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Az emberiség története során számos találmány 
jelentősen megváltoztatta életünket

Az E-mobilitás lesz a következő?

Kerék Gőzgép Autó Villamosítás Televízió
Mobil-
telefon

Számítógép Internet

4000 i.e. 18. század 19. század 20. század 21. század

?
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A kezdet korábbra nyúlik vissza mint gondolnánk …

> 1897-ben New York-ban már elektromos autókat 
alkalmaztak taxinak

> 1899 április 29-én egy e-autó törte át először a 100 
km/h-s lélektani sebességhatárt

> 1896: töltőhálózat kiépítése elektromos teherautók 
számára (akkumulátorcsere) az USA-ban
ezek a járművek 1910 és 1924 között több, mint 6 millió
mérföldet futottak

> Az 1920-as években már Magyarországon is 
használtak elektromos autókat pl.: a Budapesti 
Elektromos Művek és a Magyar Posta

> A korai 1920-as évekig az e-járművek lassúságuk 
ellenére népszerűek voltak, mivel nem volt vibráció, 
kellemetlen szag vagy zaj, és nem kellett kurblizni és 
sebességet váltani sem 

Német 
elektromos 
autó
(1904)

Edison 
elektromos 
autója
(1913)

A Ford T-model előtt az elektromos autók valós 
alternatívát kínáltak a belső égésű motoros autóknak

Jedlik Ányos 
elektromos 
autó modellje 
(1828)

Budapesti
Elektromos
Művek    
(1918)
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Globális végső energiafelhasználás
(2008)

A globális végső energiafelhasználásban a közlekedés a hő
felhasználás után a második legnagyobb tényező

> A végső energiafelhasználás több 
mint negyedét ma már a közlekedés 
adja

> A fejlődő gazdaságok (elsősorban a 
BRIC országok) közlekedési 
energiafelhasználása ugrásszerűen 
növekedik

> A közlekedés hatásfokának és az 
alternatív üzemanyagok arányának 
növekedése nem kompenzálja az 
autók számának növekedéséből 
adódó többlet nyersolaj igényt* 

Forrás: OECD/IEA 2011

* New Policies Scenarios

A kőolaj felhasználás változása a                                                      
„New Policies Scenarios”esetén

olaj felhasználás

2010-2035 közti váltózása

flotta bővítés

hatékonyság növekedés

csökkenő jármű használat

alternatív üzemanyagok 
használata

47% 27% 17% 9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

fütés közlekedés villamos energia nem energetikai felhasználáshő

2010 2035
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A közlekedés energetikai hatásai

mb/nap
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Jó hatásfokú járművek és alacsony karbon tartalmú
üzemanyagok segítségével óvhatjuk meg a Földet

> Jó hatásfokú járművek

> Alacsony karbon tartalmú üzemanyagok

> Modális átállás (autóról 
tömegközlekedésre)

> Városi közlekedésben részt vehető
járművek szűkítése

> Várhatóan szigorú környezetvédelmi 
előírások kerülnek bevezetésre

> 2020-tól csökkenő benzines és dízel autó
eladások

> Ennek következtében jelentősen nőni fog 
az elektromos autók piaci részesedése: 
2050-re 60%-ra

Új szemléletmód a közlekedésben

Ez mind az elektromos autó tömeges 
elterjedésének irányába mutat
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Hibrid (benzin)

Elektromos

Hidrogén

Hibrid (dízel)

PHEV (dízel)

PHEV (benzin)

Tiszta hajtásokra fókuszáló forgatókönyv
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Elektromos meghajtás esetén magasabb hatásfok 
érhető el az energialánc szintjén

B
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Kőolajkitermelés és 
-szállítás

Kőolajfinomítás és 
üzemanyag szállítás

Felhasználás

Primer energiahordozó
kitermelés és szállítás

Villamos-
energia-
termelés

Töltés és 
felhasználás

Villamosenergia-
átvitel és 
-elosztás

85-95% 83% 18-23%

85-95% 40-45% 65-85%90%

13-18%

20-32%

Forrás: RWE

Tanktól-kerékigKúttól-tankig

Tanktól-kerékigKúttól-tankig
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Költségelőnyök

