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Európai kezdeményezések a hidrogénalapú 
energiarendszerek létrehozására 

 

Az Európai Unió Bizottsága az energetika jövője egyik kulcsszereplőjének a hidrogént tartja, kü-

lönös tekintettel a fenntarthatóságra és a környezet védelmére. A hidrogén villamos energiává való 

alakításának a tüzelőanyag-elemek a legígéretesebb eszközei.  Az Uniós Kutatási Keretprogramok 

ez irányú eredményei és fő területei. Az EU Európai Hidrogén és Üzemanyag-elem Technológiai 

Programja. 

 

Tárgyszavak: EU; Kutatási Keretprogram; hidrogén; tüzelőanyag-elem. 

 
Európa energiaellátását ma strukturális gyen-

geségek, valamint geopolitikai, szociális és 

környezeti hiányosságok jellemzik – egyebek 

között az ellátás biztonsága és az éghajlatvál-

tozás tekintetében. Miután az energia meghatá-

rozó szerepet játszik a gazdasági növekedés-

ben, e hiányosságok közvetlen hatást gyako-

rolhatnak az EU növekedésére, stabilitására és 

Európa polgárainak jólétére is. Az energetiká-

val kapcsolatosan a fenntartható fejlődés né-

zőpontjából folytatott kutatások fő hajtóereje 

ezért az energiaellátás biztonsága, és ezzel 

együtt az éghajlatváltozás káros következmé-

nyeinek mérséklése. 

 

A hidrogén és a villamos energia a fenntartha-

tó energiaellátás legígéretesebb módjai, a hid-

rogén és lehetőség szerint más üzemanyagok 

felhasználása tüzelőanyag-elemekben a legha-

tékonyabb megoldást testesíti meg a villamos 

energia előállítására. A hidrogén legfontosabb 

tulajdonsága, hogy szenet nem tartalmazó, 

vagy a karbonkörforgás szempontjából semle-

ges energiaforrásokból állítható elő – ilyenek a 
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fosszilis források a CO2 kiszűrésével és tárolá-

sával, megújuló és nukleáris. Ennek köszönhe-

tően a hidrogén felhasználása révén nagymér-

tékben csökkenteni lehetne az energiaszektor 

által kibocsátott szén-dioxid mennyiségét. A 

tüzelőanyag-elemek jellegüknél fogva eleve 

igen környezetkímélő és hatékony energiafor-

rások (hatásfokuk mintegy kétszerese a belső-

égésű motorokénak), képesek a hidrogént és 

más üzemanyagokat villamos energiává és 

hővé alakítani. További előnyös tulajdonsá-

guk, hogy a végső felhasználók telephelye 

közelébe is telepíthetőek, lehetővé téve a de-

centralizált villamosenergia-termelést. 

 

A hidrogén és a tüzelőanyag-elemek lehetősé-

geit már régóta felismerte az Európai Unió 

(EU), és e lehetőségeket szakpolitikáiban és 

kutatási programjaiban egyaránt figyelembe 

veszi. Mindazonáltal az utóbbi években minden 

eddiginél több és jelentősebb kezdeményezés 

született, mind az EU-ban, mind azon kívül, 

amelyek arra irányulnak, hogy megnyissák az 

utat a hatékony és a környezetet kímélő hidro-

gén-energetika előtt. Noha hosszú távon meg-

valósítható folyamatról van itt szó, az ezzel 

kapcsolatos tervezési munkát haladéktalanul be 

kell indítani – koherens stratégiai kutatási prog-

ramokra, illetve gazdaságpolitikai döntésekre 

van szükség e fontos célkitűzés megvalósításá-

hoz kapcsolódó hatalmas technikai és nem mű-

szaki jellegű akadályok leküzdésére. A 2004 

januárjában létrehozott új Európai Hidrogén és 

Tüzelőanyag-elem Technológiai Program ép-

pen e feladat megvalósítására vállalkozott. 

