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 2018 decemberi Hidrogén Hírlevelünkben már beszámoltunk róla, hogy 

a zürichi székhelyű H2 Energy és a Hyundai szándéknyilatkozatban 

rögzítette, hogy a dél-koreai autógyártó kb. ezer darab hidrogén-

tüzelőanyagcellás (HTC) teherautót szállít Svájcnak 2019 és 2023 között. 

A szándéknyilatkozatban foglaltak lassan valósággá válnak, mivel a 

Hyundai júliusban leszállította az első tíz darab Hyundai XCIENT Fuel 

Cell teherautót a 2020-ban leszállítandó 50-ből. Az első járműveket idén 

szeptemberben állítják üzembe. Az aktuális tervek szerint a Hyundai 

összesen 1.600 darab 

XCIENT hidrogén 

tüzelőanyag-cellás 

teherautót szállít 

Svájcnak, illetve az 

érintett szállítmányo-

zási vállalatoknak a 

szerződéses időszak 

végéig.  

Folytatás a 2. oldalon. 

 A Nemzeti Hidrogéntechnológiai Platform 

bemutatása és aktuális EU-s fejlemények 

 Az utóbbi évben rendkívüli módon megélénkült az érdeklődés a 

hidrogén és hidrogéntechnológiák iránt. Jellemzően az Európai Unió 

tagországaiban, illetve ezen belül Magyarországon is. A megnövekedett 

érdeklődés egyaránt érzékelhető szakpolitikai szinten (stratégiák, 

jogszabályok megjelenése vagy előkészítése), vállalati szinten 

(beruházások, technológiai fejlesztések, piacra lépések bejelentése), és a 

K+F+I szektorban. Jelen cikk keretében az egyik fontos hazai 

fejleményről, a Nemzeti Hidrogéntechnológiai Platform megalakulá-

sáról, valamint eddigi munkájáról számolunk be, illetve ismertetjük az 

EU nemrég megjelent Hidrogén-stratégiáját. 

 
A hidrogénhez kapcsolódó EU-s stratégiák, kezdeményezések,  

szervezeti megoldások egymásra épülése. Kép: Európai Bizottság. 

Hyundai XCIENT Fuel Cell. Kép: Hyundai. 

Folytatás a 7. oldalon. 
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1 A 400 km-es hatótávot pótkocsival és a járműre épített hűtőrendszer üzemeltetésével együtt kell érteni. A teherautót 

várhatóan főleg hűtött, fagyasztott élelmiszerek szállítására használják majd. 

Hidrogén üzemű teherautók Svájcban és az EU-ban (folytatás az 1. oldalról) 

Az XCIENT teherautókba két, egyenként 95 kW-os 

tüzelőanyag-cella kerül beépítésre, azaz összesen 

190 kW. A járműben hét hidrogén tank található, 

amelyek együttes tárolókapacitása mintegy 32 kg 

hidrogén (on-board, 350 bar nyomású) tárolását teszi 

lehetővé, és amely így 400 km hatótávot biztosít1. A 

jármű feltöltése a teljesen üres állapotból a teljesen teli 

állapotig legfeljebb 20 percet vesz igénybe. A jármű 

pótkocsival együtt bruttó 34 tonna össztömegű a 

pótkocsi nélküli teherautó bruttó össztömege 19 t, hossza 

9,75 m. A járműben helyet kapott egy 73,2 kWh 

akkumulátor-pakk is, és így a járművet meghajtó 

villanymotor teljesítménye 350 kW (3.400 Nm). A 

Hyundai stratégiája szerint e műszaki paraméterek (a 

kellően nagy hatótáv, rövid feltöltési idő) különösen jók 

a kereskedelmi járművek esetében, elsődlegesen az ún. 

„last mile logistic” típusú szállítmányozást végző 

teherflották esetében. 

 

A Svájcba szánt Hyundai XCIENT teherautók első példányainak 

behajózása Dél-Koreában. Kép: Hyundai 

Az XCIENT teherautók mellett a Hyundai Motor 

hosszú távú szállítmányozásra alkalmas hidrogénüzemű 

kamionokat is fejleszt, amelyek 1.000 km megtételére is 

alkalmasak egyetlen feltöltéssel. Ez utóbbiakat 

továbbfejlesztett tüzelőanyag-cellás rendszerrel látják el, 

amelynek a teljesítménye és az élettartama is nagyobb. 

Nem utolsó sorban ezek a járművek egyaránt keresettek 

mind az észak-amerikai, mind az európai piacokon. 

„Az első XCIENT flotta leszállításával a 

tüzelőanyag-cellás kereskedelmi járművek hétköznapi 

valósággá válnak, és nem valamiféle távoli, „flipchart 

projekt-ötletként” kell rájuk tekinteni” – emelte ki a 

Hyundai Kereskedelmi Járművek Divíziójának vezetője. 

Érdemes áttekinteni az üzemeltetési modellt is: 2019-ben 

a Hyundai Motor és a svájci H2 Energy cég egy 

„Hyundai Hydrogen Mobility (HHM)” nevű közös 

vállalatot alapított, amely lízingeli a HTC teherautókat a 

szállítmányozási cégeknek egy „pay-per-use”, azaz 

tisztán használaton, szállítmányozási teljesítményen 

(km) alapuló megoldással, ami azt jelenti, hogy a 

szállítmányozóknak nem kell megvásárolniuk a 

járműveket, nincs kezdeti magas beruházási költség. (Az 

áttekintett források ugyanakkor sajnos nem térnek ki a 

lízing díj mértékére.) A Hyundai részben azért 

választotta Svájcot a HTC teherautó üzleti szegmensének 

kiinduló pontjául, mert a svájci közúti szállítmányozási 

adórendszer a zéró (lokális) emissziójú kereskedelmi 

járművek esetében teljesen elengedi az egyébként igen 

magas adót. Ez pedig szinte kiegyenlíti a HTC alapú 

szállítmányozás költségét (EUR/km alapon) a 

hagyományos, dízel alapú szállítmányozáshoz képest. 

Emellett Svájcban a világon az egyik legmagasabb a 

villamos energia-mixben a vízerőművek termelési 

aránya, a hidrogén üzemanyag előállítása pedig ezzel 

történik, azaz közel nulla kibocsátás érhető el a teljes 

értéklánc mentén. 

A hivatkozott hír most elsődlegesen a HTC 

teherautókra fókuszált, de megemlítjük, hogy a H2 

Energy cég fogja koordinálni a nélkülözhetetlen 

hidrogén-töltőállomások működtetését és a biztonságos 

hidrogénellátás, ráadásul „zöld” hidrogénnel. 

A Hyundai nem csak a kereskedelmi 

járműszegmensben fejleszt hidrogén tüzelőanyag-cellás 

modelleket, hanem a személyautók esetében is: a Nexo 

és az ix35 Fuel Cell modellekről már több korábbi 

Hírlevelünkben is írtunk. Sőt, utóbbiból egy példányt – 

valamint egy Toyota Mirai-t – 2018 májusában 

egyesületünk egy hidrogén TC autóbemutatóra 

Budapestre hozott, tesztvezetést is biztosítva az 

érdeklődőknek a belvárosban. 

