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1.1 
4.9 Forradalom az energetikában: 

a hidrogéngazdaság 
Tárgyszavak: fosszilis tüzelőanyag; hidrogén; tüzelőanyag-elemek; 

elosztott (decentralizált) energiaellátás. 
 
Ha elvennénk a kőolajat és más fosszilis tüzelőanyagot az emberektől, a 

modern ipari civilizáció nem maradna fenn. Lakásainkat és irodáinkat fosszilis 
tüzelőanyaggal fűtjük és fosszilis tüzelőanyagból előállított elektromos áram-
mal világítunk. A gyárak fosszilis tüzelőanyaggal dolgoznak. Táplálékunkat 
fosszilis tüzelőanyag segítségével főzzük meg. Olyan építőanyagokból építke-
zünk, amelyek előállítása fosszilis tüzelőanyagok nélkül elképzelhetetlen. 
Gyógyszereink is ilyen anyagok származékaiból készülnek. Árucikkeinket 
fosszilis tüzelőanyagból gyártott műanyag csomagolóanyagokban tartjuk. 
Ruházatunk és számos használati tárgy szintén petrolkémiai termék. 

Egyre nő az olajhiány  
Korábban a szakemberek úgy vélték, hogy még jó negyven évig lehet ol-

csó olajat használni. Néhány vezető geológus szerint az olajkitermelés a ma-
ximális értékét már az évtized végén eléri, majd jelentősen visszaesik, és az 
olajár megemelkedik. A nem OPEC-tag olajtermelő országok napjainkban 
megközelítik a kitermelési kapacitásuk maximumát. A közeljövőben az 
ásványiolaj-készletek legnagyobb része a politikailag instabil közép-keleti or-
szágokban lesz megtalálható. A növekvő olajárak miatt a fejlődő országok 
egyre jobban eladósodnak, a harmadik világ nagy része pedig még jobban 
elszegényedik.  

Van ugyanakkor nem hagyományos olaj is a föld mélyén. Nyugat-Kanada 
és Venezuela homokos talajának kátrányos bitumenje annyi olajat tartalmaz, 
mint a közel-kelet olajmezői. A kanadai Suncor Energy olajtársaság könnyű 
nyersolajat állít elő 8 dollár/hordó áron, miközben az olaj ára a piacon hordón-
ként 29 dollár. 

Az Egyesült Államok és a fejlett országok szennyezőbb tüzelőanyagokat 
(szén, kátrányhomok, nehézolaj) fognak alkalmazni, meggyorsítva a föld glo-
bális felmelegedését és tovább károsítva a Föld amúgy is erősen szennyezett 
ökológiai rendszerét. Az olajhiány zavart okoz az ipari termelésben, és a gaz-
daság összeomlásához vezethet. 
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A fosszilis tüzelőanyag-készletek kimerülésével egy új energiafajta – a 
hidrogén – került az érdeklődés középpontjába, amely radikálisan átalakíthatja 
az emberiség életét. A hidrogén a legegyszerűbb és legelterjedtebb elem a 
világegyetemben. Szabad formában a természetben ritkán fordul elő. Alkotó-
eleme a csillagoknak és a Napnak, és megfelelő módon felhasználva kimerít-
hetetlen energiaforrás. Soha nem fogy el, elégetése során nem keletkezik 
CO2, égésterméke csak hő és tiszta víz. Egy hidrogénen alapuló gazdaság 
alapvetően megváltoztathatja a gazdasági, politikai és szociális helyzetünket, 
éppúgy, mint azt az ipar őskorában a szén és a gőzenergia tette. Az olajat ki-
váltva lassíthatja a globális felmelegedést, és emberek milliárdjait emelheti ki a 
szegénységből.  

Nem lesz szükség mesterséges energiaforrásokra  
A napjainkban előállított hidrogén közel felét földgázból, gőzzel történő 

reformálással nyerik: a földgáz katalizátoron átvezetve reagál a vízgőzzel, mi-
közben hidrogénatomok szabadulnak fel és CO2 keletkezik. A szén elgázosí-
tása során is keletkezik hidrogén, ami drágább, mint a földgázból előállított 
hidrogén, de a földgáz reformálásának a mellékterméke CO2. Hidrogén olajból 
is előállítható. 

A világ földgáztermelése 2020–2030 között eléri a maximumát, így az 
olajválságot előreláthatólag földgázválság fogja követni.  

Hidrogén nemcsak fosszilis tüzelőanyagokból állítható elő. A megújuló 
energiaforrásokból (napfény, szél, vízerőmű, geotermikus energia, biomassza) 
termelt villamos energia segítségével egy folyamatban (elektrolízis) a víz oxi-
génre és hidrogénre bomlik. A hidrogén tárolható, majd igény esetén tüzelő-
anyag-elemben áramtermelésre használható. Felmerül a kérdés, miért kell az 
áramot kétszer előállítani, először elektrolízis céljára, majd még egyszer a tü-
zelőanyag-elemben. A válasz egyszerű: az áram nem tárolható. Amikor a nap 
nem süt, a szél nem fúj, vagy a víz nem folyik, áramot akkor is kell termelni. A 
hidrogén lehetőséget ad a megújuló energia tárolására és ezáltal az igények-
hez alkalmazkodó áramtermelésre.  

