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Tisztelt Partnereink!

Az energia- és járműiparon végigsöprő változások Magyarország esetében egyszerre jelentenek veszélyeket és 

lehetőségeket. Ezért tekinthető nemzetközi értelemben is a legjobb gyakorlatok egyikének a Jedlik Ányos Tervben az 

európai elsők között felvázolt, azóta pedig több stratégiai dokumentumban is továbbfejlesztett nemzeti e-mobilitási 

szakpolitika. Öt év elteltével megalapozottan jelenthetjük ki, hogy ezen a téren Kelet-Közép-Európa államai között 

Magyarország alakította ki a legsikeresebb tesztpiacot.

A sokrétű támogatási rendszernek és a hazai fogyasztók bizalmának is 
köszönhetően az elektromos járművek Magyarországon terjednek a 
leggyorsabban a térségben, míg a töltőhálózat fejlődése esetében a 
minőségi ugrás biztosított számottevő versenyelőnyt. 

Az európai, illetve nemzeti szintű klímapolitikai vállalások tükrében van esély arra, hogy ezt az előnyt megőrizzük, illetve 

az energia- és mobilitási rendszerek átfogó modernizációja terén közelítsünk a fejlettebb EU-tagállamok mutatóihoz. A 

stratégiai és szabályozási keretek mellett erre biztosíték lehet a piaci szereplők elkötelezettsége is: az elkövetkező 

időszakban a hazai beruházások jelentős hányada irányul majd erre a területre.

Ugyanakkor a korábban elektromobilitásként ismertté vált szektor is változik, pontosabban bővül. A Jedlik Ányos Klaszter 

értelmezésében már helyesebb egy olyan innovatív ökoszisztémáról beszélnünk, amely a konnektivitást szolgáló 

intelligens technológiák révén segíti az energetika és a mobilitás (közlekedés, szállítás, járműgyártás) tiszta átmenetét, 

illetve közös rendszereik kialakulását. Alig öt évvel tehát a Jedlik Ányos Terv megalkotása után immár napirenden van az 

is, hogyan integráljuk az okos hálózatokba az elektromos járművek mellett a helyi megújulóenergia-termelést és az 

energiatárolást, vagy hogyan ötvözzük a töltőinfrastruktúrát az akkumulátorfejlesztés és a hidrogéntechnológia legújabb 

eredményeivel.

A Jedlik Ányos Klaszter nevében ezzel ajánlom az Önök figyelmébe az idén első ízben kiadott éves jelentésünket.

 
Jó olvasást!
 

Vígh Zoltán
ügyvezető

A 2015-ben megfogalmazott Jedlik Ányos Terv szellemében a kormányzat és a magyarországi innovatív iparágak – az 

energetika, a mobilitás és a digitális ipar – közösen határozták el egy új és különleges gazdasági szektor, az 

elektromobilitás kialakítását. Ennek újszerűségét egyrészt az jelentette, hogy az érintett szereplőktől megkövetelte 

együttműködésük minőségileg új szintre emelését, másrészt bebizonyosodott, hogy ezt a születő szektort önmagában 

nem célnak, hanem eszköznek kell tekintenünk. Az e-mobilitás ugyanis az egyik olyan globális megatrend, amely a minél 

alacsonyabb kibocsátású gazdaság létrejöttét hivatott elősegíteni.
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Magyarország az elektromobilitás terén megőrizte piacvezető szerepét a kelet-közép-
európai térségben. A főbb trendeket illetően jelentős mértékben megelőzi a régió 
országait, sőt az EU déli tagállamait is, de a fejlettebb nyugat-európai országok 
növekedési dinamikáját csak késve követi. Sajátos, köztes helyzetben van tehát, 
amely viszont jó lehetőséget nyújt az energia- és mobilitási átmenet sikeres nemzeti 
modelljének megalkotására.

2019: az év eredményei

I. Járművek és infrastruktúra

1

Külsőleg tölthető elektromos gépjárműből az M1 

járműkategóriában új autóként összesen 2939 darabot 

értékesítettek a magyarországi márkakereskedők, ami az 

ACEA adatai szerint 42 százalékos növekedést jelentett 

az előző évhez képest.
 

Ezen belül a tisztán elektromos új személygépkocsik (M1 

BEV) szegmensében a növekedés 41 százalékos volt 

1883 autó értékesítésével, az új plug-in hibrid (M1 PHEV) 

szegmens pedig 43,6 százalékkal bővült 1106 autó 

értékesítésének köszönhetően.

A zöld rendszámmal ellátott környezetkímélő járművek 
(M1, M2, M3 járműkategóriák) hazai állománya 6683 
darabbal bővült: a 2019-es növekmény 57 százalékát a 
külföldről behozott használt EV-k tették ki. Az év végén a 
Belügyminisztérium összesítése alapján a zöld 
rendszámmal forgalomba helyezett gépjárművek 
száma elérte a 15 085 darabot.

A hazai töltőhálózat helyzetének javulását nem annyira a 

számszerű növekedés, mint inkább az üzemeltetői 

konszolidáció és a minőségi javulás eredményezte. Az 

elérhető adatok alapján 2019 végén 1362 nyilvános és 
110 önkormányzati töltőberendezés működött 

Magyarországon.

A nyilvános töltőállomásokon az elektromobilitási 

szolgáltatók fokozatosan vezették be a fizetős töltési 

szolgáltatásokat, amelyek az év végére általánosan 

jellemzővé váltak.
 
 

2019-ben a Magyarországon 
értékesített 157 906 új 
személygépkocsi 1,89 
százaléka volt elektromos.

2019-ben folytatódott a hazai elektromosjármű-állomány dinamikus növekedése, amelyet szinte teljes 
egészében a személygépkocsik szegmensében sikerült elérni.
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Az Új Nemzeti Energiastratégia, valamint 
Nemzeti Energia- és Klímaterv: Kiemelkedő 

jelentőségűnek tartjuk, hogy átfogó munka 

eredményeként a tavalyi évben létrejött az a két 

kormányzati dokumentum, amely kijelöli a 2030-ig, illetve 

2040-ig szóló célokat. Mind a két stratégiai terv kitér arra, 

hogy a hazai dekarbonizációs célok eléréséhez 

összhangba kell hozni a kulcsfontosságú iparágakból 

származó ÜHG-kibocsátás mérséklését. A stratégiák 

alapján a közlekedési emisszió csökkentésében 

meghatározó szerepe lesz a megújuló 

energiaforrásoknak, amelyek részaránya jelentősen 

növekszik majd. Szintén fontos, hogy a kormányzat 

csatlakozott a hidrogéntechnológiák alkalmazhatóságát 

célzó uniós vizsgálatokhoz.
 
 

Törvény az elektromobilitásról: több éves 

előkészítő munka után 2019. július 9-én lépett hatályba az 

elektromobilitás új szabályozása, amely a közúti 

közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításában 

kapott helyet. A törvény 45. paragrafusa tartalmazza az 

elektromobilitási szolgáltatásra vonatkozó alapvető 

szabályokat, amelyek megalkotása az alternatív 

üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről szóló 

2014/94/EU irányelvből származó tagállami kötelezettség 

volt. Így megerősítést nyert a piaci szereplők jogainak és 

kötelezettségeinek rendszere is.

Az alternatív üzemanyagok nemzeti 
szakpolitikai kerete: elkészült az alternatív 

üzemanyagok infrastruktúrájáról szóló 2014/94/EU 

irányelv nemzeti szakpolitikai keretének felülvizsgálata. A 

dokumentum a korábbihoz képest nagyobb ambíciókat 

fogalmaz meg az elektromos járművek számának hazai 

növekedését illetően 2025-ig.

A Jedlik Ányos Terv felülvizsgálata: az 

1445/2019. (VII. 26.) kormányhatározat 2030-as 

kitekintéssel fogalmazta meg a hazai elektromobilitás 

gyorsabb terjedését szolgáló új hazai stratégiát, amelyet 

JÁT 2.0 címmel is emlegetnek. A dokumentum kilenc 

pontban határozta meg a legfontosabb célkitűzéseket: 

köztük a töltőinfrastruktúra-fejlesztés és az elektromos 

járművek támogatásának elveit, a közösségi közlekedés 

dekarbonizációját és a lokális okoshálózatok 

szabványainak kidolgozását az elektromos járművek 

integrálásának követelményével.

