
Hidrogén tüzelőanyag-cellás autó (FCEV) bemutató Budapesten

Budapest, 2018. május 23.

Mayer Zoltán: 

Hidrogén-mobilitás és lehetséges szinergiái a közlekedési 

és energetikai rendszerekkel;

valamint a HyLaw projekt bemutatása 

Hydrogen mobility and its synergies with energy and transport systems; 

and introduction of the HYLAW project 



Értékláncok, nem „elszigetelt” technológiai elemek  /  Value chains, not „isolated” technology elements   
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úton a villamos energia fókuszú gazdaság, energetikai rendszer felé / on the way to electricity dominated economy, energy systems:  

Az országos nettó villamos energia fogyasztás (GWh) és az országos 
energiafelhasználás (PJ) aránya Magyarországon. Forrás: Magyar 

Energia és Közműszabályozási Hivatal adatai alapján sajt szerkesztés.

- az új termelő kapacitások jelentős része közvetlenül 
villamos energiát termel (PV, szél,…), és időjárásfüggő

- az energiatárolás, kiszabályozás szerepe felértékelődik /energy 
storage, grid balancing – increasing importance  

- e tendencia várhatóan tovább erősödik (az e-mobilitás,
hőszivattyúk, okos eszközök terjedésével, …),

- klímavédelem (Paris Agreement 2015)

- közlekedés szerepe felértékelődik; dekarbonizáció; alternatív  és 
megújuló üzemanyagok; közlekedés és energetika összefonódása 

- decentralizált rendszerek terjedése, (2030-ra új termelő kap. 2/3-a decent.?)* 

Általános háttér, főbb tendenciák / background and tendencies in energy & transport

?!

Electricity ratio in the primary energy use

- szakpolitikák fejlődése (RED, AFI). Az EU 2020 (20% renewable 
target by 2020) célkitűzése a megújuló energiák terén 
3 részterületre oszlik:

1) megújuló hő (hűtés/fűtés), renewable heat
2) megújuló villany / renewable power
3) megújuló közlekedési energia (10% közlekedési 

megújuló részarány egységesen minden EU 
tagállamra kötelező 2020-ra) renewable transport 
energy equally 10% for every MS

- az olcsó olajárak ellenére jelentős alternatív hajtáslánc  
fejlesztés  / despite the low oil prices…

Forrás: KSH, 2014

Közlekedési célú bioüzemanyag-felhasználás

Renewable transport energy target (10%)



Egy ausztriai Power-to-Gas (PtG) projekt példáján / „dimensions” of energy storage – Austrian example

Forrás: RAG Rohöl-Aufsuchungs AG. (2016) : Underground Sun Storage – Storing Sunshine.

Az igazán hasznos 
megoldás a szezonális 
léptékű energiatárolás 

(lenne). A hagyományos 
energiatárolási módok –
beleértve a szivattyús-
energiatározót is – erre 

nem alkalmasak.

Power-to-Gas (PtG) ?

(Jelenleg tucatnyi PtG demo projekt 
van folyamatban az EU-ban.)
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„Curtailed” wind energy (2015):
- 4,7 TWh/a Germany
- 34 TWh/a China
- negatív villamos energia árak; 
hurokáramok kedvezőtlen hatása 
Németo. környezetében, …

PtG be- és kitermelő kútja

Az energiatárolás „dimenziói”



Hagyományos eljárással (pl. metán gőzreformálással, SMR) előállított hidrogén  tréleres beszállítás a 
töltőállomáshoz / Hydrogen production centrally by SMR and trailer transport to the HRS

Értéklánc példa (az „alap”) / Value chain („basic” level)

SMR 
(steam methane 

reforming)

Melléktermék hidrogén / By-product hydrogen

Magyarországon is van ilyen üzem, akár ezer tonna-H2/év nagyságrendben. 
(Jelenleg a H2-t pl. földgázhoz keverten elégetik, hőtermelési céllal; földgáz megtakarítás és CO2 megtakarítás érhető el.) 

Az értéklánc a fentivel szinte azonos

Bizonyos ipari folyamatokban a hidrogén „melléktermék” 



Értéklánc példa

Töltőállomáson történő (on-site) hidrogén előállítás elektrolízissel / on-site (decentralized) hydrogen 
production via electrolysis

Kép: Aberdeen City Council

Dánia. Kép: H2 Logic

- Elektrolizáló egységteljesítmények: 
- már PEM elektrolizálók is kaphatók 1-2 MW egységteljesítménnyel (nagyon kompakt)
- meglehetősen tiszta hidrogén; és akár magasabb nyomáson (~35 bar)  PtG szempontok

- Európai projekt méretek (alkalmazott elektrolizáló teljesítmények): 
- demonstrációs projektek ~2 - 6 MW tartományban már nem ritkák az EU-ban (PtG), 
- megvalósítás alatt áll 10 MW-os projekt (finomító, szektorintegrációs projekt).

