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2019 december

A Bizottság 
Közleménye az 
Európai Zöld 
Megállapodásról, 
amely a 2050-ig tartó 
időszakra vonatkozó 
klímasemlegességi 
célkitűzést ismerteti

2020 március

A Bizottság Európai 
Klímarendelet 
javaslata a 2050-re 
vonatkozó 
klímasemlegességi 
célkitűzés rendeleti 
szinten történő 
szabályozására

2020 szeptember

A Bizottság új uniós 
célkitűzésként 
javasolja a nettó 
kibocsátások 2030-ra 
elérendő legalább 
55%-os csökkentését 
és a tervezet Európai 
Klímarendeletbe 
történő beemelését

2020 december

A Bizottság kiadja 
Közleményét a 
Fenntartható és 
Intelligens Mobilitási 
Stratégiáról

Az európai vezetők 
támogatják a 
Bizottság célkitűzését 
a 2030 -ra legalább 
55% -kal csökkentett 
a nettó kibocsátásról

2021 április

Európai 
Klímarendelet 
elfogadása az 
Európai Parlament
és a tagállamok
részéről

2021 június

Az Európai 
Klímarendelet 
hatályba lép

2021 július

A Bizottság benyújtja a 
„Fit for 55” 
javaslatcsomagot.

Az Európai Parlament és a 
tagállamok tárgyalási
folyamata elindul a csomag
elfogadásáról a 2030-as 
klímacélok elérése 
érdekében

2030

1990-es szinthez 
képest az EU 
legalább 55%-al
csökkenti az ÜHG-
kibocsátást 2030-ra

2050

Az EU 
klímasemlegessé
válik

2020 július

A Bizottság Közleményei 
az Energiarendszer 
Integrációjának 
Megteremtését célzó 
Uniós Stratégiát és a 
Klímasemleges Európát 
célzó 
Hidrogénstratégiáról



„Fit for 55” – hogyan jutottunk el idáig és hogyan tovább? 5

2021 július

A Bizottság 
benyújtotta a 
„Fit for 55” 
javaslatcsomagot

2021 ősz

A Tanács megvitatja a 
javaslatcsomagot a Közös 
Álláspont kialakítása érdekében

A Tanács elnöksége a közös 
álláspont alapján tárgyalásokat 
folytat a Parlamenttel

A Tanács és a Parlament 
rendes jogalkotási eljárás
keretében dönt a 
javaslatcsomagról

Első olvasat 
Az első olvasatban történő 
megállapodásnak nincs határideje

2024. december 31.

A javaslatcsomagban a 
Bizottság által a 
tagállamokra nézve 
megjelölt implementációs 
határidő

Bizottság

Európai Unió Tanácsa

Tanács & Parlament

Második olvasat
Határidő: 
3 [+1] hónap a Parlamentnek
3 [+1] hónap a Tanácsnak

Sikertelensége esetén

Harmadik olvasat 
Határidő: 
6 [+2] hét – egyeztetőbizottsági ülések
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„Fit for 55” Csomag – a Megújuló Energia Irányelv (RED II) 
módosítási tervezetének releváns elemei



Ø Tagállamok kötelesek előírni:

• a közlekedési ágazat számára elérhetővé tett megújuló üzemanyagok és megújuló forrásból származó villamos
energia mennyisége – a tagállam által meghatározott indikatív ütemtervnek megfelelően – 2030-ig legalább 13 %-kal
csökkenti a kibocsátás-intenzitást

Ø Tagállamok létrehoznak egy kvótajóváírási mechanizmust

• lehetővé teszi a területükön működő üzemanyag-forgalmazók számára, hogy a közlekedési ágazat megújuló
energiával való ellátásáért kvótajóváírásokkal kereskedjenek

• vállalkozások, amelyek nyilvános elektromos töltőállomásokon keresztül elektromos járművek számára megújuló
energiaforrásokból előállított villamos energiát szolgáltatnak à kvótajóváírásban részesülnek