A közösségi közlekedés elektrifikációja: a 

JÁT 2.0 célkitűzéseivel összhangban 1537/2019. (IX. 20.) 

határozatában a kormány elfogadta Magyarország új 

buszstratégiai koncepcióját, amelynek egyik célja, hogy 

tiszta és energiahatékony járművek forgalomba 

állításával csökkenjen az autóbusz-közlekedés 

károsanyag-kibocsátása. Ennek értelmében 2022-től a 

helyi személyszállítási közszolgáltatásban kizárólag 

elektromos buszok beszerzésére és továbbfejlesztésére 

vehető majd igénybe állami támogatás. A beszerzés 

ösztönzésére „Zöld Busz Mintaprojekt” indul 2020-ban.

A végrehajtási rendelet: a 243/2019. (X. 22.) 

kormányrendelet – a törvény végrehajtási rendeleteként – 

részleteiben pontosította az elektromobilitás szolgáltatás 

egyes kérdéseit és kiegészítette a definíciók körét. 

Különösen fontos volt a töltőberendezés-üzemeltetők és 

az elektromobilitási szolgáltatók feladatainak részletes 

tisztázása, illetve a Magyar Energia- és Közmű-

szabályozási Hivatal hatáskörébe utalt engedélyezési és 

jelentéstételi folyamat kialakítása.
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II. Stratégia, szabályozás és irányítás
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Az európai szabályozás új elemei: az év 
legfontosabb eredményének a 2016-ban meghirdetett 
„Tiszta energia” csomag részét képező jogszabály, a 
villamos energia belső piacának közös szabályairól szóló 
(EU) 2019/944 irányelv elfogadását tartjuk. A direktíva 
konkrétan és részletesen kijelöli azokat az innovatív 
fejlesztési irányokat, amelyek a villamosenergetikai 
szektor átalakulásához vezetnek. Az EU a technológiai 
fejlesztések zömét az elosztórendszer-üzemeltetők 
(DSO-k) felelősségévé tette. Ezen belül a prioritásokat az 
okos mérés, az aktív fogyasztók által előállított energia és 
a keresletoldali válasz jelenti.
 

Az irányelv kitér az elosztott energiaforrások – különösen 
a megújuló forrásokból származó villamosenergia – 
szerepére a például hőszivattyúkból és az elektromos 
járművekből eredő új terhelések biztosítása terén. A 
tagállamok szabályozó feladatai közé került annak 
biztosítása, hogy a megújuló forrásból lokálisan villamos 
energiát előállító energiaközösségek szintén 
felkészüljenek az elektromos járművek hálózati 
integrálására.
 

Energetikai Innovációs Tanács és CO2 
Koalíció: a JÁK 2019-ben részt vett az ITM által életre 

hívott két szakmai platform munkájában.

Nemzeti Mobilitási Platform: előre mutatónak 

tartjuk, hogy folytatta munkáját a párhuzamos mobilitási 

trendeket – az automatizált és hálózatba kötött járművek 

kutatás-fejlesztését, illetve használatát – vizsgáló 

szakértői csoport.

A JÁK részt vett az alacsony 
kibocsátású energia-
mobilitási ökoszisztéma 
fejlesztését célzó 
szakpolitikák vitájában és 
véleményezésében.
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A Jedlik Ányos Klaszter 2019-ben is céljának tekintette, hogy különböző fórumokon 
proaktívan képviselje tagjait, illetve meghatározott stakeholder-csoportokban 
tudásmegosztás révén elősegítse a legjobb nemzetközi gyakorlatok átvételét. Az év 
legfontosabb ilyen eseményeit az alábbiakban soroljuk fel.

III. Társadalmasítás és láthatóság

a kialakult szakmai 
konszenzus szerint nem 
önálló iparágról, hanem a 
legfejlettebb innovatív 
iparágak 
együttműködésének olyan 
ökoszisztémájáról 
beszélhetünk, amelynek célja 
a fenntarthatóságot szolgáló 
energia- és mobilitási 
átmenet.

Iparági egyeztetés. Június 18-án a Klaszter 

szervezésében került sor arra az iparági egyeztetésre, 

amelyen a tagok mellett részt vettek az Innovációs és 

Technológiai Minisztérium illetékes államtitkárságainak 

vezető munkatársai, illetve képviseltette magát partner 

szervezetünk, a Magyar Elektromobilitási Szövetség 

elnöksége. Ezen a rendezvényen körvonalazódott 

először az elektromobilitás komplex értelmezése:

A V4 országok fenntartható mobilitási 
terveinek egyeztetése. Júniusban a JÁK az ITM 

energiaügyekért felelős államtitkárával, Kaderják Péterrel 

együtt vett részt a pozsonyi GLOBSEC biztonságpolitikai 

konferencia szekcióülésén. A cseh, lengyel és szlovák 

partnerekkel folytatott megbeszélésen a közlekedés 

elektrifikációja mellett az energiatárolás és 

hidrogéntechnológia kérdései is felmerültek.

Smart Mobility for Smart City. Az év egyik 

kiemelkedő eseménye volt májusban a diplomáciai 

kapcsolatok felvételének harmincadik évfordulója előtt 

tisztelgő magyar-dél-koreai innovációs tanácskozás. A 

konferenciát, melynek hazai szakmai szervezője a Jedlik 

Ányos Klaszter volt,  Palkovics László innovációs és 

technológiai miniszter nyitotta meg. Az esemény sikere 

nyomán a magyar és koreai fél megegyezett abban, 

hogy 2021-ben Szöulban rendezik meg a következő ilyen 

tanácskozást.

Európai benchmark. Márciusban a Klaszter 

menedzsmentje a hollandiai Hágában tájékoztatta a 

magyarországi eredményekről az AFI GSG (Government 

Support Group) nevű informális testületet, amely az 

alternatív üzemanyagok infrastruktúrája terén az EU-

tagállamok, illetve szakmai szervezetek hatékonyabb 

együttműködését segíti.

Januárban a JÁK is részt vett a Nemzeti Közművek és a 

Fortum „Charge and Drive” konferenciáján, amely 

Magyarországon először elemezte a töltőhálózatok 

innovációs és üzleti perspektíváit.

IV. JÁK-KTE-REKK e-mobilitási 
konferencia. Szeptember 13-án Visegrádon negyedik 

alkalommal rendeztük meg a Közlekedéstudományi 

Egyesülettel és a Corvinus Egyetem Regionális 

Energiagazdasági Kutatóközpontjával közösen éves e-

mobilitási konferenciánkat, amelynek fókuszában ezúttal 

a városi közlekedési rendszerek elektrifikációja és 

dekarbonizációja állt.
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Kutatás, fejlesztés, innováció. November 27-én 

a Budapesti Műszaki Egyetemmel partnerségben 

szervezte meg a JÁK a „European Road Transport 

Research Opportunities for Hungary” szemináriumot, 

amelyre az Európai Bizottság mellett az EU két 

tekintélyes járműipari innovációs szervezete, a European 

Green Vehicle Initiative Association (EGVIA) és a 

European Road Transport Reasearch Advisory Council 

(ERTRAC) is magas szinten képviseltette magát.

Energiatárolás és akkumulátorok. Október 29-

én egy másik kezdeményezést indítottunk el egyik 

legszorosabb együttműködő partnerünk, a Nemzeti 

Befektetési Ügynökség (HIPA) támogatásával: a 

magyarországi akkumulátoripar helyzetét és lehetőségeit 

összegző nemzetközi konferenciát az első lépésnek 

szántuk ahhoz, hogy a magyarországi fejlesztési és 

beszállítói potenciálra felhívjuk az európai és a globális 

iparági partnerek, illetve befektetők figyelmét.

V. JÁK-MKKE „E-mobilitás másképpen" 
konferencia. Október 16-án szintén immár 

hagyománnyá vált eseményen jelentünk meg: a 

Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara és a JÁK az 

Automotive Hungary szakkiállítással egybekötve ötödik 

alkalommal tartotta meg a mérnöktovábbképzést 

szolgáló szakmai fórumát.

