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Program a hidrogén hasznosításával kapcsolatos 
európai projektek és politikák támogatására 

 

A „hidrogénalapú társadalom” európai megvalósításának stratégiai tervezésére, az akadályok 

feltérképezésére, a szükséges intézkedések azonosítására hozta létre az Európai Bizottság a 

HySociety nevű programot. Összeállításunk áttekinti a kutatások eddigi nemzetközi és európai 

ráfordításait és eredményeit, majd ismerteti a projekt szervezetét, a résztvevő intézményeket, a 

feladatokat és a megcélzott eredményeket. 

 

Tárgyszavak: HySociety; hidrogén; hidrogénalapú energetika; energiapolitika. 

 
Az éghajlatváltozás és az energiaellátás biz-

tonsága miatti aggodalmak nagymértékben 

hozzájárulhatnak a hidrogén széles körű piaci 

elterjedéséhez. Ebből, illetve a Kiotói Jegyző-

könyvből kiindulva az Európai Bizottság szá-

mos stratégiát, szabályozási politikát és új ja-

vaslatot dolgozott ki a klímaváltozás vissza-

szorítására, valamint a megújuló energiafor-

rások felhasználásának növelésére az energeti-

ka és a közlekedés területén. Mindezek háttér-

programjaként finanszírozza a Bizottság a 

„HySociety – a hidrogénalapú európai társada-

lom” néven indított programot, amelynek fő 

célkitűzése olyan cselekvési terv kialakítá- 

sa, amely integrálja a hidrogénre támaszkodó 

Európa megvalósításának politikai, technoló-

giai, gazdasági, szociális és környezeti kérdé-

seit. A program fő súlypontjai a nem műszaki 

természetű akadályozó tényezők meghatározá-

sa és legyőzése főleg a következő részterülete-

ken: 

 a jogszabályok és szabványok; 

 az üzembiztonsági megfontolások a megfe-

lelő infrastruktúra kiépítésével kapcsolatban;  
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 a szociális és gazdasági hatások;  

 a változó trendek az európai gazdaságban 

és iparszerkezetben; és 

 a nagyközönség, az egyetemi hallgatók, a 

döntéshozók és az üzleti élet irányítóinak 

informálása azokról a lehetőségekről, illet-

ve arról az előrehaladásról, amelyek kör-

nyezettiszta és biztonságos, a hidrogén 

hasznosítására támaszkodó európai társada-

lom létrehozásával függenek össze.  

 

A hidrogénalapú társadalom kialakításának a 

projekt keretében elkészítendő cselekvési terve 

az EU által finanszírozott kutatásokra és tech-

nológiai fejlesztési munkákra (RTD), kutatási, 

technológiai és demonstrációs célú fejleszté-

sekre (RTD&D) és hálózatokra, a tagállamok 

nemzeti projektjeire, más élenjáró országok-

ban – főként az USA-ban, Kanadában és Ja-

pánban – született ipari kezdeményezésekre és 

programokra épít majd.  

 

Ez az öszeállítás bemutatja a „HySociety” 

programot és annak céljait, részletezi a 20 

szervezet alkotta konzorcium által megterve-

zett tevékenységek felépítését. A program se-

gíteni fogja a fosszilis fűtőanyagokról a meg-

újuló energiaforrásokra való áttérés irányítását, 

és kedvező környezetet teremt e cél megvaló-

sításához. Ennek kapcsán rövid áttekintést ad 

az EU energiapolitikájáról és a hidrogénhez 

kötődő fontos kutatási programjairól is. Lé-

nyeges különbség a lapunk ez évi 3. számában 

megjelent hasonló témájú összeállításhoz ké-

pest (Európai kezdeményezések a hidrogén-

alapú energiarendszerek létrehozására. = Ener-

giaellátás, energiatakarékosság – világszerte 

2005/3. p. 39–49), hogy míg az a műszaki és 

technológiai projektekre koncentrált, ezen ösz-

szeállítás az azokat kiegészítő nem műszaki 

természetű intézkedésekre és kutatásokra 

összpontosít. 

