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VÁLLALATI ESETEK

Michaletzky Bálinttal – aki fiatal kora ellenére, a két éve működő GreenGo ügyvezetője – beszélgettünk arról, 
hogy fenntarthatósági szempontból miért tesz jót Budapestnek egy teljesen elektromos autómegosztó 
szolgáltatás, valamint, kerülhet-e a profit és a környezettudatos működés egymás mellé. Az interjúból az 
is kiderül, mekkora CO2 levegőbe kerülésétől kímélhetjük meg Budapestet a GreenGo autók használatával.

Hogyan és mikor jött létre a GreenGo? 
2013-ban született meg az ötlet, amelyet 
hosszasan érleltük, de az érdemi előrelépés 
lehetősége csak két év múlva jött el. Végül 
2016. november 21-én este 7 óra körül 
megfelelő előkészítés után és nagy-nagy 
izgalmak közepette elérhetővé tettük a web-
oldalunkat, Magyarország máig egyetlen tel-
jesen elektromos közösségi autómegosztó 
szolgáltatását. Mi is meglepődtünk, hogy az 
első ügyfelünk már másnap reggel 8-kor az 
ügyfélszolgálat előtt várt minket, hogy szer-
ződhessen.
A szolgáltatást nyilván nem mi találtuk ki, 
arra volt elegendő külföldi – főként nyu-
gat-európai – példa a csak elektromos autók 
működtetését illetően. Amikor 2016 novem-
berében elindultunk, akkor a negyedik olyan 
európai várossá vált Budapest, ahol kizá-
rólag elektromos autókból álló flottával indult 
területalapú carsharing. Madrid csak néhány 
hónappal megelőzve nyerte el a harmadik 
helyet. Kicsit sajnáljuk is, hogy Budapest 
lemaradt a dobogóról.

Mi volt a fő motivációja?
A motiváció több irányból érkezett, egyrészt 
a szakmai befektetőnek volt már tapaszta-
lata autókölcsönzésben, másrészt a közös-
ségi autó szolgáltatás számos előnnyel bír 
egy város számára. Csökkenti a forgalmi 
dugókat, növeli az autók kihasználtságát, így 
a parkolás egyszerűsödik, azonban ami már 
néhány érettebb piacon látszik is, hogy erő-
teljesen hozzájárul ahhoz, hogy egy városban 
csökkenjen az autók száma. Az elindításakor 
mi is számba vettük, hogy egy belső égésű 
motorral működő gépjárműflottát egysze-
rűbb üzemeltetni, olcsóbb megvásárolni, 
bár tudatos döntés volt, hogy nem ben-
zines autókat helyeztünk üzembe.  A jelen-
legi budapesti helyzet miatt nem tehetjük 
másképp. A célt, ha nem is a profit elé, de a 

profit mellé tudtuk helyezni úgy, hogy az 
egyébként pillanatnyilag Magyarországon 
még kicsit luxusnak és úri hóbortnak számító 
elektromobilitást elérhető áron adjuk. 

Milyen módon vehető igénybe a carsharing 
szolgáltatás? Melyek a feltételei?
Az autó felvétele szempontjából három alap-
vető megoldás van. Az első esetben ugyan- 
oda kell visszavinni a kocsit, ahol felvettük, 
a második úgy működik, mint a Bubi kerék-
párok, amelyekkel állomások között tudunk 
közlekedni, és van az általunk is alkalmazott 
és a szerintünk leginkább felhasználóbarát 
megoldás, amikor egy nagyobb területen belül 
bárhol fel lehet venni és le lehet tenni az autót. 
Ez utóbbi esetében nagy könnyebbség, hogy 
egyetlen regisztrációt követően a körzeten 
belül bármikor megkereshetjük és haszná-
latba vehetjük a hozzánk legközelebb talál-
ható járművet. A bérléshez pedig egy évnél 
régebben szerzett jogosítvány, okostelefon és 
bankkártya szükséges mindössze. 

Mekkora a flottájuk? Mit lehet tudni az autók 
műszaki adatairól?
Januárban értük el a 300-as autószámot, ami 
elég nagy ugrás, hiszen 2016-ban az indu-
láskor összesen 45 autónk volt. Kizárólag 
Volkswagen e-Upokat használunk, aminek már 
a gyártásnál keletkező ökológiai lábnyoma is 
meglehetősen alacsony. Az üzemeltetésnél 
pedig a hagyományos autóbérleti filozófiát 
alkalmazzuk: a flotta új vagy fiatal autókból 
álljon. A régebbi autókat eladjuk, és helyettük 
újakat állítunk be. Az akkumulátorokra egyéb-
ként nyolc év a garancia. Nem ez a fő cél, de 
az eladásokkal indirekt módon a piacot is 
növeljük, hiszen fiatal autók kerülnek a magán-
felhasználókhoz. 

