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 Csupán néhány hónap telt el legutóbbi H2 Hírlevelünk megjelenése óta, 

de ebben a rövid időszakban több jelentős fejlemény történt idehaza: 

elfogadásra került a Nemzeti Hidrogénstratégia, áprilisban megnyílt az 

első magyarországi hidrogén-töltőállomás, és részben ezzel 

összefüggésben kiadták az első forgalmi engedélyt, illetve zöld 

rendszámot az első hidrogén üzemanyag-cellás jármű és tulajdonosa 

részére. Nagyszabású konferencia keretében bemutatásra került a 

Nemzeti Hidrogéntechnológiai Platform bő egy éves munkája, az ún. 

Fehér Könyv, valamint a Nemzeti Hidrogénstratégia. Július 5-én az 

NKFIH kiadta a hidrogén IPCEI projektekre vonatkozó, ún. „érdeklődés 

kinyilvánítása” (Expression of Interest) felhívást. Vállalati hírek 

rovatunkban pedig – a 11. oldalon - beszámolhatunk egy olyan 

hidrogén-technológiai együttműködési keretmegállapodásról, amely 

immáron hazai cégek között jött létre. 

Az áprilisban még hatályos Covid szigorítások miatt 2021.04.29-én 

viszonylag szűk körű ünnepség keretében átadták az első hazai 

hidrogén-töltőállomást, amely a Linde Zrt. budapesti (Illatos úti) 

telephelyén található. Mobil, konténeres kialakítású töltőállomásról van 

szó, amely alkalmas személyautók (700 bar) és nehézjárművek (buszok, 

teherjárművek. targoncák, 350 bar) hidrogénnel történő kiszolgálására. 

A megnyitó ünnepségen az első tankolást Dr. Palkovics László 

miniszter végezte egy Toyota Mirai típusú személyautóba, illetve egy 

Linde targoncába, és beszédében egyebek mellett már ekkor jelezte, 

hogy rövidesen elfogadásra kerül a hazai tematikus hidrogénstratégia. 

Folytatás a 2. oldalon. 

    

Az első magyarországi hidrogén-töltőállomás, előterében az első magyar rendszámú 

FCEV személyautó, továbbá egy hidrogén üzemű targonca. Kép: MHTE 

 Chile a „titkos” hidrogén favorit 

 Érdemes olykor kitekinteni az egészen távoli régiók hidrogén 

fejleményeire, mivel jó eséllyel ezek is hatással lesznek az európai 

hidrogénellátásra. Erre figyelemre méltó példaként Chilét mutatjuk be, 

amely 2020 végén fogadta el Nemzeti Zöld Hidrogén Stratégiáját. 

Folytatás a 12. oldalon.  

Jelen lapszám megjelenését támogatja:  

Fiorentini Hungary Kft. 
 

https://www.fiorentini.com/en/
https://www.fiorentini.com/en/
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Fontos hazai fejlemények hidrogén témában (folytatás az első oldalról) 

A Covid miatt elrendelt járványügyi korlátozások 

lazítása után, 2021.06.01-én a Linde gyártmányú 

hidrogén-töltőállomásánál sor került a létesítmény 

szélesebb körű bemutatójára is, amelyen már a szaksajtó 

képviselői is jelen lehettek. Ugyanezen a napon, a 

Kopaszi gáton található rendezvényhelyszínen a Toyota 

bemutatta a sajtó képviselőinek a hidrogén üzemanyag-

cellás Toyota Mirai második generációs változatát. 

Három ilyen típusú jármű is a helyszínen volt és 

tesztvezetésre el lehetett vinni őket a városba. Külön 

kiemelendő, hogy a három Mirai közül az egyik már 

magyar rendszámmal rendelkezett. Vagyis hivatalosan 

forgalomba helyezésre került  Magyarországon az első 

hidrogén üzemanyag-cellás személyautó. Környezet-

védelmi osztályba sorolása – hasonlóan az 

akkumulátoros elektromos (BEV) autókhoz – „5Z”, ezért 

a jármű zöld rendszámra jogosult, amely a mellékelt kép 

V.9 mezőjében is látszik. A másik két Mirai 

Csehországból, cseh rendszámmal érkezett a hazai 

bemutatókra. A magyar forgalmi engedély P.3 

mezőjében – amely a jármű üzemanyagára utal – a 

„hidrogén” szó szerepel. A hazai járműnyilvántartás 

adatbázisa tehát egy új üzemanyaggal, a hidrogénnel 

bővült. 

 

Az első hazai forgami engedély FCEV személyautóra.  

Kép: MHTE / Toyota 

A Toyota egyelőre előrendeléseket vesz fel a Toyota 

Miraira, de még idén megkezdődhet a hivatalos hazai 

értékesítés, ha a hidrogén-töltőállomás is megfelelően 

teljesít a most zajló tesztüzemen, illetve további hazai 

töltőállomások nyílnak. Ugyancsak jó hír, hogy május – 

június folyamán egy másik FCEV személyautómodellt,  

 
Hyundai Nexo a budapesti H2 töltőállomáson: Kép: Hyundai 

a Hyundai Nexot is bemutatták Magyarországon. A 

tesztvezetésre ezúttal egy Budapest környéki 

próbapályán volt lehetőség. A Nexo tankolására is a 

frissen megnyílt Illatos úti H2-töltőállomáson került sor. 

A Hyundai modell magyarországi bevezetése szintén a 

közeljövőben várható. Az utóbbi egy-két hónapban tehát 

több rendezvény keretében hazai újságírók tucatjainak 

nyílt lehetősége FCEV járművek hazai kipróbálására, a 

hidrogén-töltőállomás, illetve a hidrogéntankolások 

megtekintésére, vagy akár elvégzésére. Minderről már 

az országos média, illetve a videómegosztó portálok is 

beszámoltak az utóbbi hetekben. A fenti hírekkel ezeken 

a fórumokon érdeklődő olvasóink is találkozhattak. 

A laikus közvélemény számára talán kevésbé 

látványos, de fontos alkalmazás a  hidrogén üzemanyag-

cellás targonca, illetve anyaggmozgató gép, amelyekből 

kettőt is bemutattak a nagyközönségnek a hidrogén-

töltőállomás április végi megnyitóján. 

 

HTC targonca, anyagmozgató gép, valamint egy HTC kishajó a 

budapesti H2-töltőállomás bemutatóján. Kép: MHTE 

Az érdeklődők megnézhették a járművek 

megtankolását, a vállalkozóbb szelleműek pedig ki is 

próbálhatták azokat. A korántsem titkolt cél az volt, 
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Forrás: Nemzeti Hidrogénstratégia (ITM, 2021) 
 

1 „Nemzeti Hidrogéntechnológiai Platform (NHTP) megalakulásának és működésének segítése” c. projekt keretében (IFHÁT/528/2020) 
2 https://www.hfc-hungary.org/NHTP/program_NHTP_FK_bemutat%C3%B3_FINAL.pdf  

hogy lehetőleg minél több hidrogénüzemű járművet és 

gépet fel lehessen felvonultatni az eseményen, hogy ezek 

elérhetősége idehaza is minél inkább bekerüljön a 

köztudatba. Éppen ezért az FCEV autók és 

anyagmozgató gépek mellett megjelent a töltőállomás 

megnyitóján az a hazai fejlesztésű HTC kishajó is, 

amelyet 2020 szeptemberében, balatonkenesei 

konferenciánkon lehetett először vizen megcsodálni. 

Tavasz végére a Nemzeti Hidrogéntechnológiai 

Platform is elvégezte tervezett feladatainak I. fázisát, 

vagyis elkészült a hidrogéntechnológiai Fehér Könyv. A 

dokumentum teljes címe: „Fehér Könyv – Stratégiai 

megalapozó tanulmány a hazai hidrogén- és 

hidrogéntechnológiai szektor fejlesztéséhez”. A Fehér 

Könyvről már előző lapszámunkban is írtunk, de a 

járványhelyzet miatt csak 2021.06.04-én kerülhetett sor a 

bemutató konferenciára, amelyet egyesületünk az NHT 

Platformmal és a Természettudományi Kutató-

központtal együttműködésben rendezett meg. Az ITM 

támogatással1 megvalósult konferencia hibrid jellegű 

volt, azaz személyesen és online módon is részt lehetett 

venni rajta az aktuális Covid szabályoknak megfelelően. 

Időközben a kormányzati stratégiaalkotás 

folyamata is felgyorsult, és május végére a kormány 

elfogadta a Nemzeti Hidrogénstratégiát (NHS). A június 

4-i konferencia tematikáját tehát jelentősen kibővítettük,  

 
A Nemzeti Hidrogénstratégia miniszteri bemutatója a 

2021.06.04-i konferencián. Kép: NHTP. 

Júniusban a Magyar Közlöny 2021. évi 109. 

számában jelent meg a 1372/2021. (VI. 10.) Korm. 

határozat a Nemzeti Hidrogén Stratégia 2030 

elfogadásáról. A Stratégia publikus, nagyközönségnek 

szóló, magyar és angol nyelvű változata itt érhető el: 

https://kormany.hu/dokumentumtar/magyarorszag-nemzeti-

hidrogenstrategiaja 

Mivel a megadott linken eleve a Nemzeti Hidrogén-

stratégia összefoglalója érhető el, itt csak leglényegesebb 

elemeit, a 2030-as időtávra definiált stratégiai 

célrendszert, valamint a hat prioritást élvező projekt-

csoportot (tématerületet) mutatjuk be.  

és a Fehér Könyv mellett a Nemzeti 

Hidrogénstratégia is ekkor került 

bemutatásra; utóbbit Prof. Dr. Palkovics 

László miniszter mutatta be fél órás 

előadásában. A konferencia tematikája, 

felépítése a következő volt2: 

- köszöntők és megnyitó,  

- a Platform bő egy éves munkájának 

és Fehér Könyvének bemutatása 

(MHTE), 

- a Nemzeti Hidrogénstratégia 

bemutatása (ITM), 

- nagyvállalati nézőpontok (Linde, 

MOL, MVM), 

- KKV nézőpontok (Ganzair, 

ThalesNano Energy), 

- szabályozó hatóság szempontjai, 

feladatai (MKEH), 

- K+F+I és nemzetközi szempontok 

(NKFIH, TTK), 

- pályázati lehetőségek (MAPI).  

https://www.hfc-hungary.org/NHTP/program_NHTP_FK_bemutat%C3%B3_FINAL.pdf
https://kormany.hu/dokumentumtar/magyarorszag-nemzeti-hidrogenstrategiaja
https://kormany.hu/dokumentumtar/magyarorszag-nemzeti-hidrogenstrategiaja
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HIRDETÉS 

 

A Stratégia saját megfogalmazása alapján: „A Stratégia 

hosszú távon a „zöld” hidrogént helyezi a fókuszba, ám a 

megújuló forrásokból, elsősorban napenergiából termelt 

villamos energián alapuló hidrogén mellett a nukleáris 

bázison, illetve hálózatról vételezett karbonmentes villamos 

energián alapuló hidrogén-termelés lehetőségeit sem hagyja 

Magyarország figyelmen kívül. Ezen túl a kibocsátások gyors 

csökkentéséhez és egy életképes hidrogénpiac kialakításához 

rövid- és középtávon karbonszegény hidrogénre is szükség 

lesz.” 

