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A hazai hidrogéntechnológiai szektort felmérő kérdőív bemutatása
(Mayer Zoltán, MHTE)

Háttér: a Platform általános céljai és munkaterve:

• felmérni a hazai meglévő és fejleszthető hidrogéntechnológia kompetenciákat: gyártói, 
alkalmazói, rendszerintegrátori és K+F+I „dimenziókban” (jelen állapot: 2020),

• egyidejűleg a középtávú (2025/2030) fejlesztési tervek összegyűjtése,

• utóbbi kapcsán a stakeholderek által szükségesnek tartott (állami) intézkedések
megfogalmazása, amelyek a szektor hazai fejlődését szolgálhatják,

• a kérdőív kitöltése a Platform tagok egyik fontos szellemi hozzájárulása,

• a kérdőív kidolgozása: május-június; leprogramozása: július,

• a kérdőív előzetes véleményezése, „tesztkitöltése” ~10 Platform taggal: június,
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Általános tudnivalók:

• a kérdőív online formában készült el,

• kérdőív tagolása: i) általános adatok, ii) vállalati munkarész, iii) K+F+I munkarész

• időtávok: jelen (2020) és középtáv (2025/2030), néhány különleges esetben: hosszú táv (2050) 

• vállalati munkarész fő logikai felosztása: alkalmazás - gyártás - rendszerintegráció

• dominánsan jelölőnégyzetekkel (thick-box) dolgozik, de helyenként szöveges beviteli mezők vannak  

• fő logika szerint:  mindenki kitölti → „általános adatok”

vállalat                → „vállalati munkarész”

K+F+I szervezet → „K+F+I munkarész”

azonban kifejezetten bíztatunk arra minden kitöltőt, hogy fő alaptevékenységétől 
függetlenül a másik kérdőív fejezetet is tekintse át, és szükség esetén töltse ki a 
szempontjából releváns pontokat ebben is!



Kép: Hydrogen Europe, 2020

Nemzeti Hidrogéntechnológiai Platform (NHTP)
2020.07.28.

Kis kitérő: miért érdemes gondosan kitölteni a kérdőívet? 

• becsült kitöltési idő: 20 perc – 90 perc.      Sok?   Nem!! 

• pozitív példa az EU-ból: „Clean Hydrogen for Europe” (Horizon Europe, 2021-2027) esete 2019 őszén
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Praktikus információk a kitöltéshez:

• „egy vállalat/szervezet” → egy kérdőív, de több kitöltő kap kitöltési jogosultságot (alapvetően az elsődleges 

és másodlagos kontaktszemélyek, akiket a Platform tagok belépési szándéknyilatkozatukban megadtak, de további kitöltési 
jogosultság kérhető, ami nagyvállalatoknál szükséges lehet! Akár pl. 3 vagy 4. kitöltői jogosultság.)  

• egy szervezete belül a „user”-ek közt nincs különbség a jogosultságokban → célszerű együttműködni a 
kitöltés során (mivel nincs különbség, egyik user akár felül is írhatja egy másik user válaszait, és bármelyikük véglegesen 

beküldheti a kérdőívet! )  

• mentés és beküldés („submit”) közti különbség: a kérdőív bármikor menthető, ki lehet lépni, alkalmas 
időben újra visszalépni és folytatni a kitöltést, vagy akár módosítani korábbi választ. „Beküldés” után 
már nincs lehetőség módosítani (kivéve rendszergazdai segítséggel).

• az „alapadatok” oldalon a kitöltés után egy „mentés” szükséges a továbblépéshez, (de egyéb 

„nehezítés”, „kényszerítés” nincs)

• a kérdőív menthető és benyújtható akkor is, ha valaki nem ad meg számszerű vagy szöveges 
választ, javaslatot – de a „nem érintett” thick-box jelölés is nagyon hasznos tud lenni,

• az automatikusan generált, saját „user” jelszó megváltoztatható,
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Praktikus információk a kitöltéshez:

• elérhetőség: https://hidrogen-felmeres.hu/

• Platform tagok (elsődleges és másodlagos kontakt személyek) automatikusan e-mailben kaptak 
2020.07.27-én login-t és jelszót a belépéshez → klikk a „BELÉPÉS, Platform tag vagyok” gombra

• tényleges kitöltést a mai webinár után
célszerű megkezdeni,

• kitöltési határidő: 16 nap, azaz
2020.08.13-ig

• technikai „helpdesk”:
elfelejtett jelszó, téves beküldés 
visszaállítása stb.: 
info@hidrogen-felmeres.hu

• szakmai „helpdesk”:
Dr. Tompos András (ELKH - TTK)

Mayer Zoltán (MHTE)

https://hidrogen-felmeres.hu/
mailto:info@hidrogen-felmeres.hu


Forrás:

A következmény CAPEX vonatkozásában: 
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Kis kitérő: a javaslatok jelentősége és várható hasznosulása. (Francia példa targonca HRS engedélyeztetéséről) 
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Platform tagság alakulása: ∑ 47 szervezet - 2020.07.27-i állapot szerint

Platform (ideiglenes) honlap:        www.hfc-hungary.org/platform/
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Platform munkacsoportok:

i) hidrogén és villamos energetika MCS

ii) hidrogén és gázhálózatok MCS

iii) közlekedés MCS

iv) oktatás és K+F+I  MCS

v)     „ipari” MCS
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Platform tagok „mini” tanulmányai: lásd munkatervben

- a tagok egyik szellemi hozzájárulása (kb. 5 oldal) → közös tudásbázisba kerül

- példa: egy gyártó típusú vállalat (hidrogén palackok forgalmazása, üzemanyag ellátó rendszerek összeállítása) 

▪ mottó: „hidrogén tárolás, hidrogén palackok (on-board és telepített tárolás)”

▪ type-1, 2, 3, 4 tartályok rövid leírása, jellemző méretek, nyomásszintek, esetleg KPI (kgH2-tárolt/kgtárolórendszer ∑tömege)

▪ főbb jogszabályok és/vagy szabványok, különösen pl. nyomástartó berendezés engedélyeztetése, 
nyomáspróbája, tanúsítása 

▪ a hidrogén tartályok tanúsítása idehaza megoldott, gördülékeny folyamat? 
▪ a cég lefontosabb, hidrogéntechnológiákhoz kapcsolódó kompetenciái, tevékenységei. Mit, milyen 

megrendeléseket tudnak vállalni? Milyen hidrogénes projektekbe 
szállítottak eddig terméket (Solaris)

▪ látnak-e, tapasztalnak-e a fenti jogszabályok/szabványok kapcsán olyan
elégtelenséget, amely akadályozza, nehezíti a hidrogén tartályok 
engedélyeztetését, terjedését? 
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Projekt adatlapok és témakiírások
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Platform rendezvények 2020

- online webinár(ok)

- 2020.09.04. hidrogén üzemű kishajó bemutatása + „mini” konferencia (Balatonkenese, Balaton Boat Show)

- ősz: német-magyar hidrogén konferencia Budapesten (+osztrák és V4 résztvevők) – előkészítés alatt & Covid(?) 



Köszönjük a figyelmet!

www.hfc-hungary.org/platform 

Kép: MHTE


