió euró  Building and renovating in an energy and resource efficient way 

IA190   támogatási intenzitás: a jogosult költségek 70%-a, non-profit esetben100% 

 

- LC-GD-9-1-2020191 2021. január 26. határidővel 

28 millió euró  European Research Infrastructures capacities and services to address 

European Green Deal challenges 

RIA192   támogatási intenzitás: a jogosult költségek 100%-a 

 

- LC-GD-1-2-2020193 2021. január 26. határidővel 

53 millió euró  Towards Climate-Neutral and Socially Innovative Cities 

RIA   támogatási intenzitás: a jogosult költségek 100%-a 

 

- LC-GD-2-2-2020194 2021. január 26. határidővel 

60 millió euró  Develop and demonstrate a 100 MW electrolyser upscaling the link between 

renewables and commercial/industrial applications 

IA   SPECIFIKUSAN HIDROGÉN 

                                            támogatási intenzitás: a jogosult költségek 70%-a, non-profit esetben 100% 

- Sunfuel-EICPrize-2021195 2021. május 5. határidővel 

5 millió euró  EIC Horizon Prize for 'Fuel from the Sun: Artificial Photosynthesis' 

IPr196   SPECIFIKUSAN HIDROGÉN 

 

Innovation Fund 

A Bizottság Innovációs Alapja197 (Innovation Fund) a világ egyik legnagyobb finanszírozási programja az 

innovatív, alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiák bemutatására. Az Alap kulcsfontosságú eszköz az 

                                                           
189

 A pályázati felhívás itt érhető el: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-4-1-2020  
190

 IA=Innovation Action=innovációs projekt 
191

 A pályázati felhívás itt érhető el. 
192

 RIA=Research and Innovation Action=kutatási és innovációs projekt 
193

 A pályázati felhívás itt érhető el: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-1-2-2020  
194

 A pályázati felhívás itt érhető el. 
195

 A felhívás itt érhető el. 
196

 IPr=Inducement Prize=technológiai kihívások, társadalmi problémák megoldására ösztönző díj 
197

 Az Innovation Fund honlapja: https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en#tab-0-0  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-4-1-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-4-1-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-9-1-2020;callCode=H2020-LC-GD-2020;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-1-2-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-1-2-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-2-2-2020;callCode=H2020-LC-GD-2020;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sunfuel-eicprize-2021;callCode=H2020-Sunfuel-EICPrize-2021;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en#tab-0-0
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EU (Európai zöld megállapodás keretében megfogalmazott) éghajlati célkitűzéseinek megvalósításában és 

Európa technológiai vezető szerepének megerősítésében. 

Az Alap körülbelül 10 milliárd euró támogatást nyújt 2020-2030 között az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 

innovatív technológiák megvalósítására, amelyek célja az ipari szén-dioxid-mentesítési megoldások piacra 

juttatása és az éghajlat-semlegességre való áttérés támogatása. 

Az Alap egyaránt támogat kis198- és nagyszabású199 projekteket. 

Az első kisszabású projektek számára szóló felhívás200 2020. december 1-jén nyílt meg, 100 millió eurós 

költségvetéssel a megújuló energiák, az energiaigényes iparágak, az energiatárolás, valamint a 

szénmegkötés, -felhasználás és -tárolás áttörést jelentő technológiák számára. 

Olyan projektek jogosultak támogatásra, amelyek tőkeigénye 2,5 és 7,5 millió euró között van, és olyan 

innovatív, mégis kiforrott technológiákra összpontosítanak, amelyek készek a piacra bocsátásra. 

A pályázatok benyújtásának határideje 2021. március 10. 

Horizon Europe (2021-2027 munkaprogram tervezete) - 5. klaszter: Éghajlat, energia és mobilitás 

 

A Horizon Europe az Európai Unió következő kutatási és innovációs beruházási programja (2021– 2027). 

A keretprogram célja: 

 az EU tudományos és technológiai bázisainak, valamint az Európai Kutatási Térségnek (EKT) a 

megerősítése 

 Európa innovációs kapacitásának és versenyképességének fellendítése és a munkahelyteremtés 

 a polgárok prioritásainak megvalósítása, valamint az uniós társadalmi-gazdasági modell és értékek 

megőrzése. 

A program három pillérből épül fel: 

1. Kiváló tudomány - az Unió tudományos bázisa kiválóságának megerősítése és bővítése 

a. Európai Kutatási Tanács 

b. Marie Skłodowska Curie-cselekvések 

c. Kutatási infrastruktúrák 

2. Klaszterek - Globális kihívások és az európai ipar versenyképessége 

3. Innovatív Európa – a piacteremtő áttörések és az innovációhoz vezető ökoszisztémák előmozdítása 

A 2. pillért hat klaszter alkotja (a klaszterek további célokra bonthatók, melyek alatt különböző témák kapnak 

helyet): 

1. Egészségügy 

                                                           
198

 A projektek leírása itt érhető el: https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en#tab-0-2   
199

 A projektek leírása itt érhető el: https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en#tab-0-1  
200

 A felhívás elérhető a Funding & Tenders Portálon: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innovfund-ssc-2020-single-stage  

https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en#tab-0-2
https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en#tab-0-1
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innovfund-ssc-2020-single-stage
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innovfund-ssc-2020-single-stage
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2. Kultúra, kreativitás és befogadó társadalom 

3. A társadalmat szolgáló polgári biztonság 

4. Digitális gazdaság, ipar és világűr 

5. Éghajlat, energia és mobilitás 

6. Élelmiszerek, biogazdaság, természeti erőforrások és környezet 

A hidrogénnel kapcsolatos projektlehetőségek az 5. klaszter egyes céljai alatt találhatók. Az alábbi felhívások 

azok, melyekben megjelennek a hidrogénnel kapcsolatos technológiák. 

2. cél: Ágazatközi megoldások az éghajlatváltozásra 

Fejlődő áttörést jelentő technológiák és éghajlati megoldások 

C5-D2-BT-03-2022: Methane cracking to usable hydrogen and carbon 

 várható uniós hozzájárulás projektenként: 2-3 millió EUR 

 RIA 

 Lehetséges kapcsolódási pont: olyan projektek, melyek hozzájárulnak a földgáz használatnak 

hidrogénnel történő helyettesítéséhez. Ehhez olyan innovatív technológiák létrehozására van 

szükség, melyek lehetővé teszik a hidrogén metánból történő előállítását (a molekulák részekre 

bontásával hidrogénre és szénre). 

3. cél: Fenntartható, biztonságos és versenyképes energiaellátás - 2021-2024 

Globális vezető szerep a megújuló energiák terén 

C5-D3-RES-02-2021: Next generation of renewable energy technologies 

 várható uniós hozzájárulás projektenként: 2-4 millió EUR 

 RIA 

 Lehetséges kapcsolódási pont: megújuló hidrogén előállítása közvetlenül más megújuló 

energiaforrásokból 

C5-D3-RES-11-2021: Carbon-negative sustainable biofuel production 

 várható uniós hozzájárulás projektenként: 5 millió EUR 

 RIA 

 Lehetséges kapcsolódási pont: szinergiák kialakítása a megújuló hidrogéntermeléssel oly módon, 

hogy azt megfelelően beépítsék a fenntartható bioüzemanyag-előállításba. 

 

Energiarendszerek, hálózatok és tárolók 

C5-D3-ESGS-01-2021: Energy Sector Integration: Integrating and combining energy systems to a cost-

optimised and flexible energy system of systems 

 várható uniós hozzájárulás projektenként: 9-10 millió EUR 

 IA 
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 Lehetséges kapcsolódási pont: a projektek célja bemutatni a különféle elemek integrálásának 

előnyeit. Ez magában foglalja a villamosenergia- és gáz hálózatokat, a távfűtést és -hűtést, valamint a 

hosszú távú energiatároló rendszereket (például hidrogén, hőtároló, víztároló). 

C5-D3-ESGS-02-2021: Energy system modelling, optimisation and planning tools 

 várható uniós hozzájárulás projektenként: maximum 5 millió EUR 

 CSA201  

 Lehetséges kapcsolódási pontok: 

o Megújuló energia átalakítása: hidrogén (zöld és kék) és más megújuló vagy alacsony 

széndioxid-kibocsátású gáz vagy folyékony halmazállapotú üzemanyagok előállítása. 

o Energiatároló rendszerek: akkumulátorok (nagyméretű és házi), elektromos jármű 

akkumulátorok, szivattyús hidro-, hőtároló, metántároló, hidrogéntárolók. 

o Szállító csővezetékek: a meglévő és új földgáz-, hidrogén-, CO2-csővezetékek, távfűtési, -

hűtési csővezetékek, valamint ezek megújuló gázok keverékeinek, tiszta hidrogén vagy CO2 

szállítására történő korszerűsítésének költsége (kilóméterenként) és teljesítménye 

(kapacitás, hatékonyság, ÜHG-kibocsátás). 

 

4. cél: Hatékony, fenntartható és inkluzív energiafelhasználás 

C5-D4-B4P-13-2022: Smart-grid ready and smart-network ready buildings, acting as active utility nodes 

 várható uniós hozzájárulás projektenként: 6-9 millió EUR 

 IA 

 Lehetséges kapcsolódási pont: interoperabilitás és szinergiák fokozása a villamosenergia és más 

energiahordozók (pl. távfűtési hálózatok, hidrogén, üzemanyagcellák stb.) között. 

 

5. cél: Tiszta és versenyképes megoldások minden közlekedési módhoz 

Zéró kibocsátású közúti szállítás 

C5-D5-ZERT-01-2022: Modular multi-powertrain zero-emission systems for HDV (BEV and FCEV) for efficient 

and economic operation 

 várható uniós hozzájárulás projektenként: 15-20 millió EUR 

 IA 

 Lehetséges kapcsolódási pont: a kidolgozott koncepciók bemutatása valós körülmények között az 

energiaszolgáltatók, az elektromos és hidrogén-infrastruktúra és a végfelhasználók (pl. fuvarozók, 

logisztikai szolgáltatók és rakománytulajdonosok) bevonásával. A felhívás rugalmas erőátviteli 

lehetőségek nehéz tehergépjárművek számára, amelyek különböző igényeket (távolság, teljesítmény, 

                                                           
201

 CSA=Coordination and Support Actions=koordinációs és támogató projektek 
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újra töltési és üzemeltetési követelmények) képesek kielégíteni az akkumulátor/tartály méretének 

megváltoztatásával, vagy a hidrogén-üzemeltetés rugalmasságának biztosításával egy 

járműplatformon belül. 

Alacsony szén-dioxid-kibocsátású, tiszta és versenyképes vízi közlekedés 

C5-D5-WAT-01-2021: Enabling the safe and efficient on-board storage and integration within ships of large 

quantities of ammonia and hydrogen fuels 

 várható uniós hozzájárulás projektenként: 10 millió EUR 

 IA 

 Lehetséges kapcsolódási pont: a hidrogén alapú üzemanyagok (általában folyékony formában) 

közepes és nagy mennyiségben történő tárolásának és használatának megvalósíthatóságának 

bemutatása. A cél nagy és nagyon nagyméretű hidrogén- és ammónia-tároló megoldások 

kifejlesztése (pl. sűrített H2, folyékony H2, ammóniából származó vegyületek) és azok beépítése a 

fedélzetre. 

 

Egyéb lehetséges támogatási formák202 

Az új REACT-EU203 kezdeményezés kiegészíti az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Kohéziós Alap által 

nyújtott támogatásokat, amelyek célja a zöld átállás előmozdítása. A méltányos átállást támogató 

mechanizmus keretében a szén-dioxid-intenzív régiók számára kínált lehetőségeket is teljes körűen meg kell 

vizsgálni. 

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz energiaügyi (Connecting Europe Facility for Energy204) és közlekedési 

(Connecting Europe Facility for Transport205) ága közötti szinergiákban rejlő lehetőségek szintén ki lesznek 

aknázva, hogy finanszírozni lehessen a hidrogéninfrastruktúra fejlesztését, a földgázszállító hálózatok 

átalakítását, szén-dioxid-leválasztási projekteket és hidrogéntöltő állomások kiépítését. 

 

A fentiekből jól látható, hogy a következő finanszírozási időszakban fontos eszközként tekint az EU a 

hidrogénre az üvegházhatású gáz-kibocsátás csökkentésében és a zöld gazdaságra való átállás megvalósítása 

során. 

Ennek megfelelően számos olyan pályázati felhívás és támogatási forma lesz elérhető, melybe nem csak 

indirekt módon érthető bele a hidrogéntechnológiák fejlesztésének támogatása, hanem célzottan ez lesz a 

feladatuk. 

 

                                                           
202

 Forrás: Európai bizottság - Kérdések és válaszok: Hidrogénstratégia a klímasemleges Európáért 
elérhetőség: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/QANDA_20_1257 
203

 A programról bővebben: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/QANDA_20_948  
204

 CEF Energy: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy  
205

 CEF Transport: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/QANDA_20_948
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport
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5.5 A nemzetközi együttműködés dimenziói, különös tekintettel az IPCEI-re  
 

A hidrogén és hidrogéntechnológiák fejlesztése, illetve alkalmazása érdekes kettősséget mutat. Egyrészről 

segítik a lokális folyamatokat: segíthetik egy-egy közösség vagy ország energiaimport függőségének 

mérséklését, a decentralizált energiatermelést, az energiaforrás diverzifikációt, segíthetik a több megújuló 

energia integrációját, vagy akár egy energia közösség is üzemanyag előállítóvá válhat stb. Ezek mind a lokális 

folyamatokat erősítő lehetőségek, illetve tendenciák. 