 

 

Fejlesztés az Ötödik 
Keretprogram tapasztalataira 
támaszkodva 
 

Az EU Ötödik Kutatási Keretprogramja (FP5) 

szerint 1999–2002-ben a hidrogénnel és a tü-

zelőanyag-elemekkel kapcsolatban folytatott 

kutatások alapjában véve gyakorlat-orien-

táltaknak mondhatók, mivel mennyiségekben 

is kifejezett célok elérése, meghatározott piaci 

szegmensek figyelembevételével folytak. Az 

új anyagokkal, technológiákkal, alkotóele-

mekkel és rendszertani egyszerűsítésekkel 

összefüggő kutatások fő célja a tüzelőanyag-

elemek költségeinek számottevő csökkentése 

volt. A költségek mellett fontos szerepet ka-

pott a kutatási programban a megfelelő üzem-

anyag kiválasztása és a kapcsolódó infrastruk-

túra létrehozása is – különös tekintettel a 

közlekedési eszközökben való alkalmazásra. 

Ezenkívül a kapcsolódó szociális-gazdasági 

kérdések kezelését, valamint a megfelelő part-

neri kapcsolatok és szabványos megoldások 

kialakításának megkönnyítésére alkalmas gaz-

daságpolitikai és szabályozási intézkedések 

meghozatalát támogató szociális-gazdasági, és 

a megfelelő normatív intézkedéseket megala-
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pozni hivatott munka is folyt. Az FP5 kereté-

ben az EU a hidrogénnel és a tüzelőanyag-

elemekkel összefüggő 70 projekt megvalósítá-

sára mintegy 145 millió eurót fordított, az 1. 

táblázatban bemutatott szerkezeti megoszlás 

szerint*. 

 

Mint az 1. táblázat adataiból kitűnik, az FP5 

K+F és demonstrációs célkitűzései szerinti 

fejlesztések a tüzelőanyag-elemek alkotóele-

meire és a megfelelő rendszerek kifejlesztésé-

re, valamint az üzemanyagok átalakításá-

ra/kezelésére képes készülékek létrehozására 

irányultak. A tüzelőanyag-elemekből kiala-

kított telepekkel kapcsolatos technológiák kö-

zött szerepelnek protoncserélő membránokat 

alkalmazó tüzelőanyag-elemek (PEMFC), va-

lamint metanolt közvetlenül alkalmazó tüzelő-

anyag-elemek (DMFC) kisebb telepekben, 

hordozható, helyhez kötött és közlekedési 

eszközökön történő alkalmazásra. A fix te-

lepítésű, MW-os nagyságrendű kapacitással 

üzemelő áramfejlesztőkhöz szilárd oxidos tü-

zelőanyag-elemek (SOFC) és olvasztott 

karbonátokkal működő tüzelőanyag-elemek 

(MCFC) technológiai problémáival kapcso-

latban is folyt kutatás. Az FP5 keretében je-

lentős erőfeszítéseket tettek a hidrogén előállí-

tásával (különösen megújuló forrásokból – 

köztük biomasszából és szélenergiából) és 

tárolásával összefüggő problémák megoldá-

sára is. 

 
1. táblázat 

Uniós támogatás az FP5 keretében 1999 és 2002 között a hidrogénnel és a tüzelőanyag-elemekkel 
kapcsolatban folytatott kutatási és fejlesztési programok finanszírozásához (millió EUR) 

 
 Hidrogén Tüzelőanyag-elemes 

technológiák 
megvásárlása1

Tüzelőanyag-elemek 
helyhez kötött 
alkalmazásai 

Tüzelőanyag-
elemek közlekedési 

alkalmazásai 

Tüzelőanyag-
elemek hordozható 

alkalmazásai 

Összesen

Közép- és hosz-
szabb távú K+F 

23,6 22,4 12,1 28,02 8,4   94,5 

Rövid távú K+F 
(demonstráció 
és teljesítmény-
értékelés) 

  6,9  16,8 26,53    50,3 

Összesen 30,5 22,4 28,9 54,5  8,4 144,8 
 
1 Beleértve általános tüzelőanyag-elemek kifejlesztését helyhez kötött, közlekedési és hordozható alkalmazásokra; 
2 Körülbelül 19 millió euró a tüzelőanyagok kezelésével kapcsolatos kutatásokra; 
3 A tüzelőanyag-elemek bemutatását szolgáló CUTE projektre 18 millió EUR. 

