
Messer Hungarogáz – Bohner Zsolt, ügyvezető igazgató

Hidrogénellátási koncepciók gyártástól a hidrogén-

töltőállomásokig a jövő közlekedésében



A Messer címszavakban

Vállalatunk
A Messer a legnagyobb családi irányítású ipari 

gáz specialista, az egyik legnagobb hidrogén-

szállító mobilitási és energetikai alkalmazások 

terültén világszerte és hazánkban is. Az Európai 

Tiszta Hidrogén Szövetség tagja. 

Termékeink
A Messer hidrogént, oxigént, nitrogént, argont, 

szén-dioxidot, héliumot, különleges gázokat, 

hegesztési védőgázokat, egészségügyi gázokat, 

élelmiszeripari gázokat és gázkeveréket gyárt és 

szállít.

Vevőink
Termékeink és alkalmazástechnológiáink szinte 

minden iparágban, továbbá az egészségügy, 

valamint a kutatás és fejlesztés területén is jelen 

vannak.



Éves árbevétel (2022 total): 

4,1 Mrd. €

Több, mint 11.000 munkatárs

Messer világszerte

100 % Messer Group 

Messer Industries:

58 % Messer Group, 42 % CVC 



✓ Piacvezető szerep az on-site gázelőállítás piacán

✓ 14 on-site nagyipari partner, 30 gázelőállító

üzem/berendezés

✓ 3 levegőszétválasztó üzem: Budapest, Tiszaújváros,    

Kazincbarcika

✓ 4 palacktöltő üzem:  Budapest, Győr, Dunaföldvár, 

Nyíregyháza

✓ Hidrogén-termelő üzemek Pétfürdőn és Budapesten

✓ Különleges gáz üzem Budapesten

✓ Acetilén termelés Dunaföldváron              

✓ CO2 termelés 3 üzemegységben Ölbőn

Messer Magyarországon
Vállalati központ

Levegőszétválasztó

Acetilén termelés

On-site üzemek

Hidrogén előállítás

Palacktöltő üzem

CO2 termelés

Különleges gáz 

üzem

Csővezetékes 

ellátás

A Messer Hungarogáz hazánk egyik vezető iparigáz gyártó és forgalmazó vállalata, piacvezető a nagyipari on-site gázüzemek 
működtetése terén, a hidrogénellátási megoldások szakértője. Számos hazai és külföldi partnerünknél működtetünk 

hidrogénüzemeket, ahol a helyszínen állítjuk elő az adott üzem gyártási folyamataihoz szükséges hidrogént.



Felhasználói igényre szabva
Hidrogén-termelés és ellátási megoldások



Hidrogén ellátási módok

Kisebb felhasználói 

gázigény esetén

✓ Palack és palackköteg

✓ Elérhető helyi 

gázlerakatokon keresztül 

vagy közvetlenül a 

töltőüzemekből

Közepes gázigény 
rugalmas szállítása

✓ Nagynyomású sűrített 

hidrogén, trailer-es 

gázellátás, közvetlenül vagy  

tartálykocsi által töltött tároló 

tartályokkal a vevő 

telephelyén

Helyszíni előállítás
nagy ipari gázigény esetén

✓ Gáztermelés a vevő saját 

telephelyén (on-site)

✓ Hidrogén és szintézisgáz 

előállító üzemek – földgáz-

gőzreformálás

Zöld hidrogén 

helyszíni előállítása

✓ Elektrolizáló üzem építése 

és üzemeltetése ipari 

parkokban vagy 

nagyfelhasználóknál



Messer in Zahlen und Fakten.
Huntsman – földgáz-gőzreformálás, Pétfürdő 

On-site hidrogén termelés



Zöld hidrogén mobilitási és ipari alkalmazásokhoz

Egyénre szabott megoldások hidrogén szállítására:

✓ Zöld hidrogén előállítása elektrolízissel megújuló energiaforrásokból származó villamosenergia felhasználásával (együttműködésben a 

Siemens Energy-vel, mint technológiai beszállítóval akár 50 megawattos elektrolizálók üzemeltetésére) 

✓ Igény szerinti, költséghatékony, on-site H2-ellátás, beleértve az összes melléktermék (pl. O2, hő) hasznosítását/forgalmazását az üzem 

optimalizált működése érdekében 

✓ Kisebb igény esetén beszállítás hidrogén-trélerrel

✓ Járműflották (pl. buszok, teherautók, anyagmozgató járművek) hidrogéntöltése 

✓ Ipari alkalmazások hidrogénellátása: vegyipar, petrolkémia, műtrágyagyártás, fémipar, üveggyártás, stb.



