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Felhasználnák a hidrogént
Románia életbe ültetné a kutatások eredményeit
• Európai trendhez 
csatlakozva, a jövőben 
Románia is ki szeretné 
aknázni a hidrogént, 
mint alternatív ener-
giaforrást. Bár a ku-
tatások évtizedek óta 
folynak, a megvalósí-
tások még gyermekci-
pőben járnak.

S Z U C H E R  E R V I N

Romániának fel kell készülnie 
a hidrogén előállítására és 
felhasználására, mint alterna-

tív energiaforrás; az elkövetkezendő 
időszakban az Európai Unió számos 
ilyen jellegű projektet készül támo-
gatni, ezt érdemes lenne kihasználni 
– vonták le a következtetést a buka-
resti Victoria-palotában tartott RO–
HydroHub – a hidrogén, mint alter-
natív energiaforrás című konferencia 
résztvevői. A kormány mellett mű-
ködő Fenntartható Fejlődés Főosz-
tály által szervezett esemény célja 
a hidrogén által kínált lehetőségek 
feltárása volt, egy környezetbarát 
energiaágazat fejlesztése érdekében. 
A kezdeményezők azt szeretnék, ha 
Romániában is előrelépés történne 
a kutatás felgyorsításában. Ugyan-
akkor időszerűnek tartják az intéz-
ményi keret fejlesztését a hidrogén 
széles körű felhasználásával kapcso-
latos beruházások és alkalmazások 
ösztönzése céljából is.

Egyeztetés a fejlesztésről

A megbeszélések a hidrogén és 
az új energetikai technológiák 
romániai hálózati központjának 
fejlesztésére összpontosítottak, 
amelyet nemrégiben hoztak lét-
re a kormány által elfogadott 
memorandum alapján, és amely 

Borbély László szerint a verseny-
képesség pólusa lehetne a hidro-
gén értékesítésével kapcsolatos 
kutatás-fejlesztés-innováció szem-
pontjából. A Fenntartható Fejlő-
dés Főosztályát vezető egykori 
RMDSZ-csúcspolitikus sikerként 

könyvelte el, hogy a hazai döntés-
hozásban résztvevő valamennyi 
felet egy asztalhoz lehetett ültet-
ni. „Európa, egy változó világban, 
az éghajlati semlegesség felé való 
áttérés felé halad. A koronavírus 
járvány nem állította le a szeny-
nyezőanyag-kibocsátás csökken-
tésére irányuló európai törekvé-

seket. A hidrogén alkalmazásával 
kapcsolatban érdekes információ, 
hogy az EU célja, hogy 2030-ra a 
hidrogénhajtású járművek száma 
meghaladja a 2,6 milliót. A társa-
dalmi-gazdasági újjáépítés való-
színűleg figyelembe veszi majd a 
környezetre gyakorolt hatást. Ro-
mániának fontos szereplővé kell 
válnia, és ki kell aknáznia ezen a 
téren rejlő lehetőségeket” – hang-
súlyozta Borbély.

Többféle felhasználási mód

Noha még nem vetekednek sem ár-
ban, sem népszerűségben az elekt-
romos árammal működő autókkal, 
Nyugat-Európában egyre több hidro-
génhajtású személygépkocsi került 
forgalomba. Ezzel szemben a hazai 
autóipar még távol áll attól, hogy Pi-

teşti-en vagy Craiován hidrogénmeg-
hajtású gépkocsikat állítson elő. Ro-
mániában mindössze az olajfi nomítók 
némelyike használ hidrogént, noha 
az autók mellett a hajók, a kisebb hő-
központok esetében is szolgálhatna 
alternatív energiaforrásként. Ugyan-
így a műtrágya előállításában is lehet-
ne hasznosítani. „Sajnos mi jóformán 
megrekedtünk a kutatás szintjén, 
amely viszont nagyon hosszú évekre 
tekint vissza. Most megtettük az első 

komolyabb lépést arra, hogy gyakor-
latba próbáljuk ültetni mindazt, ami 
a fejlettebb országokban működik” 
– nyilatkozta lapunknak Borbély 
László. Kérdésünkre a fenntartható 
fejlődésért felelős államtanácsos elis-
merte, hogy magának a hidrogénnek 
az előállítását még nem lehet környe-
zetkímélő műveletnek nevezni, de, 
mint mondta, a tudomány abba az 
irányba segíti. Összehasonlításként 
Borbély a villannyal működő autó 
példáját hozta fel, amelyek ugyan 
nem szennyezik a levegőt, de a lecse-
rélendő akkumulátoruk egyáltalán 
nem környezetbarát.

