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A hidrogénautók, főként a tüzelőanyag-elemesek, tehát a hidrogént 

hajtóanyagként közvetlenül használók fejlesztésének központi támo-
gatása az USA-ban felerősödött, különösen Bush elnök kezdeménye-
zésére. 5 év távlatában 1,7 Mrd USD-s támogatást kap a program 
(„FreedomCAR and Fuel Initiative”). 

Drága infrastruktúra, drága üzem 

Energetikai szakemberek túlságosan korainak ítélik és energiapoliti-
kai hibának minősítik a hidrogénüzemű gépjárművek bevezetését, első-
sorban arra az általános megállapításra hivatkozva, hogy bármely új 
üzemanyaghoz új tároló-, szállító- és elosztórendszer kiépítése és meg-
felelő járműkínálat és -kereslet szükséges. A hidrogén-újratöltés infrast-
ruktúrája műszakilag megoldható ugyan, de fajlagos beruházási költsé-
gét járművenként 5000 USD-re becsülik. 

A hidrogénautók maguk is drágák és költséges üzeműek lesznek. 
Ahhoz, hogy elérjék elfogadható áron a hagyományosak teljesítőképes-
ségét – főként a feltöltés kényelmét és mértékét tekintve – elengedhetet-
len a műszaki áttörés a hidrogén tárolása és az energiaátalakítás terén. 

Hidrogén előállítása 
Kritikus kérdés az átálláshoz szükséges hidrogén tömeges termelé-

se. A hidrogén a villamossághoz hasonlóan olyan energiahordozó, ame-
lyet gazdaságosan CO2-kibocsátó primer energiafajtákból, szénből, kő-
olajból, földgázból lehet előállítani. Üvegházhatású emisszió nélkül csak 
az ismert problémákkal terhelt megújuló forrásokból vagy nukleáris 
energiával nyerhető. 

 



A hidrogénnek, mint alacsony forráspontú és kis fűtőértékű gáznak 
a gyártástechnológiája egyszerű. Hidrogént jelenleg földgázból termel-
nek nagy mennyiségben és olcsón: a hidrogéngyártás az USA primer-
energia-fogyasztásából csupán 2%-ot köt le, és termelési költsége ener-
giaegységre számítva kisebb, mint a benziné. 

A hidrogén mint üzemanyag tulajdonságai 

A hidrogén tárolási és szállítási, általában kezelési nehézségeiből (s 
ezzel összefüggő költségeiből) eredő hátrányokat részben kompenzálják 
fő előnyei: 

– tüzelőanyag-elemben teljesen tisztán ég el, 
– égéskor szén-dioxid sem képződik, 
– elvben nemcsak fosszilis (ásványi) alapanyagból termelhető. 
Az USA közlekedési hidrogénprogramjának három alapvető célja: 
– a levegőszennyezés csökkentése, 
– a klímaváltozás lassítása és 
– a számos országot sújtó (bizonyos fokig az USA-ban is fennálló) 

energiaimport-függés enyhítése. 
A harmadik cél egyesek szerint megvalósítható több különböző lé-

pésben is, mégpedig gyorsabban, jobban és olcsóbban. 
A primerenergia-fogyasztást befektetés és kiadás nélkül lehet csök-

kenteni a tüzelőanyagárak emelésével vagy használatuk szigorúbb sza-
bályozásával, esetleg mindkettővel.  

Érdemes az emissziókat is számításba venni, pl. a káros közleke-
dési emissziók közül az NOx-mennyiség tetemes csökkentését. 
1 tonnányi NO2-kibocsátás megtakarításának költsége: 

– hidrogénnel mint hajtóanyaggal 1 M USD fejlesztési-átállási be-
fektetés, 

– az EPA bezúzási ajánlatával (a régi autó leadásának jutalmazá-
sával) 10 000 USD, 

– felügyelő-karbantartó programjával kb. 4000 USD, 
– új emissziós határértékek kijelölésével 2000 USD. 
Ugyanilyen nagyságrendű a villamosenergia-termelési NOx-

emisszók csökkentésének költsége. Hasonló összehasonlítások más le-
vegőszennyezőkre is elvégezhetők. 

A hidrogén használatával előidézett kibocsátáscsökkentést virtuáli-
san megdrágítják a benzinhajtású autókon az egyre szigorúbb szabályok 
miatt végrehajtott módosítások, amelyek alaposan visszaszorították a 
gépjármű-közlekedés más szektorokhoz viszonyított fajlagos emisszióit 

 



(1. táblázat). Ez az irányzat folytatódik, és ezáltal fokozatosan csökken 
az emisszió nélküli autók ökológiai haszna. 

1. táblázat 
Az USA villamosenergia-termelési és közlekedési emissziói 

 
CO2 SO2 NOx 

kg SO2/GJ tüzelőanyag kg NO2/GJ tüzelőanyag 
Szektor 

része-
sedés 

része-
sedés jelenleg 2010-ben 

része-
sedés jelenleg 2010-ben 

Személy- és könnyű 
teherautók 

19%   1% 0,02 <0,005 18% 0,25 0,01 

Egyéb közlekedés, 
szállítás 

14%   5% 0,08  39% 0,70  

Áramtermelés fosszilis 
tüzelőanyagokból 

41% 70% 0,40 0,28 32% 0,24 0,12 

A CO2 mint üvegházhatású gáz 

Életciklus-elemzés alapján a légkör CO2-terhelése csak akkor csök-
ken lényegesen a hidrogénautó bevezetésével, ha sikerül közel nulla-
emissziós hidrogénforrást találni. A CO2-semleges hidrogén ára az USA-
ban nagyban függ az ipar által kibocsátott CO2 befogásának és tárolásá-
nak életképességétől. Jelenleg ugyanis sokkal olcsóbban lehet hidrogént 
gyártani szénből vagy gázból, mint egyéb forrásokból. Amennyiben a 
CO2 tárolása geológiai képződményekben műszakilag megoldható lesz 
és a társadalom is elfogadja, a CO2-semleges hidrogén költségtöbblete 
kevesebb mint 30%-ra zsugorodik. 