Brit-magyar hidrogénkonferencia. Szeptember 

26-án a brit kormány, illetve a Visegrad Fund 

támogatásával valósult meg az a regionális kitekintésű 

konferencia, amely első ízben rendszerezte és elemezte 

a közép-kelet-európai hidrogénipari kilátásokat. A 

szervezést tagunkkal, a Magyar Hidrogén Tüzelőanyag-

cella Egyesülettel közösen bonyolította a Jedlik Ányos 

Klaszter.

A több mint száz résztvevőt vonzó közép-európai 

tanácskozáson a rendezvény védnökei,  Kaderják Péter, 

az ITM államtitkára és Iain Lindsay brit nagykövet 

köszöntötte a nyolc országból érkezett partnereket.
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Budapesti Műszaki Egyetem, 
Csiszár Csaba docens:
 

,,Nagyon pozitív járműipari fejleménynek tartjuk, hogy az 

elektromobilitást alapjaiban meghatározó területen – az 

akkumulátor gyártásban – sikerült Magyarországot a 

legfontosabb szereplők közé pozícionálni. Ez annak 

köszönhető, hogy a Samsung SDI gödi gyára után, a dél-

koreai Soulbrain Tatabányán, az SK Innovation és az Inzi 

Controls Komáromban, a japán Toray Industries Hungary 

Kft. Nyergesújfalun építenek ki új gyártókapacitásokat. A 

gyárak üzemembe helyezése után Magyarország, 

Európa egyik legmeghatározóbb akkumulátor gyártó 

erőforrásával fog rendelkezni. Mint ismeretes, az 

elektromos autó akkumulátorok piacán jelenleg 

túlkereslet van. Az elektromos járművek gyártási 

folyamatában az akkumulátorok jelentik a szűk 

keresztmetszetet, az autógyártóknak 2-3 évre előre le 

kell kötniük a kívánt akkumulátor mennyiséget. Azok a 

gyártók, amelyek nem kötötték le időben a szükséges 

mennyiséget, nem tudják tartani a lépést azokkal a 

versenytársaikkal, amelyek ezt megtették. Magyarország 

nagy mértékben hozzá tud majd járulni a túlkereslet 

enyhüléséhez azzal, hogy a kínálati oldal számára 

megfelelő ökoszisztémát teremtett.”

Porsche Hungária, 
Kövi Róbert:
 
„Az elektromobilitás szereplőinek köszönhetően 

Magyarországon 2019-re kialakult az a szakmai közeg, 

amelyben folyamatos információkat lehet kapni az 

értékláncban résztvevő partnerekről és partnerektől. 

Igazolt kompetenciákat tapasztalunk, amelyek 

nemzetközi értelemben is legjobb gyakorlatokká állnak 

össze. Mindez pedig elősegíti az új üzleti kapcsolatok és 

üzleti modellek kialakítását. Az együttműködés keretében 

hatékonyabbá válik az elektromos autók terjedését segítő 

lobbitevékenység is. Mindemellett a személyes 

kapcsolatrendszerekről sem feledkezhetünk meg: olyan 

értékes emberekkel találkozhatunk más iparágak, a 

kutatás-fejlesztés vagy a közszféra képviseletében, 

akikkel folyamatosan tudunk dolgozni a jövőkép 

megvalósításán.”

IV. Innováció és ökoszisztéma: ezt látják eredménynek a JÁK tagjai
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MVM Csoport - Nemzeti Közművek, NKM 
Mobilitás Kft.
 
„Az MVM Csoport kiemelt feladatának tekinti, hogy 

jelentős kompetenciáit és tapasztalatait felhasználva 

gyorsítsa az elektromobilitás hazai elterjedését. 

Működésünket egységesítve - a járműkereskedelem 

kivételével - az értéklánc egészében piacvezetők 

kívánunk lenni. A vállalatcsoporton belül  az NKM 

Mobilitás Kft. vette át az alternatív üzemanyagok (sűrített 

földgáz és villamos energia) töltőhálózatának fejlesztését 

Mobiliti márkanév alatt. 2019-ben kiemelkedő 

eredménynek tekintjük, hogy már az év közepére sikerült 

elsőként megvalósítanunk a teljes országos 

átjárhatóságot a nagy teljesítményű (DC) nyilvános 

töltőberendezésekkel a legfontosabb útvonalak mentén. 

MOL Csoport
 

„2019-ben dinamikusan fejlődött az elektromos 

közlekedés szerte a világban. 2018-ról 2019-re 

megduplázódott az elektromos autók értékesítése, a 

töltőszám is drasztikusan emelkedett, e mellett pedig 

egyre inkább elkezdtek megjelenni az olyan kiegészítő, 

hatékonyság-javító eszközök, mint az energiatárolás, 

vagy az olyan integrált szolgáltatások, amelyeknek 

köszönhetően már zöld energiát is lehetséges tölteni. 

Vállalatunk Közép-Kelet-Európában élen jár ezen 

technológiák hasznosításában, implementálásában. 

Eddig közel 80 db. gyors -és ultragyors töltőt telepítettünk 

a régió hat országában, e mellett informatikai 

megoldásaink révén ügyfeleink egyre komfortosabb 

módon tudják igénybe venni a szolgáltatásainkat. A 

fejlesztésekkel, töltőtelepítésekkel az új évtizedben sem 

állunk meg, idén befejezzük a Next-E programot, 

melynek eredményeként a meglévőekkel együtt már 

meghaladja a 200-at azon töltőállomásainknak száma, 

ahol az e-autósok tölteni tudnak. Növeljük az elektromos 

autók számát a népszerű LIMO-flottában, ezzel is 

hozzásegítve a felhasználókat, hogy kipróbálják, majd 

életvitelszerűen használják az elektromos autókat.

Üdvözöljük, hogy az e-mobilitás területet immáron 

jogszabályi úton szabályozzák Magyarországon, valamint 

kormányzati ösztönzők is segítik a terület fejlődését.

A 2030-as stratégáink célkitűzéseivel összhangban 

készek vagyunk arra, hogy rövid időn belül a régió vezető 

mobilitás szolgáltatójává váljunk.”

Az NKM Mobilitás Kft. 2019-ben részt vett a nem 

nyilvános töltőhálózat fejlesztésében is: kölcsönösen 

előnyös partnerségeket építettünk ki töltőtelepítést vállaló 

vagy arra kötelezett szereplőkkel, például 

önkormányzatokkal, bevásárlóközpontokkal és 

szállodákkal.

Az év folyamán az innováció jegyében kezdtük vizsgálni 

az otthoni töltést segítő új konstrukciókat. Olyan „smart 

charging” megoldásokat fejlesztünk, amelyek egyszerre 

szolgálják a hálózatbiztonságot és ügyfélélményt. A 

töltőkkel együtt vizsgáljuk az a megújuló alapú helyi 

energeiatermelés és energiatárolás műszaki feltételeit az 

NKM Áramhálózati Kft. ellátási területén kialakított 

modellkörzetekben. Bízunk abban, hogy a Jedlik Ányos 

Terv 2019-es felülvizsgálata nyomán rövidesen kialakul az 

otthoni töltés piacbarát szabályozása is.”

A második félévben az NKM Mobilitás Kft. tovább 

bővítette portfólióját azzal, hogy szerződést írt alá az e-

Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. megvásárlásáról. A 

tranzakció integrációs eredményeként az e-autósok az e-

Mobi 336 töltőberendezésénél is igénybe vehetik a 

Mobiliti 0-24 ügyfélszolgálatát, a Mobiliti applikáció és az 

RFID-val történő azonosítást. A vállalat emellett átveszi 

az állami szereplőknek nyújtott e-flottaszolgáltatást is, 

amelyet egyébként szintén jelentős üzleti potenciálnak 

tekintünk. Természetesen eközben a vállalatcsoport saját 

elektromos flottáját is folyamatosan fejlesztjük.
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2 2019: Számok, adatok, trendek

1. A magyarországi személygépjármű-állomány alakulása
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1. ábra: A magyarországi személygépjármű-állomány alakulása 2002-2019 között

 Forrás: KSH

A forgalomban levő hazai személygépjárművek 

számának növekedését a 2008-as pénzügyi válság több 

évre visszavetette, különösen az új autók értékesítése 

csökkent. A válság idején 2011 volt a mélypont, utána 

viszont már érzékelhetően kialakult egy új konjunkturális 

hatás. Ennek következtében akkortól számítva 2019 

végéig az M1 kategóriás gépjárműállomány 28,5 

százalékkal (mintegy 850 ezer darabbal) nőtt, 

összességében elérve a 3 812 013 darabos szintet. A 

növekedés 2018-hoz képest 4,7 százalék volt. (A 

tehergépkocsi szegmensben pedig 4,8 százalék.)