 
* Részletesebb információ az alábbi web site-okon érhető el: 
http://dbs.cordis.lu/fep/fp5/fp5_projl_search.html 
http://europa.eu.int/comm/research/energy/pdf/european_fe_and_h2_projects.pdf 
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A keretprogram stratégiai prioritásai között 

számos, a tüzelőanyag-elemekkel és a hidro-

génnel kapcsolatos kulcstechnológia szerepel – 

kezdve a tüzelőanyag-elemekhez szükséges 

aktív alapanyagokkal, tüzelőanyag-átalakítók-

kal, valamint a hidrogén előállításával és táro-

lásával kapcsolatos programokkal, a helyhez 

kötött, hordozható és a közlekedési eszközö-

kön való alkalmazásokkal kapcsolatos integrált 

rendszereken keresztül, egészen az adott tech-

nológiának a tényleges üzemi feltételek közötti 

kipróbálását szolgáló projektekig. E főleg mű-

szaki jellegű kutatások mellett a megfelelő 

normatív intézkedéseket megalapozni hivatott 

kutatómunka a hidrogénhajtású járművekkel 

kapcsolatos jogi szabályozásra és a biztonság 

kérdéseire irányult a hidrogén tárolásával a 

járműveken és a hidrogén utántöltésére szolgá-

ló infrastruktúra létrehozásával kapcsolatban, 

eredményei egy megfelelő rendelettervezetbe 

is beépültek.  

 

A PEMFC-kel kapcsolatos kutatás keretében 

magas hőmérsékleteken is működőképes 

membránok kidolgozása, valamint az elektró-

dok költségeinek csökkentését, üzemi mutató-

ik és élettartamuk javítását szolgáló katalizáto-

rok kifejlesztése szerepel. Fejlesztettek ezen 

kívül DMFC rendszereket is kisebb hordozha-

tó eszközök villamosenergia-ellátására, illetve 

gépjárművekhez kisegítő áramforrásként. Az 

alacsonyabb hőmérsékleten is működőképes 

SOFC-k számára anyag- és technológiai kuta-

tás egyaránt folyt, köztük a síkcellás technoló-

gia (planar cell technology) alkalmazásával 

kapcsolatban is. A gépjárműgyártás területén a 

9 kutatási projektből álló FUERO klaszter kere-

tében üzemanyag-átalakítók egyes elemeinek 

gyártástechnológiájával kapcsolatban folytak 

vizsgálatok több üzemanyag esetében – köztük 

gázolajjal, metanollal és bio-metanollal. Emel-

lett e programcsomag keretében PEMFC és 

DMFC elemekből összeállított telepek és egyes 

alkotóelemeik élettartamát is vizsgálták, de 

foglalkoztak üzemanyag-elemek és rendszerek 

számítógépes modellezésével, valamint telje-

sítményértékelési eljárások kidolgozásával és 

ellenőrzésével is. Folyamatban van az ammó-

nia, mint hidrogén-hordozó tanulmányozása is.  

 

A megújuló forrásokból fejlesztett hidrogénnel 

főként különféle biomassza alapanyagok fel-

használásával végeztek vizsgálatokat – sok 

esetben magas hőmérsékletű tüzelőanyag-

elemekben való alkalmazásukkal összefüggés-

ben. Emellett erőfeszítéseket tettek az elektro-

lízis technológiai fejlesztésére, valamint a szél- 

és a napenergia hidrogénes tüzelőanyag-ele-

mes rendszerekhez való integrálására is. Mint 

ismeretes, a hidrogén kellő energiasűrűség 

melletti tárolása különösen mobil alkalmazási 

területeken szűk keresztmetszete a fejlesztés-

nek. Az FP5 keretében e témában indított há-

rom projekt keretében korszerű szilárd tároló 
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anyagok után folyik a kutatás – fémhidri-

dekkel, szénalapú nano-strukturált anyagokkal 

és kompozitokkal, valamint gépjárműveken 

elhelyezhető és helyhez kötött korszerű tartá-

lyokkal is.  