• ezeket a kvótajóváírásokat eladhatják az üzemanyag-forgalmazóknak, amelyek számára lehetővé kell tenni, hogy a
kvótajóváírásokat felhasználják

Megújuló Energia Irányelv (RED II) egyes releváns 
módosításai – közlekedési ágazat dekarbonizációja

. 
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Európai Unió Tanácsa a 2022. júniusi közös álláspontjában („Általános Megközelítés”) alapvetően 
támogatta a Bizottság javaslatát a RED II Irányelv tekintetében



Ø Tagállamok kötelesek előírni:

• háztartási és ipari villamos energia tárolók (akkumulátorok) gyártói diszkrimináció mentes
feltételek mellett és ingyen lehetővé tegyék

ü akkumulátorkezelő rendszer alapvető információinak valós idejű elérését

ü akkumulátorok (elemek) kapacitására, állapotára, töltöttségi szintjére és teljesítmény-
beállítási pontjára vonatkozó adatok elérhetőségét

ü akkumulátorok (elemek) tulajdonosai és felhasználói, nevükben eljáró harmadik felek – pl.
épületenergetikai rendszereket kezelő vállalatok és villamosenergia-piaci szereplők
számára

• gépjárműgyártók diszkrimináció mentes feltételek mellett és ingyen lehetővé tegyék

ü akkumulátor állapotára, töltöttségi szintjére, teljesítmény-beállítási pontjára, kapacitására,
és elektromos járművek elhelyezkedésére vonatkozó járműfedélzeti adatokat

ü valós időben

ü elektromos járművek tulajdonosai és felhasználói, nevükben eljáró harmadik felek,
például a villamosenergia-piaci szereplők és az elektromobilitási szolgáltatók
rendelkezésére

Megújuló Energia Irányelv (RED II) egyes releváns 
módosításai – e-mobilitás és tárolás (1.)
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Ø Tagállamok kötelesek előírni:

• területükön üzembe helyezett, nem nyilvánosan hozzáférhető, normál teljesítményű elektromos töltőállomások

ü támogatni tudják az intelligens töltési funkciókat

ü adott esetben, a szabályozó hatóság értékelése alapján, kétirányú töltési funkciókat

Ø Tagállamok kötelesek biztosítani:

• a nemzeti szabályozási keretrendszer nem különböztet meg hátrányosan a villamosenergia-piacokon való részvétel
tekintetében, ideértve a szűk keresztmetszetek kezelését is

• a kis méretű vagy mobil rendszerek, például a háztartási tárolók és az elektromos járművek által történő
rugalmassági és kiegyenlítő szolgáltatások nyújtását – akár közvetlenül, akár aggregálás útján

Megújuló Energia Irányelv (RED II) egyes releváns 
módosításai – e-mobilitás és tárolás (2.)
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Alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának 
kiépítéséről szóló Rendelet-tervezet (AFIR)



Alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának 
kiépítéséről szóló rendelettervezet (AFIR)

11

Ø A 2021-ben elkészült javaslat háttere

• javaslat az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről szóló új Rendelet
megalkotására

• hatályon kívül fogja helyezni az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről
szóló 2014/94/EU európai parlamenti és tanácsi Irányelvet

• az „Irány az 55%!” (Fit for 55) intézkedéscsomag része

Ø Fő rendelkezései, célkitűzései:

• kulcsfontosságú szerep: közlekedési szektor átalakulásában és a klímasemlegesség 2050-
ig történő megvalósításában

• az Unió egészében kiépüljön a villamos energia és az alternatív üzemanyagok
nyilvánosan hozzáférhető töltő-infrastruktúrája a közúti, a légi és a vízi közlekedés
területén

• megfelelő infrastruktúra-hálózat álljon rendelkezésre az alternatív üzemanyaggal működő
közúti járművek és hajók villamos energiával vagy más üzemanyaggal történő (után)töltéséhez

• alternatívák biztosítása a horgonyzó hajók és álló repülőgépek fedélzetén üzemelő fosszilis
tüzelőanyaggal működő motorok használatának kiváltására

