
„„Az Az elektroelektro--mobilitmobilitááss éés a hidrogs a hidrogéénn--mobilitmobilitáás lehets lehetőősséégei, gei, 
feladatai Magyarorszfeladatai Magyarorszáágon gon éés az s az EUEU--banban””

Budapest, 2016. jBudapest, 2016. júúnius 6.nius 6.

Mayer Zoltán: 

Kölcsönös előnyök lehetősége az alternatív üzemanyag-infrastruktúra 
és a (közlekedési célú) megújulók között

valamint 
a hidrogén-technológiák egyes biztonsági kérdései.



A megA megúújuljulóó energia irenergia iráányelv (RED, 2009/28/EC) nyelv (RED, 2009/28/EC) éés ebbs ebbőől kl köövetkezvetkezőően a en a 
Nemzeti MegNemzeti Megúújuljulóó Energia HasznosEnergia Hasznosííttáási Cselekvsi Cselekvéési Terv hsi Terv háárom rom 
terterüületre fletre fóókuszkuszáál.l.

A megA megúújuljulóó energia arenergia aráányok nyok ááltalltaláánosnos ccéélkitlkitűűzzéése (2020): se (2020): 
-- EU: 20%  EU: 20%  
-- MagyarorszMagyarorszáágg (RED): 13% (min.)  (RED): 13% (min.)  �� vváállaltllalt ((MEHCsTMEHCsT): 14,65% ): 14,65% 

Az Az ááltalltaláános vnos váállalllaláás 3 s 3 rréészterszterüületreletre oszlik:oszlik:
1) meg1) megúújuljulóó hhőő ((„„hhűűttéés / fs / fűűttééss””))
2) meg2) megúújuljulóó villanyvillany
3) meg3) megúújuljulóó kköözlekedzlekedéési si (10% (10% 

kköözlekedzlekedéési megsi megúújuljulóó rréészarszaráány ny 
egysegyséégesen minden EUgesen minden EU
tagtagáállamra 2020llamra 2020--ra)ra)

Forrás: KSH, 2014

Közlekedési célú bioüzemanyag-felhasználás

KKöözlekedzlekedéési csi cééllúú megmegúújuljulóó energia energia 



MibMibőől lesz, mibl lesz, mibőől lehet a 10% kl lehet a 10% köözlekedzlekedéési megsi megúújuljulóó? ? 

RED RED éés s biobioüüzemanyagzemanyag korm.rendkorm.rend. alapj. alapjáán (343/2010. (XII.28.) Kr.)n (343/2010. (XII.28.) Kr.)

„„BioBioüüzemanyagnakzemanyagnak”” minminőőssüülnek:lnek:

-- bioetenolbioetenol
-- biodbiodíízelzel
-- biobutanolbiobutanol
-- biobio--DMEDME
-- biobio--MTBEMTBE

„„agroagro--üüzemanyagokzemanyagok””
(termesztett)(termesztett)
KKÖÖZISMERTEKZISMERTEK

-- biogbiogáázz
-- biobiohidroghidrogéénn
--……stbstb……
-- megmegúújuljulóó villany villany (nem explicit felsorolt, (nem explicit felsorolt, 

de a de a biobioüüzemanyagzemanyag araráányban figyelembe nyban figyelembe 
vehetvehetőő))

NEM KNEM KÖÖZISMERTEKZISMERTEK

A kA köözlekedzlekedéési csi cééllúú megmegúújuljulóóban ban NEM CSAK NEM CSAK az az agroagro--üüzemanyagokzemanyagok
((bioetanolbioetanol, , biodbiodíízelzel) sz) száámolhatmolhatóók el k el -- mmáár jelenleg sem.r jelenleg sem.

A RED kidolgozA RED kidolgozáássáának idnak időőpontjpontjáában ban csak csak agroagro--üüzemanyagokkalzemanyagokkal
gondoltgondoltáák sokan elk sokan eléérni a krni a köözlekedzlekedéési megsi megúújuljulóós rs réészarszaráányt.nyt.

KKöözlekedzlekedéési csi cééllúú megmegúújuljulóó energia energia 



MibMibőől lesz, mibl lesz, mibőől lehet a 10% kl lehet a 10% köözlekedzlekedéési megsi megúújuljulóó? ? 
A hatályos, hazai Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terv szerint (bár mára ez meghaladottá vált):

= cca. 22 PJ =  6100 GWh

v.ö: pl. szélenergia termelés (2020): 1545 GWh/év

KKöözlekedzlekedéési csi cééllúú megmegúújuljulóó energia energia 



MibMibőől lesz, mibl lesz, mibőől lehet a 10% kl lehet a 10% köözlekedzlekedéési megsi megúújuljulóó? ? 

