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Nem újkeletű az az állítás, hogy a kikötők,
különösen Európa tengeri kikötői, illetve
elsődlegesen azok a kikötők, amelyek már
korábban is energetikai csomópontként (hub)
szolgáltak, ezek lesznek a hidrogén szektor
fontos csomópontjai is. Ez az elméleti tétel
egyre inkább kézzel fogható valósággá válik,
és a rotterdami kikötő, illetve az itt tervezett
zöld hidrogén, valamint ammónia projektek
fontos gyakorlati példáját adják ennek.
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Folytatás a 16. oldalon.

Fontos hazai fejlemények hidrogén témában
Az utóbbi hónapokban kifejezetten sok és jelentős hazai fejlemény
történt hidrogén területen, amelyekről a Hidrogén Hírlevél jelen
lapszámának több cikkében is igyekszünk beszámolni.
Az Európai Bizottság által 2021 végén publikált „Hidrogén és gáz
dekarbonizációs csomag” nagyon jelentős mértékben fogja meghatározni
a következő évek, évtizedek gázpiacát, és azon belül a hidrogénpiacot
is. Ennek megfelelően a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatal (MEKH) nyilvános konzultációsorozatot indított tavasszal az
iparág érintettjei véleményének, javaslatainak megismerésére. Ezzel
foglalkozó cikkünk a 11. oldalon található.
Döntés született az első, 10 MW kapacitást elérő hazai elektrolízis
üzem létesítéséről, amely a MOL Dunai Finomítóban fog zöld
hidrogént termelni. E projekt a finomító jelenlegi szürke hidrogén
előállításának, illetve felhasználásának egy részét váltja ki a jövőben
zöld hidrogénnel. Az erről szóló cikk a 14. oldalon található.
A Nemzeti Hidrogénstratégia egyik kiemelt prioritású területét, a
Zöld Kamion Programot (ZKP) az MHT Szövetség koordinálja. A ZKP
program I. fázisa a végéhez ért. Ennek egyik lényeges eleme volt, hogy
a hidrogénalapú teherszállítási értéklánc érdekelt szereplőit lehetőség
szerint
együttműködésre
késztesse.
Megfogalmaztak
egy
együttműködési szándéknyilatkozatot, amelyet az értékláncban
érdekelt jelentős hazai vállalatok ünnepélyes keretek között 2022.
május 10-én írtak alá az Automotive Hungary kiállításon. Nem sokkal
később, június 8-9-én nagyszabású V4 Hidrogén konferencia zajlott
Zalaegerszegen, a ZalaZone területén, elsősorban a Visegrádi Csoport
országaira, illetve a hidrogénalapú mobilitás témájára fókuszálva. A
konferenciát különböző hidrogénüzemű járművek, eszközök és
technológiák helyszíni kiállítása egészítette ki. Az erről szóló cikk a 12.
oldalon olvasható.
Júniusban hivatalosan is megkezdte tevékenyégét a hidrogénnel
foglalkozó Nemzeti Laboratórium, a „Megújuló Energiák Nemzeti
Laboratórium” (MENL) keretében. A MENL 11 hazai egyetem, illetve
kutatóintézet konzorciuma, amelyet hidrogén témában a Pécsi
Tudományegyetem vezet. Erről további információk a 12. oldalon.
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Az első jelentősebb hazai szerviztanfolyam hidrogénüzemű járművekhez
A hidrogén, illetve a hidrogéntechnológiák kapcsán
kiemelten fontos tématerület a szakképzés, hogy
legyenek hazai szakemberek, akik képesek karbantartani, szervizelni az ilyen típusú berendezéseket.
Viszonylag látványos esemény történt idén tavasszal,
amely egyben az első ilyen jellegű hazai szakmai
továbbképzés is volt.
A Toyota magyarországi importőre a hazai Toyota
szakszervizek
kb.
40
munkatársának
tartott
szerviztanfolyamot budaörsi központjában, kifejezetten
az üzemanyag-cellás járművek (FCEV), azon belül
természetesen a második generációs Toyota Mirai
karbantartása, szervizelése témájában. Megemlítjük,
hogy 2022 májusában Magyarországon egyelőre két
hazai rendszámmal ellátott Mirai van forgalomban,
ugyanakkor a Toyota Central Europe a Mirai lassú, de
feltartóztathatatlan elterjedésével számol, így a
szervizháttérnek, a szakembereknek időben kell
felkészülni a fogadásukra. Megjegyezzük, hogy a
tényleges piaci megjelenés és felfutás most már inkább a
hazai hidrogén töltőállomások létesítési ütemétől függ.
A márkaszervizekben dolgozó szerelőknek meg kell
ismerni a hidrogénhajtással kapcsolatos tudnivalókat,
folyamatokat, javítási utasításokat. Erre a budaörsi,
négynapos tanfolyam adott lehetőséget márciusban, ami
tantermi, valamint tanműhelyi képzés volt, így
élőszóban és a gyakorlatban is
bemutatták a
hidrogénnel kapcsolatos új szervizfolyamatokat. A
tanfolyamra a Mirai modell szervizére jelentkező Toyota
márkaszervizek szerviz-tanácsadói, technikusai és
karosszéria-tanácsadói voltak hivatalosak, összesen több
mint 40 fő.
A képzés anyagát a Toyota Motor Europe bocsátotta
rendelkezésre. A képzés jelentős részét Orosz Norbert
(Toyota, Technical Training Assistant Project Manager)
tartotta. A képzés a jármű villamos rendszerét,
hajtásláncát illetően jelentős részben tud építeni a Toyota
kb. 20 éve piacon lévő hibrid modelljeivel nyert
ismeretekre, tapasztalatokra. Újdonságot inkább a gáz
oldali (hidrogén) rendszer karbantartása, javítása jelent:
a hidrogén üzemanyag-rendszer javítása, a hidrogén
lefejtése, a rendszer nyomásmentesítése. A Toyota
rendszerében különböző oktatási szintek vannak,
melyek közül az első kettő, az alapszint (karbantartás),
valamint a javítás és alkatrészcsere valósult most meg. A
harmadik képzési szint a diagnosztika. Erre a tanfolyamra később, de várhatóan még idén őszig sor kerül.
Egy benzines vagy hibrid modellhez képest az
üzemanyag-cellás modellnél már nincsenek olyan alapvetőnek tartott tételek a kötelező átvizsgálások, cserék
Magyar Hidrogén és Tüzelőanyag-cella Egyesület

Szivárgásellenőrzés a szerviztanfolyamon. Kép: Autotechnika

sorában, mint például a motorolaj és a szűrő cseréje.
Ugyanakkor vannak új feladatok is a hidrogénrendszerhez és az üzemanyag-cellához kapcsolódóan,
mint például a hidrogénérzékelők működésének
ellenőrzése, a hidrogénrendszer szivárgásellenőrzése,
vagy
a
hidrogéntartályok
szemrevételezéses
ellenőrzése. Előfordulhat továbbá a hűtőrendszerbe
épített ionmentesítő cseréje. A hibrid járművekhez
képest megmaradt a nagyfeszültségű akkumulátor
hűtőrendszer-szűrőjének ellenőrzése, cseréje. Lényeges
elem a karbantartási listában, hogy az autó tizenötéves
korában cserélni kell a három hidrogéntartályt. A
levegőszűrő-ellenőrzés és csere továbbra is feladat, csak
éppen a Miraiban egy helyett három szűrő „dolgozik”:
két mechanikai szűrő és egy kémiai szűrő.

Hazai FCEV szerviztanfolyam 2022 tavaszán. Kép: Autotechnika

A Toyota Mirai testvérmodellje a Lexus LS500h
hibrid modellnek, ezért érdemes annak karbantartási
idejével összehasonlítani: egy 15.000 km-es átvizsgálás
a Lexus esetén 0,8 óra, a Mirai esetén pedig 2,1 óra. Ez
lényegesen több idő, amelynek nagyrészét a
hidrogénrendszer szivárgásvizsgálata teszi ki. Ehhez le
kell bontani az autó alsó borítását, majd egy speciális
gázérzékelő segítségével több mint 30 ponton kell
mérést végezni.
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A hidrogén és hidrogénüzemű jármű kapcsán
óhatatlanul felmerül a biztonság kérdése. A Toyota
mindent elkövetett annak érdekében, hogy a hidrogén
üzemanyag-cellás hajtáslánc mind az autó használata,
mind pedig a javítása során biztonságos legyen. A
hidrogéntartályok például ellenállnak kézi lőfegyverből
leadott lövésnek és 150 t nyomóerőnek. Ez utóbbi azt
jelenti, hogy egyetlen hidrogéntartály kibírná, ha 150 db
Toyota Aygót pakolnának rá. A biztonságot szolgálják
továbbá a speciális csőcsatlakozások, a gyújtóforrásoktól
elszigetelt, az utastéren kívül elhelyezkedő, teljesen zárt
hidrogénrendszer. Az autóban ülők testi épségét
szolgálja a szivárgásjelző és az autót leállító
hidrogénérzékelők. A H2-tankolás során (a 700 bar-os
rendszerben)
infraporton
keresztül
kommunikál
egymással az autó és a töltőállomás. Ha tehát bármelyik
oldalon meghibásodás vagy bármilyen egyéb hiba
történne, az üzemanyag-töltés azonnal leáll. A
hidrogéntankolás egyébként teljesen zárt csatlakozás
mellett történik, vagyis nincs esély a hidrogén
kiszökésére, szemben például a benzin tankolásával,
ahol akár mellé is folyhat a tűzveszélyes üzemanyag. A
javítási folyamatok során pedig a technikusok
biztonságát speciális célszerszámok, jó szellőzést

FCEV jármű szervíztanfolyama Budaörsön. Kép: Toyota

biztosító műhelykialakítás és a technikusok által
alkalmazott, a Toyota által előírt óvintézkedések
szavatolják.
Forrás: Toyota Central Europe Kft. és Autótechnika.

Köszönetet mondunk a cikkben megjelent információkért
Orosz Norbertnek (Toyota CE), valamint az Autótechnika
lap főszerkesztőjének, Dr. Nagyszokolyai Ivánnak, aki
hozzájárult az eredeti cikk (Autotechnika, XX. évfolyam,
2022/4) egyes részeinek újraközléséhez.

FCEV személyautók értékesítési statisztikáinak alakulása
Előző
(márciusi)
lapszámunkban1
a
hidrogéntöltőállomások számának alakulását mutattuk be, most
pedig – részben ehhez kapcsolódva – az üzemanyagcellás járművek (FCEV), azon belül is a személyautók
értékesítési statisztikáit közöljük az utóbbi évek
tükrében. Az adatgyűjtés a JATO Dynamics munkája.

