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2015-ben az Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynöksége 
(EPA) cég vizsgálatai során mulasztásokat vett észre a 
Volkswagen csoport autóinál. Egy, a károsanyag-kibocsátást 
csak a vizsgálatok idejére csökkentő eszköz léte 
nagymértékben aláásta a dízelmotorokba vetett bizalmat, ami a 
piac rövid távú meggyengüléséhez vezetett. Különös módon 
érintette ez a közép-keleti-európai országokat (Csehország, 
Lengyelország, Magyarország, Szlovákia), amelyek ipara 
jelentősen támaszkodott a főként német területről kihelyezett 
autóipari termelésre. A számok mögé nézve látható, hogy az 
autópiac jelenleg olyan veszélyforrásokkal néz szembe, 
aminknek következményeit még a szakértők sem tudják 
(klímahelyzet, Brexit). A benzines autók mellett megjelentek a 
különböző módon működtett elektromos, hibrid meghajtású és 
gázzal/etanollal üzemeltett modellek. Ezek száma az 
előrejelzések szerint növekedni fog a következő években, 
amiből kiemelkednek a visegrádi csoport országai. Az itt lévő 
tudatos gazdaságfejlesztések hatására 2025-re ez a terület lesz 
az európai akkumulátorgyártás második központja, és egyben a 
térség gazdasági motorja. Előadásomban be kívánom mutatni, 
hogy a nyugati cégek számára veszélyként és károsként 
értelmezett kiszervezés (outsourcing) a befogadó országok 
számára lehetőségeket jelentenek, viszont a gazdasági helyzet 
változására nekik is válaszolniuk kell valamilyen módon. Az 
elektromos autók piaca amellett, hogy új ipari munkahelyeket 
teremt, további munkaerőigénnyel lép fel a kiegészítő 
szolgáltatások terén. Ezzel a térség gazdasági fejlődése 
megmaradhat és tovább fejlődhet, ami illeszkedik az Európai 
Unió által kidolgozott „akkumulátorgyártási láncba”. E 
szisztéma célja, hogy az eddig Ázsia-központú termelési és 
gyártási folyamatokat valamilyen módon az Európai Unió 
területére csábítsák, valamint hogy megkezdjék az eddig 
elhanyagolt szektor K+F forrásainak kibővítését. Egy ilyen 
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európai együttműködés a magyar gazdaság számára kitűnő 
lehetőséget jelenthet, hogy tovább fejlessze ipari potenciálját 
és felkészüljön az új időszakra. 

 
Szlovákia és Magyarország gazdasági szerkezete 
az autóipar felől 
 

1. táblázat. A magyar külkereskedelmi termékforgalom megoszlása 
kategóriánként, 2018 (milliárd Ft) 

A kivitel főbb kategóriái Export % Import % 
Élelmiszerek, ital, dohány 2266,6 6,8% 1635,4 5.2% 
Nyersanyagok 751,8 2,3% 676,6 2.1% 
Energiahordozók 943 2,8% 2589,9 8.2% 
Késztermékek 10830,3 32,4% 11656,3 36,8% 
Gépjárművek, szállítóeszközök 18617,4 55,7% 15098,4 47,7%% 
Mindösszesen 33409,1 100.0% 31656,7 100.0% 

Forrás: KSH (2019) 
 

Az 1. táblázat mutatja Magyarország termékexportjának 
nagyságát, milliárd forintban, a 2018. évben, illetve ezek 
százalékos megoszlását a teljes kivitelen belül. A táblázat 
alapján jól látható, hogy a gépjárművek és szállítóeszközök 
külkereskedelemben kiemelt helyet foglalt el a 2018-as évben. 
Magyarország exportjából ugyanis e kategória az export több 
mint felét (55,7%), importból pedig közel a felét (47,7%) tette 
ki. Magyarországon 2011-től a járműgyártás vált az ipari 
termelés elsőszámú motorjává - ami a válság időszakát 
leszámítva – folyamatos növekedést termelt. Ennek oka, hogy 
ez a szféra alapvetően exportorientált, ami állandó keresletet 
biztosított az előállított termékek iránt (KSH 2019). 