A idA időőkköözben zben kkéételyektelyek is megjelentek is megjelentek agroagro--üüzemanyagokzemanyagok magasabbmagasabb
araráánynyáának megvalnak megvalóóssííthatthatóóssáággáával kapcsolatosan val kapcsolatosan 
((éélelmiszerlelmiszeráárakrak?? COCO22-- éés energiams energiaméérlegrleg?? biodiverzitbiodiverzitááss? ? stb.)stb.)

MeglehetMeglehetőősen sen komplikkomplikáált terlt terüületlet: fenntarthat: fenntarthatóó mmóódon termesztett don termesztett 
biobioüüzemanyagzemanyag szszáámolhatmolhatóó el (RED Irel (RED Iráányelv kb. 47 oldal): sznyelv kb. 47 oldal): száámmííttáásisi
mmóód, d, nyomonknyomonköövetvetééss, igazol, igazoláás, stb. s, stb. 

SzigorodSzigorodóó kköövetelmvetelméények nyek a fosszilis kompara fosszilis komparáátorhoz ktorhoz kéépest (pest (ÜÜHG kibocsHG kibocsááttáás g/MJ): s g/MJ): 35%35% 20102010--ben; ben; 50%50% 2017; 2017; 60%60% 2018 ut2018 utáánn

RED idRED időőkköözi jelentzi jelentéések: a legtsek: a legtööbb EU tagbb EU tagáállam teljesllam teljesííti (tti (túúlteljeslteljesííti) ti) 
a mega megúújuljulóó hhőő éés villany ids villany időőkköözi rzi réészarszaráányny--vváállalllaláásait, de kb. 20+sait, de kb. 20+
MS MS nehnehéézszséége van a kge van a köözlekedzlekedéési megsi megúújuljulóós rs réészarszaráány kielny kielééggííttéésséévelvel

Amennyiben Amennyiben agroagro--üüzemanyagokkalzemanyagokkal nem oldhatnem oldhatóó meg a meg a biobioüüzemanyagzemanyag--
araráány, akkor az ny, akkor az „„innovatinnovatíív v biobioüüzemanyagokzemanyagok”” jelentjelentőősséége ge 
felfeléértrtéékelkelőődikdik: : 

megmegúújuljulóó villany, villany, biometbiometáánn (biog(biogááz), megz), megúújuljulóó hidroghidrogéén. n. 

KKöözlekedzlekedéési csi cééllúú megmegúújuljulóó energia energia 



Mikor lesz 10% (vagy tMikor lesz 10% (vagy tööbb) kbb) köözlekedzlekedéési megsi megúújuljulóó? ? 

20202020--ig az ig az „„innovatinnovatíívv”” biobioüüzemanyagokzemanyagok ((biometbiometáánn, meg, megúújuljulóó villany, villany, 
megmegúújuljulóó hidroghidrogéén)n) araráánya vnya váárhatrhatóóan an mméég nem lesz g nem lesz „é„érzrzéékelhetkelhetőő””,, DE:DE:

RED II RED II (2020(2020--2030) 2030) kidolgozkidolgozáása folyamatban van: sa folyamatban van: 
-- 20302030--ra 27% ra 27% a a megmegúújuljulóó energia cenergia céélkitlkitűűzzéés,s,
-- ehhez vehhez váárhatrhatóóan ~an ~1414--16% k16% köözlekedzlekedéési megsi megúújuljulóó kell*kell*

IdIdőőkköözben zben MoMo--nn: : „„be lett be lett fagyasztvafagyasztva”” 2018. v2018. vééggééig ig a a biobioüüzemanyagzemanyag
rréészarszaráány 4,9%ny 4,9%ee--ban (benzin, dban (benzin, díízel egyarzel egyaráánt). nt). BBüüa.Kra.Kr mmóódosdosííttáása: 387/2015. (XII. 8.) sa: 387/2015. (XII. 8.) KormKorm. r.  . r.  

Fontos, hogy energiatartalomban kell Fontos, hogy energiatartalomban kell éérteni; de nrteni; de nééha hasznha hasznáálatos mlatos méég a tg a téérfogatarrfogataráány (V/V)% is.ny (V/V)% is.