• az infrastruktúra teljes interoperabilitásának és felhasználóbarát jellegének biztosítása



Ø Az új Rendelet tárgyköre

§ kötelező nemzeti célokat határoz meg a megfelelő
uniós infrastruktúra kiépítésére

§ közös műszaki előírásokat és követelményeket
állapít meg:

• a gépjárműhasználók tájékoztatására

• adatszolgáltatásra

• fizetési követelményekre vonatkozóan

§ tagállamok által elfogadandó nemzeti szakpolitikai
keretekre vonatkozó szabályokat ír elő

§ jelentéstételi mechanizmust ír elő együttműködés
ösztönzése és előrehaladás megbízható követése
érdekében

Az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának 
kiépítéséről szóló új rendelet tervezete (1.)
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Ø Új fogalomrendszer bevezetése – példák :

• kétirányú töltés: olyan intelligens töltési művelet, amelynek során a villamosenergia-áramlás iránya
megfordítható, lehetővé téve, hogy a villamos energia az akkumulátorról arra az elektromos töltőállomásra
áramoljon, amelyhez csatlakoztatták

• e-barangolás: az elektromos vagy egyéb töltőpont üzemeltetője és azon mobilitási szolgáltató közötti adatcsere
és fizetések, amelytől a végfelhasználó töltési szolgáltatást vásárol

• szerződésalapú fizetés: a végfelhasználó és a mobilitási szolgáltató közötti szerződés alapján a végfelhasználó
által a mobilitási szolgáltató részére a töltési szolgáltatásért teljesített fizetés

• digitálisan csatlakoztatott elektromos töltőpont: olyan elektromos töltőpont, amely képes valós időben
információkat küldeni és fogadni, kétirányú kommunikációt folytatni a villamosenergia-hálózattal és az elektromos
járművel, és amely távolról felügyelhető és szabályozható, többek között a töltési munkamenet megkezdése és
leállítása, valamint a villamosenergia-áramlás mérése céljából

• intelligens töltés: olyan elektromos töltési művelet, amelynek során az elektronikus kommunikáció útján kapott
információk alapján az akkumulátorba szállított villamos energia intenzitásának kiigazítása valós időben történik

AFIR – új fogalomrendszer 13
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A Tanács Általános Megközelítése



Ø A Tanács Általános Megközelítése módosításokat fogad el az AFIR-ral kapcsolatban:

• rugalmassági mechanizmusok kerültek bevezetésre a könnyű- és nehézgépjárműveket illetően

ü a TEN-T mentén elhelyezkedő töltőszigetek összteljesítményére vonatkozóan

ü lehetőség: töltőszigetek közötti maximális távolság növelésére a TEN-T hálózat nagyon alacsony forgalmú szakaszain

Ø Cél az egyensúlyteremtés:

• megfelelő töltőinfrastruktúra rendelkezésre állásának garantálása / beruházások hatékonysága között

• lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy a Bizottság határozata alapján:

ü felfüggesszék a töltőállomásokon biztosítandó elektromos töltőteljesítményre vonatkozó követelmények alkalmazását

ü alacsonyabb szintű követelményeket alkalmazzanak

• közlekedési folyosókon alapuló megközelítés elfogadása – kiépítése 2025-ben kezdődne és 2030-ig a TEN-T
valamennyi útjára kiterjedne

• rugalmassági mechanizmusokat a tagállamok rendszeresen értékelik és tájékoztatják a Bizottságot

• közúti járművek hidrogéntöltő infrastruktúrája tekintetében:

ü a követelményeket a gáz-halmazállapotú hidrogéntöltő infrastruktúrának a TEN-T törzshálózat mentén történő
kiépítésére kell összpontosítani - különös tekintettel a városi csomópontokra és a multimodális csomópontokra

ü felhasználók különböző fizetési és ármegjelenítési lehetőségek iránti igényei teljes mértékben figyelembevételre kerültek

