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 A Nemzeti Hidrogéntechnológiai Platform projekt 

keretében 2020. szeptember 4-én, Balatonkenesén, a 

Balaton Boat Show részeként került megrendezésre 

az első, magyar fejlesztésű hidrogénüzemű 

tüzelőanyag-cellás kishajó bemutatója, illetve az 

esemény kísérő rendezvényeként, egy hidrogén 

workshop. Az akkor viszonylag enyhe járványügyi 

helyzet miatt az eseményt hibrid módon, azaz kb. 

50 fő helyszíni részvételével és online közvetítéssel 

(+80 fő) rendeztük meg.                 Folytatás a 3. oldalon. 

 Fókuszban a hidrogén vasúti alkalmazása 

 Meglehetősen intenzív fejlesztések zajlanak a hidrogéntechnológiák 

vasúti alkalmazása terén is: ismert – vagy kevésbé ismert - vasútijármű-

gyártó cégek sorra jelentik be a fejlesztési és piacra lépési szándékukat. 

Jelen lapszámban viszonylag kiterjedt összefoglalót adunk mindezekről. 

Folytatás a 5. oldalon. 

Bajor hidrogén stratégia 

Európában és a világban sorra jelennek meg a különböző országok 

hidrogénstratégiái. Némelyikről részletesebben is beszámolunk, mint 

például Németországról előző lapszámunkban. A többit honlapunkon 

tesszük elérhetővé, például a francia és portugál stratégiákat. Érdemes 

ugyanakkor áttekinteni egy-egy régió vagy szövetségi állam 

hidrogénstratégiáját is, mivel ezekre is akad már példa. Utóbbiak közül 

a – szintén 2020-ban publikált - bajorországi stratégia a legjelentősebb, 

amit már csak azért is érdemes önálló cikk keretében áttekinteni, mivel 

Bajorország Európa egyik legerősebb gazdasági régiója. 

Folytatás a 2. oldalon. 

 
Bajorország hidrogénstratégiájának fő célkitűzései a mobilitás terén. Forrás: STMWI 
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1 A teljesség igénye nélkül: Audi, Bayern Oil, BMW, Bosch, Erlanger Stadtwerke, Helmholtz Institut, Hydrogenious, Linde, 

MAN Energy Solutions, Siemens, 3M, AVL, Bauer Kompressoren, Tennet, TÜV-Süd, WEH. 
2 https://h2.bayern/en/hydrogen-alliance-bavaria/  

Bajor hidrogén stratégia (folytatás az 1. oldalról) 

A bajor hidrogénstratégiát Hubert Aiwanger (FW) bajor 

gazdasági miniszter már 2020. május 29-én – azaz még a 

német, szövetségi szintű hidrogénstratégia publikálása 

előtt – bemutatta Nürnbergben, de részletesebben csak 

most tudunk foglalkozni vele. Bajorország Európa egyik 

legerősebb gazdasági régiója: számos nemzetközi 

nagyvállalat működik itt, erős a kis- és középvállalkozói 

szféra, és jelentős K+F intézmények is találhatók itt. Nem 

túlzás azt állítani, hogy Bajorország a műszaki és 

gazdasági fejlődés élén áll. A tartomány az ipari és K+F 

szereplők révén az elmúlt években erős alapokat hozott 

létre, hogy vezető szerepet vállaljon az innovatív 

hidrogén-technológiák területén. Jól mutatja, mennyire 

jók az „alapok”, hogy Németország az elektrolizáló 

technológiák vezető exportőre jelenleg is: a globális 

elektrolizáló export 19%-át adja, és ezen belül 

Bajorország szerepe is jelentős, hiszen többek között a 

Siemens vállalat székhelye is Münchenben van. 

A bajor stratégia célja, hogy a tartomány vezető 

szerepre tegyen szert a hidrogéntechnológia valamennyi 

területén, olyan hidrogéngazdaság jöjjön létre, amely 

munkahelyeket teremt, erősíti Bajorország központi 

szerepét az innováció területén, és támogatja a bajor 

gépipar és beszállítóipar átalakulását. A hidrogén, amely 

a stratégiát bemutató miniszter szerint a jövő 

energiahordozója, előmozdítja a hagyományos 

energiahordozókról való átállást és hozzájárul a 

klímacélok megvalósításához. Előnye, hogy többféle 

módon hasznosítható, így az iparban, közlekedésben, a 

hőellátásban, ráadásul lokális károsanyag-kibocsátás 

nélkül. 2050-re Bajorország a becslések szerint 60 – 

100 TWhH2/év hidrogénre tarthat számot. Ez igen 

jelentős mennyiség, hiszen Németország teljes hidrogén-

igénye jelenleg kb. ~55 TWhH2/év. A kitűzött célok 

megvalósítását serkenti továbbá, hogy Bajorország 

szeretne az első német tartomány lenni, ahol megvalósul 

a klímasemlegesség. 

A 2020-ban publikált tartományi hidrogén-

stratégia előzménye, hogy még 2019 szeptemberében 

Nürnbergben megalapították a Bajor Hidrogén 

Központot (H2.B, Zentrum Wasserstoff Bayern) 30 

ismert ipari szereplő1 részvételével, amely koordinációs 

központként működik minden érintett stakeholder 

számára. A 18 alapító tag és 100+ tag2 nagyon jelentős 

ipari és K+F potenciált jelent.  

A H2.B kezdeményezte és alapozta meg a 

 

Iparfejlesztési és foglalkoztatottsági szempontból sem 

jelentéktelen, hogy Németország vezető szerepet tölt 

be az elektrolizáló berendezések exportja terén: a 

German Economic Institute (IW) szerint, ha Német-

országnak sikerülne megtartani ezt a közel 20%-os 

globális gyártási részesedést az elektrolizálók piacán, 

akkor az iparág várható jelentős felfutása miatt 

(beszállítói láncaival együtt) 470 ezer munkahelyet 

tudna teremteni 2050-re, ami igen jelentős szám még 

Németország munkaerőpiaci méreteihez képest is. Az 

országban már így is több, elektrolizáló berendezések 

gyártásával foglalkozó nagyvállalat működik, mint pl. 

a Siemens, a Tyssenkrupp és a Sunfire. 

 
A vezető országok piaci részesedése (%) az elektrolizáló 

berendezések gyártásának globális piacán 2016-ban.  

Forrás: Frontier Economics és German Economic Institute 

„Sok beszállítónak és mérnökirodának vannak komoly 

reményei a jövőbeni piaci felfutással kapcsolatban, mivel a 

hidrogéngazdaságban számos üzleti lehetőség rejlik” – 

mondta Prof. Veronika Grimm közgazdász. - „Ilyenek 

lehetnek a gépipari előállító eljárások, a feldolgozó és 

tisztítási technológiák, az elosztó vagy akár országok közötti 

hidrogénvezetékek gyártása és kiépítése, a hidrogénszállítási 

technológiák, vagy éppen a végfelhasználói berendezések 

gyártása, mint például a tüzelőanyag-cellák, illetve ezek 

integrálása a végfelhasználói eszközökbe és rendszerekbe”. 

Veronika Grimm professzor asszony a Bajor 

Hidrogén Központ igazgatóságának tagja, részt vett a 

bajor hidrogénstratégia kidolgozásában is, és 

nemrégiben beválasztották a német Nemzeti 

Hidrogén Tanács 25 fős igazgatóságába. 

Konkrét fejlesztések is már zajlanak: pl. a bajor-

országi Wunsiedel-ben 2021 végére megkezdi műkö-

dését a Siemens technológiáját alkalmazó, 2.000 t/a 

zöld hidrogént előállítani képes elektrolizáló üzem. 

