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„Fit for 55” és az alternatív üzemanyag-infrastruktúra
Július közepén az Európai Bizottság publikálta a ’fit for 55 package’
néven ismert, számos jogszabály tervezetét tartalmazó csomagot, amely
meglehetősen nagy jelentőséggel bír. A csomag célja, hogy összhangba
rendezze az EU klímavédelmi, energetikai, területhasználati,
közlekedési és adózási szakpolitikáit a 2030-ra vállalt új céllal, miszerint
addigra 55%-kal csökkentik az üvegházhatású gázok kibocsátását.
Mindebből fakadóan a hidrogén és hidrogéntechnológiák
szempontjából is fontos mérföldkőnek számít e csomag, mivel számos
lényeges jogszabályt módosít,
és a legtöbb helyen ezekben
már explicit említi a hidrogént
is, vagy hangsúlyosabbá teszi
annak szerepét. Ezeken belül
jelen
cikk
az
alternatív
üzemanyagok
infrastruktú2
rájának tervezett (módosuló)
szabályozására fókuszál.
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Folytatás a 4. oldalon.
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’Hydrogen ready’ gázkazánok a láthatáron (folytatás az 1. oldalról)
A jelentősebb kazángyártók közül elsőként a Worcester
Bosch mutatta be „hydrogen ready” gázkazánját 2020
januárjában. Az elnevezés azt jelenti, hogy a kazán
alapvetően földgáz-üzemű, de kisebb, helyszíni
átszerelési munkát követően képes tisztán hidrogénnel is
üzemelni1. A gyártó már ekkor azt javasolta a brit
kormánynak, hogy módosítani kellene a jogszabályokon,
mégpedig úgy, hogy 2025-től az újonnan értékesített
berendezések már csak "hydrogen ready" kazánokat
lehessenek. A kezdeményezés fontos előzményei közé
tartozik – és erről több cikket is közöltünk már
korábban2 –, hogy Nagy-Britanniában nagyon markáns
tervek léteznek a gázhálózat dekarnonizációjára. Ennek
keretében több jelentős pilot projekt is elindult, amelyek
keretében azt vizsgálják, hogy a zöld, illetve a kék
hidrogént milyen arányban, milyen feltételek mellett
lehet bekeverni a meglevő gázhálózatba. Mivel egy-egy
kazán átlagos élettartama 12-15 év, a gázhálózati
bekeverés pedig 2030 után már várhatóan kiterjedt lesz
Nagy-Britanniában, illetve néhány EU tagállamban, nem
tűnik irreálisnak a javaslat, hogy 2025 után már csak
hydrogen ready kazánokat lehessen vásárolni.

kereskedelmi alapú hálózati hidrogénellátás. Ehhez
kapcsolódóan azonban fontos megemlíteni, hogy 2021től kb. 650 brit otthont 10 hónapon át teszt jelleggel 20%
hidrogént tartalmazó földgáz eleggyel látnak el és így
fűtenek egy Liverpool melletti kis településen,
Winlatonban is. A jelenlegi brit jogszabályok max 0,1%
hidrogén tartalmat engednek meg az országos
hálózatban. A HyDeploy keretében tesztelt 20%-os
hidrogén arány jelenleg a legmagasabb a hasonló jellegű
európai kísérleti-, illetve demonstrációs projektekben.
Emellett több jelentős gázhalózati demonstrációs projekt
tervezési szakaszban van. A brit otthonok 85%-a
kapcsolódik a jelenlegi gázhálózatra, vagyis hatalmas a
piac, ugyanakkor nehezen elérhető dekarbonizációs
potenciált jelentenek a háztartási hőtermelő készülékek.
Elvileg felmerülhetne, hogy napelem-telepítésekkel és a
hozzájuk csatlakozó hőszivattyúkkal dekarbonizált
módon elégítsék ki a háztartások hőigényét, de szakértői
vélemények szerint ilyen mennyiségben ez nem
megoldható. Óriási előnyt jelent, hogy a hydrogen ready
kazánok a már rendelkezésre álló infrastruktúrát
hasznosítanák.[1]
A Worcester Bosch mellett más jelentős, egymással
versengő kazángyártók, így a Viessmann, a Baxi és az
Ideal közös nyilatkozatban jelentették be, hogy
mindannyian olyan hydrogen ready kazánt fejlesztenek,
amely egy órai munkával átállítható a földgázüzemről
hidrogénre, illetve földgáz-hidrogén elegyre.[2] Ez
konrét összeg említése nélkül nyilván arra utal, hogy a
kazán átállítása kb. egy órányi technikusi munkadíj
összegéből és a kiszállási díjból megoldható. A jelenlegi,
földgázüzemű kazánok beszerelését végző gázszerelők
egy minimális tréning után képesek lesznek a hidrogénkompatibilis megvalósítására, mely kompetenciáról nyilván a kazángyártók képzési központjai gondoskodnak.

Hydrogen ready gázkazánok egy tesztlaborban. Kép: Worcester Bosch

Az egyik legfontosabb kérdés természetesen a
költségek kapcsán merül fel. 2021-ben még nem lehet
megadni a hydrogen ready gázkazánok árát, mivel
prototípusok, vagy jó esetben kis szériás termékek
tesztelése zajlik csak. 2021-től viszont „éles” teszt
keretében London Gateshead negyedében már
beüzemelik az első hidrogénüzemű kazánokat.[1] A
hydrogen ready kazánok árának bizonytalansága abból
adódik, hgy jelenleg nincs még kiterjedt, megbízható,
1