 

 

Uniós politikák és szabályozás 
 

A jelenleg mintegy 50%-osra tehető (és ha 

semmi ellenintézkedés nem történne, 20–30 év 

múlva akár 70%-osra növekvő) függőség az 

energiahordozók importjától jelentős politikai, 

gazdasági, szociális, ökológiai és fizikai koc-

kázatot képvisel az EU számára. A közösség 

energiapolitikáját ismertető, 2000-ben közzé-

tett Zöld Könyv szerint elfogadható árakon, a 

környezeti szempontok és az európai piacon 

folyó egészséges verseny követelményei figye-

lembevételével kell megoldani a térség ener-

giaellátását. A Bizottság 2000 júniusában indí-

totta be az Európai Éghajlat Változási Progra-

mot (ECCP, European Climate Change 

Programme), amely meghatározta az európai 

stratégiát az EU Kiotói Jegyzőkönyv alapján 

tett vállalásainak gyakorlati megvalósítására a 

környezeti politikák érvényesítése útján. Nem 
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kevésbé ambiciózus programot irányoz elő a 

közlekedésben a Bizottság által 2001 szeptem-

berében jóváhagyott Fehér Könyv is, amely 

2010-ig mintegy 60 intézkedést tartalmaz, köz-

tük a megújuló energiaforrásokból termelt 

villamos energia részarányának 22%-ra növe-

lését. A közúti közlekedésre vonatkozóan a 

Bizottság 2001 novemberében cselekvési ter-

vet is ajánlott az alternatív üzemanyagok elter-

jedésének támogatását szolgáló jogi és költ-

ségvetési szabályozás kialakítására. A 15 ak-

kori tagállamra vonatkozó akcióterv szerint 

2020-ra a közúti járművekben felhasznált fosz-

szilis motorüzemanyag 20%-át alternatív 

üzemanyagokkal kell kiváltani, rövidebb távon 

bioüzemanyagokkal (2005-ben legalább 2%, 

2010-ben pedig 5,75%), középtávon földgáz-

zal, hosszabb távon pedig hidrogénnel.  

 

Az EU elkötelezettségét a Hidrogén és Tüze-

lőanyag-elem Magasszintű Munkacsoport 

(High Level Group on Hydrogen and Fuel 

Cells) 2002. évi megalakítása is igazolja, en-

nek feladata a hidrogénnek a közlekedésben, 

az energetikában és másutt történő felhaszná-

lásából származó előnyök felmérése és az e 

területen teendő lépések zökkenőmentesebbé 

tétele. A munkacsoportban helyet kaptak az 

EU nagyobb autógyártó és energetikai vállala-

tai, a hálózati szolgáltatók, a közlekedési válla-

latok, a kutatóintézetek és a megfelelő politi-

kák formálói is. Az EU számára e tudományos 

erőfeszítés hasonló jelentőségű, mint az űrku-

tatási program volt az 1960-as és 1970-es 

években az USA-ban. E célok elérése érdeké-

ben számos intézkedést foganatosítottak a 

költségvetés, az ipar, a regionális fejlesztés és 

a szociálpolitika területén. Mindezekkel a hát-

térben alakította meg – a Bizottság jóváhagyá-

sával – húsz európai partnerszervezet azt a 

konzorciumot, amely a kezdetben az Ötödik 

Kutatási Keretprogram által finanszírozott 

HySociety programot fogja menedzselni. A 

jelenleg érvényes Hatodik Kutatási Keretprog-

ramban a hidrogénnel kapcsolatban előirány-

zott kutatás a Miniszterek Tanácsa által nem-

rég jóváhagyott hét fő tematikus fejlesztési 

prioritás egyike, a „Fenntartható fejlődés, glo-

bális változások és ökoszisztémák” része. A 

hét fő irány együttesen 2002–2006 között 17,5 

milliárd eurót használhat fel olyan új eszközök 

kialakítására, amelyek az Európában folyó 

kutatások integrálását és a tudás, valamint az 

új technológiák belső piacának létrehozását 

eredményezhetik.  