% 

https://h2.bayern/en/hydrogen-alliance-bavaria/
https://h2.bayern/en/hydrogen-alliance-bavaria/
https://www.powerengineeringint.com/hydrogen/siemens-to-build-hydrogen-production-plant-in-bavaria/
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3 A gyártási darabszám növelése nagyon jelentősen le tudná törni a jelenlegi borsos árakat. A stratégiában említett elemzés 

alapján például a jelenleg kis sorozatban gyártott tüzelőanyag-cellák fajlagos ára 45%-kal csökkenne, ha évente 200 ezer darabra 

sikerülne növelni a termelést. Ha sikerülne elérni a 600 ezer db/év mennyiséget, az ár akár 75%-kal is csökkenhetne. 

hidrogénstratégiát, értékelve a piaci fejleményeket is, 

majd az év hátralévő részében kidolgozták a 2025-ig 

terjedő útitervet a megvalósítandó feladatokról, 

intézkedésekről, projektekről. Az oktatási szféra két 

legjelentősebb szereplője szintén tagja a szervezetnek: a 

Müncheni Műszaki Egyetem (TUM) és az erlangeni 

Friedrich-Alexander-Egyetem (FAU). 

A bajor hidrogénstratégia három fő eleme: 

1.) Innovációs és technológiai vezető szerep: cél a 

piacszerzés egy „hidrogén hightech offenzíva” útján, 

amely összeköti a már létező kompetenciákat 

Bajorországban. 

2.) Az ipari méretű és gazdaságos felhasználás 

elérésének felgyorsítása: fejlesztésre, tesztelésre 

alkalmas létesítmények révén az innovatív bajor 

vállalatok képesek előmozdítani a hidrogén-

technológiai fejlesztéseket. A bajor beszállítók ehhez 

kiváló alapot jelentenek.3 

3). A hidrogén ipari és közlekedési alkalmazásának 

elősegítése és a hidrogéninfrastruktúra kiépítése. A 

címlapon látható ábra összefoglalja a bajor célokat a 

hidrogén töltőállomások és az üzemanyag-cellás 

járművek számának vonatkozásában: abszolút darab-

számban és a teljes tartományi járműszám 

százalékában, amellett hogy 2050-ig állandó marad az 

utasforgalom és növekszik a teherforgalom. 

 

 
A bajor hidrogénstratégia bemutatója 2020.05. Kép: H2.bayern 

Akárcsak az országos szintű, a bajor hidrogénstratégia is 

megállapítja, hogy jelentős előrelépést nemzetközi 

együttműködés nélkül nem lehet elérni, így ebben 

Bajorország (akárcsak Németország szövetségi szinten) 

keresi a partnereket. A hidrogén importja kapcsán 

Ausztrália, Chile, Oroszország, Izland, Marokkó merült 

fel, mint lehetséges partner. 

Forrás:  

Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesent-

wicklung und Energie (2020): Bayerische Wasserstoff-

Strategie. (Stand: Mai 2020, https://www.stmwi.bayern.de ) 

ITM tájékoztatás (készítette: Juhász Imre), 2020. 06.03. 

H2.B, Zentrum Wasserstoff Bayern: https://h2.bayern  

Svájc első hat hidrogén-töltőállomása 

A svájci St. Gallen-ben idén nyáron átadták az ország 

második, nyilvános hidrogén-töltőállomását. Egyik 

korábbi lapszámunkban beszámoltunk róla, hogy 2020 

végéig megérkezik Svájcba 50 Hyundai XCIENT Fuel 

Cell tüzelőanyag-cellás (36 tonnás) teherautó. A 

töltőállomásról szóló hír nem önmagában érdekes, 

hiszen az EU-ban jelenleg kb. 150 hidrogén-töltőállomás 

üzemel. Figyelmet érdemel azonban a koncepció, ahogy 

az ország első hat hidrogén-töltőállomását kialakítják. A 

hat töltőállomás a Bódeni-tó és a Genfi-tó közötti 

útvonalon épül meg 2020 végéig, a következő 

városokban: St. Gallen, Rümlang, Hunzenschwil, 

Zofingen, Bern és Crissier. Ezek olyan helyszínek, illetve 

útvonalak St. Gallen és Lausanne mentén, ahol az 

említett hidrogénüzemű teherautók egészen biztosan 

áthaladnak szállítmányozási feladataik során. A 

viszonylag csekély számú hidrogén- töltőállomásból álló 

hálózat így ki tudja szolgálni őket és mintegy gerincet  

alkot, hogy a jövőben, a növekvő igényeknek 

megfelelően, a hálózat minden irányban tovább-

fejleszthető legyen. A St. Gallen-i töltőállomás egyébként 

az AVIA cég első hidrogén-töltőállomása, de a 

formálódó svájci hálózatban továbbiakat is üzemeltetni 

fog. A H2 Mobility Switzerland nevű szövetségben több 

olajcég is jelen van: Avia, Shell, Socar, Tamoil. 

  

https://www.stmwi.bayern.de/
https://h2.bayern/
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A svájci hidrogén-töltőállomások főleg vízenergia és 

részben egyéb megújuló energiaforrások segítségével 

előállított, azaz „zöld” hidrogént fognak szolgáltatni 

„H2 ZERO” márkanéven. A rendszert 2021 és 2025 

között tovább növelik, mivel a korábbi megállapodásnak 

megfelelően a Hyundai 2025-re 1.600 hidrogénüzemű 

teherautót fog leszállítani. Erre az időpontra a hidrogén-

töltőállomások hálózata viszonylag kiterjedt lesz az 

országban. Emellett természetesen a személyautó 

szegmensben is számítanak a tüzelőanyag-cellás 

járművek megjelenésére.  

A teherautókat különböző svájci logisztikai vállalatok 

fogják alkalmazni, és használatalapú lízingdíjat (pay-per-

use) fizetnek a járművekért, így a kezdeti magas 

beruházási költség elkerülhető. Másrészt Svájcban a 

dízel kamionoknak igen magas, 80 CHF/100 km mértékű 

úthasználati díjat kell fizetniük, amit a zéró (lokális) 

emissziójú teherautóknak nem kell megfizetni. Ez 

nagyban segíti az egyébként drágább hidrogénüzemű 

kamionok versenyképsségét. 

Forrás: https://h2mobilitaet.ch/en/bertrand-piccard-launches-

hydrogen-electric-mobility-in-switzerland/  

 

Egyesületi és Hidrogén Platform hírek   (folytatás az 1. oldalról) 

A balatonkenesei workshopot a Platform tagjai, a hazai 

kormányzat (energetika, közlekedés, klímavédelem, 

K+F+I szakterületei), valamint a releváns hatóságok 

képviselői számára szerveztük. Az esemény szervezői és 

egyben támogatói: 

• Eötvös Lóránd Kutatási Hálózat (TTK), 

• Kontakt-Elektro Kft. 

• Magyar Hidrogén és Tüzelőanyag-cella Egyesület 

(az ITM „IFHÁT/528/2020” sz., a Hidrogén Platform 

működésének segítéséről szóló támogatáson keresztül), 

• Valor Hungariae Zrt. 

Az érdeklődők a délelőtti előadásokat követően, 

illetve a Balaton Boat Show teljes időtartama alatt (szept. 

4-6) megtekinthették a kikötőben az üzemképes 

állapotban vízre bocsátott és kiállított hidrogén 

tüzelőanyag-cellás kishajót. A kishajófejlesztés alapja a 

Stickl Kft. egyik nyolcszemélyes jachtja, amely 15 kW 

teljesítményű elektromos motorral, és a Kontakt-Elektro 

Kft. által fejlesztett, azonos teljesítményű hidrogén 

tüzelőanyag-cellás hajtáslánccal rendelkezik. A bemuta-

tásra kerülő kishajó prototípusán felül a fejlesztők 300 W 

– 300 kW teljesítménytartományban kívánnak létrehozni 

és piacra vezetni egy hajó termékcsaládot. 

 
A hidrogén workshop résztvevői (2020.09.04.). Kép. MHTE. 

A megadott (kW) értékek azt jelentik, hogy a skála a kis 

csónakok meghajtásától akár a katamarán, vagy 

vontatóhajó kategóriáig terjedhet. A hajó üzemanyag-

tartálya mindössze 3-4 perc alatt feltölthető hidrogénnel. 

