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Írásbeli kérdé s

Kövér László úrnak
az Országgyűlés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7. cikk (2) bekezdése, az Országgyűlésrő l szóló 2012 . évi XXXVI .
törvény 42 . § (8) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014 . (II . 24 . )
OGY határozat 124. § (1) bekezdése alapján írásbeli választ igényl ő kérdést kívánok benyújtani
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Úrho z

„Miért nem került kihelyezésre az Ön által megígért 150 elektromos villámtölt ő
berendezés?”

címmel .

Tisztelt Miniszter Úr !

Ön 2015 . szeptember 7.-én egy elektromos töltőállomás átadásával egybekötöt t
sajtótájékoztatón jelentette be, hogy elkészült, és a kormány jóváhagyta a Jedlik Ányos Terve t
és a hozzá kapcsolódó Jedlik Cselekvési Tervet is .
A kormány.hu oldalon az Ön által elmondottakból az alábbiakat emelték ki :
A környezetvédelem erősítése, valamint hazánk gazdasági sebezhet őségének csökkentése miatt
kívánja a Nemzetgazdasági Minisztérium — a kormány támogatásával — erőteljesen ösztönözni
az elektromos közlekedés térnyerését Magyarországon — fogalmazott Varga Mihály .
Hozzátette : akkor lehet sikeres a program, ha ki tudjuk építeni az elektromos közlekedéshe z
tartozó infrastruktúrát, ösztönző szabályozási környezetet teremtünk és az embereket i s
érdekeltté tudjuk tenni az elektromos járművek használatában . Ami az infrastruktúra kiépítését
illeti, emlékeztetett arra, hogy a széndioxid-kvóta értékesítéséb ől származó bevételek közel 2 5
százalékát az elektromobilitás infrastruktúrájának kialakítására fogja felhasználni a kormány.
Erre a célra az idei költségvetésben közel 7 milliárd forint áll rendelkezésre . A tervek szerint
első körben 150 db villámtöltő berendezés létesül, elsősorban az autópályák mentén valamint a
megyei jogú városokban, hogy az ország minél előbb beautózhatóvá váljon az ilyen típusú
járművekkel is .

Tisztelt Miniszter Úr!

A 2015 óta beígért 150 villámtölt őből alig valósult meg valami, miközben a környez ő
országokban az elmúlt években jelent ős számú villámtöltő létesült az autópályák mentén . A
gyorstöltők hiánya azért is aggasztó, mert ennek hiányában sokkal kevesebben választanak a
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hagyományos helyett, elektromos autókat, hiszen a töltési pontok hiányában nehézkessé váli k
a közlekedés .

Tisztelt Miniszter Úr!

A fentiekkel kapcsolatban az alábbi kérdésekre várom válaszait :

1. Miért maradt el a beígért 150 gyorstöltő állomás létesítése?
2. Mikorra várható, hogy a megígért 150 gyorstölt ő állomás kihelyezésre kerül ?
3. Az állami támogatás mellett milyen egyéb eszközökkel kívánja támogatni a kormány

az elektromos autó vásárlást?

Várom megtisztelő válaszát!

Szabó Tí ea
Független országgyűlési képviselő

Párbeszéd Magyarországért Párt

Budapest, 2017 . augusztus ;2 á
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