Kapcsolódó hír, hogy az EU szinten jelenleg 

„H2Haul” néven futó, legjelentősebb HTC 

teherautófejlesztési projektbe – éppen az EU Hidrogén 

Stratégiájának meghirdetését követő napon tett 

bejelentés alapján – belép a Bosch is. Az időzítés 

feltehetőleg nem véletlen, az EU-s Hidrogén Stratégia is 

fontos végfelhasználói szegmensnek tartja a 

tüzelőanyag-cellás teherautókat, amelyeknél a 

dekarbonizáció más módon (pl. tisztán akkumulátoros 

hajtálánccal) nem, vagy csak nehezen oldható meg. A 

2019 és 2024 között zajló H2Haul projektet az FCH-JU  

https://www.hfc-hungary.org/fcev-bemutato-budapest-2018/
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12 millió euróval támogatja. A munkafolyamatban olyan 

ipari szereplők működnek együtt, mint pl.: Air Liquide, 

BMW, Bosch, Element Energy, ElringKlinger, FPT 

Industrial, IVECO, Powercell Sweden, VDL Enabling 

Transport Solutions. A H2Haul projekt lényege az, hogy 

a jónéhány európai céget tömörítő konzorcium 

megtervez, legyárt és tesztel három eltérő típusú 

(összesen 16 db) tüzelőanyag-cellás nehézgépjárművet, 

egészen a 44 tonnás kapacitásig. A járműveket három EU 

tagországban, valamint Svájcban tesztelik valós 

szállítmányozási feladatok elvégzése során. 

Forrás:  

https://h2energy.ch/en/worlds-first-fuel-cell-heavy-duty-truck-

hyundai-xcient-fuel-cell-heads-to-europe-for-commercial-use/  

https://www.h2haul.eu/h2haul-welcomes-its-new-partner-bosch/  

 

Épülőben a folyékonyhidrogén-fogadó terminál Japánban 

Előző, 2020. áprilisi lapszámunkban már beszámoltunk 

az első, folyékony hidrogént szállító tankerhajó vízre 

bocsátásáról, amely a HySTRA (CO2-free Hydrogen Energy 

Supply-Chain Technology Research Association) projekt 

keretében történt meg. Teljeskörű és meglehetősen 

komplex hidrogéntechnológiai értéklánc részéről van itt 

szó, ezért a mintegy 9.000 km-es tengeri szállítás után 

Japánba érkező folyékony hidrogént fogadó és tároló 

terminált előző cikkünk folytatásaként jelen 

hírlevelünkben mutatjuk be. 

A folyékonyhidrogén-fogadó terminál Kobe város 

repülőterének szigetén (Kobe Airport Island) jelenleg 

építés alatt áll. A terminál legfontosabb, és a mellékelt 

képeken már látható eleme a 2.500 m3-es, gömb alakú, 19 

m átmérőjű, dupla falú, vákuumszigetelésű, 

folyékonyhidrogén-tárolótartály, amelybe egy 6 inch 

(~15,2 cm) átmérőjű töltőkar juttatja be a folyékony 

hidrogént a kikötőbe beálló tankerből. A tankert építő 

Kawasaki Heavy Industries cégnek már közel 30 éves 

tapasztalata van a folyékonyhidrogén-tárolótartályok 

gyártása és üzemeltetése terén, így a szóban forgó 

terminál létesítésében is fontos szerepet vállalnak.  

 

 

A folyékonyhidrogén-terminál helyszíne Kobe város Reptéri Szigetén, 

és egy 2020. márciusi fotó az épülő létesítményről. Kép: HySTRA. 

 
A folyékonyhidrogén-terminál helyszínének látványterve Kobe Reptéri Szigetének északkeleti 

részén. Előtérben a folyékonyhidrogén-tanker (LH2), háttérben a város reptere. Kép: HySTRA. 

A hidrogén hőmérsékletét az 

átfejtés során és azt követően is a 

hidrogén forráspontja, azaz  

-253oC alatt tartják. A folyékony 

állapotú hidrogén esetében 

elkerülhetetlenül fellépő „boil 

off” jelenség miatt elpárolgó 

hidrogén-mennyiséget sem 

engedik megszökni, hanem egy 

külön gáztartályban gyűjtik. (A 

feliratozott ábrán ez a „BOG 

holder” gáztartály.) Kiemeljük, 

hogy ez a „pilot” projekt még 

csak az értéklánc műszaki 

életképességét hivatott bizonyí-

tani. Ennek megfelelően a 

megadott tárolómennyiség 

energetikai (statisztikai)  

https://h2energy.ch/en/worlds-first-fuel-cell-heavy-duty-truck-hyundai-xcient-fuel-cell-heads-to-europe-for-commercial-use/
https://h2energy.ch/en/worlds-first-fuel-cell-heavy-duty-truck-hyundai-xcient-fuel-cell-heads-to-europe-for-commercial-use/
https://www.h2haul.eu/h2haul-welcomes-its-new-partner-bosch/
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értelemben még nem számít jelentősnek. A folytatásban 

azonban, a normál kereskedelmi üzemben 20-szoros 

méretnövelést, azaz 50.000 m3-es folyékony-

hidrogéntartályokkal számolnak. Ennek megfelelően a 

tankerhajó méreteit és befogadó képességét is 

megnövelik. 

A mellékelt, feliratozott ábrán az is látható, hogy a 

mintegy 1 hektár területű folyékonyhidrogén-fogadó 

terminál, amelynek előterében az LH2 tanker látható, 

 

nagyon közel helyezkedik el Kobe repteréhez, illetve a 

kapcsolódó logisztikai épületekhez. A tárolótartály 

mellett található a lefejtő állomás, ahol kamionokba fejtik 

át a folyékony hidrogént. A termináltól ezek a járművek 

szállítják tovább közúton a folyékony hidrogént a 

végfelhasználókhoz. 

Forrás:  

https://www.oceanhywaycluster.no/news/establishes-supply-

chain-for-hydrogen-production-transportation-and-storage  

Fronius Solhub: a jövő hidrogéntermelése már ma 

Új vállalati tagként nemrégiben belépett egyesületünkbe a 

Fronius Hungary Kft. Az alábbiakban a cég bemutatkozó 

cikkét olvashatják, mely lehetőséget minden tagvállalatunk 

számára biztosítjuk Hírlevelünk hasábjain – a Szerk. 

Muth Gergely 

műszaki tanácsadó (Fronius Hungary Kft.) 

A Fronius International GmbH-nál úgy gondoljuk, hogy 

a zöld hidrogén hasznosítása fenntartható alternatívát 

jelent a fosszilis üzemanyagokkal szemben, elsősorban a 

mobilitás terén és a megújuló energiák egy lehetséges, 

hosszú távú tárolási megoldásaként. 

A Fronius több mint 17 éves tapasztalattal 

rendelkezik a hidrogéntermelés és felhasználás 

területén. Tapasztalatunknak köszönhetően a Fronius 

Solhub rendszermegoldásunk alkalmas hidrogén 

előállítására, tárolására, elosztására és villamos 

energiává történő visszaalakítására. Az innovatív 

rendszer biztosítja önkormányzatok, vállalkozások és az 

ipar számára a fenntartható mobilitási és energiatárolási 

koncepciót. 

A Solhub rendszer tulajdonosa helyben, megújuló 

energiaforrások segítségével állítja elő a zöld hidrogént. 

A helyben megtermelt megújuló energia „többlete”, ami 

nem kerül azonnal felhasználásra villamos energia 

formájában, hidrogéntermelésre fordítható. A 

megtermelt és eltárolt hidrogén felhasználható 

tüzelőanyag-cellás targoncákban, autóbuszokban, 

kamionokban, vagy éppen személygépjárművekben. A 

fel nem használt hidrogén pedig hosszabb távon 

eltárolható és a téli időszakban, amikor nem áll 

rendelkezésre megújuló energia, tüzelőanyag-cella 

segítségével újra villamos energiává alakítható, ráadásul 

a folyamat hulladékhőjét az adott épület fűtésére is 

használhatjuk. Egyetlen energiahordozóval több 

felhasználási lehetőséget is ki tudunk így aknázni. 

