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 Egyesületünk bő évtizedes történetében is fontos mérföldkőnek 

számító projektben vettünk részt a közelmúltban. A (JIVE-2) CEE 

(Central and Eastern European) Hydrogen Bus Roadshow nevet viselő 

projekt keretében egy hidrogén üzemanyag-cellás autóbusz érkezett 

Magyarországra, Paksra, demonstrációs jelleggel. A 2023. január 16-17-

18-án zajló demonstráció keretében a busz a város közösségi 

közlekedési rendszerében vett részt, utasokat szállított a város 1. sz. 

vonalán, ahol bárki felszállhatott és utazhatott vele. 

A buszdemonstrációt, valamint az ehhez kapcsolódóan január 17-

én – szintén Pakson – megtartott nemzetközi konferenciát, és további 

két kapcsolódó szakmai kísérőrendezvényt Egyesületünk és a 

HUMDA Magyar Mobilitás-

fejlesztési Ügynökség Zrt. 

szervezte. A számos közép-

kelet-európai országra 

kiterjedő demonstráció fő 

célja, hogy a CEE régió 

közlekedési vállalatai, 

valamint a megrendelők 

(városi önkormányzatok) - 

és nem utolsó sorban az 

utazóközönség – közvetlen 

tapasztalatokat szerezhessen 

a zéró (lokális) emissziójú 

üzemanyagcellás buszokkal, 

amelyek egyelőre abszolút 

dominánsan csak Nyugat-

Európában vannak jelen. 

Folytatás a 3. oldalon.  

 

 IEA előrejelzés: a megújuló energiakapacitások 

2%-a szolgálja a hidrogén-előállítást 2027-re 

 A Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) nemrégiben megjelent, 

Renewables 2022 - Analysis and Forecast to 2027 című tanulmányának 

előrejelzése szerint a globális, megújuló alapú villamosenergia-

termelés 2%-át fogják dedikáltan hidrogén-előállításra 

fordítani a 2022-2027 közötti években. A tanulmány 

átfogó előrejelzést ad a megújuló energián alapuló 

technológiák várható terjedéséről a villamos energia, 

hő és közlekedési szektorokban, a jelenlegi szakpolitikák és 

piacfejlesztési trendek alapján, valamint kitekint az ipar területén 

várható kihívásokra. Az immáron szokásosnak tekinthető, általános 

energetikai piacelemzés és előrejelzések mellett a tanulmány önálló 

fejezetben foglalkozik a hidrogénnel.  

Folytatás a 2. oldalon 

Hidrogénüzemű busz Pakson 2023 januárban.  

Kép: Telepaks és Messer 
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1 Jelen cikk megírásának időpontja után (februárban) publikálta az Európai Bizottság a hivatkozott „Delegated Act” új tervezetét az addicionalitás 

szabályairól [C(2023) 1087 final], de ez még mindig nem a végleges verzió. Ennek elemzése az előttünk álló időszak egyik fontos feladata. 

IEA előrejelzés: a megújuló energiakapacitások 2%-a szolgálja a hidrogén-

előállítást 2027-re (folytatás az 1. oldalról) 

A tanulmány a 2022-2027 közötti időszakban 50 GW 

megújuló energia termelési kapacitást valószínűsít 

dedikáltan hidrogén-előállításra, ami az újonnan 

beépített megújulós kapacitások mintegy 2%-ának felel 

meg. Ezen belül Kína adná a legmagasabb hozzájárulást, 

majd őt követi Ausztrália, Chile és az Egyesült Államok. 

Az EU tagállami bontás nélkül, csak együttesen szerepel 

Kína után a második helyen – lásd a következő ábrán. A 

tanulmány egyik fontos megállapítása, hogy a zöld 

hidrogén előállítása még magasabb arányt is 

képviselhetne (akár 90 GW-ot az accelerated case 

forgatókönyv esetében), de egyelőre bizonytalan a zöld 

hidrogén ipari léptékű felvevőpiaca, hiányos, illetve 

szintén bizonytalan a kapcsolódó jogi szabályozási 

háttér, különösen a low-carbon hidrogén esetében, ami 

miatt a projektekre vonatkozó végső beruházói döntések 

(FID) nehezen, vagy számottevő késéssel születnek meg 

egyelőre. 

Az IEA előrejelzése szerint a frissen telepített, 

megújuló energián alapuló termelőkapacitások globális 

szinten nagyjából azonos arányban oszlanak meg a 

napelemes (PV) és onshore szélerőművek között, míg az 

offshore szélerőmű-telepítések kissé visszaszorulva, csak 

1%-át adják az új kapacitásoknak a vizsgált 5 éves 

periódusban (2027-ig), mivel ezek tervezési és 

kivitelezési ideje meglehetősen hosszú. 

 
Dedikáltan hidrogén-előállításra használt megújuló energia 

kapacitások előrejelzése a 2022-2027 időszakra. Forrás: IEA, 2022. 

Az IEA tanulmány fő forgatókönyve (main case) 

konzervatív megközelítést alkalmazott az 

előrejelzésében a számottevő szakpolitikai, szabályozási 

bizonytalanságok, piacépítési kihívások és a számos 

projekt-specifikus változó miatt, amelyek a dedikált 

megújuló kapacitások növekedését befolyásolják. Ennek 

köszönhető, hogy az „accelerated” forgatókönyvben akár  

80%-kal is magasabb lehet (50 GW → 90 GW) a 

hidrogén-előállításra dedikáltan telepített megújulós 

kapacitás előrevetített értéke. E téren a két legfőbb 

kihívás, illetve bizonytalanság az ipari léptékű H2-

felvevők (offtakers) hosszabb távú biztosítása és a low-

carbon hidrogén egyértelmű szabályozási státusza. 

Mindezek miatt a szakpolitika feladata az lenne, hogy 

segítse a zöld és a low-carbon hidrogénigény 

megteremtését, felfutását, különösen az iparban és a 

közlekedési szektorban. Pénzügyi ösztönzőket 

dolgozzon ki, amelyek a zöld, illetve low-carbon 

hidrogén költségkülönbözetét kompenzálni tudják a 

szürke hidrogénhez, vagy a hagyományos fosszilis 

üzemanyagokhoz képest. Mindez megteremthetné a 

H2-felvevők biztos, nagy mennyiségre kiterjedő fizetési 

hajlandóságát. 

Néhány éllovas országra vonatkozó információ: 

• Kína: kb. 18 GW dedikált-H2, új megújuló energián 

alapuló kapacitás létesítését tervezi 2027-re, az ipar 

és a közelekdés dekarbonizációjára. (Az 

előrejelzések Kína esetében több bizonytalanságot 

tartalmaznak.) 

• Európa: a tárgyi időszak végéig 7 GW dedikált-H2 

megújuló kapacitás létesítését valószínűsítik, 

amelynek hajtóereje részben a dekarbonizáció, de 

2022 óta hasonlóan fontossá vált a függetlenedés az 

import (elsődlegesen orosz) energiaforrásoktól. Az 

EU vonatkozásában komoly ellentmondás, hogy a 

RePowerEU Terv 2030-ra 44 GW elektrolizáló 

kapacitást céloz meg. Itt a bizonytalanság egyik fő 

forrása a – H2 Hírlevelünkben is már korábban 

tárgyalt – hosszú ideje függőben lévő jogi 

szabályozás a zöld hidrogén előállítási 

követelményrendszeréről, ezen belül is az ún. 

addicionalitás elvének érvényesüléséről. A 

befektetők ezzel kapcsolatban egyértelműen arra 

várnak, hogy a hálózatról vételezett villamos 

energia zöld hidrogén előállítására vonatkozó 

szabályai végső formájukban is megszülessenek és 

egyértelműek, valamint lehetőleg minél 

egyszerűbbek legyenek1. Ráadásul a közlekedés és 

az ipar területén is igen bizonytalanok a kötelező 

zöld hidrogén alkalmazási arányokra vonatkozó, 

jelenleg rendelkezésre álló tervezetek, amelyek 

szintén visszafogják az induló megújuló energia, 

illetve a kapcsolódó H2- és elektrolizáló-projektek, 
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2 https://www.hfc-hungary.org/hidrogen-uzemanyag-cellas-autobusz-tesztelese-kezdodott-budapesten/ 
3 Lásd a Hidrogén Hírlevél 2022/1 lapszámában (7. oldalon): https://hfc-hungary.org/H2_Hirlevel_2022_1_marcius.pdf  

• APAC (Asia Pacific), Latin-Amerika, MENA: e 

régiók esetében az új, dedikáltan megújuló energiát 

termelő kapacitások fő hajtóereje az exportra szánt 

zöld ammónia előállítása, amely e régiókban 

összességében mintegy 19 GW frissen telepített, 

megújuló termelőkapacitást jelent 2027-ig. A vezető 

szerepet Ausztrália, Chile, Omán és Szaudi-Arábia 

tölti be, ahol már felépült néhány jelentős 

elektrolizáló projekt-pipeline. Itt is  jelentősen 

meghaladja a globális átlagban várható 2%-ot a 

dedikáltan hidrogén előállítására szánt új megújulós 

kapacitások aránya (17-19%). Ezen országok tehát 

várhatóan kifejezetten exportrégiók lesznek a 

hidrogén és/vagy valamilyen származékuk 

vonatkozásában. Emlékeztetőként megjegyezzük: a 

már említett RePowerEU Terv alapján az egyes 

országok hazai termelése mellett az EU 2030-ra 

10 Mt zöld hidrogén importját tervezi, főleg ezekről 

a területekről. Azonban az import hidrogénre, vagy  

 

származékaira vonatkozó végleges szabályok 

megalkotása még szintén várat magára. 