EU Tanács – 2022. májusi Általános Megközelítés 15
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AFIR egyes érdemi mechanizmusai – és az Európai Parlament 
2022. októberi kompromisszumos módosítási javaslatcsomagja



Ø A könnyűgépjárművek elektromos töltőinfrastruktúrájára vonatkozó célok

• A tagállamok kötelesek gondoskodni arról, hogy

ü a nyilvános elektromos töltőállomásokat az elektromos könnyűgépjárművek 
elterjedésével arányosan építik ki

ü területükön olyan nyilvános elektromos töltőállomásokat építenek ki, amelyek 
elegendő kimenő  teljesítményt biztosítanak az elektromos 
könnyűgépjárművek számára

• E célból a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a területükön 
nyilvántartásba vett minden egyes 

ü akkumulátoros elektromos könnyűgépjármű esetében legalább 1 kW teljes 
kimenő teljesítményt

ü hálózatról tölthető hibrid elektromos könnyűgépjármű esetében legalább 
0,66 kW teljes kimenő teljesítményt 

biztosítanak nyilvános elektromos töltőállomásokon keresztül 

A könnyűgépjárművek elektromos töltőinfrastruktúrájára 
vonatkozó célok

17

EP módosítás
à nyilvános elektromos töltőállomások 
kiépítésére vonatkozó kötelezettség: 
intelligens és kétirányú töltésre 
alkalmas töltők

EP módosítás
à Sokkal összetetteb

követelményrendszer 

à 1 kW – 3 kW közötti előírás

à Tagállamban nyilvántartásba vett 
akkumulátoros elektromos 
könnyűgépjárművek részarányától 
függő mértékben 

EP módosítás
à 2027 végéig: elegendő töltőállomás infrastruktúra kiépítési kötelezettség teljes tervezett könnyűgépjármű állomány 3%-nak

à 2030 végéig: elegendő töltőállomás infrastruktúra kiépítési kötelezettség teljes tervezett könnyűgépjármű állomány 5%-nak



HATÁRIDŐ TEN-T TÖRZSHÁLÓZAT MENTÉN TEN-T ÁTFOGÓ HÁLÓZAT MENTÉN

2025. december 31-ig • minden elektromos töltőszigetnek 
legalább 300 kW kimenő teljesítményt és

• legalább egy olyan elektromos töltőállomást 
kell biztosítania, amelynek egyedi kimenő 
teljesítménye legalább 150 kW

2030. december 31-ig • minden elektromos töltőszigetnek 
legalább 600 kW kimenő teljesítményt és

• legalább kettő olyan elektromos 
töltőállomást kell biztosítania, amelynek 
egyedi kimenő teljesítménye legalább 
150 kW

• minden elektromos töltőszigetnek 
legalább 300 kW kimenő teljesítményt és

• legalább egy olyan elektromos töltőállomást 
kell biztosítania, amelynek egyedi kimenő 
teljesítménye legalább 150 kW

2035. december 31-ig • minden elektromos töltőszigetnek 
legalább 600 kW kimenő teljesítményt és

• legalább kettő olyan elektromos 
töltőállomást kell biztosítania, amelynek 
egyedi kimenő teljesítménye legalább 150 
kW

Könnyűgépjárművek elektromos töltőinfrastruktúrája –
tagállami kötelezettségek / Bizottság eredeti javaslata

18

Ø A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az elektromos töltőállomások minimális lefedettsége biztosított legyen a 
közúthálózaton minden menetirányban, egymástól legfeljebb 60 km távolságra



