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Vezetői összefoglaló 

Bár az európai utakon közlekedő gépkocsiknak csak két százaléka kamion, de a közúti 
széndioxid-kibocsátásnak már a 22 százalékát adják. (VaMá: Magyarországon a helyzet 
rosszabb, mert mi tranzit ország vagyunk. A kelet-nyugati, nyugat-déli, észak-déli európai 
közúti áruszállítás jelentős része érinti hazánkat.) Ezért a nulla emissziós gazdaság 
kialakítása, az Európai Bizottság által kezdeményezett Európai zöld megállapodás 
célkitűzéseinek teljesülése érdekében az Európai Uniónak és a tagállamoknak sürgősen ki 
kell alakítaniok egy új, ambiciózus szakpolitikát a közúti áruszállítás dekarbonizációja, 
vagyis a villanyhajtású fuvarozás uralkodóvá válása érdekében. 
Ellentétben a személyautó-gyártással, a tehergépkocsik villamosítását időben elkezdték az 
európai gyártók, 2020-ban már minden jelentős gyártó készít villanyhajtású teherautót, és 
ezek közül több már túl van a kipróbáláson, szabadon megvásárolható. A felfutáshoz 
azonban szükség van egy átlátható, megbízható uniós stratégiára az energiafeltöltésüket 
Európa-szerte biztosító hálózatról. Gyártónak és fuvarozónak egyaránt tudnia kell, mire 
számíthat az, aki akkumulátorba villanyt, tüzelőanyagcellához hidrogént, 
robbanómotorhoz való gázt vagy akár szintetikus gázolajat töltene a gépkocsijában 
valahol az országúton. Minél előbb el kell döntenie az Európai Uniónak, hogy milyen 
töltőhálózatot, -hálózatokat támogat. De egyben oda kell(ene) figyelni a Párizsi 
Egyezményre és a dekarbonizációs célokra is. Ebből a szempontból pedig a fosszilis LNG, 
CNG kutak támogatása zsákutca. A 2021-től érvényes töltő infrastruktúra kialakítási 
keretrendszer kialakításakor a villanyhajtásra kell összpontosítani, mind a 
jogszabályokban, mind a kötelezettségekben. Odafigyelve nemcsak az akkumulátoros, de 
az üzemanyagcellás és a mozgás közben tölthető teherautókra is.  
  
A T&E tanulmánya három helyszínét különbözteti meg a töltésnek: a tehergépkocsi 
garázsát vagy telephelyét, a fel- és lerakodás helyszíneit (főként a logisztikai központokat) 
és a nyilvános helyeket (autópályák mentén, városokban).  
Statisztikák szerint minden tíz szállítási fordulóból kilenc rövidebb mint 300 kilométer, a 
villanyteherautók mai legnagyobb hatótávolsága, és ezek adják az összes megtett 
tehergépkocsi-kilométer felét. Rövidesen megjelennek az 500 kilométeres hatótávolságú 
modellek is, melyekkel már minden 20 fordulóból 19 lesz lebonyolítható villanyhajtással. 
(VaMá: a rövidebb fordulók igen nagy része városi áruszállítás, ezért ott különösen fontos 
a villanytöltő-hálózat kiépítése.)  
Arra lehet számítani, hogy a töltések 80 százaléka telephelyen történik. Ezért a vonatkozó 
jogszabályoknak, támogatási lehetőségeknek – mint például az Európai 
Összekapcsolódási Eszköznek (CEF), vagy a Villamos energia belső piacára vonatkozó 
közös szabályokról szóló irányelvnek – a most előtérben lévő, nyilvános töltőállomások 
mellett ezekre is figyelniök kell a közeljövőben. (VaMá: a rövidebb fordulók igen nagy 
részét adja a városi áruszállítás, ezért ott gyorsan fontossá válnak a városi teherautó-
töltőpontok is.) 
A döntéshozóknak tehát oda kell figyelniök a villanyhajtású teherautókra is, amikor a 
terveknek megfelelően felülvizsgálják az 2014/94/EU irányelvet (AFID) az alternatív 
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üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről.1 Az irányelv új változatával szemben A 
T&E szerint felállítható követelmények: 
● Csak a nulla közvetlen kibocsátású technikákat támogassa, vagyis LNG-re és CNG-re 
2025-től már semmilyen célkitűzést ne tartalmazzon. 
● Mind 2025-től, mind 2030-tól legyenek célkitűzések a le- és fölrakodási helyszínek, 
logisztikai központok villamosítására. 2025-től elsősorban a transzeurópai törzshálózat 
TEN-T) 88 városi csomópontján2.  
● Legyen előírás, hogy a tagállamok 2025-től alakítsanak ki nagy kapacitású teherautós 
villanytöltő-állomásokat a TEN-T 88 városi csomópontjának mindegyikében.  
● Legyen előírás, hogy a tagállamok 2030-tól alakítsanak ki nyilvános nagy kapacitású 
teherautó-töltőállomáshálózatot a TEN-T mentén a többi városi csomópontban, a 
villanyhajtású tehergépkocsikkal bonyolított regionális áruszállítás támogatására.  
● Nyerjen elismerést a mozgás közben töltő rendszerek.  
● Legyen előírás, hogy a tagállamok 2030-tól, de különösen 2035-től biztosítsák a 
kamionforgalom (és persze a személy- és teherautóforgalom) teljes dekarbonizációjához 
elegendő villamos energiát a töltőállomásokon. 
● Legyen cél legalább a fő európai kikötőkben a hidrogéntöltő infrastruktúra kiépítése 
annak érdekében, hogy ezek a kikötők tüzelőanyagcellás szállítási központtá legyenek.  
A nagy távolságú villanyhajtású közúti áruszállítás térnyerése érdekében szükség van egy 
uniós stratégiára is.  

