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Az elmúlt évtizedig az alternatív meghajtású járművek csak elenyésző mértékben voltak jelen a globális
gépjárműpiacon. Az utóbbi években azonban több technológia is – mint a hibrid, a tölthető hibrid és a
tisztán elektromos – jelentős arányban tudott megjelenni a gépjárművek között. Az elektromos autók
elterjedése egyre látványosabb, azonban ennek mértékét több tényező befolyásolja. A témával
foglalkozó szakemberek ebben látják a közlekedési szektor kőolajfüggősége csökkentésének, valamint
az ágazat által a környezetre gyakorolt negatív hatás mérséklésének lehetőségét.
Az elektromos meghajtású járművek magyarországi elterjedését nagyban befolyásolja az országban
kiépített és a tervezett elektromos töltőállomások száma, elhelyezkedése, hiszen az emberekre
hatással van az úgynevezett „range anxiety”1 jelenség – amely szerint a fogyasztókat visszatartja az
elektromos autók vásárlásától az a félelem, hogy a jármű korlátozott hatótávolsága miatt az utazási
szokásaik megváltoztatására kényszerülnek –, aminek negatív hatása csökkenthető az elektromos
töltőállomások infrastruktúrájának fejlesztésével.
Töltőállomások szabványosítása
Az elektromos meghajtású járművek közül az elektromos hálózattal a plug-in hibrid és a tisztán
elektromos járműveknek van kapcsolatuk, hiszen ezek a típusok tölthetők külső áramforrásból, így
ezek esetében szükséges vizsgálni a megszokottól eltérő kiszolgáló infrastruktúrát.
Az elektromos autók gyökeresen megváltoztatják a tankolásról alkotott képünket, hiszen az
erőművekben megtermelt villamos energiától egészen az autóban lezajló mozgási energiává alakításig
tartó folyamat valamennyi szakasza módosul. Ebben a láncban a kőolaj-finomítást felváltja a
villamosenergia-termelés, és az üzemanyagot sem tartálykocsikban szállítják, hanem villamos
vezetékeken jut el a felhasználás helyéig. A jármű működéséhez szükséges külső energiaforrást nem a
benzinkutaktól, hanem áramszolgáltatóktól vásárolják az autótulajdonosok. Az ellátási láncba a
jövőben további szereplők is beléphetnek új üzleti modellek kialakításával.
Miután a külső áramforrásból tölthető autók egyre nagyobb teret nyernek a személygépjárművek
piacán, mind nagyobb az igény a töltőállomások szabványosítására. Az Európai Bizottság 2013-ban
döntött arról, hogy a német MENNEKES Elektrotechnik által gyártott Type 2 csatlakozót
szabványosítják az Európai Unió területén. Már a megállapodás előtt is ez a típus volt a legelterjedtebb
Európában. Legfőbb előnye, hogy képes egy- illetve háromfázisú töltésre, továbbá váltó- és
egyenáramú, valamint gyors és villámtöltésre is.
Töltési módok
A töltési módokat különböző szempontok szerint csoportosíthatjuk. Az egyik lehetséges osztályozás
szerint megkülönböztetünk vezérelt és nem vezérelt töltést. Az elektromos autók tulajdonosai
leggyakrabban nem vezérelt módon töltenek. Ez azt jelenti, hogy autóikat az általuk kiválasztott és
számukra legkényelmesebb időpontban, többnyire munkából hazaérve, a kora esti órákban kapcsolják
a hálózatra. Ez az időszak megközelítőleg egybeesik a villamosenergia-rendszer csúcsidőszakával,
amikor a hálózat terhelése éppen a legnagyobb. Ez az elektromos autók jelenlegi száma mellett nem
számottevő probléma, azonban az e-autó-állomány növekedésével akár jelentős kihívást is jelenthet,
mert a nem vezérelt töltés a teljesítményigény növekedésével költséges hálózatbővítést tenne
szükségessé.
A vezérelt töltés lényege, hogy a kocsikat akkor töltik fel, amikor a rendszerben van megfelelő
teljesítménytartalék, például az éjszakai órákban. Ezzel az elektromos autók hálózatra csatlakoztatása
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nem növelné tovább a völgy- és a csúcsidőszak közötti teljesítménykülönbséget, egyenletesebbé válna
a hálózat terhelése.
Az autók és a rendszer kölcsönhatásának következő lépcsője az aktív terhelésmenedzsment, amely
esetén akkor emelkedne az autókba szerelt akkumulátorok töltöttségi szintje, amikor a nap- és
szélerőművek ehhez elegendő energiát táplálnak a rendszerbe. Ezzel a szinttel már elérhetővé válna
mind a közvetett, mind a közvetlen zéró károsanyag-kibocsátás.
A villamosenergia-rendszerrel való együttműködés akkor válik teljessé, amikor megvalósul a kétirányú
energiatárolás, tehát a rendszer kapacitáshiánya esetén az autók akkumulátoraikból vissza is táplálnak
a hálózatra. Ezt a kölcsönhatást „vehicle-to-grid” koncepciónak nevezik, ahol az elektromos autó részt
vesz az aktív, kétirányú terhelésmenedzsmentben.
Az említett kölcsönhatások – kezdve a vezérelt töltéstől – bizonyos kompromisszumokkal jár az
elektromos autók tulajdonosai számára. Először is beruházási többletköltség jelentkezik, hiszen
biztosítani kell a kétirányú töltőberendezést, illetve az elektromos autót, amely képes a kétirányú áram
kezelésére. Továbbá a tulajdonosoknak el kell fogadniuk, hogy bizonyos esetekben le kell mondaniuk
a hatótávolság egy részéről, azonban megfelelő stratégia kialakítása után – és a megfelelő ösztönzők
alkalmazásával – ez gazdasági érdekké is válhat.
A töltési módokat szabványok is csoportosítják. Az IEC 61851 számú szabvány a töltés négy módozatát
különbözteti meg, amelyek összefoglalva az 1. táblázatban láthatók. A töltési teljesítmények
természetesen az egyes gyártók töltőberendezései között is eltérhetnek. A szabvány elsősorban az
áram fajtájára – egyen- (DC) vagy váltóáram (AC) – és az alkalmazott maximális áramerősségre
vonatkozik.
Módozat