A Központi Statisztikai Hivatal adatait alátámasztják 
GlobalEdge (2019) gyűjtése, amiből kiderül, hogy a magyar 
exporttermékek közül az első öt, legnagyobb forgalmat 
lebonyolító termék közül három szorosan kapcsolódik az 
autóiparhoz. 
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2. táblázat Magyarország exporttermékeinek mértéke 2017-ben (USD) 

Termék Mérték 
Elektronikai gép 23,062,394,486 

Ipari gép 20,709,378,491 
Gépjármű és alkatrész 19,292,912,934 
Gyógyszerkészítmény 5,209,103,575 

Műanyagok 4,365,179,353 
Forrás: GlobalEdge (2019a) 

 
Az első öt, legnagyobb forgalmat lebonyolító exporttermékből 

négy tartozik ide, összértékük meghaladják a 60 milliárd 
dollárt, ami a teljes magyar kivitel több mint a felét teszi ki. 
Nem meglepő, hogy Magyarország a GlobalEdge (2019b) 
statisztikái szerint az exportőr országok között az előkelő 28. 
helyet foglalja el. 
 

3. táblázat. Szlovákia exporttermékeinek mértéke 2017-ben (USD) 

Termék Volumen (USD) 
Gépjármű és alkatrész 22 563 634,386 

Elektronikai gép 17 514 454 552 
Ipari gép 10 323 800 063 

Vas és acél 3 951 279 224 
Kő- és ásványiolajok 3 809 857 567 

Forrás: GlobalEdge (2019b) 
 

4. táblázat. Magyar és szlovák autótermelés (2018). 

 
Személyautó (darab) Összesen (darab) 

Magyarország 472107 472107 
Szlovákia 949365 949365 

Európai Unió 16957230 19588909 
Forrás: ACEA 2018. Saját szerkesztés. 

 
Az 4. táblázatból jól látható, hogy a két szomszédos ország 

autóipari együttműködése gyümölcsöző lehet mindkét fél 
számára a későbbiekben. A mértékeket figyelembe véve 
látható, hogy Szlovákia autóipara kétszer annyit termel magyar 
megfelelőjénél, így a gazdasági verseny tekintetében 
vetélytársnak minősülnek. A két ország személygépkocsi-
gyártása az egész EU termelés közel 8%-át teszi ki, ami 
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jelentősnek mondható az ország területi és népességi adataihoz 
képest. 

Magyarországon a rendszerváltás után több autógyár is 
létrejött. Megtalálhatjuk köztük az Opelt (Szentgotthárd) és a 
Suzukit (Esztergom), majd érkezett az Audi (Győr), a 
Mercedes-Benz (Kecskemét), legújabban pedig a BMW 
(Debrecen). A gyárak számából láthatjuk, hogy Magyarország 
kedvezővé vált az autóipar számára, mivel az idők folyamán 
komoly beszállítói rendszer jött létre. Ezzel megkezdődött az 
iparági közösök kiépülése, ami később önmagát gyorsító, 
termékeny folyamattá vált. 

Ennek tükrében indokolt lehet Magyarország autóipari iparági 
közösét tanulmányozni, hiszen ennek van a legnagyobb hatása 
az ország gazdasági teljesítményére és az alapja Magyarország 
pozitív külkereskedelmi mérlegének. 
 

1. ábra. Magyarország és Szlovákia autóipari iparági közöse és 
perifériaterülete. 

 

 
Forrás: saját szerkesztés az Invest in Austria (2018), Slovak Investment 

and Trade Development Agency (2018) és a Hungarian Investment 
Promotion Agency (2012) alapján 

 
Az 1. ábra mutatja Magyarország és Szlovákia autóipari 

iparági közösét. Pisano és Shih (2012) rámutatnak, hogy az 
iparági közösök gyakran figyelmen kívül hagyják az 
országhatárokat és azon keresztül is összefonódnak egymással. 
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Ghemawat (2011) általánosságban megállapítja, hogy vannak 
olyan tényezők, amik befolyásolják a kereskedelem intenzitását 
két ország között. Szlovákia és Magyarország között több 
tényező nehezíti a kereskedelmet – közös valuta hiánya, közös 
nyelv hiánya – addig számos tényező pozitív hatással van rá – 
ilyen például a közös gazdasági blokkba tartozás vagy az 
egyszerű tény, hogy az országok határosak egymással. 
Ezeknek a tényezőknek az összességéből az adódik, hogy 
Magyarországnak fontos exportcélországa Szlovákia és ez 
fordítva is igaz. A két iparági közös így összefonódik. 

