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Elektromobilitás számokban
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A zöld rendszámmal rendelkező 
autók száma 67 %-al nőtt az egy 
évvel korábbi adatokhoz képest.

2022. októberében több mint        
53 000 gépjármű rendelkezett zöld 
rendszámmal Magyarországon.

Az elektromos gépjárművek száma 
folyamatosan növekszik annak 
ellenére, hogy a korlátozott 
hatótávolság miatt kevésbé 
alkalmasak távolsági közlekedésre.

Elektromobilitás számokban



Elektromobilitás számokban

Elektromos személygépkocsik és kisáruszállítók aránya 
EU 27 (2021. év)



Elektromobilitás számokban

Újonnan regisztrált elektromos személygépkocsik 
és kisáruszállítók aránya EU 27 (2021. év)



Töltőberendezések  
darabszáma 24%-al nőtt 
egy év alatt. 

2022. július 1-én több 
mint 2000 db nyilvános 
töltőberendezés 
üzemelt hazánkban.

Elektromobilitás számokban



2022 Q2-ben 4 888 MWh-nyi
villamosenergiát töltöttek 
nyilvános elektromos 
töltőállomásokon (AC és DC 
összesen)

Ez 45 %-al több, mint 2021. 
azonos negyedévében, és 13 %-al
magasabb az előző negyedévhez 
viszonyítva.

A töltési munkamenetek száma 
több mint 200 %-al nőtt egy év 
alatt.

Elektromobilitás számokban



Jelenleg a hazai piacon 
38 elektromos 
töltőberendezés 
üzemeltető engedélyes és 
30 nyilvántartott
elektromobilitás
szolgáltató van jelen.

Elektromobilitás számokban



2. Szabályozási környezet
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2014/94/EU IRÁNYELV (AFID-irányelv) célkitűzései:
• Nemzeti szakpolitikai keretek kialakítása az alternatív 

üzemanyagok piacának fejlesztésére.

• Infrastruktúra kiépítésére vonatkozó nemzeti célkitűzések. 
• Töltőállomások intelligens mérési rendszerekkel való 

felszerelése. 
• Elektromos gépjárművel hálózati rugalmassági eszközként 

történő felhasználása.

Európai Tanács 9111/22 számú rendelettervezete 
(Alternative Fuels Infrastructure Regulation -
AFIR-javaslat)
• Jelenleg még nem hatályos, várhatóan egy éven belül 

elfogadásra kerül.
• Nehézgépjárművek részére a TEN-T hálózat mentén töltési 

infrastruktúra kialakítása a távolsági teherfuvarozás 
elektrifikációjának támogatása érdekében

• Kétirányú töltés kialakításának támogatása azon töltőállomások 
esetében, ahol hosszabb ideig várakoznak járművek (V2G)

Szabályozási környezet – EU



Szabályozási környezet – hazai szabályok

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
• Elektromobilitásra vonatkozó főbb szabályok;

• Definíciók;

243/2019 Korm. Rendelet az elektromobilitás egyes kérdéseiről
• Elektromobilitásra vonatkozó részletes szabályok;

• Egyes szereplők feladatai;

• Engedélyezéshez kapcsolódó szabályok;

Felülvizsgálat szükségessége
• Engedélyezési szabályok, hazai jogszabályok összhangja;

• Új technológiák, üzleti modellek (roaming, rugalmasság);

• Part menti villamosenergia-ellátás szabályai;

• AFIR-javaslat elfogadásának várható hatásai;



MEKH feladatai:
• Engedélyezés – töltő üzemeltetés;
• Nyilvántartás vezetése – elektromobilitás szolgáltatás;
• Éves jelentéstétel a Minisztérium és KSH részére;
• Statisztikai feladatok;
• Adatok publikálása – Interaktív térkép az elérhető 

töltőállomásokról https://terkep.mekh.hu/elektromobilitas/.

Szabályozási környezet – hazai szabályok

https://terkep.mekh.hu/elektromobilitas/
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Roaming bevezetése a hazai 
szabályozásba

• Elektromobilitás felhasználók 
igénybe tudják venni bármely
szereplő töltőberendezését.

• Elektromos töltőberendezés 
üzemeltetők számára várhatóan a 
forgalom növekedését 
eredményezi.

