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A Nemzeti Laboratórium témája, víziója

• Tudásbázis és kompetencia létrehozása a dekarbonizációs technológiák terén. 

• Kislábnyomú energiatechnológiák, H2 előállítás/szállítás/tárolás/felhasználás

• CO2 hasznosítás

• Tudományos és technológiai, jogi, gazdasági, és iparjogvédelmi bázis. 

• A villamos energiával nehezen szénmentesíthető ágazatok zöld hidrogén alapú
energia- és nyersanyagellátása.

• Akkumulátoros technológiák fejlesztése.



A Nemzeti Laboratórium kutatási területe és szakmai tevékenysége

• Szén-dioxid technológiák

• Tüzelőanyag-cellák és Li-ion elemek komponensei – iparfejlesztési célok

megalapozása

• Megújuló energiarendszer – gazdaságfejlesztési célok megalapozása

• Alkalmazott kutatások a H2 előállítása és tárolása területén

• Oktatás, képzés



A konzorciumban részt vevő intézmények:

• Pécsi Tudományegyetem

• Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

• Debreceni Egyetem

• Energiatudományi Kutatóközpont

• Miskolci Egyetem

• Neumann János Egyetem

• Pannon Egyetem

• Széchenyi István Egyetem

• Szegedi Tudományegyetem

• Természettudományi Kutatóközpont

Szakmai vezetők:

Tompos András, TTK

Janáky Csaba, SZTE



A projekt költségvetése

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 625.000.000 Ft

Debreceni Egyetem 248.000.000 Ft

Energiatudományi Kutatóközpont 217.100.000 Ft

Miskolci Egyetem 150.000.000 Ft

Neumann János Egyetem 150.000.000 Ft

Pannon Egyetem 870.000.000 Ft

Pécsi Tudományegyetem 636.900.000 Ft

Széchenyi István Egyetem 300.000.000 Ft

Szegedi Tudományegyetem 2.720.000.000 Ft

Természettudományi Kutatóközpont 387.000.000 Ft



Az átfogó célokhoz való kapcsolódás

• Kutatói utánpótlás biztosítása
• Gyakorlatorientált, a felhasználási területek és a helyi igények felé nyitott 

felsőoktatási képzések és kutatások
• Valós igényekkel összhangban álló doktori programok, kooperatív PhD 

bevezetése
• Felsőoktatási és kutatóintézeti tudásteremtő együttműködések külső 

szereplőkkel
• Az állami kutatóhelyeken meglévő kapacitások (humán erőforrások és a 

kutatási infrastruktúra) erősítése és minél hatékonyabb kihasználása
• A vállalati KFI ösztönzése
• Tudásalapú szolgáltatások erősítése
• Tudományos kiválóság erősítése



Tudásfelhasználás pillér speciális céljai:

• Szellemi alkotások menedzsmentje, hasznosítása 
• A startup ökoszisztéma fejlesztése és spinoffok létrehozásának 

ösztönzése
• Vállalkozások innovativitásának ösztönzése (beleértve az adaptív 

innovációt is)
• A tudományos információk rendelkezésre állásának javítása a 

szakpolitikai döntéshozatal megalapozásában



Pécsi Tudományegyetem 
Tudományos és Innovációs Park 
az orvos-, egészség- és mérnöktudományi 
innovációk szolgálatában







Interdiszciplináris Innovatív Kutatások Központja



Interdiszciplináris Innovatív Kutatások Központja



Interdiszciplináris Innovatív Kutatások Központja





Hidrogén-technológiai Kutató és Fejlesztő Központ: Kémiai laboratórium



Hidrogén-technológiai Kutató és Fejlesztő Központ: Kémiai laboratórium



A PTE MIK hidrogéntechnológiai kutatási és 
fejlesztési tervei a "Nemzeti Labor" és 

piacorientált KFI programokban



Projektlánc
Tudományos és Innovációs Park:
futó projekt; kutatás-fejlesztési infrastruktúra fejlesztése;

új kutatási kapacitások kiépítése.

Nemzeti Labor projekt:
NKFIH szakpolitikai támogatásával rendelkező projekt-terv, kezdés 2022. április-
május;

10 hazai egyetem és kutatóintézet; 

felfedező és kísérleti megközelítésű kutatások, nemzetközi együttműködés 
megalapozása.

Cleantech Kompetencia Központ projekt:
NKFIH szakpolitikai támogatáskérés 2022 februárban, kezdés várhatóan 2022. 
júniusban;

piacképes, humán és technológiai erőforrások kialakítása;

ipari partnerekkel közös, magas TRL szintű fejlesztések.



„Megújuló Energiák” Nemzeti Labor projekt

 Tüzelőanyagcella és Hidrogéntechnológiai Oktatási Központ szervezeti és 
működési rendjének kialakítása, mesterképzési szak előkészítése;

 Villamosmérnöki és diagnosztikai kutatások: DC-DC átalakítók tervezése, TC BoP
(Balance-of-Plant) elemeinek kutatása, távfelügyelet fejlesztése, TC dinamikus 
paramétereinek vizsgálata impedancia-spektroszkópiai módszerrel;

 Fenntarthatósági kutatások: elhasználódott berendezések alkotóelemeinek 
újrahasznosítása, életciklus elemzés;

 TC-vel szerelt autonóm drón fejlesztése;

 Nagynyomású gáztartályok anyagvizsgálata, hegesztési varrat vizsgálata EIT és EIS 
módszerekkel;

 Ipari formatervezés, gyártástechnológiai fejlesztés.