Másrészről az is nyilvánvaló, hogy a hidrogén alapú megoldások, a „hidrogéngazdaság” fejlesztése nem 

oldható meg csak nemzeti szinten. Kulcsfontosságú az együttműködés legalább regionális szinten, azaz 

legalább a szomszédos országokkal, de bizonyos tématerületek csak egységes EU-s fellépéssel valósíthatók 

meg:  

 tipikusan az EU szintű együttműködést igénylő szakterület például az egységes földgáz hálózati 

hidrogén bekeverési szabályok, szabványok, hálózathasználati és „market design” szabályok 

megalkotása. Ugyancsak EU szintű együttműködés, közös szabályozás szükséges a különböző 

hidrogén típusok, pl. a zöld, kék, sárga hidrogén fogalmi kategóriák egyértelmű definíciójára, és az 

ezekre várhatóan ráépülő hidrogén eredetigazolási rendszer (Guarantee of Origin) kialakítására, a 

kontinensen egységesen használható zöld eredetigazolások adás-vételi szabályaira stb. A K+F 

területén is szinte „kényszer” – és persze lehetőség - az EU szintű kutatásokba, K+F+I 

konzorciumokba történő bekapcsolódás. A sor hosszan folytatható lenne, 

 legalább regionális szintű együttműködés (pl. V4 és/vagy közép-európai szintű együttműködés) 

szükséges tipikusan a hidrogén korridorok, az összehangolt hidrogén töltőinfrastruktúra-hálózatok 

kiépítéséhez; az egyes országokban szükséges hidrogén fejlesztések „kritikus tömegének” 

eléréséhez, amely különösen a korai fázisban nehéz, ezzel együtt nélkülözhetetlen. Ugyancsak a 

regionális együttműködések kategóriájába tartoznak tipikusan a Hidrogén Völgyek is (lásd 2.5 

fejezetben), ahol a hidrogén előállítás, illetve felhasználás térben többé-kevésbé akár szét is válhat, 

ha a helyi meglévő adottságok (pl. H2 vezetékek) így nyújtják a nagyobb előnyt. Az EU-s projekt 

tapasztalatok azt mutatják, hogy pl. egy-egy koordinált hidrogén tüzelőanyag-cellás busz beszerzés 

(pl. JIVE 2 projekt) keretében több különböző város vagy ország nagyobb megrendelési volument 

képvisel, együttesen lépnek fel, és jelentősen le tudják törni a beszerzési árakat. A sor itt is 

folytatható lenne. 

Éppen a fentiek miatt az NHT Platform kezdetektől fontos feladatának tekintette a nemzetközi 

kapcsolatépítést, a hazai cégek szakmai partnerkeresésének segítését EU-s, de leginkább közép-európai 

szinten. Bár a Covid helyzet miatt környező országokban zajló hidrogén workshopokra 2020-ban nem tudtak 

a Platform tagjai személyesen eljutni, de az NHT Platform felmérte, hogy milyen nemzetközi együttműködési 

folyamatokba lenne célszerű bekapcsolódni, hol van esély. 
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5.5.1 Hidrogén IPCEI projektek 

A hidrogénhez kapcsolódó, jelenleg az egyik leginkább perspektivikus lehetőség az ún. „Hidrogén IPCEI” 

projektekhez történő csatlakozás. Ennek előzménye, hogy 2019-ben az EU egyik bizottsága az ún. Stratégiai 

Jelentőségű Értékláncok (SVC, Strategic Value Chains) közé választotta a hidrogéntechnológiákat is, olyan 

további öt jövőorientált ipari ágazat mellé, mint például a hálózatba kapcsolt és autonóm járművek, a dolgok 

ipari internete, a kiberbiztonság, akkumulátortechnológiák, mikroelektronika. Az SVC-k közé történő 

beválasztás jelentősége, hogy e területekre ún. közös európai érdekeket szolgáló fontos projektek (IPCEI) 

hozhatók létre, melyekre az EU rugalmas állami támogatási szabályokat vezetett be. Az IPCEI projektek a 

modern technológiák, esetünkben a hidrogéntechnológiák ipari alkalmazásának teszt terepei. E technológiák 

még nem teljesen érett szintje és a piaci tapasztalatok hiánya miatt e befektetések piaci alapon jellemzően 

nem térülnének meg. Az IPCEI keretében lehetőség van rá, hogy az adott állam, az EU-ban általánostól eltérő 

mértékű anyagi ösztönzőkkel is támogathassa a honos gazdasági társaság nemzetközi projektjét, avagy egy 

ilyen nemzetközi projektben való részvételét. Ennek persze előfeltételei vannak, mint például az, hogy 

legalább kettő, de inkább több tagállamra kell kiterjednie, és az adott projekt a konkrét résztvevőkön és 

országaikon túlnyúló pozitív (környezeti, gazdasági vagy társadalmi) hatást kell kiváltson. A Bizottság esetről-

esetre vizsgálja és hagyja jóvá az IPCEI-k alkalmazását, az IPCEI-ekre vonatkozó EU-s szabályozás206 alapján, 

melyről azért meg kell jegyezzük, hogy nem könnyen értelmezhető a gyakorlat számára.  

Az IPCEI tehát egy speciális eszköz az állami támogatások keretein belül, amellyel az európai Stratégiai 

Értékláncok versenyképessége erősíthető. Az IPCEI jelentős számú területet, értékláncot lefedhet, amely a 

hidrogén szektor számára fontos, úgy mint: 

 „zöld” hidrogén előállítása elektrolízis útján, megújuló energiaforrások alkalmazásával, 

 hidrogén szállítása teherautókkal (trélerrel), vasúton, hajókon és vezetéken, különböző formákban 

(folyékony, komprimált gáz állapotban, LOHC vagy NH3 stb. formájában), 

 mobilitási szektor: tüzelőanyag-cellás hajtáslánc használata nehézjárművekben (HDV), buszokban, 

vonatokban, uszályokon, tengerjáró hajókon stb.; beleértve a kapcsolódó hidrogén töltőállomások 

(HRS) létesítését is utak mentén, kikötőkben, busz depókban, 

 ipari alkalmazások, mint pl. a hidrogén használata az acéliparban, műtrágya gyártásban, vegyiparban 

vagy finomítók esetében; vagy ipari hőtermelés hidrogén alkalmazásával (akár földgázzal valamilyen 

arányban keverten), 

 energia szektorban történő alkalmazások, úgy mint rövid idejű és szezonális léptékű energiatárolás, 

lekorlátozott („curtailed”, megújuló) energiák hasznosítása a villamos hálózat tehermentesítésével, 

villamos energia termelés hidrogénből (pl. csúcsigények kielégítésére), 

                                                           
206

 2014/C 188/02 Bizottsági Közlemény az európai közérdeket képviselő jelentős projektek megvalósításának 
előmozdítására nyújtott állami támogatás belső piaccal való összeegyeztethetőségének elemzési kritériumairól 
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 háztartásokban kapcsolt (CHP) energiatermelés céljából; földgázhasználat kiváltása vagy mérséklése 

bizonyos alkalmazások esetében, 

 speciális végfelhasználói alkalmazások, mint például szupermarket láncok logisztikájának vagy a 

hajózás környezetbarátabbá tétele. 

Fontos, hogy az IPCEI nem újabb „ingyen EU-s pénzt” jelent, hanem a támogatás tagállami szintű 

elköteleződést jelent elsősorban, azaz csak azok az országok vehetnek benne részt, amelyek „beszállnak” a 

támogatási forrásokba. Csak akkor tudnak a hazai KKV-k ehhez a támogatási forráshoz hozzájutni, ha az adott 

ország is stratégiai jelentőségűnek ítéli a hidrogén-technológiákat és erre pénzt is hajlandó áldozni. Továbbá 

a kedvezményezett részéről is jelentős társfinanszírozás szükséges. Ugyanakkor az IPCEI keretében a 

finanszírozási hiány (funding gap) akár 100%-a biztosítható állami forrásból. Kiemelendő, hogy az első ipari 

alkalmazás (first industrial deployment) is IPCEI-nek minősül és finanszírozható, ahol ez lehetővé teszi magas 

K+F+I tartalommal rendelkező termék kifejlesztését vagy egy fundamentálisan innovatív gyártási folyamat 

létrehozását. A hangsúly az ipari léptékű alkalmazás megteremtésén, bevezetésén van. 

Az NHT Platform 2020 őszén négy olyan – addig meghirdetett – Hidrogén IPCEI projektet azonosított, 

amelyek Magyarországot is érintették, és az első három koordinátorával207 online egyeztetést is folytatott: 

 Blue Danube @ Green Hydrogen (osztrák koordináció) 

 Black Horse (szlovák koordináció) 

 H2Go (osztrák koordináció) 

 Silver Frog (német/belga koordináció) 

Szerencsére egyes érdeklődő Platform tagvállalatok később, az NHTP szervezésétől függetlenül is elkezdtek 

tárgyalásokat folytatni az egyes IPCEI koordinátorokkal az esetleges magyar részvételről. Emellett 

2021.02.15-én a V4 országok egy négyoldalú, számos IPCEI-érdekelt vállalat részvételével zajló „match-

making” eseményt szerveztek, melyen több magyar cég is előadta elképzeléseit a potenciális 

együttműködésekre vonatkozóan. Sajnos önálló, magyar kezdeményezésű hidrogén IPCEI projekt (egyelőre) 

nincs, de a szomszédos országok formálódó IPCEI konzorciumaihoz való csatlakozásban is komoly 

lehetőségek vannak. A Platform, az ITM (IFHÁT) és valamilyen intézményi formában az NKFIH is dolgozik 

rajta, hogy sikere magyar IPCEI részvétel váljon valóra. 

5.5.2 Egyéb EU szintű együttműködések, szervezetek 

A hazai vállalatoknak és intézményeknek - bele értve a K+F vagy éppen kormányzati intézményeket is - 

célszerű lenne a hidrogénhez kapcsolódó EU-s folyamatokban intenzívebben részt venni. Ez segítheti a jobb 

információáramlást, az idejekorán nyert információk pedig segítenek a jobb felkészülésben pl. EU-s 

pályázatokban való részvétel esetén, esetlegesen az EU-s pályázati kiírások témáinak – hazai érdekek szerinti 

                                                           
207

 A Silver Frog IPCEI koordinátoraival nem tudtunk kapcsolatot teremteni. 
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- szakmai orientálását is eredményezhetik. A következőkben néhány példa következik az EU szintű 

hidrogénes folyamatokba történő bekapcsolódás lehetőségeire: 

 Clean Hydrogen Alliance: az új európai ipari stratégia részeként hirdették meg 2020 márciusában. A 

CH2A egyik fontos feladata, hogy nagyléptékű hidrogéntechnológiai projektet, úgynevezett „projekt 

pipeline”-t építsen fel, egymásra épülő, illetve jól koordinált projektek generálása és beruházási 

tervek kidolgozása révén (pl. éppen az említett IPCEI projektek révén is), ezáltal megteremtve a 

versenyképes, európai hidrogén ökoszisztémát 2030-ra. A CH2A-nak jelenleg mindössze az MVM és 

(leányvállalata) az MFGT a magyar vállalati tagja. A teljesség kedvéért megjegyezzük, hogy az CH2A-

nak több olyan vállalati tagja van, amelyek magyar leányvállalata az NHT Platformnak is tagja pl.: AVL, 

Bosch, E.ON, Messer, Shell, Siemens. 

 K+F oldalról: Hydrogen Europe Research a legfontosabb szervezet. Ez a Fuel Cells and Hydrogen Joint 

Undertaking (FCH JU) kutatási érdekképviseleti csoportja. Az EU-ból összesen 91 tagot számlál, de 

Magyarországról azonban – évek óta – csak egy tagja van, az (ELKH) Természettudományi 

Kutatóközpont. 