Egyértelműen meg kell még határozni az 

elfogadható karbon-intezitás mértékét. Ennek 

hiánya szintén hátráltatja az exportpiacok 

felépülését. A karbonintenzitásra vonatkozó 

konkrét határértékek nyilván befolyásolják a 

projektek megfelelőségét, életképességét, a 

technológiaválasztást és az érintett projektek 

nagyságrendjét. 

• USA: komoly szakpolitikai támogatásnak, a korábbi 

H2 Hírlevelünkben is bemutatott Inflation Reduction 

Act-nek köszönhetően az IEA azt valószínűsíti, 

hogy az Egyesült Államokban 4 GW dedikált, 

újonnan telepített megújulós hidrogéntermelő 

kapacitás létesül 2027-ig. 

Forrás:  

IEA (2022): Renewables 2022 - Analysis and forecast to 2027. 

Hidrogénüzemű busz demó és konferencia Pakson (folytatás az 1. oldalról) 

A magyarországi, azon belül paksi demonstrációs 

helyszínt több tényező indokolta. Egyrészt Budapesten 

már korábban zajlott egy hidrogénüzemű busz 

tesztelése2, körülbelül egy évvel ezelőtt egy másik gyártó 

(Solaris) buszával. Másrészt a város közösségi 

közlekedését üzemeltető Paksi Közlekedési Kft. (PKK) 

már az első, „tapogatozó” jellegű megkeresésre is 

pozitívan reagált, és nyitottságot mutatott a hidrogén 

hajtású busz befogadására, a jármű üzemeltetésére a 

saját, helyi közösségi közlekedési rendszerének 

részeként. További nem mellékes szempont, hogy 

Paksnak közismerten kitüntetett energetikai szerepe van 

Magyarországon. A karbonmentes (nukleáris alapú) 

energiatermelésen túlmenően a város jelentős beépített 

fotovoltaikus (megújuló alapú) energiatermeléssel is 

rendelkezik (30+ MWp), amelyet tovább szeretnének 

bővíteni. Fontos továbbá, hogy még 2022-ben Paks 

szándéknyilatkozat3 keretében már kinyilvánította, hogy 

a hidrogén-ökoszisztéma kialakításának egyik első hazai 

térsége kíván lenni és ezért erőfeszítéseket is hajlandó 

tenni. Szintén jó alapot biztosít, hogy Paks helyi 

buszflottája már csak akkumulátoros elektromos 

buszokból áll, így a közösségi közlekedési elektrifikáció 

meglehetősen nagyfokú. Ezért különösen fontos, hogy „a 

másik” elektromos (üzemanyagcellás) hajtáslánccal is 

tapasztalatot szerezzenek. A PKK-n kívül a városi 

önkormányzat is nyitott volt a demonstráció ötletére, sőt,  

 

a kapcsolódó konferencia egyik megnyitó beszédét 

Szabó Péter polgármester tartotta. 

A teljes CEE Hydrogen Bus Roadshow projekt I. 

szakasza 2022 novemberétől 2023 januárjáig tartott. 

Ennek keretében – az évvégi ünnepek időszakának 

néhány hetes szünetét leszámítva – öt régióbeli 

országban járt a Pakson is bemutatott Caetano H2.City 

Gold üzemanyagcellás busz: Szlovénia, Horvátország, 

Csehország, Szlovákia, Magyarország. A Bus 

Roadshow projekt tavasszal folytatódik és a balti térség, 

valamint a Balkán további 8 országának egy-egy 

városába jut el ez a demonstráció, így valószínűleg még 

hallunk róla. 

https://hfc-hungary.org/H2_Hirlevel_2022_1_marcius.pdf
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A projekt két fő technológiai partnere: 

• jármű (busz) oldalról a portugál Caetanobus, 

• hidrogén-töltőinfrastruktúra, illetve hidrogénellátás 

szempontjából a Messer Group, illetve a Messer 

Hungarogáz Kft. volt. 

A teljes partnerlistát a következő ábra szemlélteti: 

 
A buszdemonstrációhoz kötelező jelleggel 

kapcsolódott egy nemzetközi konferencia 

megszervezése, amelyre a fő célcsoportokat hívtuk meg. 

Ezek az adott ország közösségi közlekedési vállalatai, 

buszflotta-üzemeltetők, a közösségi közlekedés 

megrendelői voltak. A „hivatalos”, kifejezetten a 

hidrogén-üzemanyagcellás buszokra, valamint a 

kapcsolódó töltési technológiára fókuszáló konferencia 

2023. január 17-én került megrendezésre a Paksi 

Energiaházban. Az előadók a Hydrogen Europe, UITP 

(Európai Közösségi Közlekedés Nemzetközi Egyesülete), 

a HUMDA Zrt., a Caetanobus, a Clean Hydrogen Joint 

Undertaking, a PKK, a Messer és Egyesületünk 

képviselői voltak. A roadshow középpontjában álló 

Caetano H2.City Gold busz Toyota gyártmányú 

üzemanyagcellát tartalmaz, így a Caetano és a Toyota 

Central Europe közös előadást tartott. A rendezvény 

helyszínének udvarán a résztvevők megtekinthették a 

buszt és a Messer hidrogén-töltőállomását, illetve még 

két Toyota Mirai személyautót is. Meg kell említeni, 

hogy a rövid, mindössze három napos demonstrációs 

program miatt teljes értékű, 350 bar-os hidrogén 

kiszolgálására képes hidrogén-töltőállomást nem lehetett 

a helyszínre telepíteni, hanem „csak” trélerről történő, 

átfejtéses megoldással lehetett tankolni a buszt. A 

bemutató céljaira most ez is megfelelt, mivel egyetlen 

feltöltés így is biztosította a maximálisan szükséges napi 

futásteljesítményt. 

A busszal szerzett helyi tapasztalatok pozitívak 

voltak, különösen a fogyasztásra vonatkozók. A busz 

saját mérése alapján, illetve a trélerről történő átfejtett H2 

mennyisége alapján validáltan is 6,7 kg/100 km volt a 

fogyasztás, ami meglehetősen jó érték. 12 m hosszú, 

háromajtós városi buszról van szó, amely a város 1-es 

számú vonalán, valós körülmények között és valódi 

 
Polgármesteri megnyitó a jan. 17-i paksi konferencián. Kép: Telepaks 

forgalmi helyzetben közlekedett. A demó napjaiban kb. 

0-9 oC közötti volt a nappali hőmérséklet Pakson, azaz a 

szokásos januárinál kissé enyhébb volt az időjárás, de 

nyilván így is kellett energia a belső utastér fűtésére. Az 

erre fordított energiamennyiség beleértendő a fent 

megadott fogyasztási értékbe. A busz rendelkezik egy 

44 kWh kapacitású akkumulátorral, de azt külső 

forrásból nem kellett tölteni a demó során. Gyári adatok 

szerint, teljes értékű töltőállomással a busz 37,5 kg-os 

tankja kb. 9 perc alatt feltankolható, de ezt az átfejtéses 

(„egyszerűsített”) töltéssel most nem lehetett validálni. 

HIRDETÉS 
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4 https://fuelcellbuses.eu/projects/jive-2 

A tesztelt Caetano H2. City Gold főbb műszaki adatai: 

• kivitel: 12 m-es, háromajtós, alacsony padlós városi 

busz (kétajtós 10,7 m-es „midi” változata is lesz) 

• üzemanyag-cella: 60 kW (PEM), Toyota gyártmány 

(a jövőben várhatóan 70 kW-os lesz beépítve). 

Hidegindítás -25 oC-ig biztosított 

• akkumulátor: 44 kWh (LTO, lítium-titánium-oxid, 

töltése CCS Type 2 csatlakozóval) 

• motor: 180 kW, Siemens, permanens mágneses 

szinkronmotor 

• hidrogén onboard tárolás: tetőn elhelyezett, 5 db 

Type-IV, 350 bar-os tartály; 37,5 kg tárolókapacitás 

• tankolási idő: 9 perc (SAE J2601-2 & SAE J2799 IR 

szabványok szerint) 

• hatótáv: min. 400 km a CaetaoBus műszaki adatlapja 

szerint, de a Pakson mért fogyasztási adatok alapján 

450 km is igen nagy valószínűséggel megoldható, sőt 

akár 500 km. Megjegyzés: a busz paksi útvonala 

nagyjából sík terepen zajlott (max. 30 m volt a 

szintkülönbség a 11 km-es nyomvonalon) 

• karosszéria: alumínium 

• fékrendszer: elektromos-pneumatikus, fékezési 

energia regenerálással, + ABS és ESC rendszerek 

• utaskapacitás: kialakítástól (megrendelői 

elvárásoktól) és helyi szabályozástól függően 86 fő. 

A busz ára most még egyedi megállapodásoktól 

függ (nincsenek publikus listaárak), és attól is, hogy egy-

egy közlekedési vállalat hány darabot rendel egy adott 

telephelyre, vagy országba. Ugyanakkor a „központi” 

(EU-szintű) JIVE-2 projekt egyik célkitűzése, hogy 

napjainkra a 12 m hosszú (3 ajtós) FCEB busz ára 625 

ezer euró alá4 csökkenjen. Ez még mindig nagyon 

borsos, de a JIVE-1 és JIVE-2 projektek is csak 300 FCEB 

busz európai üzembe állítását célozzák, így még messze 

nem beszélhetünk sorozatgyártásról, ami az árakat 

 
Dr. Hanula Barna (SZE) előadása a pályaorientációs napon (jan.18). 

Kép: Messer. 

érdemben csökkenthetné.  

