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Nemzetközi környezet: cél a dekarbonizáció

• A globális EV-állomány jelentős növekedése (2030 – 140 millió darab);
• A közlekedési, energetikai és infokommunikációs iparágak konvergenciája;
• Egységes szabványok: a 2014/94/EU irányelvnek megfelelő nemzeti tervek az

alternatív üzemanyagok infrastruktúrájára;
• Az Európai Energiaunió 3. pillére (Téli Energiacsomag, 2016);
• Megújuló energiák integrálása;
• A technológiai fejlődése olyan gyors, hogy a szabályozás alig tudja követni!

AZ E-MOBILITÁS
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AZ E-MOBILITÁSI SZEKTOR.

A hazai környezet:

• A Jedlik Ányos Terv a nemzeti e-mobilitási stratégia. 
• Célja: a dekarbonizáció és az iparfejlesztés egységes szemlélete;
• Az AFI-irányelv nyomán a kormány elfogadta a nemzeti kerettervet;
• A Jedlik Ányos Klaszter a szektor szereplőinek együttműködését erősíti: 40 

tag a kormányzati, a közlekedési, az energetikai és a K+F+I területéről;
• A Jedlik Ányos Cselekvési Terv alapcélkitűzései: ösztönzők és kedvezmények

(zöld rendszám, parkolás);
• Alkalmazkodás a nemzetközi kihívásokhoz: járműipari trendek, megújuló

energiák integrálása.



A „SMART” ELEKTROMOS MOBILITÁSI PIAC (EKOSZFÉRA)

A 21. század 4.0-ás ipari forradalmának részeként a szektor elemei:

JÁRMŰVEK, INFRASTRUKTÚRA, SZOLGÁLTATÁSOK

• Elektromos járműgyártás (M1-3, N, L, light and heavy duty)
• Infrastruktúra – smart töltési rendszerek
• Energia-menedzsment rendszerek (mérés)
• Áramkereskedelem (üzemanyagellátás)
• Elektromos hálózat (biztonság)
• Informatikai hálózat
• Telekommunikációs hálózat
• Elszámolóház
• Multimodális közlekedési módok
• Mobilitás mint szolgáltatás
• Üzleti modellek

5



E-MOBILITÁSI FUNKCIÓK ÉS SZEREPLŐK AZ ENERGIAPIACON

Az alap az árampiac

•Fogyasztó (EV használó)
•Mérőóra felügyelete
•Töltőüzemeltető
•Áram-kiskereskedő
•Hálózati elosztó (DSO)
•E-mobilitási szolgáltató
•Elszámolóház
•Mobilszolgáltató
•Adatátviteli  szolgáltató

Fizetési módok: készpénz, bankkártya, 
mobil

Forrás: CEN/CENELEC, Eurelectric, OECD
Az áram értékesítésének módjai:
1. Integrált: az EV-használó e-mobilitási szolgáltatás (pl. parkolás) keretében vételez áramot üzemanyagként. 

(A JÁK a jelen helyzetben ezt támogatja.)
2. Az EV-használó külön fizet a töltésért és a feljogosított kereskedőnek az áramért.  
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E-mobilitás
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SMART KIHÍVÁS AZ E-MOBILITÁS ELŐTT

Közösségi
közlekedés

Városi
logisztika

Parkolás és
töltés

e-Car-Sharing

Céges flották

Személy-
közlekedés
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Hazai töltő-infrastruktúra:
A bővülés eddig elmaradt az EV-állomány növekedésétől:

• Eddig (május 25-i adat) 2378 zöld rendszámos (EV) járművet regisztáltak.
• Ebből tisztán elektromos (BEV): mintegy 1130 darab (hatszoros növekedés!)
• Regisztrált töltőállomások száma: 163 gyors és 42 villámtöltő (EU-specifikációnak

megfelelő), azaz a hálózat alig nőtt.
• A nemzeti keretterv vállalt prognózisai 2020-ra (alacsony-reális-magas

forgatókönyv): 1200 – 2100 - 5300 gyorstöltő.