A Stratégia akciótervet is társít kiemelt céljaihoz, 

amelyek jellemzően 4-7 kiemelt intézkedést 

tartalmaznak egy-egy területen. Az alkotók a Stratégi 

hatékonyabb gyakorlati végrehajtása érdekében 6 átfogó, 

úgynevezett „prioritást élvező projektet” neveznek meg, 

amelyek valójában nem egy-egy projektet jelentenek, 

hanem a legtöbb esetben projekt portfóliókat 

tartalmaznak majd: 

1) Zöld Kamion Program a teherforgalom zöldítéséért, 

2) Zöld Busz Program Plusz a helyi léptékű, szállítással 

összefüggő közszolgáltatások zöldítéséért, 

3) Hidrogénvölgyek kialakítása Magyarországon a 

hidrogénértéklánc összefüggő hálózatának adott  

 

földrajzi régiókban való létrehozásának ösztönzéséért 

4) Hidrogén Highway Projekt a karbonmentes 

hidrogénelőállítás, szállítás és energiatárolás 

megalapozásáért, 

5) Kék Hidrogén Projekt az ipari hidrogénfelhasználás 

karbonlábnyomának csökkentéséért, 

6) Hidrogéngazdaság kiépítését szolgáló kutatás-

fejlesztés és innováció. 

A Hidrogénstratégiát bemutató konferencia 

résztvevői, illetve a Platform tagjai megtekinthették, 

vagy akár tesztvezetésre vihették a XI. kerületben a 

helyszínen kiállított három Toyota Mirait. 

A szervezeti jellegű, de fontos fejlemények közé 

tartozik, hogy főként a Stratégia megalkotása érdekében 

meglehetősen széleskörű Hidrogén Munkacsoport jött 

létre az ITM koordinációjával az érintett minisztériumok 

(ITM, KKM, ME) és egyéb szervezetek különböző 

szakterületeinek képviselőiből. Emellett a Magyar 

Energetikai és Közműszabályozási Hivatalban is alakult 

egy hasonló munkacsoport, ahol intenzíven 

foglalkoznak a hidrogénhez kapcsolódó szabályozási 

kérdésekkel. A Platform konferencián megtudhattuk, 

hogy az NKFIH-ban is hamarosan megalakul az a 

szervezeti egyég, amely a hazai IPCEI projektek, köztük 
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3 https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/innovacios-okoszisztema/ipcei-projekt/felhivasok/hidrogen  
4 https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/innovacios-okoszisztema/nemzeti-laboratoriumok  
5 Németország egyébként jelenleg is Európa legnagyobb hidrogéntermelője és egyben fogyasztója: 72 TWh hidrogént használtak fel 2018-ban. 

a Hidrogén IPCEI projektek támogatására hivatott. 

2021.07.05-én jelent meg az NKFIH honlapján3 a 

hidrogén IPCEI projektekre vonatkozó „érdeklődés 

kinyilvánítása” felhívás, melynek benyújtási határideje: 

július 30. Szintén az NKFIH-hoz kapcsolódó pozitív 

fejlemény, hogy a Nemzeti Laboratóriumok Program 

keretében, ha nem is önálló tematikus „Hidrogén 

Laborként”, hanem egy másik területtel „összevonva”, 

de létrejön a „Megújuló Energia Nemzeti Labor”, és ezen 

belül működik majd a két fő tématerület: 

hidrogéntechnológiák, valamint a szén-dioxidhoz 

kapcsolódó technológiák (CCS, CCU, szintetikus 

üzemanyagok, PtG, PtL…) 

A Nemzeti Laboratóriumok Programról bővebb 

információ az NKFIH honlapján4 található. Pályázati 

oldalról várható, hogy a következő programozási 

időszakban például GINOP+, IKOP+, KEHOP+, 

Modernizációs Alap – és esetleges egyéb – pályázati 

rendszerek alkalmasak lesznek arra, hogy a Stratégiával 

összhangban álló hazai projekteket, fejlesztéseket 

támogassák. Valamennyi felsorolt területen igazából 

még csak az első lépések történtek meg, vagy azok 

megtervezése van folyamatban, így a munka dandárja 

mostantól kezdődik. Összefoglalva: idehaza igazán 

„sűrű” volt az utóbbi hónapokban a hidrogénhez, 

hidrogén-technológiákhoz kapcsolódó fejlemények sora. 

  

Németországi hidrogénimport projektek körvonalazódnak 

Az utóbbi években hozzászokhattunk, hogy szinte 

minden héten bejelentenek a világon egy-egy jelentősebb 

hidrogénprojektet, de az alábbi projekt azért is érdekes, 

mert tulajdonképpen „cseréről” van szó. Az Uniper nevű 

német energetikai cég idén tavasszal törölte a 

Wilhelmshavenben felépítendő LNG terminál tervét, 

mivel a piaci felmérések szerint nincs akkora igény 

cseppfolyósított földgázra, ami indokolná a 

megvalósítását. Ehelyett egy hidrogén „hub”-ot hoznak 

létre Wilhelmshavenben, amely egyben import 

terminálja lehet a zöld ammóniának is. 

A tervek szerint a wilhelmshaveni telephelyen egy 

410 MW kapacitású elektrolízis üzem épülhet, amely az 

importterminállal és ammóniabontóval („ammonia 

cracker”) együtt évente kb. 295.000 tonna hidrogént 

termelhet, ami igen jelentős mennyiség: a 2030-ra jelzett 

német hidrogénigények mintegy 10%-át jelentheti.  

A hidrogént elsősorban a helyi ipari igények 

kielégítésére használják majd, de a telephely alkalmas 

lesz arra is, hogy a hidrogént bizonyos százalékban 

bekeverjék a földgázhálózatba. Ehhez természetesen a 

környék hidrogénhálózatát is fejleszteni fogják, hogy 

eljuthasson a hidrogén a jelentősebb végfelhasz-

nálókhoz. Az Uniper tervei szerint a 2020-as évek 

második felére várható a terminál felépítése attól is 

függően, hogy hogyan alakulnak a német hidrogén-

igények, illetve a nemzetközi hidrogénexport lehető-

ségei. (Lásd pl. a Chiléről szóló cikket a 12 oldalon.) 

David Bryson, az Uniper CEO-ja a projekt kapcsán 

kiemelte: „Németország a jelenlegi tervek szerint 14 TWh 

zöld hidrogént tervez előállítani 2030-ban, míg az előrejelzett 

igények 90-100 TWh-ra rúgnak. A két szám közötti különbség 

szembeötlő. Németország jelentős mértékben függ majd a 

jövőben az import zöld hidrogéntől, ami a klímavédelmi célok 

eléréséhez is szükséges.5” Az Uniper tehát úgy döntött, 

hogy eláll az LNG terminál létesítésétől, amelyet 

egyébként úszó terminálként 10 mrd m3/év kapacitással, 

visszagázosító üzemmel együtt képzelt el a Jade Bay 

kikötőben, Wilhelmshavenben. A cég által tavaly 

októberben végzett piaci tesztek alapján nem volt kellő 

érdeklődés jelentős mennyiségű LNG iránt, amit 

hosszabb távú szerződések keretében lekötöttek volna. 

Más német cégek pedig szintén rendelkeznek LNG 

tervekkel, pl. Hamburg közelében. 

A módosított fejlesztési iránnyal az Uniper nincs 

egyedül. A szintén német RWE (pontosabban az RWE 

Supply & Trading) idén áprilisban tette közzé, hogy 

szándéknyilatkozatot (MoU) írt alá egy ausztrál 

hidrogénprojekt-fejlesztővel, The Hydrogen Utility Pty 

Ltd-vel (H2U), amelynek értelmében Ausztráliából 

szállítanák Európába a zöld hidrogént. A közlemény 

szerint a brunsbutteli német LNG terminál, amelyben az 

RWE LNG kapacitásokat tervez lekötni, potenciálisan 

alkalmas helyszín lehet az import hidrogén fogadására 

is. Az említett ausztrál H2U cég több hidrogénprojekt-

fejlesztésben érdekelt Ausztráliában és Új-Zélandon 

egyaránt. Forrás: 

www.icis.com/explore/resources/news/2021/04/15/10628633/uniper-

eyes-hydrogen-hub-in-germany-drops-lng-terminal  

www.group.rwe/en/press/rwe-supply-and-trading/rwe-and-h2u-join-forces-

to-develop-global-hydrogen-trading-between-australia-and-germany  

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/innovacios-okoszisztema/ipcei-projekt/felhivasok/hidrogen
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/innovacios-okoszisztema/nemzeti-laboratoriumok
http://www.icis.com/explore/resources/news/2021/04/15/10628633/uniper-eyes-hydrogen-hub-in-germany-drops-lng-terminal
http://www.icis.com/explore/resources/news/2021/04/15/10628633/uniper-eyes-hydrogen-hub-in-germany-drops-lng-terminal
http://www.group.rwe/en/press/rwe-supply-and-trading/rwe-and-h2u-join-forces-to-develop-global-hydrogen-trading-between-australia-and-germany
http://www.group.rwe/en/press/rwe-supply-and-trading/rwe-and-h2u-join-forces-to-develop-global-hydrogen-trading-between-australia-and-germany
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Újabb FCEV haszonjárművek Európában 

Az amszterdami székhelyű járműgyártó, a Stellantis 

2021 végéig hidrogén üzemanyag-cellás kishaszon-

járművet (LCV: Light Commercial Vehicle) kíván az 

európai piacra bocsátani. A két kulcsfontosságú 

rendszer, az üzemanyag-cella modul és a hidrogéntank 

fejlesztése érdekében a Stellantis stratégiai együttmű-

ködést kötött a Faurecia és Symbio cégekkel. A Stellantis 

neve talán újszerűen hangzik többeknek, de 2021 elején 

jól ismert gyártók, a Fiat-Chrysler (FCA) és a francia PSA 

Group (Peugeot-Citroen, Opel) 50-50%-os 

együttműködésével jött létre. Valószínűleg ennek is 

köszönhető, hogy gyakorlatilag ugyanezen FCEV 

furgon, pontosabban külsejében és műszaki tartalmában 

nagyon hasonló FCEV furgon az utóbbi időben a 

különböző médiumokban esetenként Opelként (Opel 

Vivaro-e Hydrogen modellként) jelent meg, vagy 

éppenséggel Peugeot e-Expert Hydrogen néven. A 

cégcsoport haszonjárműveinél már korábban is 

megszokott volt, hogy az eltérő márkajelzés sokszor 

nagyon hasonló külsőt és azonos műszaki tartalmat 

jelent. Tehát a laikus olvasó úgy érzékelheti, hogy a 

Stellantis, az Opel és a Peugeot is FCEV furgonnal lép 

piacra, de gyakorlatilag azonos fejlesztésről van szó. A 

cikkhez mellékelt fotókon is szembetűnő a nagyfokú 

hasonlóság, de akit mélyebben érdekel a téma, 

megkeresheti a Peugeot e-Expert Hydrogen furgont. A 

márkajelet kivéve szinte mindenben egyező járművet 

talál majd. 