Az 1000 főre jutó személygépkocsik számát tekintve 

Magyarország az EU 28 tagállama között az Eurostat 

2016-os adatai szerint (338 darab) az utolsó előtti helyen 

állt, csupán Romániát előzve meg. A belföldi 

személyszállítás modális megosztása szerint és 

utaskilométerben mérve az EU tagállamok között 

Magyarországon a legkisebb az egyéni 

személygépkocsi-használat aránya, illetve a 

legmagasabb az autóbusz-közlekedés aránya.

2019-ben a gépjárműpiac 
egészét számottevő 
növekedés jellemezte.

A hazai kereskedők újként 157 906 személygépkocsit és 

26 203 kis-haszongépjárművet értékesítettek, ami 2018-

hoz képest 16, illetve 15 százalékos növekedést jelentett. 

A trend azért is fontos, mert ezzel egy időben a használt 

autók importjára tavaly nem hatott a kereslet erősödése. 

Ennek ellenére így is majdnem ugyanannyi autót hoztak 

be használtan külföldről, mint amennyit újként 

értékesítettek: ez 156 475 személyautót és 16 389 

kishaszongépjárművet jelent. Az előbbiek szegmensében 

2 százalékkal csökkent, az utóbbiaknál 4 százalékkal 

nőtt az értékesítési volumen.

A jelentős használtautó-import következménye, hogy a 

forgalomban levő személygépkocsik átlagéletkora 

folyamatosan nő: 2018 végén 14,2 év volt ez a mutató.

2019 folyamán összeségében M1 kategóriás 

személygépjárműből 314 381, kishaszongép-járműből 

pedig 42 592 darab került forgalomba.
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95 MOTORBENZIN 1 370 400 360 1 324 339 972 3,5%
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PRÉMIUM 
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MOTORBENZIN 
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2. A magyarországi üzemanyagpiac alakulása

2. ábra: A magyarországi üzemanyagpiac alakulása 2018-2019

Forrás: JÁK – Magyar Ásványolaj Szövetség

A forgalomban levő teljes gépjárműállomány 4,7 

százalékos bővülését hasonló mértékben követte az 

üzemanyagpiac is.  2019-ben 4,8 százalékkal több 

motorbenzin és 5,5 százalékkal több gázolaj fogyott 

tavaly, mint egy évvel korábban.

Mivel mind a gépjárműállomány, mind az 

üzemanyagfogyasztás további növekedésére számítunk, 

a közlekedés ÜHG-kibocsátásának trendszerű 

növekedése is folytatódik majd Magyarországon.

Az üzemanyag-fogyasztás növekedését csak részben 

magyarázza a nagyobb járműflotta, mert ezen kívül a 

tendencia összefügg olyan gazdasági tevékenységekkel 

is, mint a közúti áruszállítás, illetve a helyi és helyközi 

személyszállítás, és az egyéni fogyasztók mobilitási 

igényeinek változásával. A helyközi személyszállítás 

terén hosszabb távú tendencia, hogy csökken a vasúti, 

illetve nő az autóbuszos közlekedés aránya, amely 

szintén serkenti a fosszilis üzemanyagok, mindenekelőtt 

a gázolaj fogyasztását.

Az év folyamán az átlagnál nagyobb mértékben nőtt a 

prémium üzemanyagok fogyasztása, a benzinből 23,8, a 

gázolajból 11,9 százalékos növekedést jelentett a 

Magyar Ásványolaj Szövetség. A prémium termékek 

azonban a teljes fogyasztásnak csak töredékét adják, a 

benzin esetében 7,8 százalékos, a gázolaj esetében 9,1 

százalékos piaci részesedéssel.

A 2019. évi teljes fogyasztás 3,919 milliárd liter volt, 

ebből 1,487 milliárd liter motorbenzin és 2,433 milliárd 

liter dízel üzemanyag fogyott a töltőállomásokon.

Az összesített 
üzemanyag-fogyasztás 
2019-ben 5,3 százalékkal 
haladta meg az előző évit.
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3. A 2019-ben újonnan regisztrált gépjárműállomány üzemanyag szerint – EU28

3. ábra:  Új személygépkocsik értékesítése az EU-ban, 2019. 4. negyedév

Forrás: ACEA

A bővülés hajtóerejét a 
külsőleg tölthető elektromos 
járművek (ECV) szegmense 
biztosította.

Dízel
29,5 %

Benzin
57,3 %

Alternatív
13,2 %

Elektromos
4,4 %

Külsőleg nem tölthető 
hibrid
7,1 %

Egyéb
1,7 %

2019 utolsó három hónapjában az Európai Unió egészét 

tekintve igen jelentős mértékben (66,2 százalékkal) nőtt 

a kereslet az alternatív üzemanyagokkal működő 

személygépkocsik – külsőleg tölthető elektromos, hibrid 

és egyéb (főleg földgáz) üzeműek – iránt.

A növekedés az előző év hasonló időszakához képest 

80,5 százalékos volt, ami 155 572 új autó értékesítését 

jelentette. A tisztán elektromos és plug-in hibrid járművek 

terén egyaránt látványos volt a piac bővülése: új rekord, 

hogy együttesen ezek az autók 2019 4. negyedévében 

már 4,4 százalékos piaci részesedést értek el.

2019-ben a teljes évre vetítve az EU28 tagállamaiban az 

összes újonnan forgalomba állított személygépkocsi 

majdnem 60 százaléka benzinnel működött (58,9 

százalék a 2018-ban közölt 56,6 százalékhoz képest), 

míg a dízelgépkocsik aránya 30,5 százalék volt (2018-

ban még 30,9 százalék). A teljes év vonatkozásában már 

a félmillióhoz (459 387 darab) közelített az újonnan 

forgalomba állított külsőleg tölthető elektromos 

személygépkocsik száma, ami a másfélszerese volt az 

előző évinek (300 498 darab). Piaci részarányuk a teljes 

év tekintetében elérte a 3 százalékot, szemben a 2018-

ban tapasztalt 2 százalékos szinttel.
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4. Az újonnan regisztrált gépjárműállomány üzemanyag szerint – Magyarország

4. ábra:  Új személygépkocsik értékesítése Magyarországon, 2019. 1-4. negyedév

 Forrás: ACEA

A teljes 2019-es év vonatkozásában elmondható, hogy a 

magyar piacon folytatódott a benzines járművek 

arányának növekedése, amely az év végén 72,8 

százalékot ért el. A dízelgépkocsik aránya 20 százalék alá 

esett. A külsőleg tölthető elektromos járművek piaci 

részesedése az egész évet nézve megközelítette a 2 

százalékot (1,89 százalék), amely megfelel a tavalyi év 

teljes EU-átlagának.

Új historikus csúcsot 
jelent, hogy 2019 4. 
negyedévében az 
elektromos autók már 
2,1 százalékos piaci 
részesedést értek el.

Magyarország 2019-ben bizonyos késéssel, de követte a 

globális, illetve európai trendeket. Az év utolsó három 

hónapjában Magyarországon is jelentősen (83,2 

százalékkal) nőtt a kereslet a külsőleg tölthető 

elektromos és hibrid személygépkocsik iránt. (Az egyéb 

alternatív üzemanyaggal működő járművek részaránya 

elhanyagolható.) A külsőleg tölthető elektromos járművek 

(ECV) szegmensében a növekedés az előző év hasonló 

időszakához képest 46,2 százalékos volt, ami 896 új autó 

értékesítését jelentette. Szintén egybevágott az európai 

trenddel, hogy a piac bővülése szinte egyenlő mértékben 

oszlott meg a tisztán elektromos és plug-in hibrid 

járművek között (BEV 481, illetve PHEV 415 darab).