A konkrét paksi demó során a busz rövid ideig volt a 

városban, de a PKK négy sofőre is vezette, így 

viszonylag sokan nyerhettek vele vezetési tapasztalatot. 

A sofőrök a pozitívumok közt kiemelték az igen jó 

gyorsulási képességet, amely az akkumulátoros 

verzióhoz képest is dinamikusabb, és a városon kívüli, 

pl. dunakömlődi szakaszon való jó használhatóságot. 

A január 17-i hivatalos, az EU/CEE szintű projekt 

keretében „kötelezően” elvárt konferencián kívül két 

további, kisebb szakmai programot is szerveztünk 

január 18-ra. E programok is a Paksi Energiaházban 

zajlottak, amelynek udvarába a Messer H2-

töltőállomása, a busz és az említett két üzemanyag-

cellás személyautó is be tudott állni. Délelőtt kb. 90 

egyetemi hallgató részvételével pályaorientációs 

rendezvényre került sor, több egyetem 

bemutatkozásával, hidrogéntechnológiai eszközök 

kiállításával. Délutáni programként pedig 

Egyesületünk tagjai és más meghívott vendégek, többek 

között a helyi hatóságok képviselői számára 

rendeztünk egy kicsit mélyebb műszaki tartalmú, 

szakmai programot kb. 50 fő részvételével. Valamennyi 

program résztvevője utazhatott is a városban a 

hidrogénüzemű busszal, amivel élt is a nagy többség, 

különösen a diákok. A kapcsolódó rendezvényeken, 

bemutatón kívül a busz mindig visszaállt a normál 

városi utasszállítási forgalomba az 1-es járat vonalán 

(kb. 5 – 23 óra között, menetrend szerint). 

Főként a HUMDA Zrt. és a Messer Hungarogáz 

révén komoly hazai sajtókampány zajlott a demó 

napjaiban. Januárban a hazai médiában kb. száz hír 

jelent meg a CEE Bus Roadshow-ról,  azon belül a paksi 

demonstrációról, illetve a kapcsolódó konferenciájáról. 

További információk, az elhangzott előadások, valamint 

egy rövid és egy hosszabb összefoglaló videó 

megtalálható a projekt weboldalán, illetve Yotube 

csatornánkon: 

www.hfc-hungary.org/hidrogen-busz/  

 
A hazai demóhoz felmatricázott hidrogén-üzemanyagcellás busz a 

Paksi Közlekedési Kft. telephelyén. Kép: PKK. 

http://www.hfc-hungary.org/hidrogen-busz/
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5 SAF: Sustainable Aviation Fuels – fenntartható módon előállított repülőgép-üzemanyagok. 

Megjelent a H2Global első tenderkiírása hidrogén(származék) beszerzésére 

Egyfajta mérföldkőnek tekinthetjük, hogy 2022 végén az 

EU-ban kiírásra került az első, zöld hidrogénre, 

pontosabban annak egyik származékára, az import zöld 

ammónia beszerzésére vonatkozó tenderfelhívás, ami 

megjelent a TED Portálon is (Tenders Electronic Daily, [1]). 

A beszerzést a „H2Global” nevet viselő pénzügyi eszköz 

biztosítja, amelynek 

célja, hogy innovatív 

és hatékony finanszírozási mechanizmusa révén 

felgyorsítsa a fenntartható hidrogéntermékek 

nemzetközi piacra lépését.[2] A német Szövetségi 

Gazdasági és Klímavédelmi Minisztérium (BMWK) 900 

millió eurós pénzügyi támogatást biztosít ehhez a 

kezdeményezéshez és 2023-ra már további forrásokat is 

elkülönítettek. Ennek előzménye, hogy ezt a 900 millió 

euró nagyságú állami keretet az Európai Bizottság 2021 

decemberében már jóváhagyta. A H2Global 

keretrendszerét a Hint.Co nevű vállalat menedzseli és 

üzemelteti a gyakorlatban. Ennek keretében a német 

kormány által nyújtott támogatásból kompenzálja a 

kínálati (termelési) és a keresleti hidrogénárak közötti 

különbséget, jelen esetben az egyik fontos származék, a 

zöld ammónia árára vonatkozóan. A Hint.co tehát 

lényegében közvetítő szerepet tölt be. A nevéből 

(„Hydrogen Intermediary Network Company”) is adódóan 

az előállítókkal (kínálati oldallal) hosszú távú beszerzési 

szerződéseket, a hidrogén felhasználókkal (keresleti 

oldalon) pedig rövid távú értékesítési szerződéseket köt. 

A Hint.co a kínálati oldalon a lehető legalacsonyabb áron 

vásárolja meg a termékeket (esetünkben most zöld 

ammóniát) pályázati eljárás keretében. A keresleti 

oldalon pedig a legmagasabb ajánlatot tevő vásárlóval 

rövid távú értékesítési szerződéseket kötnek. A 

beszerzési és az eladási ár közötti várható különbséget 

állami finanszírozással kompenzálják. Erre biztosíték a 

fent említett, már jóváhagyott 900 millió eurós 

finanszírozási keret. 

A H2Global tehát egy finanszírozási eszköz, amely 

hosszútávú vásárlási megállapodásokat köt rögzített 

kritériumokkal, hogy lehetővé tegye a beruházások 

biztonságát. Egy ilyen konstrukció eddig hiányzott a 

hidrogénszektorból. Lényegében ez biztosítja a projektek 

bankképességét, hogy olyan beruházások induljanak el, 

amelyek katalizálják a hidrogéngazdaság felfutását. A 

H2Global eszközt a gyakorlatban a H2Global 

Foundation leányvállalata, a Hint.co hajtja végre, illetve 

menedzseli. Mindehhez – az immáron az EU által is 

jóváhagyott – állami támogatást a német BMWK  

minisztérium által nyújtott 900 millió eurós összeg 

biztosítja. A megértéshez szükséges, lényeges 

előzmények közé tartozik még, hogy a RePowerEU 

Terv 2030-ra 10 Mt/év európai zöld hidrogén 

előállításán túlmenően, további 10 Mt/év zöld hidrogén 

és/vagy származékainak importját irányozza elő. 

Mindez nem valósulhatna meg egy jól működő 

hidrogénpiac nélkül. A hivatkozott, EU-s TED portálon 

is megjelent felhívás feltételei közé tartozik, hogy a 

hidrogén-származékok előállításának az EU-n, illetve az 

EFTA-államokon kívül kell történnie, azaz zöld 

hidrogén (zöld ammónia) importjára vonatkozik a 

tenderkiírás. Az árat nemzetközi versenyeztetési eljárás 

keretében határozzák meg. A hosszú távú vásárlási 

megállapodások időtartama 10 év. A fenntartható 

hidrogénszármazékok első európai beszállítását 2024 

végére, vagy 2025 elejére tervezik. Ez tehát az első ilyen 

jellegű globális pályázati eljárás. A TED-en a – lipcsei 

székhelyű – Hint.co GmbH által közzétett 

felhívásban[1] nettó 360 millió euró beszerzési érték 

szerepel zöld ammóniára vonatkozóan. A teljesítés 

helye, azaz a termék beszállítási pontja belgiumi, 

hollandiai, vagy németországi kikötő lesz, azaz nem 

feltétlenül csak németországi beszállítási pont a 

megengedett. A beszerzés típusa: tárgyalásos 

versenyeztetés („competitive procedure with negotiation”). 

E beszerzés most az EU-n kívülről importált zöld 

ammóniára vonatkozik (lot-1), de rövidesen 

következhet zöld metanolra (lot-2) és e-SAF-ra5 (lot-3) 

vonatkozó tender is a H2Global keretében.[1][3] 

A zöld hidrogénen alapuló zöld ammónia 

előállításáról, szerepéről korábban már több 

cikkünkben írtunk. Várhatóan 2023 első felében jelenik 

meg ezzel kapcsolatban egy részletesebb, Hydrogen 

Europe tanulmány[4], amelyből a fontosabb, előzetes 

adatok már rendelkezésre állnak. Érdemes ezeket 

röviden áttekinteni: 

• a zöld ammónia kiegyenlített költsége (LCOA – 

Levelised Cost of Ammonia) nagymértékben függ a 

felhasznált hidrogén árától. Ez 2 €/kg (input) 

hidrogénáron kb. 70%-át teszi ki az ammónia 

550 euró/kg LCOA költségének, 

• a jelenlegi, magas földgázárakon (110 €/MWh) és a 

CO2 kvóták (kb. 75 €/t) árszintjén, a földgáz helyett 

a megújuló alapú villamos energia használata (azaz 

elektrolízis alapú zöld H2 használata) az ammónia 

előállítására még viszonylag magas, 5,4 €/kg 

hidrogén- költségszinten is profitábilis lenne.  
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(Alacsonyabb, 50 euró/MWh földgázár környékén az 

előállítandó zöld hidrogén ún. break-even költsége is 

alacsonyabb, kb. 3 euró/kg lenne.) 

• egy jelenlegi, átlagos ammóniagyártó üzemnek 

Észak-Nyugat-Európában, közvetlen villamos 

hálózati csatlakozás nélkül, kb. 5 GW(!) napelemes 

erőmű-kapacitásra lenne szüksége, valamint ehhez 

kapcsolódóan 3,9 GW(!) elektrolizáló kapacitásra, 

amely az ammóniagyártásához szükséges input zöld 

hidrogénmennyiséget képes lenne előállítani. (Ha 

mindezt offshore szélerőművekkel próbálná 

biztosítani az ammóniaüzem, akkor 1,3 GW ilyen 

szélerőműves kapacitásra és ~1,2 GW elektrolizáló 

kapacitásra lenne szüksége.) 

