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HyLaw áttekintés – HyLaw at a glance
HyLaw = Hydrogen + Law (Legislation)
FCH JU projekt: 2017-2018 („cross-cutting”)
Koordinátor: Hydrogen Europe
Hungarian partner:
MTA TTK (Centre for Natural Sciences, HAS)
MHT Egyesület (HHFC Association)
Összesen: 23 partner - 18 országból

2

FCH JU háttér – FCH-2 JU (2014-2020)
FCH JU: Fuel Cells & Hydrogen Joint Undertaking , since 2007., EU Institutional Public-Private Partnership
Két fő pillér +1 / Two main activity pillars:

2008-2013

- közlekedés / Transport
- energia / Energy
+ horizontális témák / cross-cutting

2014-2020

HyLAW

Néhány példa a Hydrogen Europe 100+ vállalati tagjai közül /
some examples of Hydrogen Europe’s 100+ member companies 3

Az elemzés logikai keretei – structure of the work
• HyLaw Kategóriák: 8 + 1 db (HyLaw Categories)
1) H2 előállítás (H2 production)
2) H2 tárolás (H2 storage)

Tier-3 országok feladatai:
Tier-3 countries tasks:

(+ environmental legislation on EU level)

3) H2 szállítás (H2 transport)
4) H2 üzemanyag és infrastruktúra (H2 as a fuel, HRS)
5) Járművek (Vehicles)
6) Power to Hydrogen & electricity grid issues
7) Gas grid issues
8) Stationary power FC

• Alkalmazások: ~1-5 db/kategória (Applications)
4.1 fuel origin

4.3 fuel measurement

4.2 fuel quality

4.4 HRS (H2 töltőállomások)

• LAP-ok: Legal administrative procedures
pl. engedélyezések, eredetigazolás, stb. / permitting, GO scheme
4

A feladat „dimenziói” – „dimensions” of the work
Néhány példa a joganyagok terjedelmére / Some examples on the (extreme) extent of legislation:
• OTSz – Országos Tűzvédelmi Szabályzat / (National Fire Codes): 220+ oldal (pages)
• 6/1990. KöHÉM rendelet / („Vehicles” legislation): ~900+ oldal (pages)
• katasztrófavédelem (törvény + Kr.) / (disaster protection): ~120+ oldal (pages)
• villamos energia VET + Vhr. / (Act + Gov.dec. on Electricity): ~280++ oldal (pages)
• …
Konklúziók
• mivel még nincsenek egyes hidrogén-technológiák (FCEV, HRS, típusjóváhagyás) Magyarországon, ezért a feladat
némileg „virtuális” volt a Tier-3 partnerek számára.
• az extrém jogszabályi terjedelem mellett a másik fő kihívás, hogy a hidrogénre vonatkozó előírások (ha vannak)
általában nem „hidrogén-specifikus” formában találhatók
(„ctrl+F”  „hydrogen” method does not work)
• a HyLaw egy munka kezdetét, egy „durva szűrőt” jelent, egyfajta iránytűt adhat, de nagyon sok teendő marad,
amely sok egyéb, fontos és komplex területtel összefügg;
HyLaw is a „coarse filter”, a kind of „compass”, and reveals a lot to do, which are furthermore
in correlation with many other, complex issues:
alternatív üzemanyagok, megújulók, közlekedési megújulók, VET, GET, energiatárolás,
klímavédelem, ETS, légszennyezettség, stb…stb…stb…
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Egyeztetés a hatóságokkal – interviews with authorities
Szakmai egyeztetések hatóságokkal (2017) / Professional interviews with relevant authorityes (2017):
Köszönet / Special thanks to:
• Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság/ Directorate General for Disaster Management
„3 in 1”: katasztrófavédelem (Seveso), tűzvédelem (fire protection), ADR
• Magyar Energia Hivatal

Energy and Utility Office

• Nemzeti Közlekedési Hatóság (NFM)

National Transport Authority

• Műszaki Biztonsági Hatóság (KH)

Technical Safety Authority

• Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat

Mining Authority

• Környezetvédelmi Főfelügyelőség (PMKH)