Mindez aMindez alkalmas jlkalmas jáármrműűvekvek, hajt, hajtááslslááncok nncok néélklküül l –– termterméészetesen szetesen ––
nemnem megy,de az autmegy,de az autóógygyáártrtóók is fejlesztenek... k is fejlesztenek... 

* www.ec.eurpa.eu/energy

GG--trontron EE--trontron HH--trontron Kép: Audi AG.

KKöözlekedzlekedéési csi cééllúú megmegúújuljulóó energia energia 



2014/94/EU Ir2014/94/EU Iráányelv (AFD) nyelv (AFD) 
az alternataz alternatíív v üüzemanyagok infrastruktzemanyagok infrastruktúúrráájjáának kinak kiééppííttéésséérrőől l 

AlternatAlternatíív v üüzemanyagzemanyag--infrastruktinfrastruktúúrara

„„AlternatAlternatíív v üüzemanyagnakzemanyagnak”” minminőőssüülnek (2 cikk):lnek (2 cikk):

-- villamos energia,villamos energia,
-- ffööldgldgááz, belez, beleéértve a rtve a biometbiometáántnt, CNG , CNG éés LNG forms LNG formáában, valamint ban, valamint 

a cseppfolya cseppfolyóóssíított proptott propáánn--butbutáán gn gááz (LPG),z (LPG),
-- szintetikus szintetikus éés paraffinos s paraffinos üüzemanyagok,zemanyagok,
-- a 2009/28/EK ira 2009/28/EK iráányelv (2) cikknyelv (2) cikkéének i) pontjnek i) pontjáában meghatban meghatáározott rozott 

biobioüüzemanyagokzemanyagok, (= , (= „„biobioüüzemanyagokzemanyagok””: a biomassz: a biomasszáábbóól l 
elelőőáállllíított folytott folyéékony vagy gkony vagy gááz halmazz halmazáállapotllapotúú, a k, a köözlekedzlekedéésben sben 
hasznhasznáált lt üüzemanyagok),zemanyagok),

-- hidroghidrogéénn



HidrogHidrogéénhez kapcsolnhez kapcsolóóddóó elelőőíírráások az AFD Irsok az AFD Iráányelvbnyelvbőőll

AlternatAlternatíív v üüzemanyagzemanyag--infrastruktinfrastruktúúrara

3. Cikk (1): Minden tag3. Cikk (1): Minden tagáállam llam nemzeti szakpolitikai keretet nemzeti szakpolitikai keretet fogad el fogad el 
a ka köözlekedzlekedéési si áágazatban az alternatgazatban az alternatíív v üüzemanyagok piaczemanyagok piacáának nak 
fejlesztfejlesztéésséére re éés a kapcsols a kapcsolóóddóó infrastruktinfrastruktúúra kira kiééppííttéésséére vonatkozre vonatkozóóan.an.

3. Cikk (7): A tag3. Cikk (7): A tagáállamok llamok 2016. november 182016. november 18--ig ig éértesrtesíítik a Bizottstik a Bizottsáágot got 
nemzeti szakpolitikai keretnemzeti szakpolitikai keretüükrkrőől.l.

5. Cikk (1): A tag5. Cikk (1): A tagáállamok, llamok, amelyek amelyek úúgy dgy dööntenekntenek, hogy a nemzeti , hogy a nemzeti 
szakpolitikai kereteikbe felveszik szakpolitikai kereteikbe felveszik a nyilva nyilváánosan hozznosan hozzááfféérhetrhetőő
hidroghidrogéénn--ttööltltőőáállomllomáások lsok léétestesííttéésséétt, biztos, biztosíítjtjáák, hogy 2025. k, hogy 2025. 
december 31december 31--re re megfelelmegfelelőő szszáámmúú ilyen tilyen tööltltőőáállomllomáás s áálljon lljon 
rendelkezrendelkezéésre ahhoz, hogy biztossre ahhoz, hogy biztosíított legyen a hidrogtott legyen a hidrogéénnüüzemzeműű ––
kkööztztüük az k az üüzemanyagzemanyag--cellcelláás s –– ggéépjpjáármrműűvek kvek köözlekedzlekedéése az se az éérintett rintett 
tagtagáállamok llamok ááltal meghatltal meghatáározott hrozott háállóózatokon belzatokon belüül, adott esetben l, adott esetben 
belebeleéértve a hatrtve a hatáárokon rokon áátnytnyúúllóó kapcsolkapcsolóóddáásokat is. sokat is. 