A Solhub bővíthető és modulárisan 

megsokszorozható. Ennek köszönhetően az alap 

rendszer akár  egyetlen konténeren belül kibővíthető. 

A hidrogén alapú infrastruktúra megbízható működését 

látva és tapasztalva az ügyfelek bizalma is megnő, ezért 

kockázatmentesen tudják a járműflotta esetleges 

bővülésével a rendszert is fejleszteni. A modularitás 

biztosítja a lehetőséget, hogy kezdetben személy-

gépjárművekkel vagy vontatási gépjárművekkel (pl. 

autóbuszok, kamionok) kezdhessék meg az üzemet. A 

rendszerhez a későbbiekben további modulok 

csatlakoztathatók, vagy még akár tüzelőanyag-cellás 

bővítésre is sor kerülhet, amelynek segítségével ismét 

villamos energia termelhető. 

 
Solhub rendszer. Kép: Fronius. 

A Solhub rendszer 3 fő részből épül fel: 

1) az elektrolizáló berendezést, víztisztítót és hűtést 

tartalmazó konténerből, amely alap felszereltségében 

13 kg/nap hidrogént tud előállítani. Ugyanezen 

konténer a bővíthetőségnek köszönhetően akár napi 52 

kg hidrogént is megtermelhet. Ebben az esetben 

maximális kapacitás mellett 165 kW villamos 

teljesítmény szükséges a zavartalan üzemeltetéshez. Az 

elektrolizáló berendezés PEM technológián alapul, ami 

rugalmasságának és környezetbarát kialakításának 

köszönhetően könnyen illeszthető a megújuló energia 

termeléshez. A hidrogén tisztasága 5.0-ás, ami a 

gyakorlatban 99,999%-os tisztaságot jelent. A kimeneti 

nyomás 350 bar, ami a gépjárművek túlnyomó részével 

kompatibilis. Személygépjárművek esetén a 700 bar-os 

szint  eléréséhez egy másik kompresszor beépítése is 

https://www.oceanhywaycluster.no/news/establishes-supply-chain-for-hydrogen-production-transportation-and-storage
https://www.oceanhywaycluster.no/news/establishes-supply-chain-for-hydrogen-production-transportation-and-storage
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2 Ha valaki Google térképen szeretné megnézni a töltőállomást, megtalálhatja Los Angeles Fountain Valley körzetében az Ellis 

Avenue és a Brookhurst Str. kereszteződésében. 

szükségessé válik, ami szintén a rendszer részét 

képezheti. 

2) a tárolóegységből, amelyben elraktározható a 

megtermelt hidrogén a későbbi felhasználásig. A 

képen látható tárolóegység 27 kg hidrogén tárolására 

alkalmas 350 bar nyomáson, ami energiatartalomban 

megközelítőleg ~830 kWhH2. Összehasonlításként 

megemlítjük, hogy a Hyundai új, „sorozatgyártású” 

tüzelőanyag-cellás kamionja 32 kg hidrogén 

tárolására alkalmas. Ezzel a mennyiséggel a jármű 

közel 400 km-es távolságot tud megtenni. 

3) a töltőállomásból, ami a tüzelőanyag-cella 

meghajtású járművek üzemanyagtartályait tudja 

feltölteni. A töltési folyamat mindössze pár percet 

vesz igénybe. 

 

Büszkék vagyunk a Solhub állomásra, 

ami 2020-ban elnyerte a „Smarter E 

Award” címet. A Solhub elérhető és 

megrendelhető termék. A Fronius 

több finanszírozási lehetőséget is kínál 

a projektek sikeres megvalósításához. 

A Fronius a további fejlesztések és a 

gyártási kapacitás növelése érdekében 

Steinhausban (Linztől fél órára) építi 

H2 Kompetencia Központját, ami 2021 őszén éri el teljes 

készültségét. 

További információ: 

https://www.fronius.com/en/photovoltaics/customers-

partners/business-owners/green-hydrogen-with-solar-energy-solhub  

Megnyílt az első, 4 töltőállásos hidrogén-töltőállomás Kaliforniában 

Kaliforniában (Fountain Valley, Orange County) 

júliusban megnyílt az első, négy töltési pozícióval 

rendelkező hidrogén-töltőállomás, amely jelenleg a 

legnagyobb kapacitású is egyben. Egy ARCO nevű, 

hagyományos üzemanyag-töltőállomás területén belül 

helyezkedik el2. A FirstElement Fuel cég által fejlesztett 

töltőállomás 1.200 kg/nap hidrogén kitankolására képes. 

A négy töltőkar közül három 700 bar, egy pedig 350 bar 

nyomás kiszolgálását végzi. A második legnagyobb 

kaliforniai töltőállomás Oakland-ben található, 

kapacitása pedig 800 kgH2/nap. 2019 végén helyezték 

üzembe. 

 
Négy töltőpozíciós töltőállomás Kaliforniban. Kép: Mitsui & Co. 

A most üzembe helyezett töltőállomás 100%-ban 

megújuló alapon előállított hidrogént szolgáltat, annak 

ellenére, hogy a kaliforniai jogszabályok előírásai szerint 

egyelőre a kiszolgált hidrogén minimum 33%-ának kell 

„csak” megújuló alapúnak lennie. A töltőállomást ezért 

„True Zero Station” néven is említik. Minden nap 0-24  

órában, azaz nonstop nyitvatartással üzemel, ahogy a 

befogadó „hagyományos” töltőállomás is. A négy 

pozíciós hidrogén-töltőállomás a megfelelő 

kompresszor- és kútfejkapacitásokkal nyilván több 

járművet tud egy időben kiszolgálni, az esetleges 

várakozás ideje így jó eséllyel nullára csökken még a 

tüzelőanyag-cellás járműállomány növekedése esetén is. 

Kaliforniánál maradva egy másik pozitív 

fejleményről is be tudunk számolni, amely a 

szabályozással kapcsolatos. A kaliforniai 

levegőminőségért is felelős California Air Resources Board 

(CARB) 2020.06.25-én elfogadott innovatív szabályozása 

alapján (Advanced Clean Truck [ACT] Regulation), a 

teherautógyártókat kötelezik arra, hogy egyre növekvő 

számú zéró (lokális) emissziójú elektromos meghajtású 

teherautót értékesítsenek. A tervek szerint 2045-re már 

valamennyi új értékesítésű teherautó teljes egészében 

(lokálisan zéró emissziós) elektromos hajtáslánccal 

működne. A szabályozás a furgonoktól a kamionokig, 

azaz észak-amerikai besorolás szerint a „Class 2b” 

osztálytól a „Class 8” teherautó-osztályig valamennyi 

gyártóra kötelező lesz. A fokozatos bevezetés azt jelenti, 

hogy már 2024-től az új közép- és nagyméretű (Class4 – 

Class8), belső égésű motorral rendelkező teherautók 9%-

ának zéró emissziós modelleknek kell lenniük. 2030-ra ez 

az arány 50%-ra emelkedik, 2035-re pedig 75%-ra. A 

Class7-8 osztályokba tartozó vontatókra (nyerges 

vontatókra) kevésbé szigorú kvóták vonatkoznak: 2024-

re 5%, 2030-ra 30%, 2035-re 40%. 