Jármű darabszám 114 656 31 063 2939 9170 13

Üzemanyag Benzin DÍzel ECV HEV APV
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5. A magyarországi zöld rendszámos járműállomány historikus növekedése a teljes 
flotta vonatkozásában
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6. ábra:  Zöld rendszámmal rendelkező gépjárművek eloszlása környezetvédelmi besorolás alapján (2015-2019)

 Forrás: JÁK-BM adatszolgáltatás, zöld rendszám ("környezetkímélő gépjármű) kimutatás

6. A növekedés évenként környezetvédelmi kategória szerint

1

5. ábra: 2019 végéig 15 085 jármű kapott zöld alapszínű forgalmi rendszámot Magyarországon

Forrás: BM-JÁK
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7. A magyarországi környezetkímélő gépkocsik állományának összetétele 2019 végén

43,63%

24,61%

31,76%

BEV PHEV EREV

7. ábra:  A magyarországi környezetkímélő gépkocsik állományának összetétele 2019 végén

Forrás: JÁK-BM adatszolgáltatás, zöld rendszám ("környezetkímélő gépjármű") kimutatás

A Jedlik Ányos Klaszter adatbázisa a Belügyminisztérium 

adatszolgáltatása alapján tartalmazza az összes olyan 

környezetkímélő járművet, amelyet 2015 óta világoszöld 

alapszínű különleges forgalmi rendszámmal 

Magyarországon először forgalomba helyeztek. Ezek 

tehát nem csak M1 kategóriás személygépkocsik, hanem 

van köztük M2 és M3 (kisbusz, busz), N1 (áruszállító 

kishaszongépjármű) kategóriába tartozó is.

Az éves bontásban közölt adatok tehát minden olyan új 

és használt járműre is egyformán vonatkoznak (az 

ismételt forgalomba helyezések kivételével), amelyek 

környezetvédelmi besorolása a következő:

Összességében a tisztán elektromos gépjárművek 

részaránya viszonylag stabil, a zöld rendszámok 

kiadásának kezdete óta valamivel több mint 40 

százalékot tesz ki (2017: 47%; 2018: 42%; 2019: 43%).

5E: tisztán elektromos gépkocsi (BEV);

5N: növelt hatótávolságú külső töltésű hibrid

5P: külső töltésű hibrid elektromos  gépkocsi

5Z: egyéb nulla emissziós gépkocsi

elektromos gépkocsi (EREV);

(plug-in hibrid, PHEV);
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8. A magyarországi zöld rendszámos járműállomány növekedése éveként beszerzési 
forrás szerint

8. ábra: A magyarországi zöld rendszámos járműállomány növekedése éveként beszerzési forrás szerint

Forrás: JÁK-BM adatszolgáltatás, zöld rendszám ("környezetkímélő gépjármű") kimutatás
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ÚJ JÁRMŰ KÜLFÖLDRŐL BEHOZOTT HASZNÁLT JÁRMŰ

Megjegyzendő azonban, hogy a Magyarországon új vagy 

használt autóként értékesített elektromos járművek 

tulajdonosai között is van olyan, aki nem igényel zöld 

rendszámot. Tehát az éves kimutatások különböző 

számsoraiban ezért is előfordulhatnak eltérések.

A magyar elektromobilitási piac egyik jellemzője a 

külföldről behozott használt járművek nagy száma. Több 

éves trend, hogy a zöld rendszámmal forgalomba állított 

környezetkímélő járművek több mint fele magánimport 

keretében érkezik az országba. (2019 - 57%;  2018 - 

56%;  2017 - 56%)

391
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A Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal (MEKH) 
adatai alapján az elektromos 
autó töltések száma 2019-ben 
meghaladta az 560 000 
tranzakciót, a töltőoszlopok 
száma pedig megközelítette az 
1400-at.

Nyilvános töltőállomást csak a MEKH által kiadott 

engedély alapján lehet üzemeltetni: a jogszabály szerint 

ide tartoznak például a közterületen, a közintézmények 

ügyfélparkolóiban, üzemanyagtöltő-állomásokon vagy a 

nyilvános parkolókban lévő töltőberendezések. A 

lakossági fogyasztók esetében a saját berendezésén 

keresztül történő töltés nem engedélyköteles.

2017 13 585 123 743

2018 160 882 1 589 188

2019 564 755 5 386 331

töltések 
száma (db)

töltésre fordított 
energia (kWh)

9. ábra:  A nyilvános töltőinfrastruktúra Magyarországon

Forrás:  MEKH

A nyilvános töltőberendezéseken a MEKH kimutatásai 

alapján két év alatt közel negyvenszeresére nőtt a 

tranzakciók száma, amely 2017-ben alig haladta meg a 

13 000 darabot, 2018-ban már 160 000 darabra nőtt, 

tavaly pedig már az 560 000-es szintet is átlépte. A 

töltésre fordított energia hasonló ütemben emelkedett: 

2017-ben 123 000 kWh, 2018-ban meghaladta a másfél 

millió kWh-t, tavaly pedig alig maradt el az öt és fél 

milliótól.

10. Elektromos töltőoszlopok regionális megoszlása (2018-2019)

10.  ábra:  Elektromos töltőoszlopok regionális megoszlása (2018-2019)
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9. A nyilvános töltőinfrastruktúra Magyarországon

A MEKH az elektromobilitás hatályos szabályozása – a 

közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben (45/A 

§-tól a 45/E. §-ig) és ennek végrehajtási rendeletében, a 

243/2019 (X.22.) Korm. rendeletben foglaltak – 

értelmében évente összegzi az elektromos autók töltését 

szolgáló nyilvános töltőállomások üzemeltetésének 

adatait. A nyilvánosan elérhető töltőinfrastruktúra hazai 

meghatározását szintén tartalmazza a 2014/94/EU 

irányelvnek megfelelő hazai szabályozás.

1
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A töltőoszlopok száma Magyarországon egy év alatt a 

duplájára nőtt, 672-ről 1362-re. 2019 végén a legtöbb 

töltőoszlop a közép-magyarországi régióban üzemelt (699 

darab), Közép- (191 darab) és Nyugat-Dunántúlt (126 

darab) megelőzve.

A szabályozásnak megfelelő nyilvános, valamint az 

ügyfelek nagy része számára elérhető kiskereskedelmi, 

parkolóházi, szállodai, és önkormányzati 

töltőberendezések száma 2019-ben összességében 

meghaladta a 2000 darabot.

Az elektromobilitási szolgáltatások piacán bekövetkező 

konszolidáció eredménye, hogy a MEKH adatai révén 

(amelyeket a Hivatal az engedéllyel rendelkező 

töltőüzemeltetőktől kap) már megbízhatóbb képpel 

rendelkezünk a töltési infrastruktúráról. Korábban 

esetleges módszerek jellemezték a nem hivatalos 

adatbázisok összeállítását, beleértve az Európai Bizottság 

által felhasznált statisztikákat is.

A 2019 végi helyzet alapján a legnagyobb töltőhálózat-

rendszert az MVM Csoporthoz tartozó NKM Mobilitás Kft. 

üzemeltette Magyarországon. A vállalat egy pénzügyi 

tranzakcióban megvásárolta az e-Mobi Elektromobilitás 

Nonprofit Kft., amely addig 336 töltőberendezést telepített 

és üzemeltetett.

A 2019-ben életbe lépett szabályozásnak megfelelően a 

nyilvános töltőket  üzemeltető elektromobilitási 

szolgáltatók honlapjukon feltüntetik a  nyilvános 

töltőhálózatukra (NKM Mobiliti, e-Mobi, MOL Plugee, Shell  

Recharge, Lukoil, Tesla, Ionity) vonatkozó tájékoztatást a 

berendezések  helyéről, műszaki paramétereiről és az 

árazásról.

2019-ben a kiskereskedelmi üzletláncokra vonatkozó 

rendeletek értelmében elkezdődött a töltők telepítése 

parkolóikban. Ennek elősegítésére partnerségek jöttek 

létre a SPAR üzletlánc és az NKM Mobilitás (17 

helyszínen 33 darab 2x22kW teljesítményű AC töltő), 

valamint az ALDI és az E.On (123 helyszínen mintegy 360 

töltőpont, az igényektől függő teljesítménnyel) között.

A Decathlon sportáruházak nem tartoztak a 

kiskereskedelmi kötelezettek sorába, de az NKM Mobiliti a 

céggel való együttműködés alapján 12 helyszínen saját 

töltőberendezéseit (normál és nagy teljesítményűt 

egyaránt) telepítette parkolóikba.