HidrogHidrogéénhez kapcsolnhez kapcsolóóddóó elelőőíírráások az AFD Irsok az AFD Iráányelvbnyelvbőől l (folyt.)(folyt.)

AlternatAlternatíív v üüzemanyagzemanyag--infrastruktinfrastruktúúrara

5. Cikk (2): A tag5. Cikk (2): A tagáállamok biztosllamok biztosíítjtjáák, hogy a 2017. november 18k, hogy a 2017. november 18--áát t 
kköövetvetőően len léétestesíített vagy feltett vagy felúújjíított, nyilvtott, nyilváánosan hozznosan hozzááfféérhetrhetőő hidroghidrogéénn--
ttööltltőőáállomllomáások megfeleljenek sok megfeleljenek a II. mella II. mellééklet 2. pontjklet 2. pontjáában foglalt ban foglalt 
mműűszaki elszaki előőíírráásoknaksoknak. (ISO szabv. (ISO szabváányok.)nyok.)

-- a hidroga hidrogéén infrastruktn infrastruktúúra tehra teháát t nem knem kööteleztelezőő AFD elem (de ajAFD elem (de ajáánlott)nlott)
-- kkööteleztelezőő HRS szHRS száámm nincs elnincs előőíírva rva ((Hydrogen Refueling StationHydrogen Refueling Station))
-- a a TENTEN--T hT háállóózatzat –– a ta tööbbi alternatbbi alternatíív v üüzemanyaghoz hasonlzemanyaghoz hasonlóóan an --

komoly elkomoly előőnyt fog nyt fog éélveznilvezni
-- kezdetben ckezdetben céél lehet az l lehet az egyszeregyszerűű demonstrdemonstráállááss, hogy a technol, hogy a technolóógia gia 

valvalóóban mban műűkköödik, biztonsdik, biztonsáágos,gos, tapasztalatszerztapasztalatszerzéés, stb.s, stb.
-- kköözzéép p éés hosszabb ts hosszabb táávon von ttööbbszbbszöörröös haszns hasznúú intintéézkedzkedééskskééntnt ccéélszerlszerűű

megvalmegvalóóssíítani: i) ktani: i) köözlekedzlekedéési megsi megúújuljulóók, k, iiii) energiat) energiatáárolroláás, s, 
iiiiii) VER kiszab) VER kiszabáályozlyozááss, , iviv) ) dekarbonizdekarbonizáácicióó, v) leveg, v) levegőő-- éés zajvs zajvéédelemdelem

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

• FCH-02-7-2016: Gyors válaszidejő, nagyléptékő elektrolízis üzem demonstrációja, amely villamos hálózati szolgáltatásokat 
nyújt és hidrogént állít elı.



HidrogHidrogéénhez kapcsolnhez kapcsolóóddóó elelőőíírráások az AFD Irsok az AFD Iráányelvbnyelvbőől l (folyt.)(folyt.)

AlternatAlternatíív v üüzemanyagzemanyag--infrastruktinfrastruktúúrara

10. Cikk (1): minden tag10. Cikk (1): minden tagáállam 2019. november 18llam 2019. november 18--ig, majd azt kig, majd azt köövetvetőően en 
hhááromromééventevente jelentjelentéést nyst nyúújt be jt be a Bizottsa Bizottsáágnak a nemzeti szakpolitikai gnak a nemzeti szakpolitikai 
keretkeretüük vk véégrehajtgrehajtáássáárróól.l.

I.I. mellmelléékelt: a tagkelt: a tagáállami jelentllami jelentéés tartalmas tartalma
……
4. Kutat4. Kutatáás, technols, technolóógiafejlesztgiafejlesztéés s éés demonstrs demonstráácicióó: : 

Az alternatAz alternatíív v üüzemanyagokra irzemanyagokra iráányulnyulóó kutatkutatáás, technols, technolóógiafejlesztgiafejlesztéés s 
éés demonstrs demonstráácicióós projektek ts projektek táámogatmogatáássáára elkra elküüllöönníített, tett, 
üüzemanyagokzemanyagok éés ks köözlekedzlekedéési msi móódok szerint differencidok szerint differenciáált lt ééves ves 
kkööltsltséégvetgvetéés.s.

