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AJÁNLÁS
a Hidrogén és Tüzelőanyag-cella Nemzeti Technológiai Platform részéről
a környezet- és klímapolitikai szakterületekhez
Jelen ajánlás a Hidrogén és Tüzelőanyag-cella Nemzeti Technológiai Platform1 (HTC-Platform) által 20092010 során kidolgozott, e hazai szektorra vonatkozó Stratégiai Kutatási Terven, valamint az arra épülő
Megvalósítási Terven alapul, illetve ezekhez kapcsolódik. A hidrogén-technológiák 2010-es években
várható – valószínűleg gyors – terjedése számos és szerteágazó előnnyel járhat, amelyek között
meghatározóak a környezet- és klímavédelmi előnyök, de számottevő társadalmi és gazdasági előnyökkel is
számolhatunk.
Jelen dokumentum célja, hogy bemutassa a hidrogén és a hidrogén-technológiák alkalmazásának
potenciális környezet- és klímavédelmi előnyeit, majd ajánlásokat fogalmazzon meg a környezetpolitika
szerepelői számára annak érdekében, hogy a bemutatott előnyök valóban érvényesülhessenek
Magyarországon is, elősegítve a HTC technológiák hazai térnyerését e téren megmutatkozó nemzetközi
lemaradásunk csökkentését.
I. A HTC technológiák környezeti, klímavédelmi előnyei
Az alábbiakban a hidrogén technológiák potenciális környezeti, klímavédelmi – és tágabb kitekintésben,
fenntarthatósági – előnyei kerülnek bemutatásra.
I/1.

I/2.

I/3.

I/4.

a HTC technológiák képesek nulla, vagy ahhoz közeli üvegház-gáz (ÜHG) kibocsátással
működni, tüzelőanyaguktól és ezek előállítási módjától függően
Az ÜHG és más szennyező anyagok kibocsátásában jelentkező előnyök természetesen az adott
hidrogén-értéklánctól függenek, emiatt mindig egyedileg vizsgálandóak. Ugyanakkor elmondható,
hogy amennyiben a hidrogént megújuló energiaforrások vagy más, „low-carbon” technológiák
segítségével állítják elő, akkor nulla közeli kibocsátási szintek érhetőek el, de még akkor is
számottevően (25-30%) alacsonyabb a fajlagos ÜHG kibocsátás a tüzelőanyag-cellákból, ha
széntartalmú tüzelőanyaggal - pl. metanol, etanol, vagy akár földgázzal - működnek.
.
a HTC technológiák képesek nulla, vagy nagyon csekély hagyományos légszennyezőanyag (NOx, PM10, PM2,5, CO, SOx) kibocsátással működni, cella-típustól, tüzelőanyaguktól
és ezek előállítási módjától függően.
A hagyományos légszennyező-anyag kibocsátásokat is a teljes értéklánc mentén kell vizsgálni.
megjegyzés/indoklás:
Hidrogén tüze lőa nyag esetében a hely i kibocsát ás k izárólag vízgőz. Mive l az HTCtechnológiákb an az üze manyag elektrokémiai o xidációja történik, n em pe dig
közvetle n égéseezér t még széntartal mú üze many agok (pl . földgáz, bio-e tanol) esetébe n
is gyakorlatilag nulla a része cske (PM), a CO kibo csátá s, és nagyságre nd del k isebb a
NO x (és SO x ) kibocsátás.
,.
a HTC technológiák nagyon csekély zajkibocsátással képesek működni
megjegyzés/indoklás:
A tüze lőany ag-ce llákban nincs ille tve kevés a mozgó alka trész ; utóbb iak
gyakorlatil ag az üzemanyag, levegő be- és e lvezetést s zolgálják ventil látorok
formá jáb an, továbbá nincs közvetle n égés, robbanás .
a HTC technológiák segíthetik a megújuló energiaforrások még szélesebb körű terjedését
megjegyzés/indoklás:
A legtöbb meg újuló ene rgiaforr ással
ter melt v illamos e nergi a – naps zak és
időjárásfüggő módon áll rendelkezés ünkre , emiatt a meglévő vil lamos energia -

1

A HTC-Platform az NKTH által támogatott projekt, amelynek létrehozását 2007-ben a Magyar Energetikai
Társaság Hidrogén Tagozata kezdeményezte. További információk: www.hidrogenplatform.hu és www.emet.hu/hidrogen oldalon érhetők el.
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hálózab an a terme lés-fogyasztás egyens úlyán ak fenntar tás a problé mák at okozhat. A
hidrogén kö ztes ene rgia tárolóként e lő segíthe ti a megújulók ezen hátr ányai nak
csökke ntését, k iküs zöbölését, e záltal e lvileg ige n mag as arányú meg újuló energia
alk almazás át bi ztosítja. Egyes tüzelőanyag-cella típusok műkö dhe tnek biogáz zal,
bio-metanollal, bio-et ano llal is.
I/5.