• amennyiben az ammóniagyártáshoz szükséges 

hidrogéntermelés az üzemen belül, pl. megújuló 

villamosenergia-beszerzési szerződéseken (Power 

Purchase Agreement, PPA) keresztül történne, és 

ezáltal meglenne a lehetőség a hálózatról történő 

vételezésre, akkor nem lenne szükség olyan 

rendkívül nagy kapacitások létesítésére, mint a fenti 

pontban említettek, de ez esetben a hálózati villamos 

energiára (grid-mix) vonatkozó megújulós hányad 

meghatározása jelentene komoly nehézséget, hogy 

pontosan milyen feltételek mellett, milyen arányban 

tekinthető az így előállított hidrogén zöldnek 

(RFNBO-nak) 

• a tanulmány elemzést tartalmaz a low-carbon (vagy  

 

 
Ammónia kiegyenlített költsége (LCOA) a szükséges input-hidrogén 

költségének függvényében. Kép: Hydrogen Europe, 2023. 

más néven „kék”) ammóniára vonatkozóan is, 

amelyet szintén földgázból, (SMR) reformálással 

állítanak elő, de szén-dioxid leválasztást (CCS) 

alkalmaznak. A tanulmány vizsgálja továbbá az 

ammóniának a műtrágyagyártáson túlmutató 

potenciális alkalmazási lehetőségeit. Szóba jöhet pl. 

alternatív hajózási, vagy energiatermelési 

technológiákhoz kapcsolódó üzemanyagként. 

Forrás: 

[1] https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:675894-

2022:TEXT:EN:HTML&tabId=1  

[2] https://www.h2global-stiftung.com/post/900-million-eur-

market-ramp-up-green-hydrogen  

[3] https://exficon.de/tad/current-tenders/  

[4] Hydrogen Europe, 2023 (előzetes a „Clean ammonia 

in the future energy system” c tanulmányból) 

 

Green Deal Industrial Plan és fix prémium támogatás zöld H2 előállításra 

Az előző témához szorosan kapcsolódik jelen cikk 

tárgya. Míg az előző cikkben az EU-n kívül előállított és 

onnan importált hidrogén(származékok) támogatásáról 

volt szó, jelen cikk a nemrégiben megjelent, fix prémium 

támogatási rendszer létrehozásáról szól, amely az EU-n 

belül történő zöld hidrogén előállítást hivatott 

támogatni. Ennek részletei előtt azonban célszerű 

megismerni a keretet, amelybe illeszkedik a még idén, 

„pilot” szinten induló támogatási rendszer. 

 
2023 február elején az Európai Bizottság vezetése 

bejelentetést tett a „Zöld Megállapodás Ipari Tervről” 

(Green Deal Industrial Plan), valamint a tagállamokkal 

folytatott konzultációról a nettó zéró kibocsátású 

technológiákra vonatkozó állami támogatási 

keretrendszer felülvizsgálatáról. A Terv bizottsági 

közleményként jelent meg, pontos címe és száma: 

„Communication of the European Commission: A Green 

Deal Industrial Plan for the Net-Zero Age” [COM(2023) 62 

final]. A Terv a korábbi kezdeményezésekre épül, 

kiegészíti a Green Deal és a RePowerEU Terv keretében 

már folyamatban lévő erőfeszítéseket, és ami legalább 

ilyen fontos szempontunkból, illetve a hidrogén-

technológiák szempontjából, hogy egyfajta választ 

próbál adni az USA és Kína éles versenyére a tiszta 

technológiák terén. Egyik célja emiatt, hogy támogatóbb 

környezetet biztosítson az EU gyártási kapacitásának 

növeléséhez a „nettó-zéró” technológiák és termékek 

előállítása terén. Az Ipari Tervnek négy pillére van, 

amelyek mindegyikéhez kapcsolódni tud a hidrogén: 

1) kiszámítható és egyszerűsített szabályozási 

környezet. Ennek keretében várható egy Net-zero 

Industrial Act elfogadása 2030-ig a nettó-zéró 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:675894-2022:TEXT:EN:HTML&tabId=1
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:675894-2022:TEXT:EN:HTML&tabId=1
https://www.h2global-stiftung.com/post/900-million-eur-market-ramp-up-green-hydrogen
https://www.h2global-stiftung.com/post/900-million-eur-market-ramp-up-green-hydrogen
https://exficon.de/tad/current-tenders/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_510
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6 Ettől egyébként hasonló hatást várnak, mint amilyet az USA-ban már korábban hatályba lépett, zöld hidrogén támogatási (PTC) 

rendszer okozott. Ez utóbbi adókedvezmény formájában érhető el. H2 Hírlevelünk előző (2022/4) lapszámában írtunk erről. 

technológiákra vonatkozó célokkal, gyorsabb engedé-

lyezési eljárásokkal és egy, már a kidolgozás fázi-

sában álló, kritikus nyersanyagokról szóló törvény. 

2) gyorsabb hozzáférés a finanszírozáshoz, ami az 

ideiglenes válságkezelési keretszabály felülvizsgála-

tához vezet és annak 2025 végéig történő 

meghosszabbításához, ami lehetővé teszi, hogy a 

megújuló hidrogénre kevésbé nehézkes állami 

támogatási szabályok vonatkozzanak (pl. a 

vállalatoknak versenyeztetési eljárás nélkül nyújtható 

állami támogatás). Ezenkívül új állami támogatási 

rendelkezéseket irányoznak elő a stratégiai 

berendezések és a hozzájuk kapcsolódó kritikus 

nyersanyagok gyártására. Végül ezt a pillért 

kiegészíti a Hidrogén Bank első árveréseinek 

bejelentése. 

3) a zöld átálláshoz szükséges megfelelő készségek 

biztosítása a munkavállalók esetében, beleértve a 

hidrogénágazatban történő továbbképzéseket és 

átképzéseket. 

4) nyitott kereskedelem az ellenállóképes beszállítási 

láncok létrehozása érdekében. 

Bár az Ipari Terv mind a négy pillére kapcsolódik a 

hidrogéntechnológiákhoz, a 2) pillérben kerül említésre 

szempontunkból a lényeg – ez ugyanis már az Európai 

Hidrogén Bank tényleges működésének egyik fontos 

lépése. Jelenleg annyi tudható erről, hogy az ETS 

Innovációs Alap forrásaiból fix prémium típusú 

támogatáshoz lehet majd jutni a hazai (EU-n belüli) 

hidrogén-előállításra aukciókon keresztül, akár már 2023 

őszétől. Az első, „pilot” jellegű aukció büdzséje 800 

millió euró lesz, ami lényegében az európai Hydrogen 

Bank „hazai” támogatási részét képezi. Ezt több jövőbeni 

aukció fogja követni, de elképzelhetők a zöld hidrogén 

előállítás más támogatási formái is. 

Az Európai Hidrogén Bank létrehozásáról szóló 

bejelentést még 2022 kora őszén a Bizottság elnöke tette 

meg, de eddig nem sok konkrétum látott napvilágot a 

működés részleteiről. Az eredeti információk alapján az 

Innovációs Alap biztosít ehhez – kiindulásként – 

3 milliárd euró forrást. Az EU-ban termelt és importált 

zöld hidrogén iránti stabil kereslet kialakításának egyik 

fontos eszköze lenne a H2-Bankon keresztül elérhető  

támogatás. Az import hidrogén forrásait tagállami 

hozzájárulások adnák (lásd a konkrét, németországi 

példát a megelőző cikkben), az EU-n belül történő 

előállítást pedig az Innovációs Alapból támogatnák. 

Tudható, hogy az Európai Bizottság 2023 őszére tervezi 

az első „pilot” jellegű aukció kiírását. A nyertesek pedig 

10 éves időszakra fix prémium típusú támogatást 

(euró/kgH2) kapnak6. Az idei első, őszi zöld hidrogén 

aukció pályázati feltételeit (Terms & Conditions) az 

említett 800 millió eurós indikatív keretösszegre 

várhatóan júniusban jelenteti meg a Bizottság. 

„Breaking news” – Európai Hidrogén Bank közlemény 

Már H2 Hírlevelünk lapzártája után érkező hír volt, 

hogy az Európai Bizottság „COM(2023) 156 final” 

számon publikálta kapcsolódó közleményét, amelynek 

címe: „Communiccation on the European Hydrogen Bank”. 

Emiatt itt csak ennek tényét tudjuk megemlíteni, 

valamint a következő ábrán bemutatjuk a Hidrogén 

Bank működésének fő pilléreit. Ugyanakkor ez a 

közlemény már sokkal több részletet tartalmaz, így 

feltétlen – a téma iránt érdeklődő – olvasóinkra bízzuk 

ennek áttekintését, mert nagyon fontos pénzügyi 

eszköz lesz az eupai hidrogénpiac megteremtéséhez. 

 
A tervezett, Európai Hidrogén Bank tevékenységeinek négy pillére. 

Forrás: Europen Commission, COM(2023) 156 

Az Európai Hidrogén Bank célja a hidrogén-

értékláncokba történő magánberuházások inicializálása 

az EU-ban és a harmadik országokban azáltal, hogy 

összekapcsolja a megújuló alapú (zöld) hidrogén-

termelést az európai felhasználóknál jelentkező 

kereslettel, és ezáltal létrehozza a megújuló hidrogén 

korai, de már működőképes piacát. A H2 Bank négy 

pillére épül: két új finanszírozási mechanizmus az EU-n 

belüli és azon kívüli H2 előállítás céljából; a H2 kereslet 

nagyobb láthatóságának biztosítása azáltal, hogy 

összeköti a felhasználókat, a párhuzamos tagállami 

kezdeményezéseket és a kapcsolódó meglévő adatokat; 

végül a H2 Banknak lesz egy koordiációs szerepe is. 