Az összes eladáshoz viszonyítva az értékesítési számok
még nagyon csekélyek ugyan, de az utóbbi 2-3 év
eladási statisztikái exponenciális növekedést mutatnak,
még a Covid időszak ellenére is. 2021-ben világszerte
15.500 FCEV járművet értékesítettek. Önmagában
csekélynek tűnhet ez a szám, de a 2020-ban értékesített
8.400 autóhoz
képest
84%-os
növekedésről
beszélhetünk. A Covid járvány előtti utolsó teljes év
(2019) adatához viszonyítva pedig még jelentősebb,
103%-os a növekmény.
Egyes régiókat kivéve ma még nagyon ritkán lehet
találkozni FCEV járművel az utcai forgalomban. 2021ben összesen 41.700 db-ra becsülték ezek kummulált
számát. Összehasonlításképpen: a Volkswagen csak
Kínában, körülbelül négy nap alatt értékesít ennyi
hagyományos, ICE járművet.

FCEV globális értékesítési adatok 2015-2021 között. Forrás: JATO
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Egyelőre igen kevés FCEV modell érhető el a
piacon. A JATO adatai alapján a hidrogén FCEV
eladások 98%-át mindössze két modell adta 2021-ben: a
Hyundai Nexo és a Toyota Mirai. A maradék 2% – az
azóta leállított – Honda Clarity Fuel Cell modellnek
köszönhető, valamint elhanyagolható mértékben
különböző gyártók, pl. Renault, BMW és Peugeot

www.hfc-hungary.org/H2_Hirlevel_2022_1_marcius.pdf (8. oldal)
Magyar Hidrogén és Tüzelőanyag-cella Egyesület
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tesztautóinak, előgyártmányainak. Az utóbbi egy-két
évben a Hyundai átvette a Toyotától a vezető szerepet
ezen a téren.

Dél-Koreában adták el, így jelenleg Dél-Korea a
legjelentősebb FCEV piac a világon.

FCEV globális értékesítések megoszlása országonként (*a könnyű
haszonjármű (LCV) kategória kizárva). Forrás: JATO.
FCEV globális értékesítés gyártók szerint. Forrás: JATO.

A Hyundai előretörése nem meglepő, mivel DélKorea nagyot erősített az utóbbi néhány évben a hazai
értékesítési adatokban és a töltőállomások számában is.
Mára jelentős mértékben megelőzi az FCEV penetráció
szempontjából éllovasnak számító Kaliforniát. 2021-ben
Dél-Koreában történt a globális értékesítések 55%-a,
főként a Hyundainak köszönhetően. Itt az eladások a
2020-as 5.800 darabról 8.500 fölé ugrottak tavaly. A
világszerte értékesített Hyundai Nexók 92%-át

A második generációs Toyota Mirai felfutása is
érdeminek tekinthető. Mégha a bázis alacsony is,
figyelembe kell venni, hogy ez a kiugrás is a Covid
járvány ideje alatt történt. E modell értékesítése 2019ben kezdődött és 2021-re 257%-os növekedést ért el. A
Toyota Mirai fő értékesítési piaca az USA, főleg
Kalifornia, ahol 2021-ben 2.629 db-ot értékesítettek.
Ezután Japán áll a második helyen 2.438 darabbal, míg
Europában 730 Mirait adtak el.
Forrás: https://www.msn.com/en-gb/cars/news/the-hydrogen-poweredcar-is-alive-sales-up-by-84-percent-in-2021/ar-AAVcVFq#image=4

Az európai elektrolizáló-gyártás felfuttatása a RePowerEU tükrében
Nagyrészt az orosz-ukrán konfliktus gyorsította fel azt a
folyamatot, amelynek eredményeképpen az Európai
Bizottság márciusban kiadta „RePowerEU” közleményét
[1]. Azokat az elképzeléseket vázolják fel a
dokumentumban, amelyek viszonylag rövid távon
kiválthatják az orosz földgáz importját az Európai Unió
országaiban. Többféle intézkedésről van szó, így
forrásdiverzifikációról, az LNG import növeléséről, a
biogáz, illetve a biometán termelésének fokozásáról.
Ugyanakkor önálló fejezetként jelenik meg a „Hydrogen
Accelerator”, amely az európai (zöld) hidrogénhasználat
drasztikus növelését tervezi. A RePowerEU alapján
2030-ra az EU-ban 20 millió tonna zöld hidrogén
felhasználását kellene elérni, amelynek fele (10 Mt) EU-n
belüli előállításból származna, a másik fele, azaz további
10 Mt pedig harmadik országokból érkezne. A ’Fit for 55’
csomag már előrevetített 5,5 millió tonna megújuló alapú
energiaforrásokkal előállított hidrogént, de ebből is
látható, hogy milyen jelentős mértékű növekménnyel
számol az EU. A Hydrogen Accelerator értelmében ehhez
továbbfejlesztik az európai szabályozási kereteket az
európai hidrogénpiac előmozdítása érdekében, és
támogatni fogják az integrált gáz- és hidrogéninfrastruktúra, a hidrogéntároló létesítmények és a
kikötői infrastruktúra fejlesztését. Az új, határokon
átnyúló energetikai infrastruktúráknak hidrogénMagyar Hidrogén és Tüzelőanyag-cella Egyesület

kompatibilisnek kell lenniük. A Bizottság sürgősséggel
fogja értékelni a hidrogénprojektek állami támogatására
vonatkozó bejelentéseket. Vállalja, hogy a résztvevő
tagállamok által benyújtott hiánytalan fejlesztési
terveket a bejelentéstől számított hat héten belül
kiértékeli. Elsőbbséget élvehetnek a hidrogénnel
kapcsolatos, közös európai érdeket szolgáló első fontos
projektek. Emellett, a Bizottság támogatni fogja a
megújuló hidrogén előállításával és szállításával
kapcsolatos kísérleti projekteket az EU szomszédságában, kezdve a Földközi-tenger környezetében tervezett
zöldhidrogén partnerséggel. Segíteni fogja a zöld
hidrogénnel kapcsolatos partnerségek megalakulását.
Az iparral együttműködve azon dolgozik majd, hogy
létrejöhessen a globális európai hidrogéneszköz, amely
megfizethető megújuló hidrogénhez juttatja a
tagállamokat.

Illusztráció. Kép: EASAC
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Megemlítjük, hogy a RePowerEU [1] egyben az első
olyan európai szintű szakpolitikai dokumentum, amely
a nukleáris alapú („sárga”) hidrogén előállítását is
lehetőségként említi. A nukleáris alapú hidrogéntermelés lehetősége a RePowerEU elemzését és részletes
megvalósítását leíró [2] tanulmányban is megjelent.
A fent említett, rendkívül ambiciózus európai
(10 Mt) hidrogénelőállítás érdekében – a megújuló
energia termelő projektek mellett – az európai
elektrolizáló-gyártókapacitásokat
is
igen
jelentős
mértékben és mihamarabb fejleszteni kell. Emiatt az
Európai Bizottság és 10 jelentős európai elektrolizálógyártó tavasszal közös szándéknyilatkozatot írt alá. A
10 Mt (zöld) hidrogén előállítása kb. 90-100 GW beépített
elektrolizáló kapacitást igényelne 2030-ra az EU-ban.
Miközben
jelenleg
az
európai
elektrolizáló
gyártókapacitás mindössze kb. 1,75 GW/év2. A
szándéknyilatkozat [3] alapján – a ’Fit for 55’ és a
RePowerEU céloknak megfelelően – már 2025-re
tízszeresére, azaz 17,5 GW/év mértékűre növelik az
európai elektrolizáló gyártási kapacitást, azután pedig a
piaci kereslet függvényében növelik tovább. Ez
rendkívüli kihívás, de másrészről rendkívüli lehetőség is
az európai iparnak. Bizonyos elektrolizáló technológiák
terén az EU-nak jelenleg technológiai fölénye van. Ebből
kellene kereskedelmi előnyt elérni, hogy jelentős
bevételeket lehessen realizálni az európai iparágban. Bő
tíz évvel ezelőtt ezt a célt nem sikerült a napelemek
piacán megvalósítani. Kezdetben megvolt az európai,
főleg német technológiai fölény, de a kínai fejlesztések
kereskedelmi szinten teljes egészében uralták a napelem
piacot.

kell, és biztosítani kell a szükséges nyersanyagok és
komponensek – időben és elfogadható költségen
történő – elérhetőségét.
Az aláíró elektrolizáló és/vagy komponens-gyártók:
➢

Advent

➢

Bosch (Powertrain Solutions)

➢

Convion

➢

Cummins (Electrolysers)

➢

De Nora

➢

Elogen

➢

Enapter

➢

Genvia

➢

Green Hydrogen Systems

➢

H2elbio

➢

H2B2

➢

Hystar

➢

John Cockerill

➢

McPhy

➢

NEL Hydrogen

➢

Siemens Energy

➢

SolidPower

➢

Sunfire

➢

Thyssenkrupp nucera

➢

Topsoe

További aláíró felek:
➢

Európai Bizottság, Belső Piacok Főigazgatósága

➢

Hydrogen Europe

A szándéknyilatkozatnak három pillére van [4]:
• támogató jellegű szabályozási környezetet kell
kialakítani,
amely
segíti
az
engedélyezési
folyamatokat, és az ambiciózus hidrogéncélokat
beemeli a Megújuló Energiák Irányelvbe (RED-II),
valamint az Alternatív Üzemanyag-infrastruktúra
Rendeletbe (AFIR),
• a finanszírozási környezetet javítani, hatékonyabbá
kell tenni, pl. azáltal, hogy az Innovációs Alapot
alkalmassá teszik innovatív zéró és low-carbon
technológiák (pl. elektrolizálók) gyártókapacitásának
kiépítésére. Nem utolsó sorban a vonatkozó állami
támogatási szabályokat is megengedőbbé kell tenni,
• kiterjedt K+F+I révén az ellátási láncokat integrálni

Forrás:
[1] REPowerEU: Joint European Action for more affordable,
secure and sustainable energy [COM(2022) 108 final]
[2] A. v. Wijk, K. Westphal, J.F. Braun (2022): How to
deliver on the EU Hydrogen Accelerator.
[3] European Electrolyser Summit: Joint Declaration.
2022.05.05. Brüsszel.
[4] Hydrogen Europe’s Press Release, 2022.05.05., Brüsszel.