Bevezetés 

2014-ben az AFID kiadásakor alig létezett a villanyhajtású teherautók európai piaca, és az 
alkotók célja a személygépkocsik mielőbbi villanyra váltásának ösztönzése volt a 
dízelhajtásról. Csakhogy az azóta eltelt hat év alatt a közlekedés klímaveszélyeztetése 
jelentősen megnőtt, különösen ami a teherautók és kamionok okozta ghg kibocsátást 
illeti.3  
  
2019 végén javasolta az Európai Bizottság a nulla kibocsátású mobilitás Európai zöld 
megállapodását.4 Az infrastruktúrával kapcsolatban két fő pont van a javaslatban, az AFID 

 
1 Lásd: Az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről szóló irányelv által meghatározott 
nemzeti szakpolitikai keret című program www.kormany.hu/download/a/0c/e0000/AÜINK_fin.pdf  
2 Városi csomópont a TEN-T hálózaton az olyan nagyobb – legalább 500 000 lakosú – város térsége, ahol több 
TEN-T országút (autópálya) találkozik, ahogy azt a TEN-T Guideline Regulation (EU) 2013/1315 
meghatározza. Lásd még: 
Hugues Van Honacker: Nodes of the Core Network, Európai Bizottság 
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/download/events/2014/CEF_transport_ID/1010am_s1_4urban
_nodes_vanhonacker.pdf és  
Roberto Zani: Integrating urban nodes into TEN-T, tplan consulting 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/conferences/udn_brussels_2016/6.4%20Roberto%20Zani_tp
lan%20consulting.pdf 
  
3 UNFCCC adatok szerint 2014-ről 2017-re a kamionok és teherautók (minden, aminek az össztömege több, 
mint 3,5 tonna) összkibocsátása 9 százalékkal nőtt. 
4 A javaslatban szó van a dekarbonizációt szolgáló kulcsfontosságú politikai irányokról, támogatási 
eszközökről, többek között a töltési infrastruktúrára vonatkozóan is. 

http://www.kormany.hu/download/a/0c/e0000/AÜINK_fin.pdf
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/download/events/2014/CEF_transport_ID/1010am_s1_4urban_nodes_vanhonacker.pdf
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/download/events/2014/CEF_transport_ID/1010am_s1_4urban_nodes_vanhonacker.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/conferences/udn_brussels_2016/6.4%20Roberto%20Zani_tplan%20consulting.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/conferences/udn_brussels_2016/6.4%20Roberto%20Zani_tplan%20consulting.pdf
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felülvizsgálata 2021-ben a nulla és alacsony kibocsátású gépjárművek elterjedésének 
felgyorsítása érdekében és a töltőállomások telepítésének támogatása már 2020-tól.5  
 A tanulmány javasol egy stratégiát a töltőállomás-hálózat fejlesztésére ebben az 
évtizedben. 
 Az 1. fejezet bemutatja, miért alkalmatlan az AFID érvényes változata a villanyhajtású 
tehergépkocsik töltésének elősegítésére, és áttekintést ad a piacuk alakulásáról. A 2. 
fejezetben bemutatja a villanyhajtású áruszállítás elterjedésének T&E által valószínűnek 
ítélt változatait, a városi terítésben történő beindulástól az elterjedéséig a nagy távolságú 
szállításban. A bemutatott fejlődési trendek az említett három lehetőség (telephelyi, fel- és 
lerakodóhelyi és nyilvános) töltési lehetőség meglétének a függvényei. A 3. fejezetben tesz 
a T&E’s szakpolitikai javaslatokat a töltési infrastruktúra kialakulásának támogatására.  

1. fejezet: Miért nem segíti a joghatályos AFID a villanyhajtás gyors 
betörését az áruszállításba?  

1.1 Már megjelentek a villanyhajtású tehergépkocsik, amiket tölteni kell valahogy 
A már elfogadott CO2 kibocsátási előírások – 15 százalékos csökkentés 2025-ig és 30 
százalékos 2030-ig a 2019-ben felmérthez képest6 –, a technikai fejlődés, a javuló költség-
haszon arány, a városokban kialakuló alacsony kibocsátási övezetek és más körülmények 
mind-mind a villanyhajtás felé tolják a gyártókat. Érzi az idők szelét, a világ legnagyobb 
tehergépkocsi-gyártója, a Daimler Trucks is. 2019 októberében bejelentette, hogy 2039-ben  
már csak nulla kibocsátású modellek lesznek a kínálatában, és leáll a gázhajtású 
fejlesztésekkel.7 A Volvo és a Scania vezetője is megerősítette, hogy a klímacélok 
teljesítéséhez szükségük van a villamosításra.8 A terveket és a már meglévő gyártást az 1. 
táblázat mutatja be: 

 1. táblázat: Villanyhajtású tehergépkocsik a legnagyobb gyártóktól az EU-ban (Forrás: ICCT) 

 
5 European Commission communication on the European Green Deal on the 11th of December COM(2019) 
640 final, Annex https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication-annex-
roadmap_en.pdf 
6 A gyártók helyzetét nehezíti, hogy a 2030-as CO2 kibocsátási előírás még szigorodhat a 2022-es 
felülvizsgálat eredményeképpen, és erre komoly esély van. 
7 Daimler Trucks & Buses targets completely CO2-neutral fleet of new vehicles by 2039 in key regions, Press 
Release, October 25,2019. 
https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Klimaschutz/klimaschutzprogramm_2030
_umsetzung_klimaschutzplan.pdf  
8 Henrik Henriksson (CEO Scanai Group) és Martin Lundstedt (CEO Volvo Trucks), No more hesitation; 
take decisions to build electric roads now, September 2019. https://www.linkedin.com/pulse/more-
hesitation-take-decisions-build-electric-roads-now-henriksson/  

https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Klimaschutz/klimaschutzprogramm_2030_umsetzung_klimaschutzplan.pdf
https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Klimaschutz/klimaschutzprogramm_2030_umsetzung_klimaschutzplan.pdf
https://www.linkedin.com/pulse/more-hesitation-take-decisions-build-electric-roads-now-henriksson/
https://www.linkedin.com/pulse/more-hesitation-take-decisions-build-electric-roads-now-henriksson/
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A fuvarozói oldalról nézve is létezik és fejlődik a villanyhajtású tehergépkocsik piaca. 
Nagy szállítók már többször jelezték az Európai Bizottságnak, hogy a nulla kibocsátású 
tehergépkocsik nagyobb támogatást érdemelnének. 2019 novemberében például sok 
érdekelt kért levélben intézkedéseket Ursula von der Leyentől.9 A DB Schenker és a DHL 
már ma is sok Daimler e-Canter villanyteherautót üzemeltet.10 Amsterdam és Rotterdam 
városi tanácsa már dolgozik azon, hogy 2025-ig elérjék a nulla kibocsátást a városi 
szállításban.11  
  