 

A technológiák bemutatása és értékelése fon-

tos eleme az FP5-nek. Az egyik kidolgozott 

projektben például egy a PEMFC technológiá-

ra alapozott virtuális erőmű 31 összekötött, 

decentralizált, kapcsolt hőt is fejlesztő helyi 

villamosenergia-termelő egységből áll. Az FP5 

támogatta a világviszonylatban legnagyobb, 

autóbuszokba szerelhető, hidrogénes tüzelő-

anyag-elem demonstrációs projektet, amelynek 

keretében 10 európai városban 30 ilyen busz 

üzemel. Az elmúlt év júliusának végéig e jár-

művek összesen 292 526 kilométert tettek 

meg, és 22 295 üzemórán át közel 400 000 

utast szállítottak. A hidrogénhajtású buszok 

utasok általi fogadtatását az EU-ra, az USA-ra 

és Ausztráliára kiterjedő globális projekt kere-

tében mérték fel.  

 

 

A Hatodik Kutatási Keretprogram 
által finanszírozott hidrogén 
és tüzelőanyag-elemes programok 
 

A 2002–2006 között megvalósítandó Hatodik 

Kutatási Keretprogram főként abban tér el 

elődjétől, hogy a fenntartható energiarendsze-

rek vonatkozásában is hozzá kíván járulni az 

Európai Kutatási Térség kiépítéséhez. Ennek 

érdekében erőforrások olyan „kritikus töme-

gét” összpontosítja, amire támaszkodva na-

gyobb, fokozottan stratégiai jellegű projektek-

be lehet integrálni a kutatást, és európai szin-

ten koherenssé lehet azt tenni.  

 

A hidrogénnel kapcsolatban több stratégiai 

kutatási terület rajzolódik ki:  

• tiszta gyártás – költséghatékony hidrogén-

gyártás kifejlesztése meglevő módszerekkel 

vagy innovatív eljárásokkal, valamint annak 

műszaki-szociális-gazdasági értékelése;  

• tárolás – ugrásszerű előrelépést hozó inno-

vatív, köztük hibrid eljárások kidolgozása; 

• alapanyagok – funkcionális anyagok 

elektrolizáló és üzemanyag-kezelő berende-

zésekhez, új anyagok hidrogén tárolásához, 

leválasztásához és tisztításához;  

• üzembiztonság – a megfelelő normatív in-

tézkedéseket megalapozni hivatott kutatási-

fejlesztési munka, az EU keretében és glo-

bális hatókörrel kidolgozandó jogi szabá-

lyozás és biztonsági szabványok előkészíté-

séhez;  

• „útvonalelemzés” és ütemtervek összeállí-

tása a hidrogénre alapozott energiagazdál-

kodásra való átállás előkészítéséhez. 

 

A tüzelőanyag-elemes rendszerek területén az 

EU által finanszírozott kutatás a helyhez kötött 
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és mobil alkalmazású rendszerek működésé-

nek, élettartamának és üzembiztonságának 

javítására, valamint a költségek csökkentésére 

irányul, versenyképessé téve azokat a hagyo-

mányos, belsőégésű technológiákkal szemben. 

Ennek kapcsán anyagok és technológiák fej-

lesztésére, a tüzelőanyag-elemek alkotóeleme-

inek optimalizálására és egyszerűsítésére 

ugyanúgy sor kerül, mint modellezési, teszte-

lési és leírási eljárások kidolgozására. A távlati 

cél már a kereskedelemben forgalmazható 

megoldások létrehozása 2020-ra számos al-

kalmazási területen.  

 

A hidrogén és a tüzelőanyag-elemek kutatása 

számos ponton egybevág az FP6 kutatási terü-

leteivel – közülük a „Fenntartható energia-

rendszerek”, a „Fenntartható felszíni közle-

kedés”, a „Nano-technológiák és nano-tudo-

mányok, tudásalapú többfunkciós anyagok, új 

gyártási folyamatok és eszközök”, a „Repülés 

és űrkutatás” és az „Atomenergia” emelhető 

ki. Emellett kapcsolódó programok finanszíro-

zására más területeken is nyílik lehetőség – 

például a kis- és közepes méretű vállalkozások 

fejlesztésével; az új és kialakulóban levő tu-

dományágak és technológiák területén, nem-

különben a különféle tevékenységek össze-

hangolása során is. 