Forrás: 

Communication of the European Commission: A Green Deal 

Industrial Plan for the Net-Zero Age [COM(2023) 62 final] 

Communication of the European Commission: on the 

European Hydrogen Bank [COM(2023) 156 final] 
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Hidrogén-töltőállomások fejlődése 2022-ben 

Ez év elején vált elérhetővé az LBST (Ludwig-Bölkow 

Systemtechnik GmbH) szokásos éves jelentése a hidrogén-

töltőállomások aktuális helyzetéről. Eszerint 2022-ben 

130 H2-töltőállomást (HRS) helyeztek üzembe 

világszerte, ami új rekordnak minősül: 

• 73 HRS Ázsiában 

• 11 HRS Észak-Amerikában 

• 45 HRS Európában létesült. 

A világ 37 országában lehetett tehát 2022 végén 

hidrogént tankolni, összesen 814 H2-töltőállomáson. 

További 315 olyan HRS van, amelynek létesítése jelenleg 

is folyamatban van, vagy konkrét tervek állnak 

rendelkezésre a megépítésükre. A töltőállomással 

rendelkezők „klubjába” tavaly belépő új országok az 

alábbiak: Ciprus, Kolumbia és Izrael. Az egyes országok 

szintjén 2022-ben is Dél-Korea volt a nyertes, ugyanis 

ismét itt létesült egy év alatt a legtöbb HRS: összesen 45. 

Európában 254 HRS üzemelt tavaly év végén, 

amelyből 105 Németországban található. Franciaország 

továbbra is a második helyen áll 44 működő HRS-sel, 

majd Nagy-Britannia és Hollandia következik 

holtversenyben 17-17 töltőállomással. A negyedik helyen 

Svájc következik 14 HRS-sel. 

Ázsiában a 455 működő HRS közül 165 Japánban, 

149 Dél-Koreában található. A Kínában üzemelő HRS-ek 

számát 138-re becsüli a jelentés. Itt az adatgyűjtés 

nehézkesebb, ezért az adat pontossága kérdéses. A 

töltőállomások számában Japán vezet ugyan, de a 

nyertes bővülés dinamikáját tekintve 2022-ben is Dél-

Korea az első világszinten is 45 vadonatúj HRS 

létesítésével. 

Észak-Amerikában 11 új HRS létesült tavaly; a már 

működők (89) domináns hányada (70 db) Kaliforniában. 

 

 
Hidrogén-töltőállomások helyzete globálisan 2022-es évvégi állapot 

szerint. Forrás: Ludwig-Bölkow Systemtechnik GmbH 

 
Hidrogén-töltőállomások helyzete Európában 2022-es évvégi állapot 

szerint. Forrás: Ludwig-Bölkow Systemtechnik GmbH. 

Forrás: 

LBST Press release (2023.02.01.): „Another record addition 

of European hydrogen refuelling stations in 2022” 

FLUMEN Projekt: hidrogén bekeverését lehetővé tevő fejlesztés az FGSz-nél 

Meggyes Noémi – FGSZ Földgázszállító Zrt. 

Dr. Nagy Gábor – Miskolci Egyetem 

Az Országgyűlés a 2020. évi XLIV. törvény a 

klímavédelemről elfogadásával célul tűzte ki az ország 

klímasemlegességének elérését 2050-ig. A 

dekarbonizáció folyamatában fontos szerep hárul a 

karbonmentes villamos energiából termelt hidrogénre, 

amely földgázba bekeverve energiatárolási lehetőséget 

kínál és egyben csökkenti a földgázfelhasználás 

széndioxid-kibocsátását. Ugyanakkor elősegíti a 

karbonmentes hidrogéntermelési kapacitások növelését 

mindaddig, amíg a közlekedésben és iparban jelentősebb 

igény keletkezik a hidrogén tiszta formában történő  

hasznosítására. Az FGSZ Földgázszállító Zrt. (FGSZ) és 

a Miskolci Egyetem (ME) konzorciumában és a 

kormány támogatásával létrejövő FLUMEN projekt 

célja ennek a folyamatnak az előkészítése, a hazai 

földgázszállító rendszer felkészítése a hidrogén 

befogadására. 

Az FGSZ Magyarország egyetlen földgázszállítási 

rendszerüzemeltetője. A hazai földgázszállítás mellett 

az FGSZ nemzetközi gázszállítási tevékenységet is 

végez, kétirányú összeköttetési pontokat üzemeltet 

Szlovákia, Ukrajna, Románia, Horvátország és Szerbia 

irányába, valamint egyirányú belépési pontot Ausztria 

irányából. Az FGSZ elkötelezett a regionális gázpiac 
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rugalmasságának és ellátásbiztonságának erősítése, 

valamint a gázszektor dekarbonizációs törekvései 

mellett. A vállalat 5889 km hosszúságú nagynyomású 

földgázszállító távvezetékrendszert üzemeltet az 

országban, amelyhez 25 db fizikai betáplálási pont 

kapcsolódik, valamint közel 400 db gázátadó állomáson 

szolgálja ki ügyfeleit. A gáz nyomásfokozását pedig 8 

helyszínen elhelyezett kompresszorállomás biztosítja. A 

hidrogén bekeverésének igénye a jövőben az ország 

egészében jelentkezhet, a bekevert hidrogén pedig a 

szállítási rendszer minden részébe eljuthat, így a pilot 

során gyűjtött tapasztalatok és eredmények valóban az 

országos bekeverés céljait szolgálják. 

A Miskolci Egyetem egyedülálló múlttal és 

tapasztalattal rendelkezik a magyar kőolaj- és 

gáziparban, amely tapasztalat az energiaszektor 

dekarbonizációját és a megújuló energiaforrásokra való 

áttérést is segíti. A pályázat műszaki megvalósításában 

kiemelt szerepet vállal a Műszaki Föld- és 

Környezettudományi Kar Bányászat és Energia intézete, 

amely 70 éve biztosítja a szakember-utánpótlást és 

kutatási háttérbázist a hazai kőolaj- és földgáziparhoz, az 

Anyag- és Vegyészmérnöki Kar Energia, Kerámia, és 

Polimermérnöki Intézete, amely a földgáz-hidrogén 

keverékek viselkedésével kapcsolatban felmerülő 

kérdések megválaszolásában vesz részt, valamint a 

Gépészmérnöki és Informatikai Kar Anyagszerkezettani 

és Anyagtechnológiai Intézete, amely közel 60 éve 

folytat kutatómunkát a vezetékdiagnosztika és 

vezetéküzemeltetés területén. 

Az FGSZ 2019 óta foglalkozik dedikáltan a 

hidrogén témájával, munkánk során rendszerszinten 

mérjük fel hálózatunk alkalmasságát a bekevert és tiszta 

formában történő hidrogén szállítására. A hazai 

nagynyomású földgázszállító rendszer üzemeltetőjeként 

az FGSZ nemcsak elkötelezett a környezetkímélő 

technológiák és a „zöld átmenet” iránt, hanem meglévő 

infrastruktúrájával képes hatékony, meghatározó és  

HIRDETÉS 

 

elengedhetetlen szereplője is lenni ennek a 

folyamatnak. Éppen ezért a FLUMEN projekt célja, 

hogy az elvégzendő kutatásainkra, vizsgálatainkra és 

fejlesztéseinkre alapozva, az elkészítendő minta 

technológia segítségével olyan standardokat, alapvető 

értékelési rendszereket, feltételrendszereket és 

infrastrukturális elemeket állítson fel, amelyekkel 

megalapozható a különböző mértékű hidrogén 

(maximum 10% (V/V)) bekeverése az országos 

földgázszállító-rendszerbe. Értékelésünk szerint ez a 

 
1. ábra: A FLUMEN projekt elemei. Kép: FGSz. 
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bekeverési koncentráció biztosítja a vízbontáson alapuló 

karbonmentes hidrogéntermelés költséghatékony 

skálázását, anélkül, hogy új infrastruktúrához mérhető 

beruházási igényeket generálna a földgázszállító-

rendszeren. Jelenlegi számításaink alapján 10% (V/V) 

bekeverési arány mellett az ország széndioxid-

kibocsátása nagyságrendileg 607 ezer tonnával 

csökkenne évente, amennyiben a bekevert hidrogén 

karbonmentes forrásból származik és a 2014-2019-es 

időszak átlagos földgáz-felhasználását vesszük 

figyelembe (1,4%-os csökkenés ugyanezen időszak 

kibocsátásához képest). 

Mivel a hidrogén tulajdonságai (sűrűség, égési 

karakterisztika, molekulaméret, áramlási tényezők, 

energiatartalom stb.) jelentősen eltérnek a földgázétól, a 

feladatok során megvizsgáljuk, hogy a földgázszállítási 

infrastruktúra rendszerelemei milyen feltételek mellett 

képesek befogadni a részben hidrogént is tartalmazó 

földgázt. Annak érdekében, hogy a meglévő infrastruk-

túrát alkalmassá tehessük, a projekt a rendszer- 

üzemeltetéshez elengedhetetlen négy terület köré építve 

tervez kutatási és fejlesztési feladatokat (ld. 1. ábra). A 

kezdeményezés keretein belül a konzorciumi tagok 

vizsgálják a hidrogén-bekeverés hatásait a meglévő 

nagynyomású földgázrendszer csővezetékeire, 

valamint megépítésre kerül bekevert hidrogén 

átadására alkalmas pilot mobil gázátadó állomás.  
Annak érdekében, hogy a bekevert hidrogén 

elszámolhatósága és nyomon követhetősége is 

lehetséges legyen, a projekt keretein belül fejlesztjük a 

gázösszetétel elemzési és műszeres kalibrálási 

módszertanokat, rendszereket és folyamatokat. A 

kezdeményezés négy ágát összefogva végezetül 

felállításra kerül egy olyan egységes követelmény-

rendszer, amelynek teljesítése lehetővé teheti a 

hidrogén országos bekeverését 0-10%-os (V/V) 

koncentráció mellett és az ehhez kapcsolódó szállítási 

feladatok biztonságos ellátását. A 10%-os bekeverési 

arány teljesíthetősége jelentősen meghaladná a Nemzeti 

Hidrogénstratégia 2030-as bekeverési célját, így 

javaslatunk várhatóan 10-15 éves időtávon képes 

kezelni a bekeverési igényeket. 