 

 

A hidrogénhez kötődő 
fontos kutatási programok 
 

A hidrogén energetikai hasznosításával kap-

csolatban a 70’-es évek elejétől már jelentő-

sebb mértékben folyó kutatások az Egyesült 

Államokban 1979-ben, a „Stratégiai terv a 
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hidrogénprogramért” néven indultak meg, cél-

kitűzésük a hidrogén, mint költséghatékony 

energiahordozó elterjesztésének támogatása az 

áramszolgáltatóknál, az épületekben és a köz-

lekedésben is. A „Vízió 21 program” környe-

zettiszta, CO2-t nem kibocsátó energiatermelő 

technológiák kifejlesztésére irányul; a program 

ütemterve 2030-ig és azon túl is kitekintve 

megjelöli azokat a területeket, ahol a hagyo-

mányos fosszilis fűtőanyagokról hidrogénre 

állnak majd át. 

 

Míg az USA és Japán nagy összegű beruházá-

sainak köszönhetően vezető helyet foglal el a 

tüzelőanyag-elemekkel kapcsolatos kutatások-

ban, az EU erre jóval kevesebb eszközt fordít, 

és azt is elaprózva, nem a kellő szerkezetben 

használja fel. Az USA-ban például Bush elnök 

nemrég jelentette be, hogy a 2002-ben indított 

FreedomCar program kiegészítéseként beindul 

a hidrogén energetikai hasznosításával össze-

függő FreedomFUEL kezdeményezés is. Míg 

a FreedomCar fő célként praktikus és megfi-

zethető hidrogénhajtású gépkocsik létrehozását 

tűzte ki célul, a FreedomFUEL a tüzelőanyag-

elemekben és az energiatermelésben felhasz-

nálható hidrogén gyártástechnológiájának, 

valamint a megfelelő tároló és elosztó infrast-

ruktúra kiépítésének korszerű megoldásait 

kutatja. Az ötéves futamidő alatt e két program 

1,7 milliárd dollárt használhat fel. Japánban az 

Új Energiák és Ipari Fejlesztések Szervezete 

(NEDO, New Energy and Industrial 

Technology Development Organization) által 

irányított WE-NET projekt keretében 28 évre 

11 milliárd USD-t irányoztak elő, amelyet 

2020-ig három lépcsőben, hidrogénalapú ener-

getika kiépítésére használnak fel. Igen sikeres 

nemzetközi program a Euro-Quebec Vízalapú 

Hidrogén Kísérleti Projekt (EQHHPP, Euro-

Quebec Hydro-Hydrogen Pilot Project), amely 

kanadai-európai közös hidrogén-energetikai 

fejlesztésekkel foglalkozik.  

 

A tisztán európai projekteket áttekintve megál-

lapítható, hogy 1988 és 1999 között mintegy 

336 különálló, a hidrogén energetikai felhasz-

nálásával kapcsolatos kutatási, fejlesztési és 

demonstrációs tevékenységet folytattak. Mind-

azonáltal az Európai Unióban a hidrogénnel 

kapcsolatban jelenleg folyó kutatás elaprózott-

nak minősíthető, és messze lemarad az USA és 

Japán mögött. Hidrogénnel kapcsolatos kuta-

tásra például évente eddig átlagosan 50–60 

millió eurót fordítottak, és az 1997–2002-es 

időszakban a tüzelőanyag-elemek kutatására 

összesen 120 millió euró jutott. A 2003–2006-

os időszakra már több százmilliós nagyságren-

dű lesz ez a forrás.  

 

Jelenleg több, Európa-szerte végzett kutatási 

tevékenység folyik a hidrogén hasznosításával 

összefüggésben, ezek közül érdemes kiemelni 

a következőket: 
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• Az EIHP I és II – az Európai Integrált Hid-

rogén Projektek, amelyek gépjárművekre 

vonatkozó szabványokkal és rendelkezé-

sekkel; a hidrogénes készülékek üzembiz-

tonsági kérdéseivel; az üzemanyag-

infrastruktúra gépjárművekhez illeszkedő 

részeihez tartozó alkatrészek szabványaival 

és az alacsony, illetve magasnyomású 

üzemmód előnyeinek és hátrányainak vizs-

gálatával foglalkoznak. 