A levegőminőségi problémákkal küzdő kaliforniai 

https://www.fronius.com/en/photovoltaics/customers-partners/business-owners/green-hydrogen-with-solar-energy-solhub
https://www.fronius.com/en/photovoltaics/customers-partners/business-owners/green-hydrogen-with-solar-energy-solhub
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területeknek erre szüksége is van, mivel a teherszállítás 

volumene nagyon jelentős: például csak Los Angeles és 

Long Beach kikötőjét 16.000 a dízel üzemű kamion 

(Class7-8) szolgálja ki jelenleg, amihez a kikötők egyéb 

levegőterhelő forrásai még hozzáadódnak. Az új ACT 

szabályozás a járműgyártásnak éppen azt a szegmensét 

célozza meg, ahol eddig nehezen megvalósítható 

feladatnak tűnt a légszennyezés csökkentése. A 

szabályozás „technológia-semleges”, így nem teszi 

kötelezővé a hidrogén tüzelőanyag-cellás hajtáslánc 

használatát, de éppen a nehézgépjármű szegmens az, 

ahol ennek az akkumulátoros, azaz a másik, zéró 

(lokális) emissziójú hajtáslánccal szemben komoly 

előnye lehet. Végső soron ez a szabályozás komoly 

hajtóerőt jelent majd Kaliforniában a HTC hajtáslánc 

irányába (is) a teherjármű szegmensben. 

A teherautó szegmens mellett a buszoknál is 

komoly szándék van Kaliforniában a zéró emissziós 

hajtásláncok kötelező bevezetésére. Az Orange County 

Transport Authority (OCTA), azaz a megyei közlekedési 

szolgáltató már sok éve tesztel hidrogén tüzelőanyag-

cellás buszokat a normál közösségi közlekedésben. 

Mostanra eljutottak oda, hogy az OCTA igazgatósága 

elfogadta a „zéró emissziós buszok beszerzési tervét”, 

amelyet a fent említett California Air Resources Board nevű 

hatóságnak nyújtottak be jóváhagyásra. A közlekedési 

társaság így kiterjedten tudja tesztelni, hogy az 

akkumulátoros, vagy a tüzelőanyagcellás buszok, vagy 

ezek valamilyen kombinációja felel-e meg legjobban a 

közösségi közlekedés igényeinek. Az OCTA a 

hivatkozott terv alapján azt szeretné, ha 2023-tól 

megindulnának a kötelező jellegű, zéró emissziós, új 

buszbeszerzések, és 2040-re a társaság teljes buszflottája 

(Orange County-ban) már csak zéró emissziós buszokból 

állna. 

Forrás:  

https://www.greencarcongress.com/2020/07/20200707-

fountainvalley.html  

https://www.h2-view.com/story/ballard-applauds-landmark-zero-

emission-trucks-regulation-in-california/    

http://www.octa.net/News/Bus/OCTA-Sets-Course-for-All-Zero-

Emission-Buses-by-2040/  

HIRDETÉS 

 

https://www.greencarcongress.com/2020/07/20200707-fountainvalley.html
https://www.greencarcongress.com/2020/07/20200707-fountainvalley.html
https://www.h2-view.com/story/ballard-applauds-landmark-zero-emission-trucks-regulation-in-california/
https://www.h2-view.com/story/ballard-applauds-landmark-zero-emission-trucks-regulation-in-california/
http://www.octa.net/News/Bus/OCTA-Sets-Course-for-All-Zero-Emission-Buses-by-2040/
http://www.octa.net/News/Bus/OCTA-Sets-Course-for-All-Zero-Emission-Buses-by-2040/
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A Nemzeti Hidrogéntechnológiai Platform bemutatása és aktuális EU-s 

szakpolitikai fejlemények (folytatás az 1. oldalról) 

Az év elejei előkészítő munkálatokat követően 2020. 

április 27-én online ülés keretében megalakult a Nemzeti 

Hidrogéntechnológiai Platform, amely jelenlegi, első 

fázisában jogi személyiséggel nem rendelkező 

projektszervezetként működik. A Platform megalakítá-

sának kezdeményezői és társszervezői a VALOR 

Hungariae Zrt., az Eötvös Lóránd Kutatói Hálózat 

(ELKH) és a Magyar Hidrogén és Tüzelőanyag-cella 

Egyesület (MHTE) voltak. A Platform stratégiai szintű 

irányítását – az I. fázisban – az Irányító Bizottság végzi, 

amelyben nagyvállalatok, a KKV szektor, a tudomány és 

az állami szféra képviselői kaptak helyet. A szakmai és 

operatív működtetésért az Operatív Menedzsment 

felelős. A Platform az Innovációs és Technológiai 

Minisztérium magas szintű támogatását élvezi, mivel a 

kormányzat immár fontos innovatív területnek tartja a 

hidrogéntechnológiákat, illetve a hidrogén előállítását, 

szállítását és tárolását. Ennek konkrét megnyilvánulása, 

hogy a hidrogéntechnológiák megjelentek az új Nemzeti 

Energiastratégiában és a Nemzeti Energia- és Klíma 

Tervben (NEKT). 2020 során a minisztérium kidolgozza 

a Nemzeti Hidrogénstratégiát, amelynek megalkotá-

sához a Platform is segítséget nyújt. 

Az NHT Platform olyan szervezeti-stratégiai-

szakmai keretként kíván működni, amely feltérképezi, 

bevonja, együttműködésre ösztönzi a hidrogén-

technológiák területén aktív hazai szereplőket. 

Kapcsolatot épít a Platform tagjai, azaz a vállalati és 

tudományos, K+F+I szereplők, továbbá a releváns 

kormányzati szereplők között. Fontos tevékenységei 

közé tartozik a hazai hidrogén és hidrogéntechnológiai 

kompetenciák felmérése, illetve a vonatkozó 

kompetenciák kifejlesztésére irányuló javaslatok 

megfogalmazása. Szintén fontos terület a nemzetközi 

kapcsolatépítés, különösen regionális szinten, egyebek 

mellett azért, hogy összefüggő, jól átjárható, ebből 

fakadóan gazdaságos hidrogén-infrastruktúra épül-

hessen ki és kapcsolódhasson a már fejlődőben lévő 

nyugat-európai hidrogén-infrastruktúrákhoz. 

A Platform tagságát főként olyan hazai vállalatok, 

egyetemek, kutatóintézetek, háttérintézmények alkotják, 

amelyek egyetértenek abban, hogy a hidrogén és a 

hidrogéntechnológiák kiemelt figyelmet érdemlő 

innovatív kulcsterületek, és amelyeknek fontos szerepük 

lesz a jövő fenntartható energetikai rendszereiben és a 

mobilitásában is. A Platform tagjai azért működnek 

együtt, hogy ez a jövőkép a mindennapok valósága 

lehessen. 2020 augusztusának elején az NHT 

Platformnak több mint 50 tagja volt. A tagság közel 

kétharmadát a vállalati szektor teszi ki, a 

mikrovállalkozásoktól a multinacionális nagyvál-

lalatokig. Körülbelül 20%-ot képviselnek a K+F+I szektor 

területén dolgozók, például kutatóintézetek, egyetemi 

tanszékek. A Platform tagjai továbbá különböző 

háttérintézmények és kormányzati szervek. A Platform 

jelenleg futó I. fázisa várhatóan 2020 végéig tart, de a 

koronavírus-helyzetből adódó nehézségek miatt 

előfordulhat, hogy az a fázis áttolódik a jövő év első 

néhány hónapjára is. A Platform tagjai közé jelenleg, 

illetve a projekt végéig bárki beléphet. A Platformmal 

kapcsolatos háttérinformációk, így például az általános 

ismertető, a munkaterv, a belépés dokumentumai a 

következő honlapon érhetők el: https://www.hfc-

hungary.org/platform/  

Jelenleg, 2020. augusztusában a Platform egyik 

legfontosabb tevékenysége a hazai hidrogén-, illetve 

hidrogéntechnológiai szektort feltérképező kérdőív 

kitöltése, amely a https://hidrogen-felmeres.hu/ oldalon 

érhető el. A kérdőív a jelenlegi hazai hidrogén-

kompetenciákat hivatott felmérni, mind a vállalati, mind 

pedig a K+F+I szektorban, ugyanakkor igyekszik 

összegyűjteni a jövőbeni, 2025 és 2030 közötti fejlesztési 

szándékokat is. A hidrogéntechnológiai „kompetenciák” 