Egy McKinsey tanulmány12 2018-ban arra jutott, hogy Európában a nagytávolságú közúti 
szállításban 2031-re versenyképes lesz a villanyteherautó a dízellel szemben. A regionális 
szállítást végző járművekre 2029, a közepes méretű terítő tehergépkocsikra 2023 a jóslat.  
A könnyű és a közepes tömegű teherautók piacán már ma is találni olyan villanyhajtású 
modellt, aminek a teljes élettartamra számított költsége felveszi a versenyt a 
dízelhajtásúakével. (VaMá: egy összeállítás a villanyhajtású furgonokról megjelent 2018-
ban a Levegő Munkacsoport blogján.13) A mai tendenciák alapján az látszik valószínűnek, 
hogy az akkumulátoros villanyteherautók döntő szerepet fognak játszani a közúti 
közlekedés dekarbonizációjában. Ugyanakkor a töltési infrastruktúra kiépülésének világos 
menetrendje nélkül nagy a bizonytalanság abban, hogyan alakul a villanyteherautók piaci 
részesedése. A villanyteherautók eladásának felfutása nyilvánvalóan szorosan összefügg a 
töltési lehetőségek szaporodásának ütemével.  

1.2 A most érvényes AFID és a villany-teherautózás viszonya 
Az Európai Unióban az alternatív üzemanyagtöltő hálózat kialakítását formáló AFID adja 
meg a tagállamokban a nyilvános villany-, CNG-, LNG- és hidrogéntöltő infrastruktúra 
kiépítésének a kereteit. Az irányelv célja, hogy 2025-re létrejöjjön az interoperábilis14 töltő 
infrastruktúra-hálózat, mint az alacsony és nulla kibocsátású közúti közlekedésre való 
sikeres átmenet háttere. 
 Csakhogy az irányelv alkotói a személyautókra koncentráltak, megfeledkeztek a 
villanytehergépkocsik sajátos töltési igényéről. Viszont előírták a földgázhajtás töltőkutak 
támogatását, ami ellentétes mind az Európai zöld megállapodás, mind a Párizsi 
Egyezmény célkitűzéseivel15.  

 
9 Companies say Brussels must help boost green truck production, Financial Times 
https://www.ft.com/content/96d93366-112b-11ea-a225-db2f231cfeae  
10 http://www.efuso.jp/ecanter/  
11 https://frevue.eu/cities/amsterdam/ és https://youtu.be/ipyVczGHorA  
12 McKinsey (2018), What’s sparking electric-vehicle adoption in the truck industry? 
https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/whats-sparking-electric-
vehicle-adoption-in-the-truck-industry 
13 vama: Városi fuvarozás villanyfurgonnal 
https://levegomunkacsoport.blog.hu/2018/05/12/varosi_fuvarozas_villanyfurgonnal 
vama: Hogyan választ furgont a vevő? 
https://levegomunkacsoport.blog.hu/2018/05/23/hogyan_valaszt_furgont_a_vevo  
vama: Hogyan kerülik meg a furgonokkal az uniós szabályokat? 
https://levegomunkacsoport.blog.hu/2018/05/27/hogyan_kerulik_meg_a_furgonokkal_az_unios_szabaly
okat  
14 Interoperábilis: A villanyautósok minden tagállamban simán tudnak tölteni, függhetlenül attól,melyik 
államban van regisztrálva a gépkocsijuk. (VaMá) 
15 ICCT (2017), Transitioning to zero-emission heavy-duty freight vehicles. 

https://theicct.org/sites/default/files/publications/Zero-emission-freight-trucks_ICCT-white-
paper_26092017_vF.pdf  

https://www.ft.com/content/96d93366-112b-11ea-a225-db2f231cfeae
http://www.efuso.jp/ecanter/
https://frevue.eu/cities/amsterdam/
https://frevue.eu/cities/amsterdam/
https://youtu.be/ipyVczGHorA
https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/whats-sparking-electric-vehicle-adoption-in-the-truck-industry
https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/whats-sparking-electric-vehicle-adoption-in-the-truck-industry
https://levegomunkacsoport.blog.hu/2018/05/12/varosi_fuvarozas_villanyfurgonnal
https://levegomunkacsoport.blog.hu/2018/05/23/hogyan_valaszt_furgont_a_vevo
https://levegomunkacsoport.blog.hu/2018/05/27/hogyan_kerulik_meg_a_furgonokkal_az_unios_szabalyokat
https://levegomunkacsoport.blog.hu/2018/05/27/hogyan_kerulik_meg_a_furgonokkal_az_unios_szabalyokat
https://theicct.org/sites/default/files/publications/Zero-emission-freight-trucks_ICCT-white-paper_26092017_vF.pdf
https://theicct.org/sites/default/files/publications/Zero-emission-freight-trucks_ICCT-white-paper_26092017_vF.pdf
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1. ábra: Nehéz tehergépkocsik (kamionok) CO2 kibocsátása élettartamuk alatt (Forrás: ICCT) 

1.3 Az AFID nem enged teret a közúti árufuvarozás dekarbonizációjának 
 A tanulmány első fejezetében ez a pont azt mutatja be, hogy miért zsákutca a különféle 
fosszilis gáztöltő állomások építésének a támogatása. Erre a problémára kell valamilyen 
megoldást találni az irányelv felülvizsgálatakor. Az a legjobb, ha a gáztöltő állomások 
egyszerűen kikerülnek belőle. Csak a dekarbonizációt egyértelműen szolgálni képes 
villanyhajtás energiaellátására, a villanyra és a hidrogénre érdemes koncentrálni. 