 állami oldalról az FCH JU, State Representative Group (SRG): az államok képviselőinek csoportja208 

tanácsadó szerepet tölt be az FCH JU igazgatótanácsában (a három tanácsadó testület egyike) és az 

államok képviselői összekötő szerepet töltenek be az FCH JU és az adott ország érintett szereplői 

között. Az SRG tagjai áttekintik az FCH JU (ez 2021-től a Clean Hydrogen for Europe) programjának 

előrehaladásáról, a célok betartásáról és a nemzeti programokkal való koordinációról szóló 

információkat és véleményeket. Az SRG évente legalább kétszer ülésezik. Magyarországnak immáron 

hosszú évek óta sajnos nincs kijelölt kapcsolattartója az SRG-ben. Magyar SRG tagot az energetikáért 

felelős minisztériumnak lenne célszerű delegálni. 

 civil szervezeti oldalról (National Association): a már többször említett, legjelentősebb európai 

hidrogéntechnológiai ernyőszervezetnek, a Hydrogen Europe-nak három szervezeti „pillére” van:  

i) iparvállalatok (amit a Hydrogen Europe reprezentál,  

ii) K+F+I szféra, amit a Hydrogen Europe Research Reprezentál, és  

iii) nemzeti szövetségek, az ún. „National Association” kategória, melynek 26 tagja van az EU-

ból. A National Association kategória hazai képviselője – a kezdetektől, azaz 2016-tól209 - a 

Magyar Hidrogén és Tüzelőanyag-cella Egyesület. Az MHT Egyesület több alkalommal, 2017-

ben, 2018-ban és 2019-ben is Magyarországra tudta hívni előadni a Hydrogen Europe, illetve 

az FCH JU vezetőit, igazgatóját, főtitkárát. 
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 https://www.fch.europa.eu/page/states-representatives-group 
209

 Ezt megelőzően, 2011-2016 között az MHT Egyesület a European Hydrogen Association tagja volt, melynek 
jelentősége azóta jelentősen csökkent. 
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99. ábra: a Hydrogen Europe három pillére, valamint tagságának megoszlása 2020 állapot szerint. Forrás: 
Hydrogen Europe. 
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6. A Platform és munkacsoportjainak ajánlásai, szakmai összefoglalói 

 
E fejezetben a Platform egyes munkacsoportjainak, illetve azok tématerületeinek, valamint néhány 

horizontális jellegű tématerületnek a vezetői összefoglalói olvashatók, helyenként utalásokat tartalmazva 

arra vonatkozóan, hogy a Fehér Könyv mely fejezetében találhatók részletesebb információk az adott 

témában. 

 

6.1 Energiapolitikai ajánlások és a villamos-energetika MCS összefoglalója 
 

Bevezetés 

Magyarország Nemzeti Energia- és Klímatervében foglaltaknak megfelelően 2030-ig több mint 6 000 MW új 

megújuló villamosenergia kapacitás kerül telepítésre. Ezen új, időjárásfüggő villamosenergia-kapacitás 

komoly kihívásokat állít a meglévő villamosenergia rendszerrel szemben, mivel az időjárásfüggő 

megújulóenergia-termelési kapacitások rendszerbe integrálásával jelentősen növekszik a villamosenergia-

hálózatok rugalmassági igénye. Ahhoz tehát, hogy a vállalt dekarbonizációs célok tartása mellett a 

villamosenergia szolgáltatás stabil működése biztosítható legyen, jelentős hálózati fejlesztésekre és 

beruházásokra van szükség, továbbá a hálózat flexibilitásának növelésére tárolási kapacitások kiépítésén 

keresztül, illetve új, rendszerszintű szolgáltatásokat nyújtó eszközök bevezetésére. Az utóbbi két kihívásra tud 

választ adni a hidrogéngazdaság, amelyben a megújuló villamosenergiát hasznosító vízbontás útján előállított 

„zöld” hidrogén úgy segíti a dekarbonizációs célok elérését, hogy hosszú távú energiatárolási lehetőséget 

kínál, valamint növeli a felhasznált megújuló villamosenergia mennyiségét és a termelők bevételeit, részben 

rendszerszintű szolgáltatások nyújtásán keresztül. 

Villamos energia tárolása hidrogén formájában (power-to-gas) 

A megtermelt, de a hálózat által fel nem vett megújuló villamosenergia kiesése szignifikáns veszteséget jelent 

(Németországban csak 2015-ben 1 TWh került kiszabályzásra ilyen módon, ez az akkori villamosenergia 

fogyasztás 1%-a volt), ezért a megújuló energiaforrások arányának növekedésével az energiatárolás 

lehetősége egyre inkább kulcsfontosságú lesz a jövő villamosenergia rendszerében. Mivel Magyarország 

kevésbé rendelkezik az energiatárolásra hagyományosan használt szivattyús tározók létrehozására alkalmas 

helyszínekkel, ezért egyik lehetséges alternatívaként a hosszú távú energiatárolást a vízbontás útján 

előállított hidrogén testesítheti meg. Ez történhet a villamosenergia elektrolizáló berendezésekben 

hidrogénné történő alakításán keresztül. Az így előállított hidrogén tárolóható tartályokban vagy megfelelő 

geológiai formációkban órákon vagy akár hónapokon keresztül, mielőtt felhasználásra kerülne. Ilyen 

felhasználási módozatok lehetnek az egyébként is hidrogén-intenzív ipari folyamatok, mint a kőolajfinomítás 

vagy az ammónia előállítás; a közlekedésben a nem, vagy csak nehezen elektrifikálható ágazatokban (pl.: 

nehézgépjárműveknél) üzemanyagként történő felhasználás; „hagyományos módon” elégetve a hidrogén a 
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hőtermelésben játszhat szerepet, de ugyanígy lehet villamos energiát előállítani hidrogénből, amelyet vagy 

tüzelőanyagként gázturbinákban elégetve vagy üzemanyag-cellákból – elektrokémiai reakció útján - 

nyerhetünk. A fel nem vett villamos energián túl, további potenciált jelenthet Magyarország számára olyan 

megújuló energiaforrások integrációja a megújuló hidrogén előállításában, mint a geotermikus hő vagy a 

biomassza elgázosítása  

Az Európai Uniós terveknek megfelelően 2030-ig a hidrogéngazdaság kiépítéséhez vezető többlépcsős út első 

fázisában egy egyértelmű, átfogó szabályzói keretrendszert kell lefektetni, illetve a technikai megoldások 

hatékony, országhatárokon átívelő disszeminációját segítő standardizációt kell biztosítani. A jelenlegi magyar 

szabályozás értelmében a vízbontó berendezések üzemeltetését megújuló hidrogén előállítására nem ismeri 

el, mint energiatárolási tevékenységet, tehát a formálódó új szabályzói keretrendszerben az új irányelveknek 

kezelnie kell ezt a hiányosságot. Továbbá, a villamosenergiából hidrogént előállító majd ezt a hidrogént – 

akár hónapokkal később (azaz akár szezonális energiatárolás után) – újra villamosenergiává visszaalakító 

berendezések (power-to-gas-to-power) rendszerhasználati díjszabását felül kell vizsgálni, hogy az ilyen 

eszközök versenyképesek lehessenek a különböző piacokon. Jelenleg ugyanis ezek a rendszerek hidrogén 

előállításakor mint felhasználók, villamos energia betápláláskor pedig, mint erőművek kétszer fizetnének 

rendszerhasználati díjat (ez utóbbi jelenleg nulla). A nagyjából 2022-ig tartó első fázist követően pilot 

projektek indításának támogatása kerülhet fókuszba, majd a 2025-től 2030-ig tartó szakaszban a hangsúly a 

hidrogénalapú villamosenergia-hálózatot támogató vagy azzal szektorkapcsoláson keresztül szinergiában 

működni képes pilot projektek méretnövelésére helyeződne át. 

Hidrogén-technológiák lehetőségei a rendszerszintű szolgáltatások piacán 

A villamosenergia-mixben megjelenő időjárásfüggő megújuló energia arányának nagymértékű növekedésével 

együtt növekvő szabályozási kapacitások iránti igény elméleti lehetőséget teremt a vízbontás útján hidrogént 

előállító termelőknek, hogy belépjenek a rendszerszintű szolgáltatások piacára, ezáltal diverzifikálják a 

bevételeiket. A MAVIR állásfoglalása alapján szabályozási oldalról is biztosított, hogy a vízbontó berendezések 

részt vehessenek az ilyen típusú rendszerszintű szolgáltatások piacán, amellyel a megújuló hidrogén 

termelésén túl, a rugalmasan szabályozható kapacitások segíthetik a lokális hálózati problémák kezelését és 

biztosíthatják a villamosenergia-rendszer egyensúlyát is. A rendszerszintű szolgáltatások négyféle osztályba 

sorolhatók aktiválási sorrendben: frekvenciatartási tartalék (FCR), automatikus frekvenciahelyreállítási 

tartalék (aFRR), kézi frekvencia-helyreállítási tartalék (mFRR) és helyettesítő tartalék (RR). Az ilyen 

szolgáltatásokat nyújtó entitásokkal szemben a legfontosabb műszaki elvárások a szükséges válaszidőre és 

rugalmasságra fókuszálnak, ezek alapján a jelenleg legmodernebbnek számító és egyben MW-os méretben is 

telepíthető PEM vízbontók alkalmasak a rendszerszintű szolgáltatások nyújtására. Ezen rendszerek minimum 

terhelése a névleges teljesítményük kis töredéke is lehet, és hidegen is gyorsan indíthatók, továbbá 

dinamikus terhelhetőségük is magas. Jelenleg a piacon már 10-100 MW közötti teljesítményű, PEM alapú 

rendszereket is be lehet szerezni, amelyek hatásfoka megközelíti a 75 %-ot. Mindezek alapján a PEM típusú 
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power-to-gas berendezések az aFRR szolgáltatásokban, és ha kellően nagy az installáció, akkor akár mFRR-

ben vagy éppen RR-ben is részt vehetnek. A hidrogénalapú rendszerszintű szolgáltatások 

versenyképességének és ezáltal jövőbeni szerepének mérlegelésekor szem előtt kell tartani, hogy a jövőben 

a villamosenergia-szektor egyéb területein várhatóan jelentős szabályozási kapacitások vonhatók be a 

digitalizáció vívmányai útján. A Tiszta Energia Csomag által megteremtett független aggregátorok formájában 

vélhetően széles körben, akár a háztartási fogyasztók körében is megjelenhet a keresletoldali válasz, mint a 

rendszer-szabályozásába bevonható szabályozási kapacitás, ezt követően pedig a beruházási és működési 

költségstruktúrákon dől el, hogy milyen kapacitások nyernek érvényt a szabályozási piacon. 

Összességében elmondható, hogy a hidrogén alapú power-to-gas-to-power technológiák nagymértékben és 

több fronton (energiatárolás, flexibilitási és rendszerszabályzási szolgáltatások) képesek támogatni a hazai és 

Európai Uniós dekarbonizációs törekvéseket. A technológia magas fajlagos beruházási költsége miatt, a 

dekarbonizációs célok elérése érdekében indokolt az ágazat első fázisban K+F pályázatokon, majd második 

fázisban beruházási támogatáson keresztül történő segítése mind hazai forrású, mind pedig EU-s 

támogatásokon keresztül, melyek dedikáltan facilitálják a hidrogén technológiák elterjedését és az azokban 

történő gyakorlati tapasztalatok megszerzését. Hatékony kormányzati támogatás szükséges az iparági 

szereplők számára az EU-s források bevonásához, például nemzetközi együttműködések formájában (IPCEI 

projektek), ezeken keresztül pedig az EU szintű hidrogéngazdaságban történő versenyképes részvételhez. 

 

6.2 Gázhálózati ajánlások és a gázhálózati MCS összefoglalója 
 

Magyarországon jelenleg kb. ~100-150 ezer t/év hidrogén előállítás történik, – egyes labor léptékű, kísérleti 

megoldások kivételével - gyakorlatilag teljes egészében földgáz gőzreformálásos (SMR) eljárással, melyhez 

viszonylag jelentős fajlagos CO2 kibocsátás tartozik, melyet emiatt „szürke” hidrogénnek neveznek. A hazai 

hidrogén fehasználás jelenleg döntő mértékben a kőolajfinomításban, az ammóniagyártásban és néhány 

egyéb (vegy)ipari tevékenység keretében történik. Hazai földgáz hálózati hidrogén bekeverés, közvetlen 

mobilitási célú hidrogén használat, vagy egyéb energetikai célú használat – egészen kis léptékű pilot 

projekteket kivéve – még nem létezik. Azonban 2021-től főként az energetikai innovációs pályázatok (ZFR) 

keretében már viszonylag jelentős léptékű és megújuló alapú („zöld”) hidrogént is előállító, illetve 

felhasználó projektek is indulnak, melyek között pl. hidrogén-földgáz elegy föld alatti tárolhatóságára, vagy a 

villamos energia rendszerrel együttműködő, elektrolízis alapú hidrogén előállításra irányuló projektek is 

vannak, ami megfelel a Nemzeti Energiastratégia (NES, 2030) fő irányvonalainak. 

A hidrogén fókuszú gazdaság kezdeti szakaszában – azaz legalább az előttünk álló évtizedben - fontos szerep 

juthat a kis szénlábnyomú, azaz alacsony vagy akár zéró-közeli karbon-intenzítású „kék” hidrogén előállítási 

módoknak is. A kék (low-carbon) hidrogént leggyakrabban ugyancsak a metán (földgáz) reformálásával (SMR) 
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állítáják elő, de a folyamat során keletkező CO2-ot leválasztják és valamilyen geológiai formációban tárolják 

(CCS), vagy még jobb esetben a leválasztott szén-dioxidot hasznosítják is (CCU). Mivel maga az SMR 

technológia ipari alkalmazásban – a fent említett létesítményekben – a jelenlegi hazai hidrogén szükséglet 

volumenének gyakorlatilag teljes egészét adja (ez az említett „szürke” H2), így a keletkezett viszonylag tiszta 

CO2 technológiai célú felhasználása, jelentős jövőbeni gazdasági potenciállal bír, alkalmazása a jelenlegi 

technológiák szintjén perspektivikusnak tekinthető. Maga a kék hidrogén karbon-intenzitása (kgCO2/kgH2) 

számottevően (min. 60%-kal, de akár ~90%-kal) kedvezőbb, mint a szürke hidrogéné, azonban kétség kívül 

kedvezőtlenebb, mint a megújuló energia alapon - elektrolitikus úton – előállított „zöld” hidrogéné. Azonban 

a jelenlegi (2021) technológiai környezetet és a villamosenergia grid-mix-et tekintve, rövidtávon a kék 

hidrogén gazdaságosabban előállítható, így az elektrolitikus alapú zöld hidrogén szegmens tényleges 

felfutásáig (költségletöréséig), nagy valószínűséggel nem nélkülözhető a kék (low-carbon) hidrogén sem. 