A hidrogén alkalmazása tüzelőanyagként ugyanakkor nem terjedhet el, 
amíg a költségek nem csökkennek, mert a hidrogén, eltérően az olajtól vagy a 
széntől, nem található meg a természetben közvetlenül felhasználható formá-
ban: el kell választani az oxigéntől, a széntől és egyéb atomoktól. Napjainkban 
még több áram kell a hidrogén előállításához, mint amennyit a tüzelőanyag-
elemben történő felhasználásával nyerünk. 

Elosztott (decentralizált) energiatermelés 
Az alapvető problémát a költségek jelentik. A szélenergia, a vízenergia 

és a biomassza napjainkban a világ számos részén versenyképes és felhasz-
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nálható az elektrolízishez áramtermelésre. A napelemek vagy a geotermikus 
energia alkalmazásának költsége túl magas, és erősen csökkenteni kell, hogy 
az elektrolízis versenyképes lehessen a hidrogén földgázból történő előállítá-
sával.  

A lakásokban, 

 és technológián alapul. 

irodákban, ipari létesítményekben használható tüzelőanyag-
elemek napjainkban kerülnek kereskedelmi forgalomba. A tüzelőanyag-ele-
mekben hidrogénből és oxigénből elektromos áram és tiszta víz állítható elő, 
melléktermék nélkül, ezért a hidrogén „null-emissziós” tüzelőanyag. A nagy au-
tógyárak több, mint 2 Mrd dollárt fektetnek be a hidrogénnel üzemelő gépjár-
művek fejlesztésébe, az első sorozatmodellek néhány éven belül megjelen- 
nek. 

A hidrogéngazdálkodás lehetővé teszi a megtermelt energia átfogó újra-
elosztását, aminek számos hatása lesz a társadalomra. A napjainkban szoká-
sos, központi, felülről lefelé irányuló energiaelosztás, amelyet világszerte olaj- 
és energetikai társaságok ellenőriznek, már idejét múlta. Az elosztott energia-
termelés lehetővé teszi mindenki számára, hogy saját részére energiát állítson 
elő és felhasználja. Amikor a végfelhasználók milliói a tüzelőanyag-elemeiket 
a helyi, regionális és országos hidrogénenergia-hálózatokra kapcsolják, a 
felesleges energiát elcserélhetik, és ezzel egy új, elosztott 
energiahasznosítási formát alakíthatnak ki, ami az internethez hasonló 
elveken

Napjainkban a hidrogénnel üzemelő tüzelőanyag-elemek az autót 20 kW 
teljesítményű, „kerekeken guruló erőművé” alakítják. Miután az autók átlago-
san a nap 96%-ában parkolnak, ezen kihasználatlan idő alatt a házak vagy az 
irodák villamosenergia-hálózatára vagy az interaktív főhálózatra csatlakozná-
nak, ahová áramot táplálnának. Az áram betáplálásért kapott összeg fedezné 
az autó fenntartási költségeinek egy részét. Ha az autósoknak csak 25%-a 
bocsátja rendelkezésre autóját erőműként az energiaellátó rendszer részére, 
egy tartomány összes nagy erőműve leállítható.  

Az energiaellátó társaságoknak fel kell készülniük arra, hogy a több millió 
helyi, tüzelőanyag-elemmel rendelkező kis erőmű kedvezőbb áron több ener-
giát tud előállítani, mint a nagy erőművek. Ha a végfelhasználók az áramot saját 
felhasználásukra maguk állítják elő, a mai erőműveknek az alábbi feladatuk ma-
rad: virtuális erőműként tüzelőanyag-elemek előállítása és értékesítése, energe-
tikai szolgáltatások ajánlása és az áramhálózat működésének koordinálása.  

A függőség és a globális egyenlőtlenség 
kiküszöbölése 

A hidrogén tehát lehetőséget biztosít arra, hogy megszűnjön a világ olaj-
függősége és enyhüljön a világpolitika szempontjából veszélyes feszültség a 
kelet és nyugat országai között. Miután a hidrogén a világon mindenütt ren-
delkezésre áll, mindenki felhasználhatja, ezáltal egy valóban demokratikus 
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energetikai rendszer alakulhat ki. A világ hidrogénenergia-hálózatának kiépí-
tése a következő nagy technológiai, gazdasági és szociális forradalom, amely 
követi a kilencvenes évek világméretű kommunikációs fejlődését, és az 
internethez hasonlóan egy új kultúrát teremt. 