A Stellantis FCEV furgonja – WLTP szerinti – 400 

km-t meghaladó hatótávot kínál és három darab Type-IV 

(700 bar-os) hidrogéntankjába összesen 4,4 kgH2 

tankolható, három perces feltöltési idővel. A jármű 

viszonylag kis üzemanyag-cellával rendelkezik (ú.n. 

„mid-power architecture”), amely mindössze 45 kW-os, de 

a hajtásláncban egy 10,5 kWh-s litium-ion akkumulátor 

is található, amely további 90 kW-ot tud biztosítani, pl. 

gyorsításkor. Az első kerekeket hajtó villanymotor 

100 kW teljesítményű, 260 Nm nyomatékot ad le. 

Hasznos szállítókapacitása 1.100 kg a ~6 m3-es raktérben. 

 

FCEV furgon. Kép: Stellantis 

 
FCEV hajtáslánc koncepciók. Kép: Stellantis 

A jármű a már meglévő Opel E-Vitaro teljesen 

elektormos platformjára épült. A nemrég bemutatott 

tüzelőanyag-cellás mid-power koncepció előnye, hogy 

viszonylag kis TC-re és viszonylag kis H2-tankra van 

szükség. Mindkét fejlesztés csökkenti a költségeket. A 

beépített tüzelőanyag-cella elegendő ahhoz, hogy az 

autópályán is tartósan tartani lehessen a sebességet. 

Ugyanakkor a tisztán akkumulátoros E-Vivaro verzió 

75 kWh kapacitásához képest a 10,5 kWh teljesítményű 

akkumulátor is elegendő. A jóval kisebb akupakk miatt a 

jármű saját tömege is jóval kisebb, miközben a hasznos 

teher és a raktér méret változatlan. Mindemellett az 

FCEV furgon kb. 100 km-rel nagyobb hatótávval 

rendelkezik, mint a nagyobb (75 kWh) akkupakkal 

rendelkező, tisztán akkumulátoros Opel e-Vivaro.  Valós 

használati körülmények között is egy jól használható 

modellről beszélhetünk tehát, amelynek kereskedelmi 

árát a források még nem árulják el. 

Az Opel esetében a Vivaro-E Hydrogen modellt az 

Opel Special Vehicles gyártja Rüsselsheimben, és a 

flottás ügyfelek 2021 őszén vehetik át az első darabokat 

Németországban és Franciaországban. Egy vezérigaz-

gatói interjú alapján évente körülbelül 1.000 darabot 

gyártanak az FCEV furgonból, tehát az Opel viszonylag 

kis szériában kísérletezik a hidrogén TC hajtáslánccal. 

A Renault hidrogén üzemanyag-cellás modelljeiről 

már korábban írtunk, azonban új fejlemény, hogy június 

elején létrejött a Renault Group és a Plug Power közös 

vállalata, a Hyvia. A Hyvia újdonsága, hogy első piaci 

szereplőként kínál kulcsrakész hidrogén mobilitási 

szolgáltatást a könnyű haszonjármű (LCV) szegmens-

ben. Nem csak az FCEV furgonokat biztosítja tehát, 

hanem a hidrogén-töltőállomásokat, azok telepítését, 

ellátásukat karbonmentes hidrogénnel, valamint a 

karbantartási és a flottamenedzsment szolgáltatásokat. 
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A Hyvia elnevezésű közös vállalat megalapításának 

szándékát a céget egyenlő arányban birtokló két 

tulajdonos már 2021. januárjában bejelentette. Úgy 

gondolják, hogy értékesítési stratégiájukban a francia 

piac jó kiindulási pont lehet Európa többi országa felé. A 

Renault Master platformjára fejlesztett három FCEV 

modellt 2021 végétől kínálják majd. Két modell 

áruszállításra, egy pedig személyszállításra lesz 

alkalmas. A két tulajdonos ebben a szegmensben 2030-ra 

30%-os piaci részesedést szeretne elérni, a gyártás négy 

franciaországi telephelyen történik majd, míg a K+F 

részleg és a központ Villiers-Saint-Frédéric-ben lesz.  

Forrás: 

Stellatis Press Kit: Hydrogen Fuel Cell – zero Emission, 2021. március  
www.h2-view.com/story/new-fuel-cell-powered-lcv-to-hit-roads-by-the-end-of-2021/  

www.h2-view.com/story/opel-unveils-new-fuel-cell-electric-vehicle-with-a-range-of-400km/  

 

Az Opel által májusban bemutatott Vivaro-e Hydrogen. Kép: H2-view 

https://villanyautosok.hu/2021/05/18/itt-az-opel-furgonja-hidrogenhajtassal/ 

https://en.media.renaultgroup.com/news/hyvia-renault-group-and-plug-powers-joint-venture-

leads-the-way-to-a-complete-ecosystem-of-fuel-cell-powered-lcvs-green-hydrogen-and-

refueling-stations-across-europe-84af-989c5.html 

  

Vállalati hírek 

Bloom Energy – SK Group 

A Bloom Energy április végén bejelentette, hogy a dél-

koreai SK Engineering & Construction vállalattal 

közösen sikeresen telepített egy 100 kW-os szilárd-

oxidos, tiszta hidrogénnel üzemelő tüzelőanyag-cellát 

(SOFC) Dél-Koreában, Ulsan városában. A dél-koreai 

vállalat egyébként az SK Group egyik leányvállalata és 

Magyarországon főként az akkumulátoriparból ismert. 

Kis kapacitású pilot egységről van szó egyelőre, de a 

Bloom Energy és az SK 2022-ben már az 1 MW-os SOFC 

rendszer üzembe állítását tervezi. A SOFC tüzelőanyag-

cellás rendszer az SK Advanced vállalat egyik ipari 

üzemében melléktermékként keletkező hidrogént 

hasznosítja a CO2-kibocsátásmentes villamos energia 

termelésére. Az SOFC rendszerek beszállítója, 

karbantartója és üzemeltetője a Bloom Energy lesz. 

Országos hidrogénstratégia szintjén Dél-Korea azon 

kevés országok egyike, amely földgáz alapon nagy 

kapacitású, tüzelőanyag-cellás villamosenergia-termelést 

irányoz elő: 2040-re Dél-Korea 8 GW centralizált, és 

mintegy 2,1 GW decentralizált tüzelőanyag-cella 

kapacitást tűzött ki célként. Az országban már jelenleg is 

működik több, egyenként 20-50 MWe kapacitású MCFC 

TC- erőmű. 

Az SK Innovation kapcsán még egy figyelemre 

méltó hírt kell kiemelnünk, különösen annak tükrében, 

hogy Magyarországon a vállalat leginkább akkumulátor-

gyárairól ismert a szélesebb közvélemény körében. Ezév 

elején jelentették be, hogy az SK Innovation 

akkumulátorgyárat létesít a Fejér megyei Iváncsán. 

Magyarország történetében ez a kb. 2,2 milliárd dollár  

értékű beruházás lesz az eddigi legnagyobb zöldmezős 

létesítmény. Az SK Group kora tavasszal jelentette be, 

hogy az elkövetkező öt évben 16,5 milliárd amerikai 

dollárnak megfelelő összeget fordít dél-koreai 

hidrogéniparának fejlesztésére. Ez az összeg 

hozzávetőlegesen hatszorosa(!) az iváncsai 

akkumulátorgyár beruházási költségének. Ugyancsak 

tavaszi bejelentés, hogy az SK Group – amely nem 

mellékesen Dél-Korea legnagyobb olajfinomító vállalata 

is – további 1,5 mrd USD befektetéssel részesedést 

vásárol az amerikai Plug Power hidrogéntechnológiai 

cégben. Így keletkező 10%-os tulajdoni hányadával 

gyakorlatilag a Plug Power legnagyobb részvényesévé 

válik. A fejlesztések nagyságrendjét jól mutatja, hogy a 

tervek szerint Dél-Koreában 2025-re 4,7 mrd amerikai 

dollárt fordítanak egy rendkívül nagy kapacitású, LNG 

bázison és széndioxid-leválasztással (CSS) működő 

„kék” (low-carbon) hidrogén-üzem építésére. Ennek az 

egyetlen üzemnek a kapacitása 250.000 tH2/év lesz. Az 

összehasonlítás kedvéért megemlítjük, hogy ez 

Magyarország teljes éves hidrogén-előállításának 

nagyjából a kétszerese. 2025-ben jó eséllyel ez lesz a világ 

legnagyobb kapacitású kék hidrogént előállító üzeme. A 

két, fent említett SK Group bejelentés együttes értéke 

16,5 + 1,5= 18 mrd USD értéket képvisel a hidrogén 

szektor területén. 

Forrás: www.businesswire.com/news/home/20210427006058/en/ 

https://asia.nikkei.com/Spotlight/Environment/Climate-Change/South-

Korea-s-SK-Group-to-invest-16bn-in-hydrogen-energy-by-2025  

https://asia.nikkei.com/Business/Energy/South-Korean-conglomerate-

SK-makes-big-push-into-hydrogen 

A cikk a 10. oldalon folytatódik >> 

https://www.stellantis.com/content/dam/stellantis-corporate/news/media-events/HYDROGEN-FUEL-CELL-ZERO-EMISSION_PRESSKIT.pdf
http://www.h2-view.com/story/new-fuel-cell-powered-lcv-to-hit-roads-by-the-end-of-2021/
http://www.h2-view.com/story/opel-unveils-new-fuel-cell-electric-vehicle-with-a-range-of-400km/
https://villanyautosok.hu/2021/05/18/itt-az-opel-furgonja-hidrogenhajtassal/
https://en.media.renaultgroup.com/news/hyvia-renault-group-and-plug-powers-joint-venture-leads-the-way-to-a-complete-ecosystem-of-fuel-cell-powered-lcvs-green-hydrogen-and-refueling-stations-across-europe-84af-989c5.html
https://en.media.renaultgroup.com/news/hyvia-renault-group-and-plug-powers-joint-venture-leads-the-way-to-a-complete-ecosystem-of-fuel-cell-powered-lcvs-green-hydrogen-and-refueling-stations-across-europe-84af-989c5.html
https://en.media.renaultgroup.com/news/hyvia-renault-group-and-plug-powers-joint-venture-leads-the-way-to-a-complete-ecosystem-of-fuel-cell-powered-lcvs-green-hydrogen-and-refueling-stations-across-europe-84af-989c5.html
http://www.businesswire.com/news/home/20210427006058/en/
https://asia.nikkei.com/Spotlight/Environment/Climate-Change/South-Korea-s-SK-Group-to-invest-16bn-in-hydrogen-energy-by-2025
https://asia.nikkei.com/Spotlight/Environment/Climate-Change/South-Korea-s-SK-Group-to-invest-16bn-in-hydrogen-energy-by-2025
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Alstom - Helion Hydrogen Power  

Az Alstom áprilisban bejelentette, hogy megvásárolta a 

tüzelőanyag-cella fejlesztéssel foglalkozó Helion 

Hydrogen Power nevű, 30 fős mérnökirodát. Az 

akvizíció illeszkedik az „Alstom in Motion” stratégiai 

tervbe, melynek keretében az Alstom igyekszik 

kiterjeszteni tudását a fenntartható és intelligens 

mobilitási megoldásokra, így az üzemanyag-cellás 

hajtásláncra is. A Helion eddig nagy teljesítményű 

tüzelőanyag-cellák tervezésével, fejlesztésével, 

gyártásával, mérnöki támogatásával és 

ügyféltréningekkel, tehát lényegében a teljes TC 

értéklánccal foglalkozott főként Franciaországban, de 

több nemzetközi projektben is részt vett. Az akvizíció 

után a cég teljes egészében az Alstom leányvállalata lett, 

új neve „ALSTOM Hydrogène S.A.S.”. 