Illusztráció. Kép: Worcester Bosch

Megjegyezzük, hogy a jelenleg megvásárolható új gázkazánoknak elvileg 20% hidrogéntartalomig a jelenlegi jogszabályok
alapján is kifogástalanul kell működniük a fölgáz-hidrogén eleggyel.
2 Például a HyDeploy projekt, a Keele University gázrendszerén zajló demonstrációs projekt, vagy a BP 1 GW-os kék hidrogén
projektje.
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Az átszerelés legfőbb beavatkozása a gázégő, valamint a
lángdetektor cseréje.[1] A fűtési rendszer egyéb elemein,
így a belső vízvezetékrendszeren (hőszállítón), a hőleadó
berendezéseken (radiátorokon), vagy a melegvíztároló
tartályon nem szükséges módosításokat végezni. A
tulajdonos felhasználói szokásaiban, komfortszintjében
sem várható változás a hydrogen ready kazánok
„átállítása” után sem. A hydrogen ready kazánok
egyébként
méretüket
(térfoglalásukat)
tekintve
ugyanakkorák, mint tisztán földgázüzemű változatuk,
így e szempontból nem jelentenek új követelményt,
üzembe helyezésük is az eddig megszokottak szerint
történhet.
Nem csak a brit, hanem más európai cégek is
aktívak, hiszen nyilván mások is felismerték, hogy a
flexibilis üzemű, hidrogént (is) fehasználni képes
gázkazánok jelentős piaci potenciált rejtenek. Ilyen cég a
hollandiai székhelyű BDR Thermea Group is. Sőt, a
marketing nyilatkozatok „harcterén” önmagának
vindikálja, hogy az első, hidrogénüzemre is képes
háztartási gázkazánt valós körülmények között ő
állította
üzembe
a
hollandiai
Rozenburgban.
Természetesen itt is csak tesztelésről, azonban már valós
körülmények közti tesztelésről beszélhetünk. E
készüléket egyébként a BDR Thermea Group
olaszországi K+F központjában fejlesztették ki. A
következő évek tervei között szerepel, hogy több száz
ilyen kazánt tesztelnek. A termékcsalád legkisebb tagja a
28 kW-os kombi kazán, de nagyobb teljesítményű
„testvérei” is léteznek, illetve létezni fognak. A BDR
Thermea stratégiai szempontból azt vallja, hogy a
hidrogén hőenergetikai felhasználásában a kazánokat és
más
eszközöket
első
lépésben
a
20%-os
hidrogéntartalmú
földgáz
használatára
célszerű
alkalmassá tenni, második lépésben kerülhet sor a 100%os hidrogén-homologizációra.
A BDR Thermea részt vesz a Hyheat nevű
projektben, ami a hidrogén kereskedelmi célú, nagyobb
léptékű felhasználását készíti elő. A tapasztalatokat már
az idei évben több európai országban is adaptálni
kívánják. Egy másik, ezzel párhuzamosan zajló, THyGA
nevet viselő projekt célja a földgáz/hidrogén keverék
használatával kapcsolatos tapasztalatok gyűjtése.
A BDR Thermea France telepíti az első 100%-ban
hidrogént használó kazánt Franciaországban. A
különböző, előzetes hollandiai tesztek után BDR
Thermea 100%-ban hidrogénüzemű kazánjának első
„éles” tesztjét a franciaországi Châteauneuf-ben végzik.
A tiszta vagy kevert hidrogénnel működő kazánokat a
BDR Thermea France szállítja Châteauneuf önkormány3

Worcester és Baxi kazánok tesztkörnyezetben. Kép: heatable.co.uk

zatának az Ilot@Ge („Helyi Kezdeményezés az Energiaátalakuláshoz”) projekt részeként. Az első, tisztán
hidrogénnel
üzemelő
kazánt
a
châteauneuf-i
önkormányzat által 2014-ben indított komplex
energetikai projekt utolsó elemeként telepítik az
önkormányzat és a BDR Thermea France közötti
partnerség keretében a telephely fűtési igényeinek
kiszolgálására.[3]
Németországban a Westnetz nevű gázhálózat
üzemeltető az E.ON-nal és a BDR Thermea Grouppal
együttműködve kezdte meg a H2HoWi pilot projektet.
Ennek
keretében
Észak-Rajna-Vesztáliában,
Holzwickede városában kiszakaszolnak egy részt a helyi
földgázhálózatban és alkalmassá teszik a hidrogén
szállítására a projektben részt vevő háztartások számára.
A projektben a Remeha hydrogen ready kazánjait
használják
háztartási
hőtermelési
célokra.
Németországban jelenleg 10% a gázhálózatban
megengedett hidrogéntartalom, de több pilot projekt
megerősítette, hogy ennél magasabb hidrogéntartalmú
földgáz-elegyek is biztonsággal használhatók. A
H2HoWi projektben a Westnetz most tovább megy, és az
vizsgálja, hogy a hálózat és a kapcsolódó kazánok
hogyan működnek tiszta (100%) hidrogén alkalmazása
esetén. Holzwickede gázhálózatának egy kis részét
leválasztják
a
normál
földgázhálózatról,
és
csatlakoztatják egy hidrogén tároló létesítményhez. Ilyen
módon négy háztartás hidrogén ellátását biztosítják, ahol
a BDR Thermea installálja a Remeha hydrogen ready
kazánjait.[4]
Végezetül megemlítjük, hogy még nincs egységes
nevezéktan és emiatt előfordul, hogy egy-egy gyártó
hydrogen ready-nek nevezi gázkazánját akkor is, ha a
berendezés legfeljebb 20% bekevert hidrogén esetén
üzemeltethető és nem állítható át oly módon, mint a fent
említett gyártóké.
Érdekesség, hogy a Gázüzemű Készülék Rendelet
Magyar Hidrogén és Tüzelőanyag-cella Egyesület
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(GAR, 2016/426), a gázminőségekkel foglalkozó EN 437
szabvány, illetve a hazai földgáztörvény végrehajtási
rendelete (GET Vhr.) alapján az új gázkészülékeknek
elvileg már most, illetve évek óta alkalmasnak kell(ene)
lenniük arra, hogy 20-23% H2 tartalmú földgáz-eleggyel
működjenek, legalább rövid távon, de ez közel sem ilyen
egyszerű. A problémakör vizsgálata mélyebb szakértői
elemzéséseket, és labor- valamint valós körülmények
közt végzett, hosszabb távú vizsgálatokat igényel.

Forrás:
[1] https://heatable.co.uk/boiler-advice/hydrogen-boilers
[2]
www.h2-view.com/story/hydrogen-ready-boilers-will-cost-nomore-than-natural-gas-variants-confirms-the-uks-four-largest-boilermanufacturers/
[3]
https://www.lemoniteur.fr/article/bdr-thermea-france-installe-lapremiere-chaudiere-100-hydrogene-en-france.2120139
[4] https://www.bdrthermeagroup.com/en/stories/bdr-thermea-joinspioneering-test-of-hydrogen-energy-in-germany

Kiegészítés: terjedelmi korlátok miatt nem tudunk itt egy fontos, kapcsolódó cikket közölni, így csak megemlítjük, hogy lapzártánk
környékén publikálták a ’HyDeploy’ nevű brit projekt egyik időközi jelentését, mely egy leválasztott gázhálózaton végzett hidrogén
bekeveréséről, és a hidrogén-földgáz elegy lakossági végfelhasználó berendezések általi sikeres felhasználásáról szól. E kapcsoldó cikk itt
érhető el: www.hfc-hungary.org/fontos-merfoldko-a-hidrogen-sikeres-gazhalozati-bekeverese-teren-nagy-britanniaban/

A „Fit for 55” csomag és az alternatív üzemanyag-infrastruktúra (folytatás az 1. oldalról)
A fit for 55 csomag a következő jogszabály-tervezeteket,
illetve leginkább meglévő jogszabályok módosítási
tervezeteit tartalmazza:
•

megújuló energiák irányelv (RED II) módosítása,

•

energiahatékonysági irányelv (EED) módosítása ,

•

alternatív üzemanyag-infrastruktúra rendelet (AFIR;
korábban: AFID),

•

gépjárművek CO2 kibocsátási határértékei,

•

„FuelEU Maritime” (hajózási
vonatkozó kezdeményezés),

üzemanyagokra

•

„RefuelEU Aviation” (repülési
vonatkozó kezdeményezés),

üzemanyagokra

•

EU Emissziókereskedelmi Rendszer (ETS),

•

energiatermékek adóztatásáról szóló irányelv (ETD),

•

„Carbon Border Adjustment Mechanism” (CBAM),

•

„Social Climate Fund (Szociális Klíma Alap).

választható kategóriából a kötelezően kiépítendő
kategóriába sorolná át. A tagállamoknak tehát 2030-ra
egymástól legfeljebb 150 km távolságra hidrogéntöltőállomásokat kell kiépíteniük a TEN-T közúti
útvonalak mentén és egyes nagyvárosi csomópontokban.
A töltőállomások helyét úgy kell megtervezni, hogy a
max. 150 km-es távolság a szomszédos tagállamok H2
töltőállomásai közt is folytonosan megmaradjon. E
kötelezettség a közutak mentén és a komprimált gázt
(CGH2) kiszolgáló, nyilvános töltőállomások telepítésére
vonatkozik. A TEN-T hajózási és vasúti útvonalak
mentén pedig „csak” ajánlott lesz a hidrogén
töltőinfrastruktúra. Tehát a tervezet nem abszolút
darabszámban adja meg a telepítendő hidrogéntöltőállomások számát, hanem a kiemelt útvonalak
mentén értendő maximális távolságban.