- gyártó pl.: Areva H2 Gen – (PEM elektrolizáló) termékcsaláddal rendelkezik, 5-120 Nm3-H2/óra 
(7 féle kapacitástart.)  

Kép:



Értéklánc példa

Biomassza alapú, megújuló hidrogén előállítása tri-generációval Kaliforniában/ 
Biomass based RES hydrogen production by tri-generation in California

Tüzelőanyag-cellás, trigenerációs (CHHP) 
technológián alapuló H2 előállítás (100% RES-H2)

Kép: Fuel Cell Energy Inc.

Meglévő H2 töltőállomások Kaliforniában.  Forrás: CAFCP

San Francisco, San Jose, Santa Barbara, San Diego,…

L.A – San Francisco távolság ~560 km

Toyota HTC kamion (2017) Los Angeles környékén (kép: autoblog.com)

- MCFC (molten-carbonate FC): magas hőmérsékletű TC,
alapvetően telepített energiatermelési (kogenerációs) célokra

- CHHP (Combined Heat, Hydrogen & Power Production): 
a három hasznos termék: hő, villany és hidrogén

Kép: US Department of Energy (& MHTE fordítás)

- input: biogáz (biogas) a közeli szennyvíztisztítóból származik

- Toyota (Long Beach) logisztikai központ 100% megújuló 
alapú villany és hőellátása  hidrogén a meglévő H2 
töltőállomáson kerül kitankolása (Toyota Mirai + kamion)

- MW scale system, 2020-tól:
2,35 MWe villamos teljesítmény

~ 1.200 kg H2/nap (~240 autó/d)
2,1 GJ/nap hő

- MCFC: nagyon kedvező légszennyező anyag 
kibocsátással képes üzemelni! 



Töltőállomások / Hydrogen Refuelling stations

Töltőállomások, multi-energia töltőállomások? / Multy-energy fuelling stations?

Konténeres szállítás, gyors 
telepítés 

magában álló („stand alone”) kivitel

Kép: H2 Logic

- piacon elérhető komplex termék: hidrogén töltőállomás on-site elektrolízissel:
- „stand alone” kialakítás (szabvány konténerben, CE minősítés, …)
- „fully integrated” - teljesen integrált kialakítás

integrált kialakítás  HyLAW !!!

Képek: Shell Germany, NOW GmbH.

Tulajdonképpen 
jelenleg is léteznek



Töltőállomások / Hydrogen Refuelling stations

Egy sikeres korai piac (beltéri H2 tankolás) /  Early market: materaial handling, forklifts (indoor refuelling)

H2 Mobility (Germany) tagjai:

~1,5-2+ millió (!) hidrogéntankolás/év
biztonságosan

~ 200 db/telephely HFC targonca flották (USA)

beltéri H2 tankolás 

Németországi H2 töltőállomások:
HRS in Germany:



Csak kiragadott példák, amelyek segítik a hidrogén ügyét / Just some examples helping hydrogen technologies:

EU szakpolitikai háttér fejlődése/ EU policy background developments

Szakpolitikai háttér – jelentős fejlődés várható (pl. EU Clean Energy Package; Renewable Energy Directive [RED-II])

- az energiatárolás EU-s definíciója változni fog,

- eddig – és a VET is ezt tükrözi – csak a Power-to-Power logikai keretben értelmezte az energiatárolást. 

Az EU által javasolt – jelenleg ismert - definíció az energiatárolásra /energy storage:
„Energy storage in the electricity system would be defined as the act of deferring an 

amount of the energy that was generated to the moment of use, either as final 

energy or converted into another energy carrier.”

e „szektorsemleges” 
megfogalmazásba bele értendő –
egyebek mellett - a hidrogén (is)

REFUNOBIO: „renewable (liquid and gaseous) fuels of non-biological origin”

forrás: RED II. tervezet a REFUNOBIO kötelező minimális részarány elérését írja elő 2020-2030 között 

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%) 

Idézet egy olajipari cég stratégiájából: „…a cég új stratégiája azon alapul, hogy hosszabb időn át – értelemszerűen ingadozásokkal –

hordónként 50 dollár körüli olajárak, fokozatosan csökkenő olajalapú üzemanyag-kereslet, jelentősen megváltozó, ezen belül egyre 

környezettudatosabb vásárlói szokások és növekvő műanyagkereslet várható. E trendekhez igazodva, finomítóinak üzemanyag és nem 

üzemanyag típusú termékarányát a jelenlegi 70-30 százalékról 50-50 százalékra javítja, melyben az 50 százalék nem üzemanyag típusú 

alapanyagok jelentős része petrolkémiai alapanyag lesz.” Forrás: Világgazdaság, 2017.03.23.