2

A közlemény is külön megemlíti, így mi is kiemeljük, hogy a megadott GW érték nem az elektrolizálók input oldali (együttes)
villamos teljesítményére vonatkoztatandó, hanem az output oldali hidrogéntermelésre, égéshőn (GWH2, HHV) elszámolva. Ennek,
az input oldali villamos teljesítményre (GWe, input) történő átszámításához többé-kevésbé önkényesen meg kell határozni az éves
kihasználási faktor és hatásfok értékét. Emiatt ez nem a legszerencsésebb mértékegység-választás, de a közlemény ezt használja.
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Fontos EU-s tervek és jogszabályok: RePowerEU és zöld hidrogén szabályok
A tavasz folyamán több, nagy jelentőségű EU-s
jogszabálytervezet, valamint terv látott napvilágot
hidrogén témában; illetve nem mindegyik foglalkozik
dedikáltan a hidrogénnel, mégis alaposan befolyásolhatják a hidrogén szektort a jövőben. Sőt, talán ez utóbbi
a jellemzőbb, ugyanis az adott jogszabályok leginkább a
megújuló energiák, az energiaellátás biztonsága,
különböző energiaformák környezetkímélő (zöld)
jellegére együttesen vonatkoznak. Ugyanakkor e
témaköröknek mára egyik központi elemévé vált a
hidrogén. Az adott szabályozások tehát a hidrogén
szektorra nézve is meghatározó jelentőségűek lesznek.
RePowerEU
Az egyik ilyen terv az előző cikkben már említett
RepowerEU kezdeményezés, amely első lépésként még
márciusban, közlemény formájában jelent meg
REPowerEU: Közös európai fellépés a megfizethetőbb,
biztonságosabb és fenntarthatóbb energiáért, COM(2022) 108
final címmel. Informatívabb és részletesebb a második
lépésként, május közepén publikált RePowerEU Terv
(„REPowerEU Plan, COM(2022) 230 final”). A
RepowerEU kezdeményezés lényege az orosz-ukrán
konfliktus miatt az orosz fosszilis energiahordozókról
való leválás mielőbbi megvalósítása az EU-ban, amely
négy pillérre épül:
• energiatakarékosság, energiahatékonyság
• Európa energiaimportjának diverzifikálása
• fosszilis energiahordozók helyettesítése és gyorsított
áttérés a tiszta energiahordozókra
• okos beruházások
A geopolitikai vonatkozások boncolgatása nélkül a
következőkben a RePowerEU Tervre és azon belül is a
hidrogén szerepére koncentrálunk. A tervezett
intézkedések nagy része a „Fit for 55” csomag
intézkedéseire épül, és azok célszámain igyekszik
javítani. Ennek értelmében 2030-ra az EU szintjén a
megújuló energiák esetében az elérendő célkitűzés 40%ról → 45%-ra növekedne, a közlekedésben a megújuló
alapú közlekedési üzemanyag (RFNBO: Renewable Fuels
from Non-biological Origin) részaránya 2,6% helyett → 5%
lenne, az ipari RFNBO célkitűzés 50%-ról → 75%-ra
emelkedne. Az energiahatékonysági célszám pedig 9%ról → 13%-ra nőne. Mindezek mellett rendkívül intenzív
beruházások válnak szükségessé az EU villamosenergiarendszerében, valamint az EU szintű - „Hydrogen
Backbone” - gázhálózatban.
Hidrogén vonatkozásában a legfontosabb, hogy a
„Fit for 55” céljait nagyjából megduplázva a RePowerEU
2030-ra 20 Mt/év zöld hidrogén felhasználását vízionálja.
Ebből 10 Mt „hazai”, vagyis Unión belül előállított
Magyar Hidrogén és Tüzelőanyag-cella Egyesület

hidrogén lenne, 10 Mt pedig import. A Terv meg is
nevezi a három lényeges hidrogénimport korridort: a
mediterrán térséget (ez lényegében Észak-Afrikából
származó hidrogén importot jelent), az Északi-tenger
térségét, és – a helyzet normalizálódása után – az
Ukrajna felől érkező hidrogénimport. A Terv
lehetőséget ad arra, hogy a 10 Mt import zöld hidrogén
jelentős része (akár 4 Mt) valamilyen hidrogénszármazék, pl. zöld ammónia importja legyen. Részben
ennek is köszönhető, hogy májusban a Hydrogen
Europe, első európai iparági szervezetként stratégiai
partnerséget kötött az Afrikai Hidrogén Partnerség
Kereskedelmi Szövetséggel[1]. Ezen túlmenően az EU
várhatóan olyan országokkal köt hidrogén partnerségi
megállapodásokat, mint pl. Marokkó vagy Egyiptom.
Korábbi lapszámunkban részletesen írtunk arról, hogy
az afrikai és közel-keleti, sokkal magasabb fajlagos
napenergia-hozamok (kWh/kWp/év) gazdaságilag is
versenyképessé tehetik a hidrogént, még a nagyobb
távú szállítás ellenére is. Ráadásul itt mezőgazdaságilag
értéktelen
területek
használhatók,
miközben
munkahelyet és bevételt is jelentenek az adott
országoknak. A fenti célok elérése érdekében az
Európai Bizottság létrehozza a „Global European
Hydrogen Facility” eszközt, amely egyebek mellett az
ilyen jellegű beruházások biztonságát növelné.
A Terv másik pillére, amelyben a hidrogénnek
jelentős szerepe lesz a fosszilis energiahordozók
helyettesítése, és a tiszta energiahordozókra való
gyorsított áttérés. Itt egy önálló, „Hydrogen Accelerator”
fejezet írja le a hidrogén várható szerepét, amely a
„hazai” (EU-n belüli) kb. 10 Mt zöld hidrogén
előállítását lenne hivatott segíteni. Ezt főleg a korábban
már részletezett, kereslet oldali ösztönzőkkel tennék,
továbbá a hidrogén jogszabályi környezetének gyors és
támogató jellegű megalkotásával. A következő ábra azt
szemlélteti, hogy felhasználási oldalról hogyan alakulna
a tervezett hidrogén-felhasználás szektoronként a
RePowerEU megvalósulása esetén 2030-ban, illetve a
szintén nem túl régi „Fit for 55” csomag keretében
prognosztizált esetben. Rendkívül ambíciózus tervekről
van szó, amelyek realitása olykor kérdéses, vagy
nehezen értelmezhető. Például a 10 Mt „hazai” (EU-s)
zöld hidrogén kapacitáshoz szükséges elektrolizáló
kapacitás is igen tág tartományban „szór” (93 GW és
120 GW között), ami nem kis mértékben attól függ,
hogy
milyen
kapacitás-kihasználási
faktorral
számolnak. Csakhogy az EU – ahogy a későbbiekben
bemutatjuk – addicionalitási, és korrelációs szabályokat
is felállít az eletrolizáló üzemek működése és a
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kapcsolódó megújuló energiát termelő egység között,
ami inkább szűkíti (csökkenti) az elektrolízis üzemek
kapacitásának kihasználását, ezáltal a H2 előállítási
költségét növeli. Másrészről a Terv rendkívül magas,
1.236 GW(!) beépített megújuló energia termelési
kapacitással számol 2030-ra, ami például csak az
újonnan beépítendő fotovoltaikus termelő kapacitások
esetében 320 GW növekményt jelentene 2025-ig, ami
nagyjából duplája(!) a jelenleg rendelkezésre álló teljes
EU-s PV kapacitásnak. Ne hagyjuk figyelmen kívül,
hogy a 10 Mt hidrogén elektrolitikus úton történő
előállításához optimista esetben is nagyjából 500
TWh/év(!) „addicionális” zöld villanyra lenne szükség az
EU-ban.

Megújuló Energiák Irányelv (RED-II)
felhatalmazáson alapuló jogszabálytervezetei
A másik nagy jelentőségű fejlemény, hogy az Európai
Bizottság májusban konzultációt indított a Megújuló
Energiák
(RED-II,
2018/2001/EU)
irányelvhez
kapcsolódóan megjelent, két, felhatalmazáson alapuló
jogszabálytervezetről, amelyek rögzítik a megújuló
alapú („zöld”) hidrogénre és egyéb („dekarbonizált”)
üzemanyagokra vonatkozó uniós szabályokat. Mindkét
jogszabálytervezet rendelet („regulation”) státuszú,
vagyis azonnal hatályba lépnek a tagállamokban, és
meglehetősen nagy jelentőséggel bírnak. Az EU szintű
konzultáció májusban indult a két rendelettervezetről,
és négy hétig (jún. 17-ig) tartott, azaz lapzártánk után
zárul le, de a konzultációs weboldalt a [3] forrásban
megadjuk. A két rendelettervezet a következő:
i)

ii)
Hidrogénhasználat tervezett mértéke 2030-ban a RePowerEU
és a Fit for 55 esetében. Forrás: Európai Bizottság.

Az első a nem biológiai eredetű, folyékony vagy
gáznemű, megújuló energiaforrásból származó
üzemanyagok
(ún.
RFNBO)
előállításának
feltételeiről szóló tervezet. A „zöld” hidrogén az
RFNBO egyik legfontosabb, de közel sem
kizárólagos alkategóriája, így az RFNBO elvárásrendszere lényegében a zöld hidrogén előállításának legfontosabb feltételeit is megadja [4],
A második az RFNBO-ra és az ún. újrahasznosított
szén üzemanyagokra („recycled carbon fuels”, RCF)
határozza meg az üvegházhatású-gáz (ÜHG)
kibocsátás-csökkenésének számítási módszertanát,
és az erre vonatkozó minimum határértéket,
amelyet életciklus alapon kell számítani és
vizsgálni[5].

A RePowerEU Terv 200 millió euróval megnöveli az
egyébként 1 mrd euró költségvetéssel rendelkező Clean
Hydrogen Joint Undertaking (2021-2027) költségkeretét,
Jelen cikk terjedelmi korlátai nem teszik lehetővé a
és e többletet főként Hidrogén Völgy projektekre lehet
két rendelettervezet részletesebb vizsgálatát. Ezek
majd fordítani. A RePowerEU további jelentős
elemzése ugyanakkor hosszab időt vesz igénybe, széles
intézkedései közé tartozik, hogy a nagy projektek
finanszírozására létrehozott (EU ETS) Innovációs Alap körű szakmai együttműködést igényel, és az előttünk
álló időszak egyik feladata. Emiatt itt csak a
már a 2022 őszi keretét is megduplázta. Jelenleg tehát kb.
legfontosabb, a tevezetekben szereplő főbb előírásokat
3 mrd euró áll rendelkezésre. Ebből pedig mind
emeljük ki:
közvetlenül, mind közvetetten lehetőség lesz hidrogén
és hidrogéntechnológiai pályázatok finanszírozására, i) rendelet [4] szerinti addicionalitási főszabály alapján
a zöld hidrogént, pontosabban fogalmazva RFNBO-t
sőt, akár hidrogéntechnológiák gyártási kapacitásának
csak olyan elektrolízis-üzem állíthat elő, amely 36
kiépítésére is, azaz nem csak alkalmazásokra, hanem
hónapnál nem régebben üzembe helyezett megújuló
lényegében iparfejlesztésre is. A RePowerEU-ban a
(villamos)energia
termelőkapacitás
energiáját
Bizottság az RRF Rendelet célzott módosításait is
használja.
Az
addicionalitás
fő
célja,
hogy a
javasolja annak érdekében, hogy önálló REPowerEU
közeljövőben
üzembe
álló
elektrolízis-üzemek
ne
fejezeteket integráljanak a tagállamok meglévő RRP
„falják fel”, ne használják el a villamos hálózatba
terveibe (RRF: Recovery and Resilience Facility / Plan). A
eddig beépített megújulós kapacitásokat, hanem az
tagállamoknak tehát a meglévő RRP terveket kell
elektrolízis alapú (zöld) hidrogén-előállítás új
végrehajtani, de a RePowerEU által kijelölt területeken,
megújuló energia kapacitásokat teremtsen. Ez nem
így a hidrogénhez kapcsolódóan is, intenzívebbé lehet
kevesebbet jelenet, mint hogy Magyarországon
tenni a fejlesztéseket. Sőt, célszerű megragadni e
például a KÁT-os rendszerből már kiesett, vagy
lehetőséget.[2]
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ii)