Zöld hidrogén előállítás elektrolízissel

On-site koncepciónk előnyei:

✓ Elektrolízis alapú hidrogénelőállító létesítmények tervezése, 

finanszírozása, építése és üzemeltetése a „build-own-

operate” (BOO) üzleti modell alapján

✓ Vízelektrolízis meglévő folyamatokba integrálása az 

optimális gazdasági feltételek között történő, felhasználásra 

szabott hidrogénellátás érdekében 

✓ Helyszíni előállítással csökkenek a szállítási költségek és 

közúti szállításból eredő károsanyag-kibocsátás

✓ Ellátásbiztonság garantálása az üzemek folyamatos 

rendelkezésre állása és hidrogén tartalékrendszerek révén 

✓ Elektrolizáló üzemhez szükséges áramellátás optimális 

kialakítása a költségelőnyök kihasználása érdekében 

✓ Hidrogén-felesleg, valamint a vízelektrolízis 

melléktermékeinek (oxigén és hőenergia) értékesítése, 

hasznosítása a kedvezőbb megtérülés érdekében

SIEMENS ENERGY STRATÉGIAI EGYÜTTMŰKÖDÉS*

*A Siemens Energy és a Messer az iparban és a mobilitás területén hasznosítható tisztahidrogén-projektek 

(5 - 50 MW teljesítmény tartományban) kapcsán lépett hosszú távú stratégiai együttműködésre. Cél az 

elektrolizáló berendezések lehető leggazdaságosabb üzemeltetésének elérése, nagy hangsúlyt fektetve a 

költséghatékonyságra és a melléktermékek – például az oxigén és a hő – hasznosítására. Az első közös 

projekt megvalósítására a spanyolországi Tarragona Chemical Park-ban került sor.

A hosszútávú együttműködés keretében felhasználói igényekre szabott hidrogénelőállítási megoldásokat 
valósítsunk meg olyan ipari alkalmazási területeken, mint a petrolkémia, vegyipar, élelmiszer- és 
acélgyártás. 



Hidrogén-töltőállomások üzemeltetése

Üzemanyagtöltési koncepciónk:

A Messer sokéves tapasztalattal rendelkezik hidrogén töltőrendszerek 

tervezésében és üzemeltetésében, ahogy a biztonságos 

hidrogénellátásban és szállítójármű-flották tankolásában is:

✓ Napi szállítás hidrogéntrélerrel

✓ Helyszíni hidrogéntermelés nagyobb járműflották esetén

✓ Üzemelés szempontjából kritikus tartalék berendezéselemek, 

pótalkatrészek helyszíni rendelkezésére állása

✓ Legalább a napi igény kielégítéséhez elegendő lokális hidrogénkészlet 

és tárolókapacitás biztosítása

✓ Kompakt, összekapcsolt üzemanyagtöltő hálózat a nagyobb 

ellátásbiztonsághoz 

✓ 500 bar-os mobil back-up tartály

✓ Tartalék eszközkészletek biztosítása

Együttműködés a Toyota Csoporttal 

hidrogénbuszok üzemeltetésére

A fenntartható mobilitás érdekében a Messer a Toyota 

csoporttal együttműködve átfogó megoldást kínál 

hidrogénüzemű buszflották üzemeltetéséhez – beleértve 

a hidrogénellátást, az infrastruktúrát és az 

üzemeltetéshez szükséges összes szolgáltatást.



Kibocsátásmentes belvárosok
2011 óta a Messer az Egyesült Államok legnagyobb üzemanyag-

cellás elektromos autóbuszflottájának (FCEB) technológia- és 

hidrogénbeszállítója. 

Közösségi közlekedés számára teszt hidrogéntöltő állomások 

üzemeltetése Spanyolországban, Szlovéniában és Szlovákiában.

Zéró-emissziós logisztikai folyamatok

2004 óta a Messer az Egyesült Államok legnagyobb 

targonca és anyagmozgató jármű flottájának 

technológiai és hidrogén-beszállítója a BMW dél-

karolinai telephelyén.

Zöld hidrogén mobilitási projektek



Toyota-CaetanoBus H2-töltés Tarragonában



Messer Industries @ AC Transit/California 2020

FCEB buszok H2-töltése az USA-ban



Messer hidrogén-töltőállomás, Ljubljana



Messer hidrogén-töltőállomás technikai jellemzői

Műszaki specifikáció:
Belépő nyomás tartomány (pin): 15–600 bar

Kilépő nyomás tartomány(pout): 20–950 bar 

Tömegáram (pin=25/500 bar): 20 / 130 kg/h, villamostelj. kompr.1.5 / 75 kW

Kiszolgálható blusz-flotta méret: 75–90 busz

Tömegáram (pin=25/500 bar): 25 / 450 kg/h, villamostelj. kompr. 2.0 / 250 kW

Kiszolgálható blusz-flotta méret : 250–275 busz (vagy 25 H2-vonat)

Alapterület (kompresszor): 6200 x 2485 mm

→ NAGYNYOMÁSÚ TÖLTÉS FOLYAMATOS ÜZEMBEN

→ GYORSTÖLTÉS 

→ KÉT NYOMÁSFOZOKAT (350 ÉS 700 BAR) EGY 

TÖLTŐÁLLOMÁSON



Messer - Tiszta hidrogén értéklánc



Köszönöm a 

figyelmet!

Bohner Zsolt

Ügyvezető igazgató

Messer Hungarogáz Kft.

www.messer.hu

info@messer.hu