a HTC technológiák több – nem közvetlenül a környezetvédelmi „kategóriaként” ismert,
hanem a szélesebb értelmű - fenntarthatóságot szolgáló fontos előnyt is biztosíthatnak
Ilyenek pél dául:
a kisteljesítmé nyű energ iatermelé s lehetősége (de centralizált energiatermelés terjedése);
a hidrogén sokré tű előállítási le hetőségei révén segíti a forr ásdiverzifiká ciót, ezálta l
csökke nti, a nagy mértékű import fosszi lis energiafüggőséget ; seg ítheti – bizo nyos
feltéte lek esetén , mint pl. a ha zai HTC ip ar kialakulása e setén - a he lybe n terme lt
jövedel mek nagyobb mérté kű hely ben tartá sát (s zemben az import energi ahord ozókkal
járó, rendkívüli mér tékű jövedele mkiáraml áss al), csökke nheti a helyi k özségek
függését a nagy méretű, monopolisztik us energ iare ndszerek től; javít ja a közösségek
lehetőségeit a regionális elven alapuló energ ia-önellátásban.
A fentiekben felsorolt környezetvé delmi és fenntarthatós ági e lőnyök miatt a HTC
technológiák sz ámot tevően kisebb negatív exte rnális költségekkel j árnak.

II. Ajánlások, teendők a környezet- és klímapolitika területén
Az alábbi ajánlások egy része stratégiai jellegű, más része operatív, vagy éppen adminisztratív jellegű. Ezek
együttesen szolgálhatják azt a célt, hogy egyrészről a fentiekben vázolt, potenciális környezet- és
klímapolitikai előnyök valóban érvényesülhessenek, másrészről hogy hazánk lemaradása a hidrogén- és
tüzelőanyag-cellás technológiák alkalmazása terén nemzetközi összehasonlításban ne növekedjen tovább.
Az ajánlások egy része közvetlenül segítheti a hidrogén-technológiák megjelenését, elterjedését, egy másik
része pedig a meglévő akadályokat igyekszik elhárítani vagy legalább csökkenteni. Ezen ajánlásokat
természetesen kiegészítik az egyéb közpolitikák - mindenekelőtt az energiapolitika - területére
vonatkozóan kidolgozott ajánlásaink; így feltétlen célszerű a többi szakterületre vonatkozó ajánlással együtt
olvasni és értelmezni.
II/1.

a HTC megoldások megjelenítése a III. Nemzeti Környezetvédelmi Programban (20092014) releváns részeiben
A III. NKP célkitűzéseinek megvalósulásához már jelenleg is, több területen hozzájárulhatnak
a HTC technológiák, beleértve az NKP átfogó célterületit (fenntartható termelés és fogyasztás;
takarékos erőforrás használat) valamint több tematikus akcióprogramját is. A tematikus
akcióprogramok közül leginkább a következők célkitűzésihez illeszkednek a hidrogéntechnológiák, amelyek esetében javasolható a HTC technológiák megjelenítése a Program
soron következő felülvizsgálata során:
- 5.2 Éghajlatváltozás (ezen belül az 5.2.1. ÜHG gázok kibocsátásának csökkentése)
- 5.4 Települési környezetminőség (ezen belül az 5.4.2, 5.4.3 és 5.4.4 alprogramok, azaz:
települési levegőminőség, zajterhelés csökkentése, közlekedés és környezet)
Közvetett, de fontos kapcsolódási pont, az 5.1. környezettudatos szemlélet és gondolkodásmód segítése
c. tematikus akcióprogramban való megjelenés.
A fenti tematikus alprogramok esetében javasoljuk a mutatók közé felvenni – célterülettől
függően - a „HTC technológiák száma”, „HTC technológiák teljesítménye”, „HTC járművek
száma” mutatókat, ahogy ez pl. jelenleg a biogáz üzemekre vonatkozóan megjelenik a
programban.