A bemutató során a fejlesztők palackos hidrogént 

használtak, de a jövőben a kikötői hidrogén 

töltőinfrastruktúra kiépítése is fontos feladat lesz. A 

rendezvény programja, előadásai, képek megtekinthetők 

a Platform weboldalán: www.hfc-hungary.org/platform/ 

A kishajó bemutató és workshop megszervezése 

mellett az NHT Platform több fontos tevékenységet is 

végzett, amelyekben egyesületünk is közreműködött, 

bár a Covid-19 helyzet és a korlátozásokból adódó 

nehézségek nem könnyítik meg a munkát. Folytatódott 

az érdekelt felek felkutatása, bevonása a munkába így 

2020 november végére 62 tagja lett a Platformnak. A 

tagok kétharmada vállalat. Megalakultak a munka-

csoportok, amelyekbe a tagok érdeklődési területüknek 

megfelelően – beléphettek. Az öt munkacsoport az alábbi 

területeket fogja át:  

i) hidrogén és villamos energetika, ii) hidrogén és 

gázhálózat (és ide tartoznak a hidrogén töltőállomások is 

műszaki oldalról), iii) közlekedés, iv) K+F+I és oktatás,  

v) ipar és iparfejlesztés. 

   
Tüzelőanyag-cellás kishajó belülről és kívülről. Kép: MHTE. 

https://h2mobilitaet.ch/en/bertrand-piccard-launches-hydrogen-electric-mobility-in-switzerland/
https://h2mobilitaet.ch/en/bertrand-piccard-launches-hydrogen-electric-mobility-in-switzerland/
http://www.hfc-hungary.org/platform/
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4 IPCEI: Important Projects of Common European Interest. Erről részletesebben tavaly írtunk honlapunkon:  

https://www.hfc-hungary.org/category/hirek/page/2/ 

November végére valamennyi munkacsoport 

megtartotta legalább az első, ún.  „kick-off” ülését. 

Némelyik munkacsoportban elkezdték kidolgozni a 

Platform Fehér Könyvének egyes fejezeteit, azok 

tervezeteit. Befejeződött a nyáron útjára indított 

hidrogéntechnológiai felmérés a tagság körében. 

Megtörtént a felmérés kiértékelése is, ami a Platform 

tagok rendelkezésére áll. Külön oktatási felmérés is 

készült a hazai felsőoktatási intézményekben, hogy hol, 

milyen tematikával, milyen óraszámmal, milyen 

tantárgyak keretében zajlik idehaza valamilyen 

hidrogén, illetve hidrogéntechnológiai ismeret oktatása 

jelenleg. Ennek feldolgozása még folyamatban van, de 

év végére ez is elérhető lesz. Számos Platform tag 

szellemi hozzájárulásként elkészítette ún. „mini 

tanulmányát”, amely a közös tudásbázist, egymás  

 

tevékenységének és kompetenciáinak megismerését 

szolgálja. Sokan jelenleg dolgoznak ezen. Szintén az ősz 

folyamán a Platform feltérképezte a nemzetközi 

együttműködési lehetőségeket, különös tekintettel a 

Magyarországot (is) érintő „hidrogénes” IPCEI4 

projektekre (pl. Black Horse, H2Go). A projektek 

koordinátoraival egy-egy online megbeszélést is 

szerveztünk, alkalmanként 6-10 hazai résztvevővel, 

mind a vállalati, mind a kormányzati szférából. 

Mindezek mellett a Platform kapcsolatban áll az érintett 

kormányzati szereplőkkel és igyekszik segíteni egyebek 

mellett a soron következő hidrogéntechnológiai 

pályázati kiírások előkészítését. (A 2020 tavaszi, 

energetikai innovációs projektek győzteseiről, 

projektjeiről egy későbbi cikkben, 8. oldalon 

olvashatnak.) 

Fókuszban a hidrogén vasúti alkalmazása  (folytatás az 1. oldalról) 

Ausztria és Hollandia:  

2020 kora őszétől az ÖBB osztrák vasúttársaság a normál 

személyszállítás keretében tesztelte az Alstom Coradia 

iLint hidrogén tüzelőanyag-cellás vonatát. A tesztek 

november végéig tartottak. A csak három hónapos 

próbaperiódus idejére nem építettek fixen telepített 

hidrogén-töltőállomást, hanem mobil töltőállomásról 

oldották meg az üzemanyag-ellátását. 

Ezt a vonattípust korábban, 2020 tavaszán már 

sikerrel tesztelték Észak-Hollandiában – bár még utasok 

nélkül - a Groningen-Leeuwarden vonalon. A tesztutak 

éjjel történtek, alkalmanként kb. 225 km hosszan. A 

tesztelés négy fő kérdéskörre irányult. A kapott 

tapasztalatokat egy vasútbiztonsági tanúsításért felelős 

független cég, a DEKRA Rail hivatalosan is 

megerősítette: 

i) a Dutch NSA (National Safety Assessor) felügyelete 

mellett a vonat biztonságosan képes futni a holland 

vonalakon, 

ii) azonos szolgáltatási színvonal nyújtására képes, mint 

a hagyományos dízel szerelvények (kereskedelmi 

alkalmasság validálása). Az adott vonalra érvényes 

menetidőket a szerelvény pontosan tudta tartani, 

iii) a mozdony gyorsan és biztonságosan megtankolható 

hidrogénnel, 

iv) zéró (lokális) kibocsátás és alacsony zajszint jellemzi, 

az utazóközönség pedig elfogadja. 

A teszteléshez szükséges, ideiglenes  töltőállomást 

 
Alstom Coradia iLint az osztárk vasúti pályán. Kép: H2-view. 

Leeuwardenben alakították ki. A feltöltés, illetve 

feltöltési idők nagyon bíztatóak: mintegy 15-25 perc alatt 

feltankolható a vonat, amely 1.000 km-es hatótávjával 

igen jól használható. A hidrogén előállítását 

elektrolízissel, a holland eredetigazolási (GO) rendszeren 

keresztül biztosították, így a teljes értéklánc mentén zéró 

közeli kibocsátást tudtak elérni. A hollandiai tesztben 

részt vettek: 

 

 

Németország:  

az első (telepített) töltőállomások vasúti járművek 

számára. Németországban, Bremervördében a nyár 

https://www.hfc-hungary.org/category/hirek/page/2/
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végén tették le az első, fixen telepített, vonatok 

üzemanyagellátását biztosító hidrogén-töltőállomás 

alapkövét. Ez a töltőállomás fogja kiszolgálni a korábbi 

H2 Hírlevél lapszámokban már bemutatott 14 darab, 

hidrogénüzemű Alstom Coradia iLint vasúti 

járműflottát, amelyet Szászország közlekedési hatósága, 

az LNVG rendelt meg, és amely 2022-től vesz részt a 

személyszállításban. A várhatóan 2021 közepére 

üzemkész H-töltőállomást a Linde cég építi és 

üzemelteti. Ekkor válthatja ki azt a mobil H-

töltőállomást, amelyről a két Alstom előgyártmányt 

(tesztjárművet) eddig tankolták. A most épülő, a majdani 

14 db-os hidrogénüzemű vasúti flottát kiszolgáló 

töltőállomás kapacitása 1.600 kg/nap. Mivel a vasúti 

járművek hatótávja mintegy 1.000 km, egy feltöltés 

bőségesen elegendő a szükséges napi menettávokra. A 

töltőállomás a jövőben bővíthető, és akár on-site 

elektrolízis technológia is elhelyezhető benne. A 

projektet a német Közlekedési és Digitális Infrastruktúra 

Minisztérium támogatja a BMWI Innovációs Programja 

„hidrogén és tüzelőanyag-cellák” alkeretéből. A NOW 

GmbH a támogatás koordinációjáért felelős. 