1.4 Áttérés az irányelvről a gyors és összehangolt átmenetet szolgáló rendeletre  
Az AFID irányelv eredménye a tagállami telepítések inkonzisztens alakulása, ami kihagy 
egyes régiókat és lakosaikat az e-közlekedési átmenetből, és sok piaci szereplőnek 
csökkenti a versenyképességét. Az eredmény egy töredezett személyautós töltőhálózat.16 
Összehangolt keretrendszer nélkül ugyanez történik a villanyteherautók töltési 
infrastruktúrájával is. A 2020-tól várhatóan sorozatban gyártott villanyhajtású 
tehergépkocsik vevőre találásának, piaci részesedése gyors növekedésének kulcskérdése, 
hogy lesz-e Európában egy interoperábilis villanytöltő-hálózat. Ezért nem irányelvre, 
hanem rendeletre van szükség. 

 2. A villanyteherautók töltő infrastruktúrája kiépítésének menetrendje  

Sokféle a villanyteherautó, sokféle a töltési igény, amit az AFID felülvizsgálatakor szem 
előtt kell tartani. Ebben a fejezetben ezeket a különféle igényeket mutatja be a tanulmány, 
rámutatva arra is, hogy a kielégítésükhöz hol kell hozzányúlni az AFID-hoz.  
Mindenekelőtt a háromféle töltés: 
● Telephelyi: egész éjszaka, a tulajdonos telephelyén, garázsában;  
● Fel- és lerakodóhelyi: a raktárban történik a töltés, mialatt fel- vagy lerakodják a 
rakományt. 
● Nyilvános: minden tehergépkocsik számára elérhető helyen kiépített töltőállomáson 
történik, nappal vagy éjszaka, főként a gépkocsivezető pihenőidejében, esetleg sorbaállás 
közben. 
  

 
16 Transport & Environment (2020), RechargeEU: How many charge points will Europe and its members 
need in the 2020s? https://www.transportenvironment.org/publications/recharge-eu-how-many-charge-
points-will-eu-countries-need-2030 

https://www.transportenvironment.org/publications/recharge-eu-how-many-charge-points-will-eu-countries-need-2030
https://www.transportenvironment.org/publications/recharge-eu-how-many-charge-points-will-eu-countries-need-2030
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2.1 Első lépés: városi és regionális szállítás – kiszállítás után visszatérés a telephelyre 
 Ez a villanyhajtás rövid távon legígéretesebb terepe, itt várható a villanyteherautók első 
térnyerése.17 Már a piacon vannak, vagy rövidesen megjelennek a teljes élettartamra 
vetített költségben versenyképes, nulla helyi kibocsátású, a dízeleknél kényelmesebben 
vezethető, halkabb modellek.  

2. ábra Az európai közúti áruszállítás távolságosztályai 2017-ben18 

Mind a városi, mind a regionális áruszállításra jellemző, hogy a gépkocsi reggel elindul és 
este visszatér, rendszeresen ugyanazon az útvonalon. Ez megkönnyíti a fordulótervezés 
összehangolását a töltési igénnyel, a menetrendszerű villanybuszok járattervezéséhez 
hasonlóan. Amikor a villanyhajtásról van só, mindig fölmerül az – egyenletesen növekvő – 
hatótávolság kérdése. Erről korábban már volt szó, itt csak egy Renault Truck idézetre 
utalok a tanulmányból. Eszerint 200 kilométeres hatótávolságú tehergépkocsikkal a városi 
áruszállítások 76 százaléka lefedhető.19  
  
A töltöttségekről a tanulmány egy gyártó készülőben lévő kutatására hivatkozik, melyben 
azt találták, hogy telephelyre naponta visszatérő tehergépkocsiknál a felhasznált energia 
80 százalékát adja a telephelyi töltés, 15 százalékát a fel- és lerakodás helyén végzett, és 
mindössze öt százalékát a nyilvános töltőállomáson vételezett elektromos energia. A CE 
Delft hasonló eredményre jutott amszterdami vizsgálódásakor.20 
 Vagyis, bár az elsődleges energiaforrás a telephelyi töltés, azért szükség van 
töltőkapacitásra mind a fel- és lerakodás helyén, mind pedig nyilvánosan elérhető 
helyeken is. Az utóbbi lehetőségek szabadítják meg a gépkocsivezetőt a szorongástól, 
hogy mi lesz, ha az energia kevés a hazaútra, miközben időt is megtakaríthat a 
használatukkal.  
 

 
17 ICCT (2019), Estimating the infrastructure needs and costs for the launch of zero-emission trucks 
https://theicct.org/sites/default/files/publications/ICCT_EV_HDVs_Infrastructure_20190809.pdf  
18 Országspecifikus adatok itt: www.transenv.eu/trucktransportbydistanceclass és itt: 
https://infogram.com/1pz1d5mjv373z5b25kvnyz2l5vs1xrp3lxj?live  
19 https://switch-to-electric.com/ 
20 Charging infrastructure for electric vehicles in city logistics, CE Delft (2019) Nincs jogosultsága a 
megnyitáshoz: 
https://www.cedelft.eu/en/publications/2356/electric-vehicle-charging-infrastructure-in-city-logistics  

https://theicct.org/sites/default/files/publications/ICCT_EV_HDVs_Infrastructure_20190809.pdf
http://www.transenv.eu/trucktransportbydistanceclass
https://infogram.com/1pz1d5mjv373z5b25kvnyz2l5vs1xrp3lxj?live
https://switch-to-electric.com/
https://www.cedelft.eu/en/publications/2356/electric-vehicle-charging-infrastructure-in-city-logistics
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2.2 Második lépés: Nyilvános töltőállomások a városi csomópontokban és a TEN-T 
úthálózat mentén  
Ahogy fejlődik a technika, az akkumulátoros a tehergépkocsik egyre rugalmasabban 
lesznek használhatók, és a versenyképességük is nő a dízelekkel szemben. Egyre nagyobb 
távolságok megtételére lesznek képesek egy töltéssel, így a távolsági fuvarozásban is 
megnő a szerepük. Ám egy teljes oda-vissza távolsági fuvar megtételére azért kevés lesz a 
telephelyi töltés, útközben mindenképpen fel kell keresniök egy-két nyilvános 
töltőállomást. Ezért kellenek a nagy töltőállomások a TEN-T városi csomópontjaiba, a 
szállítási folyosók mentén. Viszont ahogy sűrűsödik a töltőállomásokezek hálózata, és 
ahogy rövidül a töltési idő, egyre csökken a hatótávolság jelentősége a távolsági 
fuvarozásban, mindössze az utak 5 százaléka hosszabb 500 kilométernél (l. a 2. táblázatot). 
  
