
MEGHÍVÓ 

HIDROGÉNTECHNOLGIAI FEHÉR KÖNYV ÉS 

NEMZETI HIDROGÉNSTRATÉGIA BEMUTATÓ KONFERENCIA 

A Nemzeti Hidrogéntechnológiai Platform tisztelettel meghívja tagjait és az egyéb érdeklődőket – a Magyar 
Hidrogén és Tüzelőanyag-cella Egyesülettel, valamint a Természettudományi Kutatóközponttal 
együttműködésben megrendezésre kerülő –konferenciájára: 

Időpont: 2021. június 4. 8.45 – 14.00 

Helyszín: Természettudományi Kutatóközpont (földszinti előadó) 

 Budapest (XI. ker., Info Park), Magyar tudósok körútja 2. 

Szervező:  Nemzeti Hidrogéntechnológiai Platform / Magyar Hidrogén és Tüzelőanyag-cella Egyesület 

Részvétel:  online és személyes (a nagyelőadó részleges teremkapacitásáig, szociális távolság megtartásával) * 

A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Személyes részvételre* a Nemzeti 
Hidrogéntechnológiai Platform tagjai elsőbbséget élveznek, továbbá a hazai kormányzat (energetika, 
közlekedés, klímavédelem, K+F+I szakterületeinek), és az érintett hatóságok képviselői. A rendezvény az élő 
online közvetítésen keresztül bárki által megtekinthető. 

Regisztráció:  legkésőbb 2021.06.02. (17.00 óráig) a következő címen:  
 Dr. Merza Gabriella: merza.gabriella@valhu.hu  

a regisztrációban a név és cégnév mellett kérjük egyértelműen megadni, hogy a 
személyes** vagy az élő online részvételre jelentkezik valaki (https://youtu.be/nCaSYES7sQU) 

* Személyes részvételhez – legalább az első - Covid védőoltás megléte szükséges. Az előadó terem kapacitásának 
~1/3-ig, azaz ~60 főig tudunk személyes regisztrációt elfogadni, hogy a szociális távolság tartható legyen. Az 
aktuális előadókon kívül védőmaszk használata várhatóan kötelező lesz a zárt épületrészekben a program során, 
kivéve a kávészüneti, illetve ebédnél történő fogyasztáskor. A helyszín üzemeltetője a Természettudományi 
Kutatóközpont fenntartja a jogot, hogy a rendezvény időpontjában hatályos jogszabályokkal összhangban 
esetleg védettségi igazolványt kérjen a személyes részvételhez, ha ez alkalmazandó előírás lesz. 
** A Covid helyzet okozta helyszíni létszámkorlátozás azt is jelenti, hogy az immár 78 tagot számlóló Platform 
tagságból sem tudjuk mindenkinek a személyes részvételt biztostani, ezért kérjük, hogy egy cégtől egy fő 
regisztráljon személyes részvételre, és a többi érdeklődő kolléga az élő online közvetítésen keresztül vegyen részt 
a konferencián. Megértésüket előre is köszönjük!  

A konferencia célja, hogy 

• bemutassa a Nemzeti Hidrogéntechnológiai Platform első fázisának tevékenységeit, szervezetének 
fejlődését, tagjainak összetételét, 

• a hidrogéntechnológiai Fehér Könyv elkészítésének folyamatát, az elvégzett felméréseket, a hazai 
és nemzetközi egyeztetéseket, és magát a Fehér Könyvet, 

• áttekintést adjon a nemzetközi - elsődlegesen EU-s - főbb hidrogéntechnológiai tendenciákról, és a 
formálódó hazai hidrogén szektorról, annak fejlesztési lehetőségeiről, szándékairól a KKV-k, a 
nagyvállalatok, a szabályozó hatóság, a K+F+I szektor, a kormányzati szakpolitika szemszögéből, 

• megismertesse a kulcsfontosságú területek (pl. megújulók fokozott integrációja, gázhálózati 
bekeverés, mobilitási és ipari célú H2 alkalmazás) főbb technológiai és szabályozási irányait, 

• bemutassa a május közepén elfogadott Nemzeti Hidrogénstratégiát, a kormányzati elképzeléseket 
a hidrogén jövőbeni szerepéről a hazai energiastratégiai, közlekedési, klímavédelmi és iparfejlesztési 
törekvésekben. 

További információ: www.hfc-hungary.org/platform  

A rendezvény támogatója: 
a „Nemzeti Hidrogéntechnológiai Platform (NHTP) megalakulásának 
és működésének segítése” c. projekt keretében (IFHÁT/528/2020):  
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