alatt vállalatok esetében mind az alkalmazói, mind a 

gyártói, mind pedig a rendszerintegrátori képességek 

felmérése helyet kap.  Egyes kiemelt témakörök esetében 

– így pl. a hidrogénelőállítás, az elektrolízis-technológiák 

várható alkalmazása – a kérdőív egészen 2040/2050-ig 

igyekszik a fejlesztési szándékokat feltérképezni, mivel a 

leginkább meghatározó nemzeti és EU-s célkitűzések 

(különösen a klímavédelem és dekarbonizáció terén) 

szintén erre az időintervallumra vonatkoznak. Az online 

kérdőív összesített eredményeit egyebek mellett egy 

iparági Fehér Könyvben fogjuk publikálni várhatóan ősz 

végén. Ez a Fehér Könyv lesz a Platform egyik 

legfontosabb írásos eredménye, amely fontos alapot 

biztosíthat a Hidrogénstratégia kidolgozásához is. 

A Platformnak emellett számos egyéb feladata is 

van, így például a nemzetközi, főleg regionális 

kapcsolatépítés, mintaprojektek megfogalmazása, 

jövőbeni témakiírások megfogalmazása, amelyek később 

pályázati kiírásként is szolgálhatnak majd a 

hidrogéntechnológiai területeken. Számos vállalati 

egyeztetést folytat továbbá a bevonás és koordinált 

cselekvés érdekében.  A Platform rendezvényei közül 

jelenleg szervezés alatt áll az első, hazai fejlesztésű  

https://www.hfc-hungary.org/platform/
https://www.hfc-hungary.org/platform/
https://hidrogen-felmeres.hu/
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hidrogén tüzelőanyag-cellás kishajó bemutatója 

2020.09.04-én, a Balaton Boat Show keretében, amelynek 

kísérő rendezvényeként félnapos hidrogén workshopot 

is tartanak a helyszínen, Balatonkenesén. Itt 

természetesen a fejlesztők bemutatják a hidrogénüzemű 

kishajót vízre bocsátott állapotban. A Platform 

nagyrendezvénye az év végén megtartandó 

hidrogénkonferencia lesz, amely a mostani tervek szerint 

német-magyar közös rendezésben, részben nemzetközi 

jelleggel kerül megrendezésre. A Platform 

rendezvényeit, azok jellegét és időpontját a Covid-19 

helyzetből fakadó, éppen aktuális jogszabályi 

korlátozások befolyásolhatják. 

A Platformnak munkája során figyelnie kell az EU-

ban történő, hidrogénnel kapcsolatos fejleményekre is. 

Az első félév releváns EU-s fejleményei közül célszerű 

kiemelni az új Európai Iparstratéga („New Industrial 

Strategy for Europe”) és a Hidrogén-stratégia („A hydrogen 

strategy for a climate-neutral Europe”) publikálását, 

valamint a Tiszta Hidrogén Szövetség („Clean Hydrogen 

Alliance”) megalakítását, amelyek egymáshoz is 

kapcsolódnak. A felsorolt, és a terjedelmi korlátok miatt 

itt részletesen nem említett EU-s stratégiák, 

kezdeményezések, szervezeti megoldások közötti 

összefüggéseket a címlapon található ábra szemlélteti. A 

2020 március közepén publikált Új Európai Iparstratégia 

már több kontextusban érintette a hidrogén témakört, és 

már előrevetítette a Clean Hydrogen Alliance (CH2A) 

megalapítását. A CH2A szövetség hivatalos megala-

kulását is az Európai Hidrogénstratégia publikálásának 

napján, július 8-án jelentették be. Egyik fontos célja lesz a 

hidrogénstratégiában lefektetett célok, intézkedések 

magas szintű koordinálása. Egyébként ilyen „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. Konkrét példát 

említve, itt a következő években megjelenő, egyenként 

száz megawatt léptékű Power-to-Gas projektekre, vagy 

EU szinten 2030-ig a 40 GW(!) együttes beépített 

elektrolizáló teljesítményre kell gondolni. Az újszerű, és 

sokszor diszruptív technológiák, mint pl. a 

hidrogéntechnológiák, intenzívebb együttműködést 

igényelnek a teljes értéklánc mentén, és különösen nagy 

szükség van arra, hogy e technológiák terjedésének 

felfuttatása most erős ösztönzést, egyfajta „kezdőrúgást” 

(kick-start) kapjon, amely a méretgazdaságosság 

közelítésével, elérésével letöri az árakat. A CH2A egyik 

fontos feladata az lesz tehát, hogy nagyléptékű 

hidrogéntechnológiai projekteket, úgynevezett „projekt 

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. Csak 

érintőlegesen megemlítjük, hogy mindez összhangban 

van az Európai Zöld Megállapodással (European Green 

Deal), amelynek középpontjában Európa 2050-re 

elérendő klímasemlegessége és növekedési stratégiája 

áll, továbbá a májusban publikált Újjáépítési Tervvel 

(„EU Recovery Plan”), amely szintén explicit célként 

említi a tiszta hidrogéntechnológiák elterjesztését, mint a 

munkahelyteremtés, a dekarbonizáció és az 

energiaszuverenitás fokozásának közös eszközét. 

Az EU Hidrogén-stratégiája három fázisban, 

lépésről-lépésre alakítja ki az európai hidrogén-

ökoszisztémát: 

• I. fázisban (2020 - 2024) cél a jelenlegi hidrogén-

előállítás zöldítése, a hidrogén iránti kereslet 

felfuttatása, a hidrogén-ökoszisztéma alapjainak 

megteremtése. Ennek keretében EU szinten tervezi 6 

GW (megújuló alapú villamos energiát felhasználó) 

elektrolizáló kapacitás létesítését, 1 millió tonna 

"zöld" hidrogén előállítását. 

• II. fázisban (2025 – 2030) a hidrogén az integrált 

energiarendszer szerves részévé válik és európai 

szintű hidrogénpiac jön létre. Az időszak végére 

40 GW elektrolizáló kapacitás üzemel EU szinten és 

10 millió tonna zöld hidrogént állítanak elő. Ebben a 

fázisban a zöld hidrogén versenyképessé válik egyes 

szektorokban (pl. egyes közlekedési módokban, az 

acélgyártásban) és a villamosenergia-rendszer 

szabályozásában is aktívan részt vesz. 

• 2030 után 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. 

 
Az európai hidrogén ökoszisztéma kiépítésének ütemterve. 
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A hidrogén stratégia prioritásként kezeli a megújuló 

(„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 fejleszti 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 alkot. 

