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AZ E-MOBILITÁS CÉLRENDSZERE

A 21. SZÁZAD ÁTFOGÓ GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI 
VÁLTOZÁSAI:

1. Az energiarendszerek dekarbonizációja:
•Energiaellátás biztonsága
•Tiszta energia, kibocsátáscsökkentés
•Megújuló energia
•Alternatív üzemanyagok

2. Ipar 4.0:
•Energiahatékonyság
•Versenyképesség
•Innováció
•Digitalizáció



Globális trendek, 
európai konszenzus

Az Európai Bizottság és a tagállamok 
megosztott hatáskörei:
-Közlekedés
-Energia
-Klímavédelem



A KÖZLEKEDÉS AZ EU ENERGIAFOGYASZTÁSÁBAN

A klímaváltozás veszélye – politikai és társadalmi reakciók

Az ÜHG-kibocsátás 25 %-a fosszilis üzemanyagok elégetéséből származik



• Tagállami stratégia elkészítésének határideje: 2016. november 18.
• Végleges uniós stratégia: 2020 (addigra min. 10% alternatív üzemanyag)

EU-döntések - jogi környezet:

A megújuló energiák támogatásáról szóló 2009/28/EK irányelv
A tiszta és energiahatékony jármővekrıl szóló 2009/33 irányelv

2008:2008:

„20-20-20” stratégia: a megújuló energiaforrások 10 %-os 
részesedése a közlekedésben

2009:2009:

Az Európai Bizottság közlekedési Fehér Könyve: a városi 
áruszállításban 2030-tól nem lehet fosszilis üzemanyag

2010:2010:

A levegı minıségérıl szóló 2008/50/EK irányelv: szálló por

2011:2011:

Alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítésérıl szóló
2014/94 irányelv (hidrogén is!)2014:2014:

AZ E-MOBILITÁS ÉS A KLÍMAPOLITIKAI KÖTELEZETTSÉGEK



AZ  E-MOBILITÁS ÉS A KLÍMAPOLITIKAI KÖTELEZETTSÉGEK

AZ ALTERNATÍV ÜZEMANYAGOK INFRASTRUKTÚRÁJA

•Villamos energia

•Bioüzemanyagok

•Földgáz (cseppfolyósított földgáz [LNG] 
és sűrített földgáz [CNG])

•Cseppfolyósított propán-bután gáz (LPG)

•Hidrogén 

•Normál és nagy teljesítmény

•Váltakozó és egyenáram

•EN62196-2 és EN62196-3 csatlakozók

Alternatív üzemanyagokAlternatív üzemanyagok Szabvány elektromos töltőállomások  Szabvány elektromos töltőállomások  



AZ EURÓPAI ENERGIAUNIÓ

1.Energiabiztonság, 

szolidaritás és

bizalom

2. Teljesen integrált

belső energiapiac

3. Dekarbonizált 
gazdaság: 

e-mobilitás és 
hidrogén

4. Energia-
hatékonyság

5. Kutatás, 

innováció, 

versenyképesség

Az Európai Energiaunió öt alappillére – a cél a versenyképesség erősítése



A JEDLIK ÁNYOS-TERV FELADATAI

Magyarország: az elektromos mobilitás terjedésének fókuszterületei 

K+F+I, illetve a hazai gyártás támogatásaK+F+I, illetve a hazai gyártás támogatása

Infrastruktúra fejlesztése (töltık)Infrastruktúra fejlesztése (töltık)

Ösztönzık rendszereÖsztönzık rendszere

Finanszírozás elısegítéseFinanszírozás elısegítése

Közösségi közlekedésKözösségi közlekedés

Demonstrációs és pilot projektekDemonstrációs és pilot projektek Fejlesztési források:
•Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program
•Széndioxid-kvóták eladásából NGM gazdaságzöldítési alap



A JEDLIK ÁNYOS KLASZTER

A magyarországi elektromos mobilitás legfontosabb érintettjeit 
tömörítı szakmai platform 

A JÁK tagjai és együttmőködı partnerei
(jelenleg 50 szervezet, a létszám folyamatosan nı):

• Az e-mobilitás területén mőködı innovációs, gyártó és értékesítı vállalatok
• Energiavállalatok
• Tudományos és oktatási intézmények
• Önkormányzatok
• Civil szervezetek

Munkacsoportok:
• Közlekedés
• Energetika
• Jog
• Innováció



A JEDLIK ÁNYOS CSELEKVÉSI TERV

FELADAT HATÁRIDŐ

Töltőinfrastruktúra telepítéséhez szükséges eljárási szabályok (új 
engedély)

2015. november 30.

