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Újabb kötelezettség az építtetőknek – jönnek a kötelező autó-töltő 

állomások 

 

 

 
2022. január hó 1. napjától kezdve az új építésű vagy jelentős felújítás 
alá vont és tíznél több parkolóhellyel rendelkező, nem lakáscélú épületek 

esetében legalább egy elektromos töltőpontot, továbbá minden ötödik 
parkolóhelyen olyan elektromos csatlakozást biztosító létesítményt (az 
elektromos kábelek továbbvezetésére szolgáló szerkezetet) kell 

telepíteni, amely lehetővé teszi elektromos járművek részére alkalmas 
töltőpontok későbbi időpontban való telepítését. 

 

Részletek: 

[1] Ezen kötelezettség akkor irányadó, ha a parkoló az épületen belül 

helyezkedik el, és - a jelentős felújítás alá vont épületek esetében - a 
felújítási munkálatok a parkolóra vagy az épület elektromos 

infrastruktúrájára is kiterjednek; vagy ha a parkoló közvetlenül az épület 
mellett helyezkedik el, és - a jelentős felújítás alá vont épületek esetében - 
a felújítási munkálatok a parkolóra vagy a parkoló elektromos 

infrastruktúrájára is kiterjednek. 

[2] Az új építésű és a jelentős felújítás alá vont, tíznél több parkolóhellyel 

rendelkező lakóépületek esetében minden parkolóhelyen olyan elektromos 
fogadócsatlakozást biztosító létesítményt (az elektromos kábelek 
továbbvezetésére szolgáló szerkezetet) kell telepíteni, amely lehetővé teszi 

elektromos járművek részére alkalmas töltőpontok későbbi időpontban való 
telepítését. 

[3] Ezen kötelezettség pedig akkor irányadó, ha a parkoló az épületen belül 
helyezkedik el, és - a jelentős felújítás alá vont épületek esetében - a 
felújítási munkálatok a parkolóra vagy az épület elektromos 

infrastruktúrájára is kiterjednek; vagy ha a parkoló közvetlenül az épület 
mellett helyezkedik el, és - a jelentős felújítás alá vont épületek esetében - 

a felújítási munkálatok a parkolóra vagy a parkoló elektromos 
infrastruktúrájára is kiterjednek. 

[4] Talán még érdekesebb a már meglévő épületekre vonatkozó szabályozás, 

hiszen meglévő épületek esetén a több mint húsz parkolóhellyel rendelkező, 
nem lakáscélú épületek esetében 2025. január 1-jétől legalább egy 

elektromos töltőpontot kell telepíteni, ha a parkoló az épületen belül 
helyezkedik el, vagy a parkoló közvetlenül az épület mellett helyezkedik el. 
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[5] Fontos, hogy a vonatkozó rendelet értelmében a nem lakáscélú épület 

kategóriába nem csak az áruházak, bevásárlóközpontok tartoznak, hanem 
a hivatali- vagy irodaépületek, a fizetős parkolóházak, kereskedelmi 
épületek (a fedett piacot kivéve), az önálló üzletek, lakossági 

fogyasztásicikk-javító helyek, szervizállomások, a szálláshely szolgáltatók 
és vendéglátó épületek (a tábort kivéve), az oktatási és egészségügyi 

ellátást szolgáló, valamint szórakoztatásra, sportra és közművelődésre 
használt épületek is. 

[6] A szabályozást az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 

7/2006. (V.24.) TNM rendelet 8. számú, az elektromobilitás elősegítéséről 
szóló melléklete tartalmazza. 

 
*** 

 

Szerzők: dr. Marjai Attila és dr. Kampits Bence 
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