Chief Environmental Inspectorate

továbbá / moreover:
• Magyar Ipari Gáz Szövetség
(Bándi Tamás)

Industrial Gases Association (Linde, Messer)

• KÉSZ Közmű és Energetikai Tervező Kft.
(Hanczár Emőke)

private expert

• MEBATERV Kft. (Major Ferenc)

private expert
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Kategória-3: H2 szállítás ADR– hydrogen transport (ADR)
• egy „könnyű” kategória / „easy” topic, because same domectic rules + not a real barrier (now and on mid-term)
• ADR gyakorlatilag nincs eltérés a nemzetközi, EU-s ADR szabályoktól, nagyon kevés kivételtől eltekintve
(pl. kísérőokmány kitöltésének nyelvében könnyítés)
• Mo-n nincs ADR limitált alagút vagy híd / no ADR-restricted tunnel or bridge in Hungary
• max mennyiség: közvetetten limitált. Engedélyezett nyomás (~200 bar).
• nincs folyékony hidrogén szállítás Mo-n / no liquid hydrogen usage/transport in Hungary

Kép: Veszélyes anyagok, III: évfolyam, 3. szám

Kép: Bucsy György (T-Mobile)

M6 autópálya alagutak, „A” alagút.
Kép: Google.

Battériás (tréleres) szállítás. Kép: Messer & Linde

Kép: renewableenergyfocus

H2 tréler balesete Mo-n.
Kép: hir6.hu
(Veszély volt; katasztrófa nem!!)
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Kategória-5: Járművek – hydrogen vehicles (FCEV)
• 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban
tartásának műszaki feltételeiről / relevant legislation
• FCEV szempontból „bizonytalanság”: / uncertain FCEV legal classification, definition
 hatályos jogi („implicit”) besorolása: „gázüzemű jármű”
 a hatályos „elektromos jármű” definícióba „majdnem belefér”, de mégsem…:
és/vagy TC

és/vagy TC-ben előállított

• nincs önálló FCEV definíció vs. EU joganyag! (számos HyLaw partner országban van!) /
no self-standing „fuel cell vehicle” or „hydrogen vehicle” legal definition
• bármilyen FCEV stratégia, ösztönző, támogatás, H2 töltőinfrastruktúra jövőbeni
fejlesztéséhez szükséges lenne önálló, megfelelő definíció

FCEV = Fuel Cell
Electric Vehicle
(hibrid jármű)

Kép: Hyundai
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Kategória-5: Járművek – hydrogen vehicles (FCEV)
• 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM meglévő fogalmai vs. FCEV technológia / hybrid and range extender drivetrains (existing definitions)
b) a külső töltésű hibrid elektromos gépkocsi (plug-in hibrid vehicle), amely gyári kialakítása szerint rendelkezik olyan csatlakozóval
és áramátalakítóval, ami lehetővé teszi az elektromos energiatárolójának külső elektromos energiaforrásból történő feltöltését,
elektromos üzemben(?) a hatótávolsága – az ENSZ-EGB 101. számú előírás szerint mérve – legalább 25 km;
c) a növelt hatótávolságú hibrid elektromos (range extender) gépkocsi, amely a b) pontban foglaltaknak megfelel és hatótávolsága
tisztán elektromos hajtással(?) legalább 50 km (5N környezetvédelmi osztály);
Továbbá:

„nulla emissziós gépkocsi” … „környezetkímélő gépkocsi” …

?
„gázüzemű jármű” ….

?
„autógáz” …

Hogyan illeszthetők a meglévő jogszabályi környezetbe, definíciókhoz pl. ezek a járművek? /
How to manage new drivetrain technologies by existing (uncertain, obsolate) legislation, definitions?