• CUTE – Tiszta Városi Közlekedést Euró-

pának: ennek keretében üzemel a világ leg-

nagyobb hidrogénhajtású kísérleti busz-

flottája. A demonstrációs célokból Európa 

kilenc városában több mint két éve üzemelő 

27 autóbuszt hidrogénnel működő tüzelő-

anyag-elemek hajtják. 

• A RES2H2 – Kísérleti Klaszter Projekt a 

megújuló energiaforrásoknak a hidrogén 

révén az energetikába való integrálását 

szolgálja. A hidrogén előállítása megújuló 

forrásokból a fenntartható fejlődés szem-

szögéből igen fontos, e projekt a hidro- 

gén környezettiszta gyártásának és táro-

lásának megoldhatóságát hivatott bemu-

tatni. 

• ECTOS – Környezetkímélő Városi Köz-

lekedési Rendszer, amelynek keretében Iz-

land nehéz éghajlati viszonyai között tesz-

telik a hidrogénhajtású buszok működését 

és a nagyközönséggel való elfogadtatható-

ságát. 

• EURO-HYPORT – megvalósíthatósági 

tanulmány arról, miként lehetne exportálni 

Izlandról az európai kontinensre hidrogént 

(Izland kormánya célul tűzte ki, hogy a szi-

getország lesz a világelső a hidrogénalapú 

gazdaság gyakorlati megvalósításában). 

• FEBUSS – Olyan tüzelőanyag-elemes 

energiarendszerek, amelyeket nagyobb mé-

retű gépjárművekre, buszokra és helyhez 

kötött alkalmazásokra szabványosítottak. E 

projekt keretében 2002 és 2007 között olyan 

optimális tüzelőanyag-elemes villamosener-

gia-termelő modult fejlesztenek ki, amely a 

tömegközlekedés járműveiben és energia-

átalakítóiban való működésre alkalmas. 

• FUCHSIA, HYMOSESS és HYSTORY – 

hidrogén tárolásánál felhasználható korszerű 

anyagok létrehozására irányuló klaszter-

projektek (fémhidridek, szén-nanostruktú-

rák, alkalmazások erőművekben és hajókon). 

• HYNET – tematikus hálózat keretében fo-

lyó munka, amely a hidrogén hasznosításá-

val összefüggő olyan stratégiák kialakításá-

ra irányul, amelyek révén a hidrogént pán-

európai szinten könnyebben lehetne ener-

giahordozóként felhasználni. 

• ACCEPTH2 – a hidrogénre alapozott köz-

lekedési technológiák elfogadtatása a nagy-

közönséggel. 

• CP2FC – a tüzelőanyag-elemek elterjedé-

sének támogatásával összefüggő kritikus 

útvonalak feltérképezése. 
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• Szárazföldi közlekedési eszközök tüzelő-

anyag-elemes hajtással – az e témában 

kutató klaszterhez kilenc projekt tarto- 

zik (FUERO, PROFUEL, BIOH2, 

DREAMCAR, AMFC, PEM-ED, ASTOR, 

MINIREF ÉS ACCEPT). A munkákban 14 

ország 50 szervezete vesz részt az autóipar-

ból és a beszállítóktól. A cél meghatározott 

kulcsparamétereket teljesítő, üzemképes 

technológiák létrehozása és bemutatása. 

 

Ez a (még csak nem is teljes) felsorolás is bi-

zonyítja az európai kutatások sokszínűségét, 

kevésbé jóindulatú megfogalmazásban elapró-

zottságát. Emellett a Nemzetközi Energia 

Ügynökség (IEA) több mint 20 éve dolgozik a 

hidrogénre támaszkodó technológiai fejlesztés 

területén, az új hajtóanyag elfogadtatása és 

széles körű hasznosítása érdekében. Az ezt 

szolgáló megvalósítási megállapodásban részt 

vevő partnerek: Kanada, az Európai Bizottság, 

Japán, Litvánia, Hollandia, Norvégia, Spa-

nyolország, Svédország, Svájc és az Egyesült 

Államok.  