 

Az FP6 keretében 2003-ban és 2004-ben kiírt 

pályázatokra beérkezett ajánlatokból kiválasz-

tott programok finanszírozásához az EU mint-

egy 100 millió euróval járul hozzá. Köztük a 

hidrogénnel kapcsolatos következő alprogra-

mok megvalósításához is: 

• Hidrogéngyártás – például hidrogénben dús 

gáz fejlesztése biomasszából; metánban dús 

gáz reformálása napenergiával fejlesztett 

gőz segítségével; termokémiai ciklusok hid-

rogén előállítására; víz elektrolízise magas 

hőmérsékleten és hidrogéngyártás megújuló 

forrásokból; 

• Hidrogéntárolás helyhez kötött és mozgó 

alkalmazások számára; 

• A hidrogén biztonságos kezelése, a megfele-

lő törvények és szabványok; 

• A hidrogén továbbítása – például a H2 és 

természetes gázelegyek szállítására szolgáló 

távvezetékek iránt támasztott követelmé-

nyek; magas hőmérsékleten alkalmazható 

eljárások hidrogén gyártására; a hidrogén-

nel kapcsolatos fejlesztések ütemezése; kü-

lön titkárság létesítése a technológiai kuta-

tások összefogására és összehangolására. 

• A végfelhasználás fejlesztése – például a 

hidrogénes belsőégésű motorok optimalizá-

lása, hidrogént felhasználó tüzelőanyag-

elemek tömeges bemutatása. 

 

A tüzelőanyag-elemekkel kapcsolatban a kö-

vetkező területek említendők: 

• Magas hőmérsékletű tüzelőanyag-elemek – 

például költséghatékony SOFC rendszerek, 
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biomasszás tüzelőanyagcellás hálózati rend-

szerek, biomassza gázával hajtott SOFC, új 

anyagok és technológiák nagy teljesítmény-

nyel működő SOFC-k üzemi hőmérsékleté-

nek csökkentéséhez; 

• Szilárd polimer tüzelőanyag-elemek – pél-

dául hidrogén és tüzelőanyag-elem techno-

lógiák közúti járművek számára, magas 

hőmérsékletű PEMFC-k működésének javí-

tása és rendszerbe integrálása, szoftveralapú 

új eszközök PEM üzemanyag-kom-

ponensek és üzemanyag-elemes telepek 

tervezéséhez; intelligens DC/DC átalakító / 

tüzelőanyag-elem hibrid áramtermelő egy-

ségek; PEMFC tüzelőanyag-elemek integ-

rálása nagykapacitású kondenzátorokkal és 

hidrogén tárolására szolgáló fémhidrid tar-

tályokkal; 

• Alkalmazások hordozható készülékekben – 

például közvetlenül (m)etanolt felhasználó 

kompakt tüzelőanyag-elem hordozható ké-

szülékekhez. 

 

Az FP6 portfolióhoz új eszközök, integrált 

projektek (IP) és kiválósági hálózatok (NoE, 

network of excellence) is tartoznak, nemkü-

lönben az FP5-ben alkalmazott hagyományo-

sabb eszközöket alkalmazó projektek is. 

Mindezt további K+F és demonstrációs célú 

pályázatokkal is megerősítik; az ezzel kapcso-

latosan állami és magáncégek által megvalósí-

tandó beruházások várható értéke eléri a 300 

millió eurót, amely összeg felét az EU fogja 

fedezni.  

 

 

Az Európai Hidrogén 
és Tüzelőanyagelem 
Technológiai Szövetség 
 

Bár a hidrogén hídnak tekinthető a jövő fenn-

tartható energetikája felé, ez egyben forradal-

mi változásokat előidéző technológia is, amely 

új vállalkozások és ellátóláncok létesítését 

fogja kiprovokálni. Mindez jelentős tőkebefek-

tetést és egyes meglevő eszközök tervszerű 

leértékelését teszi szükségessé. Az új techno-

lógia bevezetéséhez komplex átmeneti straté-

giák kimunkálása és az érintett szereplők kö-

zött konszenzus elérése szükséges. E kérdése-

ket tekintette át 2002-ben a Busquin és de 

Palacio EU-biztosok által alakított Magas-

szintű Hidrogén és Tüzelőanyag-elem Techno-

lógiai Munkacsoport, amelyben helyet kapott 

19 befolyásos ipari, a kutatás területén és az 

állami hatóságok keretében működő szereplő 

is. A munkacsoport következtetéseit a „Jövő-

kép a hidrogén-energia és a tüzelőanyag-

elemek alkalmazásáról” című zárójelentésben 

(EUR 20719 EN) tette közzé (elérhető a [2] 

internetes címen).  