kiléptetett szélerőművi kapacitásokkal már nem
A tervezet ezen túlmenően egy meglehetősen
lehet RFNBO-t (zöld hidrogént) termelni, hiszen
bonyolult számítási módszertant ír le az
ezek a megadott 3 évnél (36 hónapnál) jóval
elektrolízishez
alkalmazott
villamos
energia
korábban létesültek. Ugyanakkor például a
karbonintenzitásának meghatározására, mivel ennek
meglévő, megújuló termelőkapacitások jelentős, a
számos megvalósulási alternatívát kell lefedni – pl. a
beruházási érték 30%-át meghaladó felújítása
megújulós
termelőkapacitáshoz
közvetlenül
(„repowering”) az RFNBO előállítás szempontjából
csatlakoztatott elektrolizáló üzemtől a hálózatról (is)
új megújulóenergia-termelő kapacitásnak, azaz
vételező alternatíváig.
megfelelőnek minősülne. Másik fontos szabály a
Még egyszer kiemeljük, hogy itt most csak a
térbeli és időbeli korreláció követelménye a leglényegesebb és fő szabálynak tekinthető szabályozási
megújuló energiát előállító termelőkapacitás (RES) elemeket tekintettük át mindkét rendelettervezet
és az elektrolízis-üzem (ELY) között. Az időbeni esetében. A részletes, ténylegesen alkalmazandó
korreláció meglehetősen szigorú. A tervezet – szabályok komplikáltabbak, mert pl. a megújulós
jelenlegi olvasata - szerint kötelező lesz az órás(!) termelőkapacitásra már elnyert állami támogatás ténye,
megfelelés egy 2027-ig tartó, átmeneti időszak után. az adott zónában a magas (>90%) már meglévő
Ez azt jelenti, hogy az elektrolizáló csak azt az megújulós részarány, a villamos energia pillanatnyi
energiamennyiséget
használhatja
fel
(zöld) árszintje („day ahead” < 20 €/MWh) mind-mind
hidrogén előállítására, amelyet az adott órában az őt jelentősen befolyásolja a ténylegesen alkalmazanadó
ellátó megújulós energiatermelő ténylegesen szabályokat. Nem tudhatjuk előre azt sem, hogy a
megtermelt. Szerencsére az említett határidőig, 2027 jelenlegi EU-szintű
konzultáció végül milyen
elejéig átmeneti időszakot vezetnek be, átmeneti változásokra,
kompromisszumokra
vezet,
ezért
szabályokkal, amelyek szerint „csak” havi következő lapszámainkban feltétlenül visszatérünk e
korreláció szükséges a RES által megtermelt és az jogszabályok
(„RED-II
delegatd
acts”)
végső
ELY által efogyasztott energia között. Az időbeni változatára, a ténylegesen alkalmazandó szabályokra,
korrelációs szabály, főleg az órás korreláció jelentős mivel ezek komoly hatással lesznek az európai
mértékben befolyásolja, csökkenti a zöld hidrogént hidrogénpiacra, a teljes hidrogénszektorra.
(RFNBO-t) előállító elektrolízisüzemek kihasználási
Források, hivatkozások:
óraszámát, ezáltal növeli az előállított hidrogén
[1] African Hydrogen Partnership Trade Association
költségét. Mindezek miatt a korrelációs és az
(AHP): www.afr-h2-p.com/
addicionalitási szabály jelenleg intenzív iparági
[2] MHTE: Jelentős források hidrogén projektekre:
viták középpontjában áll. A földrajzi alapú
Innovációs
Alap
és
módosított
RRF/RRP:
korrelációs főszabály értelmében a megújuló
https://www.hfc-hungary.org/jelentos-forrasokenergiát
termelő
berendezésnek
és
az
hidrogen-projektekre-innovacios-alap-es-modositottelektrolízisüzemnek ugyanabban az ajánlattételi
rrf-rrp/
zónában („bidding zone”) kell elhelyezkednie, de ez
[3] https://ec.europa.eu/info/news/commissionalól is lehetnek kivételek. Ugyanakkor a földrajzi
launches-consultation-regulatory-frameworkkorrelációra nincs átmeneti időszaki mentesség, ezt
renewable-hydrogen-2022-may-20_en
várhatóan azonnal alkalmazni kell. Itthon ez nem
[4]
Comission
Delegated
Regulation…(DRAFT)
jelent jelentős korlátozást, mivel Magyarország
supplementing Directive (EU) 2018/2001 by
teljes területe egyetlen ajánlattételi zóna.
establishing a Union methodology setting out
a másik rendelet [5] fő szabálya, hogy mind az
detailed rules for the production of renewable liquid
RFNBO (némi egyszerűsítéssel: a zöld hidrogén),
and gaseous transport fuels of non-biological origin.
mind az újrahasznosított szén üzemanyagok (RCF)
[5] Comission Delegated Regulation… (DRAFT)
esetében minimum 70%-os kibocsátás-csökkenést
supplementing Directive (EU) 2018/2001 by
kell
elérni
az
üvegházhatású
gázok
establishing a minimum threshold for greenhouse
vonatkozásában, ráadásul a teljes életciklus alapján.
gas emissions savings of recycled carbon fuels and
Az említett százalékos csökkenés összehasonlítási
by specifying a methodology for assessing
alapját – a bioüzemanyagokhoz hasonlóan – egy ún.
greenhouse gas emissions savings from renewable
fosszilis komparátor üzemanyag kibocsátási szintje
liquid and gaseous transport fuels of non-biological
jelenti, ami 94 gCO2eq/MJ. Ez azt jelenti, hogy a 70%origin and from recycled carbon fuels.
os csökkentés hidrogén esetében legfeljebb
3,38 kgCO2/kgH2 fajlagos ÜHG emissziót enged meg.
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„Zöld a lámpa” – elemzés a megújuló energiák hátteréről
Az utóbbi időszakban még inkább nyilvánvalóvá vált, hogy a
hidrogénszetor felfu(tta)tása döntő mértékben összefügg a
megújuló energiaforrások helyzetének alakulásától. Ez a cikk
tehát alapvetően erről szól, de jól mutatja azt is, hogy a
hidrogén bekerült a jelentős piaci elemzők (jelen esetben a
Bloomberg NEF) értékelési módszertanába. A cikk utánközlési
engedélyét köszönjük a szerzőnek: Kassay Szabolcs, Prestige
Financial Zrt, www.pfn.hu/hu/hirek/ - a Szerk.
A BloombergNEF (NEF: New Energy Finance) legutóbbi
jelentése szerint 2021-ben 755 milliárd dollárt fordított a
világ az energetikai átállásra, ami új rekord. A
beruházások szinte minden ágazatban növekedtek,
ideértve a megújuló energiát, az energiatárolást, a
elektromos közlekedést, az elektromos hőt, a nukleáris
energiát, a hidrogént és a fenntartható anyagokat,
egyedül a széndioxid-leválasztás és tárolás mérséklődött
a beruházások terén, bár sok új projektet jelentettek be
ebben az évben. (Ahogy a mellékelt ábrán látható, a
hidrogén önálló kategóriaként jelent meg a BNEF
értékelési rendszerében.)

Globális befektetések az energetikában, szektoronként. Forrás: BNEF.

A jelentés rámutat arra, hogy a megújuló energia
továbbra is a legnagyobb szektor a befektetések
tekintetében, 2021-ben új rekordot ért el 366 milliárd
dollárral, ami 6,5%-os növekedés az előző évhez képest.

HIRDETÉS
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Magyar Hidrogén és Tüzelőanyag-cella Egyesület
Amennyiben cége hidrogéntechnológiai terméket vagy szolgáltatást szeretne reklámozni H2 Hírlevelünkben,
kérjük lépjen kapcsolatba velünk a címlapon található e-mail címen, és kérje hirdetési ajánlatunk.
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Az elektromos közlekedés, amely magában foglalja az
elektromos járművekre és a kapcsolódó infrastruktúrára
fordított kiadásokat is, 273 milliárd dollárral a második
legnagyobb ágazat volt. „Az elektromos járművek
eladásainak felfutásával ez a szektor 2021-ben 77%-kal
nőtt, és 2022-ben dollárban kifejezve megelőzheti a
megújuló energiát” – áll a jelentésben.
„A globális nyersanyagpiaci válság új kihívások elé
állítja a tiszta energiaszektort, megemelkedtek a
kulcsfontosságú technológiák, például a napelemmodulok, a szélturbinák és az akkumulátorcsomagok
költségei. Ilyen körülmények között az energiaátállási
beruházások 27%-os növekedése 2021-ben biztató jele
annak, hogy a befektetők, a kormányzatok és a
vállalkozások minden eddiginél jobban elkötelezettek az
alacsony széndioxid-kibocsátású átállás mellett, és ezt a
jelenlegi energiapiaci zavarokra való megoldás részének
tekintik piacokon” – írta a jelentésben Albert Cheung, a
BloombergNEF elemzési vezetője. Az ázsiai-csendesóceáni térség volt ebben a vonatkozásban a legvonzóbb
368 milliárd dollárral, ami az erre szánt befektetések fele,
Európa, a Közel-Kelet és Afrika 16%-kal nőtt 2021-ben
(236 milliárd dollár), míg Amerikában a befektetések
21%-kal 150 milliárd dollárra nőttek. Kína ismét az
energiaátállási beruházások vezető országa volt 2021ben, hiszen 266 milliárd dollárt vállaltak magukra, az
Egyesült Államok a második helyen állt 114 milliárd
dollárral, jóllehet az EU-tagállamok együttesen többet,
154 milliárd dollárt fordítottak erre a célra: 2021-ben
Németország, az Egyesült Királyság és Franciaország
szerepelt az energiaátállási beruházások legjobb öt
országa között.
Az európai olaj- és gázipari nagyvállalatok továbbra
is vezetik a tisztább alternatíva irányába történő
átalakítást, amely nemcsak a globális felmelegedés
megfékezését segíti elő, de valószínűleg ez lehet a valódi
kitörési pont ezen vállalatok számára. A Shell, a francia
TotalEnergies és a spanyol Repsol az összes többi olaj- és
gázipari vetélytársat megelőzte az éghajlati kockázatok
kezelésében és az alacsony széndioxid-kibocsátású világ
üzleti modelljeinek kialakításában „Az olaj- és
gáztársaságok az ESG befektetési viták élére álltak” –
mondta Jonas Rooze, a BloombergNEF fenntarthatósági
és klímakutatási részlegének vezetője. "Bár sok vállalat
bejelentette, hogy nulla nettó kibocsátási célokat tűztek
ki, nagyon fontos mérni, hogy milyen lépéseket tettek
valójában, és milyen kockázatokkal néznek szembe még
mindig.
A BNEF jelentése 41 fő energetikai aggályt
hasonlított össze. Megállapította tehát, hogy az európai
vállalatok továbbra is felülmúlják versenytársaikat,
Magyar Hidrogén és Tüzelőanyag-cella Egyesület

