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közlemény, 2020.10.26. 

 

Ezt a közleményt a Hydrogen Europe adta ki, melynek magyarországi tagja Egyesületünk is az ún. „national 

association” kategóriában. Célja, hogy tájékoztasson és felhívja az érdekelteket a Clean Hydrogen Alliance 

„kerekasztalaiba” (munkacsoportjaiba) történő belépés lehetőségére. Jelen felhívást Egyesületünk a 

„Nemzeti Hidrogéntechnológiai Platform (NHTP) megalakulásának és működésének segítése” című projekt 

nemzetközi – elsődlegesen EU szintű - kapcsolatok erősítése munkarészéhez kivonatolta, fordította le az 

eredetiből és teszi szabadon elérhetővé az NHT Platform tagok számára. 

 

 

 

 

Felhívás kerekasztalokba törtétnő jelentkezésre 

(ECH2A Call for roundtables application & other key developments) 

Az Európai Tiszta Hidrogén Szövetség (European Clean Hydrogen Alliance, ECH2A) – 2020.10.26-án - fontos 

operatív lépést tesz előre jelen részvételi felhívás közzétételével, melynek célja, hogy az érdeklődők a 

Szövetség hat kerekasztalának tagjává válhassanak. 

Ezzel a felhívással azon vállalatok vezetői, a tagállamok és a regionális hatóságok magas rangú képviselői, 

valamint más érdekelt felek (pl. civil társadalom, kutatási szervezetek, befektetők) képviselői, akik már 

csatlakoztak az Európai Tiszta Hidrogén Szövetséghez (aláírták European Clean Hydrogen Alliance 

Deklarációt), most felkérést kapnak arra, hogy jelöljék meg azokat a konkrét kerekasztalokat, amelyekben 

szeretnének részt venni (cégenként/szervezetenként legfeljebb két „roundtable”-be – lényegében 

munkacsoportokba - lehet jelentkezni a következők szerint): 

1. Megújuló alapú és low-carbon hidrogén előállítás kerekasztal 

2. Hidrogén szállítás és disztribúció kerekasztal 

3. Hidrogén használata ipari alkalmazásokban kerekasztal 

4. Hidrogén használata a mobilitásban kerekasztal 

5. Hidrogén alkalmazása az energetikai szektorban kerekasztal 

6. Hidrogén használata háztartási alkalmazásokban kerekasztal  

Megkérjük önt arra, hogy viszonylag gyorsan válaszoljon erre a felhívásra - a Hydrogen Europe 

vezérigazgatóinak az Európai Tiszta Hidrogén Szövetség felé történő elkötelezettségével összhangban - és 

érdekeltsége esetén töltse ki a lentebbi linken található jelentkezési lapot legkésőbb 2020.11.13-ig. 

Mivel a vezérigazgatók számát kerekasztalonként 30-ra korlátozzák, kérjük vegye figyelembe, hogy az 

Európai Bizottság a pályázók számától függően kiválasztási eljárást alkalmazhat. Ez figyelembe veszi a 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EuropeanCleanHydrogenAlliance
https://www.ech2a.eu/
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földrajzi reprezentativitást, a vállalati méretet, a teljes hidrogén-értéklánc reprezentativitását és a tiszta / 

low-carbon hidrogén projektekben való részvételt a jelentkezési lap adatai alapján: 

 

- a vállalat hidrogénnel kapcsolatos tevékenységeinek aránya 2019-ben és 2030-ban, 

- hidrogénhez kapcsolódó, várható beruházások 5 és 10 éven belül,  

- más vállalatokhoz kapcsolódó értékteremtés az értéklánc mentén (tovagyűrűző hatás),  

- hozzájárulás az energiaellátás biztonságához, a klímavédelmi és energetikai célkitűzésekhez. 

E jelentkezési folyamatot követően a kerekasztalok megtartják első találkozójukat és megkezdik 

munkájukat várhatóan november végén vagy legkésőbb december első felében. 

A jelentkezési lap itt érhető el: https://www.ech2a.eu/ceo-round-tables  

 

 

A Hydrogen Europe-ot az Európai Bizottság DG Grow Főigazgatósága kérte fel a European Clean Hydrogen 

Alliance szakmai támogatására, a kerekasztalok, illetve a szakmai munka szervezésére. 

 

 

 

 

Az Európai Tiszta Hidrogén Szövetséget (ECH2A) az EU Új Európai Iparstratégiája részeként hirdették meg, és 2020. 

július 8-án indították útjára, összhangban a szintén ekkor publikált Európai Hidrogén Stratégiával. Az ECH2A egyik 

fontos célja a hidrogénstratégiában lefektetett célok, intézkedések magas szintű koordinálása. [Ilyen „Industrial 

Alliance”, azaz ipari szövetség típusú együttműködést az Európai Bizottság például a mikroelektronika, vagy az 

akkumulátorok területén (European Battery Alliance) korábban már létrehozott és jelenleg is működtet.] Az 

„Industrial Alliance” megközelítés lényege, hogy a hangsúly eltolódik a K+F tevékenységektől, illetve technológia 

demonstrációtól a kifejezetten nagyléptékű, hidrogén-előállítási és felhasználási projektekre, amelyeknek több 

tagállamra, vagy akár az egész EU-ra pozitív, tovagyűrűző hatásai lehetnek. Az újszerű, és sokszor diszruptív 

technológiák, mint pl. a hidrogéntechnológiák, intenzívebb együttműködést igényelnek a teljes értéklánc mentén, és 

különösen nagy szükség van arra, hogy e technológiák terjedésének felfuttatása most erős ösztönzést, egyfajta 

„kezdőrúgást” (kick-start) kapjon, amely a méretgazdaságosság közelítésével, elérésével letöri az árakat. A CH2A egyik 

fontos feladata az lesz tehát, hogy nagyléptékű hidrogéntechnológiai projektet, úgynevezett „project pipeline”-t 

építsen fel, egymásra épülő, illetve jól koordinált projektek generálása és beruházási tervek kidolgozása révén, ezáltal 

megteremtve a versenyképes, európai hidrogén ökoszisztémát 2030-ra. 

A ECH2A egyfajta „club of CEO’s” jellegű szervezet; tagjai közé vállalati CEO-kat, igazgatótanácsi tagokat, tagállamok 

és hatóságaik magas rangú vezetőit, ipari és kereskedelmi, befektető szervezetek vezetőit várják, akik erős 

elköteleződéssel vannak a - zöld és low-carbon alapú - hidrogéntechnológiai projektek irányába. 

Jelen közlemény elérhető és szabadon letölthető az MHT Egyesület weboldaláról, illetve az NHT Platform 

weboldaláról: www.hfc-hungary.org/platform  

 

 

Jelen közlemény megjelenését a „Nemzeti Hidrogéntechnológiai Platform (NHTP) 

megalakulásának és működésének segítése” c. projekt keretében az ITM támogatja 

(IFHÁT/528/2020.) 

Jelentkezési lap az ECH2A kerekasztalaiba 
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