Kőolajár-növekedés
Műszaki 

megvalósíthatóság

Politikai keret-
feltételek, CO2

kibocsátás

Az e-mobilitást alapvetően négy tényező mozdítja 
előre a világpiacon

> Az EU flottacélok 2012-től 
fokozatosan kerülnek bevezetésre

>2020-tól szigorúbb, 95 g/km-es 
célok lépnek érvénybe

> Az EU flottacélok eléréséhez 
állami ösztönzőket vezetnek be 
OEM-büntetések és CO2-adók 
formájában

> A folyamatosan 
emelkedő olajárak 
az alternatív 
közlekedési formák 
iránti növekvő
érdeklődéshez 
vezetnek

>Napjaink akkumulátorai már 
elérik a 100 Wh/kg 
energiasűrűséget 20 kW 
teljesítmény mellett

> 100-150 km-es hatótávolság 
lehetséges

> Gyors fejlődés a szektorban

>Egy dízelmotor átlagos 
fogyasztása kb. 6 l/100 km, 
amelynek költsége nagyjából 
2700 HUF/100 km

>Egy tisztán elektromos autó
átlagos fogyasztása kb. 20 
kWh/100 km, amelynek költsége 
nagyjából 800 HUF/100 km
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2020-ig a belső égésű motorok fogják uralni piacot, de az 
elektromos járművek is felkerülnek a térképre

„lassulás” - olaj ára $30

– Az energia ellátási aggályok mérséklődnek
– Az éghajlatváltozással kapcsolatos aggodalmak 

csökkennek
– Az autóipar, mint a globális felmelegedés kiváltó oka, nincs 

a figyelem középpontjában
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Nyugat-Európa Világ összesen

CNG
EV

HEV
PHEV

Diesel Benzin

1 12 2 33

1

„változatlan ütem” olaj ára $150

– Az éghajlatváltozással kapcsolatos félelmek fokozódnak
– Az emberek egyre inkább aggódnak autójuk CO2 

kibocsátása miatt
– A kormányok a CO2-kibocsátás csökkentését célzó

intézkedéseket hoznak (szankciók és adókedvezmények)

2

„gyors növekedés” - olaj ára $300

– Égető szükség van a CO2 kibocsátás csökkentésére
– A kormányok szigorú CO2-kibocsátási szabályozást 

vezetnek be, és jelentős adókedvezményekkel támogatják 
az alternatív meghajtású járműveket vezetnek

– A magas olajárak ösztönzik az üzemanyag-takarékos 
járművekre való átállást

3

Részarány az új autó értékesítésben 2020-ban Feltételezések

12 23 37 12 26 42

Forrás: Boston Consulting  - The comeback of the electric car?
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Az akkumulátorok ára várhatóan jelentősen 
csökkenni fog

A lítium-ion akkumulátorok árcsökkenése

USD/kWh
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Elementenergie tanulmány (03/12)

McKinsey tanulmány (06/12)

Pike jelentés (2012)

Bloomberg (New Energy Finance, 2012)

VW (03/12)

BCG tanulmány (12/09)

Deutsche Bank jelentés (03/10)

1) Az elektromos autók 220 $ / kWh akkumulátorköltség alatt lesznek versenyképesek; Forrás: McKinsey (06/12)
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Envia Systems (amerikai 
akkumulátor gyártó)Jelenlegi átlag
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Töltési ciklus

6.000
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> 6.000

Töltési ciklusok száma

TeslaBYDRenault    

8 év, km-
korlátozás 
nélküli 
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„Fordulópont“ 1)
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Elektromos autó használatával nagyjából harmadára 
csökkenthető az üzemanyagköltség

51%

27%

1%

21%

53%

25%

1%

21%

Jövedéki adóNettó termékár

ÁFAKészletezési hozzájárulás

44%

32%

3%

21%

Rendszerhasználati díjEnergiadíj

ÁFAVET pénzeszközök

Benzin: 445 Ft/l* Dízel: 442 Ft/l* Áram: 49,85 Ft/kWh

Adótartalom:
49%

Adótartalom:
47%

Adótartalom:
24%

Forrás: ELMŰForrás: Magyar Ásványolaj Szövetség* Átlagár 2012. márc. 28-án.