Az 1. ábra alkalmas arra is, hogy szemléltesse a különbséget 
egy iparági közös és az iparosodott terület fogalmai között. A 
magas ipari koncentrációval rendelkező területek között 
találhatunk olyanokat, amik kimaradnak az autógyártásból, 
illetve léteznek olyan helyek is, amik ipari koncentráció hiánya 
ellenére beszállítóként a termelési láncba kerülnek. Erre tipikus 
példák a dél-magyarországi vagy kelet-szlovákiai beszállítók. 

 
Az autóipar Európában 
 

5. táblázat. Autóipar Európa és a visegrádi országok viszonylatában 

  Személyautók 

Könnyű 
teherautók 
(3,5 
tonnáig) 

Közepes 
járművek 
(3,5 és 
15 tonna 
között) 

Nehéz 
járművek 
(és 
buszok, 
15 tonna 
felett)  

Összesen 

Csehország 1 345 031  61 744 
1 345 
846 

Lengyel-
ország 

451 600 180 058 
 

15 650 653 700 

Magyar-
ország     430 988 

Szlovákia 1 031 241 
   

1 031 
241 

Európai Unió 16 540 052 2 127 857 110 130 427 056 
19 205 

095 
V4-ek 3350053 161055 6112 13974 3531194 

V4 / EU (%) 20% 8% 0% 4% 18% 
Forrás: ACEA 2019-2020. 
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Az ACEA által kiadott statisztikát elemezve láthatjuk, hogy 
mennyi autót gyártottak ebben az évben az Európai Unióban. 
Az adatokból jól láható, hogy maga az EU közel 20 millió (19,2 
millió) járművet gyártott ebben az évben, amiből a visegrádi 
országok tevékenyen hozzájárultak. A személyautók 
tekintetében a V4 országok az EU-s termelés 20 %-át adták, 
vagyis minden ötödik autó innen származott. A többi kategóriát 
vizsgálva látható, hogy a V4 országok közül egyedül 
Lengyelország tudott számottevő eredményt produkálni a 
könnyű- és nehézteherautók területén. Ugyancsak érdekes 
adat, hogy Csehország és Szlovákia autótermelése az ország 
méretéhez képest többszörösen meghaladja a magyar átlagot, 
vagyis a magyar piac számára van még hova fejlődni. 

 
A Wolkswagen emissziós botrány 2015-ben 
 
2015-ben az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal arra lett 
figyelmes, hogy a Volkswagen csoporthoz tartozó járművekben 
többször találtak egy azonosíthatatlan eszközt. A későbbi 
vizsgálatok bebizonyították az ügynökség gyanúját, miszerint a 
Volkswagen autókba rejtett eszköz képes a vizsgálat idejére 
csökkenteni a károsanyag-kibocsátását, ami aztán  a vizsgálat 
végeztével vissza is állított az eredeti értékre. A röviden csak 
Dieselgate-nek (vagy emissziós botránynak) nevezett esemény 
hatalmas politikai, gazdasági és médianyilvánosságot kapott, 
ami hamarosan újabb hullámokat kavart. Kiderült, hogy szigorú 
előírásoknak több vállalat sem tudott eleget tenni, így mások 
(köztük a PSA) is hasonló botrányba keveredett.  

A különböző cégekkel kapcsolatos hírek miatt megindult a 
piac átalakulása, ami egyértelműen a dízelautók piacán 
érződött a leginkább. A következő ábrán ezt követhetjük 
nyomon.  
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2. ábra. Új személyautók 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

 
A piacon bekövetkezett változások bár egyes fórumok szerint 

a zöld gondolat valamint a környezetvédelem jegyében 
következett be, azonban a közelebbi adatok vizsgálatából 
kiderül, hogy ez nem minden esetben történt így. Ez alapján 
látható, hogy 2017-2018 tájára a válság hullámai még mindig 
erőteljesen éreztették hatásukat a piacon. A dízelautók 
eladásának esése mellett rögzíthetjük, hogy különböző módon 
meghajtott járművek (EPV, HEV, APV) jelentek meg a piacon. A 
kiadott statisztika azonban jól rámutat a piac átalakulásának 
ambivalens voltjára. 