HATÁRIDŐ TEN-T TÖRZSHÁLÓZAT ÉS TEN-T ÁTFOGÓ HÁLÓZAT MENTÉN

2025. december 31-ig • minden elektromos töltőszigetnek legalább 600 kW kimenő teljesítményt és
• legalább egy olyan elektromos töltőállomást kell biztosítania, amelynek egyedi kimenő 

teljesítménye legalább 300 kW

2030. december 31-ig • minden elektromos töltőszigetnek legalább 900 kW kimenő teljesítményt és
• legalább kettő olyan elektromos töltőállomást kell biztosítania, amelynek egyedi kimenő 

teljesítménye legalább 350 kW
• minden elektromos töltőszigetnek legalább 300 kW kimenő teljesítményt és
• legalább egy olyan elektromos töltőállomást kell biztosítania, amelynek egyedi kimenő 

teljesítménye legalább 150 kW

à elektromos járművek gyors piaci bevezetése esetén bármely vonatkozó jelentéstételi időszakban a tagállamoknak a 
határidőket ennek megfelelően le kell rövidíteniük, és meg kell emelniük az elektromos töltőszigetekre vonatkozó 
célértékeket

Könnyűgépjárművek elektromos töltőinfrastruktúrája –
tagállami kötelezettségek / EP módosítási javaslatai

19

Ø A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az elektromos töltőállomások minimális lefedettsége biztosított legyen a 
közúthálózaton minden menetirányban, egymástól legfeljebb 60 km távolságra



HATÁRIDŐ TEN-T TÖRZSHÁLÓZAT MENTÉN TEN-T ÁTFOGÓ HÁLÓZAT MENTÉN

Maximális távolság • Maximum 60km • Maximum 100km

2025. december 31-ig • minden elektromos töltőszigetnek 
legalább 1400 kW kimenő teljesítményt és

• legalább egy olyan elektromos töltőállomást 
kell biztosítania, amelynek egyedi kimenő 
teljesítménye legalább 350 kW

2030. december 31-ig • minden elektromos töltőszigetnek 
legalább 3500 kW kimenő teljesítményt és

• Legalább kettő olyan elektromos 
töltőállomást kell biztosítania, amelynek
egyedi kimenő teljesítménye legalább 350 
kW

• minden elektromos töltőszigetnek 
legalább 1400 kW kimenő teljesítményt 
és

• legalább egy olyan elektromos töltőállomást 
kell biztosítania, amelynek egyedi kimenő 
teljesítménye legalább 350 kW

2035. december 31-ig • minden elektromos töltőszigetnek 
legalább 3500 kW kimenő teljesítményt 
és

• legalább kettő olyan elektromos 
töltőállomást kell biztosítania, amelynek
egyedi kimenő teljesítménye legalább 
350 kW

Nehézgépjárművek elektromos töltőinfrastruktúrája –
tagállami kötelezettségek / Bizottság eredeti javaslata
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Ø A tagállamok gondoskodnak arról, hogy közúthálózaton minden menetirányban az elektromos töltőállomások 
minimális lefedettsége biztosított legyen – jelenleg szinte sehol nem áll rendelkezésre az EU-ban



HATÁRIDŐ TEN-T TÖRZSHÁLÓZAT MENTÉN TEN-T ÁTFOGÓ HÁLÓZAT MENTÉN

Maximális távolság • Maximum 60km • Maximum 100km

2025. december 31-ig • minden elektromos töltőszigetnek 
legalább 2000 kW kimenő teljesítményt és

• legalább kettő olyan elektromos 
töltőállomást kell biztosítania, amelynek
egyedi kimenő teljesítménye legalább 800
kW

2030. december 31-ig • minden elektromos töltőszigetnek 
legalább 5000 kW kimenő teljesítményt és

• Legalább négy olyan elektromos 
töltőállomást kell biztosítania, amelynek
egyedi kimenő teljesítménye legalább 800
kW

• minden elektromos töltőszigetnek 
legalább 2000 kW kimenő teljesítményt 
és

• legalább egy olyan elektromos töltőállomást 
kell biztosítania, amelynek egyedi kimenő 
teljesítménye legalább 800 kW

2035. december 31-ig • minden elektromos töltőszigetnek 
legalább 5000 kW kimenő teljesítményt 
és

• legalább kettő olyan elektromos 
töltőállomást kell biztosítania, amelynek
egyedi kimenő teljesítménye legalább 
800 kW