Az eddig felsorolt tendenciákat érzékelik a tradicionális olajcégek?? 



Az említett fejlődési irányokat támogató pályázati rendszer / Supporting  competition scheme (e.g.: FCH-JU)

Támogató pályázati rendszer/ competition, grants

• FCH-02.10-2014: Központi, nagy teljesítményű elektrolizáló megvalósíthatóságát szolgáló demonstráció, amely 
villamos rendszerszintű szolgáltatásokat is nyújt és hidrogén ellátást, disztribúciót is biztosít („multiple high value 
markets”).

• FCH-02-7-2016: Gyors válaszidejű, nagyléptékű elektrolízis üzem demonstrációja, amely villamos hálózati 
szolgáltatásokat nyújt és hidrogént állít elő.

• FCH-04-4-2018: Hidrogén és tüzelőanyag-cellás technológiák társadalmi elfogadottságának és ismertségének 
fejlesztése (public acceptance, social issues)

Hydrogen Europe tagvállalatai (kiragadott példák) / Members of HE (examples)



A HTC autók két nagy előnye / FCEV advantages:

BEV and/or FCEV ??!!

- jelentős hatótáv / range: 500-600 km már jelenleg is (az új – 2018 - modell sokkal jobb értéket is megad) 

- gyors feltöltési idő / refuelling time: 3-5 perc teljes feltöltési idő (nem ~80%-ra, hanem teljes feltöltési idő!) 

Forrás: KPMG, GAES 2018

hátránya: ár + H2 töltőinfrastruktúra kezdeti nehézségei (de ez idővel oldódhat, főleg, ha többszörös hasznú intézkedésként valósítjuk meg)

Jármű szinten mi várható? (~2030 időtáv)
What is expected on vehicle level (~2030)?

Talán ez:
Probably this:

Vázlatos (közelítő) számítás a hidrogén tankolás során 
átvitt energiára, teljesítményre 

(saját számítás)

Schematic calculation of energy transfer 
during H2 refuelling in passenger car



„Nicola Two”: 2017 ősz, Nicola bejelentés: partnerség a Bosch-sal (eAxle technológia) 

Nicola Motor Co. (USA)

„Nicola One”: bemutató 2016-ban Salt Lake City (Class-8 teherautó)  

2021: tervezett piacra lépés mindkét modellel. 
hatótáv: 1.400-1.900 km; 1.000 LE; 2.700 Nm; H2 tank: 110 kg (~15 perc); aksi: 320 kWh

(egy- vagy kétágyas – alvókabinnal, 40’-os képátlójú 4K TV-vel, Wi-Fi-vel, és 4G hálózati csatlakozással szerelték fel. 

1 millió mérföldre „ingyenes” hidrogén. 14 (+16) saját építésű H2 töltőállomás; 100 MW napelemes erőmű H2 előállítás céljából,…) 

kép: truckinginfo.com és Nicola Motor

Nicola’s complete Leasing program includes hydrogen fuel (!!), 
warranty and scheduled maintenance

Forrás: NicolaMotor.com/two

FCEV nehézjárművek / FCEV for heavy duty vehicles



Kissé futurisztikus, középtávú lehetőség: hidrogén import  
Mid-term option: hydrogen import (Japan)

Hidrogén import, nagy távolságú tengeri szállítás/ Hydrogen import, maritime shipping

Ausztrália: jelentős energiahordozó exportőr (LNG, szén), és jelentős mennyiséget exportál Japánba

Japán: jelentős energiahordozó importőr, nagyon jelentős energiafüggőség. Az LNG szállításnak kialakult gyakorlata van.  

LH2 kereskedelmi méretű tanker látványterve 

kép: global.kawasaki.com

Kereskedelmi lépték: 2030-…?

Mi lesz a hidrogén forrása?? 

Opció-1) Latrobe-völgy barnaszene  
 szénelgázosítás + CCS (másként 
nincs értelme!!! CarboNet projekt) 

Opció-2) Ausztrál naperőművek a 
sivatagban + egyéb időjárásfüggő 
megújulók

Opció-3): …. stb. 
Norvégia is érdeklődik.