Energiaforrás és energiahordozó

A tudósok szerint a hidrogén nem-
csak energiaforrás, hanem ener-
giahordozó is. Az előállítása során 
felhasznált energiát képes időben és 
térben eltolva leadni. Így a hidrogén 
segítségével hatékonyan tárol-
ható és szállítható az energia. 
A hidrogén egyik legnagyobb 
előnye az energia-diverzifi ká-
ció: többféle módon, külön-
böző forrásokból állítható elő. 
Technológia szempontjából a 
földkerekség egyik legfejlettebb 
országának számító Japánban a ter-
vek szerint még az idén elkezdi mű-
ködését a világ egyik legnagyobb, 10 
ezer kilowattos hidrogén elektrolizáló 
üzeme. A fukusimai kutatási telepen 
napenergia segítségével készülnek 
előállítanak évi száz tonna hidrogént. 
A szakemberek azonban azzal is tisz-
tában vannak, hogy a hidrogén sem 
most, sem a közeljövőben nem fogja 
felvenni a versenyt a fosszilis üzem-
anyagokkal megtermelt energiával. 
Alternatívának viszont kiváló.

A jövő autója? 2030-ra a hidrogén-
hajtású járművek száma meg halad-
hatja a 2,6 milliót 

▴  FORRÁS: TOYOTA-EUROPE.COM

GERGELY IMRE

„Látva, hogy miként kezelik a külön-
böző hatóságok a kormánytól lefele 
az úgynevezett járványhelyzetet, jó 

alkalom ez arra, hogy a román 
politikum úgy tegyen, ahogy 
általában szokott: előrántja 
a magyar kártyát és próbál-
ja elterelni a fi gyelmet saját 
inkompetenciájáról. Azt 
tapasztaljuk, hogy nagyon 

megszaporodtak a magyarel-
lenes fellépések, provokációk. Kezdve 
az államelnöktől az utolsó miniszterig 
mindenki ezzel próbálja elterelni a fi -
gyelmet, hogy mennyire rosszul végzi 

a munkáját” – jelentette ki Árus Zsolt. 
Annyira sok az ilyen esetek száma, 
hogy egyszerűen képtelenek az össze-
set feldolgozni, dokumentálni és fel-
lépni ellenük – mondta el. A gyergyó-
szentmiklósi civil jogvédő az elmúlt 
hetekben 32 panaszt nyújtott be a kü-
lönböző hatóságokhoz magyarellenes 
megnyilvánulások miatt. Ezek jelentős 
része az Audiovizuális Tanácsnak volt 
címezve. „Kilenc panaszt tettünk a Di-
gi24, Antena3, Realitate Plus, România 
TV és a B1 adók ellen, nagyobbrészt a 
Iohannis elnök április harmincadi-
kai kirohanása után, s azért, mert a 
bepanaszolt adók nem voltak pártat-
lanok, maguk is uszítottak” – sorolta. 
Ilyen téren a prímet mostanában a 
Realitate Plus viszi, a kilencből négy 

panaszt ellenük tettek. Ott jellemzően 
úgy beszélnek magyarokról, magyar 
ügyekről, hogy nincsenek képviselve 
a magyarok, nem tudják elmondani 
álláspontjukat, a moderátorok nem 
végzik a dolgukat pártatlanul, nem 
próbálták arra rávenni a meghívottja-
ikat, hogy bizonyítsák is állításaikat – 
magyarázta Árus.

Panaszok sorozata

A Diszkriminációellenes Tanácshoz 
nyolc panaszt nyújtottak be február 
eleje óta, a bepanaszoltak az Adevă-
rul (a ditrói pékség ügye kapcsán); a 
szokásosnak nevezhető uszítás miatt 
Dan Tanasă (2 ízben) és Mihai Tîrno-
veanu (3 ízben); a belügyminisztéri-
um (mert a kijárási korlátozás idején 
kitöltendő nyilatkozatok esetében lé-
nyegében megtiltotta a magyar nyelv 
használatát) és a belügyminiszter 
(aki az ortodox húsvét idejére enged-
ményeket adott felekezeti alapon, 
úgy, hogy arra nem volt joga). A Nép 

Ügyvédjénél is tettek egy panaszt a 
belügyminisztérium hozzáállása mi-
att. Tettek egy-egy büntető feljelen-
tést Dan Tanasă és Mihai Târnovea-
nu ellen is uszításaik miatt és azért, 
mert internetes felületeiken az ezekre 
érkező és magyarok elleni erőszakra 
buzdító kommenteket nem törlik, 
annak ellenére, hogy erre törvény 
kötelezné őket. Az elmúlt két hónap-
ban véglegesítettek hét, az Emberi 

Jogok Európai Bíróságához címzett 
panaszt, ezek többnyire tisztán kö-
zösségi (zászló- meg felirat-) ügyek, 
de köztük van a Tanasă egyesülete 
feloszlatásának az ügye is, ami gyö-
kereiben oldana meg több tíz pert, s 
amiben kétségtelenül tisztességtelen 
ítélet született – összegzett Árus.

Nem győzik dokumentálni a magyarellenességet
• Az utóbbi időben annyira megszaporodott a magyar-
ellenes kijelentések, provokációk száma, hogy egysze-
rűen nem győznek mindent dokumentálni, feldolgozni 
és fellépni ellenük – mutatott rá Árus Zsolt, a Székely 
Figyelő Alapítvány vezetője. 

Árus Zsolt. Megsokasodott 
a munka a Székely Figyelő 
Alapítványnál
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