Nehézgépjárművek elektromos töltőinfrastruktúrája –
tagállami kötelezettségek / EP módosítási javaslatai
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Ø A tagállamok gondoskodnak arról, hogy közúthálózaton minden menetirányban az elektromos töltőállomások 
minimális lefedettsége biztosított legyen – jelenleg szinte sehol nem áll rendelkezésre az EU-ban



Ø Mentességi mechanizmus lehetőségének bevezetése

• tagállam indokolással ellátott kérelmére

• Bizottság mentességet adhat az infrastruktúra létesítési követelmények alól

• TEN-T hálózat mentén lévő azon közutak esetében, amelyek teljes évre számított átlagos napi forgalma
kevesebb, mint 2000 vagy 1500 könnyűgépjármű

• feltéve, hogy az infrastruktúra társadalmi-gazdasági költség-haszon elemzés alapján nem indokolható

• tagállamok az ilyen közutakon:

ü ha a napi forgalom 2000-nél kevesebb à kiépíthetnek egyetlen nyilvános elektromos töltőszigetet, amely
mindkét menetirányt kiszolgálja,

ü ha a napi forgalom 1500-nál kevesebb à tagállamok nagyobb, legfeljebb 100 km-es maximális távolságot
is hagyhatnak az elektromos töltőpontok között

EP módosítási javaslat – mentességi mechanizmus 22



Ø Tagállamok kötelesek biztosítani

• a villamosenergia-hálózathoz való szükséges csatlakozást

• és a szükséges hálózati kapacitást

Ø Ennek érdekében: tagállamok kötelesek

• az érintett érdekelt felekkel együttműködve

• 2025 előtt elemzést végezni

• annak érdekében, hogy értékeljék és megtervezzék a
villamosenergia-hálózatok szükséges megerősítését

EP módosítási javaslat – hálózati csatlakozás és hálózati
kapacitás

23



Ø Elektromos töltőinfrastruktúra mint versenypiac

• Elektromos töltőpontok kiépítését és üzemeltetését
versenypiacként kell kialakítani

• à elektromos töltőinfrastruktúrák kiépítése vagy üzemeltetése
iránt érdeklődő valamennyi fél számára nyitott módon

• Tagállamoknak törekedniük kell arra, hogy a lehetséges
mértékben

ü versenyeztetéssel ítéljenek oda új koncessziókat

ü a meglévő autópálya-pihenőhelyeken vagy az azok mellett
található elektromos töltőállomásokra

Elektromos töltőinfrastruktúra mint versenypiac /
EP módosítási javaslatok

24

EP módosítás: kiegészítések

à tagállamoknak meg kell akadályozniuk, 
hogy az infrastruktúra-fejlesztési 
szakaszban egyes töltőüzemeltetők 
erőfölényre tegyenek szert

à hatóságok területeket jelölnek ki a 
versengő üzemeltetők számára

à mérlegelni lehet annak lehetőségét is, hogy 
az egyes autópálya-pihenőhelyeken 
egymással versengő üzemeltetők 
létesítsenek elektromos töltőpontot.



Card payment fizetési mechanizmus / Bizottság javaslata 25

Nyilvános elektromos töltőpontokon történő elektronikus fizetési követelmények

AFIR HATÁLYBA LÉPÉSÉT KÖVETŐEN KIÉPÍTETT TÖLTÖÁLLOMÁSOK ESETÉN

50 kW-nál kisebb teljesítményű 
nyilvános töltőállomásokon

Lehetővé kell tenni a fizetési szolgáltatásokhoz használt terminálokon és
eszközökön keresztül teljesített elektronikus fizetést:
• fizetésikártya-olvasók;

• legalább a fizetési kártyák olvasására képes, érintésmentes funkcióval
rendelkező eszközök

• internetkapcsolatot használó eszközök, amelyekkel például egyedi QR-kód 
generálható és használható a fizetési tranzakcióhoz