Energiavállalatok fejlesztései a BloomberBNF „Oil&Gas
Transition Scores” módszertana szerint, és szakterületenként az első
három helyezést elérő vállalat. Forrás: BloomberNEF.

miközben az ázsiai cégek egyre többet fektetnek be a
fosszilis tüzelőanyagokról a „tisztább” energiaforrásokra, a nap- és szélenergiáról az atomenergiára és
a hidrogénre való átállásba, és olyan technológiákat
alkalmaznak, mint a széndioxid-leválasztás, hasznosítás
és/vagy tárolás (CCUS).
A
jelentés
következők:

legfontosabb

megállapításai

a

•

az európai vállalatok állnak az első helyen, nyolcat
szerezve a legjobb 10 hely közül,

•

két ázsiai vállalat, a japán ENEOS és a thaiföldi PTT
került be a legjobb 10-be, mivel az új adatok azt
mutatják, hogy jelentős mértékben fektettek be az
alacsony CO2-kibocsátású átállási tevékenységekbe,
kiszorítva ezzel az észak-amerikai Suncort és a
Chevront a top 10-ből 2021-hez képest,

•

a vezető vállalatok jelentős, alacsony széndioxidkibocsátású üzletágakat építenek ki, például a
megújuló energiával, az akkumulátoros tárolással,
az elektromos járművek töltésével, a hidrogénnel és
a széndioxid-leválasztással kapcsolatos projektek
fejlesztésével,

•

az erős feltárásra és kitermelésre koncentráló olajés gázipari társaságok, illetve a nem versenyképes
downstream
finomítási
operációk
nagyobb
átmeneti kockázatnak vannak kitéve. Az alacsony
széndioxid-kibocsátású világ valószínűleg sokkal
kevesebb fosszilis tüzelőanyagot fog fogyasztani,
ezért a kitermelők elsődleges kockázata az, hogy az
alaptevékenységük feleslegessé válik, ugyanakkor
egy downstream vállalat könnyebben átválthat
bioüzemanyagok finomítására, vagy például a
petrolkémiai termékekre összpontosíthat,

•

az integrált vállalatok diverzifikáltabbak az
értékláncban, és rugalmasabbak az üzleti
kockázatokkal szemben. Ennél is fontosabb, hogy
erősebb a pénzügyi hátterük és az átmenethez
szükséges képességeik.
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Jelentős méretű, görög Hidrogén IPCEI projekt indul
Június közepén vált nyilvánossá, hogy az Advent
Technologies
Holdings
üzemanyagcellaés
hidrogéntechnológiai cég Green HiPo elnevezésű
projektjét a görög állam támogatásban részesíti a
Hidrogén IPCEI (Important Projects of Common European
Interest) program keretein belül. Az IPCEI eljárásrendnek
megfelelően az Európai Bizottság is megkapta a
támogatásról szóló értesítést. Az EU jóváhagyását
követően a Green HiPo projekt összesen 782 millió euró
támogatásban részesül hat éven át.
Az Advent cég Green HiPo projektje egyike volt az
eredetileg húsz görögországi, IPCEI finanszírozásra
jelölt
projektjavaslatnak.
A
szűrési
eljárások
eredményeként bekerült azon öt esélyes projekt közé,
amelyeket részletesebben vizsgált
az EU is, és ennek eredményeként
Görögország
júniusban
két
projektet jelenthetett be. Ezzel az
Advent Technologies, illetve az
általa vezetett projekt a Hidrogén
IPCEI
rendszer
első
körös
notifikációs
eljárásában
nyert
támogatást, a következő ütemezés
szerint.

célzó
projektek),
hanem
ilyen
gyártókapacitásának létrehozása is.

technológiák

Az Advent Technologies (NASDAQ: ADN) bostoni
székhelyű technológiai vállalat, amely üzemanyagcellákat fejleszt és gyárt, valamint komplett
üzemanyag-cellás rendszereket szerel össze, de beszállít
üzemanyag-cella komponenseket is megrendelőinek, ha
arra van igény. Telephelyekkel rendelkezik továbbá
Kaliforniában, Görögországban, Dániában, Németországban és a Fülöp-szigeteken. A cég kb. 150
szabadalmat
birtokol
az
üzemanyag-cellás
szakterületen, így pl. szellemi tulajdon jogokkal (IP)
rendelkezik
a
magas
hőmérsékletű
HT-PEM
üzemanyagcellák területén, amelyek egyik fő előnye az
üzemanyag-flexibilitás, amit a cég az „Any Fuel.
Anywhere” szlogennel hirdet.
Érdemes egy pillantást vetni az Advent részvények
tőzsdei (NASDAQ) árfolyamának alakulására az utóbbi
egy hónapban. Az IPCEI bejelentés 2022.06.16-án
történt, amit az ábrán markáns árfolyamugrás követett.
Utána
megtörtént
az
ilyenkor
megszokott
„visszakorrigálás”, de a részvény értéke így is az
átlagosnál magasabb maradt.

A Green HiPo projekt lényege, hogy innovatív,
magas hőmérsékletű (HT-PEM) üzemanyag-cella és
elektrolizáló rendszereket terveznek, fejlesztenek és
ezekre gyártási kapacitást hoznak létre Görögországban,
a nyugat-macedóniai régióban, ami jelentős segítséget
nyújt ahhoz az átalakuláshoz is, hogy a régió az eddigi,
szénbázisú energiarendszer helyett áttérhessen az
innovatív és környezetkímélő technológiákra és segítse a
gazdasági fellendülést.
Ahogy korábbi cikkünkben már említettük, az
IPCEI
projektek
keretében
nem
csak
hidrogéntechnológiák (végfelhasználói) telepítése és
alkalmazása lehetséges (pl. zöld hidrogén előállítását

Advent Inc. árfolyam - finance.yahoo.com (2022.06.26.)
Forrás: https://finance.yahoo.com/news/advent-technologiesreceives-notification-euro-123700684.html

Hazai fejlemények hidrogén témában
MEKH konzultáció a dekarbonizációs csomagról
Ezekben a hónapokban tartott, illetve tart a Magyar
Energetikai és Közműszabályozási Hivatal (MEKH)
nyilvános konzultációsorozata az Európai Bizottság 2021
végén megjelent energiaszabályozási csomagjával
kapcsolatos kérdésekről, a szabályozási csomag hazai
implementációjáról. A „dekarbonizációs csomag”
összefoglaló nevet viselő anyag célja az, hogy alkalmassá
tegye az európai földgázpiacokat és azok szabályozási
11

kereteit
az
Európai
Unió
klímapolitikai
és
dekarbonizációs céljainak támogatására, valamint
létrehozza a hidrogénpiacok és infrastruktúrák
szabályozási keretrendszerét. A szabályozási csomag a
földgáz- és hidrogénpiacokról szóló irányelvből,
valamint rendeletből áll, amelyről még január elején
adtunk
hidrogén
szempontú
áttekintést
[1]
honlapunkon.
Magyar Hidrogén és Tüzelőanyag-cella Egyesület
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A MEKH többkörös, négy alkalomból álló
konzultáció- és egyeztetéssorozatot indított, amelynek
első lépéseként a földgáz- és hidrogénszabályozást
érintő
fontosabb
témákat
áttekintő,
közzétett
konzultációs kérdőív kérdéseire várja minden érintett fél
válaszát. Bár e konzultációs kérdőív [2] benyújtási
határideje 2022.05.13-án lejárt, a Hivatal 2022 májusában
és júniusában meghívásos workshopokat tartott [3],
illetve
tart
személyes
jelenléttel
a
dedikált
hidrogéninfrastruktúra és piac kialakításáról, a megújuló
és alacsony karbontartalmú gázoknak a meglévő
gázinfrastruktúrához való hozzáféréséről, a közös
keresleti forgatókönyveken alapuló villamosenergia- és
földgáz-hálózatfejlesztés kérdéseiről. Ez részben tehát a
múlt (lapzártánk előtt történt események), azonban
fontos, hogy a konzultáció során beérkezett írásos
észrevételek és a workshopok során kitárgyalt
álláspontok átfogó értékelését a MEKH 2022. őszén
ismertetni kívánja az érdeklődőkkel.
Forrás:
[1] https://hfc-hungary.org/Gaz_Dekarbonizacios_
Csomag_H2_vonatkozasai_2022.pdf

[2]

http://www.mekh.hu/a-mekh-nyilvanos-konzultaciot-indit-adekarbonizacios-csomag-javaslataival-es-jovobeni-hazaiimplementaciojaval-kapcsolatban

[3] http://www.mekh.hu/elindult-a-mekh-workshop-sorozata-adekarbonizacios-csomagrol

A „hidrogén” Nemzeti Labor hivatalos indulása
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium még 2020ban hozott döntést arról, hogy elindítja a „Nemzeti
Laboratóriumok Programot”. Az egyes Nemzeti Laborok a
nemzetgazdaság számára különösen perspektivikus
területeken olyan tudásközpontok létrehozását és
működtetését jelentik, amelyek az egyes szakterületek
kiemelkedő tudományos csomópontjává válhatnak. A
Nemzeti Laboratórium fő célkitűzései [1]: i) egy adott
tématerület hazai szakmai műhelyeinek koncentrálása,
ii) jelentős globális problémákra nemzetközi szinten
választ adni képes kompetenciák fejlesztése, iii) kutatási
eredmények
társadalmi,
gazdasági,
környezeti
hasznosítása (tudástranszfer).
A hidrogéntechnológiákra is indul Nemzeti Labor,
ha nem is önálló formában, hanem az ún. „Megújuló
Energiák Nemzeti Laboratórium” (MENL) részeként. A
Labor a Széchenyi Terv Plusz program - az RRF-2.3.1-21
számú pályázati felhívás - keretében valósul meg. A
MENL-ben lényegében két téma található, mindkettő
erősen dekarbonizációs fókuszú: a hidrogén- és CO2
technológiák. A MENL általános célja, hogy kiépítse a
kis karbonlábnyomú energiatechnológiák, különösen a
H2 előállítás/szállítás/tárolás/felhasználás és a CO2
hasznosítás (CCU) tudományos és technológiai, jogi,
Magyar Hidrogén és Tüzelőanyag-cella Egyesület

gazdasági, és iparjogvédelmi bázisát. Horizontális
fókuszként a konzorcium résztvevői és szakmai
partnereik az oktatás komplex, egymásra épülő
kompetenciarendszerét hozzák létre a tréningjellegű
rövidtávú képzésektől a PhD képzésekig. A MENL-ben
10 hazai egyetem, illetve kutatóintézet működik együtt,
konzorciumi
formában,
amelyet
a
Pécsi
Tudományegyetem vezet.
A projekt sajtónyilvános nyitórendezvénye, és a
konzorcium első találkozója a PTE Műszaki és
Informatikai Karán 2022.06.17-én megtörtént, így
immáron hivatalosan is megkezdi munkáját a MENL
Labor, és azon belül a hidrogén szakterület.
Forrás:

[1]

NKFIH

Nemzeti

Labor

Program

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/innovacios-okoszisztema/nemzetilaboratoriumok

V4+ Hidrogén konferencia a ZalaZone-on
Az MHT Szövetség kétnapos hidrogén konferenciát és
kiállítást szervezett június 8-9-én a ZalaZone Járműipari
Központban, Zalaegerszegen, „Hidrogén – jelen és jövő a
mobilitásban” címmel. A június 9-i (fő) napon a
Technológiai és Ipari Minisztérium mellett előadott a
többi V4 ország képviselője is, bemutatva hazai
fejlesztési terveiket, a hidrogénnel, főként a hidrogénmobilitással és annak értékláncával kapcsolatos
stratégiáikat. A konferenciát kísérő kiállításon kb. 30, a
hidrogéntechnológiákban és az ezekhez kapcsolódó
fejlesztésekben aktív nemzetközi, valamint hazai
vállalat, kutatóműhely is kiállított a helyszínen. Az első
napon (jún. 8.) a kiállítás mellett a fő hangsúly egy, a
középiskolai diákok, valamint felsőoktatási hallgatók
számára megtartott pályaorientációs program volt, ahol
a hidrogén és hidrogéntechnológiák szerteágazó
területeivel ismerkedhettek meg a résztvevők, és több
felsőoktatási intézmény is bemutatta hidrogénnel
kapcsolatos jelenlegi vagy a közeljövőben tervezett
képzéseit, oktatási terveit.

Kiállított FCEV járművek a ZalaZONE-on. Kép: MHTE.

Forrás:
https://hh2.hu/index.php/v4-konferencia-hidrogen-jelen-esjovo-a-mobilitasban/
https://hh2.hu/index.php/2022/06/13/negy-orszag-ahidrogenrol-kozos-szandek/
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Jelentős dekarbonizációs és hidrogéntechnológiai projektek Franciaországban
Az Air Liquide és az Eqiom cégek „K6” nevet viselő
közös projektje elnyerte
az EU Innovációs Alap
támogatását. A K6 a 2021-es pályázati kiírásra összesen
benyújtott 300 pályázat közül a hét sikeres, ipari léptékű
projekt egyike volt. A projekt keretében az Eqiom az
észak-franciaországi
Lumbres-ben
működő
cementgyárát karbonsemleges üzemmódra állítja át,
amely várhatóan az első ilyen cementüzem lesz
Európában. A projekt első tízéves működése során kb.
8 millió tonna szén-dioxid leválasztását tervezik.
A technológiai megoldás lényege, hogy a
cementgyári kemencét oxi-fuel működésre teszik
alkalmassá, és úgy alakítják át, hogy nagyobb
mennyiségű,
bekevert
alternatív
üzemanyaggal
üzemelhessen. Az ipari gázgyártóként ismert Air
Liquide szerepe az, hogy oxigénnel lássa el az Eqiom
cementüzemet, és a saját szabadalmát képező
Cryocap(TM) Oxy technológiájával leválassza a kemence
füstgázából a szén-dioxidot, majd cseppfolyósítsa azt.
Ezt követően a szén-dioxidot vagy hajón elszállítják az
Északi-tengeren található, jelenleg kialakítás alatt álló
geológiai tárolóhoz, ahol letárolják (CCS), vagy pedig
építőanyagok előállításához hasznosítják majd. A
cementgyár a dunkirki kikötő közelében található, így a
szén-dioxid elszállítása viszonylag könnyen megoldható.
Ezáltal a K6 projekt fontos hozzájárulást jelent a
„Dunkirk D'Artagnan” nevet viselő PCI (Project of a
Common Interest) közös érdeket képviselő projekthez is,
amelynek célja, hogy megteremtse a Dunkirk ipari
medence és tágabb környezetének multi-modális CO2
export („hub”) központját. A cég Cryocap(TM)
technológiája egy termékcsalád. Lényegében többféle, de
alapvetően gázok kriogén (mélyhűtéses, kb. -50 oC)
technológián alapuló szétválasztását jelenti és számos
technológiai eljáráshoz illeszthető a CO2 leválasztás
érdekében.
A
szürke
hidrogén
előállításához
használható eljárást „Cryocap™ H₂”, az egyéb iparágak
(finomítók, acélgyárak, cementgyárak, stb.) füstgázainak
kezelésére szolgáló eljárást „Cryocap™ FG”, az oxi-fuel
tüzeléshez adaptálható eljárást „Cryocap™ Oxy”
márkaneveken említik. A forrásként megadott leírás az
SMR alapú szürkehidrogén-előállítás esetében 60-90%
közti CO2 leválasztási hatásfokot ígér, technológiai
opcióktól függően, miközben a hidrogénkihozatalt is
növeli (kb. 10-15%-kal – lásd a mellékelt táblázatban).
Az Európai Innovációs Alap a világ egyik
legnagyobb programja, amely innovatív, low-carbon
technológiák támogatását szolgálja, és az EU emissziókereskedelmi irányelve (EU ETS, 2003/87/EUK) hozta
létre. A K6 projekt az Innovációs Alapon túl más
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Tipikus SMR alapú hidrogén-előállító üzem sémája, zöld
rombuszokkal jelölve azt a három technológiai pontot, ahol a CO2
leválasztás érdekében be lehet avatkozni. Kép: Air Liquide.

Forrás: Airl Liquide

forrásokból, francia állami alapból is támogatást kap.
Az Air Liquide és egyben a támogató számára azért
fontos ez a mintaprojekt, mert a Cryocap(TM) technológia
elvileg
más,
karbonintenzív
iparágakban
is
alkalmazható lenne, így hozzájárulhat a 2050-es európai
klímasemlegességi célok eléréséhez. A francia Air
Liquide cég Magyarországon talán kevésbé ismert, de
23 milliárd eurós (2021) bevételével, 66 ezer
alkalmazottjával, és 75 országra kiterjedő működésével
a jelentős ipari gázgyártók közé tartozik.
Szintén európai szinten is jelentősnek tekinthető
másik hidrogénes projektjük a „Normand’Hy”, amely
200 MW kapacitású – Siemens Energy gyártmányú elektrolizáló üzem létesítését tarrtalmazza, és zöld
hidrogén előállítást végez majd a TotalEnergy
normandiai finomítója számára. E projekt pályázatát a
Hidrogén IPCEI-be (Important Project of Common
European Interest) is benyújtották, mivel nem csak az
ipari (finomítói) hidrogénhasználatok dekarbonizációját
segíti, hanem a közvelenül hidrogén üzemanyagot
használó hidrogén moblitás térnyerését is, főként a
teherjármű szegmensben. A Normand’Hy projekt 2025ben indul, és az összesen 200 MW-os elektrolizáló
kapacitás első fázisa Port-Jérôme-ban valósul meg az
Air Liquide és a Siemens Energy közt 2021-ben
megkötött partnerségi megállapodás keretében.
Az Air Liquide Port-Jérôme-i hidrogénüzeme arról is
ismert szakmai körökben, hogy azon nagyon kevés
európai „kék” (low-carbon) hidrogént előállító SMR
Magyar Hidrogén és Tüzelőanyag-cella Egyesület
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üzemek egyike, ahol a hidrogéntermelés folyamatában a
fent említett Cryocap™ H₂ technológiát alkalmazzák a
szén-dioxid leválasztására immár 2015 óta. Itt
honosították meg a technológia első ipari alkalmazását.
A leválasztott szén-dioxidot élelmiszeripari minőségűre
tisztítják,
cseppfolyósítják,
majd
élelmiszeripari
felhasználókhoz,
mezőgazdasági
termelőkhöz
(üvegházak üzemeltetőihez) szállítják hasznosításra,
vagy hűtőközegként használják. A Port-Jérôme-i üzem
széndioxid-leválasztási kapacitása 100 ezer t/év.

Az előállított low-carbon hidrogént az Esso Raffinage
(ExxonMobil Group) szomszédos finomítójának adják
át. Forrás:
www.businesswire.com/news/home/20220401005209/en/
https://www.airliquide.com/group/press-releases-news/202203-08/air-liquide-receives-support-french-state-its-200-mwelectrolyzer-project-normandy-and-accelerates
https://www.engineering-airliquide.com/cryocap-carboncapture-technology-way-reduce-carbon-footprint
C. Periasam (2021): Hydrogen Production through SMR with CCS.

Jelentős zöld hidrogén üzem létesül a MOL Dunai Finomítóban
Molnár Márk - Szenior folyamat technológiai szakértő (MOL Nyrt.)
Bakóczy András - Csoportszintű DS Fejlesztés ügyvezető igazgató
szakmai titkár (MOL Nyrt.)

Európa egyik legnagyobb kapacitású zöld hidrogéngyártó üzemét építi fel a MOL Százhalombattán. De mi
is az a zöld hidrogén? A hidrogént előállításának
módjától függően különböző színkódokkal jelölhetik,
ahogyan ezt az 1. ábra is szemlélteti. Ezen színkódokra
még nincsen nemzetközileg elfogadott egységes
egyezmény, azonban kezd egyre szélesebb körűen
elfogadott lenni a bemutatott – pl. zöld, kék, szürke H2 –
elnevezés.

hidrogénre és oxigénre. Az eljárás lényege, hogy
elektromos áram hatására spontán módon nem
lejátszódó kémiai reakciók mennek végbe, amelyek
során az egyes elektrolízis cellákban az anyag felvesz
(redukció), illetve lead (oxidáció) elektront vagy
elektronokat. A folyamat lényegében a két elektródból
(anód és katód), valamint az elektrolitból álló ún.
elektrolizáló cellában megy végbe. Három fő
elektrolizáló típust különböztethetünk meg:
1.

alkálikus (lúgos) elektrolizálók (AEC),

2.

szilárd oxidos elektrolizálók (SOEC),

3.

protoncserélő-membrános elektrolizálók (PEM).

A MOL-csoport az amerikai Plug Power céggel
együttműködve egy 10 MW teljesítményű, PEM típusú
elektrolizáló egységet telepít Százhalombattán, a Dunai
Finomítóban. Ebben a technológiában az elektrolitot
egy szilárd protoncserélő-membrán képezi, melynek
főbb előnyei közé tartozik többek között a viszonylag
egyszerű szerkezete, a nagy tisztaságú és magas
nyomású hidrogéntermék előállítása (99,999 (V/V)%,
max. 40 barg), továbbá a rugalmas működés.