A gyártók dolgoznak a távolsági szállításra alkalmas modelleken. A Daimler már beígérte 
a 36-40 tonnás eCascadiához hasonló, de erősebb, 400 km hatótávolságú villanyvontatót21, 
a Nikola pedig a 483 kilométeres hatótávolságú Nikola Tre BEV-t.22 A tanulmány szerint a 
200-300 kilométeren belüli fuvarok 90 százaléka és a 400-500 kilométeren belüliek 95 
százaléka (járműkilométerben a 47 és a 64 százalékuk) rövid időn belül lebonyolítható lesz 
villanyteherautókkal.  
 

2. táblázat: Tipikus villanyteherautó-használatok 

  
A töltésnek és a töltőállomásoknak egyaránt komfortosaknak kell lenniök. Kell egy 
töltőfoglalási, elszámolási informatikai háttér, ami megkíméli a gépkocsivezetőt a tétlen 
várakozástól és az országonként változó fizetéstől, valamint lehetőséget ad a pihenésre, 
evésre töltés közben. Amihez a töltőállomásokat az útvonalak stratégiai pontjaira érdemes 
telepíteni. Például a városi csomópontokba, hiszen a távolsági fuvarozók tehergépkocsijai 
nagyrészt ezek között mozognak. Az útmenti nyilvános töltőállomásoknak pedig 
elsősorban az olyan útvonalak megfelelő pontján kell lenniök, amelyek két végpontja 
között a tehergépkocsik túlnyomó része töltésre szorul. 
 

 
21 42 Daimler plans the next step in electrical development with a tractor-trailer, Boarse.de, February 2019. 
https://www.boerse.de/nachrichten/ROUNDUP-Daimler-plant-mit-Sattelzug-naechsten-Schritt-der-
Elektro-Entwicklung/8007770 
22 www.electrive.com  
 

https://www.boerse.de/nachrichten/ROUNDUP-Daimler-plant-mit-Sattelzug-naechsten-Schritt-der-Elektro-Entwicklung/8007770
https://www.boerse.de/nachrichten/ROUNDUP-Daimler-plant-mit-Sattelzug-naechsten-Schritt-der-Elektro-Entwicklung/8007770
http://www.electrive.com/
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2.3 Harmadik és utolsó lépés: a távolsági szállítás villamosításának lehetőségei  
Az akkumulátoros teherautók tölthetők álltukban és mozgás közben is. Mozgás közben 
felső vezetékről, sínről, esetleg indukciósan. A kétféle – statikus és dinamikus – 
megoldásnak megvannak a maguk előnyei és hátrányai.  

3. ábra: Balról jobbra: felső vezetékes, indukciós, statikus és sínes töltés 

A tanulmány szerint kutatások arra jutottak, hogy egy páneurópai dinamikus 
töltőrendszer a leginkább klímabarát és a leggazdaságosabb töltőszolgáltatás. De a 
legnagyobb kihívás is, hiszen a létrehozásához szilárd politika elhatározás és a tagállamok, 
ipari érdekeltek széles együttműködése szükséges. Több vállalkozás is igyekszik a maga 
megoldását elfogadtatni. A Scaniának és a Siemensnek van működő közös felsővezetékes 
mintarendszere Svédországban és Németországban.23 Az Alstom egy földfelszíni sínes 
megoldást támogat. A tanulmány szerzői szerint az Unióban el kell fogadni egyetlen 
standardot legkésőbb 2023-ra. Ahhoz, hogy Európában nagy területeken induljon be egy 
dinamikus töltőrendszer telepítése, három éven belül meg kell alkotni a standardját. Ha 
nem történik meg, inkompatibilis, kis területen működő rendszerek alakulnak ki, vagy 
még azok sem.  
  
Együtt is élhet egymás mellett egy statikus és a dinamikus töltőhálózat. Az első 
szolgálhatja a felfutást, a villanyhajtás megkapaszkodását a városi és a régiós 
áruszállításban, elterjedhet annyira a villanyhajtás kultúrája, amennyire a dinamikus 
töltőrendszer telepítését értelmessé tévő kritikus tömeghez kell.24 
 
A hidrogént égető tüzelőanyagcellás villanyteherautók a nagyfokú rugalmasságot igénylő 
távolsági szállításban találhatják meg a helyüket. Ahhoz, hogy ez a technika megtalálja a 
helyét a palettán, széles körben kell előállítani hidrogént, elfogadható áron. Ha megújuló 
energiaforrásból, származó villannyal végeznek elektrolízist, ahhoz több villany kell, mint 
az akkumulátoros teherautók töltéséhez. Gond lehet az is, hogy a közúti közlekedés a 
hajózással, iparral, repüléssel van, vagy inkább lesz versenyben a hidrogénért. Mindezzel 
együtt van olyan forgatókönyv, melyben jelentős súlyra tesz szert a zöld hidrogénnel 
táplált teherszállítás.25  
 

