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Hidrogén töltőinfrastruktúra várható EU-s szabályozása (AFIR), 

valamint egy szektorközi szándéknyilatkozat megalkotásának lehetőségei



Bevezetés és háttér

Forrás:
ITM (2021): Magyarország Nemzeti 

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

a Nemzeti Hidrogénstratégia 
célrendszere



Bevezetés és háttér

Forrás:
ITM (2021): 
Magyarország 
Nemzeti 
Hidrogénstratégiája

„3. A stratégia megvalósítása”



AFID (2014/94/EU)  AFIR: irányelv helyett rendelet. Azonnal hatályos, kisebb MS mozgástér

Az EU-s hidrogén töltőinfrastruktúrára várható szabályozása 2030-ig:

AFIR (Alternative Fuel Infrastructure Regulation): a „fit for 55” csomag egyik eleme – 2021 július 

Fontos: jelen előadás, illetve maga a Workshop a hidrogén üzemű – elsődlegesen közúti -
teherszállításról szól, de a teljes kép („big picture”) megértéséhez számos egyéb jogszabály, a 
„fit for 55 package” elemeinek együttes elemzése lenne szükséges; 
különösen: RED-II, CVD, HDV / LDV emission limits directive, TEN-T/ CEF, …, …

azonban az AFIR az, amely 2030-ig a hidrogén töltőinfrastruktúra legfőbb szabályait meghatározza

„Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the deployment of 
alternative fuels infrastructure, and repealing Directive 2014/94/EU of the European Parliament 
and of the Council”, 2021/0223 (COD) 



Az EU-s hidrogén töltőinfrastruktúrára várható szabályozás 2030-ig:

az AFIR-t most csak a hidrogén szempontjából tekintjük át

legfontosabb: a hidrogén töltőinfrastruktúra (HRS) is az eddig (AFID, 2014) opcionális 
jellegéhez képest: 

a) kötelező válik(!)
b) kötelező célszámokkal a közútra vonatkozóan
c) egyéb mobilitási módok esetében (pl. belvízi hajózás, vasút) „ajánlott” lesz 

megjegyzés: 2016 AFID  National Policy Framework (2016): Mo bevállalta a HRS fejlesztést 
ezzel a ~12, akkoriban „hidrogén-párti” EU tagállam közé került Mo. 
(2020-ra 2 db, 2025-re: 5, 2030 14 db HRS a vállalás a NPF-ben)

alternatív üzemanyag definíció [Article 2. [3)]
a) ’alternative fuels for for zero emission vehicles’

- electricity,
- hydrogen
- ammonia

b) ’renewable fuels’ c) ’alternative fossil fuels’
for a transitional phase

- …
- …

- …
- …



Kis „visszatekintés” 2025-re: tagállami HRS vállalások a „régi” AFID / NPF* alapján:

* NPF: National Policy Framework =
Nemzeti Szakpolitikai Keret



Az EU-s hidrogén töltőinfrastruktúrára várható szabályozás 2030-ig (AFIR):

Art. 6: „Célszámok a hidrogén töltőinfrastruktúrára vonatkozóan a közúti járművek kiszolgálására”

„Member States shall ensure that, in their territory, a minimum number of publicly 
accessible hydrogen refueling stations are put in place by 31 December 2030”

megjegyzés: célszerű kiemelt figyelmet fordítani az AFIR „recharging” vs. „refueling”,
valamint a „refueling station” vs. „refueling point” fogalmakra ( ECP/HRS)

„To that end Member States shall ensure that by 31 December 2030 publicly accessible 
hydrogen refueling stations with a minimum capacity of 2 t/day and equipped with at least 
a 700 bar dispenser are deployed with a maximum distance of 150 km in-between them 
along the TEN-T core and the TEN-T comprehensive network.

„Liquid hydrogen shall be made available at publicly accessible refuelling stations with a 
maximum distance of 450 km in-between them.”

A (közúti) HRS-ek száma teljesen pontosan még nem adható meg, mert 2030-ra mennyi (km?) TEN-T 
törzshálózati és átfogó hálózati útvonal lesz Mo-n? Nem csak a jelenleg létező TEN-T hálózati hosszt kell 
figyelembe venni! A jelenlegi hálózaton elvileg kb. ~8-10 HRS elég lenne egy „basic” szintű AFIR 
megfeleléshez – lásd a következő ábrán.