Nem sokkal a fenti hír után, október végén jelent  

meg, hogy – szintén Németországban – a második vasúti 

hidrogén-töltőállomás alapkő letétele is megtörtént. A 

Hessenben, a Höchst Ipari Parkban létesülő hidrogén- 

töltőállomás a fent említettnél számottevően nagyobb, 27 

vonatból álló flottát fog kiszolgálni hidrogén 

üzemanyaggal és várhatóan 2022 decemberében kezdi 

meg működését. A tavaly elnyert, 500 millió(!) euró 

értékű közbeszerzés keretében megvalósuló vasúti 

fejlesztés során a világ legnagyobb hidrogénüzemű 

vasúti flottája és töltőinfrastruktúrája jön létre. A 

személyszállításban részt vevő vonatokat a Rajna-Majna 

Közlekedési Szövetség (RMV) üzemelteti majd, a 

töltőállomást pedig az ipari park jelenlegi üzemeltetője, 

az Infraserv Höchst. 

Nagy-Britannia: 

a brit HydroFlex vasúti fejlesztésről szintén 

beszámoltunk egyik korábbi lapszámunkban, de itt is 

fontos mérföldkőhöz érkeztek ősszel a fejlesztések. Két 

éves fejlesztési munka után szeptember 30-án gördült ki 

az első, hidrogén tüzelőanyag-cellás HydroFlex vonat a 

brit vasúti fővonalakra, és kezdte meg a nyílt pályás 

teszteléseket. A járművet a jelenleg is használt Class 319 

HIRDETÉS 
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verzióból alakítottak át retrofit módon HTC hajtásláncra. 

Normál forgalomba várhatóan 2023-ban kerülnek a 

szerelvények. A tervek szerint számos meglévő vasúti 

járművet alakítanak át ily módon. A fejlesztési projekt 

megvalósításáért a Birminghami Egyetem Vasúti 

Kutatási és Oktatási Központja (BCRRE), valamint a 

vasúti fejlesztésekkel foglalkozó Porterbrook cég a 

felelős. A projekthez pénzügyi forrást egyebek mellett a 

közlekedési minisztérium is biztosít. A HydroFlex hibrid 

jármű, nem csak abban az értelemben, hogy a 

tüzelőanyag-cella mellett akkumulátor is található a 

hajtásláncban, hanem villamosított pályán a 

felsővezetékről is képes energiát vételezni a 

meghajtáshoz, de a HTC hajtáslánc révén a nem 

villamosított pályaszakaszokon is használható. 

Toyota-Hitachi vasúti fejlesztés: 

a Toyota a Hitachival közösen vasúti járműveket fejleszt 

a japán JR East vasúti társaság számára. A három cég 

közötti együttműködés alapja, hogy mindegyik partner 

rendelkezik olyan, saját járműipari technológiákkal, 

amelyek ideális kombinációt adnak egy hidrogén 

tüzelőanyag-cellás vasúti tesztjármű közös 

megalkotásához. A JR East a vasúti járműtervezésben és 

gyártásban jártas; a Hitachi a JR East közreműködésével 

fejlesztette ki vasúti hibrid meghajtási rendszerét; a 

Toyota pedig a Mirai nevű személyautó és a SORA 

autóbusz fejlesztése során dolgozta ki – és alkalmazza 

évek óta – a hidrogén üzemanyag-cellás hajtásláncot.  A 

vasúti alkalmazáshoz a meglévő járművekben használt 

üzemanyag-cellás hajtásláncot megfelelően módosítják, 

átdolgozzák. Az új hidrogén üzemanyag-cellás 

elektromos, szerelvényenként két kocsiból álló egységet 

képező tesztjármű neve FV-E991 sorozat lesz, míg a 

forgalmazás megkezdését követően HYBARI névre 

keresztelik majd a járművet (HYdrogen-HYBrid Advanced 

Rail vehicle for Innovation). Az üzemanyag-cellás egység 

fejlesztését a Toyota végzi, míg a hibrid meghajtó 

rendszer megalkotása a Hitachi feladata lesz, ahogy a 

mellékelt ábra szemlélteti. A két kocsiból álló vasúti 

szerelvény 100 km/h sebességre képes; 4 db egyenként 

95 kW-os villanymotorv hajtja, de a hatótávja csak 140 

km, amely messze elmarad az európai  versenytársak 

 

A Toyota – Hitachi közös vasúti fejlesztés rendszerhatárai.  

Kép: railjournal.com 

képességeitől. A japán verzió viszont inkább elővárosi, 

„HÉV” jellegű vasúti jármű. Energiaforrása 4 db 60 kW-

os tüzelőanyag-cella, és 2 db 120 kWh-s 

akkumulátorpakk. A vonat tesztelése 2022 márciusában 

kezdődik Japán több vonalán. A megújuló energiára 

alapozott hidrogén-előállítást a JR East a Takanawa 

Gateway állomásra tervezi. 

Európai szempontból még lényegesebb, hogy a Toyota 

Motor Europe is tagja annak a CAF (vasútipari cég) 

vezette konzorciumnak, amely az FCH2RAIL nevű 

projekt keretében egy európai fejlesztésű, hidrogén 

üzemanyag-cellás vonat prototípusán dolgozik. A 

projekt részét képezi az innovatív prototípus 

megtervezése és gyártása, illetve a jóváhagyást és 

hitelesítést megelőző tesztek kivitelezése is. A projekt 

alapvető célja egy nulla károsanyag-kibocsátású jármű 

megalkotása, amelynek teljesítménye versenyképes a 

jelenlegi dízelmotoros vonatokéval, és amelynek 

műszaki megoldásai más, új tervezésű vonatoknál és 

felújított szerelvényeknél is felhasználhatók. A projekt 

egyik alapvető eleme az európai vasúti szabványosítási 

bizottságok részvétele annak érdekében, hogy 

megfogalmazzák az új szabványokat, illetve hogy 

frissítsék a már meglévő szabványokat az üzemanyag-

cellás technológia európai, vasúti integrációjához 

szükséges előírásokkal. A projekthez az FCH JU 10 

millió eurós támogatást biztosít, amely a teljes 

költségvetés közel 70%-a. Jelenleg a szerződéses háttér 

kialakítása történik a négy európai ország 

(Spanyolország, Belgium, Németország és Portugália) 

vállalatait összefogó projektben. A projekt 2021 

januárjában indul és négy évig tart. A prototípus egy 

Renfe típusú spanyol vonat három kocsiból álló, 

„ingázó” szerelvényének átalakítása lesz, bivalens 

módon közlekedésre képes járművé, amely 

felsővezetékkel ellátott pályaszakaszokon a vezetékről 

veszi a meghajtáshoz szükséges villamos energiát, a nem 

villamosított pályákon pedig ezt a tüzelőanyag-cellás és 

akkumulátoros hajtáslánc biztosítja a villanymotorok 

számára. 

Siemens: 

hidrogénüzemű vasúti hajtáslánc közös fejlesztésére 

vonatkozó együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá 

az ősszel a Siemens Mobility és a Siemens Energy. Azóta 

a Siemens Energy ugyan már nem része a Siemens 

csoportnak, de a Siemens maradt a vállalat legnagyobb 

részvényese. A két cég megfogalmazása szerint az 

együttműködés „hollisztikus” hidrogéntechnológiai 

megoldások fejlesztéséről szól a vasúti szektor számára. 

Ez lenne a „hidrogén, mint szolgáltatás”. A tervek 

szerint közösen fejlesztik a szabványosított hidrogén- 
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töltőinfrastruktúrát, amelynek során a Siemens Energy a 

hidrogén előállítását, azon belül is a zöld hidrogén 

előállítási technológiáját adja, míg a Siemens Mobility a 

vasúti szerelvények fejlesztésére, illetve karbantartására 

(O&M) fókuszál. 