Forrás: Alstom sajtóközlemény, 2021.04.01. 

ITM Motive 

Az ITM Power, az önmagát „energiatárolási és tiszta 

üzemanyag szakértőként” definiáló vállalat ITM Motive 

Limited (’ITM Motive’) néven létrehozott egy vadonatúj 

leányvállalatot a hidrogén-töltőállomások valamennyi 

eszköze, erőforrása és személyi állománya számára. A 

sheffieldi székhelyű vállalat önállóan és rugalmasan 

dolgozhatja ki az újonnan építendő hidrogén- 

öltőállomások üzleti terveit. Az ITM Motive mint önálló 

vállalat ezzel egyébként a legnagyobb hidrogén-

töltőállomás üzemeltetővé vált Nagy-Britanniában, 

ugyanis már most is tizenkét H2-töltőállomást üzemeltet. 

E portfólió teljes hidrogén előállítási kapacitása 

3,1 tH2/nap, teljes kitankolási kapacitása pedig 7,8 tH2/nap. 

Maximális kihasználás mellett e portfólió 9,27 millió £ 

éves jövedelmet termelhetne. 

Mindezek tükrében nem meglepő, hogy az ITM 

Power az Egyesült Királyság vezető szakértője a 

Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) 197-es számú 

Technikai Bizottságának (TC), amely szabványokat és 

 

Kép: ITM Power  

 
Kép: Helion 

műszaki útmutatásokat dolgoz ki hidrogén-technológi-

ákhoz, beleértve az elektrolizálókat és a H2 üzemanyag 

töltőállomásokat. A CEN-nél (Comité Européen de 

Normalization), a 268 WG5 Technikai Bizottságban 

szintén vezető szakértő. Ez a bizottság az alternatív 

üzemanyagok infrastruktúrájáról szóló 2014/94/EU 

irányelvvel harmonizált szabványok kidolgozását végzi. 

Forrás: https://hydrogen-central.com/itm-motive-12-hydrogen-refuelling-stations-uk/  

Cummins - NPROXX 

A két vállalat közötti együttműködés még 2020-ban 

köttetett, de az első kézzel fogható eredmények most 

kezdenek megmutatkozni. A Cumminsról közismert, 

hogy meghatározó piaci szereplő a különböző 

hajtásláncok, köztük a hidrogén üzemanyag-cellás 

hajtáslánc fejlesztése terén is. Az utóbbi években 

felvásárlások révén jelentős szereplő lett az elektrolízis 

alapú hidrogén előállításban és az elektrolízis 

technológiában is. A kevésbé közismert NPROXX cég is 

globális, vezető piaci szereplő a különböző Type-4-es 

tartályok tervezése, fejlesztése és gyártása terén. Közel 40 

éves tapasztalattal rendelkeznek a szénszál erősítésű 

kompozit tartályok, köztük a hidrogéntartályok gyártása 

terén. A Cummins széleskörű hidrogén kompetenciái 

között az on-board hidrogéntárolás hiányos volt. Egy 

Cummins méretű - a Fortune500 lista 150. helyén álló - 

partnerrel pedig az NPROXX sokkal jelentősebb 

termékfejlesztést, gyártókapacitás-növekedést tud elérni, 

miközben annak kockázatait is csökkenti. Az NPROXX 

különböző nyomásszintű hidrogéntartályai alkalmasak a 

személyautókba, könnyű és nehézteherautókba és 

buszokba, vasúti járművekbe. Termékei között megtalál-

hatók a telepített alkalmazásokhoz való hidrogéntárolók 

is, például hidrogén-töltőállomásokhoz, vagy 

energiatároló, illetve energiatermelő alkalmazásokhoz. 

https://hydrogen-central.com/itm-motive-12-hydrogen-refuelling-stations-uk/
https://fortune.com/company/cummins/fortune500/
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A 350, 500 és 700 bar-os tartályok a következő ipari 

szabványok szerinti tanúsítással rendelkeznek: ADR; 

DIN EN 12245: Transportable Gas Cylinder; ISO 11119-3: 

Transportable Gas Cylinder; EC 79: Fuel Tanks; UN ECE 

R134: Hydrogen fuel Cell Vehicle Safety. 

Telepített alkalmazásokhoz a mellékelt ábrán is 

látható, moduláris jellegű, 10, 20 vagy 40 láb méretű 

konténerbe szerelt tárolóegységekeket gyártja. Egy 

németországi busz H2-töltőállomáshoz készült a 

mellékelt ábrán látható tárolóegység, amely 500 kgH2 

tárolására alkalmas. A Kölnhöz közeli meckenheimi 

töltőállomáson két ilyen konténeres egységet helyeznek 

el a 20 db-os hidrogén TC buszflotta kiszolgálására. Az 

on-board (Type-IV) hidrogéntartályokra is mutat példát 

az alsó ábra: jelenleg gyakori megoldás, hogy a 

kardánbox helyére is beépítenek egy tartályt. Az 

NPROXX már a 2019-es Hannover Messe keretében 

bemutatta 700 bar-os (on-board) tartályát, amely jelentős, 

6,4%(m/m) tömegszázalékos hidrogéntárolási sűrűséggel 

rendelkezik. A cég a Type-IV hidrogéntartályok 

élettartamát 30 évben adja meg, ami csaknem duplája a 

Type-I vagy Type-II tartályok élettartamának. 

Forrás: 
https://www.businesswire.com/news/home/20201113005546/en/Cumm

ins-Closes-on-NPROXX-Joint-Venture-for-Hydrogen-Storage  
https://fuelcellsworks.com/news/germany-new-hydrogen-bus-

refuelling-station-at-meckenheim-is-close-to-becoming-operational/  

Gazprom - RAS 

Június elején a Gazprom és az Orosz Tudományos 

Akadémia (RAS) képviselői megállapodást kötöttek, 

hogy közösen dolgoznak ki hidrogénnel, hidrogén-

technológiákkal kapcsolatos tanulmányokat. E 

tanulmányok célja a környezetkímélő és költség-

hatékony hidrogénelőállítás tudományos kihívásainak 

megoldása, leginkább a hidrogén földgázból történő 

előállítása, valamint a hidrogénszállítással kapcsolatos 

területeken. A közös vizsgálatok eredményeit a 

Gazprom 2050-ig szóló fenntartható fejlődési 

forgatókönyvei is figyelembe veszik majd. 

Forrás: Gazprom sajtóközlemény, 2021.06.28. 

Linde - MVM 

Végül, de nem utolsó sorban jelentős magyarországi 

fejleményről is beszámolhatunk a vállalati 

együttműködések terén. Május közepén a LINDE Gáz 

Magyarország Zrt. és az MVM Energetika Zrt. stratégiai 

keretmegállapodást írt alá tiszta hidrogén projektek 

hazai, közös megvalósítása érdekében. A megállapodás 

definiálja a tiszta (zöld és kék) hidrogén projekt 

irányokat, és kinyilvánítja, hogy a két nagyvállalat a 

 

 

Type-IV telepített hidrogéntároló egység látványterven, és egy 

németországi (Meckenheim) H2 töltőállomáson. A berendezés 

mintegy 500 kg hidrogén tárolására alkalmas. Kép: NPROXX 

jövőben szorosan együttműködik kísérleti 

hidrogénprojektek kidolgozásában és megvalósításában 

Magyarországon és a környező országok piacain, amihez 

kölcsönösen igénybe veszik egymás tudásbázisát és 

erőforrásait. Az együttműködés a következő fő 

területekre fókuszál:  

• karbonmentes hidrogén elektrolízissel történő 

előállítása a Linde Csoport saját technológiái és az 

MVM Csoport megújuló energiaforrásainak 

alkalmazásával, 

• közlekedés zöldebbé tétele: hidrogén-töltőállomások 

létesítése autóbuszok, kamionok, személyautók és 

vonatok számára, 

• villamos energia és (föld)gáz infrastruktúra együttes 

fejlesztése - zöld hidrogén gyártása és tárolása, 

használata a földgázhálózat alkalmazásával, 

elsősorban szezonális áramtárolási lehetőségek 

megvalósítása, 

• ipari felhasználások dekarbonizációja (pl. erőművek 

szén-dioxid-kibocsátásának csökkentése). 

A megállapodás aláírása „szimbolikus” helyszínen, 

az ország első mobil hidrogén-töltőállomásán került sor, 

amelyről külön cikkben tudósítunk az 1-3 oldalon. 

Forrás: MVM sajtóközlemény, 2021.05.17. 

https://www.businesswire.com/news/home/20201113005546/en/Cummins-Closes-on-NPROXX-Joint-Venture-for-Hydrogen-Storage
https://www.businesswire.com/news/home/20201113005546/en/Cummins-Closes-on-NPROXX-Joint-Venture-for-Hydrogen-Storage
https://fuelcellsworks.com/news/germany-new-hydrogen-bus-refuelling-station-at-meckenheim-is-close-to-becoming-operational/
https://fuelcellsworks.com/news/germany-new-hydrogen-bus-refuelling-station-at-meckenheim-is-close-to-becoming-operational/
https://www.gazprom.com/press/news/2021/june/article532360/
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Chile a „titkos” hidrogén favorit  (folytatás az 1. oldalról) 
 

Chile 2020 végén mutatta be „Nemzeti Zöld Hidrogén 

Stratégiáját”, amely már a címében is arra utal, hogy az 

ország bőséges megújuló energia potenciáljára kíván 

építeni, és ebből fakadóan elsődlegesen zöld hidrogén 

előállítására fókuszál. A stratégia [4] három fő célja: 

• 2025-re – beépített vagy tervezés alatt álló – 5 GW 

elektrolizáló kapacitás; 2030-ra pedig 25 GW(!), 

• 2030-ra világszinten a legkedvezőbb zöld hidrogén 

előállítási költség elérése, 

• 2040-re Chile a világ három legnagyobb hidrogén 

exportőrének egyike lehet. 

