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Beszakadt a német autóipar  

A statisztikák vezetése óta a legnagyobb 

mértékben esett vissza márciusban az ipari 

termelés Németországban a német szövetségi 

statisztikai hivatal, a Destatis jelentése alapján. 

Márciusban az előző havihoz képest ár, szezonális 
és naptári kiigazítással a várt 7,5 százalék helyett 
9,2 százalékkal csökkent az ipari termelés 
Németországban a februári 0,3 százalékos havi 
növekedés után.    A havi csökkenés mértéke a 
statisztika vezetésének 1991-es kezdete óta a 
legnagyobb lett.    A feldolgozóipar termelése az 
előző havihoz képest 11,6 százalékkal csökkent 
márciusban. Az alapanyagok és alkatrészek 
termelése 7,4 százalékkal csökkent havi bázison, a 
fogyasztási cikkeké pedig 7,5 százalékkal. A 
tőkejavak termelése 16,5 százalékkal esett vissza. 

A gyógyszeripar termelése 11,8 százalékkal csökkent, a ruházati cikkek termelése pedig 11,5 százalékkal.    A 
legnagyobb, 31,3 százalékos termeléscsökkenés az autóiparban következett be. 
 
Az energiatermelés csökkenése 6,4 százalékkal viszonylag mérsékeltnek bizonyult, az építőipar termelése pedig 
kismértékben, 1,8 százalékkal emelkedett márciusban az előző havihoz képest.    Az egy évvel korábbihoz képest 
ár és naptári kiigazítással 11,6 százalékkal csökkent az ipari termelés, míg februárban 1,8 százalék volt az éves 
csökkenés. 
 
Teljes cikk: 
http://jarmuipar.hu/2020/05/beszakadt-nemet-autoipar/ 
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Komoly támogatást vezet be a munkahelyek védelmére az EU 
 

 

Az Európai Unió Tanácsa rendeletet fogadott el a 
munkanélküliség szükséghelyzeti kockázatait 
mérséklő, ideiglenes támogatást nyújtó európai 
eszközről (SURE), amelynek keretében a 
koronavírus-válság okán akár 100 milliárd euró 
összegű kölcsön folyósítható kedvező feltételek 
mellett a tagállamoknak - közölte az uniós tanács. 
A koronavírus-járvány okozta válság gazdasági 
hatásainak enyhítését célzó támogatási csomag 
célja, hogy segítségével a munkavállalók 
megtarthassák munkahelyüket. 
Az eszköz lehetővé teszi a tagállamok számára, 
hogy uniós pénzügyi támogatást igényeljenek az 
olyan állami közkiadások hirtelen és jelentős 
megemelkedésének finanszírozásához, amelyek 
február elseje óta, a válság miatt bevezetett 

nemzeti intézkedések következtében jelentkeztek. Ilyen például a csökkentett munkaidő rendszere és az ahhoz 
hasonló, egyebek között az önálló vállalkozóknak biztosított intézkedések, illetve bizonyos, főként a 
munkahelyeket érintő egészségügyi rendelkezések. 
 
Több mint félmilliárd eurós keret 

Az uniós eszköz az eurócsoport által április 9-én elfogadott három, összesen 540 milliárd euró értékű biztonsági 
háló egyike, amelyet a munkahelyek, a munkavállalók, a vállalkozások és a tagállamok támogatására hoztak 
létre. Az uniós vezetők április 23-án hagyták jóvá a megállapodást, és azt kérték, hogy a csomag június 1-jétől 
álljon rendelkezésre. 
Az uniós tagállamok pénzügyi és gazdasági miniszterei videokonferenciájuk folyamán áttekintették továbbá a 
vállalkozások likviditás-támogatásátcélzó, az Európai Beruházási Bank 2 milliárd eurós garanciaalapjának 
működésével kapcsolatos vitákat is. 
Az úgynevezett helyreállítási alappal kapcsolatban Valdis Dombrovskis, az Európai Bizottság alelnöke elmondta, 
a hétfőn bejelentett francia-német 500 millió eurós javaslat a következő hosszú távú költségvetés részeként 
arányos az EU-t érintő gazdasági kihívással, és a bizottság figyelembe fogja venni, mielőtt jövő szerdán 
hivatalosan is bejelentik saját tervüket. Úgy fogalmazott, hogy a testület egy olyan eszközt fog bemutatni, amely 
erősíti az európai gazdaság helyreállítási és ellenálló képességét, valamint a befektetésekre és a strukturális 
reformokra is összpontosít. 
„Nemcsak kiegészítő pénzre van szükségünk, hanem reformokra és vállalkozás-barátabb környezet 
megteremtésére is" - hangsúlyozta. 
 