Spanyolország: 

Spanyolországban a Talgo nevű vasúti szerelvényeket 

gyártó vállalat is bejelentette, hogy 2023-ra Vittal-One 

néven hidrogén tüzelőanyag-cellás vonattal lép piacra, 

és ehhez az első fázisú tesztelések már 2021 második 

felében megkezdődnek. Sikeres tesztek után kerülhet sor 

a gyártóbázis kiépítésére, majd létrejöhet egy ingázói 

közlekedésben használatos vonat, amely a tervek szerint 

megújuló energiaforrásokból származó hidrogénnel 

üzemelne. 

Olaszország: 

Olaszországból novemberben érkezett a hír, hogy 

Lombardia közösségi közlekedési vállalata, az FNM 

(Ferrovie Nord Milano) az Alstomtól rendelt hat 

hidrogén tüzelőanyag-cellás vasúti járművet, amelyek a 

Coradia Stream regionális vasúti jármű platformjára 

épülnek. A Coradia Stream ugyanazzal a tüzelőanyag-

cellás hajtáslánccal lesz felszerelve, mint a már többször 

említett Coradia iLint, de az európai piacra szánt 

Coradia Stream szerelvényeket az Alstom olaszországi  

 

egységeiben gyártják. A szerződés értéke 160 millió euró, 

és opcionálisan lehetővé teszi további nyolc ilyen 

szerelvény későbbi időpontban történő beszerzését. Az 

első hidrogén üzemű vasúti jármű leszállítása a 

szerződéskötést követő 36 hónapon belül várható. 

Forrás: 

Siemens Mobility GmbH & Siemens Energy AG 

sajtóközlemény, 2020.10.05. (München) 

https://www.railwaygazette.com/traction-and-rolling-

stock/holistic-hydrogen-train-development-agreement-

signed/57499.article  

Toyota – Hitachi – JR East közös sajtóközlemény, 2020.10.21. 

https://www.hitachi.com/New/cnews/month/2020/10/201006.pdf  

https://www.energylivenews.com/2020/09/30/all-aboard-uks-

first-hydrogen-powered-train-starts-trial-journeys-today/  

https://www.railway-technology.com/projects/hydroflex-

hydrogen-train/  

https://www.alstom.com/press-releases-news/2020/9/trial-runs-

alstoms-hydrogen-train-netherlands-deemed-officially  

https://www.railway-technology.com/news/eu-grant-caf-led-

hydrogen-train-development-project/  

https://www.railjournal.com/technology/talgo-to-commission-

first-hydrogen-train-by-2023/  

https://www.alstom.com/press-releases-news/2020/11/alstom-

supply-italys-first-hydrogen-trains 

Hazai hírek: jövőre induló hidrogéntechnológiai innovációs projektek 

Pozitív támogatói döntésben részesült a Nemzeti 

Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalnál (NKFIH) – 

több más energetikai innovációs projekt mellett – a 

Magyar Földgáztároló Zrt. (MFGT) Akvamarin projektje. 

Ennek keretében az MFGT elektrolízis útján fog 

hidrogént előállítani Kardoskúti tárolója telephelyén, 

amely a cég négy porózus szerkezetű tárolója közül a 

legkisebb. A megfelelő biztonsági és műszaki előírások 

betartása mellett az előállított hidrogén az alábbi célokat 

szolgálja majd: i) saját földgáz-fogyasztás egy részének 

kiváltása, ezáltal a CO2-kibocsátás csökkentése, ii) 

betáplálás a földgázrendszerbe (a biztonsági, működési 

és gázminőségi előírásokat szigorúan betartva), iii) 

besajtolás a földalatti gáztárolóba. A támogató az ITM, a 

projekt támogatása a „Karbonmentes, többlet villamos 

energia innovatív technológia által gázenergiává (hidrogén, 

biometán) történő alakítását célzó fejlesztések megvalósítása 

(2020-3.1.2-ZFR-KVG)” c. kategóriában kerül megvaló-

sításra. Az MFGT Akvamarin pilot projektje jelentős 

innovációs tartalommal bír, mellyel hozzájárul a hazai 

hidrogéntechnológiai kutatások és dekarbonizációs 

célkitűzések megvalósításához. A projekt várhatóan 

2021. első negyedévében indul. 

További információk a projekttel kapcsolatban az MFGT 

honlapján érhetők el: http://www.mfgt.hu/hu-HU/P2G 

A hivatkozott ZFR (Zöldgazdaság Finanszírozási 

Rendszer) pályázat további győztes projektjei az NKFIH 

weboldalán megtekinthetők: https://nkfih.gov.hu/ 

palyazoknak/egyeb-tamogatas/zfr-kvg; itt csak felsorolás 

jellegel adjuk meg a támogatást nyert többi projektet: 

Pályázó(k) Projekt címe (projekt elszám. összköltség) 

VPP SOLAR 

Fejlesztő, Építő és 

üzemeltető Kft. 

Karbonmentes innovatív hidrogén 

megoldás kereskedelmi léptékű piaci 

fejlesztése projekt (3,901 mrd Ft) 

Bükkábrányi 

Fotovoltaikus Kft. 

Szegedi T.egyetem 

A bükkábrányi naperőmű megújuló 

áramtermelését hasznosító innovatív 

energiatároló fejlesztése (1,823 mrd Ft) 

Délzalai Víz- és 

Csatornamű; BME 

Pannon Egyetem 

Power-to-Gas - Szezonális energiatáro-

lásra alkalmas metanizáló berendezés 

fejlesztése (1,448 mrd Ft) 

BIOGÁZ UNIO 

BAKONY BIO,  

Szegedi Biológia 

Kutatóközpont 

Cirkuláris bioenergia termelés a biogáz 

és P2G technológiák összekapcsolása 

(2,312 mrd Ft) 

 

https://www.railwaygazette.com/traction-and-rolling-stock/holistic-hydrogen-train-development-agreement-signed/57499.article
https://www.railwaygazette.com/traction-and-rolling-stock/holistic-hydrogen-train-development-agreement-signed/57499.article
https://www.railwaygazette.com/traction-and-rolling-stock/holistic-hydrogen-train-development-agreement-signed/57499.article
https://www.hitachi.com/New/cnews/month/2020/10/201006.pdf
https://www.energylivenews.com/2020/09/30/all-aboard-uks-first-hydrogen-powered-train-starts-trial-journeys-today/
https://www.energylivenews.com/2020/09/30/all-aboard-uks-first-hydrogen-powered-train-starts-trial-journeys-today/
https://www.railway-technology.com/projects/hydroflex-hydrogen-train/
https://www.railway-technology.com/projects/hydroflex-hydrogen-train/
https://www.alstom.com/press-releases-news/2020/9/trial-runs-alstoms-hydrogen-train-netherlands-deemed-officially
https://www.alstom.com/press-releases-news/2020/9/trial-runs-alstoms-hydrogen-train-netherlands-deemed-officially
https://www.railway-technology.com/news/eu-grant-caf-led-hydrogen-train-development-project/
https://www.railway-technology.com/news/eu-grant-caf-led-hydrogen-train-development-project/
https://www.railjournal.com/technology/talgo-to-commission-first-hydrogen-train-by-2023/
https://www.railjournal.com/technology/talgo-to-commission-first-hydrogen-train-by-2023/
https://www.alstom.com/press-releases-news/2020/11/alstom-supply-italys-first-hydrogen-trains
https://www.alstom.com/press-releases-news/2020/11/alstom-supply-italys-first-hydrogen-trains
http://www.mfgt.hu/hu-HU/P2G
https://nkfih.gov.hu/%0bpalyazoknak/egyeb-tamogatas/zfr-kvg
https://nkfih.gov.hu/%0bpalyazoknak/egyeb-tamogatas/zfr-kvg
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Hatszoros gyártási kapacitás növelés a Ballardnál és új szerződés az Audival 

A Ballard Power Systems (BLDP) az ősz folyamán 

bejelentette, hogy a tüzelőanyag-cellák „lelkének” 

számító membrán-elektród együttesek (MEA) gyártási 

kapacitását hatszorosára növeli 2021-re, Vancouverben 

található üzemében. A bővített gyártási kapacitással 6 

millió MEA gyártására lesznek képesek évente, ami kb. 

