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A REZIPE (Renewable Energies for Zero Emission Transport in Europe) program az Európai Unió Regionális Fejlesztési

Alapjának (ERFA) keretében az Európai Unió és Magyarország társfinanszírozásában valósul meg.
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A REZIPE célja, hogy csökkentse az ÜHG kibocsátását a megújuló energiaforrásokból táplálkozó
emissziómentes járművek, közlekedési módok népszerűsítésével, különböző kezdeményezések
segítségével.
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• Helyszínek: Linz, Bolzano, Győr

• „Véletlenszerűen” kiválasztott jelentkezők (10 fő Győrben)

• Az alábbi kérdésekre keresték a választ Győrben:

• Az elektromos mobilitás elfogadottsága és vonzereje

� Milyen az emissziómentes közlekedés megítélése a különböző célcsoportokban?

� Mi az amit a lakosság már tud az elektromos mobilitásról és a megújuló energiák alkalmazásáról az 
elektromos mobilitásban, mely aspektusokban bizonytalanok vagy szenvednek információ hiányban?

� Milyen elképzelése, elvárása van a lakosságnak a tesztjárművekkel, tesztelést biztosító eseményekkel és 
az elektromos járművek vásárlásával vagy bérlésével kapcsolatban?

� Stb.
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Célok:
• megmutatni, hogy a „jövő” járművei már a kereskedésekben elérhetők.

• Lehetőség szerint a teljes járműpalettát bemutatni (Pedelectől a hibrideken át a tisztán
elektromos járművekig) gyártósemlegesen

• „Nem csak a szemnek” – tesztjárművek minden kategóriában

• Személyes élmény a tesztvezetések által, amely így áttöri az elektromos mobilitással
kapcsolatos tévhiteket

• Információszolgáltatás nem csak a járművek vételáráról és a műszaki paraméterekről,
hanem elérhető kedvezményekről, fenntartási költségekről, ajánlott felhasználási
területekről



NapelemesNapelemesNapelemesNapelemes mobilmobilmobilmobil töltőállomástöltőállomástöltőállomástöltőállomás ((((2013201320132013 nyara)nyara)nyara)nyara)
Célja a megújuló energiaforrásokra alapozott emissziómentes közlekedés lehetőségének
bemutatása és népszerűsítése.
• 2 PEDELEC töltésére, 1,5 kWp napelemmel, utánfutóra építve

• Kártyás felhasználói azonosítás

• Regisztrálja a megtermelt/felhasznált energiamennyiséget, a felhasználókat és a töltéssel kapcsolatos
adatokat
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Célok:
• megmutatni, hogy a „jövő” járművei megújuló energiaforrásokból „táplálhatók”

• Mobil töltőállomásunk segítségével demonstrálni az energiatermelést napenergiából az
elektromos járművek számára

• Kisteljesítményű nap- és szélerőművek bemutatása, beruházási / megtérülési adatokkal

• Információszolgáltatás a töltőállomás hálózatról, normál- / gyorstöltés megismertetése

• Lehetőség szerint a teljes elektromos járműpalettát bemutatni

• Személyes élmény a tesztvezetések által

• Információszolgáltatás nem csak a járművek vételáráról és a műszaki paraméterekről,
hanem elérhető kedvezményekről, fenntartási költségekről, ajánlott felhasználási
területekről



Regionális eredmények az 

emisszómentes közlekedésben



6.4.3 ZERO EMISSZIÓS PLATFORM sémája

ZERO PLATFORM
támogatás / események /  

együttműködés

Egyetemek / K+F+I 
intézetek / Pilot projekt 

szervezetek

ZEV járműveket 
népszerűsítő események

Közösségi közlekedés 
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Intermodalitást formáló 
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Elektromos jármű 
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beszállítók

Áramszolgáltató(k)
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Elektromos töltőállomás 
gyártók / forgalmazók

(Ön)kormányzati szervek 
/ intézmények



Zéró Emissziós Platform megalakítása

Célok:
• a megújuló energiából táplálkozó, emisszió mentes közlekedés magyarországi

elterjesztése

• a nyugat-dunántúli régió elektromos mobilitás mintarégióvá fejlesztése, pilot
projektekkel

Módszerek:

• kooperáció, 

• személyes - jó értelemben vett – lobbi tevékenység, 

• a helyi- és országos politikai szervezetek valamint a média képviselőinek korrekt 
szakmai tájékoztatása és bevonása a tevékenységekbe

• népszerűsítő és tájékoztató rendezvények szervezése

Részvételhez szükséges szándéknyilatkozat a konferencia mappában
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