Legalább 50 kW teljesítményű 
nyilvános töltőállomásokon

Lehetővé kell tenni a fizetési szolgáltatásokhoz használt terminálokon és
eszközökön keresztül teljesített elektronikus fizetést:
• fizetésikártya-olvasók;

• legalább a fizetési kártyák olvasására képes, érintésmentes funkcióval
rendelkező eszközök

által

2027-től kezdődően minden, legalább 50 kW teljesítményű nyilvános töltőállomásra 
kiterjed a fenti kötelezettség



Card payment fizetési mechanizmus / EP módosítási
javaslatai
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Nyilvános elektromos töltőpontokon történő elektronikus fizetési követelmények

AFIR HATÁLYBA LÉPÉSÉT KÖVETŐEN KIÉPÍTETT TÖLTÖÁLLOMÁSOK ESETÉN

Minden nyilvános elektromos töltőponton lehetővé kell tenni a fizetési szolgáltatásokhoz használt terminálokon és
eszközökön keresztül teljesített elektronikus fizetést:
• fizetésikártya-olvasók; VAGY

• legalább a fizetési kártyák olvasására képes, érintésmentes funkcióval rendelkező eszközök
Lehetőség szerint biztosítható:

• internetkapcsolatot használó eszközök, amelyekkel például egyedi QR-kód generálható és használható a fizetési 
tranzakcióhoz

2027-től kezdődően minden nyilvános töltőállomásra
kiterjed a fenti kötelezettség



Ø Nyilvános elektromos töltőállomások üzemeltetői:

• nem tehetnek különbséget a végfelhasználóknak felszámított
árak és a mobilitási szolgáltatóknak felszámított árak között

• nem tehetnek különbséget a különböző mobilitási
szolgáltatóknak felszámított árak között

• adott esetben az árszint csak arányos módon, objektív
indokolás alapján differenciálható

Ø Árak átláthatóságanak biztosítása érdekében:

• töltőpontok üzemeltetői által felszámított áraknak észszerűnek,
könnyen és egyértelműen összehasonlíthatónak, átláthatónak
és megkülönböztetéstől mentesnek kell lenniük

• töltőállomáson egyértelműen fel kell tüntetniük az eseti árat és
annak valamennyi összetevőjét, ideértve legalább a következő
árösszetevők jól látható feltüntetését:

ü munkamenetenkénti ár
ü percenkénti ár

ü kWh-nkénti ár

Elektromos töltőinfrastruktúra mint versenypiac –
töltőpontok üzemeltetőinek kötelezettségei
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EP módosítások

à nyilvános elektromos töltőpontok üzemeltetői 
gondoskodnak arról, hogy bármely mobilitási 
szolgáltató megkülönböztetésmentesen 
hozzáférjen az általuk üzemeltetett 
elektromos töltőállomásokhoz

à áraknak megfizethetőknek is kell lenniük

à hatóságok területeket jelölnek ki a versengő 
üzemeltetők számára

à az árszint differenciálható lehet szerződési 
feltételek alapján is 

à töltőállomáson egyértelműen fel kell tüntetni:

Ø egy kWh-ra jutó ár

Ø ár valamennyi összetevője



Ø Mobilitási szolgáltatók által a végfelhasználóknak felszámított
áraknak észszerűnek, átláthatónak és megkülönböztetéstől
mentesnek kell lenniük

Ø Mobilitási szolgáltatók az elektromos töltési munkamenet
megkezdése előtt:

• szabadon elérhető, széles körben támogatott elektronikus
eszközökön keresztül

• végfelhasználók rendelkezésére bocsátanak valamennyi
érvényes árinformációt

• egyértelműen megkülönböztetve az elektromos töltőpont
üzemeltetője által felszámított árösszetevőket, az
alkalmazandó e-barangolási költségeket és a mobilitási
szolgáltató által alkalmazott egyéb díjakat vagy illetékeket

• mobilitási szolgáltató által alkalmazott díjaknak észszerűnek,
átláthatónak és megkülönböztetéstől mentesnek kell lenniük