Kit tekintenek célcsoportnak?
Az indulás előtt már végeztünk kutatómunkát, 
és azt találtuk, hogy a hasonló szolgáltatá-
sokat alapvetően a 25-45 év közöttiek hasz-
nálják, ami tökéletesen be is igazolódott a 
GreenGo esetében is. A mi ügyfeleink 98 szá-
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zalékban magyar állampolgárok, a turisták 
nem jellemzőek, hiszen nekik 3-4 napra nem 
feltétlenül szükséges a városban autó. Ami 
jó hír, hogy a feltörekvő generációknak tudjuk 
átadni az ökotudatosság fontos üzenetét. Az 
elektromos autó lehet, hogy nem a tökéletes 
válasz, mert nem zéró emissziós (csak loká-
lisan), de már az is egy komoly előrelépés, ha 
tisztább az a környezet, ahol sok millió ember 
él. Abban az esetben, ha egy erőműhöz kerül 
át a környezetterhelés, sokkal hatékonyabban 
tudják szűrni a szennyező anyagokat, illetve 
egy erőművet sokkal könnyebb lecserélni, mint 
rávenni másfél millió embert, hogy lecserélje 
az autóját. Így sokkal gyorsabban véghezvihető 
a változás.

Átlagosan hányan veszik igénybe a szolgál-
tatást?
Konkrét számokat nem szeretnénk mondani, 
de Budapesten kb. 30-40 ezer regisztrált 
felhasználója van az autómegosztó szolgál-
tatásoknak. Szerencsére a napi használat is 
nagyon pozitív irányba mozdult el, 2017 ele-
jéhez képest majdnem megtízszereződött, 
ami ilyen rövid idő alatt kiváló eredmény.

Milyen módon és hol kerülnek töltésre a jár-
művek? 
Van pár saját használatra létrehozott nem 
nyilvános villámtöltőnk, és ezek számát most 
elég radikálisan szeretnénk növelni, viszont 
most úgy látjuk, hogy az elektromos autózás 
egyik alap problémája Budapesten, hogy a 
város méretéhez képest túl kevés töltési pont 
van. Összevetve a mi fővárosunknál jelentősen 
kisebb Amszterdammal, vagy Stuttgarttal – 
ahol elektromos autómegosztó szolgáltatások 
működnek – itthon a töltők száma körülbelül 
harmada, ill. negyede. Azt gondoljuk, hogy az 

elérhető töltőszámot lehetne és kellene is 
növelni.  Mire ez a cikk megjelenik, reméljük, 
hogy kint lesz a belváros utcáin az első három 
működőképes köztöltőnk.  Ez az első lépés egy 
remélhetőleg nagyobb átfogó programban. 
Emellett együttműködésünk van több bevá-
sárló központtal a töltőik fizetős használa-
tára. A napokban adta át az ELMŰ (Budapesti 
Elektromos Művek Nyrt.) azt a negyedik kerü-
leti töltési pontot, amit a GreenGo-nak épített. 
Megemlítem még, hogy az ELMŰ-vel és eMo-
bi-val (Elektromobilitás Nonprofit Kft.) egyez-
tetve használjuk a publikus töltőhálózatot is. 

Végeznek arra vonatkozóan számításokat, 
hogy mennyivel tudják csökkenteni a szén-
dioxid kibocsátást azáltal, hogy tisztán elekt-
romos autókat használnak a szolgáltatásuk 
során a belső égésű motorral működő autók 
helyett? 
Igen, valamikor 2018 végén, a GreenGo 
második szülinapja körül kiszámoltuk, hogy 
csupán 2018-ban a GreenGo flottával kb. 7,5 
millió kg CO2 levegőbe kerülésétől kíméltük meg 

Budapestet. Átszámolva ez a Lánchíd súlyának 
a másfélszerese. Szerintünk kitűnő eredmény, 
hogy a működésünknek ilyen hasznos hoza-
dékai is vannak a városra nézve. Szerencsére 
ez a mennyiségű szén-dioxid most nem Buda-
pest felett „úszik”.

Melyek a jövőbeni terveik? Terveznek valami-
lyen fejlesztést? 
A fent említett 7,5 millió kg-os szám még növe-
kedhet, amennyiben még több olyan folyamat 
válik elérhetővé, amely adatvezérelt. Az adat 
lesz az új ,,olaj”, ez itt az elektromos autók 
esetén viccesen hat, de ez lesz az, ami még 
jobban optimalizálhatja egy flotta mozgatását, 
vagy éppen a felhasználói kedvezményeket. Ez 
nemcsak az autók jobb elhelyezését, vagy üze-
meltetését segíti, de azt is, hogy még többen 
kapjanak rá a felhasználásra, és ezzel meg-
kíméljék a várost a káros anyagok kibocsátá-
sától. Tehát a mi esetünkben egy magasabb 
szintű, mesterséges intelligenciára épülő vál-
lalkozás nemcsak gazdaságosabb működést, 
de egy élhetőbb Budapestet is jelent. 