 

 

A HySociety projekt 
 

A fent leírt európai kutatási/fejlesztési tevé-

kenység csupán a világszerte, mindenekelőtt 

Japánban, az USA-ban és Kanadában folyó 

hasonló célú tevékenység szerény kiegészíté-

sének tekinthető. E munka sikeres kiteljesítése 

érdekében fontos szerepe lehet a hidrogén, 

mint energiahordozó európai elterjedését gátló 

nem műszaki jellegű tényezők felmérésének – 

ezzel kíván az Izlandot és Norvégiát is bekap-

csoló HySociety program foglalkozni. A hid-

rogénre alapozott energiagazdaság létrehozá-

sával és működtetésével összefüggő általános 

kérdéseket áttekintve, mindenekelőtt négy 

vertikális probléma érdemel figyelmet: a hid-

rogén gyártása, tárolása, elosztása és felhasz-

nálása (1. ábra). Mindezek fölött helyezkedik 

el a társadalom és a végfelhasználó, számos 

horizontális jellegű problémával: az üzembiz-

tonság, a törvények és szabványok, a környe-

zeti hatások, valamint a köztes térben a megle-

hetősen bizonytalanul definiált akadályozó 

tényezők, amelyek leküzdésére a HySociety-t 

életre hívták.  
 

 
 

1. ábra A HySociety projekt áttekintése 
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• irányelvek kialakítása az akadályok leküz-

désére; 

A HySociety eredetileg az Ötödik Kutatási 

Keretprogram által finanszírozott ENERGY 

program rövid távra (2 év) szóló kiegészítő 

intézkedése volt a hidrogén hasznosításával 

összefüggő programok bővítésére. Meg kell 

határoznia az Európai Unióban a hidrogén 

hasznosításával kapcsolatosan regionális és 

társadalmi szinten szükséges intézkedéseket, 

valamint a megvalósításukat gátló, nem mű-

szaki természetű tényezőket, cselekvési tervet 

is készítve azok leküzdésére. A más európai 

projektekkel való esetleges átfedések elkerülé-

sét és a jó együttműködést úgy érik el, hogy a 

program fő résztvevői dolgoznak a többi pro-

jekt keretében is. A HySociety például szoro-

san együttműködik a hidrogén tematikáját át-

fogó HyNet-tel, amely a projekt megvalósítá-

sával járó olyan fejleményekre is rámutat, 

amelyek más, a hidrogénhez kötődő kutatási 

programok kiindulási pontjának is tekinthetők. 

A projekt széles körben tudatosítja a közvéle-

ményben a hidrogénre támaszkodó társadalom 

megvalósítása kapcsán felmerülő lehetősége-

ket és kihívásokat, hogy párbeszéd induljon be 

az érintett érdekcsoportok között, és könnyebb 

legyen az átmenet a fosszilis fűtőanyagoktól a 

hidrogént hasznosító fenntartható energiagaz-

daság létrehozására.  

• a hidrogén hasznosítása okozta társadalmi 

változások mélyreható vizsgálata; 

• konkrét intézkedések kitűzése cselekvési 

terv keretében a hidrogénre támaszkodó tár-

sadalom megvalósítására. 

 

A 14 európai országból származó 20 szervezet 

(1. táblázat) alkotta konzorciumba Norvégiát 

és Izlandot is bevonták, de felvették a kap-

csolatot az újonnan csatlakozott tíz ország 

megfelelő szervezeteivel (energiaügynöksé-

gek, nemzeti laboratóriumok és nagyobb mű-

szaki főiskolák), valamint a három jelenlegi 

tagjelölt országgal (Bulgária, Románia és Tö-

rökország) is.  

 

 

A projekt szervezete és 
megvalósításának várható lépései 
 

A projekt irányításáért és a végrehajtás techni-

kai/adminisztratív általános felügyeletéért a 

Lisszaboni Műszaki Főiskola felelős. A külön-

féle feladatokat tartalmazó, öt csomagra (work 

package) felosztott munkaprogramot külön 

témavezetők irányítják, megfelelő munka-

tervek (2. táblázat) alapján. Következzen tehát 

az egyes munkacsomagok vázlatos ismerte-

tése. 