Különösen a nagy, ipari hidrogén felhasználó létesítményekben komoly nehézséget jelent az, hogy még a 

meglévő hidrogén igények elektrolitikus alapú kielégítéséhez is sok száz MW léptékű elektrolizáló 

rendszerekre, és ezek üzemeltetéséhez pedig GW léptékű megújuló energia kapacitások létesítésére lenne 

szükség. Rövid távon e probléma nem oldható fel, ezért a jelenlegi hazai - egyelőre kizárólagos - szürke 

hidrogén felhasználás környezetkímélőbbé tételében egy átgondolt, és a zöld valamint kék hidrogén 

formákat is alkalmazó megközelítésre van szükség. A szürke hidrogén „kékítésére” (SMR +CCS/CCU) illetve 

„zöldítésére” irányuló, jelentős részben dekarbonizációs célokat szolgáló pilot és demonstrációs projektek 

folyamatban vannak Európában, jellemzően még a néhány MW, illetve a néhány x10 MW nagyságrendben, 

de néhány éven belül a x100 MW mérettartományban is megjelennek. A nehézséget az egyelőre magas 

hidrogén árak jelentik, melyek a zöld H2 esetében a technológiai CAPEX-en túl jelentős mértékben a 

rendelkezésre álló zöld villamos energia árakon is múlik. Emellett várhatóan jelentősen, de egyelőre nem 

pontosan ismerhető mértékben befolyásoló tényező lesz a CO2 kvóta árak (EUR/tCO2) jövőbeni alakulása, 

mellyel kapcsolatosan azért elmondható, hogy ennek növekedése nyilván a környezetkímélő (zöld és kék) 

hidrogén formák versenyképességét javítja majd a szürke hidrogénhez képest.210 A kék hidrogén előállításhoz 

kapcsolódó CCS/CCU megoldásokhoz lehetőséget biztosíthat Magyarországon az eddig földgáztermelésre 

használt infrastruktúra (szállítóvezeték, szénhidrogén kutak) használata. Emellett pedig számos iparág 

hasznosíthatja a jövőben a széndioxidot (CCU), így pl. mint vegyipari alapanyagot (karbamid, etilén, gyártás), 

mint beton előállítási alapanyag (szilárd szén-dioxid bekeverése csökkenti a szükséges cement mennyiségét 

és javítja a beton tulajdonságait), mint algák, biomassza előállítására alkalmas (energiafüvek) „tápláléka”. 

 Földgáz hálózatok 

A földgázhálózatok hidrogén-földgáz keverékekkel, illetve tiszta hidrogénnel való üzemeltetéséhez fontos 

megérteni, hogy a hidrogén fizikai tulajdonságai jelentősen eltérnek a földgáztól: a hidrogén nagyon 

                                                           
210

 A kvótaárnak hozzávetőlegesen 60 és 90 €/ tCO2 szintre szükséges emelkednie, hogy a kék hidrogén pénzügyileg 
versenyképessé váljon – a jelenlegi árzintek mellett - a hagyományos szürke hidrogénnel szemben. 
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kisméretű molekula, ezért a földgáznál könnyebben tud szivárogni a kötéseknél és a tömítéseknél; egységnyi 

térfogatra vetítve a metán (a földgáz fő alkotóeleme) háromszor annyi energiát tárol, mint a hidrogén, 

emiatt egy hidrogén-földgáz elegy energiatartalma (térfogategységre vetítve) kisebb, mint a tiszta metáné: a 

tárolás esetén 5% hidrogén tartalom kb. 3,5%-os csökkenést eredményez a tárolt energia mennyiségében. A 

hidrogén szélesebb koncentráció-tartományban képes meggyulladni, mint a metán; a hidrogén lángterjedési 

sebessége is gyorsabb, mint a földgázé, amit a végfelhasználói eszközök esetében fontos figyelembe venni. A 

hálózatok szempontjából fontos, hogy a hidrogén atom képes a fémek szerkezetébe „beoldódni” és az ott 

levő szénnel reakcióba lépni. Ez a folyamat függ a fém szerkezetétől, a nyomástól és az aktuális korróziós 

állapottól is. A földgáz rendszerek nagy része vélhetően probléma nélkül képes kezelni a földgáz-hidrogén 

gázkeveréket egy kisebb, ~5(V/V)%-os bekeverési arányig, az eddigi nemzetközi vizsgálati eredmények 

alapján azonban nem tehető általános érvényű megállapítás a maximálisan megengedhető 

hidrogéntartalomra vonatkozóan. Mivel a gázrendszer - anyagát, berendezéseit, elemeinek életkorát 

tekintve - meglehetősen heterogén, így általános érvényű megállapítások nem vagy korlátozottan tehetők, 

hanem minden esetben egyedi vizsgálatok szükségesek az egyes rendszerelemek esetén a biztonságos 

üzemelés, a megengedhető H2 tartalom feltételeinek a meghatározására. 

A fentiekből következik, hogy a hidrogén megjelenése a földgázhálózatban – bizonyos H2 koncentráció felett 

- jelentős befektetéssel jár majd. A szállító rendszeren jelenleg használt minőségellenőrző eszközök 

(gázkromatográfok) nem képesek a hidrogént elválasztani a többi komponenstől, így annak a mennyisége 

nem határozható meg pontosan. Emellett a térfogatáram-mérés esetén is a koncentrációtól függő mértékű 

pontatlanságot okozhat. A magas nyomás miatt a teljes hálózat különböző típusú acélokból épül fel. A 

hidrogén hatását így szükséges vizsgálni minden acélfajta, illetve anyagfajta esetében. A hazai földgázelosztó 

vezetéki hálózat hossza - 2019-es adatok alapján - 84 ezer km, míg az elosztóvezetéki gázmérők száma 3 

millió db volt. Ez utóbbi hálózat alacsony nyomáson üzemel (2-5 bar), és jelentős része már műanyagból van. 

A műanyagok esetén nem lép fel korrózió, viszont a cső falán átdiffundáló hidrogén kb 4-5-ször nagyobb 

veszteséget okoz a jelenleginél. Ehhez a hálózathoz kapcsolódnak még jelentős mennyiségű, magántulajdonú 

vezetékek/végfelhasználói eszközök, amelyekről semmilyen adat nem áll rendelkezésre. A régi gázkészülékek 

esetén mindenképpen előzetes vizsgálatok szükségesek, az új berendezéseknek viszont 2019 óta szükséges 

boldogulniuk olyan gázminőséggel, ami legfelebb 23%(V/V) hidrogént tartalmaz. 

 Tárolók 

A magyarországi tárolók esetében csak porózus típusú nagy mobilgáz (és párnagáz) kapacitású rezervoárok 

(pl.: kimerült olaj- és gázmezők, aquifer) állnak rendelkezésre. Európában már kiterjedt kísérletek folynak 

arra vonatkozóan, hogy hidrogénnel kevert földgázt injektáltak be és termeltek ki porózus szerkezetű felszín 

alatti tárolókba, és ezek nagy pontossággal igazolták a korábbi modellezési előrejelzéseket, de további 

tesztek szükségesek a végleges eredmények megállapításához. Jelenleg kezdeti szakaszban levő vizsgálatok 

alapján a tárolói eszközrendszer 2-5%(V/V) hidrogén tartalommal rendelkező hidrogén-földgáz keverék 
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fogadására lehet alkalmas. Az EU-s tendenciák alapján az ipari méretű H2 tárolói technológiák részei a jövő 

energiarendszereinek és az energiapiacok összekapcsolásában is kulcsszerepük lesz. 

 Hidrogén töltőállomások 

Magyarországon egylőre nincs hidrogén töltőállomás (HRS), míg az EU területén kb. 150+ db található, és 

ebből közel 100 db Németországban működik; emellett formálódnak az első hidrogén-korridorok, illetve -

régiók is. Ugyanakkor az Alternatív Üzemanyag-infrastruktúráról szóló (AFID, 2014/94/EU) irányelv keretében 

Magyarország is vállalata - a Bizottsághoz benyújtott, 2016-os ún. Nemzeti Szakpolitikai Keret 

dokumentumában -, hogy az irányelv szerint egyelőre önkéntesen választható hidrogén töltőinfrastruktúra 

kiépítését is megkezdi. Azonban HRS-ek létesítését - a már körvonalazódó EU-s tapasztalatok alapján - csak 

komplex szemléletű projekt, illetve fejlesztések keretében célszerű végezni, tehát egyidejűleg megfelelő 

számú hidrogén üzemű (FCEV) jármű vagy járműflotta megjelenéséről, azaz a töltőállomás minél kedvezőbb 

kihasználásáról is gondoskodni kell. Ez történhet például egy-egy nagyobb lokális, ugyanoda visszatérő, pl. 

kamion logisztikai központ, városi közösségi közlekedési buszflotta vagy taxiflotta kiszolgálására telepített 

HRS-sel; vagy például a formálódó nemzetközi hidrogén korridorok (pl. TEN-T útvonalak) menti HRS 

telepítéssel. Ugyanis valószínűsíthető, hogy a teherjármű szegmensben valósul meg a legkorábbi és 

legjelentősebb penetrációja a hidrogén hajtásláncnak. Későbbi fázisban, a technológia terjedésével, az FCEV 

penetráció növekedésével, a költségek csökkenésével célszerű elmozdulni a HRS-ek tekintetében a 

„hálózatos” jellegű, jelentősebb országos lefedettséget biztosító HRS létesítési logika felé. Meg kell említeni, 

hogy sok múlik a környező országok HRS telepítési tervein (illetve ezek helyszínein) is, hogy lehetőleg ezekhez 

kapcsolódóan fejlődjön a magyarországi HRS infrastruktúra, amely adott esetben kiterjedhet vasúti, vagy 

esetleg vízi töltőállomásokra is, ha a hidrogén üzemű járműpenetráció e szegmensekben is előretör. Korai 

fázisú, főként demonstrációs célú HRS természetesen szinte bárhol létesülhet, melynek fő célja a hidrogén 

alapú mobilitás megismertetése a társadalommal, de még inkább a hidrogén iparág társadalmi 

elfogadottságának felépítése, hidrogén kínálat biztosítása, telepítési, üzemeltetési tapasztalatok 

(CAPEX/OPEX adatok) megszerzése, pilot jellegű engedélyeztetések lefolytatása. A HRS létesítés 

engedélyeztetésének hazai jogzsabályi környezete még nem lett „élesben” kipróbálva, így az első 

engedélyeztetések kapcsán a megfelelő jogi és adminsiztratív keretrendszer kialakítása, finomhangolása is 

kiemelten fontos. A meglévő jogi környezetben, amely még nem tartalmaz hidrogén-specifikus előírásokat, 

az első HRS engedélyeztetések várhatóan komoly idő és energiaráfordítással járnak majd. A kezdeti HRS 

létesítő beruházások megvalósulását állami/EU-s források lendíthetik előre, kifejezetten magas intenzitással. 

A magas beruházási igények és a közeljövőben támogatási forrás nélkül nem várt megtérülés a kizárólag saját 

forrásból történő beruházásokat nem teszi reálissá. Műszaki szempontból jelenleg is létező, de a jövőben 

várhatóan erősödő tendencia, hogy a HRS-ek egy részén a hidrogén üzemanyagot helyben (on-site módon) 

állítják elő elektrolízis alkalmazásával, és az elektrolizáló üzemeltetését lehetőleg a villamos energia 
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rendszerrel együttműködve, a VER kiszabályozási feladatait és/vagy a völgy-időszaki energiatárolást segítve 

végzik. 

 Átfogó megállapítások 

A hidrogénnel kapcsolatos gázhálózati vizsgálatok során fontos a teljes infrastruktúrát együtt vizsgálni, mivel 

csak a szállító rendszer vagy egyes fogyasztók eredményei hamis képet mutathatnak. A teljes rendszer akkora 

hidrogén részaránnyal képes üzemelni, amennyit a leggyengébb eleme még elvisel. Jelenleg nem létezik a 

hidrogént és földgázt elválasztani képes – ipari léptékű - technológia, de az EU jelentős energiát fektet a 

technológia kifejlesztésébe, amivel a szűk keresztmetszetek védhetőek lesznek majd a hidrogénnel szemben. 