Chile megújuló energia potenciálja rendkívül nagy. 

Az ország a 2025-re kitűzött megújuló alapú 

villamosenergia-termelési célt már most elérte, 2030-ra 

pedig 70% lehet a grid-mix megújuló alapú villamos 

energia részaránya. Emiatt a megújulós iparág új üzleti 

lehetőségeket keres, amelyek egyike a zöld hidrogén 

előállítás és export. Az ország északi részén található 

Antofagasta és Atacama sivatagok a világ legjobban 

besugárzott (irradiation) területei közé tartoznak: az egy 

tengelyes napkövetéssel ellátott PV rendszerek 

kapacitásfaktora 35% az északi területeken. Délebbre, 

Patagóniában pedig rendkívül jók a szélviszonyok – a 

120 m toronymagasságú szélerőművek kapacitásfaktora 

60% körüli. Megjegyezzük, hogy e kapacitásfaktorok kb. 

2-2,5-szeres(!) értékeket jelentenek a magyarországi PV 

és szélerőműves kapacitásfaktorokhoz képest. Nem 

véletlen, hogy a mellékelt ábra szerint a megújuló alapú 

villamos energia LCOE költsége igen kedvezően alakul, 

és ez nyilván jó alapot teremt a zöld hidrogén 

előállításához is. Chile energetikai minisztere, Juan 

Carlos Jobet szerint az ország 2050-re 25 millió tonna 

hidrogént fog előállítani, amelynek exportértéke 

nagyjából 30 mrd USD lesz [4]. 

Chile hidrogénstratégiája szerint – melyet a 

McKinsey tanácsadó cég támogatott számításokkal,  

 
PV és szélerőműves villamosenergia-termelés LCOE  

költsége Chilében. Forrás: [4] 

modellezésekkel – 2030-ra a világ legkedvezőbb zöld 

hidrogén előállítási árát tudja elérni az Atacama 

sivatagban: 1,3 – 1,4 USD/kg. Ebben természetesen nincs 

benne a szállítás és disztribúció költsége, de a jelenlegi 

elemzések, és az alább bemutatásra kerülő konkrét 

projektek tervei alapján még a kontinentális léptékű 

szállítással együtt is verenyképesek lehetnek az 

Európában előállított zöld hidrogén árához képest.  

 

Zöld hidrogén várható 

előállítási költségei 

(USD/kg) 2030-ban a 

világ egyes régióiban. 

Chile esetében a 

legkedvezőbb adottságú, 

Atacama-sivatagot 

alapul véve. Forrás: [4] 

 

A stratégia három fázisra bontja a fejlesztéseket, 

amelyek időrendben a következők: 

I. fázis: belföldi hidrogénhasználat felfuttatása: pl. az 

importált ammónia egy részének kiváltása hazai 

gyártás révén, vagy a szürke H2 kiváltása zöld 

hidrogénnel pl. finomítói eljárásokban, közlekedési 

célú H2-használat a nehézgépjárműveknél, 

II. fázis: zöld hidrogén (és származékai, így pl. ammónia) 

exportja még a 2020-as évtized vége előtt. Emellett a 

hazai közlekedési felhasználás és gázhálózati 

bekeverés elősegítése (akár 20%-os mértékig), 

III. fázis: az export felvevő piacok megerősödnek és 

jelentős mennyiségű H2 előállítása és exportja válik 

lehetővé. Kiépül a szükséges szállítási 

infrastruktúra. Jelentősen nő a kereslet a zöld 

hidrogénen alapuló (dekarbonizált) hajózási és 

repülési üzemanyagok iránt. 

A mellékelt ábra szerint a chilei hidrogén ágazat igen 

jelentőssé válna a következő évtizedekben [4]: 

- 2050-ig 15%-os éves átlagos növekedési ütem (CAGR) 

várható a hidrogénpiacon. Az ebből származó 

bevétel 2030-ra 5 mrd amerikai dollár lehet. Ezen 

belül 2 mrd dollár lehet a hazai, és 3 mrd USD az 

export árbevétel, 

- 2050-re a chilei hidrogénszektor  várható forgalma 

33 mrd USD lehet. Ezen belül 72% (24 mrd USD) 

lenne az export értéke és 28% (9 mrd USD) a hazai 

felhasználás értéke. Távlatilag ez azt jelenti, hogy a 

H2-szektor a chilei bányászattal válna egyenrangúvá 

- a fenti növekedési pályához a stratégia jelentős  
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addicionális megújulóenergia-termelő kapacitások 

beépítését irányozza elő: 2030-ra 40 GW, 2040-re 200 

GW, 2050-re pedig 300 GW,  

- a beépített elektrolizáló teljesítményt illetően 2030-ra 25 

GW-ot(!) terveznek, amely akár világrekord is lehet 

– Kína időközben megjelenő fejlesztéseitől függően. 

 
Chilei zöld hidrogén előállítás költséggörbéi. Forrás: [4] 

Egyes európai, különösen a tavaly megjelent német 

hidrogénstratégiából pedig tudjuk, hogy számottevő 

hidrogénimportot terveznek. A német stratégia 

2 milliárd eurót irányoz elő nemzetközi együttmű-

ködésekre. Az érdekelt partnerek már a kooperáción 

dolgoznak, sőt, egy világszinten is újdonságnak számító 

klímasemleges e-üzemanyagokat (e-fuel) gyártó üzemet 

terveznek Chilében, „Haru Oni” néven. Lényegében egy 

nemzetközi Power-to-X projektről van szó, amely 

elsőként kap támogatást a német hidrogénstratégia 

keretében a Német Szövetségi Gazdasági és Energetikai 

Minisztériumtól. Peter Altmaier miniszter 2020 végén 

jelentette be a 8,23 millió eurós támogatás biztosítását a 

projektre, amely nyilvanvalóan a német ipart is 

támogatja, hiszen az egyik fő kivitelező a Siemens 

Energy lenne. Altmaier ekkor elmondta: „A német 

vállalatok a hidrogéntechnológiák élvonalába tartoznak 

globális szinten, és erre a Haru Oni projekt remek példa. A 

projekt demonstrálja, hogy zöld hidrogént és különböző 

származtatott energiatermékeit fenntartható módon lehet 

előállítani német technológiával, akár egy másik kontinensen 

is, jelen esetben konkrétan Chilében.” A chilei projekt 

egyrészt segíti a német hidrogénimportot egy 

megbízható zöld hidrogén exportőr megjelenésével, 

másrészt már most előkelő helyet biztosít a német 

cégeknek a hidrogéntechnológiák ígéretes nemzetközi 

piacán. A várakozások szerint a zöld hidrogén előállítása 

a jövőben még ilyen jelentős földrajzi távolságban, sőt, a 

szállítás költségét is figyelembe véve olcsóbb lehet, mint 

a németországi megújuló energiaforrásokon alapuló  

hidrogéngyártás. Június végén a két ország energetikai 

minisztere – a német Peter Altmaier és a chilei Juan 

Carlos Jobet – közös nyilatkozatot írt alá a két ország 

közös hidrogén munkacsoportjának létrehozásáról. 

 
A chilei zöld hidrogén piac volumenének várható fejlődése 

 (BUSD: milliárd USA dollár). Forrás: [4] 

A chilei-német „Haru Oni” projekt megújuló alapú 

villamos energiából – elektrolízis révén – zöld hidrogént 

állít elő. Ebből készül azután a metanol és a szintetikus 

benzin, amelyek low-carbon alternatív üzemanyagként 

használhatók a közlekedésben. A Siemens Energy ehhez 

egy integrált, kereskedelmi célú üzemet hoz létre a 

patagóniai Punta Arenasban. Az üzemet, pontosabban 

termékeit azért nevezik e-Fuel-nek, mert főleg 

szélenergiából származó villamos energia segítségével 

állítanak elő hidrogént, a szintézishez szükséges 

széndioxidot pedig a levegőből választanák le. A Haru 

Oni projekt ezzel gyakorlatilag a laboratóriumból az 

ipari alkalmazás szintjére lépteti elő az innovatív 

technológiát. 2022-ben, a kezdeti, pilot fázisban 130.000 

liter e-Fuel-t gyártanak majd az üzemben. 2024-re a 

termelés elérheti az 55 millió litert, 2026-ra pedig az 550 

millió litert. A cél e technológia ipari léptékű 

implementációja, bár meg kell jegyeznünk, hogy még az 

550 millió liter/év üzemanyag is csak egymillió „átlagos” 

személyautó éves üzemanyag-ellátását tudja biztosítani, 

ami globális léptékben csekély, de egy ennyire újszerű 

technológiánál így is figyelemre méltó fejlődés. A 

Siemens a Chilében előállított szintetikus üzemanyag 

felhasználóiként más partnereket, pl. a Porsche AG-t is 

bevonja a projektbe. Chilei részről – mások mellett – az 

AME (Andes Mining & Energy) mint jelentős hazai 

energetikai cég, valamint leányvállalata, a HIF (Highly 

Innovative Fuels) vesz részt a projektben. 

Németország mellett Chile más európai országokkal 

is tárgyal. A chilei energiaügyi miniszter 2021 

márciusában szándéknyilatkozatot írt alá a rotterdami 

kikötő üzemeltetőjével zöld hidrogén beszállítására.  

A cikk folytatódik a 15. oldalon >> 
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E megállapodás segíti a chilei befektetőket a zöld 

hidrogén projektek megvalósításában, mert 

megalapozottabban hozhatnak döntést ilyen típusú 

beruházások elindításáról. A rotterdami kikötő már 

jelenleg is fontos multi-energia „hub” Európában, ahol 

jelentős olaj- és gázipari cégek működnek. Emellett 

Hollandia európai szinten is igen jelentős hidrogén-elő-

állító a maga 800 kt/év szürke hidrogén termelésével[2]. 

2021 áprilisi Hidrogén Hírlevelünkben található egy 

cikk a rotterdami kikötő tervezett fejlesztéséről, 

hidrogénelosztó központtá (hub) alakításáról. Az ezt 

megelőző Hírlevélben pedig éppen a formálódó észak-

holland hidrogénvölgyről közöltünk terjedelmes cikket. 

A szálak tehát összeérnek, és a nagyívű elképzelések 

lassan konkrét, egymással összekapcsolódó projektekben 

öltenek testet. 