 

E célok elérése érdekében a projekt egyszerű 

munkamódszert követ: 

• az akadályozó tényezők azonosítása;  
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1. táblázat 
A konzorciumban részt vevő partnerek 

 
Ausztria 
Belgium 
Belgium 
Európa 
Finnország 
Franciaország 
Németország 
Németország 
Németország 
Görögország 
Izland 
Olaszország 
Hollandia 
Norvégia 
Portugália 
Portugália 
Spanyolország 
Svédország 
Svédország 
Egyesült Királyság 

EVA 
Ulg 
VITO 
AVERE 
VTT 
CNRS 
ISI 
LBST 
VGB 
NTUA 
INE 
ENEA 
ECN 
SINTEF 
IST 
SRE 
INTA 
Sykraft 
RF 
ICSTM 

Osztrák Energiaügynökség 
Liége-i Egyetem 
Flamand Műszaki Kutatóintézet 
Európai Villamos Jármű Társaság 
Finnország Műszaki Kutatási Központja 
Francia Nemzeti Tudományos Kutatási Központ  
Fraunhofer Rendszer- és Innovációs Kutató Intézet 
LB-Systemtechnik GmbH (az IST alvállalkozója) 
Power Tech 
Athéni Nemzeti Műszaki Egyetem 
Izlandi Új Energia (az IST alvállalkozója) 
Az Új Technológiák, Energia és a Környezet Olaszországi Ügynöksége 
Holland Energetikai Kutatóközpont 
Norvég Energetikai Kutatóintézet 
Portugál Műszaki Főiskola 
Soluções Racionais de Energia (az IST alvállalkozója) 
Spanyol Légiközlekedési Műszaki Intézet 
Energia Kereskedelmi Intézet 
Rogaland Research Kutatóintézet 
Imperial College (Tudományos, Műszaki és Orvosi Egyetem) 

 
2. táblázat 

A csomagokra osztott feladatok 
 
Az egyes csomagok kódjai és irányítói 

WP1-ECN Támogató környezet kialakítása a hidrogénre alapozott európai társadalom létrehozásához, az akadályozó tényezők, 
valamint kiküszöbölésükhöz és/vagy mérséklésükhöz szükséges intézkedések azonosítása. 

WP2-FhG/ISI Elemzés a hidrogén hasznosítására támaszkodó társadalom megvalósításának műszaki, szociális, gazdasági 
és környezeti hatásairól, mind helyhez kötött, mind mozgó objektumokban 

WP3-ENEA Komplett cselekvési terv kidolgozása a hidrogénre alapozott társadalom európai megvalósítására 

WP4-IST A projekt irányítása 

WP5-IST Az eredmények elterjesztése 

 
Az első, WP1 kódú feladatcsomag a hidrogén-

re támaszkodó társadalom létrehozása szem-

pontjából kedvező környezet kialakítására irá-

nyul, és a következő feladatokat tartalmazza:  

1. a folyamatban lévő projektek és programok 

azonosítása;  

2. a hidrogén hasznosítását akadályozó ténye-

zők feltárása;  

3. javaslatok e tényezők kiküszöbölésére 

és/vagy mérséklésére. 

A WP2 munkacsomagok keretében folyó 

elemzés fázisai:  

1. Tanulmány készítése a hidrogénre támasz-

kodó társadalom létrehozásának technoló-

giai hatásairól, figyelemmel a hidrogén 

(központilag vagy elszórt helyszíneken 

végzett) gyártására, tárolására, elosztására, 

hasznosítására (tüzelőanyag-elemek, fo-

lyamatok és szintézis) és azok költségvon-

zataira.  
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2. Integrált rendszerszemléletű elemzés a 

hidrogén gyártására, tárolására, elosztására 

és végső felhasználására vonatkozó terve-

zési és üzemeltetési kérdésekről, valamint 

hatástanulmány a meglévő rendszerekkel 

való összehangolásuk lehetőségeiről.  

3. Vizsgálat a hidrogénre támaszkodó társa-

dalom által az európai gazdaságra gyako-

rolt általános hatásokról, beleértve a mun-

kaerő-áramlást, az ipari versenyképesség és 

a gazdasági szerkezet várható alakulását. 