  

Új méretrekord a PEM elektrolizálók terén és RWE fejlesztések 

Az ITM Power és a Linde Engineering szerződést kötött 

két, egyenként 100 MW-os PEM elektrolizáló rendszer 

leszállítására az RWE részére. Mindkét elektrolizálót az 

RWE németországi, lingeni telephelyén állítják üzembe. 

A berendezések az Északi-tengeren található offshore 

szélerőművek által termelt villamos energiát használják. 

Ez jelenleg a legnagyobb méretű PEM elektrolizáló 

rendszer, amely szerződéses alapon az építés fázisába 

lép. Az említett elektrolizáló üzem a Linde Engineering 

és az ITM Power 10 MW standard elektrolizáló-

moduljaiból épül fel és 30 bar nyomáson szolgáltatja 

majd az előállított hidrogént. Az ITM Power ügyvezetője 

szerint egy ilyen méretű projekt a gyártás szempontjából 

is fontos, mert megbízhatóan megalapozza az egyre 

nagyobb üzemek létesítését. 

A tervek szerint az első elektrolizáló egység 2024-

ben már üzembe is lépne az RWE lingeni telephelyén, 

ahol egy földgáz üzemű erőmű is működik. A második 

elektrolizáló egység üzembe állítása várhatóan 2025-ben 

kezdődik. Mindez része annak a nagyszabású 

célkitűzésnek, amellyel az RWE 2026-ig a GET H2 

projekt keretében összesen 300 MW elektrolizáló 

kapacitást készül kiépíteni Lingenben. Megújuló alapú 

villamos energiát felhasználva a létesítmény zöld 

hidrogént fog előállítani, amelyet ipari fogyasztók 

használnak majd fel. 

A GET H2 az RWE azon négy IPCEI projektje 

(Important Projects of Common European Interest) közé 

tartozik, amelyek 2021 májusa óta felkerültek a 

támogatási shortlist-re. Az Európai Bizottság 

jóváhagyása az állami támogatási szabályok szerint 

(notification) folyamatban van. Ez a jóváhagyás 

szükséges ahhoz, hogy a német kormány és Alsó-

Szászország támogathassa a projektet. Az RWE 

azonban már most feladta a megrendelését az 

elektrolizáló rendszerekre, hogy a 2024-es és 2025-ös 

telepítési határidő tartható legyen, függetlenül az állami 

támogatás jóváhagyásától. 

A GET H2 és hasonló méretű projektek célja, hogy 

regionális, vagy azt meghaladó szinten elérjék a 

hidrogén-előállítás, illetve hidrogén-infrastruktúra 

kritikus tömegét és fejlesszék az európai 

hidrogénpiacot. Az RWE Growing Green stratégiája 

szerint a cég 2 GW elektrolizáló kapacitást kíván 

megvalósítani 2030-ra zöld hidrogén termelésére. A 

GET H2 projekt egy szektorok közti kezdeményezés, 

amelyben egyebek mellett a következő cégek vesznek 

részt: RWE Generation, Nowega, OGE, Gascade, BP, 

BASF, Stadtwerke Lingen, Hydrogenious Technologies. 

Valamint kutatóintézetek, mint pl. Forschungszentrum 

Jülich, Institute for Climate Protection, Energy and 

Mobility (IKEM). A GET H2 Nukleus projekt partnerei 

Lingen és Gelsenkirchen között egy földgázvezeték 

átalakításával (repurposed) hoznának létre egy 135 km 
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hosszú hidrogénvezetéket. A hidrogént finomítóban, 

későbbi projektfázisban pedig várhatóan egyéb 

üzemekben is használnák. A BP, az Evonik, a Nowega, 

az OGE és az RWE Generation szándéknyilatkozatot írt 

alá a kapcsolódó hidrogénprojektek fejlesztésére. A 

fejlesztés és szektorépítés ugyanakkor nem könnyű 

folyamat. A fenti hírrel nagyjából egy időben megjelent, 

hogy az ITM-nél 2022 őszét megelőző hat hónapban 

számottevő (2 millió font) veszteséget mutattak ki, ami 

nyilván vállalati pénzügyi szigorhoz fog vezetni. 

Az RWE hidrogénimport terén is meglehetősen aktív. 

A norvégiai székhelyű Equinor céggel ez év elején írt alá 

szándéknyilatkozatot hydrogen-ready gáztüzelésű 

(CCGT) erőművek létesítésére. Az alapot a Norvégiában 

előállított low-carbon és zöld hidrogén adja, illetve 

annak vezetéken történő elszállítása Németországba. Az 

Equinor és az RWE közös tulajdonában lesznek a 

hydrogen-ready CCGT erőművek, amelyek kezdetben 

földgázzal üzemelnek, majd hidrogén-földgáz (blend) 

bekevert üzemanyaggal. A végső, ambíciózus tervek 

szerint pedig teljes mértékben hidrogénnel működnének. 

A partnerek megállapodtak, hogy a low-carbon 

(kék) hidrogént előállító létesítményt is közösen építik 

Norvégiában. A működés alapja a földgáz és 

alkalmaznák a széndioxid-leválasztási és tárolási (CCS) 

technológiát is. Ez utóbbi 95%-os leválasztási hatásfokra 

lenne képes. A leválasztott szén-dioxidot a norvég 

tengerpart mentén elhelyezkedő geológiai formációkban 

tárolnák. A zöld hidrogén előállítása céljából pedig a két 

cég offshore szélerőműves beruházásokat tervez. Dr. 

Markus Krebber, az RWE CEO-jának álláspontja szerint 

„a fosszilis energia-források kiváltásához a hidrogén 

fokozottabb alkalmazása nélkülözhetetlen, a hidrogén-

szektor gyors felfuttatására van szükség. A nagy 

mennyiségben előállítható kék hidrogén kiindulási pont 

lehet, amelyet idővel fokozatosan kiegészíthet és 

kiválthat a zöld hidrogén.” 

A Norvégiából Németországba irányuló 

hidrogénexport megvalósításához új hidrogénvezetéket 

kell építeni a két ország között. A tervezett 

hidrogénvezeték tényét január elején a német 

alkancellár, Robert Habeck és a norvég miniszterelnök, 

Jonas Gahr Støre közös sajtónyilatkozatban jelentette be. 

Ezen állami partnerség nem csak a hidrogénre, hanem 

más területekre is kiterjed. Részben az EU és Norvégia 

közti együttműködés erősítésének is tekinthető a 

következő területeken: hidrogén, offshore szélerőművek, 

akkumulátorok, CCS, zöld hajózás, mikroelektronika és 

nyersanyagok. Ezen belül szempontunkból természe-

tesen a legfontosabb a nagykapacitású hidrogén-

értékláncok és a működő hidrogénpiac megvalósítása. A 

kb. 750 km hosszú hidrogénvezeték megvalósíthatósági 

 
Az RWE Kottiger Hook meglévő telephelyén tervezett sókavernás 

hidrogéntárolók felszíni létesítményeinek helye. Kép: RWE 

tanulmányának kidolgozása már folyamatban van, és 

az eddigi hírek szerint a Gassco és a DENA koordinálja, 

számos ipari partner bevonásával. Várhatóan még 2023 

első felében bemutatják a dokumentumot. 

A fejlesztések további fontos iránya a hidrogén-

tárolás. Ezzel kapcsolatban új fejlemény, hogy február 

végén az RWE benyújtotta az illetékes német 

hatósághoz a Gronau-ban (Észak-Rajna-Vesztfália 

tartományban) létesítendő hidrogéntároló építési 

engedélyének bekérési dokumentációját. Az eljárás 

környezeti hatásvizsgálatot is magába foglal. Egy 

felszín alatti, sókavernás hidrogéntárolóról van szó, 

amelynek létesítési terveit már 2022-ben bejelentették, 

de a konkrét engedélyes tervek benyújtásával a 

megvalósítás következő szintjére lép az RWE Gas 

Storage West projektje. Várhatóan ez lesz Németország 

első, kereskedelmi célú, sókavernás hidrogéntárolója, 

amely a tervek szerint 2026 végén kezd üzemelni. A 

tároló kapacitása 28 millió m3 lesz (2.500 tH2), két 

kavernában, amelyek a cég már meglévő, Kottiger 

Hook telephelyén létesülnek. Azonban a végső 

beruházási döntést (FID) még nem hozták meg, ugyanis 

az RWE e hidrogéntárolási projektre IPCEI (Important 

Projects of Common European Interest) támogatásért 

folyamodott. Amíg nincs meg a végső elbírálás, a 

vállalati FID döntést sem hozzák meg. 