Vélhetően a közeli jövőben a H2-földgáz keverékekre fog nagyobb szerep hárulni, mivel jelenleg nem látszik 

sem jelentősebb termelési kapacitás, sem jelentősebb fogyasztói igény a megújuló alapú – hálózatba 

keverendő - hidrogén piacán. A nagyságrendek érzékeltetéséhez: az 5%-os földgáz kiváltáshoz szükséges 

hidrogén mennyiség ~1,4-1,5 milliárd m3
H2/év lenne (ez ~125-125 ktH2/év, ami igen jelentős mennyiség). 

Ekkora mennyiség, illetve kapacitás a következő években Magyarországon még nem fog rendelkezésre állni, 

de a hidrogén gázhálózati jelenlétére a felkészülést mindenképpen meg kell kezdeni, és a tiszta hidrogén 

szállítás műszaki részletei valamint a szabályozás kialakítása ezalatt az idő alatt meg tud történni. Aktívnak 

kell lenni e területen amiatt is, mivel a hazai szándédkoktól függetlenül is, az európai - és részben orosz - 

tendenciák alapján valószínűsíthető, hogy kis arányú hidrogén bekeverés akár középtávon is megjelenhet az 

importált földgázban. Az első jelentős hazai lépések folyamatban vannak, mint pl. az Akvamarin projekt (mely 

egyebek mellett kis mennyiségű hidrogén földgáz tárolóban való viselkedését, a tárolóra gyakorolt hatást 

vizsgálja); illetve hazai földgázpiaci szereplők olyan nemzetközi (EU-s) együttműködések tagjává váltak, mint 

például a European Hydrogen Backbone. (Utóbbi keretében az érintett európai gázhálózati TSO vállalatok 

6.800 km hidrogén vezetékhálózatot terveznek kialakítani 2030-ra Európában). 

A Gázhálózati Munkacsoport a szakterületére vonatkozó potenciális ösztönzők, támogatások közül leginkább 

(de nem kizárólagosan) a következőket preferálta, de természetesen a hazai bevezetésükhöz további 

elemzések szükségesek: 

 prémium típusú támogatás zöld/kék H2 földgáz hálózati betáplálásra, 

 prémium típusú támogatás SNG (szintetikus földgáz) hálózati betáplálásra, 

 CAPEX támogatás zöld / kék H2 előállító üzemek létesítésére, 

 explicit módon meghatározott, megengedhető H2 koncentráció a földgáz-minőség nemzeti 

szabványában vagy azt erről rendelkező jogszabályban, 

 származási garancia rendszer (Guarantee of Origin) kialakítása zöld / kék hidrogénre (esetleg SNG / 

biometán vonatkozásában is), 

 hidrogén formájában történő energiatárolás támogatása. 
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6.3 Közlekedéspolitikai ajánlások és a közlekedési MCS összefoglalója 
 

A hidrogén, mint a közlekedésben használt hajtóanyag első sorban a (lokálisan) zéró CO2-kibocsátás és a jó 

hatásfok tekintetében rendelkezik komoly potenciállal. A jó hatásfok első sorban a hidrogén tüzelőanyag-

cellából (HTC) nyert energiával történő elektromos hajtás esetében érvényesül. Különösen nagyvárosi 

környezetben a HTC hajtáslánc nagyon csekély zajkibocsátása is jelentős előny. Esetenként belsőégésű 

motorok (ICE) üzemanyagaként is alkalmazzák a hidrogént, ez a megoldás azonban éppen az elérhető 

hatásfok tekintetében eddig elmaradt a HTC alkalmazásoktól; többnyire vasúti, vízi, vagy közúti 

teherjárművek hajtásában alkalmazzák, jellemzően kettős (hidrogén/gázolaj, dual-fuel) üzemanyag 

kombinációban a CO2- és károsanyag-kibocsátás csökkentése érdekében. Egyes szakértők a hidrogén alapú 

ICE alkalmazásra, mint átmeneti (bridging technology) megoldásra tekintenek. 

A közúti közlekedésben a nagy hatótávolságok elérésének lehetősége, valamint a gyors feltankolhatóság 

képezik a legfontosabb előnyeit a hidrogén tüzelőanyag-cellás hajtásláncnak az akkumulátoros elektromos 

(BEV) járművekhez képest. 

Jelenleg az autóbuszok tekintetében van a legtöbb üzemeltetési tapasztalat a hidrogénhajtás területén. A 

HTC buszok hatótávja már most is, akár téli időjárásban is eléri a 300-400 km-t. A hidrogén 

üzemanyagtartályok teljes feltöltése pedig mindössze 7-15 percet vesz igénybe. A HTC buszok területén 

jelenleg az árak csökkentése az egyik fő célkitűzés, a viszonylag nagy és koordinált beszerzések révén. Az 

Európai Unióban az elkövetkező három évben újabb 600 HTC busz áll üzembe. A cél az, hogy a városi 

buszokkal szerzett tapasztalatokat felhasználva a hosszútávú autóbusz-közlekedésre alkalmas kis, közepes és 

nagy autóbuszokat is kifejlesszenek a cégek, és nagyobb gyártási sorozatok révén tovább csökkenthető 

legyen a beszerzési ár, ami 2015-ben kb. 1 millió euró/busz, de 2019-ban már csak kb. 675 ezer euró/busz 

volt, a 2020-ra érvényes célkitűzés pedig 575 ezer euró/busz értékre csökkent.  

A hidrogén-tüzelőanyagcellák alkalmazásának különlegesen ígéretes területe – a komprimált gáz hidrogénnel 

is elérhető, megfelelően nagy energiasűrűség révén - az, ahol nagy tömegű rakományokat (hasznos terhet) 

hosszú távolságra kell szállítani közúton. Jelenleg a nagy gyártók prototípusainak előkészítése, próbafutása 

folyik korlátozott darabszámú tesztjárművel; normál kereskedelmi forgalomban még nem kapható HTC 

tehergépkocsi. A Hydrogen Europe előrejelzése szerint 2023-ra megkezdődik a széleskörű üzemi kísérlet a 

hidrogénüzemű tehergépkocsikkal (legalább öt gyártó termékeivel), és 500-at meghaladó darabszámú ilyen 

tehergépkocsi fut majd Európa útjain. Kialakul a hidrogénhajtású tehergépkocsik részegységeinek beszállítói 

láncolata, amely alkalmas a nagy sorozatok gyártására. 2025-re befejeződnek a jóváhagyási vizsgálatok. A 44 

tonnás tehergépkocsik hatótávolsága ekkor meghaladja az 1000 km-t; az e járművek hidrogénnel törtönő 

feltöltési ideje pedig 10 percnél rövidebb lesz. 2026-ra 5-10.000-re teszik az újonnan évente értékesített 

hidrogénüzemű tehergépkocsik számát, ami a teljes éves értékesítési darabszám 7%-a. A releváns EU-s 

technológiai útiterv (Road Map) szerint 2030-ra 75.000-re nő az Európában forgalomban lévő tehergépkocsi-
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állomány, ami a teljes állomány 2%-át jelenti. Mindennek előfeltétele, hogy Európában a TEN-T projekt 

keretében kiépüljön a fő közúti tengelyek mentén a hidrogénellátó hálózat, amelyen a közúti teherszállítás 

döntő része zajlik. Erre vonatkozóan ígéretes és intenzív, mind a HTC tehergépjárművek gyártói, mind pedig a 

hidrogén töltőinfrastruktúrát biztosító vezető cégek együttműködésével létrejött EU-s kezdeményezések 

léteznek (lásd pl. H2Accelerate projekt; vagy a 62 iparági szereplő által közösen kiadott „Koalíciós 

állásfoglalás a hidrogén tüzelőanyag-cellás teherautók európai terjedése érdekében”211).  

Ami a személygépkocsikat illeti, jelenleg 4 gyártó, 5 HTC modellje érhető el korlátozott körben a piacon. A 

Toyota esetében az európai típusjóváhagyás a küszöbön áll, és ennek birtokában az információk szerint 

2021-ben megkezdődhet a nyilvános értékesítés, természetesen elsősorban ott, ahol rendelkezésre áll a 

hidrogén-feltöltési lehetőség. A hidrogénüzemű személygépkocsik további fejlesztését és elterjedését 

valószínűleg az fogja a leginkább befolyásolni, hogy a különféle szabályozások, amelyek jelenleg sok esetben 

az akkumulátoros és a hálózatról tölthető hibrid-elektromos gépkocsikat preferálják, hogyan alakulnak a 

jövőben. Elterjedésüknek nagy lökést adhat, ha kiépül a hidrogénellátó infrastruktúra. 

A vasúti rendszer úttörő szerepet játhat az üvegházhatást okozó gázok, valamint egyéb légszennyező 

anyagok és zaj csökkentésében. A fővonalak európai hálózatának 60% villamosított. Ezeken a villamosított 

vonalakon zajlik a vasúti forgalom 80%-a. Ugyanakkor egy 30 éves fejlesztési ciklust figyelembe véve a 

nemzetközi klímavédelmi célok elérése érdekében a nem villamosított, illetve a gazdaságosan nem 

villamosítható vonalakon is szükség van a dízelvontatás kiváltására. Hazánkban az európai átlagnál magasabb 

a nem villamosított hálózat aránya.  

A vasúti járművek hajtása is az egyik ígéretes lehetőség a hidrogén, mint üzemanyag, illetve az üzemanyag-

cellás hajtáslánc alkalmazására. A gazdaságosan nem villamosítható vonalak vontatási teljesítményigényét 

figyelembe véve a hidrogénhajtású járművek esetében lehetőség van teljes mértékben a megújuló energia 

felhasználására, azaz a széndioxid kibocsátás teljes felszámolására212. Jelenleg több megvalósítás és 

előkészítés alatt álló projekt ismeretes hidrogénhajtású vasúti járművek alkalmazására (ALSTOM Coradia 

iLint, Siemens Mireo Plus H, Talgo Vittal-One (Spanyolország), HydroFlex (UK), Stadler Flirt H2 (USA), Toyota-

Hitachi-JR East (Japán) - hydrogén-hajtású motorvonatok). A legkedvezőbb alkalmazási területnek a 

regionális személyvonatok üzemeltetése látszik, de ígéretesnek tűnik a helyi tehervonatok és 

tolatómozdonyok hidrogénhajtásra történő átállítása is. Az új technológia alkalmazása a hagyományoshoz 

képest 10-20%-os felárral járhat. 

A légijárművek tekintetében a hidrogén felhasználása több módon is lehetséges. Bármelyik lehetőséget is 

választják, még legalább 10-15 évnek el kell telnie, hogy ezen kísérleti megoldások átkerüljenek és 

beépüljenek a kereskedelmi forgalomban elérhető légijárművek technológiái közé. Számos műszaki és jogi 
                                                           
211

 https://www.hfc-hungary.org/NHTP/Statement_on_HFC_Trucks_in_Europe_HUN.pdf 
212

 Természetesen a teljes, HTC-értéklánc menti zéró vagy zéró közeli kibocsátás csak akkor érhető el, ha az alkalmazott 
hidrogén előállítási mód is megfelelően környezetkímélő, azaz nagyon alacsony karbon-intenzitású kék hidrogént, vagy 
megújuló alapú zöld hidrogént képes szolgáltatni. 
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akadályt le kell küzdeni, ami lassan és körülményesen valósítható meg. További kihívás, hogy ezen új 

technológiáknak legalább a mostanival azonos biztonsági színvonalat kell tudniuk képviselni. A kis- és 

nagyméretű légijárművekkel kapcsolatos fejlesztési irányok mellett – akár azokat megelőzően - a földi 

kiszolgálásban van létjogosultsága a hidrogénes hajtásnak. 

A hidrogén mobilitás elterjedésének egyik fontos eleme az ösztönzők, szabályozók kialakítása. A még hiányzó 

szabályzások terén példaként említhető a közúti közlekedés terén a közúti járművek környezetvédelmi 

osztályba sorolásának a hidrogénhajtást figyelembe vevő módosítása, ami közvetve befolyásolja az adózást, a 

már üzemben lévő járművek időszakos műszaki ellenőrzése technológiájának a hidrogén-technológia 

figyelembevételével történő módosítása, valamint a felszín alatti parkolók, garázsok igénybevételi 

lehetőségeinek szabályzása hidrogénhajtású járművek részére. 

A döntéshozóknak a hidrogéngazdaság lehetséges rövid, közép és hosszú távú fejlődési irányait tekintve a 

midrogén-mobilitást illetően a fejlesztésnek a következő területekre való összpontosítása javasolható: 

 rövid távon: vasúti közlekedés kiválasztott vonalakon, és lokális, azaz „back-to-base” jellegű213 

projektek, mint például helyi HTC alapú közösségi busz közlekedés, hulladékgyűjtés/szállítás, 

 középtávon: közúti áruszállítás és közösségi közlekedés a fő közlekedési tengelyek mentén, a 

hidrogénellátó infrastruktúra fejlesztésével párhuzamosan, („H2 korridor” jellegű projektek) 

 hosszú távon: személygépjárművek és városi áruszállítás, vízi közlekedés (folyami és tavi hajózás), 

légi közlekedési és földi kiszolgálási pilot projektek. 