Ennek kapcsán át kell tekinteni az ellátás 

biztonságát, a hidrogén hasznosításának tu-

lajdoníthatóan csökkenő CO2-kibocsá-

táshoz kapcsolódó gazdasági megtakarítá-

sokat és a tőkepiacok szerepét a hidrogén 

hasznosításához szükséges infrastruktúra 

létrehozásának finanszírozásában.  

4. A társadalmi hatások előzetes felmérése – 

figyelemmel a hidrogénhasznosítás üzem-

biztonságának lehetséges kedvezőtlen meg-

ítélésére és a különböző szereplők (politi-

kaformálók, ipar, oktatási intézmények és 

a nagyközönség) megfelelő ismereteinek 

szintjére.  

5. Környezeti hatásvizsgálat a hidrogénre 

támaszkodó társadalom működésével kap-

csolatban – megfelelő forgatókönyvek fel-

rajzolásával, amelyek életciklus-elemzéssel 

összehasonlítják az egyes megoldásokat a 

fosszilis fűtőanyagot felhasználó hagyo-

mányos változatokkal. A tanulmány a tel-

jes hidrogénciklusra (gyártásától végső fel-

használásáig) kiterjedő életciklus-elemzés 

segítségével foglalkozni fog a CO2-kibo-

csátásokkal és a városi levegőminőség vár-

ható alakulásával is.  

 

A WP3 jelzésű akcióterv hat témát fog át:  

1. Javaslatok a politikai és költségvetési támo-

gatás megszerzésére a helyszíni próbaüze-

meltetés állami támogatásával, adókedvez-

ményekkel, szubvenciókkal, a Kiotói Jegy-

zőkönyv kapcsán a kormány által nyújtandó 

kutatási és fejlesztési támogatással.  

2. Valamennyi európai állam számára elfo-

gadható jogi szabályozás és szabványok be-

vezetése és érvényesítése a hidrogént hasz-

nosító infrastruktúra biztonságos kiépítése 

és általános használatbavétele érdekében.  

3. Nyilvános oktatási és kommunikációs 

programok a megfelelő kormányszerveze-

tek, döntéshozók és politikaformálók, ipari 

és üzleti vezetők, iskolák és egyetemek, 

műszaki tanfolyamok és a nagyközönség 

számára.  

4. Javaslatok a hidrogénciklusnak a meglévő 

infrastruktúrába integrálására, beleértve a 

jelenleg üzemelő városi hálózatokat is, va-

lamint akciók a hidrogén gyártására, táro-

lására, elosztására és végső felhasználására 

szolgáló új infrastruktúra létesítésének tá-

mogatására. Ebben a részben kellő figyel-

met kap az autóipari piac jelentősége és 
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speciális igényei a hidrogénellátás tekinte-

tében.  

5. A hidrogén feltételezett magas szintű tár-

sadalmi integrálásához szükséges, hogy 

speciális tudású munkaerő álljon rendel-

kezésre. Bár szakmai ismeretek tekinte-

tében jelenleg még nem érzékelhető je-

lentős eltérés, a lehetséges problémák ke-

zelése érdekében fel kell venni a kapcsola-

tot az iskolákkal és más oktatási intézmé-

nyekkel.  

6. Az ismeretek terjesztése a hidrogén hasz-

nosítása és hatásai iránt érdeklődő tagál-

lamok és a csatlakozás előtt álló országok 

körében. 

 

A WP4 jelzésű akcióterv a projekt lebonyolítá-

sával, a WP5 pedig az eredmények elterjeszté-

sével foglalkozik, a következők szerint:  

1. A projektet és a hidrogénre támaszkodó 

társadalom jellegzetességeit ismertető bro-

súrák terjesztése megfelelő csatornákon ke-

resztül. Ezek tartalma reklámcélú CD-

ROM-okon is elérhető lesz majd.  

2. Az információk és az elért eredmények 

terjesztése az erre a célra létesített interne-

tes honlapon [2].  