A felsorolt jogszabály-tervezetek egyenként is
rendkívül terjedelmes, legtöbb esetben több száz oldalas
anyagok, mivel kiegészítő dokumentumokat is
tartalmaznak (pl. indoklást, hatásvizsgálatot stb.). Ebből
következően hidrogén szempontú feldolgozásuk,
elemzésük is meglehetősen időigényes lesz, és az
előttünk álló időszak egyik fontos feladata.
Itt példaként csak az alternatív üzemanyaginfrastruktúra rendelet tervezetét [2021/0223 (COD)]
mutatjuk be vázlatosan a hidrogén szempontjából. Első
fontos változás, hogy az eddigi irányelv (AFID) helyett
rendelet (’Regulation’) szabályozná ezt a területet (AFIR),
azaz a tagállamokban egységesen és azonnal hatályossá
váló jogi eszközről van szó. Hatályba lépésekor pedig a
területet eddig szabályozó 2014/94/EU irányelv hatályát
veszti. Leglényegesebb változás, hogy a rendelettervezet
a hidrogéntöltő-infrastruktúrát az eddig önkéntesen
Magyar Hidrogén és Tüzelőanyag-cella Egyesület
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Emellett a széles körben elfogadott elektronikus fizetési
módokon lehessen fizetni a hidrogén tankolásért is. A
töltőállomáson kínált hidrogén árának pedig ésszerűnek,
összehasonlíthatónak, transzparensnek kell lennie,
továbbá nem lehet diszkriminatív sem. Az AFID
keretében a tagállamok által 2016/2017-ben kidolgozott
Nemzeti Szakpolitikai Keret (National Policy Framework)
dokumentumot az új rendelet előírása értelmében
várhatóan 2024 év elejéig át kell dolgozni és benyújtani a
Bizottsághoz. Érdekességként megemlítjük még, hogy
explicit módon az ammónia is bekerült a
rendelettervezet alternatív üzemanyag definíciójába,
melynek a hidrogén szektor szempontjából is komoly
jelentősége van, bár az ammónia elsősorban
tengerhajózási üzemanyagként játszik majd szerepet. Ez
Magyarországot kevésbé érinti.
Előírás továbbá, hogy e töltőállomásokat legalább
700 bar-os
hidrogén
kiszolgálására
alkalmas
diszpenzerekkel kell felszerelni, ami a jelen gyakorlat
szerint elsődlegesen személyautók tankolására szolgál.
Azonban később azt is megemlíti a tervezet, hogy a
hidrogén-töltőállomásoknak a közepes- (LDV) és
nehézgépjárművek (HDV) kiszolgálására is alkalmasnak
kell lenniük, ami azt jelenti, hogy 350 bar-os hidrogén
tankolására alkalmas kútfejnek is lennie kell. E
tekintetben fogalmazhatna egyértelműbben is a rendelettervezet. Ugyancsak előírás, hogy – szintén 2030-ra –

a TEN-T közúti hálózat mentén folyékony hidrogén
(LH2) töltőállomásokat is kell telepíteni, egymástól max.
450 km távolságra. Ez utóbbi kötelezettségnek lehet,
hogy a tagállamok ellen fognak állni, mert egyelőre nincs
a piacon folyékony hidrogént használó teherautó.
Mindössze egyetlen német gyártó terveiben szerepel a
jövőre nézve LH2 kamion piacra bocsátása.
A kiegészítő jellegű előírások között szerepel, hogy
hidrogént is ’ad hoc’ jelleggel lehessen tankolni, azaz ne
kelljen előzetes szerződés, vagy más formalitás.

Illusztráció: HTC jármű üzemanyag kijelzője. Kép: topgear.com

A fent részletezett (AFIR) tervezetet természetesen a
fit for 55 csomag többi jogszabályával együtt célszerű és
érdemes elemezni a hidrogén szempontjából is, mivel
ezek összefüggenek egymással, és nem elkülönült
szabályozási elemek. A fit for 55 csomag elérhetősége:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3541
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Elfogadták Nagy-Britannia hidrogénstratégiáját
A nyár végén Nagy-Britannia is tematikus hidrogénstratégiát fogadott el, melynek fő üzenete, hogy a
kormányzat szerint 2030-ra a hidrogén számottevő
szerepet fog játszani egyes energiaintenzív iparágak
dekarbonizációjában, a közlekedés terén pedig főként a
nehézgépjárművek esetében. A hidrogénstratégiában a
brit kormányzat megközelítése hasonló ahhoz, mint amit
az offshore szélenergia termelés esetében alkalmazott:
korai kormányzati cselekvések, a magánszektor erőteljes
szerepvállalása mellett.
A dekarbonizációs célok mellett a kormányzat a brit
iparfejlesztési lehetőségekre is kiemelt figyelmet kíván
fordítani a hidrogéntechnológiai értékláncok széles
spektrumában, hogy magas hozzáadott értéket és
kvalifikált munkaerőt igénylő munkahelyeket teremtsen.
A stratégia szerint a hidrogénágazat 2030-ig 9 ezer
munkahelyet és 900 millió font bruttó hozzáadott értéket
(GVA) teremthet, míg 2050-ig 100 ezer munkahely és 13
milliárd font hozzáadott értéket adhat a brit
gazdaságnak.
A brit stratégia kettős megközelítést alkalmaz az

előállítás vonatkozásában: elektrolízis alapú zöld
hidrogénben, és karbon leválasztási/hasznosítási (CCUS)
technikákat alkalmazó kék hidrogén előállítására kíván
alapozni. A két módszer együttes alkalmazásával 5 GW
hidrogén előállítási teljesítményt tűz ki célul 2030-ra.
Hírlevelünk idén áprilisi lapszámában írtunk egy
jelentős, önmagában 1 GW teljesítményű brit kék
hidrogén projektről Teesside-ban, melyet a BP (British
Petrol) készül megvalósítani 2030-ra. Ugyancsak
beszámoltunk a brit ITM Power idén bejelentett (PEM)
elektrolizáló ’gigafactory’ tervéről Sheffieldben, illetve az
ITM Motive leányvállalat megalapításáról, amely
hidrogén-töltőállomások telepítését és üzemeltetését
végzi. Bőven van tehát mire építeni a brit hidrogén
stratégiának, a fejlesztések közel sem a nulláról
indulnak.
A hidrogénstratégiában meghatározott útitervet a
főbb mérföldkövekkel és vállalásokkal a következő ábra
tartalmazza, amelyből itt csak néhány fontosabb
szempontot emelünk ki:
•

a hidrogénelőállítás terén 1 GW teljesítményt már
2025-re szeretnének megvalósítani, 2030-ra 5 GW-ot,

Forrás: UK Hydrogen Strategy, 2021
Magyar Hidrogén és Tüzelőanyag-cella Egyesület
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•

a ’low-carbon’ hidrogén szabvány és üzleti modell
megalkotása 2022-re,

•

CCUS klaszterek létrehozása: legalább 2 db 2025-re,
és 4 db klaszter 2030-ra,

•

hidrogén a háztartási hőtermelésben: „hidrogén a
szomszédban” – 2023-ra; „hidrogénfalu” – 2025-re;
„hidrogén város” pilot projekt - 2030-ra.