Mindezek mellett az is ismeretes, hogy Chile és 

Szingapúr között is létrejött egy megállapodás annak 

megvizsgálására, hogy hogyan lehetne Szingapúrba, 

illetve az egyéb ázsiai piacokra szállítani a Dél-

Amerikában előállított hidrogént. Ahogy a fentiekben 

már említettük, a tengeren túli (zöld) hidrogén export 

kifejezetten része, illetve célja Chile 

hidrogénstratégiájának.  

Forrás: 

[1] https://www.bmwi-energiewende.de/EWD/Redaktion/EN/ 

Newsletter/2020/11/Meldung/news2.html 

[2] https://www.pv-magazine.com/2021/03/19/chile-wants-to-export-

green-hydrogen-to-port-of-rotterdam/ 

[3] www.h2-view.com/story/a-new-hydrogen-reality-haru-oni-the-

worlds-first-integrated-e-fuels-plant/ 

[4] Ministry of Energy, Government of Chile (2020): Green 

Hydrogen Strategy. 

  

Zöld ammónia beruházási tanulmány Pétfürdőn 

Bige Zoltán, stratégiai igazgató, Nitrogénművek Zrt. 

Az Európai Green Deal (Zöld Megállapodás) célja, hogy 

az EU gazdasága modern, erőforráshatékony és 

versenyképes legyen. A stratégia biztosítja, hogy az 

üvegházhatású gázok kibocsátásának mértéke 

drasztikus tempóban a karbonsemleges szintre 

csökkenjen, a gazdaság fejlődése fennmaradjon az 

erőforrások hatékony felhasználása mellett és az 

átalakulásban ne legyenek lemaradók. Ezeket az elveket 

tartotta szem előtt a Nitrogénművek is, amikor az 

iparágban az elsők között megvalósíthatósági tanulmány 

kidolgozásába kezdett a „zöld” ammónia előállítás hazai 

bevezethetőségéről. A műtrágyaipar korábban is 

rendelkezett semleges vagy alacsony kibocsátású 

technológiával, de a megvalósításáról csak az utóbbi 

időszakban lehet egyre többet hallani. Ugyanakkor, az 

első belépők megerősítik azt a tényt, hogy megfelelő 

támogatások és szabályozási környezet nélkül, egyelőre 

ipari méretű beruházást nem lehet megvalósítani. 

 
Nitrogénművek gyártelep Pétfürdőn. Kép: Nitrogénművek 

Az Európai Unió Farm-to-Fork, azaz a „termelőtől a 

fogyasztóig” szemléletű stratégiája fontos része a Zöld 

Megállapodásnak, amely a mezőgazdaság átalakítását 

tűzte ki egyik céljául. Ebben a komplex környezetben 

helyezkedik el és kap fontos szerepet a műtrágyaipar. A 

műtrágyagyártás a növényi tápanyag és energiaipar 

metszetében helyezkedik el. Megfelelő szabályozási és 

támogatási rendszerrel meghatározó szerepet játszhat a 

legégetőbb európai kihívások megoldásában. E 

kihívások nyilvánvalóan jelentősek! Az energia-

infrastruktúra átalakítása, a zöld energia árának 

versenyképessé válása, áttörő technológiai újítások és az 

alacsony kibocsátású termékek piacának fejlődése, mind 

szükségesek a jelentős előrelépéshez. 

A Nitrogénművek az EBRD-val együttműködve 

egyrészt azon dolgozik, hogy növekedjen a péti 

ammónia-előállítás energiahatékonysága, másrészt 

vizsgálja annak módját, hogy megújuló energia 

felhasználásával hogyan lehetne a „zöld” ammónia 

előállítását meglévő gyártófolyamatba integrálni. A 

megújuló energia jelen esetben elektrolízissel előállított 

zöld hidrogén lenne. A tervek szerint a kalcium-

ammónium-nitrát (CAN) műtrágya előállítása során 

használnák fel a zöld ammóniát. A fejlesztés eredménye 

jelentősen csökkentheti az ammóniatermeléssel járó CO2-

kibocsátást, segítve a magyar és az EU-s széndioxid-

csökkentési célok elérését. A vállalat fő terméke a CAN 

(Pétisó). Európában itt áll rendelkezésre az egyik 

legnagyobb termelési kapacitás. A CAN a legzöldebb 

nitrogén műtrágya a mezőgazdaságban bármely más 

mezőgazdasági nitrogénforráshoz képest, mivel a 

termelés során minimális N2O és CO2 szabadul fel. 

https://www.bmwi-energiewende.de/EWD/Redaktion/EN/%0bNewsletter/2020/11/Meldung/news2.html
https://www.bmwi-energiewende.de/EWD/Redaktion/EN/%0bNewsletter/2020/11/Meldung/news2.html
http://www.h2-view.com/story/a-new-hydrogen-reality-haru-oni-the-worlds-first-integrated-e-fuels-plant/
http://www.h2-view.com/story/a-new-hydrogen-reality-haru-oni-the-worlds-first-integrated-e-fuels-plant/
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Pétfürdő ideális helyen fekszik az élvonalbeli 

beruházások szempontjából. Európa legmodernebb 

salétromsav és CAN gyártó kapacitása itt található az 

elmúlt évek jelentős beruházásainak köszönhetően. Ez 

utóbbi fejlesztések elősegíthetik a „zöld” műtrágya-

gyártást is. Az üzem 300 hektárt meghaladó területtel 

rendelkezik, amely terület szél- és napenergia-termelés 

szempontjából is kiváló. A komplett beruházás része egy 

200 MW csúcsteljesítményű napelempark, egy 45 MW 

csúcsteljesítményű szélerőmű park és az optimális 

energiafelhasználást biztosító 400 MWh tárolókapacitás. 

A megtermelt energiát 100 MW-os elektrolízis 

technológia hasznosítaná napi 18 tonna hidrogén és 

144 tonna oxigén előállítására. A megtermelt 

36 000 tonna zöld ammóniából 100 000+ tonna pétisó 

gyártható, ami kiegészítené a jelenlegi 1,4 millió tonnás 

gyártói kapacitást. A vállalat teljes termelésére vetítve a 

beruházás 7-8%-os energiacsökkenést céloz meg. 

A hidrogén mellett, a megtermelt oxigén 

felhasználása is vizsgálat tárgyát képezi. Az oxigén egy 

részét az ammónia üzemi szekunder bontó hatásfokának 

javítására használhatják, csökkentve ezáltal a 

szintézisgáz inert szintjét. Másik felhasználási lehetőség 

a salétromsav üzemekben kínálkozik, ahol az abszorpció 

hatásfokát tudják javítani. 

A jelenlegi kalkulációk szerint a „zöld” ammónia 

gyártása nem lesz versenyképes a konvencionális 

termékekkel, de ezek a beruházások elengedhetetlenek a 

technológia továbbfejlődéséhez. A beruházás nem csak 

technológiai, de üzleti modellváltást és piaci 

innovációkat is generál, melyek igazán komplexé teszik 

azt. Nem elég a technológiai fejlesztéseket figyelemmel 

kísérni. Az a legeredményesebb, ha a vállalatok aktív 

szerepet vállalnak a tanulási görbe jelenlegi szintjén is. 

Az európai műtrágyaipar jelenleg is az élvonalban 

jár a hatékonyság területén, ugyanakkor az egyik 

legjelentősebb üvegházhatású gáz (ÜHG) kibocsátó. Még 

nem publikus a „zöld” hidrogén felhasználásának 

ammóniaüzemi energiafajlagosaiban mért hatása, de az  

ÜHG-kibocsátás jelentős csökkenése egyértelműen 

látszik. Minden tonna „zöld” ammónia gyártásával 

2 tonnával kevesebb CO2 kerül a légkörbe. Minden tonna 

„zöld” hidrogénnel pedig kb. 10 tonnával csökken a 

CO2-kibocsátás. Ez már jelentős abszolút 

kibocsátáscsökkenés. 

A műtrágyagyártás sokáig a fenntarthatósági 

célkitűzések megoldhatatlan szektorába tartozott, annak 

ellenére, hogy a végtermék nagyban hozzájárul a célok 

eléréséhez és nem helyettesíthető mással (élelmezés-

biztonság, termőföldek optimális használata, erdősítés). 

Az egyre több helyen megjelenő hasonló projektek 

megváltoztathatják ezt a felfogást. A szektorban az 

elmúlt évtizedek beruházásai, elsősorban az 

energiahatékonyságról szóltak, az abszolút ÜHG- 

kibocsátás szintjét viszont nem tudták jelentősen 

befolyásolni. Jelentős csökkenés alapanyagváltás nélkül 

nem érhető el! 

A technológia adta lehetőségeket a Nitrogénművek is 

kihasználta az elmúlt évek jelentős beruházásaival. A 

Nitrogénművek új, világszínvonalú savüzemeiben a 

dinitrogén-oxid (N2O) fajlagos kibocsátása a korábbi 

technológiákhoz képest (2008 óta) több mint 99%-kal 

csökkent az alkalmazott katalitikus megsemmisítési 

eljárás következtében. Ez az eljárás jelenleg a világon a 

leghatékonyabb a szén-dioxidnál 300-szor nagyobb 

üvegházgáz-potenciállal bíró dinitrogén-oxid 

csökkentésére. A kombinált katalizátor működése a 

mérgező nitrózus gázok kibocsátását is 60 %-kal 

csökkentette. 

A megvalósíthatósági tanulmányban vizsgált projekt 

az egyik legnagyobb „zöld” ammónia beruházás lehet 

Európában, de még így is csak 7-8%-a a Nitrogénművek 

teljes kapacitásának. Ugyanakkor elmondható, hogy a 

Nitrogénművek így termelt ammóniája közel 

karbonsemleges lehet és a megmaradó ammóniatermelés 

hatékonysági mutatói is tovább javulnak. Ugyanakkor 

nincs technológiai korlátja a hidrogéntermelés további 

növelésének, vagy akár a teljes termelés 

karbonsemlegesítésének. 

  

A földgáz-infrastruktúra felhasználása hidrogén szállítására 
 

Gaál László, üzletfejlesztési szakértő 

FGSZ Földgázszállító Zrt. 

Az FGSZ 2019 óta foglalkozik a hidrogén 

felhasználásának lehetőségével. Az azóta 

eltelt több mint két év során azonban 

rengeteg változás ment végbe a területen. 