Akár már idén lehívható forrás 

Az alelnök elmondta, hogy a helyreállítási alap nagy része 2021-ben lesz elérhető, de vizsgálják annak 
lehetőségét is, hogy egyes forrásokat már az idén is le lehessen hívni. Mindenesetre - tette hozzá - nagyon fontos, 
hogy a következő EU-csúcson a tagállami vezetők minél előbb megállapodjanak az alapról. 
Hétfőn 500 milliárd euró összegű helyreállítási alapot javasolt a német és a francia kormány a több éves pénzügyi 
keret részeként, amiből vissza nem térítendő támogatásokat juttatnának a koronavírus-járvány által leginkább 
sújtott tagállamoknak és régióknak. 
Christine Lagarde, az Európai Központ Bank elnöke szerint a javaslat "ambiciózus, és jól fókuszált". 
 
Teljes cikk: 
https://autopro.hu/gazdasag/komoly-tamogatast-vezet-be-a-munkahelyek-vedelmere-az-eu/361115 
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Állami támogatásért tolonganak az autóipari beszállítók  
 

Hétfőig 526 beruházó jelentkezett 

versenyképesség-növelő támogatásért, 

összesen 254 milliárd forint értékű 

befektetést vállaltak – közölte a 

külgazdasági és külügyminiszter 

Budapesten, miután három magyarországi 

cégnek versenyképességi támogatásról 

szóló okiratokat adtak át. 

 

Szijjártó Péter üdvözölte, hogy a 
beruházást tervező több mint félezer 
vállalatból 416 magyar tulajdonú. A 
kormány minden beruházáshoz szeretne 
hozzájárulni, a támogatási keretet ezért a 
múlt héten 50 milliárdról 100 milliárd 
forintra növelte, és ennél is tovább 

emelheti, ha azt a beruházók igényei indokolni fogják – tette hozzá.     Hétfőn három autóipari cég vehetett át 
támogatási okiratot. A balatonőszödi központú Bálind Kft. motoralkatrészeket, karosszéria- és fékrendszer-
elemeket gyárt, 574 millió forintos új beruházására 287 millió forint állami támogatás jut. Bálind János 
ügyvezető igazgató a rendezvényen a munkahelyek megtartását és a tartós fejlődést nevezte a vállalat 
legfontosabb céljának. A beruházással új gyártósorok, gyártóeszközök és technológiák érkeznek a céghez – 
közölte. 
 
    Az autóalkatrészeket gyártó és értékesítő Dana Hungary Gyártó Kft. 428 millió forintos beruházást tervez 214 
millió forintos kormányzati segítséggel. Charles Wassen, a győri cég ügyvezető igazgatója szerint Magyarország 
jól reagált a járványveszélyre, a Dana Hungary pedig sikeresen küzdötte le a kihívásokat. A visszaesés elsősorban 
nem is a céget, hanem a beszállítókat érintette érzékenyen – tette hozzá. A veszélyhelyzet idején hozott 
intézkedések közül kiemelte, hogy a nyári vagy karácsonyi leállásokra időzített fejlesztéseket az elmúlt hetekben 
el tudták végezni, a kormány támogatásával pedig új gépsorok érkeznek a vállalathoz. 
 
    A Valeo Siemens eAutomotive Hungary Kft. 597 millió forintértékben fektet be, amihez 287 millió forintot 
meghaladó állami segítséget kap. A veszprémi gyár gépjárművek számára készít elektronikai alkatrészeket és 
rendszereket. Yann Keraudren ügyvezető igazgató úgy véli, hogy a járvány utáni korszakban felértékelődhet az 
elektromos járművek szerepe. Mindez már most indokolja a gyártási teljesítmény bővítését annak ellenére is, 
hogy a visszaesés minden céget érint – tette hozzá. 

 
Teljes cikk: 
http://jarmuipar.hu/2020/05/allami-tamogatasert-jelentkeztek-autoipari-beszallitok/ 
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Durva: ezerszer több Audi e-tron fogy Norvégiában, mint nálunk  
 

Norvégiában áprilisban 3671 új elektromos autót 

vettek, amivel a villanyautók részaránya az újautó-

piacon meghaladta a 49 százalékot. Meglepetésre a 

nálunk igencsak luxusnak számító Audi e-tron volt a 

norvégok áprilisi kedvence.  

