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Közlekedés a kihívások időszakában

a mai kihívások
• pandémia

• háború

• klímaváltozás 

• erőforrások elapadása

Energia-, élelmiszer- és vízválság; 

éghajlati zavarok; hanyatló 

halászat; az óceánok 

elsavasodásának fokozódása; 

kialakuló betegségek; és a növekvő 

antibiotikum-rezisztencia példák a 

súlyos, összefonódó globális 

kihívásokra, amelyeket az emberi 

tevékenység felgyorsuló léptéke 

szül. Mindezek meghaladják a 

velük és kölcsönhatásaikkal 

foglalkozó intézmények fejlődését.   
[Science, 2009.]

Széteső világunk
A globális anarchia veszélye
[Encyclopeadia Britannica 1985.]



antropocén
Antropocén: (nem hivatalos) új 
földtörténeti korszak, az emberi 
tevékenység a Föld 
ökoszisztémáira gyakorolt jelentős 
és globális hatásainak 
következménye. 

A Nagy Gyorsulás (The Great 
Acceleration): a különböző 
területek folyamatos és egyidejű 
exponenciális növekedése.



mobility + 
clean energy
(2021.)

$500 milliárd
beruházás

[McKinsey, 2022]



IEA (2020), Energy Technology Perspectives 2020, IEA, Paris 
https://www.iea.org/reports/energy-technology-perspectives-
2020

Légiközlekedés
Hajózás

Közepes- és
nehézjárművek

Személyautók

A CO2-kibocsátás 
csökkentése a távolsági 
szállítási módokban –
középpontban a nehéz 
teherszállítás, a tengeri 
hajózás és a légi 
közlekedés – különösen 
nehéz ezek energia- és 
teljesítménysűrűségi 
követelményei miatt: a 
műszakilag életképes 
alternatív üzemanyag-
technológiák még nem 
kellően fejlettek.









Kritikus elemek listája 2020



Projection of worldwide 
lithium demand from 

2019 to 2030
(in 1,000 metric tons of 

lithium carbonate 
equivalent)
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H2 Hype(=felhajtás)?

• több mint 30 ország tett közzé hidrogén-ütemtervet (köztük 
Magyarország), ~70 milliárd dollár állami finanszírozást irányoztak elő, 

• több mint 200 projektet jelentettek be, (~300 milliárd dolláros 
beruházást hajtanak végre 2030-ig.)  

• A „szürke” hidrogént szénmentes változatokra kell cserélnünk: vagy 
„kékre” (földgázból + CCS) vagy „zöld”-re (elektrolízissel megújuló 
energiával). 

[https://www.forbes.com/]



A hidrogén belső égésű motorok fejlesztése az utóbbi időben 
egyre nagyobb érdeklődést vált ki, különösen a nehéz 
tehergépjárművek esetében. Ennek indítékai azok, hogy 

• egy áthidaló technológia a jövőbeni éghajlati CO2-
kibocsátási célok elérése érdekében, és 

• a technológia jobban kompatibilis a meglévő autóipari 
ismeretekkel és gyártással.



Zöld hidrogén

A zöld hidrogént a többlet megújuló energiaforrásokból, például nap- vagy szélenergiából származó tiszta elektromos áram felhasználásával állítják elő a víz elektrolízisére.

Kék hidrogén

A kék hidrogént főleg földgázból állítják elő, gőzreforming segítségével, a kibocsátás hidrogén és szén-dioxid. Ez azt jelenti, hogy a szén-dioxid leválasztása és tárolása (CCS) elengedhetetlen a szén 

csapdázásához és tárolásához.

Szürke hidrogén

A szürke hidrogént földgázból vagy metánból állítják elő, metán gőzreformálásával, de a folyamat során keletkező üvegházhatású gázok felfogása nélkül.

Fekete és barna hidrogén

Fekete- vagy barnaszenet használnak a hidrogén-előállítási folyamatban, ezek a fekete-barna hidrogének a zöld hidrogén abszolút ellentéte a hidrogénspektrumban, és a leginkább káros a környezetre.