Ha viszont a geológiai CO2-tárolás megoldhatatlannak bizonyul, a 
CO2-emisszió csökkentése hidrogénhajtású gépjárművekkel sokkal töb-
be fog kerülni. Erre az esetre a legtöbb szakember az elektrolízist vá-
lasztja, nem ásványi eredetű villamos energiával. Ez azonban külön költ-
séggel, valamint az energiaforrás és a végfelhasználás közötti hatásfok-
vesztéssel jár együtt. 

CO2-mentes villamos energia (pl. szél- vagy atomenergia) használa-
ta is sokkal költségesebb, mint a hagyományos áramtermelés CO2-
kibocsátásának kezelése. 

Az elmondottak szerint akár életképes a geológiai CO2-tárolás, akár 
nem, a CO2-emissziókat sokkal olcsóbban lehet mérsékelni a villamos-
ipari ágazatban, mint hidrogén üzemanyagú járművekkel. A következő 
évtizedekben a közlekedési emissziócsökkentés legkevésbé költséges 
módja az üzemanyag-hatásfok javítása lesz. Az USA Tudományos Aka-

 



démiájának egy 2002. évi tanulmánya szerint könnyű teherautóknál az 
üzemanyag-kihasználás 12–42%-os javításával egész élettartamukra 
érvényes megtakarítást lehet elérni (nem is számítva a dízel és a hibrid 
üzemanyagok használati előnyeit). 

Az energiaellátás biztonsága 
Az országok energiaellátásuk biztonságáról ún. stratégiai kőolajtar-

talékkal (strategic petroleum reserve SPR; ez pl. az USA-ban kb. 
50 napnyi importnak felel meg) és kőolaj-helyettesítők használatával 
gondoskodnak. A tartalék mint vagyon nyilvánvalóan kevéssé hatékony. 

A kőolaj helyettesítői: 
– ásványi alapanyagból, azaz szénből nyert szénhidrogének, vagy 
– biomasszából szintetizált üzemanyagok, pl. bioetanol, biodízel. 
Előállítási költségük tekintetében versenyképesek a hidrogénnel, s 

mivel tárolásuk, szállításuk és elosztásuk nem okoz gondot, sőt mindeh-
hez felhasználhatók a meglévő járművek és infrastruktúra, a hidrogénnél 
gyorsabban és kevesebb műszaki kockázattal vezethetők be. 

Hidrogénhajtás és környezetpolitika 
Egy 2001. évi cambridge-i egyetemi kiadvány klímapolitikai elemzé-

se szerint ahhoz, hogy a CO2-koncentráció elfogadható legyen, a kibo-
csátott mennyiséget elég 30%-kal csökkenteni 2040-ig. 

A gépjármű-emissziók erőteljes csökkentése nincs benne a legol-
csóbb 30%-ban. Ezért pazarlás volna 2040 előtt túl sok forrást áldozni 
ennek a kibocsátásnak jelentős visszaszorítására, hiszen csak azután 
kell radikális megoldásokhoz fordulni. A hidrogénautó egyike lehet az 
ilyen hosszú távú választásoknak, de korábbi használatának nem sok 
értelme van. 

Egyébként is a hidrogén mint közlekedési hajtóanyag bevezetése 
előnyösebb a nagyobb terhelésű és emissziós intenzitású járműveknél, 
azaz hajóknál és a legnagyobb méretű teherautóknál, amelyek emellett 
szerényebb üzemanyag-elosztó infrastruktúrát is igényelnek. 

Összegzés, következtetések 
A sok ellenérv dacára a hidrogénautók iránt erős és széleskörű az 

érdeklődés. Fejlesztésük szószólója egy rendhagyó szövetség, amely-
ben környezetvédők, futuristák, autógyárosok, „olajbárók”, nukleáris 
szakemberek tömörülnek, sokan a jövő „hidrogéngazdaságának” tága-
sabb víziójával. Ez a vízió abból a reményből táplálkozik, hogy a hidro-

 



génnel, amely egy régóta ismert csúcstechnológia alapját képezi, elke-
rülhetők olyan szélsőséges környezeti kártételek is, mint a sportjárművek 
levegőszennyezése vagy a (tervként még felmerült) olajfúrások az 
alaszkai természetvédelmi területen. 

A vízió vonzó, de bizonytalan – szól a professzori állásfoglalás. A 
közlekedési kutató-fejlesztő tevékenységet széles alapokra kell helyezni, 
a hidrogénautó-program hajszolása helyett bizonyosan megvalósítható 
alaptechnológiákra összpontosítva. Végezetül „a remények kutatása” 
nem állhat a cselekvés útjában. Rövid távú programokkal előbb a követ-
kező problémákra kell összpontosítani: 

– a villamosenergia-termelés és a fuvarozás kibocsátásai, 
– a stratégiai kőolajtartalékok és a kőolajpótlás, valamint 
– az energiahatékonyság növekedése. 
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Egy kis szemtorna: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ön szerint a sorokat elválasztó vonalak egyenesek? 

 