Mercedes GLC F-Cell
(kép: autogazette.de
mercedes-benz.com)
Fuel Cell + Plug-in
Hibrid

Renault Kangoo ZE H2
range extender FC
(kép: insideevs.com)

9

Kategória-5: Járművek – hydrogen vehicles (FCEV)
• Behajtás, parkolás mélygarázsban, zárt parkolókban / driving into closed garages with FCEV (+ as good
example of deficient legal background)
Országos Tűzvédelmi Szabályzat: OTÉSZ (54/2014 (XII.5.) BM rendelet): „mindössze” ~220+ oldal… (H2)
National Fire Protection Code („just” ~220+ pages)

A hidrogénre nem tér ki a
jogszabály, csak a már elterjedt
gáz üzemanyagokra (CNG / LPG)
Hydrogen is not mentioned, not
regulated, just the common
fuels: CNG and LPG
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Kategória-5: Járművek – hydrogen vehicles (FCEV)
• Típusjóváhagyás / type approval procedure
- 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet + 5/1990 KöHÉM rendelet: a típusjóváhagyás eljárása u.a, mint a
„hagyományos” járművekre (NKH)
- Magyarországon még nem volt FCEV típusjóváhagyási eljárás, nincs tapasztalat
- maga az eljárás lefolytatása nem okozna gondot, a kérdés az, hogy pl. a hidrogénnel kapcsolatos
komponensek bevizsgálására, megfelelőség-értékelésére rendelkezésre áll-e megfelelő labor háttér?
EU-s jogszabályi háttér:
- Directive 2007/46/EC establishing a framework for the
approval of motor vehicles and their trailers, and of
systems, components and separate technical units
intended for such vehicles
- Regulation (EC) No 79/2009 of the European
Parliament and of the Council on type-approval of
hydrogen-powered motor vehicles
- …
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Kategória-5: Járművek – hydrogen vehicles (FCEV)
• Ösztönzők, kedvezmények, stratégiák, stb. FCEV járművekre/ Incentives, tax credits for FCEVs
- jelenleg nincs ilyen Magyarországon / not yet in Hungary
- az (akkumulátoros, plug-in) elektromos autókra viszonylag kiterjedt ösztönző illetve kedvezmény rendszer
létezik / for battery electric cars: yes
- a Jedlik Ányos Terv (JÁT) érintőlegesen említi az FCEV kérdéskört / Jedlik Ányos E-mobility Plan mentions
- zöld rendszámos járművekre vonatkozó kedvezmény (pl. parkolás) vonatkozhat FCEV-re / parking
• FCEV különböző stratégiákban létezik (pl.) / FCEV in strategic documents, plans, legislations
- Nemzeti Energiastratégia 2030 (77/2011. (X. 14.) OGY határozat)/ National Energy Strategy 2030
„A közlekedés olajfüggőségének csökkentését szolgálja az elektromos (közúti és vasúti)- és hidrogénhajtás (közúti) arányának 14%-ra; az
agroüzemanyag felhasználás 15%-ra növelése 2030-ra. E cél eléréséhez elengedhetetlen a szükséges infrastruktúra kiépítése elsősorban a
nagyvárosokban, amelynek eredményeképpen Magyarország felkerülhet az elektromos és hidrogénhajtás európai térképére. A közlekedés
elektrifikációja elsősorban az atomerőművi villamos energiára építhető.”