1,66 GW tüzelőanyag-cellás terméknek felel meg, 

amelyeket nagyrészt kereskedelmi járművekben 

(teherautókban, buszokban, vonatokban, hajókban) 

alkalmaznak majd. 

 

A Ballard „e12345” stratégiája, amelyet az „Investors Day 

2020” rendezvényen mutatott be. Kép: Ballard. 

A MEA gyártási kapacitás mellett hatszoros faktorral 

bővítik a tüzelőanyag-cella kötegek (stack-ek) és teljes 

modulok (vagy akár teljes TC-s hajtásláncok) 

összeszerelési kapacitását is, így a vancouveri gyár kb. 

27 ezer stack gyártására lesz képes évente.  

A kb. 20 millió dolláros beruházást igénylő 

kapacitásbővítést jelentős részben a technológiai sor 

magasabb fokú automatizálásával, valamint a 

folyamatokba beépített minőségellenőrzéssel érik el. 

(Megjegyezzük, hogy ez a cikk a Ballard kanadai 

üzeméről (székhelyéről) szól, de a cégnek egyéb 

helyszíneken is vannak tüzelőanyag-cella gyártási 

kapacitásai. Például az egyik kínai közös vállalat, a 

Weichai-Ballard JV évente mintegy 34 ezer stacket képes 

legyártani, azaz egy még nagyobb kapacitású üzem.) 

További fontos fejlemény október végéről, hogy a 

Ballard és az Audi módosította a két cég között fennálló 

megállapodásokat, többek között a szabadalom 

használati licensz szerződést, amely kiterjesztette a 

Ballard cég FCgen-HPS tüzelőanyag-celláinak használati 

jogát az Audi AG-nél. Az említett FCgen-HPS termékek 

nagy teljesítményű PEM tüzelőanyag-cellák, amelyek 

személyautók és teherautók hajtásláncában is alkalmaz-

hatók. Ezt a tüzelőanyag-cella családot kifejezetten 

autóipari szabványok alapján dolgozták ki a cég 

Technology Solutions programja keretében. A 

fejlesztésben az Audi is részt vett. Az FCgen-HPS 

tüzelőanyag-cella a Ballard három, folyadékhűtéses 

platformjának egyike, amely közlekedési alkalmazá-

sokba integrálható. A bejelentés utáni órákban 8%-ot 

emelkedett a Ballard részvényeinek árfolyama. 

 

Forrás: 
https://www.ballard.com/about-

ballard/newsroom/news-

releases/2020/09/28/ballard-expanding-mea-

production-capacity-6x-to-meet-expected-growth-

in-fuel-cell-electric-vehicle-demand   

https://seekingalpha.com/news/3628879-ballard-

and-audi-modifies-terms-of-use-for-fuel-cell-stack-

for-vehicle-

propulsion?app=1&utm_medium=email&utm_sour

ce=seeking_alpha&mail_subject=pre-market-

summary-on-your-portfolio-

erste&utm_campaign=nl-

portfolio&utm_content=link-3 

  

Fejlesztések az ultranehéz teherjármű szegmensben 

Réspiaci alkalmazásnak tekinthető, Magyarországon, 

illetve az EU-ban nem is jellemző megoldás, de 

érdekessége miatt bemutatjuk az egyik jelentős, 

hidrogén tüzelőanyag-cellás, ultranehéz bányászati 

teherautókra vonatkozó pilot projektet. A világszinten is 

jelentős, a platina fémek bányászatában pedig 

piacvezetőnek számító Anglo American bányavállalat 

egy Komatsu 930E típusú, 300 t(!) teherbírású 

teherautóját (ultra-heavy duty mining truck - UHDT) 

alakítja át hidrogén tüzelőanyag-cellás meghajtásra a 

FutureSmart Mining™ elnevezésű innovációs program 

keretében. A bányászati jármű teljesítményigénye 

rendívül nagy: nyolc darab, egyenként 100 kW-os 

Ballard (FCveloCity®-HD) tüzelőanyag-cella kerül  

Kép: Ballard 

https://seekingalpha.com/symbol/bldp
https://www.ballard.com/about-ballard/newsroom/news-releases/2020/09/28/ballard-expanding-mea-production-capacity-6x-to-meet-expected-growth-in-fuel-cell-electric-vehicle-demand
https://www.ballard.com/about-ballard/newsroom/news-releases/2020/09/28/ballard-expanding-mea-production-capacity-6x-to-meet-expected-growth-in-fuel-cell-electric-vehicle-demand
https://www.ballard.com/about-ballard/newsroom/news-releases/2020/09/28/ballard-expanding-mea-production-capacity-6x-to-meet-expected-growth-in-fuel-cell-electric-vehicle-demand
https://www.ballard.com/about-ballard/newsroom/news-releases/2020/09/28/ballard-expanding-mea-production-capacity-6x-to-meet-expected-growth-in-fuel-cell-electric-vehicle-demand
https://www.ballard.com/about-ballard/newsroom/news-releases/2020/09/28/ballard-expanding-mea-production-capacity-6x-to-meet-expected-growth-in-fuel-cell-electric-vehicle-demand
https://seekingalpha.com/news/3628879-ballard-and-audi-modifies-terms-of-use-for-fuel-cell-stack-for-vehicle-propulsion?app=1&utm_medium=email&utm_source=seeking_alpha&mail_subject=pre-market-summary-on-your-portfolio-erste&utm_campaign=nl-portfolio&utm_content=link-3
https://seekingalpha.com/news/3628879-ballard-and-audi-modifies-terms-of-use-for-fuel-cell-stack-for-vehicle-propulsion?app=1&utm_medium=email&utm_source=seeking_alpha&mail_subject=pre-market-summary-on-your-portfolio-erste&utm_campaign=nl-portfolio&utm_content=link-3
https://seekingalpha.com/news/3628879-ballard-and-audi-modifies-terms-of-use-for-fuel-cell-stack-for-vehicle-propulsion?app=1&utm_medium=email&utm_source=seeking_alpha&mail_subject=pre-market-summary-on-your-portfolio-erste&utm_campaign=nl-portfolio&utm_content=link-3
https://seekingalpha.com/news/3628879-ballard-and-audi-modifies-terms-of-use-for-fuel-cell-stack-for-vehicle-propulsion?app=1&utm_medium=email&utm_source=seeking_alpha&mail_subject=pre-market-summary-on-your-portfolio-erste&utm_campaign=nl-portfolio&utm_content=link-3
https://seekingalpha.com/news/3628879-ballard-and-audi-modifies-terms-of-use-for-fuel-cell-stack-for-vehicle-propulsion?app=1&utm_medium=email&utm_source=seeking_alpha&mail_subject=pre-market-summary-on-your-portfolio-erste&utm_campaign=nl-portfolio&utm_content=link-3
https://seekingalpha.com/news/3628879-ballard-and-audi-modifies-terms-of-use-for-fuel-cell-stack-for-vehicle-propulsion?app=1&utm_medium=email&utm_source=seeking_alpha&mail_subject=pre-market-summary-on-your-portfolio-erste&utm_campaign=nl-portfolio&utm_content=link-3
https://seekingalpha.com/news/3628879-ballard-and-audi-modifies-terms-of-use-for-fuel-cell-stack-for-vehicle-propulsion?app=1&utm_medium=email&utm_source=seeking_alpha&mail_subject=pre-market-summary-on-your-portfolio-erste&utm_campaign=nl-portfolio&utm_content=link-3
https://seekingalpha.com/news/3628879-ballard-and-audi-modifies-terms-of-use-for-fuel-cell-stack-for-vehicle-propulsion?app=1&utm_medium=email&utm_source=seeking_alpha&mail_subject=pre-market-summary-on-your-portfolio-erste&utm_campaign=nl-portfolio&utm_content=link-3
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beépítésre (800 kW), amit még egy nagy kapacitású 

litium-ion akkumulátor is kiegészít, így a dömper rövid 

idejű csúcsterhelése 2 MW is lehet. 