II/2. a HTC megoldások megjelenítése a Nemzeti Éghajlatvédelmi Stratégia (2008-2025)
releváns részeiben
A HTC technológiák felvázolt előnyei nagymértékű illeszkedést mutatnak a NÉS küldetéséhez,
célkitűzéseihez. A NÉS-en belül alábbi területeken javasolt HTC technológiák megjelenítése a
Stratégia soron következő felülvizsgálata során:
- 3.3.1 Energetika (különösen energiahatékonyság, hatásfokjavítás alfejezetek)
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- 3.3.1.3. „tüzelőanyag-váltás” alfejezetben a hidrogén, mint köztes energiahordozó és mint
motorhajtó anyag
- 3.3.2 Közlekedés fejezetben, a HTC járművek 2010-es években való fokozatos terjedése,
hidrogén-autópályák megjelenése várható
- 1. melléklet, B pontjában: „technológiák és intézkedések a kibocsátások csökkentésére”;
energetika és közlekedés pontokban. Továbbá a 2. melléklet definíciói közé javasolt
felvenni a „tüzelőanyag-cella” kifejezést is
- a megújuló energiaforrásokkal foglalkozó fejezetekben – amelyek a villamos-energia
termelését célozzák – javasoljuk a hidrogén-technológiákkal való kölcsönösen előnyös
együttműködésük lehetőségét megjeleníteni, például annak analógiájára, ahogy ezt az EU
„European Strategic Energy Technology Plan (SET-Plan) - Towards a low carbon future”
dokumentuma is teszi (COM(2007) 723).
II/3. a HTC megoldások megjelenítése a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Stratégia releváns
pontjainál
A HTC technológiák már jelenleg is, de csak elvétve és az említés szintjén megjelennek NFF
Stratégiában, pl. 3.4.2. Fenntartható termelési eljárások (TF-3) c. fejezetben, és a 3.4.3 Az
energiagazdálkodás átalakítása (EN-5) c. fejezetben. A HTC technológiák további megjelenítését
javasoljuk a NFF Stratégiában, a következő területeken:
- a fenntartható mobilitás, a versenyképesség erősítése
- a tudásbázis növelése c. fejezetekben
- továbbá a Stratégia indikátor rendszerében, 3. szintű indikátorok között javasolt HTC
technológiákra kidolgozni és beépíteni indikátort a következő területeken:
• Éghajlat és energia;
• Termelés és fogyasztás;
• Közlekedés
II/4. információáramlás biztosítása, nyomonkövetése, kapcsolattartó kijelölése
Az energia- - és klímapolitikáért felelős Minisztérium jelöljön ki a hidrogén és tüzelőanyag-cella
területen „kontakt pontként” egy felelős személyt (személyeket), aki elérhető és megkereshető
mind a hazai hidrogén-energetikai szervezetek (MET Hidrogén Tagozat, HTC Platform) részéről,
mind esetlegesen EU-s (pl. Hydrogen & Fuel Cell Joint Technology Initiatve) megkeresések
alkalmával. Ugyanezt célszerű megtenni a Nemzeti Fejlesztési valamint a Nemzetgazdasági
Minisztériumokban; e minisztériumokban működő „HTC kontakt személyek” közötti
információáramlást, együttműködést is meg kell valósítani.
megjegyzés/indoklás:
Az Európai Bizottság (Környe zetvéde lmi Főig azg atóság a) és a z Európai Hidrogén
Szövetség illetve más szakmai szerve zetek közö tt már jelenleg is gyakori az
infor mációáramlás azon cé lból, hogy pl. egyes meg lévő, környezetvé del mi jog any agokat
(pl . IPPC Irá nyelv, Seveso Irányelv) hogyan kel lene módosítani, hogy a – ne m
nagyipari méretű – hidrogén projekte k e ngedé lyezését ne le hete tlenítsék el. Az ilyen
típ usú információára mlás ba a ha zai ko mpetens minisztérium(ok)nak is cé lszer ű
bekapcsoló dniuk.
Sajnálatos és az EU-ban szinte egyedü lálló módon a HFC Joint Te chnology
Initi ative Közös Vállalkozás ában (JU ) sincs magy ar kormányzati ké pviselő . Ezt és
az ehhe z haso nló feladatokat a fe nt javaso lt konta kt szemé lyeknek megolda ni, vagy
megoldást koordinálni kell .
II/5. hidrogén technológiák megjelenítése egyes pályázati konstrukciókban, és különösen az
Új Széchenyi Tervben
Már rövidtávon el kell érni, hogy egyes pályázati konstrukciókban (pl. KEOP. ÚSZT), legalább a
„mintaprojektek” szintjén lehessen hidrogén és/vagy tüzelőanyag-cellás technológiák
megvalósítására pályázni. Középtávon pályázati kiírásokban rutinszerű lehetőséggé kell tenni –
nyilván már csökkentett támogatási intenzitással - a hidrogén és tüzelőanyag-cellás technológiák
tömeges megjelenését, ahogy jelenleg pl. a napkollektorok, napelemek esetében is történik. Külön
figyelmet kell fordítani olyan pályázati konstrukció kidolgozására, amely az EU-s HTC
3
www.hidrogenplatform.hu