 

A jelentés ajánlásaira támaszkodva az Európai 

Bizottság létrehozta az Európai Hidrogén és 
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Tüzelőanyagelem Technológiai Programot 

(HFP) – azzal a céllal, hogy „megkönnyítse és 

gyorsítsa a világszínvonalon működő, a közle-

kedésben, illetve hordozható és helyhez kötött 

készülékekben egyaránt alkalmazható hidro-

génre és tüzelőanyag-elemekre támaszkodó 

európai energetikai rendszer- és alkatrész-

technológiák költséghatékony fejlesztését és 

telepítését.” 

 

Az 1. ábrán a Program szervezeti felépítésé-

nek sémája látható. A központi szerepet a 36 

tagú, tapasztalt, és a hidrogén, illetve a tüzelő-

anyag-elemek területén felelős vezető beosz-

tást betöltő szakértőkből álló Tanácsadó Testü-

let játssza, megszabva a HFP általános straté-

giai irányvonalait és jövőképét. A Stratégiai 

Kutatási Ütemtervet előkészítő Irányító Testü-

let hivatott körvonalazni a kutatási és fejleszté-

si kérdéseket és prioritásokat, beleértve a kü-

lönböző K+F intézkedéseket és tevékenysége-

ket – mégpedig 10 éves kitekintéssel és távlati 

stratégiai szemléletben 2050-ig is. A megvaló-

sítási stratégiával foglalkozó irányító testület 

fogja összefogni a helyhez kötött és mobil 

hidrogén és tüzelőanyag-elem alkalmazások 

piacra jutását. Rövidesen elkészül az e terüle-

ten  2004-ben  végzett  tevékenységről  a nyílt 
 

 

EU projektcsoport HLG jövőkép 

Európai Hidrogén és Tüzelőanyag-elem Technológiai Program (HFP) 

a tagállamok megfelelő 
munkacsoportjai 

Tanácsadó Testület, beleértve 
a Végrehajtó Csoportot is 

a HFP titkársága 

 
1. ábra Az Európai Hidrogén és Tüzelőanyag-elem Technológiai Program (HFP) 

stratégiai kutatási 
ütemterv 

irányító 
testületek 

megvalósítási 
stratégia 

szabályozás, 
törvények és 
szabványok 

finanszírozás és 
üzletfejlesztés 

a közvélemény 
tájékoztatása 

oktatás és képzés …. 

a program műveletei 
új és folyamatban levő projektek, kezdeményezések (EU + nemzeti, regionális és helyi) 

közgyűlés 
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konzultációk során nyert visszajelzéseket is 
tükröző jelentés. A Program a 2004 januárjá-
ban Brüsszelben megtartott „alakuló közgyű-
léssel” vette hivatalosan kezdetét, ahol a szak-
terület kb. 400 képviselője vett részt. 
 
 
Európai kezdeményezés 
a növekedés felgyorsítására 
 
Az Európai Bizottság nemrég közösségi kez-
deményezést indított el az európai gazdaság 
növekedésének felgyorsítására. Az ezzel kap-
csolatos tudás- és kutatáscentrikus programok 
egyike a hidrogén hasznosítására irányul. A 
Bizottság és az Európai Beruházási Bank 
(EIB) „Gyors indítású programjában” („Quick 
Start Program”) a környezetvédelmi intézke-
dések is szerepelnek. A „Gyors indítású hidro-
génprogramban” helyet kapott két alapvető 
kezdeményezést 10 év alatt kell megvalósítani 
– támaszkodva az FP5 és az FP6 kutatási és 
demonstrációs programok révén szerzett ta-
pasztalatra, valamint a Technológiai Program  
által kialakított K+F stratégiára.  
 