A 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 Hidrogénstratégia a következő forrásokat 

említi: NextGenerationEU, InvestEU, Európai Regionális 

Fejlesztési Alap, Kohéziós Alap, REACT-EU, Igazságos 

Átmenet Mechanizmus forrásai. 

Az EU-s hidrogén stratégián túlmenően ez év első 

félévében szintén publikálásra került a német hidrogén-

stratégia; sőt, egyes tartományok – így pl. Bajorország – 

önálló hidrogén-stratégiát dolgoztak ki. A magyar ipar 

és kereskedelem ezer szállal kötődik a némethez, ezért 

célszerű figyelemmel kísérni ezeket a folyamatokat is.  

 

A nagyságrendeket érzékeltetendő, itt csak megemlítjük, 

hogy Németország 2030-ra kb. 90–110 TWhH2 hidrogén-

igényt prognosztizál saját felhasználásként; 5 GW 

beépített elektrolizáló teljesítménnyel számol 2030-ra, 

majd 10 GW-ot vetít előre 2035-re és 15 GW-ot 2040-re. 

7 milliárd eurót irányoz elő a hidrogéntechnológiák 

németországi piacra vezetésére és további 2 milliárd 

eurót nemzetközi partnerségek kialakítására. Nem 

véletlen, hogy a hazai Platform a németországi 

fejleményekre is kiemelt figyelmet fordít; és az sem 

mellékes a hidrogén témakör szakpolitikai „láthatósága” 

szempontjából, hogy 2020 második félévében 

Németország tölti be a soros EU elnökségi tisztséget. 

 

Jelen cikk megjelenését a „Nemzeti Hidrogéntechnológiai 

Platform (NHTP) megalakulásának és működésének segítése” c. 

projekt keretében 

az ITM támogatja 
(IFHÁT/528/2020.) 

Forrás és további 

információk: 

COM(2020) 301 - A hydrogen strategy for a climate-neutral 

Europe.  

COM(2020) 299 - Powering a climate-neutral economy: An EU 

Strategy for Energy System Integration.  

COM(2020) 102 - A New Industrial Strategy for Europe. 

Az RWE látja el zöld hidrogénnel az egyik német acélművet 

A német energetikai óriáscég, az RWE egy nemrégiben 

megkötött, hosszú távú partnerség keretében „zöld” – 

azaz megújuló energia alapon előállított – hidrogénnel 

látja el a szintén jelentős ipari szereplőként ismert 

Thyssenkrupp acélipari divízióját. Az RWE 100 MW 

teljesítményű elektrolizáló rendszert létesít kb. 2025-re 

Alsó-Szászországban, a Thyssenkrupp duisburgi 

acélművének hidrogénellátására. 

A 100 MW-os elektrolizáló óránként 1,7 tonna 

hidrogént képes előállítani. Ez a mennyiség kb. 70%-ban 

fedezi az acélmű, hidrogénalapú acélgyártásra 

kiválasztott nagyolvasztó kemencéjének hidrogén-

igényét. A Thyssenkrupp számításai alapján ez 

elméletileg kb. 50.000 tonna „klímasemleges” acél 

előállítását jelenti majd. Az 50.000 t/év acéltermelés 

ebben az iparágban még egyáltalán nem mondható 

soknak, de itt most csak egy üzemi-félüzemi 

demonstrációról van szó, ami siker esetén megalapoz-

hatja a nagyobb léptékű jövőbeni felhasználást. 

Az RWE és a Thyssenkrupp a gázhálózat 

üzemeltetőkkel és a releváns hatóságokkal is 

együttműködik majd, mivel a Lingenben lévő erőműben  

 
Illusztráció: a duisburgi acélmű. Kép: fuelcellsworks.com 

elhelyezett elektrolizáló üzemből csővezetéken keresztül 

szállítanák a hidrogént a duisburgi acélműbe. Ez a 

művelet a projekt sikeres megvalósításának egyik 

legfontosabb előfeltétele. Megemlítjük, hogy éppen 

legutóbbi Hidrogén Hírlevelünkben foglalkoztunk a 

németországi gázhálózati fejlesztési tervekkel, amelyek 

2020-ban első alkalommal tartalmaztak „zöld gáz 

változatokat” is, például éppen a hidrogén hálózati 

felhasználásának vonatkozásában. 

A pilot projektre kijelölt nagyolvasztó átalakítása a 

tervek szerint 2022-re elkészül. Ez az első fontos lépés 

abba a stratégiai irányba, hogy a cég teljes acéltermelése 

hosszabb távon karbonsemleges eljárással valósulhasson 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/hydrogen_strategy.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/energy_system_integration_strategy_.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-eu-industrial-strategy-march-2020_en.pdf
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meg. Nem meglepő módon az RWE az elektrolízist a 

villamos hálózat kiszabályozási céljaira is használná, így 

ebből pótlólagos bevételei keletkeznek, és nem csak az 

acélmű számára előállított hidrogénből jut bevételhez. 

 

Forrás:  Thyssenkrupp sajtóközlemény, 2020.06.10. 
https://www.thyssenkrupp.com/en/newsroom/press-

releases/pressdetailpage/green-hydrogen-for-steel-production--

rwe-and-thyssenkrupp-plan-partnership-82841  

 

Búcsúzunk Dr. Margitfalvi Józseftől (1942 – 2020) 

Megrendülten tudatjuk mindazokkal, akik szerették és 

tisztelték, hogy Prof. Dr. Margitfalvi József, az MTA 

Kémiai Kutatóközpont Szerves Katalízis Osztályának 

korábbi vezetője, a magyar heterogén-katalízis 

társadalom kiemelkedő tudósa, Egyesületünk korábbi 

elnöke, H2 Hírlevelünk egyik alapító szerkesztője 

2020. július 16-án, életének 79. évében elhunyt. 

A 2011-ben megalakult Magyar Hidrogén és 

Tüzelőanyag-cella Egyesület első elnöke volt, mely 

tisztséget 2017-ig látta el, majd ez után is elnökségi tag 

maradt. Az Egyesület működését megalakulásától 

egészen a halála előtti napokig támogatta, segítette, 

ezáltal nagyon sokat tett a hidrogéntechnológiák hazai 

megjelenése és térnyerése érdekében, már azokban az 

időkben is, amikor e tématerület jelentőségét csak 

nagyon kevesek látták. Még H2 Hírlevelünk jelen 

lapszámának kidolgozásához is számos értékes 

információt adott. 

Margitfalvi József 1965-ben szerzett vegyész-

mérnöki diplomát a Moszkvai Mengyelejev Vegyipari 

Műszaki Egyetemen, ahol nagy hangsúlyt fektettek a 

petrolkémiai és kőolaj-finomítási technológiákra. A fiatal 

mérnök a Tiszai Vegyi Kombinátnál állt munkába, majd 

négy év elteltével ismét Moszkvában tanult. 

Posztgraduális tanulmányai során a ciklohexén 

homogén katalitikus epoxidálását vizsgálta. A 

kandidátusi fokozatot 1972-ben szerezte meg. Ezt 

követően az MTA Izotópkutató Intézetnél helyezkedett 

el tudományos munkatársként, ahol a fémorganikus 

vegyületek hőbomlási jellegzetességeit tanulmányozta. 

Vizsgálatai új típusú hordozós katalizátorok előállítását 

alapozták meg. 1978-1979 folyamán Massachusetts-ben a 

Worchester Polytechnic Institute-ban dolgozott Alvin 

Weiss professzor irányításával. Jó munkakapcsolatot 

tartott fenn a novoszibirszki Katalízis Intézettel is. 1979-

ben a Központi Kémiai Kutatóintézet főmunkatársa lett. 