LH2 (demó) tanker látványterve 

kép: global.kawasaki.com

Kawasaki Heavy Industries

Shell Oil Co.

Iwatani Co.

Japán – Ausztrália (Norvégia)

IMO  International Maritime Organization

Demonstrációs projekt indul: 2020

A kutatási, fejlesztési és demonstrációs projekt célja kettős: 
i) demonstrálni a barnaszén elgázosítás (+ CCS) alapú hidrogén előállítást, 

ii) a folyékony hidrogén tengeri szállításának technológiai és gazdasági életképességét. 



Futurisztikus, nukleáris (IV. gen.), hő (termokémiai) alapú hidrogén előállítás (több évtizedes távlat) / 
Nuclear hydrogen production based on heat (Gen IV. reactor type; futuristic option)

Nagy léptékű, centralizált H2 előállítás nukleáris alapon / Large scale hydrogen production

Forrás: Royal Society of Chemistry (pubs.rsc.org)

pl. jód-kén [S-I] termokémiai ciklussal a vízbontás már ~450-900 0C is elérhető, IV. generációs reaktorokkal:
- VHTR (Very High Temperature Reactor) - He hűtőközeg + magas ɳ

- HTGR (High Temperature Gas Reactor)
Természetesen akkor van értelme, ha összhangban van az értéklánc többi elemével. Nagy léptékű termelés  nagy léptékű végfelhasználás.

kép: Researchgate (researchgate.net)



HyLaw Projekt 



HyLaw = Hydrogen + Law (Legislation) 

HTC technológiákkal kapcsolatos jogi, adminisztratív
akadályok azonosítását és megszüntetését célozza.

FCH JU projekt: 2017-2018 („cross-cutting”)

Összesen: 23 partner - 18 ország (Tier 1, 2, 3)

Koordinátor: Hydrogen Europe

Hungarian partner: MTA TTK (Centre for Natural Sciences, HAS) + 
segíti: MHT Egyesület

HyLaw projekt

Főbb tevékenységek / Main activities:

• jogszabályok azonosítása (LAP identification)

• szakmai interjú hatóságokkal (OKF, MEH, TMBF, NKH, MBFH, OKTF)

• Natonal Workshop (in Hungary ~ 27 September, 2018)

• National Policy Paper + EU-level Policy Paper

• Database + webpage



Gépjárművek: jogszabályi fogalmak / Vehicles: existing legal definitions vs. novel technologies

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

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

Mercedes GLC F-Cell
(kép: autogazette.de
mercedes-benz.com)

Fuel Cell + Plug-in 
Hibrid

HyLaw projekt

2. § a) a tisztán elektromos gépkocsi (electric vehicle), amelynek a hajtáslánca legalább egy elektromos energiatároló eszközt, 

elektromos áram átalakító egységet, és olyan elektromos gépet tartalmaz, amely a gépkocsi meghajtására szolgáló tárolt(?) 

elektromos energiát mechanikai energiává alakítja és a gépkocsi meghajtásához más erőforrással nem rendelkezik;

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 (5P környezetvédelmi osztály);

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” …



Gépjárművek: behajtás mélygarázsokba (egyben jó példa a jogszabályi háttér helyzetére) /
Vehicles: driving into closed garages with FCEV (+ good example on legal background)

HyLaw projekt

Országos Tűzvédelmi Szabályzat: OTÉSZ (54/2014 (XII.5.) BM rendelet): „mindössze” ~400 oldal… (H2) 
National Fire Protection Code („just” ~400 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

?



Településrendezési, területhasználati kérdések H2 töltőállomások esetében: OTÉK
Land use planning: where to place HRS (especially with on-site hydrogen production)

HyLaw projekt

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 
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”)?!

Környezetvédelmi engedélyeztetés/ Environmental permitting issue

314/2005. Korm.rend. még „régi szemléletben” gondolkodik pl. a H2 előállítás vonatkozásában (és nincs
előállítási módszer szerinti megkülönböztetés vagy alsó küszöb  IPPC eng. köteles az on-site 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. 

Európa jelenlegi legnagyobb H2-
töltőállomása: belvárosi környezetben

forrás: Clean Energy Partnership (CEP) Project



Köszönöm a figyelmet! / Thank you for your attention!

www.hfc-hungary.org

www.hfc-hungary.org/hylaw.html

„A kőkorszak sem azért ért véget, 

mert elfogyott a kő...”
Sheikh Zaki Yamani