- 1330/2011. (X. 12.) Korm. Határozat a kisméretű szálló por (PM10) csökkentés ágazatközi intézkedési
programjáról / Fine dust (PM10) reduction programme for urban air quality improvement
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Kategória-4: hidrogén töltőállomások– hydrogen
refuelling stations
Településrendezési, területhasználati kérdések H2 töltőállomások esetében (OTÉK)
Land use planning: where to place HRS (especially with on-site hydrogen production)
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK)
OTÉK: Gov. Decree 253/1997 on national settlement planning and construction requirements
- nem egyértelműek a szabályok; az OTÉK nem tesz különbséget
Európa jelenlegi legnagyobb H2töltőállomása: belvárosi környezetben
üzemanyagtöltő állomás típusok között! Valószínűsíthető, hogy on-site
hidrogén előállítással rendelkező HRS a jelenlegi szabályok szerint csak
„Gip” („ipari terület”) övezetbe kerülhet (de nincs gyakorlati tapasztalat még …)
- non unequivocal rules and missing distinction between refueling
station types (fuel types). HRS with on-site H2 production allowed(?) to
be placed in “industrial area” zone only (code: „Gip”)?!
forrás: Clean Energy Partnership (CEP) Project
Környezetvédelmi engedélyeztetés/ Environmental permitting issue
314/2005. Korm.rend. még „régi szemléletben” gondolkodik; nincs előállítási
mód szerinti megkülönböztetés vagy alsó küszöb  IPPC eng. köteles a HRS)
Government Decree considers hydrogen just as part of chemical industry, with no lower threshold limit
 complex environmental (IPPC) permitting can be necessary even for small on-site HRS.
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Kategória-4: hidrogén töltőállomások a KRESZ-ben
– hydrogen refuelling station’s road signs
• H2 töltőállomások és KRESZ táblák / HRS in the rules of the road (KRESZ)
jogszabály / relevant legislation: (KRESZ) 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól
jelenleg nincs hivatalos HRS tábla (még elektromos
töltőhelyre sem) / at present there is no official KRESZ
trafic sign for HRS
ólmozott benzin 1999 óta nincs Mo-n forgalomban /
leaded petrol is not in trade since 1999 in Hungary
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Kategória-4: hidrogén töltőállomások – hydrogen
refuelling stations
• H2 töltőállomások engedélyezése / HRS permitting
jogszabály / relevant legislation: 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet a nyomástartó berendezések, a töltő
berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az
autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről
- tervezésre és üzemeltetésre is kiterjed
- lefedi a hidrogént is („fokozottan veszélyes töltet”)
- „alternatív üzemanyag” és „autógáz” a hidrogén
(sőt, LH2 és HCNG is említ)
- elhelyezési távolságok (biztonsági távolság, telepítési
távolság, védőövezet…)
- védőtávolság: nyomástartó berendezés térfogatától
(V, m3) függ: 5-10-15-20 m; lakóépülettől 30-130 m;
kivételek (csökkentési lehetőség) van, DE hidrogénspecifikus előírások nincsenek a rendeletben /
there are no hydrogen-specific prescriptions
Meg lehet csinálni a teljesen integrált kialakítást….

(Kép: Shell Germany, NOW GmbH.)
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Kategória-4: hidrogén mint üzemanyag –
hydrogen as a fuel
• H2 mint üzemanyag/ hydrogen as a fuel
- „fragmentált” jogszabályi háttér / legal background is fragmented, uncertain and logically not consistent
- a „fő” jogszabály (17/2017. (V. 26.) NFM rendelet a motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről): megadja minden fő
és több alternatív üzemanyag minőségi követelményeit, de nem tér ki a hidrogénre (csak ÜHG szempontból…)

  „autógáz”, „alternatív üzemanyag”
- továbbá: „bioüzemanyagok” (343/2010. (XII.28.) Kr.). Bioüzemanyagokra (együttesen!) vonatkozik a jogi előírás (%):
- bioetenol
- biodízel
- biobutanol
- bio-DME
- bio-MTBE

(termesztett)
„agro-üzemanyagok”
KÖZISMERTEK

- biogáz
NEM KÖZISMERTEK
- biohidrogén
-…stb…
- megújuló villany (nem explicit felsorolt,
de a bioüzemanyag arányban figyelembe vehető!)

- RED-II irányelv, 2020-2030 – REFUNOBIO: Renewable fuels from non-biological origin
Part B: Minimum shares of energy from advanced biofuels and biogas produced from feedstock listed in Annex IX, renewable transport fuels of non-biological origin,
waste-based fossil fuels and renewable electricity, as referred to in Article 25(1)  növekedő (1,5%  6,8%)
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Kategória-4: hidrogén mint üzemanyag –
hydrogen as a fuel
• H2 üzemanyag és H2 töltőinfrastruktúra – KIS KITEKINTÉS / short outlook
- Németország / Germany
H2 Mobility (Germany) alapító vállalati tagjai:

H2 Mobility (Germany) társult tagjai: BMW, Honda, Toyota, Volkswagen
- 2018 Japán / Japan : JHyM konzorcium:

kép: NOW GmbH

17

Kategória-4: hidrogén mint üzemanyag –
hydrogen as a fuel
• H2 mint üzemanyag/ hydrogen as a fuel
- eredetigazolási rendszer pl. zöld hidrogénre: jelenleg nincs Magyarországon / Guarantee of Origin (GO) scheme
not existing yet in Hungary
- az EU-ban körvonalazódik GO rendszer: „green hydrogen” (és vélhetően „blue hydrogen” kategória)
- hidrogén üzemanyag szabványos minőségének biztosítása: mintavétel, analitikai mérés, tanúsítás:
van/lesz alkalmas hazai szervezet, labor? / hydrogen fuel quality control: sampling, measurement, certification?
- AFI Irányelv / Alternative Fuel Infrastructure Directive: Magyarország azon
~14 EU tagállam között van, akik felvették az AFI stratégiájukba a hidrogén
infrastruktúrát is (még ha szerény mértékben is: 2020, 2025, 2030)
- hidrogén üzemanyag előállítást és infrastruktúrát komplex, többszörös
hasznú intézkedés keretében célszerű (szabad!) megvalósítani, pl. VER-rel
együttműködő H2 előállítás (kiszabályozás, energiatárolás) / multiple high
value market (grid balancing, energy storage)
- megjegyzés: hidrogén (üzemanyag) jövedéki adóztatási kérdése: érdekes,
fontos, de jelenleg „out of scope” a HyLaw projektben / notice: excise duty is
out of scope
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Kategória-1 +2: előállítás, tárolás –
hydrogen production & strorage
• Hidrogén előállítás (központi (nagy léptékű) és decentralizált (on-site)/ central & on-site H2 production
- településrendezési szabályok, övezeti korlátozások (OTÉK) / land-use pemitting, zone limitations
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK)

településrendezési, építési szabályok közt nincs kifejezett tiltás övezeti vonatkozásban a hidrogén
előállító létesítményekre, hanem az OTÉK azt írja elő, hogy tűzveszélyes és hasonló jellegű
tevékenységek csak „ipari” (GIP jelű) övezetben telepíthetők
nehézség:
i) nem nevesíti explicit módon a hidrogén előállítást (nincsenek H2-specifikus követelmények)
ii) nem differenciál méret (kapacitás, kg/nap) és előállítási mód alapján (SMR vs. megújuló alapú
elektrolízis; környezetterhelő (+ETS)   környezetkímélő)
-

nagy léptékű (pl. finomítói) hidrogén üzemre ez megfelelő,
az igazi gond a kis léptékű, on-site és környezetkímélő H2 előállítási
módot alkalmazó megoldásoknál van (különösen az on-site hidrogén
előállítást alkalmazó üzemanyagtöltő állomásoknál)
Kép: Aberdeen City Council
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Kategória-1 +2: előállítás, tárolás –
hydrogen production & strorage
• Hidrogén előállítás (decentralizált on-site / on-site H2 production + HRS with on-site production
On-site hidrogén előállítás (és tárolás) hidrogén töltőállomáson: ~30-200 kg/nap
OTÉK:
- nem tesz különbséget üzemanyagtöltő állomások között (sem méret, sem üzemanyag tekintetében)
benzin / dízel / LPG/ CNG/ LNG / hidrogén (villany?) …
ii) végképp nem ismeri az on-site üzemanyag előállítás lehetőségét (részben azért, mert a többi
üzemanyagnál ez fel sem igazán merülhet – kivéve: villany, részlegesen … )
-

az on-site, környezetkímélő HRS-nek komoly akadály a „GIP” övezet megkötöttség

-

OTÉK 10. §: „nagyvárosias lakó-, településközpont- és az intézményi területen új önálló üzemanyagtöltő nem
helyezhető el”.
Ez érthető hagyományos üzemanyagok (benzin /dízel) esetében: forgalom (CO, NOx, CH, PM10, zaj),
azonban egy hidrogén-töltőállomás esetében: zéró (lokális) emissziójú járműveket vonz (H2O)
és maga az előállítás is környezetkímélő.
Kép: Toyota
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Kategória-1 +2: előállítás, tárolás –
hydrogen production & strorage
• Hidrogén előállítás (központi (nagy léptékű) és decentralizált (on-site)/ central & on-site H2 production
- környezetvédelmi engedélyeztetés EKH/IPPC/ integrated environmental permitting (IPPC / IED):
314/2005 (XII. 25.) kormányrendelet (Khvr.)
- alapprobléma: „régi” szemlélettel tekint a hidrogén előállításra  sem méret (kapacitás) szerint nem
differenciál (nincs alsó küszöbérték), sem előállítási mód szerint nem differenciál:

- a jelenleg előállított hidrogén vegyipari céloka szolgál, és – nagyon kevés és kisléptékű alkalmazástól eltekintve
– nem energiatárolási, vagy nem (közvetlen) üzemanyag céljából történik az előállítás.
- EKH (IPPC) környezetvédelmi engedélyeztetés idő és pénzigényes. RES – H2 esetben: van értelme??
Ugyanazon engedélyezés vonatkozzon egy finomítói hidrogén üzemre (ETS!), mint egy kisléptékű,
on-site előállítású zöld hidrogén előállításra, vagy low-carbon előállításra??
- TEÁOR / NACE (Statistical Classification of Economic Activities in the European Community)
a probléma (szemléletben) ugyanaz, mint az EKH/IPPC (Khvr.) szabályozással:
„20.13 szervetlen vegyi anyagok gyártása”
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fel sem merül, hogy a hidrogént esetleg tiszta üzemanyagként és/vagy energiatároló közegként állítanák elő. Csak vegyipari szemlélet.

Kategória-1 +2: előállítás, tárolás –
hydrogen production & strorage
• Hidrogén előállítás (központi (nagy léptékű) és decentralizált (on-site)/ central & on-site H2 production
- Katasztrófavédelmi szabályozás / SEVESO
219/2011. Korm.rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről
hidrogén: 1. mellékletben, „nevesített veszélyes anyag” (lower limit: 5 t; upper limit 50 t)

- Hazai specifikus: küszöbérték alatti üzem:
alsó küszöb 25%-a = 1,25 t H2 (az egyidejűleg tárolt mennyiség számít)
- 1,25 t még mindig viszonylag nagy mennyiség egy hidrogén töltőállomás (HRS) esetében.
Elérése középtávon vszeg lehetséges, de pl. PtG projekt esetében már elképzelhető?
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Néhány működő (engedélyezett) példa –
some operating (permitted) examples

Power to Gas projektek, már jelenleg is
2-6 MWe elektrolizáló kapacitással

Kép: Vattenfall

hidrogén tartályok a Prenzlau-i hibrid erőműben; háttérben a szélerőmű és a
biogáz létesítmény. Az épületben az (500 kW-os) elektrolizáló található.
Forrás: enertag.com

Audi e-gas üzem és a mellette található, CO2 forrásként szolgáló biogáz
üzem (Németország, Werlte). Forrás: EWE Netz.

Kép: Mainz Energia Par
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Folytatás – egyéb érdekes témakörök many-many other interesting issues
• A munkát folytatni kellene: az igazán érdekes témakörök Tier-3 szinten még nem vagy kevéssé érintettek:
- Power to Gas / Power to Hydrogen státusza?
- energiatárolás (különös tekintettel a RED-II „kinyíló” lehetőségeire: nem csak Power-to-Power) – energy storage
- hidrogén bekeverése a földgáz hálózatba? Megengedhető max. hidrogén arány (%)? – H2 blending into gas grid
- nagy léptékű föld alatti H2 tárolás (szezonális energiatárolás) – large scale underground storage
- energiatermelés tüzelőanyag-cellával: residential (~5 kWe), commercial (~100 kWe), industrial (>MWe), csatlakozás
villamos hálózathoz / gáz hálózathoz; „tüzelőanyag-cellás prosumer”?
- introduction of green hydrogen in Industry (különösen pl. a 2018 szeptemberi Linz Hydrogen Initiative
tükrében… az Osztrák EU Elnökség egyik energetikai prioritása: a zöld hidrogén…)

Hidrogén projekt a Linz-i acélműben:
- Voestalpin
- Siemens,
- VERBUND,
- Austrian Power Grid

Képek: R.A.G. és MHTE

- …
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Köszönjük a figyelmet!
Várjuk észrevételeiket,
kérdéseiket, javaslataikat!

mayer.zoltan@hfc-hunagyr.org
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