A Penny (91 tervezett töltőberendezés) és a Lidl (106 

tervezett töltőberendezés) saját erőből kezdte el az 

oszlopok felszerelését üzleteik parkolóiban. A 

szupermarketek és a nagy bevásárlóközpontok töltői attól 

függően minősülnek a MEKH kiadott engedélye alapján 

nyilvánosnak, hogy a töltési tevékenység önmagában jár-

e gazdasági haszonszerzéssel. Azok a töltők, amelyek 

térítésmentesen csak az üzletek ügyfeleinek 

rendelkezésére állnak, privát létesítménynek minősülnek.
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3 Következtetések

Az előbbiekben bemutatott hazai folyamatok és adatok 

alapján a 2019-es esztendő összességében igen 

sikeresnek minősíthető a magyarországi energetikai és 

mobilitási átmenet tekintetében. Az év végén azonban 

már érződtek azok a negatív hatások – elsősorban a 

globális pandémiává alakuló koronavírus járvány –, 

amelyek miatt az idei, 2020-as év vonatkozásában nem 

számíthatunk hasonlóan jó eredményekre. Ugyanakkor a 

várható visszaesést átmenetinek tartjuk, ezért az 

elektromobilitási ökoszisztéma teljes metszetében további 

erőteljes, sőt növekvő koordináció szükséges az érintett 

szereplők (stakeholderek) között.

A válságból való kilábalás egyik fő kérdése, 
hogy 2020-ban sikerül-e a dekarbonizációt 
szolgáló fenntartható technológiákra 
építeni az ipar és a gazdaság újraindítását. 
Az elektromobilitás közvetlen jövőképét 
mindenképpen hasznos lenne közösen 
újból átgondolni, korrigálni.

Az e-mobilitás mára az üzleti-technológiai 
főáram része lett. A 2020-as  év az előző évek 

szakpolitikai intézkedéseinek köszönhetően (kezdve az 

EU 20-20-20 stratégiájának meghirdetésétől az új 

elektromos járműmodellek tömeges megjelenésének 

ígéretéig) markáns korszakhatár reményét keltette. A 

növekvő fogyasztói várakozások és bizalom hatására 

kialakult a kép, miszerint az elektromobilitás már nem 

számít kísérleti terepnek, hanem az egyre érettebb 

technológiák révén teret nyer a mindennapokban. A 

2019-ben megjelent szakmai értékelések alapján  – a 

legjobb példa erre a Nemzetközi Energiaügynökség „EV 

Outlook 2019” elemzése – megalapozottnak tűnt a 

várakozás, hogy 2020 „az elektromos járművek éve” lesz.

Magyarország különleges helyzetet vívott 
ki. Az alternatív üzemanyagokról szóló EU-irányelv 

2014-es megjelenése óta eltelt immár hat év fejleményeit 

összegezve megállapítható, hogy az elektromobilitás 

innovatív szegmensében Magyarország meglepő módon 

elszakadt a kelet-közép-európai országokra jellemző 

trendektől, és némi késéssel ugyan, de konzekvensen a 

nyugat-európai trendeket követi. Ennek elsődleges 

bizonyítéka a környezetkímélő elektromos járművek 

számának hazai meredek emelkedési trendje, amely az 

eddigiekben jobban hasonlított Európai északnyugati 

centrumának fejlődési modelljére, mint a keleti vagy déli 

periféria államaira. Összességében a magyarországi 

elektromobilitás jogosan tekinthető a legjobb nemzetközi 

gyakorlatok egyikének.

1. Erősségek

EU-konform nemzeti stratégia és 
szakpolitika. A 2015-ben a kormány elé került Jedlik 

Ányos Terv – noha soha nem lett belőle hivatalos 

stratégiai dokumentum – Magyarországon szokatlanul 

koherens víziót vázolt fel, amelyben a jogalkotásra és a 

szabályozási környezet kialakítására került a fő hangsúly. 

(Ez volt a kormány által valóban elfogadott Jedlik Ányos 

Cselekvési Terv.) Az Európai Unióban egyedülálló módon 

Magyarországon már rögtön a kezdetekkor az e-mobilitási 

ökoszisztéma szerves részének tekintették a jogi 

keretrendszert is. További pozitívum, hogy a közlekedési 

dekarbonizáció vagy „zöldítés” közben beépült a nemzeti 

klíma- és energiastratégiába. Mindez jelenleg 

megkönnyíti, hogy a magyarországi e-mobilitási szereplők 

is egyre szélesebb iparági körrel tudjanak együttműködni, 

például az okos hálózatok, az energiatárolás vagy a 

rugalmassági szolgáltatások terén.
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Támogatások és ösztönzők komplex 
rendszere. Bár Magyarország alapvetően ugyanazokat 

az ösztönzőket vezette be, mint a legtöbb EU-tagállam, a 

kialakult rendszer sokkalta népszerűbb és vonzóbb lett, 

mint a legtöbb más országban. Ebben kitüntetett szerepe 

van az Európában példamutatónak számító zöld 

rendszámok bevezetésének. A tapasztalatok alapján 

néhány esetben (például a budapesti ingyenes parkolás 

ügye) már indokolt lehet az ösztönzők visszafogása. 

Ugyanakkor nagyon pozitív a kormány elszántsága 

abban, hogy a tisztán elektromos új autók vásárlásához 

az anyagi észszerűséghez igazítva a továbbiakban is 

jelentős támogatás legyen elérhető.

Fogyasztói és felhasználói bizalom. A 

szűkebben értelmezett kelet-közép-európai régióban (V4 

országok + Szlovénia és Horvátország) Magyarországon 

terjedt el a legjobban az elektromobilitás. A felmérések 

arra utalnak, hogy a hazai EV-felhasználók tudatos döntés 

eredményeként invesztálnak járművekbe és a kapcsolódó 

töltési rendszerekbe. A bizalom jele, hogy – 

hozzávetőleges számításaink szerint – 2016 és 2019 

között a céges és magánvásárlók nagyságrendileg több 

mint 100 milliárd forintot költöttek járművek beszerzésére. 

Ennél is jelentősebb, hogy a töltőinfrastruktúra 

megteremtését elsősorban szakmai befektetők vállalták, 

akik rendelkeznek a megfelelő pénzügyi forrásokon kívül 

a szükséges technológiai, piaci és vállalati ismeretekkel, 

tapasztalatokkal is. A nyilvános és részben nyilvános 

töltők létesítésének eddigi összes ráfordításait mintegy 20 

milliárd forintra becsüljük.

Korszerű töltőinfrastruktúra. A hazai nyilvános 

töltőinfrastruktúra 2019-es ugrásszerű bővülése minőségi 

fejlődéssel párosul, mert a professzionális szolgáltatók 

(egyben szakmai befektetők) tudatosan a legkorszerűbb 

szabványos berendezéseket telepítették. Ennek 

köszönhetően a magyar töltőhálózat megfelel az 

interoperabilitás szabványainak és rendkívül korszerűnek 

számít Kelet-Közép-Európában. Eközben erősödik az 

igény a kisebb teljesítményű lokális (otthoni vagy 

munkahelyi) töltőrendszerekre. A fogyasztók egy része 

közben érdeklődik azon lehetőségek iránt, miként 

kombinálható a háztartási méretű kiserőművek és az 

energiaközösségek jelentette megújuló energiatermelés 

az elektromos járművek lokális töltésével, illetve a lokális 

energiatárolással.

Dekarbonizációs potenciál. Az elektromos 

járművek számának, illetve a nyilvános 

töltőberendezéseken végzett elektromosjármű-töltések 

volumenének növekedése arra utal, hogy rövid időn belül 

az elektromobilitási szolgáltatás az üzemanyagpiac 

jelentékeny szegmensévé válhat. A magán és otthoni 

töltések – amelyek becslések szerint a nyilvános 

infrastruktúrán keresztül átadott energiamennyiség 

többszörösét tehetik ki – volumenét, illetve a hazai 

energiamixet is figyelembe véve bizonyosan állítható, 

hogy már a jelenlegi elektromosjármű-állomány is 

hozzájárul a CO2-kibocsátás jelentős mérsékléséhez.