Az első ilyen kezdeményezés neve HyPOGEN 
– a hidrogénnek a jelenleg használt fosszilis 
fűtőanyagok szénmentesítésére való felhaszná-
lásában rejlő lehetőségeket vizsgálja, amely 
áthidaló megoldás lehet a hidrogénre támasz-
kodó energiagazdaság felé vezető úton. E pro-
jekt keretében egy kísérleti, demonstrációs 

célra felhasználható üzem létrehozása is szere-
pel, amelyben tanulmányozni fogják a szén 
befogásának és lekötésének megvalósíthatósá-
gát, biztonsági és gazdasági kérdéseit. 
 
A kezdeményezés második pillére – a HyCOM 
– a hidrogént felhasználó energiagazdaságra 
alapozott közösségek és tudásközpontok irá-
nyításának megvalósíthatósági, biztonsági és 
gazdasági kérdéseit tekinti át. E program célja 
olyan önállóan, illetve a központi hálózatra 
csatlakozva működő hidrogénes rendszerek 
vizsgálata, amelyek főként megújuló források-
ból származó energiát – például szélenergiát 
vagy biomasszát – használnak fel. Ennek során 
integrált hidrogénes és tüzelőanyag-elemekre 
támaszkodó rendszereket fejlesztenek ki, kiak-
názva a lehetséges szinergiákat, amelyek a 
helyhez kötött és a mozgó objektumokon való 
alkalmazások párosításával érvényesíthetők. 
Az állami és a magánszervezetek erős együtt-
működését igénylő Hidrogén Kezdeményezés 
jelenleg még kialakulásának csak a kezdeteinél 
tart.  
 
 
Hidrogéntermelés 
atomenergiával 
 
Mint korábban kiderült, az EU keretében a 
hidrogén felhasználásával összefüggő K+F 
programok többsége hagyományos vagy meg-
újuló források hasznosítására épülő technoló-
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giákra támaszkodik – biomassza elgázosításá-
ra, fosszilis fűtőanyagok átalakítására (a szén-
dioxid lekötése mellett és anélkül) vagy az 
elektrolízisre. Léteznek azonban más, ígéretes 
módszerek is – ilyen például a termokémiai 
ciklusok segítségével magas hőmérsékleten 
végzett vízbontás, amelyet egyébként az FP6 
keretében, a HYTECH projekt és az 
INNOHYP-CA közös cselekvési program is 
vizsgál. E technológiák fejlesztésében azonban 
még csak a kezdeteknél tart a munka, amely a 
magas hőmérsékleteket jól tűrő anyagokkal, a 
technológiai ciklusok egyszerűsítésével és az 
anyagok biztonságos kezelésével kapcsolatban 
eddig elért eredményekre támaszkodik. 
 
A nukleáris bomlás során felszabaduló energia 
felhasználását hidrogén előállítására az Eura-
tom Keretprogram alapján a MICANET prog-
ram tekintette át. Az atomenergia a nagy vo-
lumenű hidrogéngyártás szempontjából játsz-
hat jelentős szerepet – mint az elektrolízis so-
rán felhasznált villamos energia (vagy hő) 
szolgáltatója, vagy pedig adhatja a fosszilis 
fűtőanyagok konvertálásához és a megfelelő 
termokémiai ciklusokhoz szükséges magas 
hőmérsékletű hőenergiát. Elvileg a meglévő 
atom- és más erőművek által csúcsidősza-
kokon kívül termelt áramot már ma is fel le-
hetne használni elektrolitikus vízbontásra. 
Nagy potenciális lehetőségeket látnak például 
a kutatók a magas üzemhőmérsékletű atomre-
aktorokban (HTR), amelyek termokémiai cik-

