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A Lépések megjelenését a Pallas Athéné
Geopolitikai Alapítvány támogatja

ZÖLD(EBB) ÚT AZ AUTÓIPARNAK

IMPRESSZUM

A világ, ami körülvesz bennünket, gyorsan változik, átalakítva ezzel 
mindennapi életterünket. A hasznos és kellemes javainkról nem aka-
runk lemondani, de egyben keressük azokat az innovatív megoldásokat, 
amelyek hozzájárulnak a fenntartható élethez. 
Közlekedünk. Életünk szerves része a gépjárműhasználat (is). Ha az 
autóipar fenntarthatóvá tételéről beszélünk, legtöbbünknek a fosszilis 
energia-felhasználás csökkentése vagy kiszorítása jut az eszébe. De ez 
csak a kérdés egyik eleme. Fontos a rendszerszemléletű megközelítés, 
a megtestesült energia (embodied energy) vizsgálata. Az iparág öko-
lábnyom-csökkentésének éppúgy elengedhetetlen feltétele a tiszta, 
környezettudatos gyártás, mint ahogyan az alkatrészek és kiegészítők 
innovációja, valamint a tudatosabb közlekedés. 
Vajon milyen jövő vár az autóiparra? A tudománynak és a gyakor-
latnak közösen kell megválaszolnia, hogy hogyan tehetjük zöldebbé 
ezt az energiatermelésre és –felhasználásra épülő, jelentősen kör-
nyezetterhelő iparágat. Ezekre a kérdésekre kerestük a választ, 
amikor – tagvállalataink és olvasóink visszajelzései alapján – úgy 
döntöttünk, hogy egy vállalati-fókuszú, gyakorlatorientált témát 
választunk folyóiratunk vezérfonalául.
Horváth Balázs egy új fogalmat – a közlekedés mortalitási lábnyomát 
– vezet be az iparág környezetterhelő mivoltának érzékeltetésére. Állítá-
sait makacs tényekkel és konkrét adatokkal támasztja alá a légszennye-
zésnek tulajdonított halálozási statisztikák elemzésével.

Posza Barnabás és Borbély Csaba biztató előrejelzéseket mutatnak be 
az elektromos autók térnyerésével kapcsolatban: a Bloomberg szerint 
2040-re az elektromos autók részaránya eléri a 33 %-ot. Az Európai 
Környezetvédelmi Ügynökség pedig 80%-os átlagos elektromos autó 
részarányt jósol 2050-re az EU-28 tekintetében. 
Sebestyén István és Fleischer Tamás egyértelműen kijelentik az 
autóipar jövőjével kapcsolatban, hogy nincs hová továbblépni a jár-
művek hajtására elvben teljesen alkalmatlan, lengő-pöfögő-mocorgó 
dugattyús motorok fejlesztésével, mert a hatásfok növelésének – 
ezzel a károsanyag-mennyiség csökkentésének – elérték a műszaki- 
technikai korlátait.
Az adórendszer a fiskális politika eszköze, közvetett módon befolyá-
solja az egyéni döntéseket (fogyasztói vásárlási szokások), és a vállalati 
viselkedést (innovációs irányok). Nagy Zita Barbara és Horváth Erzsébet 
az elektromos autók adózásának, az adórendszer környezetkímélő 
autózásra való ösztönzésének kérdését járja körül.
A LÉPÉSEK mostani száma – követve a korábbi gyakorlatot – jó 
vállalati példával is szolgál: bemutatjuk az ELMŰ-ÉMÁSZ elektro-
mosautó-flottáját, környezettudatos stratégiáját és azt a szem-
léletformálási tevékenységet, amelyre igen nagy szükség van.  
A társaságcsoport már több mint 7 éve élen jár a szükséges töltőinf-
rastruktúra megteremtésében és a legmodernebb műszaki megol-
dások hazai elterjesztésében.
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