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Kerekasztal-beszélgetés: E-járművek − 
zsákutca vagy megoldás?
Szerző: Bene Barbara / KÖVET Egyesület

2018. január óta a zöld rendszámos jár-
művek száma 4836-ról 35808-ra nőtt 2021 
augusztusáig.1 A nagy léptékű növekedés 
fényében felvetődik a kérdés, hogy az elekt-
romos járművek megoldást jelentenek-e a 
klímaváltozásra vagy csak egy átmeneti 
megoldást hoznak, esetleg zsákutcába 
vezetnek? Hazai szakértőket kérdeztünk 
meg az elektromos járművek pozitívuma-
iról és az esetleges korlátokról annak érde-
kében, hogy tisztábban lássunk ezen a 
területen és bemutassuk az e-járművekben 
rejlő kibocsátáscsökkentési lehetőségeket. 
Célunk egy jó hangulatú beszélgetés 
keretei között a szakma különböző vélemé-
nyeinek találkoztatása és közös megoldás 
keresése volt a felvetett kérdésekre. 

Beszélgetőpartnereink:
 ∫ Dr. Hanula Barna, a Széchenyi Egye tem 

docense és az Audi Hungária Jár mű-
mérnöki Karának dékánja,

 ∫ Sebestyén István az Everda Kft. veze-
tője,

 ∫ Dr. Csonka Bálint a Budapesti Műsza  ki 
és Gazdaságtudományi Egye tem 
Közlekedéstechnológiai és Közle ke dés-
gaz  da sá gi Tanszékének tudományos 
mun ka  társa, és

 ∫ Herner Katalin a KÖVET Egyesület 
ügyvezető igazgatója voltak.

A beszélgetés moderátora Wéber Gábor 
televíziós szakkommentátor, újságíró, autó-
versenyző volt.

Rövid történelmi kitekintés után a részt-
vevők rátértek a felvetett problémák meg-
vitatására. 
Dr. Hanula Barna szerint előbb azt kell 
végiggondolni, hogy milyen problémát aka-
runk megoldani az elektromos autókkal. 
Szerinte egyre több városban okoz majd 
nehézséget, hogy a városmagokban nem 
lehet használni az individuális közlekedési 
eszközöket. Felvetette továbbá, hogy fontos 
tényező az is, hogy milyen anyagi lehetősé-
gekkel rendelkező társadalmat vizsgálunk. 
Kérdés, hogy a CO2-ot vagy a lokális levegő-
tisztaságot akarjuk-e befolyásolni.

Sebestyén István reagálva Dr. Hanula 
Barna állításaira szintén kifejtette vélemé-
nyét a témával kapcsolatban. „(…) Rendszer-
szemléletben kell vizsgálni a problémát és 
mindig tekintettel kell lenni arra a környe-

zetre, amiből kiszakítjuk éppen a vizsgála-
tunk tárgyát. Mi emberek hozzászoktunk 
ahhoz az életünkben, hogy számtalan hatás 
van, ami egy problémára hat, és mindig 
modellekben gondolkozunk, megpróbáljuk 
a dolgokat egyszerűsíteni, lehatároljuk őket 
és akkor az összes többiről azt gondoljuk, 
hogy nem annyira fontos, azokról nem 
veszünk tudomást, és ahogy az előttem 
szólók is céloztak rá, ez néha valóban fals 
eredményekre vezethet.”

A fontosabb kérdéseken végighaladva, 
újabb és újabb területek kerültek górcső 
alá a beszélgetés során. Wéber Gábor felve-
tése szerint: „(…) a világon jelenleg található 
nagyjából egymilliárd személygépjármű 
jó esetben négymilliárd keréken gördül, 
ami négymilliárd gumit jelent. Szerintem 
azt a jelenlévők nagyjából tudják, hogy 
ebben mennyi nyersgumi, nyersanyag van. 
Semmi, tehát kb. 0%. Mert hogy szintetikus 
gumival dolgozik már az autógumiipar egy 
jó fél évszázada. És ez is mind-mind fosszilis 
alapra épül. Tehát innentől kezdve, ha meg-
oldunk egy problémát − és akkor itt Barnára 
csatolok megint csak vissza −, akkor jön a 
következő probléma, ami nagyon jó, hogyha 
nem szennyez semmit, de akkor kell négy-
milliárd olyan gumi, ami megint csak fenn-
tartható alapú nyersanyagra épül.”

Szintén elhanyagolhatatlan kérdéskör a 
mobilitás, mely mellett a résztvevők sem 
mentek el szó nélkül. Dr. Csonka Bálint sze-
rint: „(…) mi úgy látjuk az egyetemen, hogy 
van egy mobilitási kínálat, egy paletta, 
amin nagyon sok közlekedési mód van 
(hagyományos autó, közösségi közlekedés 
stb.) és megjelent az elektromos autó is. 
Szóba jött az embereknek a pszichológiája 
is, tehát, hogy amikor okosvárosról beszé-

lünk, akkor okos utazóról is kéne beszélni, 
hogy mindenki lehetőleg erről a palettáról 
úgy válassza meg a közlekedési módját, 
ami az aktuális igényeihez a legjobban 
illeszkedik. Tehát, hogyha egy sűrűn lakott 
városba megy, akkor éppen a tömegköz-
lekedést válassza, ha hosszú távra, akkor 
a vasutat, ha az esetleg nincsen, akkor 
még mindig választhatja az autót, tehát 
manapság már ne úgy gondolkozzunk, 
hogy vannak az autósok, vannak a tömeg-
közlekedők, hanem egyik nap autót hasz-
nálok, mert fontos a kényelem és amikor 
lehet, akkor meg kerékpárt vagy valami 
más közlekedési eszközt.”

A beszélgetés előrehaladtával egy sokkal 
átfogóbb terület is szóba került. Az energia 
és energiamix témakörét Herner Katalin 
ve zette fel, szerinte lényeges elem, hogy 
meg különböztessük az energiatermelést és 
az energiafogyasztást. Egy adott or szág nak 
arra van hatása, hogy milyen rendszerben 
termeli meg az energiát, a felhasználásra 
azért nincs, mert nem lehet különválasz-
tani, hogy honnan érkező energiát használ-
junk fel. Azonban azt mindenképp érdemes 
szem előtt tartani, hogy országonként ez az 
összetétel hogyan változik.
A résztvevők sok kérdést máshogyan, 
más szemszögből láttak, de egy dologban 
egyetértettek, a fenntarthatóságot fontos 
kihangsúlyozni, a témával foglalkozni kell 
és érdemes. 

A teljes kerekasztal-beszélgetés vissza-
nézhető a KÖVET Egyesület YouTube 
csatornáján.
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