Peugeot iOnOpel CorsaOpel Corsa

5 l/100 km 4,2 l/100 km 15,4 kWh/100 km

Toyota Prius

ElektromosHibridBenzines Dízel

Fogyasztás:

Költség:

Adó nélkül:

3,9 l/100 km

2225 Ft/100 km 1856 Ft/100 km 767 Ft/100 km1736 Ft/100 km

1137 Ft/100 km 987 Ft/100 km 586 Ft/100 km887 Ft/100 km
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Az elektromos autó bizonyos feltételek mellett hamar  
gazdaságossá válik

TCO a parkolási díjak figyelembe vételével
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PREMISSZÁK:

> Magánhasználatú autó, saját 
forrásból beszerezve és 
fenntartva, ÁFA 
visszaigénylése nélkül

> Áramdíj: 49,85 HUF/kWh, 
2013 végéig ingyenes töltés

> 120 km/nap futásteljesítmény 
6 éven keresztül

> 70%-kal alacsonyabb 
karbantartási költség

> Parkolási díj: 400 HUF/h; 
dugódíj

Az elektromos autó
gazdaságosabb:

> napi 2,5-3 óra belvárosi 
parkolás mellett

> 550-600 HUF/l dízelár 
mellett
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A magyar kormány is számtalan eszközzel elő tudná
segíteni az E-Mobilitás terjedését

> Fix vásárlási támogatás 
autónként más európai 
országokhoz hasonlóan

> Mentesség a 
vásárláskori/regisztrációs adó
tekintetében

> Éves díjak és adók alóli 
mentesség

> Töltőhálózat kiépítésével 
kapcsolatos befektetések 
legyenek elszámolhatók a 
szolgáltató elismert költségei 
között

> Fix támogatás 
töltőoszloponként a 
térítésmentes töltésért

> Iparági érintettek és 
kormányzati szervek közös 
pályázata EU forrásokért

> Adminisztrációs támogatás a 
pilot projektek 
megvalósításának érdekében 
(engedélyezés, koordináció)

> Hivatalos célérték 
meghatározása: minimum
60 000 autó 2020-ig

> Buszsáv-használat 
engedélyezése

> Térítésmentes parkolás
> K+F támogatás

Támogatás az elektromos autókra Támogatás az infrastruktúrára

Egyéb támogatási lehetőségekTámogatás pilot projektekre
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Az RWE Európa legnagyobb intelligens 
töltőhálózatát üzemelteti
Németország 1314

Hollandia 293

Ausztria 82

Lengyelország 28

Magyarország 19

Svájc 18

Luxemburg 18

Dánia 12

Szlovákia 9

Egyesült Királyság 8

Törökország 6

Szerbia 4

Horvátország 3

Bulgária 2

Szlovénia 2

Franciaország 2

Belgium 2

PL(28)DE(1314)

AT(82)
HU(19)

SL(2)

NL(293)

HR(3)

SRB(4)

SK(9)

CH(18)

DK(12)

FR(2)

LU(18)

BE(2)

UK(8)

TR(6)

BG(2)

2012. augusztus 1-jei állapot
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Az elektromobilitás nagyvárosokban hódít először –
~ 45 000 E-autó várható Magyarországon 2020-ra

20202012
0

200 000

Forrás: PwC, 2012

Realista PesszimistaOptimista

Elektromos személyautók száma Magyarországon – előrejelzés, 2012-2020 > Az autógyártók 
regionális és egyes 
országokra vonatkozó
értékesítési tervei 
alapján összeállított 
adatbázis (Autofacts, 
PwC)

> 3,8 milliós hazai 
autóflotta 2020-ra (3,3 
millió 2012-ben)

> A realista szcenárió
1,2% elektromos 
autóval számol a teljes 
flottában

> A pesszimista szcenárió
0,7%-ot becsül (27 ezer 
elektromos autó), míg 
az optimista 5%-os 
aránnyal (189 ezer)
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Már Magyarországon is folyamatosan
bővül a választék

Néhány Magyarországon is elérhető autó

Toyota Prius
Plug-In HybridRenault Kangoo Z.E.