……



AlternatAlternatíív v üüzemanyagzemanyag--infrastruktinfrastruktúúrara

Tulajdonképpen jelenleg is léteznek, alakulnak:  - benzin, dízel
- LPG
- E5, E85, E10 (bio-etanol)

- CNG, LNG
- villamos energia 
- hidrogén 

ÜÜzemanyag tzemanyag tööltltőőáállomllomáások sok –– a Ja JÖÖVVŐŐ:: multimulti--energiaenergia ttööltltőőáállomllomáások ?!sok ?!

Berlin , átadási ceremónia, 2014. szept. Kép: NOW G mbH.
TOTAL Deutschland GmbH,  Daimler AG , Linde AG, RWE Effizienz GmbH, Federal Ministry of Transport

hidrogén

Képek forrása: FCH JU



HidrogHidrogéén biztonsn biztonsáágg

HidrogHidrogéén biztonsn biztonsáágg

KKéét megkt megköözelzelííttéésben:sben:

1)1) „„hagyomhagyomáányosnyos”” megkmegköözelzelííttéés (fizikai, ks (fizikai, kéémiai tulajdonsmiai tulajdonsáágok)gok)
2)2) egy tegy táágabb szemlgabb szemlééletmletmóód alapjd alapjáán n 

1)1) A hagyomA hagyomáányos megknyos megköözelzelííttééss

a) A biztonsa) A biztonsáág relatg relatíív: a jelenlegi energiahordozv: a jelenlegi energiahordozóók is veszk is veszéélyesek.lyesek.

- USA: tankolás (évente): ~7400 tőz, 2 halott + 70 sérülés, 18 millió USD kár;

- USA: elektromos baleset (évente): 38300 tőzeset, 248-400 halálos, 1184 sérülés, 668 m USD kár;

Úgy tűnik, a társadalom mégis 
elfogadja ezen kockelfogadja ezen kockáázatokat!zatokat!



HidrogHidrogéén biztonsn biztonsáágg::

HidrogHidrogéén biztonsn biztonsáágg

öösszehasonlsszehasonlííttáásban sban éérdemes vizsgrdemes vizsgáálni lni (pl. f(pl. fööldgldgááz, propz, propáán, benzin)n, benzin)

Forrás: Institut National de l’Environnement Indust riel et des Risques. New energy, new hazards ? The h ydrogen scenario.

A hidrogA hidrogéén kb. 14n kb. 14--szer kszer köönnyebb a levegnnyebb a levegőőnnéél.l.

LDL/LFL: 4,5-szeres

LDL/LFL: 1,2-szeres

LDL/LFL: 1,1-szeres

Igen széles 
tartomány, DE:



A hidrogA hidrogéén:n:

HidrogHidrogéén biztonsn biztonsáágg

-- nem nem ÜÜHG hatHG hatáássúú (v(víízgzgőőz z ∅∅)); z; zéérróó loklokáális kibocslis kibocsááttáás: ls: léégszennyezgszennyezőőkk
-- nem toxikus, nem rnem toxikus, nem ráákkeltkkeltőő, nem radioakt, nem radioaktíív v (tr(tríícium cium ∅∅))

-- nem knem köörnyezetkrnyezetkáárosrosííttóó; visszamarad; visszamaradóó kköörnyezetszennyezrnyezetszennyezéést nem okozst nem okoz
-- ééggééstermstermééke sem toxikus (ke sem toxikus (v.v.öö.: t.: tűűzesetek fzesetek füüstmstméérgezrgezéése)se)
-- ééggéése: igen csekse: igen csekéély sugly sugáárzrzóó hhőő ((v.v.öö.: nem gy.: nem gyúújtja fel a kjtja fel a köörnyezetrnyezetéét)t)

forrás: Dıry Zs.

-- ΣΣ: : veszveszéélyes, de nem veszlyes, de nem veszéélyesebb mint egylyesebb mint egyééb energiahordozb energiahordozóóinkink

2010. Mexikói öböl

Deepwater Horizon

„Tájkép” az ExxonValdez után

Major tanker spils since 1970 
olajpala bányászat Romániában. 