Csatlakozás

Töltési teljesítmény

Kommunikáció

1. módozat

Szabványos háztartási
csatlakozás, AC, 1 vagy 3
fázison, max. 16 Amper2

Lassú töltés,
max. 11 kW

Nincs

2. módozat

Szabványos háztartási
csatlakozás, AC, 1 vagy 3
fázison, max. 32 Amper

Lassú töltés,
max. 22 kW

Van

3. módozat

Speciális csatlakozás, AC,
1 vagy 3 fázison,
max. 64 Amper

Lassú vagy
gyorstöltés,
max. 43 kW

Van

4. módozat

Speciális csatlakozás, AC és
DC, max. 400 Amper

Gyors- és
villámtöltés,
max. 150 kW

Van

1. táblázat: Töltési módozatok az IEC 61851 szabvány alapján
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Az alkalmazott maximális áramerősség fázisonként.

A töltőberendezések kommunikációs képességére mindenképpen szükség van az okos hálózatokba
történő integrálás során, többek között az egyes üzleti modellek esetén használt elszámoláshoz. A
biztonságtechnikai előírásokat és a kommunikációs csatornákat szintén szabványok rögzítik.
A töltési módokat csoportosíthatjuk annak gyorsasága szerint is. Ezeket az osztályokat az autógyártók,
az elektromos autókkal foglalkozó honlapok és a villamosenergia-szolgáltatók többféleképpen alakítják
ki.
Valamennyi elektromos jármű rendelkezik saját AC töltőberendezéssel, amellyel otthon egy
konnektorról tölthető fel az akkumulátor, ekkor a fogyasztó a saját mért hálózatára csatlakozik. Ahogy
az 1. ábrán látható, ennél a töltési módnál a vezérlést az autóba épített fedélzeti töltő végzi. Ebben az
esetben egyfázisú töltésről beszélünk, amellyel egy 24 kWh kapacitású akkumulátor teljes feltöltése
mintegy 6,5 órát igényel, ennek megfelelően ezt a töltési módot lassú töltésnek nevezzük. A
folyamathoz szükség van egy töltőkábelre, amelynek elektronikus vezérlése korlátozza az
áramfelvételt, megelőzendő az otthoni hálózat túlterhelését.