6.4 K+F+I és oktatási ajánlások a KFI Munkacsoprttól 
 

A KFI Munkacsoport a Platform horizontális jellegű munkacsoportja, azaz a teljes hidrogéntechnológiai 

értéklánc mentén, tehát az előállítástól, a tárolás, szállításon keresztül a végfelhasználásig fogalmaz meg KFI 

szempontú javaslatokat. A lehetséges kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységeket a következő ábra 

mutatja be. 

 
                                                           
213

 Back-to-base: olyan jármű flották, amelyek jellemzően egyazon telephelyről indulnak el, és ugyanoda térnek is vissza. 
Így kis számú H2 töltőinfrastruktúra elegendő a kiszolgálásukra. 
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A Platform keretében felmértük a hazai ipari szereplők gyártási/fejlesztési képességeit és ez alapján 

valószínűsítettük, hogy hol lehetnek magas hozzáadott értékű, innovatív kitörési pontok, amelyek 

hozzájárulhatnak Magyarország beágyazódásához a nemzetközi KFI ökoszisztémába, exportképességének 

növekedéséhez és a gazdaságfejlesztéshez. Az erre vonatkozó javaslatok mindegyik technológiai készültségi 

szintet érintik (TRL 2-9 között), a mielőbbi piaci bevezetés lehetőségeire fókuszálva, ugyanakkor nem 

vonatkoznak a technológia telepítés volumenének növelésére, kritikus tömegének elérésére, a szükséges 

beruházások mértékére. Ezekkel a többi, technológiaiterület-specifikus munkacsoport foglalkozott. 

A rendszerintegráció először is a technológiai egységek (elektrolizálók, tüzelőanyag-cellák stb.) köré épített 

kiegészítő eszközök (Balance of Plant, BoP) illesztését és optimalizálását jelenti, azaz a technológia egységek 

alkalmazási környezetbe integrálására irányul. Az így kialakított telepített energiaellátó vagy közlekedési 

alkalmazások hazai iparfejlesztési célokat szolgálnak, például tüzelőanyag-cellás buszok, hajók, drónok hazai 

gyártását teszik lehetővé. 

A rendszerintegrációs KFI feladatok másik célja bemutatni, hogy az értéklánc mentén a hidrogéntechnológiák 

elemeinek mely kombinációja, felhasználási módja vezet optimális eredményre a különböző kulcs-

teljesítménytényezők (KPI) – úgymint az ágazati integráció adta piaci előnyök, az új energiarendszer 

rugalmassága, az energiaellátás biztonsága, a károsanyag-kibocsátás mértéke, az ár, az anyag- és 

energiaátalakítási hatásfok, a teljesítménysűrűség, az élettartam, a felhasználói igények stb. – komplex 

rendszerében. A rendszerintegrációban kialakított fenntartható energiarendszer működtetése 

gazdaságfejlesztési feladatokat is szolgál. 

A hazai hozzáadott értéket elsősorban a rendszer-, valamint a BoP üzemegyensúlyi komponensek 

tervezése/fejlesztése/gyártása jelenti, amit ki kell egészíteni az energiarendszer modelljeinek 

megalkotásával.  

A technológiai egységek területén van némi érdeklődés a PEMFC kötegek, valamint elektrolizálók (PEM és 

SOEC) gyártása/fejlesztése iránt. Jellemzően külföldi cégek hazai leányvállalatairól van szó, vagy olyan 

cégekről, amelyek külföldi licensz alapján gyártanak. Laboratóriumi elektrolizálók fejlesztése és gyártása 

folyik hazai innovatív KKV-nál (saját szabadalmi háttér alapján), ennek méretnövelése megfontolás tárgya 

lehet.  

Hazai projektekben elsősorban a rendszerintegrációt lehetne megcélozni, a technológiai egységek 

fejlesztésére nem kötelező projektelemként lehetne tekinteni, és csak abban az esetben támogatni, ha a 

pályázó kellő mértékben alátámasztja a kifejlesztendő termék majdani piacképességét. Azonban nemzetközi 

összefogásban (EU-s pályázatokban), globális gyártó részvételével cél lehet a technológiai egységek 

anyagtudományi és/vagy mérnöki kutatás-fejlesztése alacsonyabb TRL szintekről. 

Jó esély mutatkozik a technológiai egységek (TC köteg és elektrolizáló kötegek) egyes komponenseinek 

fejlesztésére, gyártására. A BoP fejlesztés/gyártás elsősorban a vezérlő elektronika tervezésére irányul, de a 

vízmenedzsment, hőmenedzsment, légtechnika, csatlakozók, fittingek, szelepek gyártása/fejlesztése is 
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szerepet kaphat. A BoP-on kívül a membrán elektród együttesek (MEA) gyártása/fejlesztése is terítéken van. 

Ezen kívül kompresszorok, töltőállomás egyes elemei, fedélzeti vagy tartályos hidrogén tárolás, hidrogén 

szenzorok gyártása/fejlesztése iránt van érdeklődés. Különösen népszerűek a hidrogéntároló anyagok és a 

reverzibilis hidrogéntárolás technológiájának fejlesztése. Érdekes lehet a „liquid organic hydrogen carrier”-ek 

(LOHC, folyékony halmazállapotú, szerves, hidrogén hordozóvegyületek) fejlesztése. 

Feladat a komponensfejlesztési területeken utat találni a nagy, globális OEM-ek felé és a hazai 

termékeket/technológiákat exportképessé tenni. 

Javaslatok hazai támogatási források allokálására: 

 technológiasemleges, dekarbonizált hidrogén előállítás, azaz a naperőmű / szélerőmű / biomassza / 

hulladék / nukleáris energia, valamint az elektrolízis / pirolízis integrálása, 

 használaton kívüli vagy jelenleg alacsony kihasználtságú – illetve a jövőben alacsony kihasználtságúvá 

váló - földgáz infrastruktúra alkalmassá tétele H2 befogadására, 

 H2 gáztárolási lehetőségek KFI feladatainak támogatása föld alatti geológiai formációkban (szezonális 

léptékű energiatárolás), 

 telepített energiatermelő rendszerek, főként tüzelőanyag-cellás technológiával, elsősorban az 

50 kWe feletti ipari (pl. ipari létesítmények vagy irodaházak energiaellátására szolgáló) és/vagy 

közmű szintű (kiserőművi) kapcsolt hő- és áramtermelésre, különös tekintettel a hidrogén/metán 

elegyek vagy biogáz felhasználására, 

 Power-to-Power alapú energiatárolás, 

 közlekedési alkalmazások réspiaci lehetőségeinek támogatása, hazai gyártásának előkészítése, 

 hidrogén töltőállomások rendszerintegrációja, 

 a hidrogéntechnológiák terén gyártási szándékot jelző KKV-k támogatása gyártmány- és 

gyártásfejlesztésben, nemzetközi kooperációs részvételben, külpiaci megjelenésben, 

 ipar-felsőoktatás együttműködést támogató pályázatok megjelentetése, deklaráltan 

hidrogéntechnológiai témakörökben, 

 technológia és telephelyfejlesztési pályázatok kiírásaiban a hidrogéntechnológiai gyártásfejlesztés 

támogathatóságának explicit megjelentetése (annak érdekében, hogy ne csak közvetetten, 

"erőltetetten" lehessen ezeket bele érteni a pályázatok alkalmazási körébe), 

 a hazai gyártás érdekében nemzetközi gyártócégek - teljes hidrogéntechnológiák vagy BoP 

komponensek gyártását végző cégek -, fejlesztő vállalatok magyarországi letelepedését, hazai 

vállalatokkal történő együttműködését ösztönző támogatások elérhetővé tétele (az 

akkumulátorgyártás területén ez Magyarországon már sikeresen megtörtént az utóbbi években, 

mely egyfajta minta lehet), 

Oktatási kérdésekkel az egyéb horizontális témákat tárgyaló (6.6) fejezet foglalkozik.  
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6.5 Iparfejlesztési lehetőségek és az ipari MCS összefoglalója 
 
Az iparfejlesztési lehetőségek kapcsán elsőként ki kell emelni, hogy a Platform által elvégzett kérdőíves 

felmérés eredményei komplex módon, azaz a K+F+I szféra és a vállalati szféra válaszait, jelenlegi 

kompetenciáit és tervezett fejlesztéseit egységesen, közösen kerültek értékelésre a K+F+I fejezetben. Emiatt 

az iparfejlesztési lehetőségek áttekintéséhez is a 6.4 fejezet előzetes elolvasása feltétlen javasolt 

(részletesebben pedig a Fehér Könyv 3.3, valamint 3.4 fejezete foglalkozik e témakörrel). 

Magyarországon jelenleg az iparban a hidrogén alapú technológiák elsősorban a felhasználói, alkalmazói 

mintsem a fejlesztési oldalon vannak jelen. A különböző hidrogén alapú megoldások - mint általános 

fejlesztés trend – irányába hazánkban is megnőtt az érdeklődés. A hazai szándékok fókusza a 

rendszerintegráció felé tolódik, ahol a meglévő hidrogén technológiai egységek (TC, elektrolizáló stb.) 

összeépítésével jön létre új termék. Ilyen kompetenciákkal több hazai vállalat is rendelkezik vagy fejleszt 

ilyeneket. A Platform felmérése alapján a hazai rendszerintegrációs szándékok, kompetenciák különösen a 

következő területeken vannak vagy várhatók (2025-ös időtávig): PtG és PtX megoldások, elektrolizáló és H2 

tároló rendszerek integrálása megújuló energia projektekhez és/vagy a VER kiszabályozási feladatainak 

segítésére (de a H2 tárolás, üzemanyag-ellátás önmagában is említett téma); TC-k és kiegészítők integrálása 

több közlekedési alkalmazásba, így pl. vizi, vasúti, légi - és kisebb mértékben közúti – járművekbe; de érdemi 

még TC-k és kiegészítőik integrálása telepített energiatermelő berendezésekhez, vagy szünetmentes 

(UPS/APU) áramforrásokhoz. A következő ábra a Platform tagság körében (2020) végzett felmérés áttekintő 

eredményét mutatja a kérdőív hét nagy témakörében. Ezen látható a kiemelt érdeklődés a 

rendszerintegrációs megoldások iránt, melyet a hidrogén előállítása és a hidrogén tárolása követ. 

Kiemelendő, hogy egy adott nagy témakörön belül az „alkalmazási” szándék (azaz adott hidrogéntechnológia 

alkalmazásának szándéka) legalább kétszer, de olykor háromszor akkora mértéket mutat, mint a hazai 

gyártási szándék, vagy legalább a technológia komponenseinek gyártása. 
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Innovatív megoldások kidolgozása és piaci bevezetése a magyar vállalati szektorban a technológiai egységek 

egyes komponensei, építőelemei terén figyelhetők meg. Bíztató, hogy a Platform által elvégzett felmérés 

alapján több mint 20 hazai vállalat foglalkozik komponens fejlesztéssel vagy tervezi ezt az előttünk álló 

években. Ugyanakkor ez még nem sok, sőt, egyelőre csak csíráiban létező hidrogén szektorról beszélhetünk 

idehaza. A Fehér Könyv nemzetközi kitekintéseiből láthatóvá vált, hogy több vezető ipari ország (pl. 

Németország, Dél-Korea, Japán, vagy akár „régió”, mint pl. Bajorország) a hidrogéntechnológiákat fontos 

kitörési pontként, jelentős exportpiaci, gazdaságfejlesztési területként azonosítja az előttünk álló évtizedben. 

Németország például csak a Helyreállítási és Rugalmassági Tervében (RRP, 2021 januári tervezete alapján) a 

teljes RRP költségvetésének közel 20%-át (~5,8 mrd €-t) tervez hidrogéntechnológiákra fordítani214. 

Az egyetemi és kutatóintézeti kompetenciák és kapacitások összekapcsolása a vállalati szektorral kiemelt 

potenciált hordoz, emiatt például a Hidrogéntechnológiai Nemzeti Labor215 – önálló formában, vagy valamely 

rokon témához társultan - fontos alapköve lehet a hidrogéntechnológiák terén a hazai vállalati innovációnak, 

ezen keresztül az iparfejlesztésnek. 

Az új technológiák piaci bevezetésének egy másik kiemelten fontos dimenziója a szabályozás kialakítása, 

mind a jogszabályok, mind pedig a szabványok szintjén. Ahhoz, hogy itthon a hidrogéntechnológiák 

hatékonyan terjedjenek, legyen bennük piaci potenciál és a vállalatok biztos szabályozási környezetben 

folytathassák fejlesztéseiket a vonatkozó szabályozási elemek mielőbbi kidolgozása és/vagy finomhangolása 

szükséges. 