lust alkalmazó vízbontáshoz szolgáltathatnak 
magas hőmérsékletű hőenergiát. E technológi-
ában a vízbontás több részfolyamatra tagoló-
dik, mindegyikük az előbbinél alacsonyabb 
hőmérsékleten zajlik. Noha ezek jellegüknél 
fogva nem annyira hatékonyak, mint a hagyo-
mányos technológiai folyamatok, egyes ilyen 
ciklusok versenyképességét javítani lehetne 
HTR szolgáltatta magas hőmérsékletű hőener-
gia közvetlen felhasználásával. A megvalósítás 
alatt álló JAERI kutatási program például egy 
olyan magas üzemhőmérsékletű kísérleti atom-
reaktor (HTTR) létrehozására irányul, amely 
termokémiai ciklusok felhasználásával hidro-
gént gyártó egységhez illeszkedik majd. 
Egyébként az USA energetikai minisztériuma 
(DOE) is tervezi Idaho Fallsban egy magas 
üzemhőmérsékletű reaktor létesítését. Az „Új 
Generációs Atomerőmű” (NGNP) nevet viselő 
prototípust hidrogén gyártására használják 
majd. Mindezt a IV Generációs Atomerőmű-
vek Nemzetközi Fórumával szoros együttmű-
ködésben hajtják végre. 
 
Az EU ötödik és hatodik Euratom Keretprog-
ramja számos kutatást irányoz elő a HTR-
ekkel kapcsolatban. Ezek az adott berendezé-
sek vizsgálatára, valamint potenciális lehető-
ségeik értékelésére irányulnak – a biztonság, a 
gazdaságosság, a hulladékkezelés, a hasadó-
anyagok felhasználása, a működési kockázatok 
csökkentése és a fenntarthatóság szempontjá-
ból. A Bizottság soron következő pályázati 
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kiírásában az atomenergiának a villamos ener-
gia termelésétől eltérő – például hidrogén 
gyártására való – hasznosításával összefüggő 
stratégiai és/vagy a megfelelő alkalmazási 
területeket értékelő javaslatokra is számít. 
 
A következő uniós költségvetési ciklusban 
(2007-13) induló 7. Kutatási Keretprogramban 
várhatóan felgyorsulnak és intenzívebbé vál-
nak a kutatások, mivel a tervek szerint jelentő-
sen nőni fog a kutatásokra költhető uniós költ-
ségvetési keret.  
 
 
Következtetések 
 
A hidrogén és a villamosság, mint energiahor-
dozók a tüzelőanyag-elemes energia-
átalakítókkal együtt egyedülálló alkalmat kí-
nálnak olyan „tiszta”, környezetbarát, haté-
kony „nyílt energiarendszerek” létrehozására, 
amelyek fenntartható és „tiszta” elsődleges 
energiaforrásokat hasznosítanak, nagymérték-
ben hozzájárulva ezzel az üvegházhatású gá-
zok kibocsátásának csökkentéséhez. Míg hosz-
szabb távon a főként megújuló forrásokra és a 
hidrogénre támaszkodó energiagazdaság kiépí-
tése az elsődleges cél, az új generációs atom-
energia távlatilag szintén potenciális lehetősé-
get képvisel a nagy volumenű hidrogéngyártás 
megoldásához. Erre abban az esetben lehet 
szükség, amennyiben a jelenleg a végső ener-
giafelhasználásból mintegy 30%-kal részesedő 

és 95%-ban az olajtól függő közlekedés nö-
vekvő energiaigényeit is főként hidrogén fel-
használásával elégítenék ki.  
 
Az Európai Hidrogén és Tüzelőanyag-elem 
Technológiai Program már az érintett szerep-
lők széles körét mozgósította kifejezetten azzal 
a céllal, hogy elősegítse és felgyorsítsa világ-
színvonalú, hidrogénre és tüzelőanyag-
elemekre támaszkodó európai energetikai 
rendszer- és alkotóelem-technológiák kifej-
lesztését és elterjesztését a közlekedési, hely-
hez kötött és hordozható alkalmazásokhoz. E 
tevékenységek együttesen új lehetőségeket 
kínálnak az FP7 Keretprogram számára, bele-
értve a „Technológiai kezdeményezéseket”, 
valamint az Európai Növekedési Kezdemé-
nyezés keretében megfelelő hidrogén-
felhasználó közösségek és tudásközpontok 
kialakítását is.  
 

Összeállította: Dr. Balog Károly 
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