Az Észak-Rajna-Vesztfália Szövetségi Gazdasági és 

Klímaügyi Minisztériuma is támogatást nyújt majd a 

projektnek, ha az EU-szintű támogatási jóváhagyás 

megtörténik. Érdekesség, hogy az RWE szakmai 

információs napot tart az egyik helyi hotelben 2023. 

március 28-án a benyújtott engedélykérelmi 

dokumentációról, annak tartalmáról. 

Forrás: 

https://www.h2-view.com/story/itp-power-signs-two-pem-

electroylser-contracts-with-linde-engineering/  

https://www.h2-view.com/story/hydrogen-power-plants-

production-and-pipelines-equinor-and-rwe-sign-agreement/ 

https://www.euractiv.com/section/energy/news/germany-norway-want-to-tie-the-knot-with-new-hydrogen-pipeline/  

https://www.rwe.com/en/press/rwe-gasstorage-west-gmbh/  

https://www.h2-view.com/story/itp-power-signs-two-pem-electroylser-contracts-with-linde-engineering/
https://www.h2-view.com/story/itp-power-signs-two-pem-electroylser-contracts-with-linde-engineering/
https://www.h2-view.com/story/hydrogen-power-plants-production-and-pipelines-equinor-and-rwe-sign-agreement/
https://www.h2-view.com/story/hydrogen-power-plants-production-and-pipelines-equinor-and-rwe-sign-agreement/
https://www.euractiv.com/section/energy/news/germany-norway-want-to-tie-the-knot-with-new-hydrogen-pipeline/
https://www.rwe.com/en/press/rwe-gasstorage-west-gmbh/
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A Norvégia és Németroszág között tervezett hidrogénvezeték és kapcsolódó hidrogénprojektek. Forrás: h2-view.com 

 

Hidrogénüzemű vasúti hírek 

Az európai, főként az Alstom üzemanyagcellás vasúti 

járműveiről már több alkalommal hírt adtunk 

Hírlevelünkben. E téren Kína is felveszi immáron a 

versenyt, mert az állami tulajdonú CRRC és Chengdu 

Rail Transit vállalatok közösen fejlesztették ki hidrogén-

üzemanyagcellás vasúti szerelvényüket, amelynek 

érdekessége, hogy a zéró emissziós hajtásláncot tároló 

(puffer) céljából szuperkapacitás is kiegészíti. 

 
CRRC kínai, hidrogén-üzemanyagcellás vonat.  

Kép: hydrogen-central.com 

A négy vasúti kocsiból álló szerelvény - Kína első, 

hidrogénüzemű személyszállító vasúti járműve – 

100 mph, azaz 160 km/h maximális sebességre képes, 

amely ezáltal az eddigi leggyorsabb, hidrogénüzemű 

vasúti jármű. Hatótávja 600 km. Ha valaki figyelmesen 

olvassa Hidrogén Hírlevelünket, ezen adatokból 

megállapíthatja, hogy a kínai HTC vonat kisebb 

hatótávra képes, mint az Alstom Coradia iLint (800-

1.000 km), azonban nagyobb végsebességgel 

rendelkezik (mivel a Coradia iLint esetében ez „csak” 

140 km/h). A CRRC vasúti jármű egyebek mellett 

önvezető és 5G kommunikációs rendszerrel látták el. 

E téren Németország, illetve az európai gyártó 

egyelőre azzal a számottevő előnnyel rendelkezik, hogy 

az említett Alstom vasúti járműből 14 darab 2022 végén 

normál vasúti forgalomba állt Alsó-Szászországban. Ezt 

megelőzően a két „előgyártmány” Alstom Coradia iLint 

már 2018-tól megkezdte a tesztüzemét a németországi 

vasúti személyszállításban. Két év sikeres tesztidőszak 

után kapták meg a végleges vasúthatósági engedélyt. A 

14 darabos flotta legyártása és üzembe helyezése, a 

kapcsolódó nagykapacitású hidrogén-töltőállomással 

(Bremervörde-ben) szintén időigényes folyamat volt. A 

hidrogénüzemű projekt-pipeline az Alstom számára 

kedvező, mert hidrogénüzemű vasúti járműveire a 

következő megrendelések ismertek: 27 db Frankfurt 

környékére, 6 db az olaszországi Lombardiába (+8 db 

opcionális), ~12 db franciaországi régiókba. Az Alstom 

emellett bemutatókat tartott Hollandiában,  



H2 – Hidrogén Hírlevél 

2023/1. március 

 

 
 

Magyar Hidrogén és Tüzelőanyag-cella Egyesület 14 

Lengyelországban, Svédországban és Ausztriában. 

Mérete és kapacitásadatai miatt érdemes megnézni 

a bremervördei, vasúti hidrogén-töltőállomásról szóló 

rövidfilmet is, amelynek elérhetőségét a források közt 

megadtuk. 1.600 kgH2/nap kapacitású töltőállomásról van 

szó, amely 3 darab, IC 50/60 típusú hidrogén-

kompresszort (Linde, ionic compressor) tartalmaz. Ez a 

világon az első, telepített, kifejezetten hidrogénüzemű 

vonatok töltésére szolgáló, működő létesítmény. A 

töltési kapacitása úgy adódik ki, hogy 12 vasúti járművet 

tud naponta megtankolni (130 kgH2/vonat). A teljes, 

helyszínen tárolt hidrogénmennyiség 4.590 kg, amelybe 

a képen is látható, tréleres tárolás is beleértendő, nem 

csak a telepített tartályok kapacitása. 

 
Vasúti hidrogén-töltőállomás a németországi Bremervördében. 

Kép: linde-engineering.com 

További pozitív európai fejlemény, hogy egy másik 

gyártó, nevezetesen a Siemens is rövidesen piacra lép 

Mireo Plus H nevet viselő hidrogén-üzemanyagcellás 

vasúti járművével. A Mireo egy regionális és ingavonat-

család, amelynek akkumulátoros (Mireo Plus B) és 

hidrogénüzemű (Mireo Plus H) verziója is elérhető. 

Pontosabban fogalmazva az utóbbi változat 

engedélyeztetési folyamata idén zajlik, fejlesztése pedig 

a H2goesRail projekt keretében történt. A sikeres 

próbautakat követően a Deutsche Bahn együttmű-

ködésével 2024 elejétől várható, hogy a hidrogénüzemű 

vonat normál utasszállítási forgalomba kerül a 

Tübingen-Pforzheim vonalszakaszon.  

 
Siemens Mireo H Plus motorvonat. Kép: Siemens 

 
Alstom szerelvény a Bremervörde-i hidrogén-töltőállomásnál.  

Kép: linde-engineering.com 

Szintén 2024 elején egy további Mireo Plus H vonat 

kerül forgalomba a bajorországi regionális vasútnál. 

 
A Siemens Mireo Plus H motorvonat főbb műszaki jellemzői.  

Kép: Siemens Mobility Kft. 

A Siemens Mobility a Mireo R villamos motorvonatot 

vette alapul és lényegében azt alakította át hidrogén-

üzemanyagcellás vonattá. Az üzemanyag-cellát a 

Ballard szállítja, a hajtásláncot egy lítium-titanát 

akkumulátor egészíti ki, így összesen 1,7 MW vontatási 

teljesítményt képesek biztosítani. A gyártó 15 perces 

feltöltési időt ad meg, amellyel 800 km hatótáv érhető 

el, de egyes Siemens források 1.000 km-t is megadnak. 

Ez a tankolási idő már versenyképes a dízelüzemű 

vasúti járművek tankolási idejével, így nem követel 

nehezen tartható, vagy vállalhatatlan kompro-

misszumot a vasúti szolgáltatótól a hidrogénüzemű 

vasúti járművek üzemeltetése. Az említett H2goesRail 

projektet a német Digitalizációs és Közlekedési 

Minisztérium 13,7 millió euróval támogatta, a Nemzeti 

Innovációs Program (NIP) Hydrogen and Fuel Cell 

Technology alprogramján keresztül. 

Forrás: 
https://hydrogen-central.com/china-launches-100-mph-hydrogen-

supercapacitor-train/  

https://newatlas.com/transport/alstom-coradia-ilint-hydrogen-fuel-

cell-trains-passenger-service/ 

https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/maiden-trip-deutsche-

bahn-and-siemens-test-hydrogen-train-and-mobile-hydrogen  

https://www.youtube.com/watch?v=1xMsoLuNW-U  

https://www.youtube.com/watch?v=SfLUK4WbaOY&t=125s  

https://hydrogen-central.com/china-launches-100-mph-hydrogen-supercapacitor-train/
https://hydrogen-central.com/china-launches-100-mph-hydrogen-supercapacitor-train/
https://newatlas.com/transport/alstom-coradia-ilint-hydrogen-fuel-cell-trains-passenger-service/
https://newatlas.com/transport/alstom-coradia-ilint-hydrogen-fuel-cell-trains-passenger-service/
https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/maiden-trip-deutsche-bahn-and-siemens-test-hydrogen-train-and-mobile-hydrogen
https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/maiden-trip-deutsche-bahn-and-siemens-test-hydrogen-train-and-mobile-hydrogen
https://www.youtube.com/watch?v=1xMsoLuNW-U
https://www.youtube.com/watch?v=SfLUK4WbaOY&t=125s
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Rövid hírek 

Hidrogénbekeverés a brit gázhálózatba 

A brit National Gas vállalat a tervek szerint két éven 

belül 2-5% hidrogént kever be az átviteli hálózat 

csővezetékeibe a fosszilis tüzelőanyagok használatának 

csökkentése és a nettó nulla kibocsátásra történő áttérés 

részeként. Ez az első lépés a gázhálózat átalakítását célzó 

tervekben, amelyek lényege, hogy 2050-re teljes 

egészében hidrogénnel lehessen feltölteni azt. Jon 

Butterworth, a National Gas vezérigazgatója elmondta: 

„Azt próbáljuk elérni, hogy az energiával kapcsolatban 

kiegyensúlyozott válaszlépések szülessenek. Egy téli 

napon hétszer több energia megy át a gázhálózaton, 

mint a villamosenergia-hálózaton. Meg kell keresnünk a 

széndioxid-mentesítés módjait, miközben biztosítanunk 

kell, hogy az ipar, a vállalkozások gázellátása biztosított 

legyen. Ezért fokozatosan átállunk a hidrogénre. Idővel 

átállítjuk a rendszerünket hidrogénre azokon a 

területeken, amelyeket nem lehet villamosítani." 