A Heterogén Katalízis Kutatócsoport vezetőjeként 

irányította a szénhidrogének reakcióiban alkalmazott 

hordozós fémkatalizátorok előállítását és módosítását 

célzó kutatásokat. A szelektív fém-fém kapcsolatot vagy 

pedig szelektív fém-hordozó kapcsolatot biztosító 

kétfémes hordozós katalizátorok előállítására 

munkatársaival kifejlesztette az „Irányított Felületi 

Reakciók (Controlled Surface Reactions)” koncepciót 

és módszert, amit 

„Margitfalvi módszer”-

ként is emlegetett a 

szakirodalom. 

1985-től főként 

szerves kémiai 

reakciókhoz, elsősorban 

szelektív hidrogéne-

zéshez, reduktív amináláshoz és karbonil csoportok 

aktiválásához fejlesztett katalizátorokat. 1985-ben 

vendégdocens lett a Szegedi Tudományegyetem Szerves 

Kémiai Tanszékén. 1989-1991 között az ETH 

vendégkutatója volt Alfons Baiker professzor tanszékén 

Zürichben, ahol elkezdte a piroszőlősav-etilészter 

heterogén katalitikus aszimmetrikus hidrogénezésére 

vonatkozó kutatásait. Magyarországra visszatérve 

kutatócsoportját átszervezte, ami előbb „Felületi 

reakciók és katalízis” néven szerepelt, majd átalakult 

„Szerves katalízis” osztállyá. 

Margitfalvi József 1996-ban kapta meg az MTA 

doktora címet. 1999-ben az Applied Catalysis 

nemzetközi tudományos folyóirat “Katalízis, felületen 

rögzített és kapszulázott speciesekkel” témájú 

különkiadását szerkesztette. A Központi Kémiai 

Kutatóintézet, Kémiai Kutatóközponttá történő 

átalakítását követően 1999-ben fordult a kombinatorikus 

katalízis felé. Vezetésével a 2002-ben kifejlesztettek egy 

új katalizátor-könyvtár optimalizálási módszert, a 

Holografikus Kutatási Stratégiát. Adatkinyerő 

algoritmusok kombinálásával ez a módszer gyors és 

megbízható informatikai hátteret biztosított katalizátor 

könyvtárak optimalizálásához és lehetővé tette 

többdimenziós kísérleti terek ábrázolását két 

dimenzióban. A kemo- és enantioszelektív hidrogénezési 

reakciók mellett új témát indított különböző oxidációs és 

oxigén transzfer reakciók vizsgálatára, mint pl. a CO 

alacsony hőmérsékletű katalitikus oxidációja, dízel 

üzemanyagok oxidatív kéntelenítése. Vizsgálta továbbá 

különböző alkoholok reformálási reakcióját is hidrogén 

előállítása céljából. A finomkémia és a kombinatorikus 

katalízis területén számos ipari kapcsolatot alakított ki 

mind hazai, mind európai és amerikai vállalatokkal. 

Képviselte Magyarországot az Európai Katalízis 

Szövetségben (EFCATS). 2002 szeptemberében  

https://www.thyssenkrupp.com/en/newsroom/press-releases/pressdetailpage/green-hydrogen-for-steel-production--rwe-and-thyssenkrupp-plan-partnership-82841
https://www.thyssenkrupp.com/en/newsroom/press-releases/pressdetailpage/green-hydrogen-for-steel-production--rwe-and-thyssenkrupp-plan-partnership-82841
https://www.thyssenkrupp.com/en/newsroom/press-releases/pressdetailpage/green-hydrogen-for-steel-production--rwe-and-thyssenkrupp-plan-partnership-82841
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3 Dél-Korea meglehetősen jelentős szereplő a telepített tüzelőanyag-cellás rendszerek terén: 2018-ban összesen 97 MW telepített 

tüzelőanyag-cellás egység működött Dél-Koreában, ami a világ akkoriban 240 MW-re becsült teljes telepített TC összkapacitá-

sának 40%-át adta. 
4 Magyarországon még kevésbé ismert, de az SK Group Dél-Korea harmadik legnagyobb cégcsoportja, melynek kb. 95 

leányvállalata van. 
5 Az SHI a Samsung Csoport egyik cége. 

ő szervezte meg a szövetség tréningjét (EFCATS-school). 

2009-ben a Hidrogén és Tüzelőanyag-cella Nemzeti 

Technológiai Platform stratégiai kutatási tervének és 

megvalósítási tervének megalkotásában vezető szerepet 

töltött be, majd a 2011-ben megalakult Magyar Hidrogén 

és Tüzelőanyag-cella Egyesület első elnöke lett. Az 

Egyesület működését egészen a halála előtti napokig 

támogatta, segítette. 

Nevéhez több mint száz közlemény, 81 angol 

nyelvű referált folyóirat cikk, 20 könyvrészlet, 8 

konferenciaközlemény, 8 szabadalom fűződik, 

amelyekre több mint 2000 hivatkozást kapott (Hirsch 

index 28). 

Kivételes szakmai tehetség volt nagy akaraterővel. 

Jó problémalátó képesség és nagy munkabírás 

jellemezte. Teljes odaadással, lelkesedéssel foglalkozott 

mindazzal, amibe belekezdett. Gazdag és változatos 

szakmai életútja tükrözi, milyen jó érzékkel ismerte fel, 

mikor kell váltani a kutatási tématerületeket, hogy 

mindig időszerű, a mindenkori tudományos, gazdasági 

és társadalmi kihívásokhoz illeszkedő problémákkal 

foglalkozzon. 

Szinte minden területen mély nyomot hagyott 

iskolateremtő elképzeléseivel. Elég, ha csak arra 

 

gondolunk, hogy mindössze 8 évvel nyugdíjba vonulása 

előtt megalapozta Magyarországon a kombinatorikus és 

nagy-áteresztőképességű módszerek alkalmazását a 

heterogén katalízis területén. Nyitott a hidrogén-

technológiák felé, idejekorán jól felmérve, hogy a 

hidrogént, mint energiahordozót nem lehet megkerülni 

és kihagyni, sem az energiabiztonság, sem a klíma-

védelmi célok eléréséhez, és ezekhez heterogén 

katalizátorokra is szükség van. Pár nappal azelőtt, hogy 

örökre itt hagyott bennünket, nagy mennyiségű 

információval látott el minket a hidrogéntechnológia 

legújabb mérföldköveiről. 

Nem tűrte a pontatlanságot, a szakmai 

felületességet, kritikáit érdemes volt megfogadni. Sokat 

tanultunk tőle. Figyelme kiterjedt munkatársai 

életútjának egyengetésére is, akit tudott helyzetbe 

hozott. Az egyik leginnovatívabb és legkreatívabb tudós 

volt, akit ismertünk. Bámulatos élni akarása, 

optimizmusa hosszú ideig segítette a súlyos betegségek 

sorával vívott küzdelemben. Megtiszteltetés volt 

ismerni, mellette és vele dolgozni. Emlékét megőrizzük. 