Nissan Leaf

> Hatótáv: 100-150 km, amely a körülmények 
és a vezetési stílus eredményeképpen 
változhat

> Fogyasztás: szintén nagyban függ a 
használat módjától, nagyságrendileg
135 Wh/km és 250 Wh/km között, ez 
nagyjából 800 HUF/100 km

> Akkumulátor típusok: 15-25 kWh lítium 
polimer; lítium-ion; nikkel-nátriumklorid

> Magasabb beszerzési ár ~10 mHUF

> Karbantartási költség alacsonyabb (nincs 
olajcsere, szűrőcsere)

> Könnyű vezethetőség (elektromotor)

Jellemző tulajdonságok

Citroen C-Zero,
Mitsubishi i-MiEV,
Peugeot Ion,

Opel Ampera Renault Fluence Z.E.

gyorstöltés

gyorstöltés
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> Összességében elmondható, hogy a hatótávolság sokkal inkább a 

vezetési stílustól és a külső hőmérsékleti körülményektől függ, 

mint a forgalmi, földrajzi és terhelési viszonyoktól.

> Ez idő alatt, a gépjárművek egyikénél sem tapasztalható

akkumulátor kapacitás csökkenés. 

> A széria gépjárműveken semmilyen karbantartási, illetve javítási 

feladatokat ez idáig nem kellett elvégezni. Meghibásodás, csak és 

kizárólag a Fiat 500 EV esetében fordult elő. Minden más 

elektromos gépjármű hibátlanul működött, semmilyen alkatrész nem 

került cserére.

Vállalatcsoportunknak csak pozitív tapasztalata van 
a szériaautókkal kapcsolatban



ELMŰ – ÉMÁSZ  2012.11.07. 21. OLDAL

fogyasztás

Alternatív 
üzemanyag 

klts.2

alternatív 
fogyasztás1

alternatíva

Fiat 500 EV Fiat Fiorino e-Cargo Peugeot i-On Citroen C-ZeroMitsubishi i-MiEV

1,2 8V 1,3 16v Multijet VW Polo 1,2TSI VW Polo 1,2TSI VW Polo 1,2TSI

6,4 l/ 100 km 5,7 l / 100 km 6,6 l / 100 km 6,6 l / 100 km 6,6 l / 100 km

2.694
HUF / 100 km

2.423
HUF / 100 km

2.779
HUF / 100 km

2.779
HUF / 100 km

2.779
HUF / 100 km

20,3
kWh / 100 km

20,8
kWh / 100 km

18,1
kWh / 100 km

18,1
kWh / 100 km

18,1
kWh / 100 km

Üzemanyag 
klts.3

1.015
HUF / 100 km

1.041
HUF / 100 km

906
HUF / 100 km

906
HUF / 100 km

906
HUF / 100 km

üzemanyag 
klts. csökk.4

108 ezer HUF 108 ezer HUF 77 ezer HUF147 ezer HUF 19 ezer HUF

CO2 csökk.
5 0,8 tonna 0,9 tonna 1 tonna 0,5 tonna 0,1 tonna

1 városi; 2 gázolaj: 425 HUF / l, benzin: 421 HUF / l; 3 50 HUF / kWh; 4 flottába tartozás óta (liter HUF – kWh HUF); 5 lokális (g/km norma szerint)

459 ezer HUF

3,3 tonna

összesen

Elektromos flottánknak köszönhetően jelentősen 
csökkentettük a környezetterhelést
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Átlagos parkolási idő2) [óra/nap]Töltés1) vs. tankolás

Időtartam

6 óra

3 óra

30 perc

Hálózati 
teljesítmény

230V
16A

3x230/400V
16A

3x230/400V
63A

Csatlakozó

Otthon

Gyorstöltés

Töltés

Tankolás 10 perc–

A valószínűsíthető hátrányból 
előny válik: A töltés/tankolás nem 
igényel plusz időráfordítást

Munkahelyen

KözterületenOtthon

Ügyfélparkolók

Otthon

Bevásárlás/
szabadidő

Munkaidőben

2

14

7

A töltés nem csupán tankolás, hanem parkolás is 
egyben!

