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SZSZÉÉLERLERŐŐ HH22 BuszkBuszköözlekedzlekedééss
•• Quantum Energy Kft. bemutatQuantum Energy Kft. bemutatáásasa
•• SzSzéélerlerőőmműűvek kialakvek kialakííttáása, kivitelezsa, kivitelezéés ls lééppééseisei
•• HidrogHidrogéén n üüzemzeműű buszok kialakbuszok kialakííttáásasa
•• HidrogHidrogéén n üüzemanyagcella mzemanyagcella műűkkööddéése, buszgyse, buszgyáártrtóókk
•• IntegrIntegráált rendszer fellt rendszer felééppííttéésese
•• JogszabJogszabáályi lyi éés engeds engedéélyezlyezéési ksi köörnyezetrnyezet

-- az az áállam jllam jöövvőőbeli szabbeli szabáályozlyozáási feladataisi feladatai
•• JJöövvőőbeli kilbeli kilááttáások, stratsok, stratéégiai elemzgiai elemzééss
•• TTáársadalmi kihatrsadalmi kihatáásoksok



Székház



Quantum Energy stratQuantum Energy stratéégiai egygiai együüttmttműűkkööddéésese



SzSzéélerlerőőmműűvek kialakvek kialakííttáása, sa, 
a kiviteleza kivitelezéés ls lééppééseisei



Szélturbina elem szállítása



Lapát szállítása



Lapátok felhelyezése



Jövő a szélenergia csúcstechnológiás 
vízbontó eljárással való integráció



SzSzéélerlerőőmműű kapacitkapacitáások az sok az EUEU--banban
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IntegrIntegráált rendszer fellt rendszer felééppííttéésese



A beruhA beruháázzáás rs réészeiszei

VVíízbontzbontóó –– hidroghidrogéén termeln termelééss







HidrogHidrogéén alaptulajdonsn alaptulajdonsáágokgok

Legegyszerűbb elem, molekuláris struktúrával, 
kötött állapotban található, színtelen, 
szagtalan, legkönnyebb gáz



HidrogHidrogéén n öösszehasonlsszehasonlííttáásasa



SzSzéén dioxid kibocsn dioxid kibocsááttáás s 
((totaltotal lifelife cyclecycle ofof vehiclesvehicles))



Eredeti alapmodell



Városi tömegközlekedési busz további 
alapmodelljei 



Belső tér kialakítása



Felhajtás – tolókocsival



Hagyományos H2 ICE motor

Üzemanyagcellás rendszerek



HH22 ICE motor mICE motor műűkkööddéésese



Energia tEnergia táárolroláás elves elve



Legközelebbi kút Grazban van (Austria), 
260 km-re Budapesttől



CollesalvettiCollesalvetti –– HH22 áállomllomáás s --OlaszorszOlaszorszáágg



KKéépek a Hpek a H22 kkúúttáállomllomáásrsróóll



AutAutóók a k a ZeroZero RegiobanRegioban



Mobil tMobil tööltltőőáállomllomáások sok 



HidrogHidrogéén szn száállllííttáásasa



Hidrogént üvegszálas tartályban tárolják

TTáárolroláási megoldsi megoldáásoksok



TTööltltőőáállomllomáás modelljes modellje



Toyota Toyota PriusPrius úúj modelljej modellje



Intelligens Intelligens áállomllomááss



Tankolási procedúra…



SzSzüünetmentes alkalmaznetmentes alkalmazáásoksok



JogszabJogszabáályi lyi öösztsztöönznzőők k 

- Elektrolízissel előállított hidrogén legyen a jogszabályokban 
megkülönböztetve a más módon előállított (földgázból 
gőzreformációval, vegyi úton) hidrogéntől.

- Az elektrolízissel előállított hidrogén ne minősüljön 
energiaforrásnak, hanem köztes energiahordozó Az 
elektrolízissel előállított hidrogénre, mint köztes energiahordozóra a 
teljes jövedékiadó-mentességet kaphassunk, mivel a buszok 
meghajtásáról villanymotor gondoskodik. A hidrogén az áram 
tárolására szolgál. 

- 0%-os Áfa kulcs megállapítása amennyiben a hidrogén 90%-
ban megújuló energiaforrásból lett előállítva. 

- A villamosenergia-törvényben a megújuló energiaforrás mellett 
definiálni szükséges a CO2 kibocsátásmentes energiaforrásokat
is.  (szálerdők kivágása, atomenergia hasznosítása)



JogszabJogszabáályi lyi öösztsztöönznzőőkk

TTööbblbbléépcspcsőős ts táámogatmogatáási rendszert kell kisi rendszert kell kiééppííteniteni. A meg. A megúújuljulóó
energiaforrenergiaforráások kisebb msok kisebb méértrtéékkűű ttáámogatmogatáást kapjanak, mint azok, st kapjanak, mint azok, 
amelyek COamelyek CO22 kibocskibocsááttáásmentesek smentesek éés megs megúújuljulóók is egyben.k is egyben.

A villamosenergiaA villamosenergia--ttöörvrvéényben nyben definidefiniáálni lni éés szabs szabáályozni kell a lyozni kell a 
rendszerirrendszeriráánynyííttóó ááltal vezltal vezéérelt fogyasztrelt fogyasztóókat iskat is..
Legyen biztosLegyen biztosíított a tott a hidroghidrogéénbontnbontáással paritssal paritáásban lsban léévvőő
szszéélerlerőőmműűvek szvek száámmáára a mra a műűkkööddéési engedsi engedéélyly

MMáás megs megúújuljulóó energiaforrenergiaforráások is sok is áálljanak rendelkezlljanak rendelkezéésresre
A hA háállóózaton legyen biztoszaton legyen biztosíított a tott a „„zzööld ld ááramram”” éés az eredetigazols az eredetigazoláás s 
rendszererendszere kidolgozott rendszerekidolgozott rendszere

A kA köözlekedzlekedéési vsi váállalatok az elllalatok az elööregedett leamortizregedett leamortizáált buszok helyett mlt buszok helyett máár r 
hidroghidrogéén hajtn hajtáássúú buszokat vbuszokat váássáároljanak.roljanak.



RegionRegionáális projekteklis projektek



EsettanulmEsettanulmáány ny –– baleset szimulbaleset szimuláácicióó









HidrogHidrogéén n áár elr előőrejelzrejelzéés 2010s 2010--rere

cc. 200-400 
HUF/kg

0,8-1,5 
EUR/kg

Benzin 
egyenértékben



Köszönjük a 
figyelmét!

Molnár László
Ügyvezető Igazgató

Quantum Energy Kft.

www.quantumenergy.eu
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