Ø határokon átnyúló e-barangolásra nem alkalmazható járulékos
költség

Elektromos töltőinfrastruktúra mint versenypiac –
mobilitási szolgáltatók kötelezettségei
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EP módosítás: kiegészítések

à áraknak megfizethetőknek is kell lenniük

à díjaknak megfizethetőknek is kell lenniük

à egyértelműen fel kell tüntetni:

Ø egy kWh-ra jutó ár



Ø AFIR hatálybalépése után épített vagy felújított minden nyilvános elektromos töltőpontnak

• digitálisan csatlakoztatottnak kell lennie

• e-barangolásos funkcióval kell rendelkeznie

• elhelyezkedése és üzemállapota online könnyen látható kell, hogy legyen

• képesnek kell lennie intelligens töltésre

Ø Nyilvános elektromos töltőállomások üzemeltetői kötelesek lesznek biztosítani, hogy az elektromos
töltőállomások kereskedelmi élettartamuk alatt

• megfelelő állapotban működjenek

• alapvető funkciók mindig rendelkezésre álljanak a végfelhasználók számára

• működési hiba észlelését követően azonnal elvégzik a rendszeres karbantartási és javítási műveleteket;

• megfeleljenek a hálózati és információs rendszerek biztonságára vonatkozó uniós irányelv rendelkezéseinek

Ø Üzemeltetők tagállamok általi ösztönzése a szükséges intézkedések megtételére

• szabványosított és teljes mértékben interoperábilis információs rendszerek alkalmazásának érdekében, amelyek
tájékoztatást adnak az elektromos töltőpontok rendelkezésre állásáról

• ezeknek a rendszereknek pontosnak, felhasználóbarátnak kell lenniük

• tagállam hivatalos nyelvén és angolul kell működniük

EP módosítási javaslatcsomag egyes további új elemei 29



Ø Megújuló energia részarány-információ hozzáférhetővé tétele

• intelligens vagy kétirányú töltőpontok üzemeltetői hozzáférhetővé teszik az átvitelirendszer-üzemeltetőktől, a
villamosenergia-szolgáltatóktól vagy a saját villamosenergia-termelésükön keresztül

• megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia arányáról és a kapcsolódó üvegházhatásúgáz-kibocsátásról
kapott információkat

• rendszeres időközönként, valós időben rendelkezésre kell bocsátani, és azokat – amennyiben rendelkezésre áll –
előrejelzésnek kell kísérnie

EP módosítási javaslatcsomag egyes további új elemei 30



Ø Nemzeti szakpolitikai keret

• A tagállamoknak felül kell vizsgálniuk a meglévő nemzeti
szakpolitikai keretüket és 2024. január 1-ig ki kell dolgozni
az új rendeletnek megfelelő új nemzeti szakpolitikai keret
tervezetét

• Az új tervezetet a tagállam megküldi a Bizottságnak

• Bizottság 6 hónapon belül ajánlásokat adhat, amelyet a
tagállamnak tükröztetni kell

• A véglegesített nemzeti szakpolitikai keretről a tagállam
2025. január 1-ig értesíti a Bizottságot

• A Bizottság 2026. január 1-jéig értékeli a tagállami
szakpolitikai kereteket és jelentést nyújt be az Európai
Parlamentnek és a Tanácsnak

Nemzeti szakpolitikai keret 31

EP módosítások

Nemzeti szakpolitikai keretbe bele kell foglalni az 
alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának 
tervezésével, engedélyezésével és beszerzésével 
kapcsolatos akadályok felszámolását 

à elő kell írnia a tagállamnak, hogy az alternatív 
üzemanyagok infrastruktúrájának  
engedélyezése során a kezdeti kérelem és a 
tényleges kiépítés között – az érdekelt felekkel 
folytatott konzultációk és a környezeti 
hatásvizsgálati eljárások kellő tiszteletben tartása 
mellett – legfeljebb 6 hónap telhet el

à engedélyezési eljárást teljes mértékben 
digitalizálni kell
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