Hogy a hidrogén „népenergiává” válik-e, nagymértékben függ a fejlesztés 
első szakaszától. Az új generáció energiaaktivistái úgy vélik, hogy a hidrogén-
energia mindenkinek a javát szolgálja. Ehhez viszont az szükséges, hogy min-
den érintett (a települések, a tervezőintézetek, az együttműködő partnerek és 
a hitelintézetek) a kezdetektől támogassák ezt a folyamatot, és minden or-
szágban közreműködjenek a decentralizált energiatermelő társaságok kialakí-
tásában. A végfelhasználók meghatározhatják a magáneladók tüzelőanyag-
elemeinek eladási vagy rendelkezésre bocsátási feltételeit. Amikor az egész 
emberiség egy hidrogén energiahálózatra kapcsolódik, szükség lesz a ma-
gánszektor aktív részvételére. A magánvállalatok fogják kifejleszteni és gyár-
tani az elosztott energiaellátás hardver és szoftver elemeit, fontos szerephez 
jutnak az energetikai szolgáltatások összefogásában és az energiaelosztás új 
hálózaton belüli koordinálásában. A felek közötti jó partneri viszony döntő je-
lentőségű lesz az új energetikai rendszer hatékonysága és tartós működése 
szempontjából. 

Szinte hihetetlen, hogy az emberiség 65%-a még sosem használt tele-
font, nagy részének nem áll rendelkezésre elektromos áram, vagy más keres-
kedelmi energiaforrás. A szakadék azok között, akik használnak áramot és 
akik nem, mély, és az elkövetkezendő ötven évben még tovább fog mélyülni, 
mert ebben az időszakban a világ népessége 6,2 milliárdról 9 milliárdra gya-
rapszik. A növekedés a legnagyobb a fejlődő országokban lesz, ahol amúgy is 
nagy a szegénység. 

Áttérés egy hidrogénen 

zők között.  

és megújuló energiaforrásokon alapuló energeti-
kai rendszerre és a decentralizált energiatermelő hálózat világméretű kiépíté-
se az egyetlen lehetőség, hogy emberek milliárdjait megszabadítsák a 
szegénységtől. Ha a jómódúak és a nincstelenek közötti szakadékot 
csökkenteni szeretnénk, csökkenteni kell a szakadékot az áramhálózathoz 
való hozzáféréssel rendelkezők, illetve hozzáféréssel nem rendelke

Ha a tüzelőanyag-elemek ára a tömegtermelésüknek köszönhetően 
csökken, az elemek ugyanúgy el fognak terjedni, mint a tranzisztoros rádiók, a 
számítógépek és a mobiltelefonok. A cél az, hogy a harmadik világ minden 
falujában tüzelőanyag-elem üzemeljen. A falvak megújuló tüzelőanyagokból 
állítanák elő az elektromos áramot, amely felhasználásával elektrolízis útján 
hidrogént termelnének, a hidrogént tárolnák és szükség esetén áramtermelés-
re használnák fel. A gazdasági okokból az áramellátó hálózathoz még nem 
csatlakozott területeken a tüzelőanyag-elemek olcsó energiaellátást 
biztosítanának. Elegendő számú tüzelőanyag-elem telepítése esetén a 
városokat és a falvakat mind nagyobb hálózatba kapcsolhatnák össze. 
Nagyobb tüzelőanyag-elemekkel melléktermékként tiszta ivóvíz is előállítható, 
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elemekkel melléktermékként tiszta ivóvíz is előállítható, ami kedvező azon fal-
vak számára, ahol az ivóvízellátás nem megfelelő. 

Hogyan kell az új energiagazdaságot megszervezni? 
A fejlődő országokban helyi termelőtársaságokat kell létrehozni, és bizto-

sítani kell az embereknek az energiához való hozzáférést és az előállítás fe-
letti ellenőrzést.  

A kormányoknak és a nemzetközi hitelintézeteknek anyagi és logisztikai 
segítséget kell nyújtaniuk a hidrogén alapú energiaellátó rendszerek infrast-
ruktúrájának kiépítéséhez. Fontos az elosztott energiaellátást szabályozó, új 
törvények hatályba léptetése. Az állami és a magánvállalatoknak kötelezett-
séget kell vállalniuk, hogy a decentralizált áramtermelőknek biztosítják az el-
osztóhálózathoz való hozzáférést, a felesleges áram eladása vagy megvásár-
lása érdekében.  

Amikor már mindenki saját maga állítja elő az általa felhasznált energiát, 
ez jelentős hatalomeltolódást fog okozni. A hatalmat már nem felülről lefelé, 
hanem lentről felfelé fogják gyakorolni. A vállalatok abban a helyzetben lesz-
nek, hogy a javaik nagy részét és a szolgáltatásokat maguk állítják elő, és a 
munkájuk gyümölcsét maguk aratják le. Miután a világméretű kommunikációs 
és energetikai hálózaton keresztül össze lesznek egymással kötve, a rendel-
kezésükre álló információt, a termékeiket és a szolgáltatásaikat a világ bár-
mely részén bárkivel ki tudják cserélni. Ez egy globális, nemzetközi gazdasági 
függetlenséghez vezet, amely már egy más helyzetet jelent, mint a múlt gyar-
mati rendszere, amelyben az emberek külső hatalmak akaratának vannak alá-
rendelve. 

A hatalom megosztása által megvalósíthatók a feltételei a javak igazsá-
gos eloszlásának a földön. Ez az alapja az alulról induló újraglobalizációnak. A 
hidrogén segítségével gyorsan függetlenedni tudunk az olajtól és más fosszilis 
tüzelőanyagtól. 
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