A hidrogéntechnológiai berendezések és/vagy komponenseik hazai gyártása érdekében visszatérő jellegű 

javaslata volt a Platform tagoknak, hogy szükséges lenne: 

 a KKV szektor támogatása gyártmány- és gyártásfejlesztésre, nemzetközi kooperáció fejlesztésre, 

külpiaci megjelenésre, 

 ipar-felsőoktatás együttműködést támogató pályázatok megjelenése, deklaráltan hidrogén-

technológiai témakörökben, 

 technológia és telephelyfejlesztési pályázatok megjelenése, amelyekben a hidrogéntechnológiai 

gyártásfejlesztés explicit módon megjelenik (és ne csak közvetetten, „erőltetetten” lehessen ezeket 

bele érteni a pályázatok alkalmazási körébe), 

 a hazai gyártás érdekében nemzetközi gyártócégek - teljes hidrogéntechnológiák vagy BOP 

komponensek gyártását végző cégek -, fejlesztő vállalatok magyarországi letelepedését, hazai 

vállalatokkal történő együttműködését ösztönző támogatások elérhetővé tétele (az 

akkumulátorgyártás területén ez már sikeresen megtörtént az utóbbi években), 

 hidrogéntechnológiai oktatás, képzés fejlesztése, saját tananyagfejlesztéssel és/vagy EU-s 

tananyagok adaptálásával; továbbá laborháttér, fókuszált oktatási központ(ok) létrehozása, 

                                                           
214

 https://hfc-hungary.org/tan/N%C3%A9met_Recovery_Plan_H2.pdf  
215

 https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/innovacios-okoszisztema/nemzeti-laboratoriumok  

https://hfc-hungary.org/tan/N%C3%A9met_Recovery_Plan_H2.pdf
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/innovacios-okoszisztema/nemzeti-laboratoriumok
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 jelenleg a hazai iparfejlesztés fő stratégiai irányait az Irinyi Terv (2016) tartalmazza, azonban ebben 

nincs jelen a hidrogéntechnológia, sem teljes technológiai egység, sem komponens gyártás 

vonatkozásában, ebből következően pályázati rendszerében sem, melyen célszerű változtatni. A 

védelmi célú HTC alkalmazások várható felfutása miatt ugyanilyen szemmel célszerű átvizsgálni és 

beépíteni a hidrogéntechnológákat a jelenleg formálódó Védelmi Ipari Stratégiába. 

A Platform munkája során azonosított néhány olyan – publikusan megismerhető – hazai projektet, amelyek 

gyártási szándékot, rendszerintegrációs szándékot mutatnak, és viszonylag gyorsan indíthatók lennének, 

mert valamilyen szintű előkészítésük megtörtént. Ilyenek: hidrogén üzemű busz, drón, speciális célú 

(kommunális) teherautó fejlesztés, hidrogén kompresszorok, tüzelőanyag-cellás szükségáramforrások 

gyártása, és egyes technológiai komponensek, elemek gyártása. 

 

6.6 Horizontális jellegű tématerületek összefoglalója: oktatás, pályázati és finanszírozási háttér, 
nemzetközi együttműködés, társadalmi elfogadottság 

 

 Oktatás 

Oktatási oldalról a hidrogén, illetve hidrogéntechnológiai fókuszú felsőoktatási tevékenység értékelése azért 

kulcsfontosságú, mert mind az ipari tevékenység megalapozásához, mind a K+F munkák végzéséhez jól 

képzett hallgatókat vár e szakterület. A magyar fizika és kémia oktatás magas színvonalú; ezekre az alapokra 

kifejezetten jól lehetne építeni olyan ismereteket, amely a modern technológiák – köztük a 

hidrogéntechnológia – promócióját szolgálják. Ugyanakkor egyetlen magyar egyetemen sincs még olyan 

kurzus, ami tisztán hidrogéntechnológiai ismereteket közölne. A Platform felsőoktatási felmérése (2020) 

megmutatta, hogy a legtöbb egyetemen – kevés kivételtől eltekintve – egy-egy szemeszterben csak néhány 

óra (azaz néhány x45 perc) a hidrogéntechnológiai ismeretek oktatása, mivel ezek nem önálló tantárgyként 

jelennek meg, hanem általában valamilyen tantárgyba „beágyazva”, így például: energiatárolás, műszaki 

kémia, műszaki hőtan, járműtechnológia stb. tantárgyak keretében. Jelenleg a hidrogén, mint üzemanyag és 

a hidrogén előállítás dominálja az oktatási porondot. Az oktatott témákból 10%-kal részesednek a 

hidrogénhajtású járművekre vonatkozó ismeretek, és ennél kisebb részesedés jut a gázhálózatokra (7%) és a 

Power-to-Gas (8%) megoldásokra. A hidrogéngazdaság horizontális vetületei pedig alig kerülnek szóba (5%).  

A fenti tendenciák mellett vannak pozitív példák, kezdeményezések: a BME domináns szereplője az oktatási 

(illetve a K+F) szektornak a hidrogéntechnológiák terén. A PTE-n már kialakításra került egy tematikus 

kurzuscsokor, ráadásul a hidrogéntechnológiai területen idehaza az egyik leghosszabb ideje aktív helyi KKV 

közreműködésével, amely így jelentős (saját) gyakorlati fejlesztési tudást is integrálni tudott e kurzusba. 

Kiemelést érdemel a Miskolci Egyetem (főként a Gázmérnöki Intézet) hidrogénnel kapcsolatos oktatása, és 

felzárókózás fáziában van Debrecen, Kecskemét, Szeged, Veszprém. Ugyanakkor a vizsgált (választ adó) 

felsőoktatási intézmények egyes karai nem kapkodnak a hidrogénes témák oktatása után: az intézmények 



321 
 

több mint felénél csak 1 kar egyes szakjain hallanak a hallgatók a hidrogéntechnológiákról216. A 

gazdaságtudományi képzésekbe jelenleg csak elvétve beszélnek a hidrogéngazdaságról, pedig a megújuló 

energia és körkörös gazdaság, mint fogalom, már jóval több helyre „beküzdötte” magát (17 magyar 

intézményben vannak utóbbiakra irányuló kurzusok). A megújuló energiák mellett a környezettudatosság és 

a körkörös gazdaság és a zöld technológiák is jelentős teret nyertek. Kívánatos lenne, hogy ebben a 

felsorolásban a hidrogéngazdaság is minden egyes képzőhelyen megjelenjen. 

Javaslatok az oktatás terén: 

 hidrogéntechnológiai oktatás, képzés fejlesztése, saját tananyagfejlesztéssel és/vagy EU-s 

tananyagok adaptálásával. (Az oktatás alapképzési (BSc) szintje tekintetében szerencsés lenne 

valamilyen minimális közös nevező, közös hidrogéntechnológiai oktatási alap alkalmazása, és utána 

már mehetne az egyedi intézményekre jellemző építkezés, ami a K+F tevékenység személyi 

utánpótlását is segítené), 

 fókuszált hidrogéntechnológiai oktatási központ(ok) létrehozása, 

 hidrogéntechnológiai laborgyakorlatok, mérési gyakorlatok felvétele a releváns műszaki képzések 

gyakorlati anyagába, 

 mivel az egyetemek között gyakorlatilag nincs együttműködés a hidrogéntechnológiai témákban, 

célszerű lenne egy hálózatosodási projektet létrehozni, 

 célként kellene kitűzni, hogy a hidrogéngazdaság, mint fogalom minél több gazdaságtudományi 

képzőhelyen is bekerüljön a fogalomtárba, az ismertetendő új, tiszta technológiák közé. 

Jövőbeni feladatot jelent, hogy kék galléros munkakörök (pl. gáztechnikusi) középfokú képzéseiben is 

azonosításra kerüljenek a hidrogéntehnológiák, gázvezetékek létesítésének, üzemeltetésének, 

karbantartásának oktatási követelményei, és ezek beépítésre kerüljenek a releváns tananyagokba. 

 

 Pályázati háttér, finanszírozás 

Az európai uniós jelenleg záruló 2014-2020 időszaki tervezési ciklus tapasztalatai alapján és a 2021-től 

kezdődő hét éves programozási időszakot megvizsgálva az energetikai, közlekedési és ipari területeken -, de 

egyéb másodlagos célterületeken is - számos pályázati kiírásba beépíthető lehetne a hidrogén, mint egy új, 

környezet- és klímavédelmi célokat szolgáló technológiai lehetőség. Általánosságban azonban az 

tapasztalható, hogy eddig a hidrogéntechnológiák, illetve a hidrogén, mint energiahordozó a pályázati 

kiírások szövegében explicit módon nem lelehetők fel, azokba jelenleg nehézkesen illeszthetők be. 
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 Mindeközben a világban, az USA-ban és a Távol-Keleten (Japán, Dél-Korea, Kína) már hidrogén tematikájú egyetemi 
tanszékeket alapítottak, és a tőlünk nem túl távoli országok egyetemein (pl. Ausztria, Németország, Norvégia) is jelentős 
méretű csoportok dolgoznak a hidrogénnel kapcsolatos elméleti és gyakorlat-közeli kutatási témákon. Hozzánk 
legközelebb, a Grazi Egyetemen pl. „Working Group for Fuel Cell and Hydrogen Systems” munkacsoport dolgozik. 
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Elő kell segíteni, hogy a pályázati kiírásokban támogathatóvá váljanak a jövőben a hidrogéntechnológiák 

és/vagy a hidrogén, mint energiahordozó használata. Ebben az esetben pedig elengedhetetlen, hogy a 

pályázati kiírásokban is rögzítésre kerüljön a hőtermelő, energiaellátó rendszerek korszerűsítése 

tekintetében, illetve a megújuló energiahasznosítása mellett például külön támogatható elemként a 

hidrogéntechnológiák alkalmazása villamosenergia és hő, valamint melegvíz előállítása, illetve a járműparkok 

korszerűsítése szempontjából, valamint az innovatív energiatárolási megoldások, az ipari dekarbonáziós 

megoldások vonatkozásában. Mindezt elsődlegesen azokon a területeken célszerű megtenni, ahol a 

dekarbonizáció a „hagyományos” elektrifikációs megoldásokkal nem, vagy csak nehézkesen, vagy nem 

költséghatékonyan valósítható meg. 

A Nemzeti Energiastratégia 2030 dokumentumban a hidrogén vonatkozásában hivatkozott, 2021-2027 

közötti Operatív Programok, illetve a ZIKOP, MIOP, VINOP, VMOP áttekintése és szükség szerinti módosítása 

szükséges, annak érdekében, hogy dedikált forráskeretek kerüljenek rögzítésre a hidrogén - preferáltan zöld 

hidrogénre, vagy alacsony karbon-intenzitású (kék) hidrogénre építő – projektekre; tehát hogy ezek 

befogadására is alkalmassá váljanak az OP-k pályázatai. A jelenleg futó, a Széchenyi 2020 pályázati 

rendszerből különösen az IKOP, KEHOP, GINOP pályázati rendszerének hidrogén szempontú áttekintése is 

szükséges, és javaslattétel a hidrogéntechnológiai szempontú alkalmasság megteremtésére. Szintén fontos 

eszköz lehet az IPCEI alapú támogatás, amely nem EU-s forrást, hanem tagállami támogatási lehetőséget 

jelent a jelentős hidrogéntechnológiai projektekre (lásd következő bekezdésben és a Fehér Könyv 5.5.1 

fejezetében). 

EU szinten nagyon jelentős források állank majd rendelkezésre az előttünk álló (2021-2027) programozási 

ciklusban. Most csak a fontosabbakat említjük ezek közül:  

- Clean Hydrogen for Europe (CHE) kb. ~1 mrd € kerettel (ez az FCH JU nevű PPP kezdeményezés 

folytatása 2021-től) dedikáltan hidrogén K+F+I projektekre;  

- Next Generation EU alapjai (összesen 750 mrd € kerettel, részben támogatás, részben hitel 

formájában). Ezen belül például a Strategic Investment Facility explicit említi a 

hidrogéntechnológiákat, ráadásul a hidrogén értéklánc számos eleme támogatható ez alapján. 

Recovery and Resilience Facility (RRF): már ismerhető, hogy több EU tagállam nagyon jelentős 

összegeket fordít RRF keretéből közvetlenül vagy közvetettem hidrogénre (pl. Németország közel 

20%-ot(!), Spanyolország 8%-ot [~12,5 mrd €], Franciaország 5,5%-ot, Olaszország 4%-ot, 

Lengyelország 3%-ot [~0,8 mrd €]). Just Transition Mechanism – ez főleg az európai karbon-intenzív 

régiók számára tartalmaz forrásokat, melyek hidrogén szempontú fejlesztésekre is fordíthatók, főleg 

azon országok esetében, amelyek Nemzeti Energia- és Klímatervében (NEKT) a hidrogén intenzíven 

megjelenítésre került.  
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- ETS Innovation Funds: például kék hidrogén projektek ebből finanszírozhatók (ugyanis a fentebb 

említett CHE és IPCEI források csak zöld hidrogén projekteket támogatnak); továbbá energiatárolási 

projektek is finanszírozhatók e keretből, melyek hidrogén szempontjából szintén relevánsak; 

- Connecting Europe Facility (CEF 2): hidrogén alapú energetikai és közlekedési projektek 

szempontjából is potenciális forrás.  

 

 Nemzetközi együttműködés, IPCEI 

A hidrogén alapú megoldások, a „hidrogéngazdaság” fejlesztése nem oldható meg csak nemzeti szinten. 