Az Év Zöldautója 2020 díj hazai harmadik helyezettje 
nemcsak a villanyautók között, hanem a teljes 
személyautó-piacon az élen végzett a skandináv 
államban. A koronavírus-járvány a norvég vásárlási 
kedvet is visszavette, az áprilisi villany-autópiac 17,7 
százalékkal maradt el a márciusitól (791 
villanyautóval kevesebbet értékesítettek). 
Norvégiában az április eleve gyenge hónapnak 
számít, a teljes autópiac 34 százalékkal maradt el a 
tavaly áprilistól. 

A norvégok a negyedik hónapban 6966 személyautót vettek, ebből 3671 villanyautót, valamint 2084 hibridet, 
amelyből 1497 plug-in hibrid. A norvég villanyautó-piac legjobb hónapja 2019 márciusa volt, amikor 10 732 helyi 
emissziótól mentes autót vettek. 
Az Audi (luxus) villanyautója – amelynek két villanymotorját a győri Audi Hungaria gyártja – igen népszerű 
Norvégiában, az április 832 modellel immár 4586-ra nőtt az e-tron flotta (Magyarországon 4, azaz négy Audi e-
tron talált az első négy hónapban gazdára). Elektromos Golfból 498-at értékesítettek (összesen 2020-ban 2400-
at), míg a nálunk piacvezető Nissan Leafből 349-et (összesen 1717-et). 
 
Zöldül az unió 
Bár az e-tron nálunk nem menő, de az unióban ennek ellenére elég jól állunk zöld autók terén. Az alternatív 
hajtású autók forgalomba helyezése Magyarországon nőtt a legnagyobb mértékben az Európai Unión belül – 
derül ki az európai autógyártó vállalatok szakmai képviselete, az ACEA publikált jelentéséből. A negyedével 
csökkenő teljes piaci forgalom közepette nőtt az elektromos járművek részaránya az Európai Unióban az első 
negyedévben forgalomba helyezett új autók között. 
Az első negyedévben az Európai Unióban forgalomba helyezett személygépkocsik között 6,8 százalékra 
emelkedett az elektromos árammal tölthető (csak akkumulátoros és plug-in hibrid) hajtású járművek részaránya 
az egy évvel korábbi 2,5 százalékról. A nem tölthető hibrid-elektromos személygépkocsik részaránya 9,4 
százalékra emelkedett a tavalyi 4,9 százalékól az első negyedévben, az egyéb alternatív hajtású 
személygépkocsiké pedig 1,6 százalékra csökkent 1,7 százalékról. A benzin üzemű járművek részaránya az idén 
52,3 százalékra csökkent a tavalyi 57,7 százalékról az összes forgalomba helyezett személygépkocsi között, a 
dízeleké pedig 29,9 százalékra 33,2 százalékról. 
Az első negyedévben abszolút számban is nőtt az alternatív hajtású járművek forgalomba helyezése a piaci 
forgalom általános csökkenése közepette.    Elektromos árammal tölthető autót 167 ezret helyeztek forgalomba 
az első negyedévben, a dupláját a tavalyi 83 ezernek. Ezen belül teljesen elektromos hajtású, akkumulátoros 
autót 92 ezret, 68 százalékkal többet a tavalyi 54 ezernél és 75 ezer plug-in hibrid autót, 161 százalékkal többet 
a 2019 első negyedévi 29 ezernél. Hibrid-elektromos járművet 45 százalékkal többet helyeztek forgalomba, 232 
ezret 160 ezer után, egyéb alternatív hajtású autót viszont 30 százalékkal kevesebbet, 39 ezret 56 ezer után.   Az 
alternatív hajtású járműből 439 ezret helyeztek forgalomba az első negyedévben az EU-ban, 46 százalékkal 
többet a 2019 első negyedévi 300 ezernél. 
 
Nálunk tarol a zöld rendszám 
Magyarországon az idén az ACEA szerint az első negyedévben 517 akkumulátoros elektromos autót helyeztek 
forgalomba (az első négy hónapban a Belügyminisztérium adatai szerint mintegy 809-et) , 35,7 százalékkal 
többet a tavalyi első negyedévinél, a tölthető (plug-in) hibrid autók száma pedig 109,9 százalékkal 487-re 
emelkedett (első négy hónapban a legfrissebb adatok szerint már 729-re). 
 