1) 20kW akkumulátor-kapacitás esetén 2) Átlagos munkavállalót alapul véve,1 óra utazási idővel



ELMŰ – ÉMÁSZ  11/7/2012 23. OLDAL

A „tankolás” helye, eszközei és időtartama jelentősen 
eltérnek a mai helyzettől

Töltés típusaHol Infrastruktúra Kábel Töltés 
időtartama

Otthon

Közterületen

(Irodák, 
parkolóhelyek, 
bevásárló
központok)

Akkumulátor 
csereállomáson

Háztartási 
konnektor

Wall box

Standard 
vagy 
gyorsított

Gyors töltés

Akkumulátor 
csere

2-es típus

3-as típus

3-as (AC) és / vagy 4-
es (DC) típusú (a töltő a 
DC kábelt tartalmazza)

-

> 10 óra

< 8 óra

1-től 8 óráig

30 perc

3 perc

(Izrael és Dánia)
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Sorszám Helyszín

1
Bajcsy-Zsilinszky u.

15.

2 Clark Ádám tér

3 Fő utca 44-55.

4 Istenhegyi utca 1-3.

5
Margitsziget
(Grand Hotel)

6 Oktogon

7
Váci út 72-74.           

(ELMŰ Székház)

7 ELMŰ-s közterületi töltőoszlop Budapesten +1 Miskolcon (ÉMÁSZ)

Egyre több helyen lehet tölteni az ELMŰ-ÉMÁSZ 
intelligens, rendszerbe integrált töltőoszlopain



ELMŰ – ÉMÁSZ  11/7/2012 25. OLDAL

A közterületi töltőberendezések jól működnek, bár 
vannak egyéb problémák

> A töltőpontoknál még nem történt a töltést megakadályozó
meghibásodás. (Mindössze néhány LED cseréje szükséges.)

> A kutak elérhetősége sajnos nem 100%-os a mobil hálózati
lefedettség, illetve terheltség miatt.

> A parkolók felfestése megkopott. Továbbiakban speciális útjelző
festék használatát és 3 év garanciát kérünk.

> Néhány oszlopon hirdetést helyeznek el, ezek eltávolítását 
folyamatosan végezzük.

> Megjelentek a vandalizmus első nyomai. (Megpróbálták az oszlopot 
kinyitni, felfeszíteni, de ez sikertelen volt.)

> A parkolóhelyet néhol más jármű foglalja el.
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Kapcsolódó termékeink kínálata már ma is széles

eBox smarteBox eStation eStation smart eStation combi

Type 2 (Mennekes) AC, 
beépített kábel (DC)

Type 2 (Mennekes)Type 2 (Mennekes)Type 2 (Mennekes)
Type 2 

(Mennekes)
Csatlakozás

Aktiválás manuális távműködtetés manuális távműködtetés távműködtetés

Mérés, adatköz-
ponthoz csatlakozás

nincs van nincs van van

Váltakozó áram / 
egyenáram

váltakozó áram váltakozó áram váltakozó áram váltakozó áram
váltakozó áram (AC) 
egyenáram (DC)

Egyfázisú / 
háromfázisú

egyfázisú / 
háromfázisú

egyfázisú / 
háromfázisú

egyfázisú / 
háromfázisú

egyfázisú /
háromfázisú

egyfázisú /
háromfázisú

Max. töltési 
teljesítmény

11 kW 22 kW 11 kW 22/44 kW 22/44 kW AC, 50 kW DC

Töltési idő
(20 kWh és max. 
töltési teljesítményt
feltételezve)

~2 óra ~1 óra ~2 óra ~1 óra
~ 1 óra AC oldal, 
~ 30 perc DC oldal
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2011-ben alapítottuk meg az E-Mobility Network-öt, 
amely a különböző érdekelteket gyűjti össze

Rendes 
Tagok

Támogató
Tagok

Stratégiai 
Partnerek

Vendégek

Kezdemé-
nyező
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Egyre több fontos érdekelt foglalkozik az
e-mobilitással

"Úgy vélem, világszerte véglegesen 
megváltozott a vásárlási magatartás, az 
emberek felelősebben viszonyulnak a 
környezethez.”
Mark Reuss,
a GM észak-amerikai
igazgatója

„A belvárosi használatra a Nissan LEAF 
a tökéletes autó, mivel nem bocsát ki 
mérgező kipufogógázokat, és emellett 
kifejezetten élvezetesen vezethető." 
Guillaume Cartier, a Nissan Internatinal
S.A. értékesítési tevékenységért felelős 
alelnöke