Forrás: Magyar Energetika



HidrogHidrogéénn:: egy meglegy megléévvőő, kiterjedt ipar, kiterjedt iparáágg jelenleg isjelenleg is

HidrogHidrogéén biztonsn biztonsáágg

-- jelenleg kb. viljelenleg kb. viláágszinten  gszinten  60 60 –– 70 70 MtMt//éévv hidroghidrogéén eln előőáállllííttáás s (vegyipar)(vegyipar)

- H2: sok évtizedes ipari használat (itthon pl. Sz.batta, K.barcika, T.újváros…)

- 1500+2000+ km H2 ipari vezeték, és közúti szállítás jelenleg is

-- finomfinomííttóók, ammk, ammóóniagyniagyáártrtáás; de pl. hs; de pl. hűűttőőkköözegkzegkéént is hasznnt is hasznáálatos (latos (Paks)

Képek forrása: airproducts.co.uk
Hidrogén vezeték fektetése a 

Mexikói öböl közelében 

Houstontól New Orleans-ig húzódó, összesen 600 mérföld (960 km) hosszú
hidrogén-vezetékrendszer (finomítók, petrolkémiai üzemek; 33,9 millió m3/nap)

forrás: PA Zrt.

Hidrogén tartálypark a 
Paksi Atomerőműben



Madrid

Energetikai Energetikai éés ks köözlekedzlekedéési csi cééllúú alkalmazalkalmazáásoksok (p(pééldldáák akk akáár belvr belváárosi krosi köörnyezetben)rnyezetben)

HidrogHidrogéén biztonsn biztonsáágg

Európa jelenlegi legnagyobb H2-
töltőállomása: belvárosi környezetben, 

1 MW elektrolizáló teljesítménnyel.
Kép: CEP project

kép: Bucsy György (T-Mobile)

Hidrogén tüzelıanyag-cellás szünetmentes 
tápegység hidrogén ellátása 

Magyarországon

London (kép: CHIC)

kép: Aberdeen City Council

Berlin (kép: CEP project)

kép: Enertag

Power to Gas projektek, már jelenleg 

is 2-6 MWe elektrolizáló kapacitással

HTC busz töltőállomás,
Skócia



MercedesMercedes--Benz US Benz US InternationalInternational Inc. (Kalifornia, USA)Inc. (Kalifornia, USA)

~200 db ~200 db HTC targoncaflotta egyetlen telephelyHTC targoncaflotta egyetlen telephelyéénn
14 db telephelyi hidrog14 db telephelyi hidrogéén n diszpenzerdiszpenzer

BMW:  BMW:  SpartanburgSpartanburg ((SouthSouth CarolinaCarolina, USA), USA)

230 db 230 db HTC targoncaflotta egyetlen telephelyHTC targoncaflotta egyetlen telephelyéénn
8 db telephelyi hidrog8 db telephelyi hidrogéén n diszpenzerdiszpenzer

A vilA viláágon jelenleg:gon jelenleg:

~~1,51,5--2 milli2 millióó alkalomalkalom (!)(!)
hidroghidrogééntankolntankoláás/s/éévv

biztonsbiztonsáágosangosan

EgyEgyééb, b, „„mobilitmobilitááshozshoz”” kapcsolkapcsolóóddóó alkalmazalkalmazáási tersi terüületekletek
(korai piac)(korai piac):   HTC alap:   HTC alapúú anyagmozgatanyagmozgatááss

HidrogHidrogéén biztonsn biztonsáágg

kép: autoblog.comkép: US FC Council



HidrogHidrogéén biztonsn biztonsáág:g: szervezeti hszervezeti hááttttéér, kr, kéépzpzéések , tananyagoksek , tananyagok

HidrogHidrogéén biztonsn biztonsáágg



2) 2) biztonsbiztonsáágg egy megy méég tg táágabb kitekintgabb kitekintéésbensben

HidrogHidrogéén biztonsn biztonsáágg

Illusztráció. Kép: Zala Magye Online

- az EU közlekedési szektora jelenleg 94%-ban olajra alapul, és ebből 
kb. 90% import szükséges 

- Magyarország jelenleg GDP-je 6 %-át költi energiaimportra, ami az uniós
átlag kétszerese! (Forrás: Európai Bizottság: 2016. évi országjelentés – Magyarorazág. SWD(2016) 85 final.)

- az import energiahordozókra fordított összeg
„kiáramlik” az adott régióból, országból.
Egy elöregedő társadalomban ez a valódi 
kockázat!

- a közlekedés elektrifikációja � iparfejlesztési
hatások, IDEJÉBEN; különben piacvesztés, 
munkahelyek elvesztése  (jórészt függet-
lenül attól, hogy BEV vagy FCEV járművek
formájában valósul meg e tendencia)

- az elektromos hajtásláncok világában mi történik a - hazai - kipufogó, 
adagoló, olajszűrű, kuplung gyártókkal, stb, stb.? Kockázat / lehetőség



Köszönöm a figyelmet!

www.hfc-hungary.org

mayer.zoltan@hfc-hungary.org