http://evmagyarautoja.hu/ev-zoldautoja/2020/gyoztes/
http://www.jarmuipar.hu/wp-content/uploads/2020/05/etron10.jpg
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A forgalomba helyezett hibrid-elektromos autók száma csaknem 3,5 szeresére emelkedett az idén 
Magyarországon 5677-re. A hibrid-elektromos autók forgalomba helyezése uniós viszonylatban kiemelkedően 
nagy mértékben növekedett Magyarországon az idei első negyedévben. Az előző évinek több mint dupláját csak 
Szlovákiában (127 százalékos növekedés), Görögországban (124 százalék) és Litvániában (105 százalék) 
helyezték forgalomba. A növekedés jellemzően mindenhol máshol kétszámjegyű volt, csökkenést csak két 
országban regisztráltak, Dániában 24 százalékosat és Cipruson 9,6 százalékosat.    Egyéb alternatív hajtású autót 
kettőt helyeztek forgalomba az idei első negyedévben Magyarországon a tavalyi hat után 
A Magyarországon forgalomba helyezett alternatív hajtású autók száma így 187,4 százalékkal 6683-ra, az 
Európai Unióban a legnagyobb mértékben emelkedett az idei első negyedévben. Szlovákiában 108 százalék, 
Luxembourgban 104 százalék, Észtországban 105 százalék, a Cseh Köztársaságban 103 százalék volt a 
növekedés. 
 
Top 11 villanyautó Magyarországon (I-IV. hó) 

1. Nissan Leaf 147 autó 
2. BMW i3 94 
3. Tesla Model 3 41 
4. Mercedes-Benz EQC 26 
5. Nissan e-NV200 17 
6. Nissan e-NV200 Combi 10 
7. Porsche Taycan 6 
8. Tesla Model X 5 
9. Audi e-tron 4 
10. Tesla Model S 3 
11. Jaguar I-Pace 1 

 
Teljes cikk: 
http://jarmuipar.hu/2020/05/durva-ezerszer-tobb-audi-e-tron-fogy-norvegiaban-mint-nalunk/ 
 
 

 
 
 

Jól haladnak a Ford-VW tárgyalások 
 

Durván két éve tárgyal egymással a VW és a 
Ford egy meglehetősen nagyszabású 
együttműködésről, amely közös 
haszonjármű-gyártást, robotpilóta-
fejlesztést és európai villanyautó-előállítást 
is tartalmaz. Ám épp a közös tervek 
sokfélesége miatt a megállapodás 
véglegesítése még hátra van. 
A legújabb hírek szerint azonban nem lassult 
le jelentősen a közös munka még a 
koronavírus-veszély kapcsán sem, így a 
megállapodás végleges formáját talán már a 
második negyedév során aláírhatják a két 
nagyvállalat vezetői. 
Az már korábban kiderült, hogy mely 
területeken osztaná meg fejlesztési 
költségeit a Ford és a VW csoport. Rövid 

távon a legfontosabb lépésük a haszonjárművek és pickupok közös alapra helyezése: a VW Caddy-ből készülhet 
egy változat a Ford számára, míg a nagyobb Transit-Tourneo modellek a VW Transporter család utódainak 

http://jarmuipar.hu/2020/05/durva-ezerszer-tobb-audi-e-tron-fogy-norvegiaban-mint-nalunk/
https://totalcar.hu/magazin/hirek/2018/06/20/egyutt_fejleszthet_furgont_a_ford_es_a_vw/
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szolgálhatnak alapul. Szintén közös alapokra kerülhet a Ford Ranger és a VW Amarok. Az első közös termék már 
2022-re várható, és az évtized közepéig összeállhat a közösen fejlesztett paletta. 
 
Ezen felül a Ford legalább egy európai elektromos modellt építene a VW MEB platformjára, a két cég pedig 
összevonja önvezetés-fejlesztő részlegeit. Ez utóbbi elég komoly műveletnek tűnik: a Fordhoz tartozó Argo AI 
megkapja az Audi teljes önvezetéssel foglalkozó részlegét, és további egymilliárd dollárt, cserébe a továbbiakban 
a VW csoport is megkapja az itt fejlesztett önvezető megoldásokat. 
 
Teljes cikk: 
https://totalcar.hu/magazin/hirek/2020/05/19/jol_haladnak_a_ford-vw_targyalasok/ 
 
 

 

 

Még sokáig velünk maradnak a lítium-ionos akkumulátorok 
 

Az elektromobilitás területén visszatérő téma, hogy 
a költségesen előállítható lítium-ionos 
akkumulátorokat mi válthatná fel. Egy német-
izraeli kutatócsoport szerint a kérdésfelvetés hibás, 
inkább annak van értelme, hogy milyen más 
megoldások jöhetnek szóba a lítium-ionos 
akkumulátorok mellett. 
Az ulmi Helmholtz Intézet (HIU) és az Izraeli 
Technológiai Intézet (Technion) a jövő 
energiahordozóiról tartott több napos konferenciát. 
Mint írták, a kutatásuk egyértelműen arra jutott, 
hogy a lítium-ionos megoldás nem leváltható, 
viszont arról érdemes párbeszédet folytatni, hogy 
azon kívül még milyen energiahordozókat lehet 
használni az elektromos járművekben. 
A kutatók meg is neveztek több olyan technológiát, 
amiket érdemes lehet használni, és melyek 
felhasználásának lehetőségét érdemes kutatni. 