„Az elektromos autók kulcsfontosságú
szerepet tölthetnek majd be a jövő
személyszállításában és a Volkswagen 
vezető pozíciót érhet el a technológia 
alkalmazásában. (...)
Az elektromos közlekedés 
meghonosítása az évszázad
nagy autóipari kihívása.
A gyártók, szállítók, 
energiaszolgáltatók, kutatók és 
politikusok együtt kell, hogy a dolog 
mögé álljanak.”
Dr. Martin Winterkorn, a Volkswagen AG 
igazgatótanácsának elnöke

„A globális felmelegedés miatt a 
nyomás a CO2 kibocsátás 
visszaszorítására ellenállhatatlan lesz. 
A kínai elektromos autó
piac jelentős fejlődés
előtt áll.”
Carlos Ghosn, a Renault-Nissan 
Szövetség elnök-vezérigazgatója.

"A Europcar már régóta hisz abban, 
hogy az elektromos autók a 
fenntartható mobilitás eszközei, és 
elkötelezett abban, hogy elősegítse az 
ilyen járművek minél korábbi 
elfogadását.”
Rafael Girona, a Europcar
vezérigazgatója.

“A Chevrolet 100 éves fennállása alatt 
mindig felhasználta az új 
technológiákat a vásárlók lenyűgözése 
érdekében, és az EN-V is folytatja ezt a 
tradíciót. 2030-ra a népesség 60 %-a 
fog városban élni. Ez az autó tökéletes 
választás a városiaknak.”
Chris Perry,Chevrolet

Környezettudatosabb lett 
XVI. Benedek pápa: a 
katolikus egyházfő szerdán 
először volt látható első
elektromos autójával, egy 
fehér Renault Kangooval
nyári rezidenciája kertjében. 
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Az e-mobilitás áttörése – előbb, vagy utóbb – be fog 
következni

Előnyök

Nincs helyi
kibocsátás

Innovatív,
trendi termék

Hangtalan

Új vezetési
élmény

Hátrányok

Költséges

Korlátozott
hatótáv

Infrastruktúra
fejletlensége

Lassú töltés

Pozitív trendek

Egyre inkább
megfizethető

Fejlődő akkumulátor
technológia

Töltőpontok
telepítése

Fejlődő töltési
technológia
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Idézet az USA Kongresszusának jegyzőkönyvéből 
(1876)

> „… az új energiaforrás… amelyet egy bostoni 
mérnök állított elő, és amelyet benzinnek 
neveznek… Ahelyett, hogy egy kazánt fűtenének 
vele, felrobbantják egy motor hengerének 
belsejében…

> A veszélyek nyilvánvalóak. Elsősorban tűz- és 
robbanásveszélyt hordozna magában, amennyiben 
benzinből felhalmozott készletek nyereségvágyó
emberek kezébe kerülnének. A nem ló vontatta, 
benzinnel hajtott kocsik a 14, vagy akár a 20 
mérföldes óránkénti sebességet is elérhetik. Az 
utcáinkon és útjaink mentén ebből eredő, a 
polgárainkat fenyegető balesetveszély és a 
légszennyezés azonnali jogi intézkedést igényel…

> Az (benzin) előállításának költsége jóval meghaladja 
a magántőke pénzügyi lehetőségeit… Ráadásul az 
új erőforrás elterjedése kiszoríthatja a lovak 
használatát, amely tönkretenné
mezőgazdaságunkat.”

A kezdet régen sem volt könnyű…

Célunk az E-mobilitás fejlesztése Magyarországon, mert hisszük, hogy a 
hagyományos „lóerő” ideje lejárt…

Forrás: Prof. Jászay Tamás; Energia-Történelem-Társadalom – előadások a Budapesti Műszaki Egyetemen

A report of the United States Congress

(1876)

> „A new source of power… called gasoline has been 
produced by a Boston engineer. Instead of burning 
the fuel under a boiler, it is exploded inside the 
cylinder of an engine…

> The dangers are obvious. Stores of gasoline in the 
hands of people interested primarily in profit would 
constitute a fire and explosive hazard of the first 
rank. Horseless carriages propelled by gasoline 
might attain speeds of 14, or even 20 miles per hour. 
The menace to our people of this type hurtling 
through our streets and along our roads and 
poisoning the atmosphere would call for prompt 
legislative action…

> The cost of producing (gasoline) is far beyond the 
financial capacity of private industry… In addition the 
development of this new power may displace the 
use of horses, which would wreck our agriculture.”