A National Gas 4700 mérföld hosszú 

szállítóhálózata a gázkitermelési helyekről csővezetéken, 

a külföldről érkező gázt pedig nagy nyomás alatt  

szállítja az Egyesült Királyság különböző területeire, 

ahol aztán kisebb elosztóhálózatok veszik át és juttatják 

el az otthonokba és a vállalkozásokhoz. A hálózat 

többségi tulajdonosa jelenleg a Macquarie ausztrál bank 

által vezetett konzorcium, miután a National Grid 

januárban eladta 60%-os részesedését, hogy a villamos 

energiára összpontosítson. 

Forrás: 

https://www.msn.com/en-gb/money/other/hydrogen-to-be-pumped-

into-main-gas-pipeline-by-2025/ 

 

Jelentős low-carbon H2 üzem az ExxonMobil-nál 

A Honeywell nevű technológiai cég szállítja az 

ExxonMobil számára azt a széndioxid-leválasztási 

technológiai rendszert (CO2 Fractionation and Hydrogen 

Purification System), amely az olajipari óriáscég 

Baytown-ban (Texas, USA) található finomítójában, és 

integrált vegyipari komplexumában évi 7 millió tonna 

CO2 leválasztását teszi lehetővé. 

A fejlesztés azért is érdekes szempontunkból, mert e 

technológiával lényegében az ExxonMobil low-carbon 

HIRDETÉS 

Amennyiben cége hidrogéntechnológiai terméket vagy szolgáltatást szeretne reklámozni H2 Hírlevelünkben, kérjük lépjen 

kapcsolatba velünk a címlapon található e-mail címen és kérje hirdetési ajánlatunkat. 

https://www.msn.com/en-gb/money/other/hydrogen-to-be-pumped-into-main-gas-pipeline-by-2025/ar-AA17r6Bq?rc=1&ocid%0b=winp1taskbar&cvid=be6c675ab97e444d88f9882d58159aa9
https://www.msn.com/en-gb/money/other/hydrogen-to-be-pumped-into-main-gas-pipeline-by-2025/ar-AA17r6Bq?rc=1&ocid%0b=winp1taskbar&cvid=be6c675ab97e444d88f9882d58159aa9
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hidrogénüzemét hozzák létre, amely a CO2-kibocsátás 

98,2%-át képes leválasztani. Hidrogénelőállítási kapaci-

tása napi 1 mrd köbláb (2.520 t/nap) lesz, és ezzel a világ 

legnagyobb kapacitású low-carbon hidrogénüzemének 

számít majd a 2027-2028-ra tervezett indításakor. 

A Honeywell jó technológiai referenciákkal 

rendelkezik a széndioxid-leválasztásban. A megelőző 

technológiai lépcsőt, a hidrogénelőállítást nem a 

leginkább elterjedt, SMR (vízgőzös reformálási) 

eljárással végzik majd, hanem a földgáz autotermális 

reakcióval (ATR), amelyhez a technológiát a dán Topsoe 

szállítja. A Topsoe ATR technológiája a SynCORTM nevet 

viseli és alkalmas az ilyen nagy kapacitású 

hidrogénigények kielégítésére. A Honeywell és a Topsoe 

technológiái ily módon integrált megoldást kínálnak az 

ExxonMobil low-carbon H2-igényének kielégítésére. 

Mivel a baytowni létesítmény integrált finomító és 

vegyipari komplexum, a CCS technológia a low-carbon 

hidrogén mellett low-carbon ammónia gyártását is 

lehetővé teszi majd. Részlegesen a Houston környéki 

egyéb hidrogénfelhasználók igényeit is ki tudja majd 

elégíteni. A leválasztott szén-dioxid tárolásáról az 

ExxonMobil gondoskodik. A vállalat Low Carbon 

Solutions üzletágának elnöke így fogalmazott: „a CCS 

technológiába törrténő beruházása azt is jelenti, hogy a 

cég elkötelezetten támogatja ügyfelei dekarbonizációs 

törekvéseit, ugyanakkor mindent megtesz a saját 

működéséből adódó kibocsátások csökkentéséért. Egy 

ilyen léptékű projekt a baytowni létesítmény (Scope-1 és 

-2 kategóriákba tartozó) széndioxid-emisszióját kb. 30%-

kal képes csökkenteni a low-carbon hidrogén előállítás 

megvalósításával”. 

A beruházás előkészítése jelenleg abban a fázisban 

van, hogy a tervezést FEED (front-end engineering and 

design) szerződéses rendszerben a Technip Energies 

nevű mérnöki cég nyerte el. A források arról nem 

nyilatkoznak, hogy a leválasztott szén-dioxidot hol 

tárolják majd, de nagy valószínűséggel az ExxonMobil 

üres földgázmezőit használják majd erre a célra. 

Forrás: 

https://blog.topsoe.com/exxonmobil-to-utilize-topsoe-technology-for-

worlds-largest-low-carbon-hydrogen-facility  

https://www.offshore-energy.biz/honeywell-carbon-capture-

technology-to-be-used-at-exxonmobils-texas-facility/ 

https://www.topsoe.com/syncortm-technology-elements 

 

Jóváhagyott támogatások acélipari zöld H2 projekthez 

Az európai acélipari óriáscég, az ArcelorMittal számára 

55 millió € értékű támogatást hagyott jóvá februárban a 

német Szövetségi Kormány zöld hidrogén alapú (‘near 

zero-emission’) acélt gyártó demonstrációs acélüzem 

létesítésére Hamburgban. A közleményt az után adták 

ki, hogy az állami támogatást az Európai Bizottság is 

jóváhagyta. A támogatás célja, hogy a demonstrációs 

üzem zöld hidrogént használjon ún. DRI (Direct Reduced 

Iron) acélgyártáshoz, földgáz helyett. (A DRI-t 

„vasszivacsnak” is nevezik, és egyfajta köztes termék, 

amit általában további acélfeldolgozási lépés követ.) Az 

üzem tervek szerinti átalakítása 700.000 t/év CO2-

kibocsátás elkerülésével jár majd.  

Ugyancsak februárban publikálták, hogy az Európai 

Bizottság egy 460 millió € értékű spanyol támogatást is 

jóváhagyott az ArcelorMittal España számára, a Gijón-

ban működő acélmű hidrogénre történő átállítása 

céljából. A spanyol acélműben jelenleg két nagyolvasztó 

üzemel, amelyek helyett hidrogén alapú, DRI 

acélgyártási technológiát létesítenek, és két új 

elektromos ívkemencét, amelyek a DRI további 

feldolgozását végzik. Ez egy nagyobb volumenű 

projekt, mint a hamburgi, mivel 2,3 millió t/év low-

carbon DRI-t teveznek gyártani és 70 millió t/év(!) lenne 

az elkerült széndioxid kibocsátás. Az átalakított acélmű 

várhatóan 2025-ben kezdi meg termelését. Ezt a 

projektet a spanyol kormány 2021-ben „hidrogén 

IPCEI” 

projektként 

fogadta el, 

így válik 

lehetővé a 

nagy 

arányú 

állami 

támogatás. 

Forrás: 

https://www.h2-view.com/story/arcelormittal-to-receive-e55m-in-

funding-for-german-hydrogen-based-steel-production/  

 

Ajánló: Budapest Hydrogen Summit 2023 

2023. április 4-én immár második alkalommal rendezik 

meg a Budapest Hydrogen Summit-ot, a régió 

legfontosabb iparági konferenciáját, ahol a 

hidrogénszektor vezetői megvitatják a technológia előtt 

álló lehetőségeket és kihívásokat a 2050-es klímacélok 

tükrében. A Budapest Hydrogen Summit régiós szinten 

egyedülálló fórum, melynek célja a hidrogéngazdaság 

különböző szegmenseiben érdekelt szereplők 

összekapcsolása, az iparági 

együttműködés ösztönzése, 

valamint a nemzetközi 

együttműködés erősítése. 

További információ az 

esemény weboldalán: 

https://budapesthydrogensummit.com/  

Hidrogénhasználat tesztelése az Arcelormittal 

egyik acélgyárában 2022-ben. Kép: Arcelormittal 

https://blog.topsoe.com/exxonmobil-to-utilize-topsoe-technology-for-worlds-largest-low-carbon-hydrogen-facility
https://blog.topsoe.com/exxonmobil-to-utilize-topsoe-technology-for-worlds-largest-low-carbon-hydrogen-facility
https://www.offshore-energy.biz/honeywell-carbon-capture-technology-to-be-used-at-exxonmobils-texas-facility/
https://www.offshore-energy.biz/honeywell-carbon-capture-technology-to-be-used-at-exxonmobils-texas-facility/
https://www.h2-view.com/story/arcelormittal-to-receive-e55m-in-funding-for-german-hydrogen-based-steel-production/
https://www.h2-view.com/story/arcelormittal-to-receive-e55m-in-funding-for-german-hydrogen-based-steel-production/
https://budapesthydrogensummit.com/