info@hidrogenplatform.hu

Hidrogén és Tüzelőanyag-cella Nemzeti Technológiai Platform (HTC-Platform)

projektekbe való bekapcsolódóshoz – legalább részben - az önrészt biztosítaná.
megjegyzés/indoklás:
Bármely te chnológia alk alma zás ának kor ai s zak as zá ban is elkerülhe tetle n bizonyos
mértékű állami s zerepv áll alás. A z e lső mintaproje ktek de mons trálh atják a
technológia érettségét és elősegítik a kereslet megje lenését, e záltal a költségek
csökke nését.
A kezdeti, és a közé ptávú fázis pályá zati támogatásá nak i ntenzitás a nyilv ánvaló an
részletes ebb vizsgálatokat és elemzéseket követel meg.
II/6. HTC tematikus képzések megvalósítása a hatóságok képviselőinek részére
A hidrogénhez és hidrogén-technológiákhoz kapcsolódó területen képzés(eke)t célszerű tartani a
területi Környezetvédelmi Felügyelőségek, valamint a Környezetvédelmi Főfelügyelőség, a
környezet- és klímapolitikáért felelős Minisztérium(ok), valamint háttérintézménye szakemberei
számára, hogy a várható hidrogén-technológiai engedélyezések a hatóságok részéről már némi
előzetes felkészültséggel történhessen, és ne nehezítse az engedélyezéseket a tökéletes
információhiány. Indokolt továbbá bevonni más, érintett hatóságok és szervek képviselőit is, így
pl. Műszaki Biztonsági Felügyelet, ÁNTSZ, Tűzoltóság stb.
megjegyzés/indoklás:
A ha tóságok ké pviselői szá már a a képzés (ek) te mat iká ját, szakm ai tartal mát a
MET Hidrogén Tagozat illetve a HTC Platform sz akértői biztosítani tudj ák.
II/7. HTC technológiák megjelenítése a környezeti nevelési és megújuló energiákkal
kapcsolatos ismeretterjesztő programokban, azok tematikájába
Középiskolai szinttől kötelező, általános iskolás szinttől ajánlott jelleggel javasoljuk felvenni a
hidrogénnel, mint energiahordozóval, és a hidrogén-technológiákkal (elsődlegesen a tüzelőanyagcellákkal) kapcsolatos ismereteket, a hidrogén és a megújuló energiaforrások kapcsolatát,
potenciális előnyeiket;
Továbbá, a fentieket elősegítendő a környezeti nevelés szemléltető eszközei között el kell ismerni,
és a tanárokkal is meg kell ismertetni a hidrogén és tüzelőanyag-cellás oktatási eszközöket
(pl. „H2 oktatóbőröndök”), és lehetővé kell tenni, hogy pályázatokon ilyen oktatási segédeszközök
beszerzésére is lehessen pályázni.
megjegyzés/indoklás:
A piacon je lenleg is k aphatóak különböző is kola i szinteknek megfe lelő, úgynevezett
hidrogé n oktatási anyagok („H2 educa tion tool kit” -ek), az általános iskolás
szin ttől,
a
közé pisko lás
s zintekig.
Ezek
nagyon
gy akran
megújuló
energiaforrásokk al vann ak kombinálv a (pl. mini nape lemes rendszer végzi a
hidrogé nter melés t); a fejle ttebb verziókban pe dig különböző mérések (ár ame rősség,
feszültség, stb.) elvég zés ére is le hetőség v an. Természe tesen ezek max imális an
biztonságos, számos országban már alk almazott oktatás i sze mlé ltető es zközök.
Minde z ne m csak a kör nyezeti nevelés sze mpontj ából fontos, hane m pl. az iskolai
fizikai, ké miai, elektroké miai tan anyag megértésé t is segíth eti.
II/8. HTC demonstrációs projekt befogadása a környezetvédelemért felelős Minisztériumban,
vagy hatóságainál
Több jogszabály is hivatkozik a környezetvédelem területén az államigazgatás példamutató,
elöljáró magatartására. Ebből kiindulva javasolható a HTC Platform Megvalósítási Tervében
szereplő pilot (demonstrációs) projektek közül javasolt egy (esetleg több) projekt befogadása. Ez a
közvetlen környezeti, és technológia-tesztelési előnyök mellett, legalább ilyen fontos előnyként
nagyobb fokú ismertséget és „marketing értéket” biztosítana idehaza is a HTC technológiák
létének, működőképességének. A működtetésből nyert tapasztalatok megosztására,
kommunikációjára külön kommunikációs stratégia kidolgozása javasolt.
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