Kulcsfontosságú az együttműködés legalább regionális szinten, tehát fontos a nemzetközi 

hidrogéntechnológiai kezdeményezésekhez való kapcsolódás, különös tekintettel a Hidrogén IPCEI, azaz a 

közös európai érdekeket szolgáló fontos projektekben való magyar részvétel ösztönzésére. 2020 

decemberében a magyar kormány képviselője is aláírta – a német EU elnökség által szervezett rendezvényen 

- az „Európai Hidrogén IPCEI közleményt” (Manifestót217), amely a hidrogéntechnológiák terén is útjára 

indította az IPCEI folyamatot, és ezzel Magyarország is jelezte elköteleződését a nemzetközi 

együttműködésre épülő hidrogéntechnológiai IPCEI projektek mellett. Az IPCEI kapcsán a Platform több 

(online) találkozót szervezett a régiós országok IPCEI-ben érdekelt vállalataival. Az NKFIH218 pedig megkezdte 

a felkészülést az IPCEI folyamatok koordinálására a hidrogéntechnológiák, és három további innovatív 

technológia terén. 

A hazai vállalatoknak és intézményeknek - bele értve a K+F vagy éppen kormányzati intézményeket is - 

célszerű lenne a hidrogénhez kapcsolódó EU-s folyamatokban intenzívebben bekapcsolódni. Ez segítheti a 

jobb információáramlást, az idejekorán nyert információk pedig segítenek a jobb felkészülésben pl. EU-s 

pályázatokban való részvételben, vagy esetleg az EU-s pályázati kiírások témáinak – hazai érdekek szerinti -

szakmai „orientálását” is eredményezheti. Ennek keretében a Clean Hydrogen Allience kezdeményezésben, a 

Hydrogen Europe-ban, illetve a Hydrogen Europe Research-ben történő fokozottabb magyar részvétel 

javasolt. Szerencsére egy-két hazai vállalat vagy KFI intézmény az említett szervezeteknek tagjává vált; és 

olyan (nem formalizált) kezdeményezésben is van immáron magyar résztvevő, mint a European Hydrogen 

Backbone. Állami oldalról az FCH JU, State Representative Group (SRG), azaz a tagállamok képviselőinek 

csoportjában évek óta nincs magyarországi részvétel. Az SRG tanácsadó szerepet tölt be az FCH JU 

igazgatótanácsában (a három tanácsadó testület egyike) és a tagállamok képviselői összekötő szerepet 

töltenek be az FCH JU és az adott ország érintett szereplői között. 

 

 Társadalmi elfogadottság 

                                                           
217

 https://www.hfc-hungary.org/NHTP/manifesto-ORIGINAL.pdf  
218

 https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/innovacios-okoszisztema/ipcei-projekt/ipcei-projektrol  

https://www.hfc-hungary.org/NHTP/manifesto-ORIGINAL.pdf
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/innovacios-okoszisztema/ipcei-projekt/ipcei-projektrol
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Minden új technológiánál, különösen, amelyek széles körben elterjedhetnek a hétköznapi használatban 

fontos a társadalmi elfogadottság kérdése; mindez a hidrogén és hidrogéntechnológiák esetében különösen 

hangsúlyos. Sőt, az első hidrogén alapú projektek, különösen a mobilitással kapcsolatos projektek esetében 

az egyik meghatározó tényező lehet a társadalmi elfogadottság a hidrogén, mint „új” energiahordozó 

hétköznapi használatával kapcsolatosan. 

Az áttekintett EU-s felmérések eredményeit megismerve elmondható, hogy az első megvalósult 

tömegközlekedési célú hidrogén projektek támogatottsága általában magas a közvélemény körében, de a 

hidrogénnel és üzemanyag-cellákkal kapcsolatos ismeretek meglehetősen csekélyek. Általánosságban is 

elmondható, hogy az egyéb hidrogéntechnológiák irányába is inkább pozitív attitűd tapasztalható (pozitív 

érzések és gondolatok) az EU tagországaiban az általános közvélemény körében. Szintén általános érvényű 

megállapítás, hogy a mobilitási célú HTC projekt esetében sokkal jellemzőbb a társadalmi elfogadottság 

megkutatása, menedzselése; és sokkal kevésbé jellemző az egyéb alkalmazások terén (mint pl. PtG üzemek, 

hidrogén gázhálózati bekeverése). Gyakorlatilag nincs vagy alig van társadalmi ellenállás a hidrogén, mint 

üzemanyag és a hidrogénnel működő járművek alkalmazásával szemben, habár meglehetősen magas azon 

megkérdezettek aránya, akik nem érezték magukat kellően informáltnak a témában és több információra 

vágynának ezzel kapcsolatosan. A társadalmi informálásnak, tudatosságnövelésnek – minden demó projekt 

esetében – külön is célszerű fókuszálnia a hidrogénbiztonság kérdésére. Ennek keretében bemutatni a már 

működő, viszonylag nagy léptékű nyugat-európai példákat, jó gyakorlatokat; továbbá ismertetni kell az 

esetleges negatív asszociációk (Hindenburg baleset tényleges okai, baleseti kockázatok stb.) műszakilag és 

tudományosan megalapozott feloldását. 

 

6.7 Az NHT Platform működésének jövője, szervezeti vonatkozások 
 
Az NHT Platform első fázisára (azaz a 2020.Q1 – 2021.Q2 időszakra) a 2020 tavaszán összállított 

munkaterv219 szerinti feladadtok elvégzése néhány hónapos késésben van – főként a Covid járványügyi 

helyzetből fakadóan –, azonban 2021 március végére így is sikerült a tervezett feladatok döntő részét 

elvégezni, és a legfontosabb eredményeként, a hidrogéntechnológiai Fehér Könyvet kidolgozni. Ami az I. 

fázisból a munkaterv szerint hátra van, az a Platform (I. fázisának) zárókonferenciája, melynek keretében a 

Platform munkája, eredményei és alapvetően a Fehér Könyv végleges változata – ezáltal a hazai hidrogén 

helyzet és fejlesztési elkézelések - bemutatása történik meg a szélesebb szakmai közvélemény számára. Ez a 

járványügyi korlátozások feloldási ütemétől függően várhatóan 2021 májusában vagy június elején – hibrid 

(azaz online és személyes részvételű) – konferencia keretében lesz. E kis késés viszont lehetőséget adhat arra 

is, hogy a Fehér Könyv mellett a formálódó tematikus Nemzeti Hidrogén Stratégia is egyidejűleg bemutatásra 
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 https://hfc-hungary.org/tan/NHT_Platform_munkaterv_2020-06-16.pdf 
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kerülhet. A Platform a Nemzeti Hidrogén Stratégia kidolgozásához jelentősen hozzájárul az általa és a 

tagvállalatok által finanszírozott részletes stratégiai tanulmánnyal, amelyet a Roland Berger dolgozott ki. 

A Platform első – kb. 15 hónap hosszú – fázisában, nem bejegyzett jogi személyként, hanem mint 

„informális” projektszervezet működött, melyet az Opeartív Menedzsment működtetett, az Irányító Bizottság 

vezetésével. Gyakorlatilag – a Platform létrehozásának kezdeményezői - a Természettudományi 

Kutatóközpont (ELKH/TTK), a VALOR Hungariae Zrt.220, és a Magyar Hidrogén és Tüzelőanyag-cella Egyesület 

végezte a feladatok domináns részét, természetesen a Platform tagok aktív közreműködésével. Az I. fázis 

fontos jellemzője, hogy a pénzügyi hátteret teljes egészében – különböző (ITM, ELKH) - állami források 

biztosították, így a Platform tagoknak nem kell tagdíjat fizetni. Jelenleg - 2021 márciusában - 71 tagja van a 

Platformnak, melynek 70%-a vállalat, 16%-ot az egyetemi és KFI szféra képviselői, 3%-ot kormányzati 

intézmények, 4%-ot különböző háttérintézmények tesznek ki, és 7%-ot „egyéb szervezetek”; utóbbiak körébe 

tartoznak pl. a rokon területen tevékenykedő klaszterek, iparági szövetségek. 

A Platform II. fázisban, azaz a következő néhány éves időtávú működésének szervezeti, finanszírozási 

kereteiről legkésőbb 2021.Q2 végéig dönteni kell. Az eddig meghatározott funkciók és feladatok a 

következők: 

 a Platform tagságának „egyben tartása”, a szervezet megerősítése (akár állandó titkárság és szakmai 

stáb, önálló irodai háttér megteremtésével), jogi személyiséggé történő átalakulással, 

 részvétel a Nemzeti Hidrogén Stratégia végső változatának kidolgozásában és megvalósításában, 

 kommunikációs felület, szakmai partnerkeresési szolgáltatás biztosítása a Platform tagok között; 

továbbá a hazai hidrogén szektor véleményének, javaslatainak (pl. szabályozási javaslatok) 

„becsatornázása” a kormányzat, a szakpolitikai döntéshozók felé, 

 hazai hidrogéntechnológiai pályázatok, témakiírások előkészítése, az ebben való közreműködés, 

 a Fehér Könyvben nem vagy nem kellő mélységben kidolgozott szakmai témakörök kidolgozása, 

 konferenciák, workshopok, hidrogéntechnológiai bemutók, B2B találkozók szervezése, 

 nemzetközi, kiemelten az EU-s hidrogéntechnológiai információáramlás biztosítása a Platform tagok 

felé, különös tekintettel a következőkre: 

o Clean Hydrogen for Europe (FCH JU utódjának) a 2021-2027 időszakra vonatkozó pályázati 

kiírásai, a projektekbe, megvalósítást végző konzorciumokba történő bekapcsolódás 

lehetőségei, feltételei, 

o Clean Hydrogen Alliance tevékenysége, a felépülő hidrogén projekt pipeline, 

o Hidrogén IPCEI projektek nyomon követése, különös tekintettel a CEE régió projektjeire, 

melyekbe a hazai vállalatok bekapcsolódásának a legnagyobb esélye van, 
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 A Valor Zrt. egy 100%-ban ITM tulajdonú vállalat, amely 2020 folyamán önálló formájában megszűnt, és beolvadt a – 
szintén tisztán állami tulajdonú – VMV Zrt-be. 
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o nemzetközi legjobb gyakorlatok, flagship projektek megismerése és hazai megismertetése. 

(A legjobb gyakorlatokba a szabályozási, szervezeti, finanszírozási kérdések is bele 

tartozhatnak, melyeket a hidrogéntechnológiák terén sikeres országok alkalmaznak.) 

Pénzügyi finanszírozás: a jövőben állapítandó meg az éves, vagy feladathoz („projekthez”) kötött 

költségvetés. A források biztosítására alapvetően három lehetőség látszik: 

i) teljes egészében a tagok hozzájárulásából biztosított költségvetés. Ez nagyfokú érdekeltséget, 

elköteleződést vár el, illetve feltételez a tagok részéről. Ugyanakkor mivel idehaza még közelítőleg sem 

vagyunk abban az állapotban, hogy tiszta hidrogéntechnológiai profilú cégek, vagy piaci alapon 

nyereséges hidrogéntechnológiai divízióval, szervezeti egységgel rendelkező cégek legyenek a piacon 

(sőt, a piacformálás elején tartunk), ez még túl korai kísérlet lenne, és várhatóan jelentősen 

lecsökkentené a Platform tagok számát. 

ii) teljes egészében állami finanszírozásból biztosított költségvetés. Az olyan újszerű, még éppen csak 

formálódó területeken, mint amilyen a hidrogéntechnológiák területe, ez indokolt lehet az első években. 

Erre példaként említhetnénk a Modern Építésgazdaság Platformot, amely az 1398/2019. (VII. 4.) 

kormányhatározattal, két évre fixen 100-100 MFt/év működési finanszírozást kapott. E megoldás stabil, 

kiszámítható hátteret nyújt, a szervezeti háttér könnyebben tervezhető. 

iii) részben állami finanszírozásból, részben tagi hozzájárulásból biztosított költségvetés. Ezen belül 

természetesen meghatározandó a két szféra hozzájárulásának %-os aránya, amely akár dinamikusan is 

változhat, azaz az első években állami hozzájárulás dominálta támogatás van, melyet a következő 

években fokozatosan kiegészít a tagi hozzájárulás. Ez egy szerves fejlődési pályát jelent; hátránya viszont, 

hogy bizonytalan a teljes forrás rendelkezésre állása, így a vállalható feladat is nehezen tervezhető, 

továbbá a tagi hozzájárulások különböző szempontok szerinti – pl. vállalati mérete, bevétel stb szerinti – 

differenciálása időigényesebb, több adminisztratív feladattal jár. 

Szervezeti oldalról természetesen ki kell dolgozni a működési szabályokat, amely a Platform döntéshozatali 

mechanizmusait, a tagok szavazti súlyait (pl. tagi hozzájárulásaik arányában és/vagy egyéb szempontok 

alapján is) rögzíti. 

Számos stratégiai, szervezeti, finanszírozási kérdés van még tehát nyitva, de a Fehér Könyv alapján 

áttekintett nemzetközi – kiemeten az EU-s – tendenciák figyelembe véve egy dolog biztosnak tekinthető: 

Magyarországon is létre kell hozni egy dedikáltan hidrogénnel és hidrogéntechnológiákkal foglalkozó 

szakmai-koordinációs-kommunikációs keretet, különösen egy ennyire szerteágazó, több jelentős szektort 

(villamos-energetikát, gázszektort, közlekedés, KFI-t, iparfejlesztést) is jelentősen érintő területen. 
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