1. ábra: Hidrogéntípusok ,,színkódjai" és előállítási módjai. Kép: MOL

Napjainkban a hidrogén túlnyomó többségét (több, mint
95%-át) fosszilis energiahordozókból állítják elő
világszinten. Az egyik leggyakoribb eljárás a földgáz
vízgőzös reformálása, mely során jelentős mennyiségű
szén-dioxid szabadul fel melléktermékként. Az így
előállított hidrogént nevezzük szürke hidrogénnek. A
MOL a Dunai Finomítóban évente körülbelül 55 ezer
tonna szürke hidrogént állít elő. Ez a technológia felel a
finomító szén-dioxid kibocsátásának egyhatodáért. Ezzel
szemben a zöld hidrogén előállítása közben egyáltalán
nem keletkezik üvegházhatású gáz. Az elektrolízisen
alapuló hidrogénelőállítás során megújuló forrásból
származó elektromos áram segítségével vizet bontanak
Magyar Hidrogén és Tüzelőanyag-cella Egyesület

A MOL Csoport a magyarországi 30 MWp
naperőművi kapacitás mellett Horvátországban további
12 MWp naperőművi teljesítmény kiépítésén dolgozik,
azonban a víz bontásához szükséges, megújuló
forrásból származó „zöld” áramot az elektrolizáló
egység a hálózatból nyeri majd, melynek forrása
eredetigazolási rendszerrel tanúsítható.
A Dunai Finomító csúcsidőszakban kb. 85 MW
teljesítményt vesz fel a hálózatból. Figyelembe véve,
hogy ezen felül legfeljebb 15 MW szabad kapacitása
van a rendszernek, minden szempontból racionális
választás a 10 MW-os elektrolizáló modul. Fontos
megjegyezni, hogy az elektrolizáló cellák által felvett
teljesítmény az élettartamuk előrehaladtával növekszik,
így ezt is figyelembe kellett venni a tervezés során.
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A 10 MW-os, moduláris felépítésű berendezés
évente mintegy 1600 tonna tiszta, karbonsemleges, zöld
hidrogén előállítására lesz képes, amellyel a finomító
hidrogénigényének mintegy 3%-át lehet kiváltani. A
hidrogén mellett 11.200 tonna tiszta oxigén (99,5(V/V)%)
keletkezik melléktermékként, melynek hasznosítási
lehetőségét még vizsgálják a szakemberek.
Az elektrolizáló üzem kb. 4.000 m2 területen terül
majd el, a finomító déli részén és magába foglalja a
moduláris elektrolizáló egységeket, valamint a víz- és
gáztisztító egységeket is. A gyártáshoz évente 18.200 m3
ivóvíz minőségű vizet fog felhasználni, ami soknak
tűnhet, azonban a hidrogén előállítási lehetőségek közül
az elektrolízisnek van a legkisebb vízigénye. Így
amellett, hogy évente több mint 25.000 tonna széndioxidkibocsátás válik elkerülhetővé, valamint csaknem

2. ábra: A moduláris felépítésű elektrolizáló látványterve. Kép: MOL

10.000 tonna földgáz felhasználása takarítható meg, a
finomító vízigénye is csökkenthető.
A 22 millió euróból felépülő üzemegység várhatóan
2023-tól termel zöld hidrogént és ez lesz Európában az
egyik legnagyobb zöld hidrogént előállító elektrolizáló
üzem. A finomítói léptékhez képest még ez az üzem is
eltörpül, azonban az elektrolizáló egység moduláris
felépítésének köszönhetően a méretnövelés egyszerűen
kivitelezhető és – amennyiben az üzleti környezet
lehetővé teszi – lépcsőzetesen jelentősen nagyobb
beruházások is megvalósíthatóvá válhatnak.
A hidrogén esetében egy sokoldalú, tiszta
energiahordozóról
van
szó:
készülhet
belőle
üzemanyag gépjárművekhez vagy akár repülőkhöz,
helyettesítheti a földgázt, illetve üzemanyag-cellákban
közvetlenül elektromos energia is termelhető belőle. A
MOL a tervek szerint a Dunai Finomítóban, az
üzemanyaggyártás során, saját hidrogénhálózatában
használja fel a zöld hidrogént. Így az beépül a MOLüzemanyagok molekuláiba, „zöldebbé” téve a gyártási
technológiát, illetve a végterméket is, ezzel tovább
csökkentve a vállalat karbonlábnyomát. Ez a lépés
szervesen illeszkedik a MOL-csoport frissített, fenntarthatósági fókuszú, az Európai Zöld Megállapodással
teljes összhangban álló ’SHAPE TOMORROW 2030+’
stratégiájába, amelynek keretében a vállalat összesen
egymilliárd dollárt fektet be az alacsony CO2kibocsátású, körforgásos gazdaságba 2025-ig.

Hidrogéntechnológia-oktatás tapasztalatai a Pécsi Tudományegyetemen
Elsőként indított egyetemi diplomát adó szakirányú
továbbképzést tüzelőanyag-cella és hidrogéntechnológia szakterületen a Pécsi Tudományegyetem.
Vér Csaba, PTE Műszaki és Informatikai Kar
A tüzelőanyag-cellás termék-portfólió kidolgozására
irányuló, évtizedes múltra visszatekintő, egyetemi és
helyi ipari együttműködés alapozta meg a PTE
hidrogéntechnológiai fejlesztéseit mind kutatási, mind
oktatási téren. Az egymásra épülő, egymást erősítő
innovációs projektláncolat első eleme a laboratóriumi
infrastruktúra kialakítása a 2021-ben támogatást nyert
Tudományos és Innovációs Park projekt keretében, amit
a 2022-ben induló Megújuló Energiák Nemzeti
Laboratórium követ, melyben a PTE a konzorciumvezető
intézmény. E témában a legnagyobb előrelépést az ún.
Cleantech Kompetencia Központ hozza, amely az
egyetemi tudásbázis és szolgáltatói potenciál erősítése
mellett egészen konkrét innovációk kidolgozását tűzte ki
célul, partnerségben meghatározó iparvállalatokkal. E
stratégiai fejlesztési irányba illeszkedően indította el az
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országban elsőként a Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kara (PTE MIK) a
Tüzelőanyag-cella
és
hidrogéntechnológia
szakmérnök/szakember szakirányú továbbképzést 2022
februárjában.
A szak az első olyan szervezett képzés
Magyarországon, amelyen a hallgatók nem csupán egyegy kurzus, hanem egy logikusan felépített, két féléves
program keretei között sajátíthatnak el alapvető
elméleti, műszaki és gyakorlati ismereteket. Ez utóbbit
olyan gyakorló szakemberek és gyártási-fejlesztési
infrastruktúra garantálja, amelyet a szakterületen évek
óta aktív és eredményes ipari vállalkozások
biztosítanak. Ahhoz, hogy a nemzetközi és a hazai
tervekben megfogalmazott célok megvalósulhassanak,
nagyszámú felkészült szakemberre lesz szükség, hiszen
a hidrogéntechnológiák, köztük a tüzelőanyag-cellás
termékek elterjedése elképzelhetetlen hozzáértő
fejlesztő, ill. üzemeltető mérnökök és szakemberek
nélkül. A járműipar érdeklődése is folyamatosan
Magyar Hidrogén és Tüzelőanyag-cella Egyesület
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erősödik ezen a területen: egyes gépkocsigyártók már
2024-re jelentős szériában kívánnak hidrogéntechnológiai
alapon működő termékeket kibocsátani, de hazai
vállalkozások
is
tervezik
tüzelőanyag-cellás
haszongépjárművek kifejlesztését és piaci bevezetését,
így ez a szektor rendkívül perspektivikus jövő előtt áll. A
szakmérnökképzés tananyagának összeállításában és az
oktatási eszközök kiválasztásában együttműködött a
karral az országban egyedüliként a tüzelőanyag-cellák
fejlesztésében 16 éves tapasztalatot szerzett pécsi
Kontakt-Elektro Kft. Az ipari villamos vezérlés,
automatizálás, elektro- és szenzortechnika területén
működő vállalkozás saját hidrogénlaborral rendelkezik,
amelyet az idén elindított egyetemi szakmérnökképzés
rendelkezésére bocsát.

Illusztráció: hidrogéntechnológiai oktatópanel. Kép: Horizon Edu.

„A
hidrogénlaborban
rengeteg
műszerünk,
eszközünk összegyűlt a különböző tüzelőanyag-cella
típusokkal kapcsolatban, az egyes gyártóktól beszerzett
tüzelőanyag-cellákat az oktatásban is kiválóan lehet
használni.
Emellett
segítséget
nyújtunk
a
hidrogéntechnológiákat is magába foglaló Megújuló
Energiák Nemzeti Labor létrehozásához, amelynek a
központja Pécsett lesz” – mondja Hirth Ferenc, a
Kontakt-Elektro
Kft.
tulajdonos-ügyvezetője.
A
vállalkozás évek óta kiváló kapcsolatban áll a PTE MIKkel, és mivel mind az energetika, mind a klímavédelem

Illusztráció: üzemanyag-cella. Kép: Kontakt-Elektro Kft.

szempontjából döntő iparág lesz a jövőben a
hidrogéntechnológia, szükség van kiválóan képzett
speciális szakemberekre. A pécsi cég a képzés
indításakor szakmai tudásával, tapasztalatával segíti az
oktatást, később viszont maga is szívesen foglalkoztatja
majd a Műszaki és Informatikai Karon szakképesítést
szerzett mérnököket.
A képzés híre futótűzként terjedt szakmai körökben,
így a tervezettnél jóval többen jelentkeztek a képzésre.
A gyakorlatorientált, laboratóriumi tevékenységet is
magába foglaló jelleg miatt a létszámot korlátozni
kellett, így 19 – főleg gépész- és villamosmérnök
alapdiplomával rendelkező – aktív hallgatóval zajlott
az első szemeszter. A tavaszi félévben Pécsett az
egyetem és a helyi vállalkozás biztosította a képzési
hátteret, ami kiegészült egy egész napos szakmai
programmal a Linde Gáz Magyarország Zrt. budapesti
telephelyén, ahol a hidrogén-töltőállomás bemutatását
követően a hidrogén termelésével és tárolásával
kapcsolatos gyakorlati tudást osztották meg a
hallgatókkal.
A 2022 őszi, második félévben az ELKH
Természettudományi
Kutatóközpont,
az
E.ON
Hungária Zrt., a Messer Hungarogáz Kft., az MVM
csoport, a Linde Gáz Magyarország Zrt. és a KontaktElektro Kft. vesznek részt az oktatásban és nyújtanak
konzultációs lehetőséget a szakdolgozók számára.
A képzésről bővebb információ az alábbi honlapon
érhető
el:
https://mik.pte.hu/tuzeloanyag-cella-eshidrogentechnologia-szakmernok--szakember