 
23 Franciaország, Nagy Britannia, Hollandia, Ausztria és Magyarország érdeklődik a felsővezetékes rendszer 
iránt. 
24 European Climate Foundation (2018), Trucking into a greener future https://europeanclimate.org/wp-
content/uploads/2018/09/Trucking-into-a-greener-future-Technical-2018-v1.1.pdf  
25 European Climate Foundation (2018), Trucking into a greener future https://europeanclimate.org/wp-
content/uploads/2018/09/Trucking-into-a-greener-future-Technical-2018-v1.1.pdf 

https://europeanclimate.org/wp-content/uploads/2018/09/Trucking-into-a-greener-future-Technical-2018-v1.1.pdf
https://europeanclimate.org/wp-content/uploads/2018/09/Trucking-into-a-greener-future-Technical-2018-v1.1.pdf
https://europeanclimate.org/wp-content/uploads/2018/09/Trucking-into-a-greener-future-Technical-2018-v1.1.pdf
https://europeanclimate.org/wp-content/uploads/2018/09/Trucking-into-a-greener-future-Technical-2018-v1.1.pdf
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2.4 A költségek lefaragása elektromos hálózati integrációval 
 Ebben a részben a tanulmány azzal foglalkozik, hogy érdemes egyeztetni a nagy 
energiaigényű gyorstöltők elhelyezését az elektromos szolgáltatókkal a töltők minél 
olcsóbb bekapcsolása érdekében a hálózatba. Érdemes továbbá olyan rendszert kiépíteni, 
melyben a tehergépkocsiba töltött energia ára dinamikusan igazodik a körülményekhez, 
például a rendelkezésre álló zöld energia mennyiségéhez.  

2.5 Mit mond az autóipar? 
A tanulmány javaslatai összhangban vannak az európai autógyártók egyesülete, az ACEA 
2019 januárjában kiadott, az Európai zöld megállapodás teljesüléséhez szükséges 
feltételeket taglaló 10 pontja közül a töltő infrastruktúrára vonatkozókkal. A negyedik 
pont szorgalmazza egy személyautókat és teherautókat, buszokat egyformán kiszolgáló 
páneurópai töltőállomás-hálózat gyors kialakítását. Javasolja az ACEA az AFID mielőbbi 
felülvizsgálatát is azzal, hogy annak során külön figyelni kell a nehéz tehergépkocsik 
speciális igényeire, hiszen azok töltéséhez más kapacitás és másféle elhelyezés kell, mint a 
személyautókéhoz.26  

3. Szakpolitikai ajánlások  

 Kulcsfontosságú, hogy az Európai Bizottság a maszek, telephelyi töltőállomásokból 
kiindulva tervezzen töltőállomáshálózat-fejlesztést a nehéz tehergépkocsikhoz (nagy 
teherautókhoz, kamionokhoz, buszokhoz) és mindenféle használathoz is (városi terítés, 
regionális terítés, távolsági szállítás). A megfelelő töltőállomás-infrastruktúra 
létrehozásának támogatása teszi lehetővé a gépkocsigyártóknak, hogy a villanyhajtásra 
való átmenet jegyében tervezzenek. Segít a változáshoz igazítani a fuvarozók üzleti terveit 
és elősegíti kontinens szerte a villanyteherautók térnyerését.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ábra Balról jobbra: felső vezetékes, indukciós, statikus és sínes töltés 

3.1 Az alternatív üzemanyag infrastruktúra irányelv felülvizsgálata 
Az AFID felülvizsgálatának kell gondoskodnia arról, hogy a villanyhajtású tehergépkocsik 
kínálatának bővülése, piacának bővülése találkozzék a töltő infrastruktúra gyors, 
megfelelő és összehangolt kiépítésével. Ennek érdekében javasolja a tanulmány az 
alábbiakat.  

 
26 ACEA (2019), Paving the way to carbon-neutral transport 
https://www.acea.be/uploads/publications/ACEA_10-point_plan_European_Green_Deal.pdf  

https://www.acea.be/uploads/publications/ACEA_10-point_plan_European_Green_Deal.pdf
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3.1.1. Ne legyen többé cél LNG és a CNG gáztöltő telepítése  
Az AFID hatályos változata 2025-re írja elő a TEN-T hálózat mentén megfelelő számú 
LNG töltőállomás létesítését. Tekintve, hogy a gázhajtás nem szolgálja a nulla CO2 
kibocsátású, dekarbonizált közlekedés kialakítását, erre a célra nincs szükség. Ki kell venni. 
A Párizsi egyezményben vállaltak teljesítése és az Európai zöld megállapodás tervezete 
által megfogalmazott leegőszennyezés-csökkentési célok megvalósítása érdekében a nulla 
kibocsátásra kell koncentrálni.  

3.1.2. Fejleszteni kell a villanyhajtású tehergépkocsikat töltő infrastruktúra 
meghatározását  

Az AFID-ban definiált töltőpont fogalmát a nyilvános mellett ki kell egészíteni a telephelyi 
és a fel- és lerakodási pontbeli töltőével is. Ehhez kell igazítani a töltőállomásokkal 
szemben felállított követelményeket, például azt, hogy ki milyen feltételek mellett 
vételezhet energiát egy csatlakozóból: 
 ● Nyilvános tehergépkocsi-töltő állomás: olyan töltőállomás, amelyből bárki vételezhet 
elektromos energiát, vagyis (i) megkülönböztetés nélkül használhatja minden fuvarozó, (ii) 
be van kötve az előre foglalási rendszerbe, (iii) 7/24-ben elérhető, (iv) nem kell hozzá 
speciális használati engedély, (v) biztonságos. A könnyű tehergépkocsik töltését (is) 
szolgáló töltőállomásoktól való megkülönböztetés érdekében érdemes új nevet adni 
ezeknek, lehetnek például „megosztott”-ak. 
● Fel- és lerakói tehergépkocsi-töltő: elosztóba, logisztikai központba, ipari létesítménybe 
van telepítve, és a fel- vagy lerakodás ideje alatt vehető igénybe. Az onnan vagy oda 
fuvarozók megkülönböztetés nélkül használhatják. Valamilyen azonosítást 
megkövetelhetnek a használatához.  
● Telephelyi/maszek töltő: A maszek töltő nincs megosztva más fuvarozókkal. A legtöbb 
esetben a tehergépkocsik éjszakai töltésére szolgál. 
  