• Külföldi ügyfelek számára is 
egyszerűbbé válik a hazai töltő 
infrastruktúra használata

Roaming



Roaming bevezetéséhez szükséges 
lépések:
• Megfelelő roaming modell kiválasztása 

nemzetközi példák alapján:

• Központi roaming szolgáltatási modell 
vagy peer-to-peer modell;

• Külföldi modellek vizsgálata jelenleg is 
zajlik;

• Megfelelő roaming protokoll 
kiválasztása a rendszerek közötti 
interoperabilitás érdekében;

• Szabályozási keretrendszer 
megteremtése;

Roaming



4. Part menti villamosenergia-

ellátás
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Part menti 
villamosenergia-ellátás 
célja:
• A kikötőkben tartózkodó 

hajók villamosenergia-
igényének biztosítása;

• Az elektromos meghajtású 
hajók ellátása;

Part menti villamosenergia-ellátás



• A part menti villamosenergia-
ellátásra vonatkozó szabályok 
felülvizsgálata folyamatban van.

• Felülvizsgálat célja, hogy a hazai 
szabályozás illeszkedjen az EU-s 
szabályozáshoz és a kialakult 
gyakorlathoz.

Part menti villamosenergia-ellátás



Az AFIR-javaslat az alábbiak szerint tűzte ki célul 
a TEN-T hálózat belvízi kikötőiben történő part 
menti villamosenergia ellátást biztosító 
létesítmények kiépítését:
• 2025-ig TEN-T törzshálózat belvízi kikötői:

• Budapest 
• Komárom

• 2030-ig TEN-T átfogó hálózat belvízi kikötői:
• Baja
• Dunaújváros
• Győr
• Mohács
• Paks
• Szeged

Part menti villamosenergia-ellátás



5. Hálózati rugalmasság
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A rövid idő alatt nagy számban megjelent PV erőművek okozta hálózati 
problémák elkerülését célzó költséges hálózatfejlesztések optimalizálására egyik 
megoldás lehet az elektromobilitáshoz kapcsolódó tárolási lehetőségek 
kihasználása;

Az elektromos járművek alkalmasak lehetnek az alacsony energiaigényű 
időszakokban megtermelt megújuló energia tárolására, illetve annak 
visszatáplálására a hálózatra, elősegítve ezzel a megújulók által termelt 
villamosenergia-mennyiség hatékony felhasználását;

A felmerülő műszaki és üzleti kihívások vizsgálandók és megoldásra várnak.

Hálózati rugalmasság



• Otthoni töltés esetében kisebb a rugalmassági potenciál a csekélyebb 
kapacitás és alacsonyabb rendelkezésre állás miatt;

• Elsősorban a vállalati és tömegközlekedéshez kapcsolódó, tárolóval ellátott 
töltőállomások szerepe lehet jelentős;

Hálózati rugalmasság

• Rugalmassági platformok 
kialakítása szükséges;

• Okos mérési és elszámolási 
rendszerek kialakítása 
szükséges;

• A kisebb szereplők várhatóan 
aggregátorokon keresztül 
jelennek meg a piacon.



6. Szabályozási feladatok
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• AFIR-javaslat várható hatályba lépésével kapcsolatos szabályozási 
feladatok;

• Roaming bevezetése a hazai szabályozásba;
• Engedélyezésre és nyilvántartásba vételre vonatkozó szabályok 

felülvizsgálata;
• Part menti villamosenergia-ellátás szabályozásának módosítása;
• Elektromobilitás hálózati rugalmassági szolgáltatásban történő 

megjelenésének elősegítése;
A szabályozás felülvizsgálata jelenleg folyamatban van, a Hivatal következő 
lépésként egy konzultációt kíván tartani a tervezett változásokról.

Szabályozási feladatok



Köszönöm a figyelmet!



Központi roaming modell
• Bárki számára hozzáférhető, ezáltal a 

kisebb szereplők is egyszerűbben 
hozzáférhetnek;

• Tartalmazhatja az egységes 
kereskedelmi megállapodások keretét 
és az üzemeltető gondoskodhat az 
esetleges jogi, változások átvezetéséről;

• Kapcsolatot teremt különböző 
protokollokat használó elektromobilitás
szolgáltatók és elektromos töltőállomás 
üzemeltetők között;

• Nem flexibilis, nem személyre szabható;

Lehetséges roaming modellek

Peer-to-peer roaming modell
• Flexibilis és személyre szabható: a 

megállapodásban részt vevő felek az 
összes technikai, kereskedelmi és 
egyéb kérdésben megállapodhatnak 
egymással;

• Jelentős technikai megvalósítási 
költségeket igényelhet a részt vevő 
szereplők számára, ha az 
összekapcsolandó szoftverek jelentősen 
eltérnek egymástól;

• Új szereplők hozzáférése nem 
feltétlenül biztosított;

A 2019-ben elfogadott Jedlik Ányos Terv 2.0 a központi modellel szemben foglalt állást. 