A nagy méretű akkupakk egyrészt „kisimítja” a TC 

felé jelentkező energiaigényt a hajtásláncban, másrészt – 

a bányaüzemi gyakori lejtmenetekben – a regeneratív 

fékezés révén energia visszanyerésre is szolgál. A projekt 

kis csúszásban van, de 2021 első felében a jármű 

valószínűleg munkába állhat a cég dél-afrikai, külszíni 

platina bányájában, Mogalakwenában. A pilot projekt 

egyik fontos célja a tüzelőanyag-cellás hajtáslánc 

alkalmasságának tesztelése az extra nagy kapacitású 

bányászati teherjárművek (UHDT) körében, bányászati 

környezetben, és ha ez sikeresnek bizonyul, további 

dömperek utólagos (retrofit) átalakítására is sor kerülhet. 

Az Anglo American már 2019-ben rendelt a Nel 

Hydrogen Electrolyser AS cégtől egy 3,5 MW 

teljesítményű elektrolizáló berendezést, amely szintén 

2021-re áll üzembe. Várhatóan napi 1.000 kg (zöld) 

hidrogént fog termelni. A vízbontáshoz szükséges 

villamos energiát napelemek adják. Az elektrolizáló 

teljesítménye kissé túltervezett a napi fogyasztáshoz 

képest, ezért egy hidrogén tárolót is létesítenek. Így a 

tárolt hidrogénnel a kevésbé napos időszakokban is 

biztosítható a jármű üzemanyagigénye. 

A mostani együttműködés előzménye, hogy az 

Anglo American már 2013-ban 4 millió dollárt fektetett 

be a Ballardba, mivel a platina bányászattal foglalkozó 

cégek a tüzelőanyag-cella ipart tekintik a jövő platina 

fém felhasználójának. Szükségük is van erre az új 

iparágra, mert a dízel motorok visszaszorulása miatt,  

 

a dízel járművek katalizátoraihoz a piac kevesebb 

platinát vesz fel. Az autókatalizátorok a világ teljes 

platina szükségletének 37-41%-át tették ki az utóbbi öt 

évben, a World Platinum Investment Council adatai 

szerint. 

 

Illusztrációk. Kép: FuelCellsWorks és International Mining 

E szegmens tüzelő-

anyag-cellás fejlesztése 

Magyarországon teljesen 

egyedinek tűnhet, de 

Chilében és Kínában is 

zajlanak hasonló pilot 

projektjek, amikor 

bányászati UHDT járműveket alaklítanak át 

tüzelőanyag-cellás meghajtásúra. Kínában a dízel motor 

gyártásáról ismert Weichai cég is már megépített egy 200 

tonnás, tüzelőanyag-cellás bányászati UHDT 

prototípust, amely szintén Ballard TC-t használ. 

Forrás: 

https://www.ft.com/content/b7cc1554-582f-11e8-b8b2-d6ceb45fa9d0  

https://im-mining.com/2020/09/17/anglo-americans-hydrogen-mining-

truck-back-track-h1-2021-first-motion/  

Plug Power együttműködés a repülőgép iparban 

A Plug Power (NASDAQ: PLUG) szeptember végén 

jelentette be, hogy partnerséget létesít a Universal 

Hydrogen nevű céggel, olyan kereskedelmi szempontból 

életképes, hidrogén üzemanyag-cella alapú meghajtó-

rendszer kifejlesztésére, gyártására és tanúsítására, 

amelyet a repülőgép iparban alkalmazhatnak. Ez a 

partnerség a Plug Power azon stratégiájába illeszkedik, 

hogy a bevált, ProGen nevű hidrogén üzemanyag-cellás 

technológiáját új piacokra, új alkalmazásokba vezesse be. 

Az együttműködésbe a Universal Hydrogen a 

légiiparban szerzett technológiai tudását, hidrogénellátó 

rendszerét, hidrogén-logisztikáját, a Plug Power pedig a 

könnyű (kis fajlagos tömegű) tüzelőanyag-cellás 

technológiáját adja. A termék egy közepes méretű, 

regionális távokra használható (kb. 1.000 km 

hatótávolságú) turbó-hajtású repülőgép - „turboprop 

aircraft”, mint pl. a Dash 8 vagy az ATR42/72 gépcsalád. 

A hajtáslánc alkalmazása a földi teszteléssel kezdődik, 

majd ennek sikere után a légi tesztek és azok hatósági 

elfogadása, majd 2024-ben a típusjóváhagyás várható. „E 

partnerség révén megtesszük az első lépéseket a teljes 

hidrogén ökoszisztéma kialakítása felé a légi közlekedési 

piac számára, a hajtáslánctól kezdve a zöld hidrogén 

(üzemanyag) ellátásig, ezáltal hozzájárulunk egy 

környezetkímélőbb légi szállítmányozási rendszer 

fejlesztéséhez" – 

mondta Andy 

Marsh CEO. 

Forrás:  

https://seekingalpha.

com/ 

www.bloomberg.co

m/news/ 

 Illusztráció. Kép: Universal Hydrogen 

https://www.ft.com/content/b7cc1554-582f-11e8-b8b2-d6ceb45fa9d0
https://im-mining.com/2020/09/17/anglo-americans-hydrogen-mining-truck-back-track-h1-2021-first-motion/
https://im-mining.com/2020/09/17/anglo-americans-hydrogen-mining-truck-back-track-h1-2021-first-motion/
https://seekingalpha.com/symbol/PLUG
https://seekingalpha.com/pr/18017040-plug-power-partners-universal-hydrogen-on-hydrogen-fuel-cell-propulsion-system-for-regional
https://seekingalpha.com/pr/18017040-plug-power-partners-universal-hydrogen-on-hydrogen-fuel-cell-propulsion-system-for-regional
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-23/universal-hydrogen-wants-to-get-fuel-cell-planes-ready-to-fly-by-2024
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-23/universal-hydrogen-wants-to-get-fuel-cell-planes-ready-to-fly-by-2024
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Bemutatkozik az IFUA Horváth & Partners: hidrogénes projektek A-tól Z-ig  

2020-ban több új vállalati tag is belépett Egyesületünkbe.  

Közülük előző lapszámunkban a Fronius Kft, ebben  

a lapszámban az IFUA Horváth & Partners Kft.  

bemutatkozó cikke olvasható. A bemutatkozási lehetőséget  

minden újonnan belépő tagvállalatunk számára térítésmentesen 

biztosítjuk Hírlevelünk hasábjain – a Szerk. 

A stuttgarti központú Horváth & Partners vezetési 

tanácsadó cég – amelynek magyarországi leányvállalata 

az IFUA Horváth & Partners – véleménye szerint a 

hidrogénalapú technológiák fontos szerepet fognak 

játszani a klímacélok elérésében. Ezért az ilyen 

technológiák elterjesztése érdekében közös vállalatot 

alapított két partnerével evety néven. 

Az evety (https://evety.com/) másik két alapítója az 

OGE, amely Németország legnagyobb földgázhálózat-

üzemeltetője és a TÜV SÜD, amely világszerte 

berendezések és rendszerek optimalizálásával, know-

how átadással is foglalkozik. A nemzetközileg több mint 

ezer magasan képzett tanácsadót foglalkoztató Horváth 

& Partners hosszú évekre visszanyúló tapasztalattal 

rendelkezik a vállalatirányításban és a teljesítmény-

optimalizálásban. A koncepció elkészítésétől a 

folyamatok és rendszerek optimális működtetéséig 

támogatja ügyfeleit. 

Az evety célja, hogy ötvözze a három társaság eltérő 

tudását és tapasztalatát a hidrogénalapú technológiák 

elterjesztése érdekében. Tulajdonosai révén egyesíti a 

stratégiai menedzsment tanácsadással, műszaki tanácsa-

dással és a nagyméretű energetikai infrastruktúra kiépí-

tésével és működtetésével kapcsolatos kompetenciáit. 