Mindhárom kategóriára, de különösen a nyilvános és a telephelyi töltőkre ki kell alakítani 
teljesítménykategóriákat. (Pl. 350 kW alatt, 350 kW és 600 kW között, 600 kW és 1 
MWközött, 1 MW felett).  

3.1.3 Európában egységes töltési csatlakozót kell definiálni  
 2023-tól, ha lehet még előbb standardizálni kell Európában a mindenütt használható 
villanyautó-csatlakozót. A tanulmány meg is ad egy osztályozást a csatlakozókra. 

3.1.4 Legyenek tagállami kötelezettségek a töltő infrastruktúra kiépítésére  
Töltés a fel- és lerakodó helyeken (2025)  
 Meg kell jelennie a felülvizsgált AFID-ban a villanyteherautók töltésének ott, aho fel- és 
ahol lerakás céljából állnak hosszabb-rövidebb ideig. Legyen kötelességük a 
tagállamoknak a közepes és nagyenergiájú – legalább 350 kW-os töltési lehetőségek 
kiépítése terén a logisztikai csomópontokban és központokban, 2025-re, 2030-ra és 2035-re 
kiszabott teljesítménnyel. Ha megvan a kötelezettség, a tagállamok majd a fuvarozókkal és 
a logisztikai központokkal összefogva megszervezik a teljesítését. A T&E szerint érdemes 
előre venni a nagyvárosokat és különösen a 88 városi csomópontot, elősegítve 
mindegyikben a három szintű töltési infrastruktúra kialakítását.  

Nyilvános töltőállomás mind a 88 városi csomópontban (2025)  
 Legyenek kötelesek a tagállamok a legnagyobb autóbuszokat is kamionokat is kiszolgálni 
képes nagyenergiájú, készpénz és érintésmentes fizetést lehetővé tévő (HPCCV) 
tehergépkocsitöltő-állomást kialakítani a TEN-T úthálózatnak mind a 88 városi 
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csomópontjában 2025-re. A T&E emellett 2030-ig 500 HPCCV töltőhely kiépítését 
szorgalmazza a TEN-T törzshálózat mentén. Minden városközi szállítás biztonságát kell 
szolgálnia a töltő infrastruktúrának, ami a számításaik szerint 100 kilométerenként egy 
töltőhely kiépítését teszi szükségessé.27  

Legyen 2025-re minden kikötőben hidrogéntöltő-állomás  
A hidrogéntöltőkre a hajózás dekarbonizációja végett mindenképpen szükség lesz.28 
Ezekről vételezhetnek hidrogént a tüzelőanyagcellás tehergépkocsik is. Ha ez megvalósul, 
az egyrészt növelheti a kikötői hidrogéntöltők gazdaságosságát, másrészt vonzóvá teheti a 
tüzelőanyagcellás villanyhajtású kamionok használatát a nagy távolságú fuvarozásban.  

Dinamikus töltő infrastruktúra mint az AFID-ban megfogalmazott célok elérésének eszköze 
Gondoskodni kell a felülvizsgált AFID-ban arról, hogy a TEN-T folyosókon mindenhol 
lehessen dinamikusan tölteni a tehergépkocsikat két vagy több városi csomópont között. A 
kihasználhatóságukat a dinamikus töltés uniós standardjának 2023-ig történő 
megalkotásával is elő kell segíteni. A dinamikus töltésnek viszonylag nagy a beruházási 
igénye, de olcsóbb az üzemeltetés, míg a hidrogéntöltési lehetőségek kiépítése olcsóbb, 
viszont drágább az üzemben tartásuk. Erre tekintettel a dinamikus öltési lehetőség 
megteremtését minél nagyobb támogatásintenzitással támogatni kell a közlekedési CEF 
alapból.  

3.1.5 Elektromos energia eljuttatása az utakhoz 
 A T&E klímamodellje a Párizsi egyezményben foglaltak teljesítéséhez szükséges 
karbonsemlegesség eléréséhez 2035 után már az új tehergépkocsik 80 százalékának kell 
villanyhajtásúnak lennie. Ehhez addigra ki kell épülnie a megfelelő töltő infrastruktúrának. 
Amihez időben gondskodni kell mindenütt elektromos energiáról az utak mentén, és ezt 
elő kell írnia a felülvizsgált AFID-nak. 

3.2 A szükséges feltételek kialakítása 

3.2.1 Telephelyi maszek töltés 
 A telephelyi maszek töltők kiépítése az első lépés, aminek elősegítésére az T&E 
tanulmány két intézkedést javasol: 
Forrás biztosítása: támogatni kell a telephelyi töltők telepítésében különösen azokat, 
akikhez nagy költséggel még el kell juttatni a villanyt, vagyis hálózatbővítésre van 
szükségük. Például a CEF-ből ma csak nyilvános töltőállomás kiépítése támogatható. 
Alkalmas lehet a telephelyi töltőállomás-kiépítés támogatására a Sustainable Europe 
Investment Plan (1 trillió euró a következő tíz évben), a Just Transition Fund (amiből a 
klímavészhelyzet által leginkább sújtott régiók kaphatnak támogatást), vagy akár egy 
átalakított CEF is.  