Magyarország közúti TEN-T 
hálózata



„They shall ensure that by 31 December 2030, at least one publicly accessible 
hydrogen refuelling station is deployed in each urban node.” (…in multimodal hubs…) 

megjegyzés: „urban node” definíció pontos meghatározása? Erősen preferált helyszínek
a multimodális hub-ok, ahol különböző közlekedési módok egyszerre kiszolgálhatók

„Neighboring Member States shall ensure that the maximum distance referred to in 
paragraph 1, second subparagraph is not exceeded for cross-border sections of the TEN-T 
core and the TEN-T comprehensive network.”

„The operator of a publicly accessible refuelling station … shall ensure that the station is 
designed to serve light-duty and heavy-duty vehicles. In freight terminals, operators or 
owners of these publicly accessible hydrogen refuelling stations shall ensure that these 
stations also serve liquid hydrogen.”

megjegyzés: a LDV + HDV kiszolgálási képesség implicit azt is jelenti, hogy 350 bar-os 
diszpenzernek is kell lennie a H2 töltőállomáson! 

megjegyzés: „freight terminal” definíciója? 

megjegyzés: a folyékony hidrogén HRS kötelező jellege vszeg még „túl erős”

Az EU-s hidrogén töltőinfrastruktúrára várható szabályozás 2030-ig (AFIR) – folyt.:



Az EU-s hidrogén töltőinfrastruktúrára várható szabályozás 2030-ig:

Art. 7: HRS további előírások

- „ad hoc” tankolás lehetősége és az EU-ban általánosan elfogadott fizetési módokkal 
(payment card?) – hatályba lépés után létesített HRS-re is érvényes

- H2 üzemanyag ár: ésszerű, összehasonlítható, transzparens, nem diszkriminatív

- H2 üzemanyag ár: tankolás előtt könnyen látható helyen elérhetővé kell tenni

Art. 19.: HRS technikai specifikációk, szabványok

- személyautók töltésére: OK (Annex II.), új, frissített szabványok vannak

- teherjárművek töltésére: nincs / hiányos (Annex II.) 

- felhatalmazáson alapuló jogalkotás: technikai specifikációk megalkotására 
és az Annex II módosítására



Általános jellegű előírások

- új National Policy Framework (Nemzeti Szakpolitikai Keret) kidolgozása 2024.01.01-ig

- intermodális hozzáférés + „urban nodes” + közösségi közlekedés preferált

- határokon átnyúló „folyamatosság” biztosítása szükséges 

- kötelező célszámokkal nem rendelkező területeken tervezett erőfeszítések: 
▪ repterek, 
▪ tengeri kikötők (hidrogén, ammónia, villany), belvízi hajózás kikötői  
▪ vasút

- tagállami előrehaladási jelentések 2027-től, kétévente + Bizottsági AFIR felülvizsgálat: 2026

- HRS üzemeltetők adatszolgáltatási kötelezettsége  National Access Point
▪ statikus adatok (helyszín, töltőpontok száma, kapcsolattartási adatok, mozgássérült töltés elérhető?) 

▪ dinamikus adatok (működési állapot, elérhetőség, „ad hoc” üzemanyag ár) 

▪ ingyen elérhetővé kell tenni az üzemeltetőknek 

- AFIR hatályos: OJ-ben publikálás +20 nap, és az AFID hatályát veszti

- érdekesség / előretekintés: i) hydrogen bunkering, ii) ammonia bunkering, iii) methanol bunkering



Kép: Hyundai Motors

forrás: CAFCP, 2018 február

San Francisco, San Jose, Santa Barbara, San Diego,…

L.A – San Francisco távolság ~560 km

Már üzemelő hidrogén töltőállomások Kaliforniában (2018. febr. állapot szerint)

Egy létező jó gyakorlat hidrogén töltőállomás(hálózat) adatszolgáltatására*

* bár itt nincs megadva az 
„ad hoc” ár!



Egy vázlatos potenciálszámítás EU szintű (TEN-T) hidrogén korridorra

Amennyiben 2030-ra a Scan-Med TEN-T közlekedési korridor teherforgalmának 50%-a hidrogén 
üzemű kamionokkal történne, ez a következőket eredményezné*:

- 40.000 – 50.000 db hidrogén üzemű kamion (HDV) : 

- 218 db hidrogén töltőállomás (HRS) 
a Scan-Med korridor mentén

- 328.000 t/év (zöld) hidrogén 
üzemanyag felhasználás

- 4,6 millió t CO2/év kibocsátás-
csökkenés

*Forrás: Hydrogen Europe, 2021.