2020-ban megjelent az EU Hidrogénstratégiája, amely a 

megújuló forrásból előállított hidrogént helyezi a földgáz  

szektor dekarbonizációjának középpontjába. E stratégia 

2050-ig vázolja fel a terveket, mely időszakot három 

szakaszra bontja: 2024-ig 6 GW elektrolízis alapú 

termelőkapacitás megvalósítása a cél, ami egyfajta 

demonstrációs fázisnak is tekinthető. 2030-ra pedig 

40 GW a célkitűzés. Itt már jelentős mennyiségű 

„megújuló gázról” beszélhetünk, ami a tervek szerint 

legalább 10 millió tonnának felel meg. Eleinte a jelenlegi 
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hidrogénfelhasználókat szeretnék átállítani környezet-

kímélőbb hidrogéntermelési módokra, majd olyan 

kiemelt szektorban terjesztenék el a technológiát, mint a 

cementgyártás, a fémkohászat, vagy az olajipar. Végül 

2030 és 2050 között lehetőség lenne arra, hogy a 

hidrogén energiahordozóként széles körben elterjedjen a 

lakossági és közlekedési felhasználásban. 

Amikor a nyugat-európai földgázszállító cégek 

tudomást szereztek az EU törekvéseiről, közösen 

megbíztak egy tanácsadó céget, amely megvizsgálta, 

hogy a meglévő földgázvezetékek alkalmasak-e a 

hidrogén szállítására. Ebből a kezdeményezésből 

született a European Hydrogen Backbone (EHB) 

kezdeményezés. Az elemzés 2021 elején tovább bővült, 

és immár 19 ország 23 földgáz TSO-ját tudhatja tagjai 

közt a szervezet. Az FGSZ is ekkor csatlakozott a 

csoporthoz. A közös vízió szerint 2040-re 39.700 km-es 

gerinchálózat állhat rendelkezésre az EU-ban, amely 

100%-ban hidrogén szállításra képes. Ez részben új 

vezetékekből áll majd (a mellékelt térképen sárgával 

jelölve), részben meglévő infrastruktúra átalakításával 

jönne létre. Ennek előnye, hogy minden más 

megoldásnál költséghatékonyabb, emellett a meglévő 

eszközök jelentős része felhasználható. Így a már 

megvalósult beruházások nem válnak elveszett 

költséggé. 

Az EHB legújabb tanulmánya, mely 2021 június 

közepén jelent meg, elemzi a hidrogén-előállítási és -

felhasználási potenciált, valamint az alternatív szállítási 

megoldásokat a kontinens területén. Az eredmények 

alapján 2050-ben a végső energiafelhasználás 20-25%-át 

teheti ki a hidrogén, amely a jelenlegi becslések szerint 

várhatóan 2.150 - 2.750 TWh/év közötti mennyiség lesz. 

Ekkora mennyiség előállításához megfelelő potenciállal 

rendelkezünk, ám a földrajzi eloszlás nem egyenletes. 

Szükségessé válik tehát a hidrogénfelesleggel rendelkező 

területek összekapcsolása azokkal az ipari központokkal, 

ahol jelentős igény merül fel. A tanulmány szerint a 

probléma leggazdaságosabb megoldása az, ha a meglévő 

földgázhálózatot tesszük alkalmassá hidrogénszállításra. 

Ahhoz, hogy a rendszer átalakítása megvalósul-

hasson, sok munka áll még előttünk. Példának okán a 

gázminőség elemzésére használt kromatográfok jelenleg 

nem képesek a hidrogént elválasztani a többi 

komponenstől, így cseréjük, vagy új eszközök beépítése 

válik szükségessé. Emellett lényeges a vezetékek 

állapotának a vizsgálata is, ami alapján eldönthető, hogy 

pontosan milyen beruházások szükségesek a minél 

nagyobb térfogatarányú hidrogénszállítás feltételeinek 

megteremtéséhez. 

Az infrastruktúra hidrogénszállításra való 

felkészítését a 2021 májusában megjelent Nemzeti  

 
European Hydrogen Backbone 2040-es tervezett állapot szerint.[1] 

Hidrogénstratégia is magában foglalja. A kitűzött cél 

szerint 2030-ra 240 MW elektrolizáló kapacitás, valamint 

36 ezer tonna karbonmentes és karbonszegény hidrogén 

előállítását kell majd megvalósítani. Emellett a stratégia 

2%(V/V) hazai bekeverést tűz ki célul, amit az elvégzett 

vizsgálatok eredményétől függően lehet emelni. 

Jól látható, hogy a stratégiák meghirdetésével 

egyértelművé váltak az elérendő célok. Ehhez 

kapcsolódóan nem csak a fent említett műszaki 

problémák megoldása szükséges, de tekintettel kell 

lennünk arra is, hogy a hidrogén tulajdonságai 

jelentősen eltérnek a földgázétól. Továbbá jelenleg 

hiányzik az a szabályrendszer, amely alapján a hidrogén 

kezelhető lenne. Szükséges a hidrogén-földgáz 

keverékekre, illetve a tiszta hidrogén szállítására 

vonatkozó szabványok és szabályzások megalkotása, 

amely folyamat uniós szinten jelenleg is zajlik. 

Várhatóan 2021 nyarán készül el a Megújuló Energiák 

Irányelv módosított változata, míg az év végén kerül sor 

a gázszállításra vonatkozó irányelv elfogadására. Ezek 

mentén szükséges lesz a nemzeti szabályzások 

kialakítása, finomhangolása. 

European Hydrogen Backbone (EHB) tanulmányok: 

[1] 2021 - Extending the European Hydrogen Backbone - A European 

hydrogen infrastructure vision covering 21 countries. (2021. április) 

[2] 2020 - European Hydrogen Backbone – How a dedicated 

hydrogen infrastructure can be created. (2020 július) 

https://gasforclimate2050.eu/wp-content/uploads/2021/06/European-Hydrogen-Backbone_April-2021_V3.pdf
https://gasforclimate2050.eu/wp-content/uploads/2020/07/2020_European-Hydrogen-Backbone_Report.pdf
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Szilárd oxidos elektrolizáló (SOEL) gyártás indul 

Az elemzések, statisztikák napjainkban három fő 

elektrolizáló típust különböztetnek meg az elektrolit 

típusa szerinti: i) alkálikus (AEL), ii) protoncserélő-

membrános (PEM), és iii) szilárd oxidos (SOEL) 

elektrolizálók. Az első két, alacsony hőmérsékleten (<80-

90 oC) működő típussal sokat foglalkoztunk eddig is, 

azonban a harmadik típusról, a magas (>700 oC) hőmér-

sékleten működő elektrolizálóról eddig kevés szó esett. 

Részben azért, mert ez a típus még nemigen terjedt el. 

A Harold Topsoe nevű dán vállalat, mely 

katalizátorokra, komplett vegyipari technológiákra, 

különösen ammónia-, metanol- és hidrogénelőállításra 

specializálódott, nemrég bejelentette, hogy egy 

viszonylag nagy kapacitású SOEL elektrolizáló gyártó 

üzemet készül megépíteni. Az új üzem teljes gyártási 

kapacitása 500 MW/év lesz. Ez a kapacitás távlatilag akár 

5 GW/év értékre növelhető. Az építkezés 2022-ben 

kezdődhet, a gyártás pedig már 2023-ban elindulhat. 

A SOEL alapvetően ugyanúgy épül fel, mint a többi 

elektrolizáló, azaz elemi celláját egy anód, egy katód és 

egy elektrolit alkotja. Utóbbi egy kerámia anyag, 

amelynek igen magas (600-850oC) az üzemi 

hőmérséklete. A katódon redukciós folyamat zajlik: a 

vízmolekula felbomlik elemi hidrogénre és oxigén-ionra, 

és a kerámia anyagú elektroliton keresztül csak az 

oxigén-ion (O2-) tud áthaladni. Ezután az anód oldalon – 

a külső áramkörön áthaladó és ott hasznos munkát 

végző elektronokkal egyesülve – oxigén molekulává (O2) 

oxidálódik. A magas hőmérsékletű működés több 

előnnyel is jár: gyakorlailag vízgőz elektrolízise történik, 

jobb reakciókinetikai, termodinamikai paraméterek 

érvényesülnek, így a fajlagos energiaigény alacsonyabb, 

azaz a SOEL hatásfoka magasabb (~90%). A magas 

üzemi hőmérsékletből adódó további előny, hogy nincs 

szükség drága katalizátor anyagokra, mint a PEM-EL 

esetében pl. a platinára, hanem bőségesen rendelkezésre 

álló és olcsó kerámiaanyagok, továbbá nikkel, cirkónium 

is megfelelőek, amelyek egy fém házban kerülnek 

elhelyezésre. Előnye még, hogy nagy áramsűrűségek 

mellett képes működni, ami kompakt, kis méretű 

elektrolizáló stack-et eredményez. Annyi kritikai 

megjegyzést azért tennünk kell, hogy a legtöbb SOEL 

gyártó cég alapvető „adottságnak” tekinti a SOEL 

elektolízishez szükséges hőforrás, ráadásul egy 

meglehetősen magas hőfokszintű hőforrás meglétét. Jó 

esetben ez a hő valamilyen hulladékhő formájában áll 

rendelkezésre. Nemigen szokták hangsúlyozni, hogy az 

említett, magas villamos hatásfok azért valósulhat meg a 

SOEL esetében, mert a szükséges energia egy részét 

hőként lehet bevinni a folyamatba, és így természetesen 

kevesebb villamos energiát kell felhasználni. Másként 

fogalmazva a SOEL elektrolízis főként ott ideális 

megoldás, ahol nem csak nagyjából folyamatos 

hidrogéntermelésre van szükség, hanem ahol viszonylag 

jelentős mennyiségű hulladékhő is rendelkezésre áll. 

Utóbbi esetben – és az említett magas hatásfok alapján – 

kb. 40-41 kWh/kgH2 fajlagos villamosenergia-igény 

érhető el SOEL technológiával, amely 2030-ig – az FCH-

JU szerint – még tovább javulhat 37 kWh/kgH2 értékre. 

Természetesen komoly hátrányai is vannak a SOEL-

nek: leginkább a hosszú indítási és leállítási idő, mivel a 

kerámia anyag felmelegítése és lehűtése csak 

meghatározott hőfoklépcsőkkel, lassan történhet, és 

működés közbeni terhelésváltozásra csak lassan és 

korlátozottan képes. A SOEL-t tehát főként zsinórüzemű 

hidrogéntermelésre lehet használni, és kevésbé 

illeszthető a gyorsan fluktuáló, megújuló energia-

forrásokhoz. A hátrányok, vagy inkább a leküzdendő 

nehézségek közé tartozik, hogy egyelőre alacsony a 

várható hasznos élettartam. Valós ipari alkalmazáshoz 

még túl rövid életű, ráadásul egyelőre csak kis 

egységteljesítményű berendezések léteznek, a bekerülési 

(CAPEX) költség igen magas. Ugyanakkor 

megjegyezzük, hogy minden ilyen megállapítással 

nagyon óvatosan kell bánni, mivel a SOEL technológiák 

is igen gyorsan fejlődnek: néhány, ~1 MW körüli 

rendszer már működik, és éppen idén tavasszal jelent 

meg a közlemény a Sunfire cégtől – egy másik SOEL 

specialistától –, mely szerint egy 225 kW-os SOEL stack 

sikeres demonstrációját tudhatják maguk mögött. Ez 

képezi majd alapját az immáron MW léptékű jövőbeni 

SOEL elektrolizáló üzemeknek. Sőt, már tudható, hogy 

egy idei EU-s demó (MultiPLHY) projekt keretében egy 

12 stack-ből álló, 2,7 MW teljesítményű SOEL 

elektrolizáló üzem megvalósítását kezdték meg a 

rotterdami biofinomítóban. 