1. ábra: Töltési módok csatlakozás szerint (Energetikai Szakkollégium előadása,2012)

A következő kategória a gyors töltés, amelynél már három fázison történik a folyamat. Az erre alkalmas
töltők jellemzően irodaházakban, mélygarázsokban találhatók és kis-, illetve középfeszültségű
transzformátorállomások látják el őket, amelyek képesek felvenni a többlet teljesítményigényt. A
folyamat során szükség van egy speciális csatlakozóra, erre a célra főként a korábban említett
MENNEKES csatlakozót alkalmazzák.
A piacon elérhető harmadik töltési technológia a villámtöltés, amely 15–20 percet vesz igénybe, így
jellemzően autópályák mentén telepítik őket. Európában már több elfogadott típus is létezik erre a
technológiára az IEC 62196-os szabvány alapján, többek között a japán CHAdeMO vagy a Tesla
Supercharger. Ennél a típusú töltésnél 120 amperes, 500 voltos egyenáramú töltésről beszélünk, így az
átvihető maximális teljesítmény körülbelül 50 kW. A bemutatott töltési technológiák paramétereinek
összefoglalása a 2. táblázatban található.
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idő[óra]
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1
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3,5

~6,5

230

1

32

6,7

~4

400

3

16

11

~3

400

3

32

22

~1,5

500

1

120

50

~0,333

Lassú töltés

Gyors töltés
Villámtöltés

2. táblázat: A piacon jelenleg elérhető töltési technológiák

Ezek alapján a töltőállomások infrastruktúrájához tartozó kihívások közé nem csak a töltőállomások
hálózatának kiépítése tartozik, hanem az akkumulátor feltöltéséhez szükséges idő problémája is.
Összehasonlítva a hagyományos hajtású járművek tankolásához szükséges idővel, egyedül a
villámtöltés lehet versenyképes a jelenlegi technológiával. Azonban ennek hátránya – a villámtöltő
gyakori alkalmazása esetén –, hogy jelentősen és bizonyítottan csökkenti az akkumulátor várható
élettartamát.
Magyarországi helyzetkép
Mára Magyarországon már több mint 100, elektromos járművek töltésére alkalmas állomás épült, több
mint 50 százalékuk Budapesten. A legtöbb töltőállomást nagyobb parkolók, parkolóházak, illetve
szállodák területére telepítették, így a parkolás összekapcsolható a töltéssel, amely így nem igényel
további időráfordítást.
Mint ahogy a 2. ábrán látható, a legtöbb jármű a nap legnagyobb részében közterületen vagy otthon
parkol, ez az oka a töltőállomások előbb említett helyekre való telepítésének.
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Otthon töltött idő
Munkahelyen töltött idő
12

8

Szabadidő/bevásárlás

2. ábra: Átlagos parkolási idő [óra/nap]
Átlagos munkavállalót, 2 órás utazást feltételezve
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20-ról 80 százalékos töltöttségi szintre.

A magyarországi közúthálózat nagyságát, illetve az elektromos töltőállomások Budapesten való
koncentráltságát a töltőállomások számával összevetve, reális félelem lehet a korábban említett range
anxiety jelenség. Azonban további szempontokat figyelembe véve– például a magyarországi járművek
átlagos, napi parkolási idejét és egy átlagos magyarországi lakos által a munkába járás során naponta
megtett utat –, rájöhetünk, hogy ennek a félelemnek egy átlagos magyarországi járművezető számára
csupán akkor van alapja, ha időnként az átlagosnál nagyobb távokat is megtesz.
A napi – a munkahely és a lakóhely közötti – ingázás során megtett távot az elektromos autók már
képesek teljesíteni, így ezekben az esetekben elegendő az otthoni, éjszakai lassú töltés. A töltési idő
problémája hosszabb távok megtétele során merül fel.
Az elektromos töltőhálózat kiépítéséhez, így az elektromos meghajtású személygépjárművek
elterjedéséhez az állam is hozzájárul különböző kedvezményekkel, támogatásokkal. A 2016-ban kiírt,
töltőállomások megvalósítására vonatkozó pályázatban a 15 ezernél nagyobb lélekszámú települések
önkormányzatai nyújthatták be igényüket. A program célja, hogy az 1,25 milliárd forintos keretből 1000
elektromos töltőpont – ami a gyakorlatban mintegy 500 új töltőállomást jelent – létesüljön
országszerte.
A technológia fejlődésének és az állami támogatásoknak köszönhetően talán már éveken belül
hosszabb távokat tehetünk meg elektromos autókkal Magyarországon az akkumulátor lemerülésének
félelme nélkül, és élvezhetjük az elektromos meghajtású személygépjárművek nyújtotta előnyöket.
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