 
Nátrium-ionos akkumulátorok 

Ezen technológia hasonló a lítium-ionos energiahordozók megoldásához, tulajdonképpen ugyanazon alapszik, 
viszont a lítium-ionos akkumulátorok előállításához lítiumra és kobaltra van szükség, amik bányászata drága és 
környezetszennyező. A nátrium-ionos megoldás csökkentheti ezen költségeket. 
A nátrium-ionos akkumulátorok hasonló biztonsági kockázatokkal rendelkeznek, mint a lítium-ionos társaik, ám 
sokkal kevésbé ismert a működésük. A kutatók főleg nehéz elektromos járművekhez és hosszabb szállításokhoz 
ajánlják ezt a megoldást. 
 
Redox folyadékáramos akkumulátorok 

A redox akkumulátorok készítéséhez vanádiumot használnak, mely elem fontos tulajdonsága, hogy többféle 
oxidja van. A redox akkumulátorok nagy előnye a korábbi akkumulátorkonstrukciókkal szemben az, hogy 
gyakorlatilag nem rendelkeznek időbeli korlátokkal: a vanádium redox akkuk bármikor leállíthatók, 
újraindíthatók, egészen minimális önkisülés mellett hosszan tárolhatók. Ennek köszönhetően élettartamuk 
folyamatos használat mellett is igen hosszú, bizonyítottan minimum 14 ezerszer tölthetők. Az elektromobilitás 
területén még nagyobb előnyt jelent, hogy az energiát folyadékban tárolja, ezáltal a folyadék cseréjével is 
tölthető.  

https://totalcar.hu/magazin/hirek/2020/05/19/jol_haladnak_a_ford-vw_targyalasok/
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Ennek a technológiának a hátránya, hogy nagyon drága: egy kilowattóra teljesítmény ezzel a megoldással közel 
háromszor annyiba kerül, mint a lítium-ionos akkumulátoroknál. Azonban a kutatók szerint, ha sikerül leküzdeni 
a néhány technológiai nehézségét, akkor a jövőben nagyobb teret nyerhetnek a redox akkumulátorok az 
elektromos járművekben. 
 
A hibrid technológia lehet a kulcs 

Az izraeli-német kutatócsoport eredményei alapján olyan nem létezik, hogy univerzálisan alkalmazható 
megoldás az elektromobilitásban. Azonban a meglévő technológiákat bőven lehet fejleszteni, és ezek együttes 
alkalmazása lehet a kulcs egy, a mainál szélesebb körű, valamint hatékonyabb energiafelhasználáshoz – írja a pv 
magazine. 
 
Teljes cikk: 
https://autopro.hu/trend/meg-sokaig-velunk-maradnak-a-litium-ionos-akkumulatorok/357476 
 

 

 

Nyereséges marad a Volkswagen  
 

A Volkswagen azzal számol, hogy a tavalyinál jóval 

kisebb lesz az idei profitja a koronavírus-járvány 

miatt, azonban abban biztos, hogy nyereséges 

marad. 

A világvezető autógyártója azt közölte, hogy az 
egyszeri tételek nélküli működési eredménye 900 
millió euróra zuhant a március végével záródott idei 
első negyedévben az egy évvel korábbi 3,9 milliárd 
euróról. A cég adózás előtti nyeresége 700 millió 
euróra zsugorodott a tavalyi első negyedévi 4,1 
milliárd euróról.  Az eladásból származó bevétele 
8,3 százalékkal, 55,1 milliárd euróra esett, míg az 
értékesített járművek száma 23 százalékkal, 2 
millióra csökkent. Frank Witter, a Volkswagen 
pénzügyi vezetője újságíróknak nyilatkozva azt 

mondta, hogy a folyó második negyedévre működési veszteségre számítanak, és az idén eladott járművek száma 
lényegesen elmarad majd a múlt évitől. 
 
Teljes cikk: 
http://jarmuipar.hu/2020/05/nyereseges-marad-volkswagen/ 
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