2. Kihívások

Elhúzódó járműipari átalakulás. A 2015-ös 

Jedlik Ányos Terv, valamint a felülvizsgálatát jelentő JÁT 

2.0 az elektromobilitás fejlesztését olyan kitörési 

lehetőségnek értékelte a hazai járműipar szempontjából, 

amely elősegítette volna a hazai beszállítók jobb 

helyzetbe kerülését a nemzetközi értékláncok mentén is. 

A magyar járműipari cégek innovációs potenciálja 

azonban nem nőtt számottevő mértékben, leginkább a 

nemzetközi fejlesztési projektekben való csekély 

részvételüknek tulajdoníthatóan.

Technológiai függés felszámolása. Az 

energetikai partnerekre is jellemző, hogy a hasonló 

nyugat-európai vállalatokhoz képest eddig mérsékelten 

indítottak innovációs projekteket, noha a szellemi és 

műszaki kapacitás rendelkezésükre áll. A nagy 

nemzetközi EU-programok között azonban örvendetes 

fejlemény a MOL részvétele a CEF NEXT-E projektben, 

valamint az is, hogy az MVM Csoport és az E.On 

egyaránt erősíti innovációs tevékenységét az okos 

hálózatok és az elosztott energiaforrások terén. A 2019 

végéig vizsgált adatok alapján azonban fennáll a veszély, 

hogy a kiemelkedően fontos innovációs EU pilot 

projektekben a legnagyobb nyugat-európai vállalatokhoz 

kerülnek a források, és az innováció piaci haszna is náluk 

csapódik le.
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Egyre élesebb nemzetközi verseny. A mind 

érettebb elektromobilitási technológiáknak köszönhetően 

Magyarország külföldi szolgáltatók terjeszkedési 

célpontja lett. Problémát okozhat, hogy egyes külföldi 

szereplők jelentős EU-támogatás birtokában jelenhetnek 

meg az elektromobilitási szolgáltatások magyarországi 

versenypiacán, miközben a hazai szereplők már nem 

vehetnek igénybe ilyen támogatásokat sem uniós, sem 

nemzeti forrásból. Az innovációt segítő legális 

támogatások hatékony rendszerére így továbbra is 

szükség van a hazai versenyképesség megőrzése 

érdekében.

Politikai érdekérvényesítés EU-szinten. A 

kormányzat következetes és támogató hozzáállása 

ellenére tapasztalható bizonyos késés a gyorsan bővülő 

EU-szabályozási kezdeményezések követésében. Az 

egyre komplexebb helyzetben mind több, egymással 

szorosan összefüggő szakpolitikai kérdést 

(energiatárolás, akkumulátortechnológia, 

hidrogéntechnológia, okos hálózatok, stb.) kell 

menedzselni, ami az eddiginél is erőteljesebb 

együttműködést követel meg a stakeholderektől. A JÁK 

minden rendelkezésre álló eszközzel támogatja a 

nemzeti szakpolitikák megfelelő időben történő 

kialakítását és határozott brüsszeli képviseletét.

2020-ban mindent felülír a koronavírus-
járvány. Már a tavalyi évben is több tényező 

mérsékelte az elektromos járművek terjedésével 

kapcsolatos  várakozásokat. A járvány előtt, 2019 végén 

például jelek voltak arra, hogy az európai autógyárak 

egyrészt kapacitási, másrészt beszállítói gondokkal 

küszködnek, így az új elektromos modellek gyártása nem 

éri el a korábban tervezett mennyiséget. Különösen az 

akkumulátorgyártás mutatkozik szűk keresztmetszetnek. 

A mostanra globális gazdasági válságot előidéző 

koronavírus kihatásait egyelőre nehéz elemezni, de az 

biztosnak tekinthető, hogy mind a kínálati, mind a 

keresleti oldalon jelentős visszaesésre kell számítanunk 

az ökoszisztéma összes szegmensében, beleértve a 

járműgyártást, a járműértékesítést, az elektromobilitási 

szolgáltatást, az infrastruktúra-fejlesztést, illetve az 

ezekhez kapcsolódó intelligens és digitális 

szolgáltatásokat.
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3. Ajánlások

A Jedlik Ányos Tervvel elkezdett proaktív 
szektorális együttműködés megőrzése a 
magyarországi „tiszta és okos” energia- és 
mobilitási átmenet sikerének kulcsa. A JÁK 
(a Jedlik Ányos Klaszter és a Jedlik Ányos 
Kör) ezen együttműködés elősegítését 
tekinti fő küldetésének.

Helyzetfelmérés és helyreállítás („Reality 
Check & Recovery Plan”). A koronavírus-

pandémia egyrészt világméretű zavarokat okozott az 

ellátási, beszállítói és értékláncokban, másrészt 

bizonytalanná tette, hogy az iparágak képesek-e időben 

megfelelni a klímavédelmi (dekarbonizációs) szabályozás 

követelményeinek. A JÁK javasolja, hogy az európai 

szakmai megbeszélésekkel összhangban és azok 

módszertani keretében kezdődjön széles körű hazai 

egyeztetés a piaci zavarok elkerülésére az energetikai és 

közlekedési szektorban. Ennek keretében célszerű lenne 

tisztázni, hogy a válság miatti helyzetben tarthatóak-e az 

elektromos járművek számára és a töltőinfrastruktúra 

bővülésére vonatkozó 2020-as célok. Párhuzamosan 

pedig hozzá kell látni a járványt és válságot követő 

helyreállítási időszak tervezéséhez.

Európai együttműködés és nemzeti 
stratégia. Támogatjuk a magyar kormányt abban a 

fellépésben, amely az Európai Tanács (az EU állam- és 

kormányfőinek testülete) 2020. március 26-i közös 

nyilatkozata értelmében a tagállamok legsürgetőbb 

feladatának egyrészt a koronavírus-pandémia és annak 

közvetlen következményei elleni küzdelmet nevezi meg, 

másrészt „azoknak az intézkedéseknek az előkészítését 

is, amelyek ahhoz szükségesek, hogy társadalmaink és 

gazdaságaink vissza tudjanak térni a rendes 

működéshez, valamint a többek közt a zöld átállást és a 

digitális transzformációt integráló fenntartható 

növekedéshez, valamint hogy levonhassuk a válság 

összes tanulságát. Ehhez összehangolt exitstratégiára, 

átfogó helyreállítási tervre és soha nem látott mértékű 

beruházásokra lesz szükség.”

Made with



A hazai innovációs potenciál erősítése. Az 

elektromobilitási ökoszisztéma rendkívül vonzó 

környezetet jelent komplex innovációs projektek 

végrehajtására. Nagyon hasznosnak tartjuk, hogy az 

NKFIH energetikai innovációs pályázatai, amelyek az új 

Nemzeti Energiastratégia céljaihoz is illeszkednek, a 

rugalmassági szolgáltatások fejlesztése révén ebbe az 

irányba mutatnak. Fontos lenne ugyanakkor olyan 

konzorciumi projekteket is támogatni, amelyek az 

energetika, a mobilitás (közlekedés, járműfejlesztés és 

járműgyártás) és a digitális ipar együttes megoldásait 

tesztelik.

Energia-, klíma- és mobilitási mintarégiók. A 

JÁK erőteljesen szorgalmazza, hogy az energetikai 

innováció, az iparfejlesztés, a klímavédelem, a 

közlekedésfejlesztés és az infokommunikációs 

technológiák terén a partnerek fokozottan érvényesítsék a 

rendelkezésre álló szinergiákat. Ennek egyik ideális 

formája lehet energia-, klíma- és mobilitási mintarégiók 

létrehozása, amelyek egyben hatékony tesztkörnyezetet 

alkothatnak a kutatás-fejlesztés terén is. Ilyen mintarégiók 

esetében célszerű lehet helyi „szabályozói homokozó” 

kialakítása is. A 2021-2027-es EU költségvetési ciklus 

prioritása az alacsony kibocsátású gazdaság, és a 

magyarországi szereplők ilyen irányú együttműködése 

sokkal hatékonyabb fejlesztésekre adhat módot.