3. Szakmai műhely (workshop) a Clean Air 

2003. Konferencia keretében (Nemzetközi 

Konferencia a Tiszta Levegőt Szolgáló 

Energiáról), amelyet Lisszabonban, 279 

energetikai szakember részvételével ren-

deztek meg a hidrogén hasznosításában el-

ért előzetes eredményekről. Az informáci-

ók mintegy 5000 szakemberhez jutottak el 

szerte a világon.  

4. A projekt lezárásakor nyílt fórumot szer-

veznek, amelyen a nyilvánosság elé terjesz-

tik és megvitatják az összes kapott ered-

ményt. A Brüsszelben sorra kerülő ren-

dezvényre meghívják a sajtó képviselőit is.  

5. A 2004-ben lezajlott athéni olimpián nép-

szerűsítették a hidrogénre támaszkodó tár-

sadalomban elterjesztendő hidrogénhajtású 

gépkocsikat.  

6. Szereplés nemzetközi konferenciákon és 

kommunikációs célú bemutatókon a 

HySociety megismertetése és népszerűsíté-

se céljából, amelyre a munkában részt vál-

lalt egyetemek és kutatóintézetek szakértőit 

kérik fel. E tevékenység a projekt megva-

lósítása időszakában folyamatos lesz, és 

nem kötődik előzetes ütemtervhez.  

7. az Európai Energia Alapítvány (European 

Energy Foundation) rendezvénye a 

HySociety megvalósítása terén elért ered-

mények megvitatása céljából, Európa ener-

getikai jövője szemszögéből. 

 

 

Összegzés, várható eredmények 
 

A program várható eredményei a következők 

szerint csoportosíthatók:  
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 a hidrogénre támaszkodó társadalom meg-

valósítását akadályozó fontosabb tényezők 

számbavétele,  

 közös, összehangolt politikák és intézkedé-

sek jegyzéke a feltárt akadályozó tényezők 

kiküszöbölésére, illetve hatásuk csökkenté-

sére, 

 a technológia területén végrehajtandó fej-

lesztések, módosítások felmérése, 

 az európai hidrogén-infrastruktúra integrált 

elemzése különféle forgatókönyvek alapján, 

 az európai gazdaságban várható változások 

áttekintése, 

 a hidrogénhasznosítás társadalmi hatásainak 

felmérése,  

 a HySociety környezeti hatásainak becslése, 

 javaslatok megfelelő politikai és költségve-

tési intézkedésekre, 

 javaslatok a hidrogénnel kapcsolatos meg-

felelő jogszabályok, szabványok és rend-

szabályok bevezetésére, 

 elterjesztési stratégiák a különböző szerep-

lők körében, 

 Európa szintjén foganatosítandó intézkedé-

sek a hidrogénre támaszkodó társadalom 

megfelelő infrastruktúrájának létrehozására, 

 cselekvési terv a munkások és a mérnökök 

oktatására és képzésére a hidrogénre tá-

maszkodó társadalom igényeihez illeszkedő 

tanfolyamokon, nemkülönben multi-disz-

ciplináris oktatási programok keretében is-

kolások, (makro- és mikroszintű kérdésekkel 

foglalkozó) közgazdászok, környezetgazda-

sági szakemberek, valamint a társadalom- és 

politikatudomány képviselői számára, 

 általános cselekvési terv a hidrogénre tá-

maszkodó társadalom megvalósítására. 

 

A HySociety projekt újdonsága abban áll, 

hogy összehangolt, közös stratégiát fog ered-

ményezni a hidrogén széles körű hasznosításá-

nak felgyorsítására Európában. E program 

célja, hogy elősegítse a hidrogén elfogadtatását 

a közvéleménnyel, a politikaformálókkal és a 

döntéshozókkal, megvitassa az üzleti élet irá-

nyítóival a hidrogénre támaszkodó társadalom 

megvalósításában rejlő üzleti lehetőségeket, és 

serkentse a párbeszédet az összes többi szerep-

lővel (környezetvédelmi, fogyasztóvédelmi 

szervezetek és nem kormányzati szervezetek, 

társulások, helyi önkormányzatok) a hidrogént 

hasznosító társadalom okozta kihívásokról és 

előnyökről. 
 

Összeállította: Dr. Balog Károly 
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