A támogatások révén a reális forgatókönyv megvalósulására lehet számítani.

AZ E-MOBILITÁSI SZEKTOR
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Az e-mobilitás sikerének egyik fő feltétele a töltési infrastruktúra kiépítése:

• A cél a versenypiaci kialakítása, legális állami és EU-támogatással;
• “Feladatmegosztás” tisztázása a kormányzati, önkormányzati és versenypiaci

szereplők között;
• Elsődleges az e-mobilitás üzleti modelljének meghatározása (árazás);
• Növekvő az igény a közúti átjárhatóság (TEN-T) és a gyors töltési szolgáltatások iránt

(a fő töltési módozat azonban még mindig az otthoni!)
• Az ekoszféra és a piac különböző modelljeit még csak tesztelik az EU-tagállamok.

AZ E-MOBILITÁSI SZEKTOR



AZ E-MOBILITÁSI 
JOGALKOTÁS LÉPÉSEI
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Az új szabályozás szerint elektromos gépjármű töltése nem minősül az 
érvényes energetikai szabályozás szerinti villamosenergia-kereskedelmi 
tevékenységnek.

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET) 2015. évi módosítása 
értelemében: 
• Az elektromos gépjármű töltése külön, a villamosenergia-kereskedelemtől független 

engedély birtokában végezhető tevékenység. 
• A VET 74. § (1) bekezdés k) pontja szerint az elektromos gépjármű töltése 

(tulajdonképpen a töltőállomás üzemeltetése) külön engedélyköteles 
tevékenységnek minősül, mely kötelezettség alól a mért felhasználói berendezésen 
keresztül megvalósított töltés jelent kivételt *VET 3. § 7b. pont b) és c) alpontok].

JOGALKOTÁS: VET MÓDOSÍTÁS ÉS VHR
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7a. Elektromos gépjármű: elektromos erőátviteli rendszerrel felszerelt gépjármű, 
amelynek meghajtása elsődlegesen villamos motorral történik és a motor a villamos
energiát külsőleg újratölthető belső elektromos energiatároló rendszerből nyeri;
7b. Elektromos gépjármű töltése: az elektromos gépjármű energiatárolójának töltése
a) vagy az energiatároló cseréje,
b) a lakossági fogyasztó saját mért felhasználói berendezésén keresztül, amely
tevékenység nem irányul gazdasági haszonszerzésre,
c) a nem lakossági felhasználó saját mért felhasználói berendezésén keresztül, ha a 
tevékenység nem irányul haszonszerzésre,
d) a felhasználó mért magánvezetékére csatlakozó, az elektromos gépjármű
energiatárolójának villamos energiával történő töltésére alkalmas töltőállomáson
keresztül;

JOGALKOTÁS: VET MÓDOSÍTÁS ÉS VHR
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A készülő rendelettervezet célja az EU-irányelvvel való harmonizáció.
Meghatározza:

• Az elektromobilitási szolgáltatás (töltés) fogalmát;
• A normál és nagy teljesítményű töltőpont fogalmát;
• A nyilvános elektromos töltőpont fogalmát; 
• Az elektromos meghajtású gépjármű feltöltésének jogviszonyát;
• Az ár meghatározására vonatkozó követelményeket;
a) Az ellenérték alapja lehet a töltés ideje vagy kW szerinti mennyisége;
b) A töltőhely elfoglalásának külön díjazása.

A JÁK részt vett a rendelettervezet véleményézésében.

JOGALKOTÁS: JÁT TÁMOGATÓ KORMÁNYRENDELET
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Töltőpontok létesítése a bevásárlóközpontok parkolóiban:

• A napi fogyasztási cikket értékesítő, 300 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű
üzlet esetében az árusítótér minden megkezdett 10 m2 nettó alapterülete
után egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani.

• Újonnan létesített parkolók: 100 várakozóhely után legalább 10 hely
vonatkozásában elektromos gépjármű töltőállomás kiépíthető legyen a 
burkolat megbontása nélkül.

• Meglévő parkolók: minden megkezdett 100 várakozóhelyből legalább kettőt
elektromos gépjármű töltőállomással kell ellátni.