Rotterdam jelenetős zöld H2 és ammónia központtá válik (folytatás az 1. oldalról)
Június közepén jelent meg a hír, mely szerint OCI N.V.
cég végső pénzügyi beruházási döntést (FID) hozott az
ammónia import termináljának, első fázisú bővítésére a
rotterdami kikötő területén. Az OCI birtokolja és
üzemelteti a kikötő egyetlen meglévő ammónia
létesítményét, és kapcsolódó infrastruktúráját.
Magyar Hidrogén és Tüzelőanyag-cella Egyesület

Az OCI N.V. nemzetközi szinten is jelentős
műtrágyagyártó, melynek termékei közt egyéb,
hidrogén alapú termékek is találhatók, úgy mint
metanol, bioüzemanyagok, melamin. (Utóbbi anyagot a
műanyagiparban alkalmazzák, és nem keverendő össze
a melaninnal, mely pigmentekben található.)
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A fejlesztés konkrét részleteinek bemutatása előtt
háttérinformációként külön ki kell emelnünk, hogy
Rotterdam
kikötője
(Port
of
Rotterdam,
PoR)
tradicionálisan, több évtizedes időtávlatban ÉszakNyugat Európa egyik legjelentősebb energetikai
klaszterének, energiaközpontjának (’energy hub’) számít.
Ezt eddig a fosszilis energiahordozók importja, elosztása,
feldolgozása (pl. olajfinomító) dominálta, így nem csoda,
hogy Hollandia széndioxid kibocsátásának egyötödéért
felelős a rotterdami kikötő régiója. Emiatt a Rotterdami
Kikötő vezető szerepet kíván vállalni az energetikai
átmenetben oly módon, hogy megújuló alapú
energiahordozók kikötőjévé válik, miközben a jövőben is
megmarad nemzetközi szinten is jelentős energetikai és
vegyipari központként. Ennek keretében az egyik
lehetőség, illetve fejlesztési irány a fontos európai
hidrogén központtá válás, ami hidrogén, valamint
hidrogénszármazékok
importjának
fogadására,
szükséges átalakítására, továbbítására (amely jelentheti a
belföldi elosztást, de egyéb európai országokba történő
re-exportot is), valamint akár helyi felhasználására is
kiterjed. A rotterdami kikötő egyébként Hollandia
hidrogénstratégiájában is központi szerepet játszik,
amely explicit módon fontos nemzetközi hidrogénkereskedelmi központként jelöli ki Rotterdamot és az
ország kiterjedt gázhálózatát, amely ráadásul az ÉNyeurópai ipari régió központjában található.

Rotterdam kikötőjének (PoR) egy kis részlete. Kép: Wikipedia

A több lépésben megvalósítani tervezett fejlesztés már
első fázisaként – a jelenlegi 400 kt/év értékről –
háromszorosra, azaz 1,2 millió t/év kapacitásúra tervezik
növelni az OCI terminálját a Rotterdami kikötőben 2023ra. Ezen első fejlesztési fázis viszonylag olcsó (~20 millió
USD), mivel az OCI meglévő infrastruktúrájának
fejlesztését jelenti. A második fázisban Az OCI egy új,
nemzetközi léptékben is jelentősnek számító ammónia
tároló tartályt tervez telepíteni a terminálnál, amely a
kezelő, kiszolgáló infrastruktúra fejlesztésével együtt
már 3 millió tNH3/év kapacitást tesz majd lehetővé. Az
OCI már az idei évben tervezi a szükséges engedélyezési
folyamatok megindítását, lebonyolítását, hogy kedvező
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pozícióba
kerülhessen
a
terminál
átbocsátási
kapacitását illetően, amikor is (várhatóan középtávon)
a tiszta ammónia felhasználási igények érdemben
megnövekednek. Ez nem irracionális, mivel más
jelentős cégek esetében is ismerté vált az utóbbi időben
(pl. Gasunie és Vopak), hogy ammónia infrastruktúra
fejlesztéseket terveznek Észak-Nyugat Európában,
vagy éppen a rotterdami kikötőben, ahol a meglévő
infrastruktúra egy része eleve használható ilyen
célokra, és a kikötőben van további tartalék terület a
hidrogén előállító (esetünkben: ammónia bontó)
technológia telepítésére is.

PoR vasúti infrastruktúra egy finomító előterében. Kép: Wikip.

Az ammónia (NH3) előnyei közé tartozik, hogy
viszonylag könnyű cseppfolyósítani, viszonylag
könnyű tárolni és szállítani, továbbá hogy lényegében
egy teljesen dekarbonizált energiahordozó, illetve
vegyipari alapanyag – ma már csak nézőpont kérdése,
hogy ki-melyik szerepét látja. Átalakítás nélkül, azaz
NH3 formájában is jelentős felhasználási területei
léteznek jelenleg is, mint pl. nitrogénalapú műtrágyák
gyártása, hajózási üzemanyag, de egyes turbina típusok
is képesek felhasználni energiatermelési célra.
Hátrányai közé tartozik, hogy az ammóniából történő
hidrogén visszanyerés (ammónia bontás) meglehetősen
energiaigényes folyamat és az igényesebb H2 tisztaság
eléréséhez általában további gáztisztítás is szükséges.
E
döntés
természetesen
erősíti
az
OCI
együttműködését a Rotterdami Kikötővel. A jövőre
nézve szintén nem mellékes, hogy az OCI e kikötőben
üzemeltet még egy nagyméretű metanoltárolót,
valamint Európa egyik legnagyobb bioüzemanyagbekeverő létesítményét is.[2]
A kikötő egyébként is igen jelentős fejlesztési
helyszín a holland hidrogén projektek szempontjából.
Nemrégiben, 2022 elején írta alá a beszállítói szerződést
a Shell és a thyssenkrupp Uhde Chlrone Engineers cég
egy jelenleg rekord méretű, 200 MW kapacitású
elektrolízis üzem leszállítássáról a ‘Hydrogen Holland I‘
nevet viselő projekt keretében. A teljes rendszer 20
MW-os, alkálikus elektrolizáló blokkokból épül fel. A
létesítési munkálatok megkezdődtek, a nagy méretű
elektrolizáló rendszer várhatóan 2024-ben üzembe áll.
A cikkben felhasznált források itt érhetők el:
Magyar Hidrogén és Tüzelőanyag-cella Egyesület
https://www.hfc-hungary.org/rotterdam-jelentos-zold-hidrogenes-ammonia-kozpontta-valik/
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Tagvállalati bemutatkozó
Új vállalati tagjaink bemutatkozó sorozatában most az
Alstom Zrt. ír önmagáról, ill. cégcsoportjuk
hidrogénüzemű vasúti alkalmazásairól – a Szerk.
Az Alstom hazánkban is a hidrogénhajtásra készül
Az Alstom Coradia iLint hidrogén-üzemanyagcellás
személyvonata 2022 májusában Csehország és Szlovákia
több vasútállomásán is bemutatkozott, így eljutott
például Pozsonyba, Komáromba és Dunaszerdahelyre is.
A világ első zéró emissziós vonata Németországban már
több alkalommal üzemelt utasforgalomban, eddig tesztelték már Ausztriában és Hollandiában is. Olaszországban és Franciaországban is rendeltek már belőle.
A hidrogénüzemű vonatok kibocsátásmentes
alternatívát kínálnak a nem villamosított vonalakon. A
szükséges infrastruktúra kiépítését a vonatokat gyártó
vállalat
helyi
gázés
olajipari
szereplőkkel
együttműködésben
igyekszik
gyorsítani.
Magyarországon az Alstom 2021 végén írt alá
együttműködési szándéknyilatkozatot a MOL-lal a
hidrogén vasúti alkalmazásának közös vizsgálatáról.
Lengyelországban az Orlen, Németországban a Linde és
az Infraserva, Olaszországban a Snam, Franciaországban
az Engie a partnere, akik oroszlánrészt vállalnak a
hidrogénszállítás logisztikai feladatainak megoldásában,
a töltőkutak kiépítésében és ezáltal az uniós klímacélok
elérésében.

Balázs Gáspár, az Alstom Transport Hungary Zrt.
vezérigazgatója szerint a hidrogén-üzemanyagcellás
vonatok a kelet-közép-európai térségben is nagy jövő
előtt állnak, segítségükkel sikerülhet dekarbonizálni a
vasúti
ágazatot.
Ráadásul
Magyarország már támaszkodhat
az Alstom más országokban,
például
Hollandiában
vagy
Ausztriában szerzett tapasztalataira. 2022 második
félévében Németországban újabb hidrogénüzemű
vonatok állnak menetrend szerinti forgalomba. A
vezérigazgató emlékeztetett: a dízelről hidrogénmeghajtásra való átállás különösen Közép-KeletEurópában jó alternatíva, ahol a vasútvonalak több mint
50 százaléka nem villamosított.
Az Alstom több mint 20 éve van jelen hazánkban. Az
ország
egyik
legnagyobb
metrószerelvénybeszállítójaként a budapesti metrószerelvények 50
százalékát gyártotta a 2-es és a 4-es metróvonalra, amely
az első, vezető nélküli metróvonal Közép- és KeletEurópában. Itthon a kereskedelmi mellett ipari
tevékenységet is folytat a cég. A mátranováki forgóvázkeretet előállító gyár a vállalat egyik stratégiailag fontos
európai gyártóegysége, Nógrád megye egyik fő
munkáltatója. A gyár az 1970-es években épült, és 1982től kezdte meg a forgóvázak gyártását. A telephely kiváló
minőségű
acél
forgóváz-kereteket
gyárt
személyvonatokhoz és nagysebességű vonatokhoz,
valamint metrókhoz és villamosokhoz. Ez az elem a
vasúti kocsik egyik legfontosabb része: erre szerelik fel a
tengelyeket, hordrugókat és fékeket, ezért a minősége
meghatározó a vasúti biztonság szempontjából. Az idei
évtől kezdve a gyár a Coradia iLint hidrogénüzemanyagcellás vonatokhoz is gyárt forgóvázkeretet.

Alstom Coradia iLint bemutatkozása Dunaszerdahelyen.
A hidrogén-üzemanyagcellás vonatok egy feltöltéssel
1000 km-t is képesek megtenni, és a töltés nem egészen
fél órát vesz igénybe. A dízelvontatású szerelvényekhez
képest évente 760 tonnával kevesebb szén-dioxiddal
szennyezik a levegőt, zöld forrásból származó H2
használatával pedig szénlábnyomuk akár nullára is
csökkenthető.
A MOL már ma is a magyar vasúthálózat
legnagyobb energiaszállítója, amely évente 150.000 tonna
hidrogént állít elő. A lehetőség nyitva áll a közúti mellett
a vasúti alkalmazásra is.
Magyar Hidrogén és Tüzelőanyag-cella Egyesület

Alstom
Coradia
iLint
szerelvény
és a
mártanováki
üzem látképe
(képek:
Alstom)
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Amennyiben cége hidrogéntechnológiai terméket vagy szolgáltatást szeretne reklámozni H2 Hírlevelünkben,
kérjük lépjen kapcsolatba velünk a címlapon található e-mail címen, és kérje hirdetési ajánlatunk.