Számos pénzügyi forrás nyílik a hidrogén értéklánc
különböző területeire egyenként 40-240 millió font

értékben úgy mint: Net Zero Hydrogen Fund, Low Carbon
Hydrogen Supply 2 Competition, Longer Duration Energy
Storage Demonstration, Industrial Energy Transformation
Fund, Fuel Switching 2, Red Diesel Replacement Competition,
Net Zero Innovation Portfolio.
Forrás:
HM Government, Business, Energy & Industrial Strategy
(2021): UK Hydrogen Strategy
www.gov.uk/government/publications/uk-hydrogen-strategy

Ukrajna hidrogéntervei
Előző lapszámainkban távoli országok, így pl. Chile
vagy Ausztrália hidrogénstratégiáit mutattuk be, illetve
konkrét projektfejlesztésekről írtunk. Most keleti
szomszédunk, Ukrajna hidrogénnel kapcsolatos terveit
vesszük górcsó alá, amely a földrajzi közelség ellenére
valószínűleg kevéssé ismert.
A kérdéskörnek egyrészt külön aktualitást ad, hogy
az Északi-Áramlat II. vezeték egyre valószínűbb
befejezésével Ukrajna EU-felé irányuló gáztranzit
szerepe erősen leértékelődik. Az EU-ba irányuló orosz
gáztranzit nagy részének elvesztésével Ukrajna meglévő
gázinfrastruktúrája, annak fenntartása is rendkívüli
kihívások előtt áll. Másrészről az EU dekarbonizációs
tervei, a tavaly elfogadott EU-s hidrogénstratégia új
lehetőségeket is teremthet az EU és Ukrajna energetikai
kapcsolatrendszerében, mivel biogáz, biometán vagy
éppenséggel a hidrogén területén komoly lehetőségek
vannak. Az EU Hidrogén Stratégiájából közismert a
2030-ra tervezett, összesen 40 GW elektrolizáló kapacitás
létesítésének terve. Valamivel kevésbé közismert, hogy
ez egy 2x40 GW iparági kezdeményezés3 része, melyből
a „második” 40 GW az EU keleti és déli
szomszédságában valósulna meg, azaz elsősorban
Ukrajnában és Marokkóban. A második 40 GW-ból a
tervek szerint kb. 10 GW elektrolizáló kapacitás
Ukrajnában létesülne és ezen belül kb. 2,5 GW a hazai
hidrogéntermelést szolgálná (főleg ammóniagyártás
céljából). 7,5 GW szolgálná az export célokat.
Alapot adhat a fenti fejlesztésekhez, hogy Ukrajna

az utóbbi években nagyon
felgyorsította a megújuló
energia termelő kapacitások
létesítését:
2020-ban
már
7,5 GW volt a nap- és
szélerőművek
együttes
beépített kapacitása, de ez
2021 júniusára már 9,0 GW
fölé
emelkedett.
A
Nemzetközi Megújuló Energia Ügynökség (IRENA,
2015) jelentése alapján Ukrajnában 16-24 GW közötti a
szélenergia potenciál, 4 GW körüli a naperőműves
potenciál. A 10,4 TWh/év2013 vízerőműves termelést
pedig meg lehetne duplázni (~21,5 TWh/év), azaz a
vízerőműves potenciál is viszonylag jelentős. Emellett
egy kisebb mértékű (~77 MW) szivattyús energiatárolókapacitás is rendelkezésre áll, továbbá jelentős az ország
biomassza potenciálja is.
Természetesen nagyon komoly kihívások is vannak.
Ukrajna gázhálózata sincs például felkészülve a
hidrogén vagy hidrogén-földgáz elegy szállítására, ami a
gázexporthoz nélkülözhetetlen. Emellett persze nagyon
jelentős megújulós termelői kapacitásokra is szükség
van, amelyek az elektrolizálók számára biztosítanak
zöld energiát. Szükség lenne továbbá kék (low-carbon)
hidrogén előállítási kapacitásokra is. A kihívások mellett
a lehetőségek is nagyok, ezért az alábbi főbb
megállapodásokat kötötték az utóbbi időszakban:
•

az Ukrán Hidrogén Tanács és az Ukrán Üzleti és
Kereskedelmi Egyesület szándéknyilatkozatot írt alá
hidrogén előállítási kapacitások közös fejlesztéséről,

3

A Hydrogen Europe 2020-ban tette közzé „Green Hydrogen for a European Green Deal - A 2x40 GW Initiative” című
kezdeményezését. Ennek lényege, hogy a „második” 40 GW elektrolizáló teljesítményt – 2030-ra – az EU keleti és déli
szomszédságában, Ukrajnában és Észak-Afrikában (főként Marokkóban) létesítenék. Utóbbi országokban bőséges a megújuló
energia potenciál, az EU pedig az elektrolizáló gyártásban erős, így kölcsönösen erősíthetné egymást a két régió. Az előállított
zöld hidrogén egy részét saját céljaikra használnák, nagyobb részét az EU-ba tudnák exportálni. A kiváló megújuló energia
potenciál, valamint a jelentős méretnövelés segítené a zöld hidrogén árának letörését. Ez utóbbi nagy mértékben
hozzájárulhatna ahhoz, hogy a hidrogén mielőbb versenyképessé válhasson.
https://www.hydrogeneurope.eu/wp-content/uploads/2021/05/Hydrogen-Europe_2x40-GW-Green-H2-Initative-Paper.pdf
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•

az Ukrán Kormány aláírt egy szándéknyilatkozatot a
Német Kormánnyal, amelynek értelmében német
partnerek részvételével fejlesztenek hidrogén
projekteket Ukrajnában. Denys Shmyhal ukrán
miniszterelnök így fogalmazott: „Érdekeltek vagyunk a
német partnerekkel megvalósuló hidrogén pilot
projektekben, amelyek keretében közösen tudunk hidrogént
előállítani, amit azután Németországba, illetve Európába
exportálhatunk. A német félnek több ukrán hidrogén
projektet is benyújtottunk megfontolásra.”

vetne ki azokra az import termékekre, amelyek az EU-n
kívülről érkeznek, és amelyek előállításához egy
megadott
értéknél
magasabb
karbon-intenzitás
kapcsolódik. Ukrajnának jól felfogott érdeke tehát, hogy
hidrogéngazdaságát is fejlessze. Csak így érheti el
ugyanis, hogy meghatározó ipari termékeit (pl. acél,
cement, műtrágya) a jövőben is exportálhassa az EU
országaiba. Az említett karbon-intenzív termékek
dekarbonizált előállításában várhatóan megkerülhetetlen
lesz nagy mennyiségű zöld hidrogén felhasználása.