A szilárd oxidos technológiának további előnyei 

közé tartozik, hogy – megfelelő konstrukcióban – képes 

reverzibilis módban is működni: áramfelesleg esetén 

elektrolizálóként működik és hidrogént (valamint O2-t) 

termel, illetve áramhiány esetén, tüzelőanyag-cellaként 

(SOFC) működik és a tárolt hidrogént visszaalakítja 

árammá (és hővé). Emellett CO2 elektrolízisre is alkalmas 

lehet, melynek terméke CO, mellékterméke pedig az O2. 

A SOEL-ben lehetőség van víz(gőz) és CO2 együttes 

elektrolízisére, ami hidrogén és szénmonoxid elegyét, 

azaz szintézisgázt eredményez. Ezt CO2-koelektro-

lízisnek nevezzük. Ez utóbbi vegyipari folyamatoknál 

előnyös lehet, pl. zöld ammónia, e-metanol, vagy egyéb 

e-üzemanyagok gyártásánál. >> 

>>E cikk teljes verziója és a felhasznált forrás az  

MHT Egyesület honlapján található. 
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Bemutatkozik új tagvállalatunk a Pietro Fiorentini Srl.– Fiorentini Hungary Kft. 

Új vállalati tagjaink bemutatkozó sorozatában a Fiorentini 

Hungary Kft-ről olvashatnak. A bemutatkozási lehetőséget 

minden újonnan belépő tagvállalatunk számára 

térítésmentesen biztosítjuk Hírlevelünk hasábjain – a Szerk. 

A Pietro Fiorentini Srl. leányvállalata a Fiorentini 

Hungary Kft. immár 29 éve biztos szakmai partnere a 

hazai földgázpiac minden szereplőjének. Magyarországi 

zöldmezős gyártóüzemünkből szolgáljuk ki az összes 

hazai földgázipari szereplőt nyomásszabályzó 

állomásokkal, mérőkkel, alkatrészekkel és teljeskörű 

szerviz szolgáltatással. Büszkék vagyunk arra, hogy 

közel 5200 darab kis- és középnyomású regionális 

nyomásszabályzó és nagynyomású gázátadó állomás 

üzemel Magyarországon, amelyeket a Fiorentini 

Hungary magyar mérnökei terveztek. 

A hazai energiapiac kiszolgálása mellett jelentős 

nemzetközi projektekben is részt vesz magyarországi 

vállalatunk. Többek között ASME minőségbiztosítási 

rendszernek megfelelően gyártunk nagynyomású 

berendezéseket (kazánok, filter-szeparátorok, komplett 

erőművi gáztechnológiai rendszerek stb.). Társaságunk a 

folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően olyan 

piacvezető technológiával rendelkezik, amely elősegíti a 

földgáz és a megújuló forrásokon alapuló energia-

termelés integrációját, a biogáz és a biometán észszerű 

felhasználását. Mindezzel társaságunk hatékonyan 

hozzájárul a jövő dekarbonizációs törekvéseihez. 

Annak érdekében, hogy a vállalat tudományosan 

megalapozott válaszokat adhasson a piaci kihívásokra, a 

Pietro Fiorentini 2020 eleje óta Olaszországban azon 

dolgozik, hogy termékei megfelelő tanúsítványokkal 

rendelkezzenek az egyre növekvő mennyiségű H2 

üzembiztos alkalmazására. Fontos együttműködések 

jöttek létre a Milánói Műszaki Egyetemmel (Politechnika 

di Milano), amelyek értelmében az anyagok H2-

kompatibilitását tanulmányozzuk a szakirodalom 

alapján, illetve az Európa legjobb laboratóriumaiban 

végzett anyagvizsgálatok ötvözésével. Társaságunk 

jelentős befektetésekkel segíti elő a technológiai fejlődést, 

a hidrogén-kompatibilis, illetve a tiszta hidrogén 

kezelésére képes eszközök, technológiák kidolgozását. 

    

Meggyőződésünk, hogy technológiai rendszerintegrátor-

ként megoldást tudunk nyújtani a földgázszállítók és 

elosztók számára a hidrogén minél nagyobb arányú 

alkalmazásához. Társaságunk több jelentős európai 

hidrogén projektben vesz részt, mint pl. a Hy4Heat 

projekt. Ennek célja, hogy a metánt 100%-ban és 

biztonságosan lehessen hidrogénnel helyettesíteni. 

Alapvető feladat a műszaki és gazdasági 

megvalósíthatóság ellenőrzése a háztartási, valamint az 

ipari hálózatokon belül. Ennek keretében a Pietro 

Fiorentini feladata (www.hy4heat.info/wp10) kettős: i) 

egy háztartási mérőműszer kifejlesztése, amelynek 

telepítéséhez a hitelesített prototípus várhatóan 2021 

folyamán elkészül; ii) a mérő előtt elhelyezkedő 

segédrendszerek (nyomásszabályzó, kiáramló szelepek 

és túlfolyó szelepek) fejlesztése. A bal oldali hasáb alján 

az első H2 és földgáz okosmérőnk és segédüzemi 

szerelvényei láthatók. Az eszköz képes a földgáz, illetve 

földgáz-hidrogén elegy mérésére egészen 100% hidrogén 

tartalomig. Főbb jellemzői: 

• az átfolyásérzékelő nagy áramlási tartományt képes 

lefedni, 

• pontosabb alacsony áramlási sebességnél, 

• alkatrészeinek anyaga kompatibilis a földgázzal és a 

hidrogénnel egyaránt, 

• az integrált szelep földgáz- és hidrogénáramban is 

működik, 

• ATEX tanúsítás (teljes mérő / szelep / elektronika). 

A Fiorentini részvételével 2020 júliusa óta zajlik egy 

másik jelentős projekt az Egyesült Királyságban. Leeds 

város H21 projektjéről van szó, amelynek részeként, egy 

nyomáscsökkentő állomás szállítását és egy 100%-os 

hidrogénvezeték létesítését végezzük, amelyet a 

Spadedam tesztközpontban (www.h21.green/about) 

fognak használni. A jobb oldali ábrán a 2021. 

februárjában beüzemelt kísérleti „blending” keverő és 

nyomásszabályzó állomás (PRS) látható Spadedamban, 

mely 100% hidrogéntartalomig képes működni. Főbb 

jellemzői: bementi nyomás: 90 bar; kimeneti nyomás: 

7 bar; kapacitás: 4.000 Sm3/h. 

 

https://www.fiorentini.com/en/
http://www.hy4heat.info/wp10
http://www.h21.green/about
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Bemutatkozik új tagvállalatunka a Flowell Kft. 

Új vállalati tagjaink bemutatkozó sorozatát folytatva jelen 

lapszámban a Flowell Kft-ről olvashatnak. A bemutatkozási 

lehetőséget minden újonnan belépő tagvállalatunk számára 

térítésmentesen biztosítjuk Hírlevelünk hasábjain – a Szerk. 

Az új hidrogéntechnológiák esetében legtöbbször a 

hidrogén lehetséges felhasználásáról, illetve a hozzá 

kapcsolódó technológiákról, technológiai egységekről, 

elektrolizálókról esik szó. Elkerülhetetlen azonban ezen 

technológiák gazdaságos üzemeltetéséről is beszélni. 

Hidrogéntechnológiák estében is olyan optimális 

megoldást keresnek a felhasználók, amely beilleszthető a 

meglévő infrastruktúrájukba. Ehhez a rendszerbe 

illesztéshez a meglévő és új technológiák együttes 

ismerete szükséges. Az új technológiák megismerése 

pedig a világon mindenhol egy kicsit új feladatként 

jelentkezik. A részegységeket mindenki kezdi magáénak 

tudni, de ezek együttes működésének összehangolása, a 

kihozatalok optimalizálása még hosszú folyamat, hiszen 

a nagy volumenű folyamatos üzemek még csak most 

kerülnek kialakításra. Új rendszerek esetében az 

optimalizálás legegyszerűbben és leggyorsabban úgy 

valósítható meg, ha ismerjük az egyes technológiai 

lépéseket, a lépések közötti összefüggéseket, a 

rendszerbe táplált mennyiségeket, a felhasznált 

energiákat, és a termelt hidrogén mennyiségét, illetve 

pontos összetételét. A rendszer gazdaságos 

működtetéshez tehát elengedhetetlen az adatok 

kiértékelése és folyamatos nyomonkövetése, amely által 

értékes információkat kaphatunk a rendszer 

amortizációjáról, illetve az esetlegesen szükséges 

finomhangolásokról is.  

Hasonlóan fontos szerepe van a hidrogén 

felhasználásának is, hisz nem mindegy, hogy az 

előállított hidrogént gépjárműbe, ipari technológiákba 

vagy földgázhálózatba betáplálva használjuk fel. Legyen 

szó bármelyikről is, a Flowell Kft. portfóliójában 

megtalálhatók a nagy pontosságú elszámolási 

mennyiségmérések, hidrogén tisztaság, hidrogén/ 

földgáz arány, vagy gázösszetétel mérések. Korszerű 

kommunikációs megoldásoknak köszönhetően, az egyes 

alkotóelemek rendszerbe integrálásával a mai 

igényeknek megfelelő, felhasználóbarát, kompakt 

megoldást nyújtanak a teljes technológiai folyamatra. 

A Flowell Kft. elkötelezett a környezetbarát 

technológiák térhódításának támogatásában. Több mint 

20 éves tapasztalattal rendelkezünk a technológiai 

műszerezés és automatizálás, valamint a 

környezetvédelmi mérések területén. Az iparban eddig 

is használt hidrogéntechnológiák mellett ismerjük a 

különböző vegyipari, illetve gázipari technológiákat is, 

ezért komplex megoldást kínálunk az új energiahordozók 

meglévő rendszerbe integrálásához. Mindemelett a hazai 

és külföldi piacokon szerzett tapasztalatunkkal az 

elektrolízishez kapcsolódó méréstechnikai feladatok 

megvalósításában is komplex és költséghatékony 

megoldást nyújtunk. 

A már említett hidrogéntechnológiák estében az 

alábbi ábrán látható pontok monitorozása fontos 

szerepet játszik a technológiák műszerezésében. 

További információ: 

www.flowell.hu 

 

Jelen lapszám megjelenését támogatja:  

Fiorentini Hungary Kft. 
 

https://www.fiorentini.com/en/
https://www.fiorentini.com/en/