A JÁK javasolja az OTÉK előírások módosítását a műszaki követelmények
pontosabb meghatározásával.

JOGALKOTÁS: OTÉK-KÖTELEZETTSÉG
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JOGALKOTÁS: OTÉK MÓDOSÍTÁSA
.

Az OTÉK kötelezettségek pontosítása:

• „Nyilvános” vagy „korlátozottan nyilvános” töltők? 
• Kik üzemeltethetik?
• Milyen szabályok és szankciók vonatkoznak rájuk?
• Minimum műszaki feltételek meghatározása.



TÖLTŐTELEPÍTÉST 
TÁMOGATÓ INTÉZKEDÉSEK
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ÖNKORMÁNYZATI TÖLTŐTELEPÍTÉSI PROGRAM

• 1,25 milliárd forintos keretösszeg, legfeljebb 500 töltő
• 15 000 fő feletti települések pályázhatnak akár 100 %-os, vissza nem térítendő

támogatásra
• A kiépített töltőket üzemeltetését legalább öt évig biztosítani kell
• Műszaki övetelmények: a vételezett áram mérése, OCCP protokoll szerinti

kommunikáció, mobil telefonos alkalmazáson keresztüli fizetés regisztráció nélkül
• Később kötelező csatlakozás az egységes távfelügyeleti és mérési rendszerhez
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NGM GÉPJÁRMŰFINANSZÍROZÁSI KONSTRUKCIÓ

2 + 3 milliárd forintos keret kizárólag elektromos járművekre (kb. 3500 autó)

• Eddig 228 pályázóból 212-nek ítélték a támogatást.
• A támogatás a bruttó vételár 21 százaléka, maximum 1,5 millió forint.
• Csak új járművek megvételére, lízingelésére vonatkozik regisztrált hazai

forgalmazóktól.
• A gépjármű ára nem haladhatja meg a 15 millió forintot.
• A pályázók lehetnek természetes személyek, gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, 

civil szervezetek, helyi önkormányzatok, köztestületek és költségvetési szervezetek.
• Legalább 3 éven keresztül kell üzemben tartani
• Cascót kell rá kötni
• Ha a kocsi kikerül a forgalomból például baleset esetén, a kárbiztosító által fizetett

összegből vissza kell fizetni a támogatást.
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ÁLLAMI KÖZBESZERZÉSEK

A központi költségvetési szervek számára a KEF által kiírt közbeszerzések:

• Elektromos járművek – két évre előirányozva netto ́ 2,5 milliárd forint 
• Töltő-infrastruktúra fejlesztése: nettó 4,7 milliárd forint 

A kiírások jelentős érdeklődést váltottak ki, a KEF többször meghosszabbította a 
határidőket.

Kihasználandó lehetőség a 2009/33/EK irányelv (tiszta és energiahatékony járművek
használatának előmozdításáról) irányelv megfelelő implementálása:
• Tenderek esetén az ajánlatkéro ̋ szervek az ár mellett vegyék figyelembe a járművek

teljes élettartamához kapcsolódo ́ energetikai és környezeti hatásokat, beleértve az 
energiafelhasználást, valamint a szén-dioxid- és bizonyos szennyezőanyag-kibocsátást. 
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BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS

A főváros meghatározó szerepe révén saját e-mobilitási koncepciót dolgoz ki:

• A Jedlik Ányos-terv és a Balázs Mór-terv összehangolása;
• A Jedlik Ányos Klaszter és a Mérnöki Kamara segíti a tervek integrálását;
• A budapesti töltő-infrastruktúra kezdeti fejlesztése a BKK és az NGM 

együttműködésében (a Közútkezelő és az e-Mobi Nonprofit Kft. koordinál);
• Megoldást kell találni a kerületek problémáira (parkolási bevételek kiesése);
• A szükséges állami beavatkozás végső célja a piaci versenyhelyzet megteremtése.



Köszönöm a figyelmet!

Vígh Zoltán

közkapcsolati vezető, JÁK

2017. május 31.