•

az Ukrán Miniszteri Kabinet 2021. december 31-ig
meg kívánja alkotni az Ukrán Hidrogénstratégiát,
valamint a kapcsolódó végrehajtási akciótervet,

•

augusztus végén az ukrán Naftogaz és a német RWE
kötött partnerségi megállapodást, mely az ukrajnai
zöld hidrogén – illetve származtatott termékek (pl.
ammónia) – előállítására, és németországi exportjára
vonatkozik,

•

nyár közepén az Európai Újjáépítési és Fejlesztési
Bank (EBRD), valamint az ukrán földgáz TSO
(GTSOU) írt alá egy megállapodást arról, hogy
megvizsgálják a low-carbon hidrogén pilot projektek
és hidrogén beszállítói láncok létrehozásának
lehetőségeit.

A forrásként megadott egyik hivatkozás egyébként
az ukrán energiaügyi miniszter tanácsadójának egyik
előadása, amelyből kiderül, hogy Ukrajna hozzánk
közel, Kárpátalján, Vynohradiv/Nagyszőlős környékén
is tervez egy hidrogénprojektet. „Természetesen” itt is
német partnerrel. Jelen pillanatban annyit lehet tudni
erről a projektről, hogy az alábbi elemekből áll majd:
100 MW napelemes erőmű, 30 MW elektrolizáló
kapacitás, hidrogéntárolás és töltőállomás, valamint
akkumulátor alapú villamosenergia-tárolás (Li-ion és
vanádium flow-battery megoldásokkal).

Ismeretes, hogy az EU nagyon ambíciózus
klímavédelmi célkitűzéseket fogalmazott meg, amelyek
része a jövőbeni Carbon Border Adjustment szabályozás is.
Utóbbi a fit for 55 csomag egyik tervezeteként olyan
eszköz, amelynek segítségével az EU „többlet” CO2-adót

Forrás:
https://hir.harvard.edu/ukraines-low-carbon-gas-potential-and-the-eu/
https://spain.mfa.gov.ua/storage/app/sites/72/hydrogen-slide-greenproject-slide-minenerg.pdf
www.h2-view.com/story/ukraine-eyes-the-hydrogen-opportunity/
www.ebrd.com/news/2021/ebrd-and-ukraine-boost-lowcarbonhydrogen-development.html
Dr. Yulia Rybak (Advisor to Acting Minister, Ministry of Energy of
Ukraine): Hydrogen Economy.
IRENA, 2015: REMAP, Renewable Energy Prospects for Ukraine.

Autóipari fejlemények
Toyota
A friss bejelentések szerint legalább két új,
hidrogénüzemű Toyota modell kerülhet 2022/2023-ban a
szalonokba: a Prius és a Corolla. Ez lesz az első alkalom,
hogy a Toyota – a Priusban – ötvözi az üzemanyag-cellás
meghajtást és a plug-in hibrid feltölthetőséget. A 2023ban várható Corolla érdekessége, hogy a jármű nem
üzemanyag-cellás meghajtással, hanem belső égésű
motorral (ICE) rendelkezik, de üzemanyaga szintén
tiszta hidrogén lesz. Utóbbi esetében ösztönzést adott,
hogy a hidrogén ICE Corolla nemrég sikeresen
teljesítette a Japánban rendszeresen megrendezésre
kerülő, The Fuji 24 hours nevű, 24 órán át zajló versenyt.
Az autóban a Yaris GR, 1,6 literes, turbófeltöltős, 3
hengeres motorja üzemelt, hidrogénnel.

Magyar Hidrogén és Tüzelőanyag-cella Egyesület

Hidrogénüzemű, belső égésű motoros Toyota Corolla
a Fuji 24 versenyen. Kép: Toyota.
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BMW
A BMW hidrogénes fejlesztéseiről többször is
beszámoltunk már. A BMW az i-Hydrogen NEXT
tanulmányautó bemutatása után nagyjából két évvel a
müncheni IAA Mobility 2021 autószalonon prezentálja az
iX5 Hydrogen modell prototípusát. A SAV (Sports
Activity Vehicle) kategóriába sorolt jármű hidrogén
üzemanyag-cellás meghajtású. A bajor gyártó 2022
végén „finomhangolási” és átfogó tesztelési céllal
megkezdi a BMW X5 alapjaira épített BMW iX5
Hydrogen kisszériás gyártását. Az üzemanyag-cellás
modell vásárlói célcsoportját azok alkotják, akiknek
nincs
megfelelő
hozzáférésük
villamos-hálózati
csatlakozáshoz, járműtöltési infrastruktúrához, de
gyakran tesznek meg egyszerre nagyobb távolságokat,
és a nagyfokú rugalmasságot részesítik előnyben
mobilitási szokásaikban. A jármű üzemanyag-cellája
125 kW (170 LE) maximális teljesítményt képes leadni,
ami hosszú távon is nagy sebességet , vagyis tartós
autópálya tempót biztosít. Emellett az akkumulátorban
tárolt energiával együtt 275 kW (374 LE) a maximális
rendszerteljesítmény. Ez igen jó menetdinamikát jelent.
Ha valaki nagyjából ismeri ezt a szegmenst, tudhatja,
hogy ez a teljesítmény a legjobb hathengeres benzines

BMW iX5 Hydrogen. Kép: BMW.

modell teljesítményének felel meg.
A jármű két, szénszál erősítésű műanyag (CFRP)
hidrogéntartálya 6 kg hidrogén befogadására alkalmas.
Teljes feltöltési ideje kb. 4 perc. Az üzemanyag-cellás
hajtásrendszeren belül az elemi céllák egyébként a
Toyotától származnak (korábban már írtunk4 a Toyota és
a BMW üzemanyag-cellás együttműködéséről), de maga
a stack és a teljes TC hajtáslánc már a BMW Group
fejlesztése.
Forrás:
https://www.goauto.com.au/future-models/bmw/i-hydrogen-next/275kwbmw-x5-fcev-starts-real-world-testing/2021-06-18/85337.html
www.forbes.com/sites/forbes-personal-shopper/2021/09/02/best-sheets/?