Egységes statisztika és módszertan. Éves 

jelentésünk összeállítása közben is tapasztaltuk, hogy a 

rendelkezésre álló adatok jelentős része nem kellőképpen 

pontos. Például kisebb-nagyobb eltérések vannak a 

kiadott zöld rendszámok és a forgalomba került 

környezetkímélő járművek mennyisége között, vagy 

éppen a zöld rendszámokról szóló különböző 

belügyminisztériumi közlések között is. A JÁK ezért a 

következőket javasolja:

Járműstatisztika. A Magyarországon forgalomban 

levő, külsőleg tölthető elektromos környezetkímélő 

járművek kerüljenek be a Központi Statisztikai Hivatal 

évente publikált gépjármű-kimutatásaiba. Jelenleg 

ugyanis a hatóanyagot tekintve csak a „benzin-dízel-

egyéb” kimutatás érhető el. Elektromos járműveket 

utoljára a szállítási iparágról szóló 2009-es jelentésben 

mutatott ki a KSH.

Töltőstatisztika. A nyilvánosan elérhető 

töltőinfrastruktúra tekintetében javasoljuk, hogy a 

hivatalos nemzeti statisztika adatait a Magyar Energia- 

és Közmű-szabályozási Hivatal kimutatásai képezzék a 

kiadott engedélyek és az üzemeltetői jelentések 

alapján. A kimutatások országos méretekben 

tartalmazzák a töltőinfrastruktúra elemeinek mennyiségi 

adatait, műszaki paramétereit (normál, nagy és 

ultranagy teljesítmény, AC/DC), valamint a töltési 

tranzakciók folyamán átadott elektromos 

energiaösszesített mennyiségét.
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Üzemanyag-statisztika és adóügyek. A 

Pénzügyminisztérium, illetve a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal bevonásával tisztázni kell a közlekedési 

céllal (üzemanyagként) felhasznált elektromos energia 

nyilvántartási módszertanát a jövedéki adó és az ÜHG-

kibocsátás kiszámításának tekintetében. A megújuló 

energia közlekedési célú felhasználásának 

előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált 

energia üvegházhatású gázkibocsátásának 

csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény 9. § (1) 

szerint „Az üzemanyag-forgalmazó köteles 

nyilvántartani az e törvény végrehajtására kiadott 

jogszabályban meghatározottak szerinti tartalommal az 

általa forgalomba hozott üzemanyagból és más 

közlekedési célú energiatermékből származó, teljes 

életciklusra és energiaegységre számított 

üvegházhatású gázkibocsátást”.

Nemzetközi adatközlés. Javasoljuk, hogy az EU-

intézmények és nemzetközi szervezetek számára 

megküldendő magyarországi adatok a fentebbi három 

forrásra (KSH, MEKH és NAV) hivatkozzanak.

Egységes terminológia. A terminológiát tekintve 

figyelmet kell fordítani arra, hogy az elektromobilitás 

kérdéseit szabályozó törvény és végrehajtási 

rendeletben szereplő fogalmakat és meghatározásokat 

alkalmazzuk. Tehát a töltőhely, töltőállomás, 

töltőberendezés és a töltőpont megkülönböztetése, 

illetve nyilvántartása egyértelmű és pontos legyen.
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4 Kitekintés 2020-ra és utánra

A 2019-es év eredményein alapuló további fejlődést 

sajnos nehéz előre jelezni a koronavírus-pandémia miatt, 

amely már az év végén megbénította az elektromobilitás 

globális piacvezetőjének számító Kína gazdaságát. 2020 

elejére a járvány elérte Európát, ahol számos más 

szektorral együtt a járműiparnak okozott tetemes károkat. 

A beszállítói láncok megszakadása és a polgárok 

védelmét szolgáló „társadalmi távolságtartás” 

következtében márciusban megszűnt az autógyárakban 

a termelés, de az értékesítés összesített volumene már 

az év első két hónapjában mintegy 7 százalékkal 

csökkent.

A kimagaslóan jó januári eredmények az egy évvel 

korábbi értékhez képest 121 százalékos növekedést 

jeleztek. Az Európai Unió egészét tekintve a külsőleg 

tölthető elektromos gépjárművek piaci részesedése az év 

első hónapjában meghaladta a 6,6 százalékot. Egyes 

márkák esetében a megrendelésállomány biztatóan 

növekszik.

Az év első három hónapjában 
Magyarországon is folytatódott 
a zöld rendszámos járműflotta 
növekedése, vagyis ezen a 
téren március végéig nem 
érvényesült a koronavírus-
járvány hatása. A 2019 év végi 
adatokhoz képest mintegy 13 
százalékkal nőtt a hazai EV-
állomány.

Az európai autóértékesítési piac az új 
elektromos járművek szegmensében 
viszont még a járvány fenyegetése ellenére 
is nőni tudott 2020 első negyedévében.

Az év hátralevő részét illetően azonban az előrejelzéseket 

megnehezíti a gazdaság és társadalom egészét jellemző 

bizonytalanság. Az EU-tagállamok ugyan közös kilábalási 

terven dolgoznak, de a várható veszteségek mértékét 

országonként máshogy becsülik. A GDP csökkenése, a 

tagállamok gazdaságvédelmi intézkedéseinek súlya és a 

fogyasztás/vásárlóerő alakulása egyaránt jelentős 

nehézségeket vetít előre.
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Járművek. Az új elektromos autók magyarországi 

értékesítésében valószínűleg komoly fennakadások 

lesznek. Mint az éves jelentésben már utaltunk rá, az 

európai gyártók egy része némi csúszásban volt az új 

modellek bevezetésével: a beszállítói és termelői 

kapacitások ugyanis nem követték az OEM-ek igényeit. 

Különösen az akkumulátorok szállítása terén alakultak ki 

szűk keresztmetszetek. Így a kínálati oldalon nem lehet 

számolni a 2019-ben még elérhető piaci darabszámmal. 

A volumen korlátai mellett várható tehát, hogy még az új 

feltételekkel újraindított vásárlási támogatás sem 

biztosítja a 2019-es eredmények megismétlését. 

Ugyanakkor a használt elektromos autók behozatala 

újból fellendülhet.

Elektromobilitási szolgáltatás és  
töltőinfrastruktúra. A nyilvános hálózatban a töltési 

tranzakciók jelentős növekedésére számítunk 2020-ban. 

Ennek egyik oka, hogy a töltések egy bizonyos részét 

olyan egyéb, mégpedig bővülő és egyelőre ingyenes 

hálózatokban végzik majd a felhasználók, mint 

amilyeneket az OTÉK-kötelezett kiskereskedelmi 

üzletláncok a parkolóikban telepítettek. Az 

elektromobilitási szolgáltatásként átadott elektromos 

energia mennyisége becslésünk szerint szintén 

jelentősen nőni fog.

Otthoni és munkahelyi/intézményi töltés. A 

piac eme szegmensében is érvényesülnek a koronavírus-

járvány kapcsán kialakult bizonytalansági tényezők. A 

kilátásokat azonban hosszabb távon jónak tartjuk, 

különösen a lokális megújulóenergia-termelés 

terjedésének köszönhetően. A háztartási méretű szolár 

kiserőművek eddigi gyors terjedése miatt a megtermelt 

elektromos energia hálózati tárolása egyre nehezebben 

biztosítható. Az elektromobilitás terén a következő 

növekedési lehetőséget ezért a komplex „okos hálózati” 

rendszerekben látjuk, amelyek az elektromos járművek 

töltését az akkumulátoros energiatárolással és a megújuló 

energián alapuló helyi villamosáram-termeléssel együtt 

integrálják.

Hosszú távú kilátás: pozitív

A kormányzati és EU-
stratégiák mellett az 
elektromobilitás további 
várható nagyarányú 
terjedését segíti az 
érintett iparágak 
(járműgyártás, 
közlekedés, energetika, 
infokommunikáció) 
mindegyikében zajló 
diszruptív változások, 
amelyeket tovább fokoz 
az iparágak közötti 
gyorsuló konvergencia 
is.

Rövid távú növekedési kilátás: 
semleges

Az energia- és mobilitási átmenet hosszabb távon (2025 

és 2030 között) a közlekedési elektrifikáció jelentős 

erősödését eredményezi majd. Mint a 2020 első 

negyedévben meghozott magyar és európai 

válságkezelő intézkedésekből is látható, az ipar- és 

gazdaságfejlesztési stratégia nem változott: továbbra is a 

2050 körül nettó kibocsátásmentes, illetve körkörös 

gazdaság megteremtése a cél. Ez pedig elképzelhetetlen 

és megvalósíthatatlan az elektromobilitási ökoszisztéma 

nélkül.
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