Nem lehet eleget hangsúlyozni a fő logikai keretet: „Energy System Integration”

COM(2020) 299 final Powering a climate-neutral economy: An EU Strategy for Energy System Integration 

„ Sector coupling”

„ Sectoral integration”
& Hydrogen Valleys

Szintén nem mellékes a jármű oldalról: 
Heavy Duty Truck Emission Regulation (2019) – 152025%  -30%2030 csökkentés a fajlagos CO2 kibocsátásban



Egy többoldalú szándéknyilatkozat megalkotásának lehetősége, előkészítése

Hagyományos megközelítés: a hidrogén töltőállomás kiépítése szükséges előbb vagy a 
hidrogén üzemű kamionok (és egyéb H2-járművek) megjelenése? „chicken or egg?” dilemma…

ezt a dilemmát ma már meg lehet haladni! És a kérdésfeltevés logikája sem „optimális”.

a válasz: összehangoltan és egyszerre: az innovátorok („early movers / early adopters”)  
kockázatai így mérsékelhetők, a költségek csökkenthetők 

i) van-e értelme? A megfelelő eszköz lenne-e? (Ha nem, akkor hogyan másképp?)   

ennek fő eszköze lehet egy szektorközi szándéknyilatkozat (MoU) előkészítése és megalkotása a 
hidrogén alapú teherszállítás hazai stakeholderei között

jelen Workshop egyik feladata – ez elhangzó előadások tükrében – egy ilyen szándéknyilatkozat:

ii) a részes felek körvonalazása*

iii) a részes felek vállalásainak, feladatainak körvonalazása*



Többoldalú szándéknyilatkozat megalkotásának lehetősége, előkészítése

- egy ilyen MoU-val nemzetközi partnerek felé is lehet fordulni („komolyan vegyenek”)   

Fontos: egy ilyen Workshop természetesen nem tudja, nem is akarja azonnal részleteiben 
kidolgozni ezt a szándéknyilatkozatot (*emiatt csak „körvonalaz”)

reális cél:  a folyamat elindítása, idővel a szélesebb stakeholder kör bevonása
 2021/Q4 végére és/vagy a szakmai koncepció kidolgozása után

MoU stratégiai koncepciója:

a Zöld H2 Kamion Program szereplői ágazatközi együttműködési 
szándéknyilatkozatot kötnek, melyben szinkronizált beruházási döntéseket vállalnak 
a H2 kamionok alkalmazása és a kapcsolódó töltőinfrastruktúra érdekében

 időben szinkronizált (mikor)
 térben szinkronizált (hol, milyen helyszíneken, korridorok mentén)

MoU fő céljai:

- tervezés segítése: hazai és nemzetközi (EU-s hidrogén korridorokkal való összhang)   

- bizonytalanságok, kockázatok, költségek csökkentése; a „chicken or egg” meghaladása



Többoldalú szándéknyilatkozat megalkotásának lehetősége, előkészítése

A szándéknyilatkozat potenciális részesei valamint potenciális feladataik / vállalásaik (indikatív)

Hidrogén üzemű 
kamion alkalmazók, 
flottaüzemeltetők

Vállalás: 
adott mennyiségű H2

teherautó, kamion üzembe 
állítása; adott ütemezés 

szerint, preferált útvonala 
mentén 

Hidrogén töltőállomás 
technológiai beszállítói 

Vállalás: 
adott mennyiségű H2

töltőállomás tervezése, 
gyártása, telepítése

Hidrogén töltőállomások 
üzemeltetői

(ha eltér a HRS beszállítótól) 
Vállalás:

adott mennyiségű H2 töltőállomás 
üzemeltetése

Hidrogén (üzemanyag) 
ellőállítók / beszállítók

Vállalás: 
zöld és/vagy karbonmentes 

H2 üzemanyag előállítás, 
beszállítás a felmerülő 

igények szerint

Állami szféra 
(ITM, PM) 

Vállalás: 
a releváns ösztönző 

szabályozási, pályázati háttér 
/ támogatás megteremtése- vélemények?

- hogyan tovább? Finanszírozás, önerő / támogatási intenzitás/ CAPEX vs. OPEX? ütemterv? Stb. 

Szándék-
nyilatkozat

(MoU) 



Köszönöm a figyelmet !

www.hfc-hungary.org/platform