Rendkívül gazdag tudományos, szakmai életútját 

tartalmazó nekrológja honlapunkon is elérhető: 

https://www.hfc-hungary.org/nekrolog_MargitfalviJ.pdf  

Vállalati hírek:  

A Bloom Energy piacépítése Dél-Koreában 

A Bloom Energy (NYSE: BE) július közepén bejelentette, 

hogy tüzelőanyag-cellás és elektrolizáló technológiáival 

belép a kereskedelmi, zöld hidrogént előállító, illetve 

felhasználó piacra. Termékeit elsőként Dél-Koreában3 

vezeti piacra az SK Engineering and Construction (SK 

E&C) céggel együttműködésben, amely utóbbi az ismert 

SK Group4 cégcsoporthoz tartozik. Első lépésként 2020 

végéig leszállít egy 100 kW-os pilot tüzelőanyag-cellás 

kiserőművet, amely az SK E&C egyik létesítményében 

áll üzembe 2021 elején. Második lépésként egy 1 MW-os 

tüzelőanyag-cellás kiserőmű kerül leszállításra 2022-ben. 

Komoly piaci potenciál van e termékekben, mivel a dél-

koreai kormányzat ambiciózus hidrogén útiterve szerint 

2040-re az országban 40 GW(!) beépített tüzelőanyag-

cellás teljesítmény üzemelne. A két cég [Bloom & SK] 

együttműködése nem új keletű, de a 2040-re tervezett 

állami célokat figyelembe véve a két cég 

együttműködése akár 400 MW/év tüzelőanyag-cella 

rendszer értékesítést is eredményezhet. A közlekedés 

terén a dél-korai hidrogén útiterv 2040-re 1.200 hidrogén 

töltőállomással és 6,2 millió hidrogén TC járművel 

számol. Az ehhez szükséges hidrogén előállításához 

pedig feltétlenül kellenek a Bloom Energy elektrolizálói, 

illetve segíthetik a jelentős olaj és gázforgalmazó SK 

cégcsoportot. A vállalat már napjainkban is 3.400 

gázüzemanyag-töltőállomással rendelkezik Dél-

Koreában. 

A Bloom Energy meglehetősen aktív Dél-Koreában, 

ugyanis a Samsung Heavy Industries (SHI)5 céggel is 

együttműködési megállapodást, illetve „közös fejlesztési 

megállapodást” kötött, mégpedig szilárd-oxidos (SOFC) 

tüzelőanyag-cellás meghajtású hajó fejlesztésére. A két 

cég azzal számol, hogy a Bloom Energy az SHI hajóiba 

akár 300 MW/év (kumulált teljesítményű) tüzelőanyag-

cellás meghajtást tud értékesíteni, mindössze három 

https://www.hfc-hungary.org/nekrolog_MargitfalviJ.pdf
https://www.nyse.com/quote/XNYS:BE
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évvel azt követően, hogy az első tüzelőanyag-cellás 

prototípust legyártották. A feladat komoly mérnöki 

részét képezi, hogy a Bloom Energy alapvetően telepített 

(energiatermelésre kifejlesztett, SOFC típusú) 

tüzelőanyag-cellás rendszerét a tengeri körülményekre 

és követelményekre adaptálják. 

www.businesswire.com/news/home/20200715005286/en/ 

Tüzelőanyag-cellás Jaguár prototípust fejlesztenek 

A Jaguar-Land Rover (JLR) cégcsoport eddig nem 

hallatott magáról mint hidrogén tüzelőanyag-cellás 

hajtáslánc fejlesztő vagy alkalmazó, azonban a nyár 

folyamán bejelentették, hogy egy ilyen SUV prototípust 

fejlesztenek több autóipari szereplővel (Delta 

Motorsport, Marelli Automotive Systems, UKBIC) 

együttműködésben, brit kormányzati támogatásból. A 

projekt még nagyon korai fázisában van, így egyelőre azt 

sem lehet tudni, hogy a hidrogén üzemű SUV a Jaguár, a 

Land Rover vagy a Range Rover márkanév alatt jelenik-e 

meg. A kormányzati támogatás a ZEUS („zero and low-

emissions vehicles in urban society”) nevet viseli. Amint a 

neve is mutatja, a cél az, hogy a brit autóipar 

környezetkímélő technológiák fejlesztése irányába 

mozduljon el. A tüzelőanyag-cellás SUV projekt ennek 

megfelelően egyike annak a 10 projektnek, amelyeket a 

brit kormány érdemesnek ítélt arra, hogy részesüljenek a 

73,5 millió fontos innovációs keretből. A Jaguár-Land 

Rover cég egyébként egy másik projektre, akkumu-

látoros elektromos (BEV) járművek szabályozóelektro-

nikai komponenseinek fejlesztésére is kapott támogatást. 

https://www.greencarreports.com/news/ 

 

Chesterfield Special Cylinders együttműködési 

megállapodás a Shell-lel 

Néhány nappal az EU Hidrogén Stratégiájának 

meghirdetése után a nagy-britanniai székhelyű, 

nagynyomású gáztárolókat gyártó specialista, a 

Chesterfield Special Cylinders (CSC) öt évre szóló 

keretmegállapodást írt alá a Shell Hydrogennel 

hidrogéntartályok beszállítására, amelyeket a Shell 

hidrogén-töltőállomásoknál fognak telepíteni 

Európaszerte. A tárolótartályok föld felettiek, ezért a 

Shellnek szüksége volt egy professzionális partnerre, 

amely mindig a helyi adottságoktól függően tud 

sokoldalú megoldást kínálni a hidrogén hatékony és 

biztonságos tárolására. Az együttműködés egyik 

legfontosabb eredménye, hogy a CSC olyan tárolót 

fejleszt, amely mind az európai, mind az amerikai 

szabványoknak megfelel. Emlékeztetőként megemlítjük, 

hogy a Shell az ITM Power nevű, elektrolizálókat és 

hidrogén töltőállomást gyártó céggel már 2015-ben 

együttműködési megállapodást kötött, amelyet 

 
Chesterfield hidrogén tároló tartályok. Kép: h2-view.com 

nemrégiben 2019-ben hosszabbítottak meg újabb öt évre. 

A hidrogén-töltőinfrastruktúra terén tehát meglehetősen 

szisztematikus építkezést láthatunk. 

https://www.businesswire.com/news/home/20200629005860/en/ 

Alstom HTC vonatok sikeres mérföldkőnél 

Korábban a fejlesztés és tesztüzem több fázisában 

beszámoltunk az Alstom „Coradia iLint” nevet viselő 

hidrogén tüzelőanyag-cellás meghajtású vasúti 

szerelvényéről. Idén május végére a 2018 

szeptemberében normál vasúti személyszállítási 

forgalomba állt két előgyártmány sikeresen elérte az 530 

napos üzemidőt és a több mint 180.000 megtett 

kilométert. 

További 14 ilyen szerelvény üzembe állítása 2021-

2022-ben várható Németországban. Időközben egy 

másik német közlekedési szolgáltató, a Rhein-Main 

Transport Authority további 27 Coradia iLint 

szerelvényt rendelt. 

Az osztrák vasúti szolgáltató, az ÖBB 

Personenverkehr tavasszal szintén szerződést kötött az 

Alstommal, mint egyetlen pályázóval, hidrogénüzemű 

szerelvények próbájára az osztrák vasúti vonalakon. A 

két Coradia iLint 

szerelvény 1,87 millió 

euró értékű szerződés 

keretében kerül kipró-

bálásra Ausztriában, 

amely tartalmazza a 

karbantartási költségeket, 

a hidrogén üzemanyag és 

a töltőinfrastruktúra biztosítását is. Az Alstom 

egyébként demonstrációs bemutatót tartott a 

hidrogénüzemű szerelvényekkel korábban már 

Németország több tartományában, Hollandiában és a 

friss hír szerint Ausztriában is. 
https://www.railwaygazette.com/traction-and-rolling-

stock/hydrogen-fuel-cell-train-trials-completed/56545.article  
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