Bíztató együttműködés: dekarbonizált acélgyártás és autóipari felhasználás
Korábbi lapszámainkban már több alkalommal írtunk az
egyes európai acélgyártók hidrogénen alapuló
dekarbonizációs terveiről (pl. Ausztriában a Voestalpine,
Svédországban
az
SSAB,
Németországban
a
Thyssenkrupp). Az első ilyen jellegű pilot projektek már
meg is indultak, bár egyelőre természetesen csak kis
léptékben. Újdonság viszont, hogy szeptember elején az
SSAB és a Mercedes-Benz közleményt adott ki, amelyben
tudatják, hogy partnerségi megállapodást kötöttek.
Ennek értelmében a lehető leggyorsabban áttérnek a
dekarbonizált acéltermékek felhasználására és a jövőben
már csak ilyeneket építenek be járműveikbe. Az első,
prototípus jellegű dekarbonizált acélelemeket a
Mercedes már 2022-től felhasználja egyes járművei
karosszériájánál, azonban ez a folyamat csak sokkal
hosszabb távon teljesedhet ki. A közlemény alapján
2039-re érné el a Mercedes-Benz, hogy új személyautó
gyártása széndioxid-semleges legyen a teljes értéklánc
mentén. A SSAB pilot üzemében sikeresen gyártott
dekarbonizált (zöld) acélból a Volvo Csoportnak is
beszállítottak a nyár folyamán. Egyelőre inkább csak
4

9

szimbolikus gesztusról van szó, mivel csekély még az
ilyen jellegű gyártási kapacitás, és - bár a közlemények
nem részletezik, de valószínűsíthető – az előállítási ár is
magasabb. Kétségtelenül pozitív jel azonban, hogy az
acél-értéklánc felhasználói (pl. autógyártók) hajlandóak
lesznek a dekarbonizált acél felhasználására. A mostani,
„első körös” zöld acélgyártás csak teszt jelleggel történt
és a Volvónál is várhatóan csak koncepcióautó
gyártásához használják a dekarbonizált acéltermékeket.

Illusztráció. Kép: SSAB

Lásd 2013. márciusi Hidrogén Hírlevelünkben (4. oldalon): https://www.hfc-hungary.org/H2_Hirlevel_2013_1_marcius.pdf
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Az SSAB kereskedelmi léptékben csak azután tudja
majd a piacot ellátni dekarbonizált acéltermékeivel, ha a
HYBRIT projektben használt technológiát alkalmazva az
oxelösundi
gyár
nagyolvasztóját
is
átalakítják
elektromos ívkemencére (electric arc furnace) A tervek
szerint ez 2026-tól megvalósulhat. A technológia a
tradicionálisan vasércből kiinduló acélgyártásban
használt nagy mennyiségű kokszot kiváltja, és helyette
fosszilis-energiamentes villamos energiát, valamint
hidrogént használ. Ez drasztikusan csökkenti az
acélgyártás szén-dioxid kibocsátását, és hozzájárul majd
az autóipar karbonsemleges gyártási célkitűzéseihez.
A mostani közlemények előzménye, hogy 2018-ban
megkezdődött a svédországi Luleå-ban egy kisméretű,
pilot acélüzem építése a HYBRIT partnercégeinek (SSAB,
LKAB, Vattenfall) együttműködésében. A cél az, hogy a
cég a 2030-as évekre dekarbonizált acélt gyártson, ezáltal
is csökkentve az acélipar CO2-kibocsátását, valamint
„zöld” acéltermékeket tudjon kínálni az értéklánc
gyártóinak, egyebek mellett az autóiparnak. Ha a
HYBRIT projekt során fejlesztett technológia sikeresnek
bizonyul és elterjed a svéd acéliparban, akkor ez önmagá-

Illusztráció: a HYBRIT acélüzem. Kép: SSAB

ban 10%-kal csökkentené Svédország CO2-kibocsátását.
Forrás:
https://www.ssab.hu/h%C3%ADrek/2021/09/ssab-to-deliverfossilfree-steel-to-mercedesbenz
https://www.ssab.com/news/2021/06/volvo-cars-is-firstcarmaker-to-explore-fossilfree-steel-with-ssab
https://eurometal.net/swedens-ssab-to-deliver-fossil-free-steelto-mercedes-benz/

Hazai hidrogéntechnológiai képzés indul
Az utóbbi időszak egyik kiemelten pozitív fejleménye,
hogy elindul az ország első, dedikáltan hidrogén, illetve
hidrogéntechniológiai felsőoktatási (posztgarduális)
képzése.
Az
országban
elsőként
a
Pécsi
Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karán (PTE
MIK) indul tüzelőanyag-cella és hidrogéntechnológia
szakmérnök szakirányú továbbképzés. A 2022
februárjában induló képzés lesz az első Magyarországon,
amelyen a hallgatók nem csak egy-egy kurzuson, hanem
két féléves programban sajátíthatnak el alapvető
elméleti, műszaki és gyakorlati ismereteket. A képzés
keretében a PTE a gépipari és az energetikai szektornak
szeretne olyan szakmérnököket és szakembereket
képezni, akiknek megfelelő műszaki ismeretei és
képességei vannak a tüzelőanyag-cellák és a kapcsolódó
hidrogéntechnológiai berendezések gyártása, működtetése és továbbfejlesztése területén. A képzés elméleti és
gyakorlati ismereteket nyújt a tüzelőanyag-cellák mint
villamosenergia-termelő berendezések, továbbá a
hidrogénalapú energiatárolási rendszerek megtervezéséhez,
méretezéséhez,
összeszereléséhez
és
üzemeltetéséhez.
A képzés kétszintű lesz: szakmérnöki képzés,
melyre legalább alapképzésben, műszaki vagy
Magyar Hidrogén és Tüzelőanyag-cella Egyesület

Illusztráció.

agrárképzési területen szerzett mérnök szakképzettséggel, vagy mérnökinformatikus szakképzettséggel
rendelkezők jelentkezhetnek.
A
második
szint
az
azonos
elnevetésű
szakemberképzés, melyben legalább alapképzésben,
műszaki képzési területen szerzett, nem mérnök
szakképzettséggel, vagy természettudományi képzési
területen szerzett fizikus és vegyész végzettséggel,
illetve fizikatanári vagy kémiatanári végzettséggel
rendelkezők vehetnek részt. A szakmérnökképzés
tananyagának összeállításában, az oktatási eszközök
kiválasztásában együttműködik a karral egyesületünk
egyik alapító vállalati tagja, a pécsi Kontakt-Elektro Kft.,
amely a tüzelőanyag-cellák fejlesztésében immár 16 éves
tapasztalatot szerzett.
A hidrogéntechnológiai ismeretek hazai oktatása
kapcsán fontos kiemelni, hogy a Nemzeti
>>A cikk folytatódik a 12. oldalon.
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>>Folytatás a 10. oldalról.
Hidrogéntechnológiai Platform – a Természettudományi
Kutatóközpont közreműködésével – 2021.07.07-én egy
K+F+I és oktatási konferenciát szervezett, amelynek
második blokkjában számos hazai felsőoktatási
intézmény, illetve tanszék egy-egy rövid előadás
keretében bemutatta, hogy ha még nem is önálló
képzésként, de milyen módon, és milyen általuk oktatott
tantárgyakba kívánja felvenni a hidrogéntechnológiai
ismereteket. Ezen előadások megtekinthetők – a cikk
végén megadott – Egyesületi Youtube csatornánkon.
A cikk terjedelmi korlátai miatt itt csak kiemeljük,
hogy
például
a
Miskolci
Egyetem
Műszaki
Földtudományi Karán is van e téren előrelépés.
Felismerve a hidrogéntechnológiák oktatásában rejlő
szakmai igényeket, 2021. szeptemberétől megújított
tantervvel várja az olaj- és gázmérnöki mesterképzési
szak
gázmérnöki
specializációjára
beiratkozott
hallgatókat. A hazai gázipari szektor jogosan megjelenő
igényét kielégítve, a gázmérnöki mintatantervben
jelentősebb
súllyal
jelenik
meg
a
hidrogén
földgázhálózati betáplálásához kapcsolódó technológiák
oktatása, mind a földgázszállítás, az -elosztás és a felhasználás területén. A ME Gépészmérnöki és
Informatikai Karral együttműködve új tantárgy is
megjelenik a képzésben, mint például a hidrogén
anyagismeret.
Egy másik ismert oktatási fejlesztés a Pannon
Egyetemen (annak a Körforgásos Gazdaság Egyetemi
Központjában) tervezett körforgásos gazdaság tervezőfejlesztő mérnök mesterképzés. Ennek célja olyan
mérnökök képzése, akik rendelkeznek a körforgásos
gazdaság
általános
és
specifikus
jellemzőinek
ismeretével;
ismerik
a
körforgásos
vízés
hulladékgazdálkodással,
valamint
a
körfogásos
megújuló
energia
gazdálkodással
kapcsolatos
elméleteket és gyakorlatokat. Várhatóan e képzés
kertében is oktatásra kerülnek majd hidrogénnel,
hidrogéntechnológiákkal kapcsolatos ismeretek.
Ha már a hidrogén oktatási témaként került szóba,
úgy gondoltuk hasznos, ha röviden bemutatunk egy EUs jó gyakorlatot is, amely „HySchools” („Hydrogen In
Schools”) nevű projektként fut. A HySchools egy
Erasmus+ projekt, mely középiskolákba hivatott