Mit igényelnek az ügyfeleink? 

Egyre több vállalat érdeklődik a hidrogénalapú 

technológiák iránt, de ezen az új területen támogatásra 

van szükségük. Alapvetően háromféle igénnyel 

fordulnak hozzánk:  

• Stratégia: A H2 stratégiák meghatározása és az üzleti 

tervek kidolgozása. A H2 műszaki és gazdasági 

alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata és 

koncepcionális tervezése. 

• Megvalósítás: Támogatás a projekt tervezési és 

fejlesztési fázisában egyaránt. Projektmenedzsment a 

H2 koncepciók megvalósítására, egészen az üzembe 

helyezésig. 

• Integráció: Támogatást kérnek abban, hogy 

potenciális partnerekkel kerülhessenek kapcsolatba, 

hogy kiépíthessenek egy szakmai hálózatot. Támoga-

tást szeretnének a különböző hidrogén ökoszisztémák 

 

 

www.horvath-partners.com/de/ 

összekapcsolásához. 

Az IFUA Horváth & 

Partners képes kielégíteni 

ezeket az igényeket, szükség 

esetén az evety szakértelmét 

felhasználva. Felkutatjuk az 

üzleti lehetőségeket, támo-

gatjuk ügyfeleinket egy már 

meglévő ökoszisztémába való 

bekapcsolódásban, vagy egy 

saját ökoszisztéma kialakítá-

sában. Az OGE és a TÜV SÜD 

szakértőivel meghatározzuk a 

technológia alkalmasságát. 

Az ipar, a logisztika, a 

közlekedés és az energia-

ellátás területéről minden 

olyan vállalat bizalommal 

fordulhat hozzánk, amely ki 

szeretné aknázni a hidrogén-

technológiában rejlő 

potenciált. A fejlesztéstől a 

felhasználásig végigkísérjük 

ügyfeleinket a teljes H2 

értéklánc mentén. 

https://evety.com/
http://www.horvath-partners.com/de/
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Tüzelőanyag-cellás rendszer újabb jelentős tesztje a Microsoftnál 

Figyelemre méltó rekordot állított fel a Microsoft a nyár 

folyamán a szünetmentes áramforrások terén: 48 órán 

keresztül kizárólag hidrogén tüzelőanyag-cellák (TC) 

szolgáltatták a villamos energiát az egyik – Azure nevű - 

szerverközpontjában, pontosabban annak egy részében. 

A kísérlet még csak a műszaki koncepció validálására 

szolgál (ún. „proof of concept” fázis van), de a vállalat a 

szünetmentes áramforrások terén egy évtizeden belül 

tüzelőanyag-cellákra szeretne váltani a dízel 

aggregátorok helyett. A szerverközpontoknak rendkívül 

magas (>99,999%-os) rendelkezésre állással kell 

üzemelni, ezért a szünetmentes áramellátás (UPS) 

kiemelkedően fontos. 

A jelenleg dominánsan dízel generátorokat 

alkalmazó szükségáramforrások mindössze 1%-át adják 

a Microsoft széndioxid kibocsátásának, de a fenti 

fejlesztés is hozzájárul, ahhoz a globális célkitűzéshez, 

hogy a vállalat 2030-ra klímasemlegessé váljon. Műszaki, 

technológiai szempontból nagyon fontos tesztelési 

lehetőségnek számít a tüzelőanyag-cellás technológia 

alkalmazása. Megemlítjük, hogy az adatközpontok 

villamosenergia-fogyasztása nagyon jelentős: a 

Department of Energy’s Lawrence Berkeley National 

Laboratory adatai alapján az USA teljes villamos energia 

felhasználásának 2%-át az adatközpontok vették fel 

2017-ben, míg ez az arány 2000-ben mindössze 0,8% volt. 

A források teljesen pontos teljesítmény adatokat 

nem adnak meg, de a szerverközpontok 

energiafogyasztása egyre jelentősebb: létesítményenként 

(néhány) tíz MW nagyságrendű is lehet egy-egy 

szerverközpont fogyasztása az USA-ban. A 250 kW-os 

PEM típusú tüzelőanyag-cellás szükségáramforrás a 

szerverparknak nyilván csak egy kis részét üzemeltette, 

de azt folyamatosan, 48 órán keresztül. A 250 kWe 

mindössze 10 szerversor („rack”) áramellátására  

 

 

H2-tárolók a Microsoft, tesztelésben részt vevő adatközpontjánál 

(Utah Állam, American Fork). Kép: Power Innovations. 

elegendő, amely nagyságrendekkel kevesebb, mint a 

teljes adatközpont energiaigénye. (A tüzelőanyag-cellás 

áramellátási tesztek már korábban megkezdődtek, így 

2019 decemberében már volt egy 24 órás TC áramellátási 

üzemmód a Salt Lake City projekt keretében.) Az 

iparágban a 12-48 óra időtartamú szünetmentes 

tápellátásra való felkészülés tekinthető sztenderd 

megoldásnak. A szünetmentes áramforrások körében a 

250 kWe-os tüzelőanyag-cellás rendszer tesztje az eddigi 

legnagyobb teljesítményű, és egyben a leghosszabb 

üzemidűje próbaüzem volt. A cég tervei között szerepel 

egy 3 MWe-os tüzelőanyag-cellás UPS teszt, amely már 

megfelel egy e célra alkalmazott dízel generátor 

kapacitásának az Azure adatközpontban. 

Az NREL adatai szerint a szünetmentes 

áramforrásként használt (PEM) tüzelőanyag-cellák 

fajlagos költségei nagyon jelentősen, 75%-kal csökkentek 

az utóbbi években, így két éven belül akár 

költségparitást érhetnek el a dízel generátorokkal, feltéve 

ha a költségcsökkenés trendje folytatódik. 

Forrás: https://www.datacenterdynamics.com/en/news/ 

A Cummins új tüzelőanyag-cella gyárat nyit Németországban 

Novemerben jelentette be a Cummins Inc. (NYSE: CMI), 

hogy a németországi Hertenben létesíti új üzemét, hogy 

a németországi Hertenben létesít új üzemet, ahol 

kezdetben az Alstom (Coradia iLint) vasúti járműveihez 

szükséges tüzelőanyag-cellákat fogják összeszerelni. 

A herteni üzem mintegy 10-12 MW/év gyártási 

kapacitással rendelkezik. Kifejezetten az Alstom vasúti 

járműveihez havonta kb. 1 MW összteljesítménnyel fog 

komplett tüzelőanyag-cellás rendszereket szállítani 

(azaz hűtés, gázellátás, légszűrő BoP komponensekkel 

együtt). A későbbiekben „aftermarket”  

terméktámogatást is nyújt majd. Az üzem a tervek szerint 

2021 júliusában kezdheti el a gyártást. A gyártási 

funkciók mellett egy K+F divízió és négy tesztállomás is 

létesül. Korábban már hírt adtunk róla, hogy a Cummins 

2019-ben megvásárolta a Hydrogenics nevű céget, amely 

fejlett PEM és lúgos tüzelőanyag-cellákat, valamint 

elektrolizálókat gyárt. A mostani fejlesztés nyilván erre 

az akvizícióra épít, mivel a Cummins tradicionálisan a 

hagyományos, főként dízel és földgáz motorok egyik 

meghatározó gyártója (Fortune500-as cég). 

Forrás: https://www.cummins.com/news/releases/ 

https://www.datacenterdynamics.com/en/news/microsoft-uses-hydrogen-fuel-cells-power-servers-48-hours-straight/
https://finance.yahoo.com/quote/CMI/
https://fortune.com/company/cummins/fortune500/
https://www.cummins.com/news/releases/2020/11/12/cummins-open-new-fuel-cell-systems-production-facility-germany

