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Agenda

• Hazai H2 kereslet/kínálat

• European Hydrogen Backbone és H2 völgyek

• FGSZ tevékenysége a H2 átállásban



Az FGSZ számokban

• 5 889 km acél csővezeték

• 6 interkonnektor

• 8 kompresszorállomás

• ~400 gázátadó állomás

• Siófok központ + 6 területi központ

• ~17 Mrd m3 földgáz szállítás 2021-ben



Hazai H2 kereslet – amit mi látunk

• Keresleti oldalon stabil H2

igény

• Finomítói, petrolkémiai és 
vegyipar kb. 160 000 t/év

• További piaci igények 
megjelenése várható a 
fogyasztók átállásával



Hazai H2 kínálat
• Jelenleg nincs kiépült zöld H2 termelői kapacitás

• Tervezett projektek főként saját felhasználásra

• Zöld H2 előállítás
• Elektrolizáló: 10 MW ➔ 1600 m3/h

Off-grid elektrolizáló PV-vel

160 000 t/év igény

• 2000 h/év üzemóra 

• 5800 MW elektrolizáló kapacitás 
• Alacsony kihasználtság, túlméretezés

• Napi/szezonális tárolás

• Jelentős PV területigény ~150 km2

Hazai termelés + import/export

European Hydrogen Backbone



European Hydrogen Backbone

• 31 európai földgáz TSO együttműködésével a 
hidrogén gerinchálózat víziójának megalkotása

• Az FGSZ 2021-ben csatlakozott az EHB-hez

• Becsülten 80-143 Mrd EUR beruházási igény 2040-ig

• 60%-ban meglévő vezetékek átalakításával, 40%-
ban új vezetékek létesítésével

• Szállítási költség: 0.11-0.21 EUR/kg/1000 km 

• Távlati H2 igények koncentrálódása Németországban

• Zöld H2 termelés megújulókból (offshore szél, PV)

• Magyarország szempontjából „E” korridor kiemelt, 
„A” korridor szerepet játszhat

➢ www.ehb.eu

http://www.ehb.eu/


2040
• HU-AT, CR-HU, HU-SI

Magyarországi H2 infrastruktúra az 
EHB kereteiben

2030
• RO-HU-SK és UA-HU



A balkáni régió jelentős megújuló potenciállal 
bír Közép-Európa számára

• A balkáni régió 2040-re várhatóan 65 
TWh H2 exportálására lesz képes évente

• Magyarországon többnyire új vezetékek 
szükségesek a korridor kialakításához

• Hazai ipari fogyasztók rácsatlakozási 
lehetősége

• Hazai PV alapú elektrolizálók létesíthetők 
a nyomvonal mentén



Az észak-afrikai PV potenciál becsatornázható 
Magyarországra az EHB-n keresztül

• A régió zöld H2 termelése már 2030-ban 50 
TWh-val meghaladhatja a helyben jelentkező 
igényeket

• 2040-ben becsülten 115 TWh-ra nő a Közép-
Európa irányába exportálható mennyiség

• Fogyasztói igények függvényében 
Magyarország felé átkötés lehetséges 
Szlovákián, Ausztrián keresztül



A földgáz TSO-k kiemelt szereplők lehetnek a 
hidrogéngazdaság kialakításában

Meglévő vezetékek átalakítása hidrogénszállításra 

kisebb költséggel jár egy új hidrogénvezetéknél

Földgáz
• Ellátásbiztonság kiemelt szerepe

• A változó földgázszállítási irányok befolyásolják a H2 infrastruktúra kiépítését (pl. fekete-tengeri gáz)

Blending
• Hidrogén bekeverése földgázba

• A meglévő rendszerelemek hidrogénállóságának vizsgálata szükséges

Hidrogén
• Párhuzamos földgázvezetékek esetén lehetőség hidrogénre átállásra (repurpose)

• Először az ipari fogyasztók megjelenése várható

Szabályozás
• A jelenlegi szigorú ITO szabályozási környezetben korlátozott a TSO-k mozgástere

• Szétválasztási követelmények enyhítése lenne szükséges a kezdeti hidrogénpiac előmozdítása érdekében (pl. Tolling modell)



Source: Marcogaz
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FGSZ tevékenysége a H2 átállásban

• Vizsgálat 2% (térf.) H2 befogadására 2023 Q1-től

• FLUMEN projekt
• Gázösszetétel mérés

• Vezetékvizsgálat

• Egy darab 10% H2 ready gázátadó állomás létesítése (nagyobb 
beruházás szükséges)

• Hidraulikai modellek alapján történő gázelszámolás az EXIT 
pontokon



• Lehetőség a földgáz TSO-k számára is részt venni a hidrogénpiac felfuttatásában

• A partner szállítja a (zöld) villamosenergiát és a vizet

• Az elektrolizáló tulajdonosa szolgáltatási díj fejében ebből hidrogént állít elő

• A hidrogén a csővezetéki hálózatba kerül betáplálásra, amelyről a továbbiakban a partner rendelkezik

• Alkalmas a beruházási és működtetési kockázatok megosztására

Tolling model – hidrogén bérgyártás

Elektrolizáló

víz



• EHB eredményei támpontot adnak a hálózat 
fejlesztési irányainak kitűzéséhez, de a megvalósítást 
regionális szinten kell elkezdeni

• Fel kell tárni a szinergiákat a hidrogén értéklánc 
egésze mentén a költségek és terhek optimalizálása 
érdekében

• Termelők, fogyasztók, szállítók, szabályozók

EGYÜTTMŰKÖDÉSE SZÜKSÉGES

• Külön-külön nem lehet sikeres a hidrogén vízió 
megalkotása, összehangolás szükséges

• FGSZ érzi az összekötés felelősséget, nem csak 
technikailag, hanem az együttműködés 
megvalósításában is. 



Köszönöm a figyelmet!

Kardosné Mészáros Viktória dr.

VGMeszaros@fgsz.hu