Rózsaszín hidrogén

A rózsaszín hidrogént atomenergiával meghajtott elektrolízissel állítják elő. (lila hidrogén vagy vörös hidrogén).

Türkizkék hidrogén

A türkizkék hidrogént metánpirolízissel állítják elő: hidrogén és szilárd szén keletkezik. Alacsony kibocsátású hidrogénként értékelhetik, attól függően, hogy a termikus folyamatot megújuló energiával 

hajtják végre, és a szenet tartósan tárolják-e vagy használják fel.

Sárga hidrogén

A sárga hidrogén egy viszonylag új kifejezés a napenergiával elektrolízissel előállított hidrogénre.

Fehér hidrogén

A fehér hidrogén egy természetben előforduló geológiai hidrogén, amely földalatti lerakódásokban található, és repedés (fracking) során keletkezik.



•A MOL a Dunai Finomítóban

o 22 millió € beruházás után

o 2023-tól évente 1600 tonna zöld hidrogént fog előállítani

o megújuló elektromos árammal.

[MOL 2022. április 27.]

•Az  EU 5.2  milliárd  € költségvetésű IPCEI Hy2Use projektje a 
hidrogén értéklánc nagy részét támogatja, mint:

nagyméretű elektrolizáló berendezések és közlekedési 
infrastruktúra kiépítése - alacsony CO2-kibocsátású hidrogén 
előállítására,  tárolására és  szállítására
technológiák kifejlesztése a hidrogénnek több ágazat 
folyamataihoz, különösen az acél-, a cement- és az üvegiparban.

(Ebben 13 EU tagállam vesz részt – mi sajnos nem.)



A Kormány hidrogénstratégiát fogadott el, két hidrogén 

völgyet is kiépítenek Magyarországon, az egyiket Paks-

Dunaújváros, a másikat Miskolc térségében.

ttps://www.h2bulletin.com/
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Az Amogy
Inc bejelentette a
világ első
ammóniával
hajtott, nulla
károsanyag-
kibocsátású
traktor sikeres
bemutatóját
01 June 2022, 
[https://www.renewableenergymagazine.com/]

https://www.amogy.co/
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2 H2O = 2 H2 + O2 (elektrolízis)

CO2 + 3 H2 = CH3OH + H2O

2 CH3OH + 3 O2 = 2 CO2+ 4 H2O



Metanol gazdaság

Beyond Oil and Gas: The Methanol Economy , George A. Olah, Alain 
Goeppert, G. K. Surya Prakash, Wiley-VCH, 2006

Oláh György Nobel díjas magyar származású amerikai 
vegyészprofesszor

• Metanol energiatárolásra alkalmas.

• A metanol alkalmas a benzin helyettesítésére.





Herman Edit, Kádár József, Martinás Katalin, Bezegh András:  A kukorica alapú 

bioetanol magyarországi gyártásának exergiaelemzése,  Fizikai Szemle 
(2013) vol.4. p.125. Konklúzió

A számításokat összefoglalva arra a 
következtetésre kell jutnunk, hogy fizikai 
szempontból a bioetanol előállítása és 
felhasználása hosszú távon nem alkalmas a 
fosszilis üzemanyagok kiváltására. 
…
Levonhatjuk azt a következtetést, hogy 
bioetanolt használni (hazánkban) nem 
célszerű, bármilyen is a pénzügyi 
támogatottsága.  
…



Témák

• Következtetések

• Vagy más

• Metanol

• Ammónia

• Hidrogén

• Kihívások













Témák

• Következtetések

• Vagy más

• Metanol

• Ammónia

• Hidrogén

• Kihívások



Következtetések
A közlekedés területén

• óriási változások várhatóak,

• óriási ráfordításokkal,

• rendkívül rövid idő alatt.

A jelenlegi infrastruktúra, a mobilitást szolgáló ipar és 
szolgáltatások lecserélődnek.

Egyelőre nincs nyertes megoldás. 
Tanulni, tanulni, tanulni + tanulni!
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Köszönöm megtisztelő figyelmüket!



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Q:  Kérdés van-é?