„bevinni”
a
hidrogénhez
kapcsolódó
oktatási
ismereteket a projektben részt vevő tagországokban.
Oktatási anyagokkal, online kurzusokkal igyekezett
felvértezni a középiskolai tanárokat, hogy magabiztosan
legyenek képesek mélyreható hidrogén- és tüzelőanyagcellás technológiai ismereteket oktatni.
A végső cél, hogy felkeltsék a
középiskolai
hallgatók
érdeklődését, és kellően mély,
alapozó tudással lássák el őket a
hidrogéntechnológiai
szektor
egyre
inkább
felívelő
tématerületén.
A
hidrogénismeretek oktatását jelenleg az
nehezíti,
hogy
egy
meglehetősen
szerteágazó,
interdiszciplináris területről van szó, főleg ha az
energetikai, mobilitási, ipari lehetőségeket, környezeti
vonatkozásokat és ezek összefüggéseit egyaránt
figyelembe
vesszük.
Emiatt
a
hagyományos,
tudományterületek szerinti oktatási metódusban például
sem a kémia-, sem a fizikatanárok nem tudták kellő
magabiztossággal oktatni. Ebből kiindulva a HySchool
oktatási csomagjai konkrét esettanulmányokat is
tartalmaznak a hidrogénipar jelentős szereplőinek
gyakorlatából. Mindez segíti a horizontális jellegű
megértést, és egyben motiválja is a gyerekeket, felkelti az
érdeklődésüket az innovatív iparág iránt.
A projekt keretében létrehozott oktatási erőforrások
tehát egyaránt szolgálták a tanárok és a diákok
tudásának fejlesztését is. A projektet az Európai Unió
Erasmus+ Programja (Key Action 2) támogatta 2014-2020
között. A projekt vezetője a Manchesteri Egyetem Fuel
Cell Innovation Center nevű egysége volt, és a britek
mellett francia, görög, olasz és romániai partnerek vettek
részt benne.
Források és további infó:
https://mernokvagyok.hu/blog/2021/08/20/tuzeloanyag-cella-eshidrogentechnologia-szakmernok-tovabbkepzes-indul-a-pecsitudomanyegyetemen/
https://www.youtube.com/watch?v=nE675GbOhgE
https://mik.pte.hu/szakiranyu-tovabbkepzes
https://www.hyschools.eu/about/

Praktikus tudástár: hidrogén üzemanyag jelölés
Egyre közelebb kerülünk ahhoz, hogy a magyarországi
töltőállomásokon is a gyakorlatban lehessen találkozni a
hidrogén üzemanyag jelöléssel. Tulajdonképpen nem új
dologról van szó, hiszen 2018 októbere óta – Uniószerte,
Magyar Hidrogén és Tüzelőanyag-cella Egyesület

így idehaza is egységesen – új üzemanyag-jelöléseket
használunk a benzinkutakon. A szabályozás célja, hogy a
felhasználók tájékoztatást kapjanak, járműveiket melyik
kútfejen található töltőpisztollyal tölthetik fel
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biztonságosan. Ennek keretében egységes üzemanyagcímkével kellett ellátni a benzinkutak töltőoszlopait és
töltőpisztolyait, valamint az új járműveket5. A járművek
felhasználói már valószínűleg hozzá is szoktak a
mellékelt ábra jelölésrendszeréhez a tankolásaik során,
melynek logikája a következő:
•

a benzin üzemanyagokat a kör,

•

a gázolajat a négyzet,

•

a gáz halmazállapotú üzemanyagokat – így a
hidrogént is - a rombusz

formájú matrica jelöli. A négyzetbe, illetve a körökbe írt
betű és szám a biodízel, illetve a bioetanol százalékos
arányára utal; az „XTL” a paraffinos dízel üzemanyagra.
A jelölésrendszert a gépjármű-hajtóanyagok
jelöléséről szóló fogyasztói tájékoztatás MSZ EN 16942
tartalmazza, amelyet idehaza a 36/2018 (XII.21) ITM
rendelet vezetett be. Az új címkék megtalálhatók mind a
27 Európai Uniós tagállamban, az EGT országokban
(azaz Izlandon, Liechtensteinben és Norvégiában),
valamint Macedóniában, Szerbiában, Svájcban és
Törökországban, ahol szintén alkalmazzák a CEN
szabványait. Megjegyezzük, hogy időközben az
akkumulátoros elektromos járműtöltők esetében is
hatályba lépett a grafikus szimbólumokra vonatkozó
jelölés, amelyet fekete hatszög jelöl, benne fehér
betűkkel. (Ha a töltőoszlopon nincs kábel, csak
konnektor, akkor ott egy fekete keretes fehér hatszögben
fekete betűt láthatunk.)
Amit szakmailag még érdemes kiemelni, hogy a
hidrogénhez talán legközelebb álló sűrített földgáz
(CNG) töltőpisztolyokat nem csupán a jelölés

Hidrogén és egyéb üzemanyagok egységes EU-s grafikai jelölése.
Forrás: MSZ EN 16942 és saját szerkesztés.

különbözteti meg, hanem ezek fizikailag sem
csatlakoztathatók a hidrogén üzemű járművek másfajta
kialakítású töltőcsonkjára. Nem csak a grafikus jelölések
figyelésével kerülhető el tehát, de fizikailag is kizárható,
hogy hidrogénüzemű járműbe véletlenül CNG-t (vagy
egyéb üzemanyagot) tankoljon valaki, vagy fordítva. Az
elektromos töltőt végképp lehetetlen a hidrogénüzemű
jármű töltőcsonkjához csatlakoztatni. Olyan opció
viszont elképzelhető, hogy egy tüzelőanyag-cellás
járműben levő akkumulátort külső forrásból is fel
lehessen tölteni. Ez esetben egy hidrogén üzemanyagcellás (HTC) plug-in hibrid járműről beszélhetünk.
Továbbá létezik már tüzelőanyag-cella range extender-es
(akkumulátoros) elektromos jármű is, amely alapvetően
szintén tölthető külső elektromos hálózatról. Ez esetben
értelemszerűen csakis a HTC plug-in jármű elektromos
töltőcsatlakozójára köthető az elektromos töltőkábel, és
hidrogén töltőcsonkjára a hidrogén töltőpisztoly.
Bízunk benne, hogy mielőbb idehaza is praktikus
hasznát veszik majd olvasóink ezen információknak.