VET módosítása 2015. november 30.

A villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről 
szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet módosítása

2015. november 30.

Zöld rendszám bevezetése (környezetkímélő jármű, jelenleg 792 db) 2015. szeptember 30.

Illetéktörvény, gépjárműadóról valamint a regisztrációs adóról szóló
törvények módosítása

2015. november 30.

Ingyenes vagy kedvezményes parkolás a településeken (eddig 12 megyei 
jogú városban)

folyamatos bevezetés

A költségvetés teherbíró képességéhez igazodó direkt és  indirekt 
ösztönzők egyéb pénzügyi ösztönzők

A JÁT-hoz kapcsolódó f ıbb jogalkotási feladatok és határid ık



AZ ELEKTROMOS MOBILITÁSI PIAC (EKOSZFÉRA)

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

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



VÁLTOZÓ JÁRMŐIPARI STRATÉGIÁK A 21. SZÁZADBAN

Hungary – Premium Automotive Country

A hazai jármőipar globális beágyazottsága folytán részese lesz 
ezeknek a döntéseknek. Az iparfejlesztést szolgáló Irinyi-terv 
ehhez kedvezı hátteret kínál.

A döntések köre:

•EU- és állami szabályozás, illetve támogatás

•Az elektromos jármővek integrálása az OEM-ek termékportfóliójába

•Együttmőködés az e-mobilitás értéklánc mentén

•Töltı (üzemanyag) infrastruktúra (szabványok!)

•A “kilométerfrász” megszüntetése

•Az e-mobilitás vezetı szerepe az innovációban

•Az üzleti alaptevékenységek és folyamatok átértékelése



ENERGIAIPAR ÉS E-MOBILITÁS

Euroelectric: a TCO alapján a tisztán elektromos és plug-in 
hibrid jármővek üzemanyag- és fenntartási költsége 
alacsonyabb a hagyományos belsı égéső motoros 
jármővekénél.

Európa egész energiarendszere átalakul

�Dekarbonizáció
�A megújuló energiák integrációja (Energiewende)
�Decentralizált áramtermelés – prosumers
�Egységes piac: elegendı áram mint üzemanyag
�Nukleáris erımővek és a hidrogéngazdaság
�Intelligens hálózatok
�Kereslet és kínálat új kiegyensúlyozása
�Az informatika és a telekommunikáció új szerepe



E-MOBILITÁSI KUTATÁS, FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ

A K+F fókuszába az egyedi és statikus technológiai kihívások 
(pl. akkumulátorok) helyett a rendszer-szintő innovációs 
tevékenységek hálózata lép.

Az innováció döntı elem

�Rendszerszintő innováció – az új környezet
�Horizontális kapcsolatok - nemzetközi (EU) kutatási 
programok (klaszterek is)
�Vertikális projektek (regionális demonstrációk)
�Az energetikai, jármőipari, közlekedési és IT kutatási tervek 
egyeztetése
�Még több szegmens: elektrokémia, félvezetık
�Rövidülı innovációs ciklusok
�Ugyanakkor jelentıs kockázatokat rejt a KKV-k saját 
kutatási tevékenysége

Amber One – karbon kompozit utascellás, 
kerékagymotorral szerelt prototípus sportautó. Magyar 
mérnökcsoport fejlesztése.



A HIDROGÉN ÉS AZ E-MOBILITÁS

• A hidrogén tüzelőanyag-cellával működő elektromos járművek (FCEV) emissziómentesek, 
nincs hatótáv-korlátjuk

• A járművek és a HTC ára folyamatosan csökken (EU-támogatott demonstrációs projektek)
• A töltő-infrastruktúra (vezetékhálózat, tárolás, szállítás) hasonló mint az LNG/CNG esetében
• Megoldható a helyi ellátás, kapcsolódás a földgázhálózatokokhoz



A HIDROGÉNGAZDASÁG 

A hidrogén sokoldalú és rugalmas 
energiahordozóként
1.csökkenti a CO2 kibocsátást
2.elősegíti a fenntartható helyi 
energitermelést
3.új ipari és technológiai energibázist 
teremt
(Forrás: Royal Society, 2014)

A hidrogén alkalmas arra, hogy új kapcsolatot 
teremtsen az energia keresleti és kínálati oldala 
között tárolási formaként:
1.Power to Gas
2.Power to Power
3.Megújuló energiák integrálása



Köszönöm a figyelmet!

Vígh Zoltán
2016. június 6.