 
27 600 kW teljesítményű töltővel 45 perc alatt a legtöbb esetben fel lehet tölteni egy tehergépkocsi 
akkumulátorát, és négy és fél óránként van erre szükség. Therefore, close to 500 kWh would have to be 
recharged at  
maximum during two stops. According to real world effective charging speed, 600 kW chargers could be 
the  
level of the minimum requirements that should be simultaneously available to all trucks. Load  
management and power split between chargers can be an effective way to manage and reduce power  
demand requirements.  
28 AFID and shipping: Shore-side electricity for ships, T&E 
https://www.transportenvironment.org/.../2020_02_RechargeEU_trucks_ paper_Annex-AFID-and-
shipping.pdf  

https://www.transportenvironment.org/.../2020_02_RechargeEU_trucks_%20paper_Annex-AFID-and-shipping.pdf
https://www.transportenvironment.org/.../2020_02_RechargeEU_trucks_%20paper_Annex-AFID-and-shipping.pdf
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„Jog a rákapcsolódáshoz” a telephelyi töltőállomásokon: Megfelelő körülmények esetén 
ésszerű feltételekkel idegen fuvarosok is telepíthessenek saját töltőt egy telephelyen vagy 
egy garázsban. Emellett legyenek összehangolva, egységesítve az Unióban a telephelyi és 
parkolói töltőkkel szembeni biztonsági előírások. Új pakoló kiépítésekor és a régiek 
felújításakor épüljön ki a lassú – jellemzően éjszakai – töltéshez szükséges infrastruktúra.  

3.2.2 Töltés fel- és lerakodás közben 
A telephelyiekhez hasonlóan az ezt szolgáló töltőkre is ki kell alakítani egy világos eljárást, 
ami követi a fuvarozók igényeit. A szükséges penetráció eléréséhez a felülvizsgált AFID 
adjon meg egy telepítési menetrendet a tagállamok számára.  

 3.2.3 A biztonságos kamionparkolókról 
2017-ben készült egy elemzés az Európai Bizottság számára a kamionparkolókról. eszerint 
a mintegy 300 000 biztonságos parkoló jó része felújításra szorul, és kellene még 100 000 új 
is. Logikus, hogy az új és felújított kamionparkolókban már ott legyenek a töltők. Ennek 
érdekében például módosítani kell a CEF Multi Annual Programme (MAP) támogatási 
feltételeit, illetve általában a kamionparkolókra vonatkozó előírásokat.  
 

3.2.4 Az EU stratégiája a közúti áruszállítás dekarbonizációjára és a klímasemlegessége 
biztosítására  
 Annak érdekében, hogy e cél elérésének 2035-re megteremtődjenek a föltételei, az Európai 
Bizottságnak ki kell dolgoznia egy stratégiát. Meg kell vizsgálni, hogy a statikus és a 
dinamikus töltés, illetve a hidrogéntöltés közül melyiket mennyire érdemes és kell 
szorgalmazni, támogatni, kötelezővé tenni. A kérdés az, hogy milyen keretek között lehet 
a leghatékonyabban dekarbonizálni a közúti szállítást a század közepére.  
 Az AFID felülvizsgálatának részeként készüljön egy elemzés a különféle dekarbonizációs 
utakról. Tekintve, hogy a csak hidrogént felhasználó közúti áruszállításnak igen nagy a 
megújuló villany iránti igénye, két fő útváltozat képzelhető el: a) domináns közvetlen 
villamosítás nagyenergiájú töltőkkel és és a dinamikusan töltött kamionoknak, és b) 
domináns dinamikus töltő infrastruktúra kevesebb nagyenergiájú statikus töltőállomással 
és az üzemanyagcellás kamionok körülhatárolt szerepével. 
  
Mindazonáltal az akkumulátoros villanykamionoknak a teljes települési és regionális 
szállítási igényt ki kell tudniok elégíteni. A tanulmány eredményétől függően kell 
kialakítania az Európai Bizottságnak a három nulla kibocsátású tehergépkocsi típus 
(csatlakozón át töltött, dinamikusan töltött és üzemanyagcellás) kívánatos szerepkörét az 
évszázad közepére. A standardokat ki kell alakítani, mire a húszas évek közepén az AFID 
következő felülvizsgálata esedékes lesz.  
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4. táblázat: A TEN-T törzshálózat 88 városi csomópontja. Minden tagállamban legalább egy. 

A törzshálózat 
városi 

csomópontjai 

             

AUSZTRIA Wien 
            

BELGIUM Antwer-
pen 

Brüsszel 
           

CIPRUS Lefkosía 
            

CSEH-
ORSZÁG  

Ostrava Praha 
           

DÁNIA Aarhus Koppenhága 
           

EGYESÜLT 
KIRÁLYSÁG 

Birming-
ham 

Bristol Edinburgh Glasgow Leeds Lon-
don 

Man-
chester 

Ports-
mouth 

Sheffield 
    

ÉSZTORSZÁG Tallinn 
            

FINNORSZÁG Helsinki Turku 
           

FRANCIA-
ORSZÁG 

Bor-
deaux 

Lille Lyon Mar-
seille 

Nice Paris Stras-
bourg 

Tou-
louse 

     

GÖRÖG-
ORSZÁG 

Athína Heraklion Thessza-
loniki 

          

HOLLANDIA Amszter- 
dam 

Rotterdam 
           

HORVÁT-
ORSZÁG 

Zágráb 
            

ÍRORSZÁG Dublin Cork 
           

LENGYEL-
ORSZÁG 

Gdańsk Katowice Krakkó Łódź Poznań Szczeci
n 

Warsó Wroc-
ław 

     

LETTORSZÁG Rīga 
            

LITVÁNIA Vilnius 
            

LUXEMBURG Luxem-
bourg 

            

MAGYAR-
ORSZÁG 

Budapest 
            

MÁLTA Valletta 
            

NÉMET-
ORSZÁG 
Berlin 

Berlin Bielefeld Bremen Düsszel-
dorf 

Frank-
furt am 
Main 

Ham-
burg 

Hanno-
ver 

Köln Lipcse Mann-
heim 

Mün-
chen 

Nürn-
berg 

Stutt-
gart 

OLASZ-
ORSZÁG 

Bologna Cagliari Genova Milano Napoli Palerm
o 

Roma Torino Venezia 
    

PORTUGÁLIA Lisboa Porto 
           

ROMÁNIA București Timișoara 
           

SPANYOL-
ORSZÁG 

Barcelona Bilbao Las Palmas 
de Gran 

Canaria/Sa
nta Cruz 

de Tenerife 

Madrid Palma 
de 

Mallor-
ca 

Sevilla Valencia 
      

SVÉD-
ORSZÁG 

Göteborg Malmö Stockholm 
          

 
 
 