Bajor hidrogéntechnológiai központ épül
Szeptemberben
megkezdődött
a
Bajorországban
található Pfeffenhausen-ben egy jelentős hidrogéntechnológiai központ (Innovations- und Technologiezentrum Wasserstoff: ITZ) tervezése, amely a tartomány és
egész
Németország
számára
felgyorsítja
a
technológiatranszfert. Az ITZ szeptemberben kapta meg
a pénzügyi támogatást mint Nemzeti Hidrogénközpont.
- Bajorország 30 millió euróval támogatja a tervezett
centrumot, a szövetségi közlekedési minisztérium pedig
közel 100 millió euróval járul hozzá a központ
megépítéséhez. A központ a gazdaságilag fontos
München, Ingolstadt és Dingolfing háromszögben
található, így a bajor hidrogénipar résztvevői számára
optimálisan megközelíthető. A bajor ITZ feladata, hogy

felgyorsítsa a technológiatranszfert a KFI fázisból az
ipari alkalmazásba. A 12,8 hektáros területen többek
között teherautók számára szolgáló nagyméretű
hidrogén tesztpadok, laboratóriumok
létesülnek,
amelyek közvetlenül zöld hidrogén ellátórendszerhez
kapcsolódnak A zöld hidrogén előállításához egy 5 MWos elektrolizáló üzemet építenek, amelyet egy közeli,
12 MW-os kapacitású fotovoltaikus erőműből származó
zöld villamos energiával látnak majd el. A tervek között
szerepel továbbá egy gáz- és folyékony hidrogéninfrastruktúrával rendelkező vizsgálóközpont, egy
szabványosítási és szabályozási platform. Országos
szinten még három további hidrogén központ felépítését
tervezik, 290 M€ forrásból! Forrás: STMWI és ITM

5

Járművek esetében a szabályozás a 2018. október 12-től forgalomba állított új járművekre vonatkozik. Esetükben az
üzemanyag-szimbólumoknak a tanksapka közvetlen közelében és a jármű nyomtatott kézikönyvében is szerepelnie kell.
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Bemutatkozik új tagvállalatunk a Hyundai Holding Hungary Kft.
Új vállalati tagjaink bemutatkozó sorozatát folytatva
jelen lapszámban a Hyundai Hungary Kft-ről olvashatnak. A
bemutatkozási lehetőséget minden újonnan belépő
tagvállalatunk számára térítésmentesen biztosítjuk
Hírlevelünk hasábjain. – a Szerk.
A Hyundai Motor második generációs sorozatgyártású
hidrogén üzemanyag-cellás járművének, a vadonatúj
Hyundai NEXO-nak a bemutatásával a vállalat újfent
vezető szerepet vállal a szegmensben, bemutatva a világ
első
kifejezetten
hidrogénüzeműre
tervezett
szabadidőjárművét. Az új generációs hidrogén
üzemanyag-cellás
gépkocsi
autonóm
mobilitási
képességeivel, intelligens vezetőtámogató rendszereivel,
valamint a szegmens legnagyobb teljesítményű
hajtásláncával a létező legfejlettebb technológiát kínálja.
A NEXO a Hyundai folyamatosan növekvő
ökojármű-flottájának technológiai zászlóshajója, amely
egy frissen kifejlesztett, kifejezetten erre a célra tervezett
járműplatformon nyugszik. A házon belül jövőbeli
szabadidőjármű platform (FUV) néven emlegetett
architektúra a szabadidőjárművek praktikumát fejlett
villamosított technológiával, széles körű vezetőtámogató
funkcionalitással, valamint innovatív, tetszetős formai
megoldásokkal társítja. Az új NEXO a legjobb
hatótávolsággal büszkélkedhet az üzemanyag-cellás és
akkumulátoros elektromos járművek között: a 666 km
(WLTP) / 756 km (NEDC) érték a belső égésű motorral
szerelt járművekéhez mérhető és lehetővé teszi nagy
távolságok megtételét.
A Hyundai Motor jelentős erőforrásokat fordít a
jövőbeli, emissziómentes mobilitás megvalósítására, és
ezzel összhangban már most is az iparág legszélesebb
spektrumú alternatív hajtáslánckínálatával rendelkezik.
Az új üzemanyag-cellás rendszer bemutatásával a
Hyundai még tovább fejlesztette az elődmodell eleve
széles körű technológiai tartalmát. A vállalat az eddigi
legfejlettebb környezetbarát hajtáslánc bemutatásával

Hyundai NEXO a 2021-es magyarországi sajtóbemutatón.
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Hyundai NEXO a budapesti (Linde) hidrogén töltőállomáson.

Hyundai NEXO beltér és magyar nyelvű navigációs menü.

minden eddiginél kisebb, könnyebb és erősebb
üzemanyag-cellás rendszert valósított meg. Az új
generációs üzemanyag-cellás jármű továbbfejlesztett
levegőellátó rendszerrel rendelkezik, valamint az
eddigieknél is gyorsabban tölthető fel hidrogénnel.
Az ix35 Fuel Cell bemutatásával a Hyundai Motor a
világon
elsőként
mutatott
be
sorozatgyártású
üzemanyag-cellás járművet. Az európai piacon 2018-ban
bemutatkozott NEXO a következő típus a Hyundai azon
környezetvédelmi stratégiájában, amelynek keretében a
vállalat 2025-ig nem kevesebb mint 18 környezetbarát
gépkocsit vezet be világszerte, felgyorsítandó a csekély
és zéró széndioxid-kibocsátású mobilitás elterjedését.
A Hyundai NEXO már a cég magyar honlapján,
magyarországi
márkakereskedőn
keresztül
is
megrendelhető: https://hyundai.hu/modellek/nexo Főbb
specifikációs adatok*: teljesítmény (villanymotor):
161 LE (melyet a tüzelőanyag-cella és az akkumulátor
együttesen
biztosít);
forgatónyomaték:
395 Nm;
végsebessége 177 kg/h, hidrogéntank kapacitása: 6,33 kg;
beépített akkumulátor (Li-ion): 1,56 kWh. E modellre is 5
éves, kilométerkorlátozás nélküli garancia érvényes. A
NEXO hidegindítása -30°C-ig megoldott.
* www.hyundaiusa.com/us/en/vehicles/nexo/compare-specs
Képek forrása: Hyundai
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