 
Az emissziós botrány hatásai 
 
Ahogyan azt a korábbiakban már láthattuk, a dízelbotrány több 
módon alakította át az autótermelés piacot. Az egyik 
legfontosabb a dízel meghajtású autók eladásának csökkenése 
és az egyéb módokon (elektromos árammal, gázzal, hibrid) 
meghajtott járművek eladásának növekedése volt. A statisztika 
azonban rámutat a környezetvédelemmel érvelő szakértők 
ellentmondásaira, mivel a dízelautók eladásából eltűnő 
„haszon” nem csak az alternatív meghajtású járművekre terjedt 
át, hanem megnőtt a benzinnel működő autók és teherautók 
eladása- Ennek oka több tényező együtt állásának köszönhető, 
amit a későbbiekben kívánok vizsgálni. 
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Az elektromos autók megjelenése 
 
A dízelbotrány hatására megindult az autópiac átalakulása. A 
legnagyobb figyelmet a különböző alternatív meghajtású (ECV: 
elektormosan töltheőt autók; HEV: hibrid-elektromos 
meghajású járművek, APV: alternatív módon működtetett 
járművek) autók kapták, azonban az ACEA mérése rámutat a 
botrány okozta felháborodás ellentmondásaira. A dízelautók 
helyett ugyanis megemelkedett a benzinnel működő járművek 
száma, aminek alapja a piac rövidtávú válasza a felmerült 
aggályokra. Az elektromos autók piaca nem volt képes arra, 
hogy azonnali alternatívát jelentsen az Európát meghódító 
dízelláztól, amiben középtávon történhet csak változás. A 
szakértők a piac döntését két főbb tényező hiányával szokták 
magyarázni: egyrészről a kevés elérhető autótípus, másrészt a 
kiszolgálószektor (töltőállomás, szerviz) egyelőre nagy 
hiányosságokat mutat.  

 
Új akkumulátor gyárak 
 
A termelés tekintetében azonban fontos változásokat okozhat 
az alternatív meghajtású autók piaca. A dízelbotrányra reagálva 
az Európai Unió felelős szervei úgy döntöttek, hogy lépéseket 
tesznek a gazdasági átalakítás mellett. Az Európai Bizottság 
által kiadott dokumentumokban leszögezik, hogy az 
akkumulátorok iránti kereslet globális szinten egyre inkább 
stratégiai kérdéssé válik, mivel 2025-től az előrejelzések szerint 
évi 250 milliárd EUR-t is termelhet (COM 2019). Éppen ezért az 
Európai Bizottság lépéseket tett és döntéseket hozott azért, 
hogy az akkumulátorokat stratégiai értékláncnak minősítsék. A 
dokumentum leszögezi, hogy az Unió stratégiai lemaradásban 
van vetélytársaival (különösen Ázsiával) szemben: míg Európa 
részesedése 3%, addig Ázsiáé 85%. A probléma nem csak a 
termelés, hanem a hozzá szükséges nyersanyagok (lítium, 
nikkel, kobalt, mangán, grafit) hiányában is fennáll, mivel 
utóbbiak túlnyomó része kínai kézben van. (COM 2019). Éppen 
ezért az Uniónak törekednie kell arra, hogy olyan országokkal 
kerüljön gazdasági kapcsolatba, akik birtokolnak ilyen fémeket, 
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valamint hogy felmérjék a kontinens nyersanyag-ellátottságát. 
A tovább lépéshez nem csak geológiai, hanem komoly kutatási 
és fejlesztési feladatokra is szükség van, legyen szó 
alapkutatásról vagy alkalmazott módszerekről. Az ehhez 
szükséges munkaerő megteremtéséhez szükségesnek látszik az 
európai (uniós) források és a magánszektor által biztosított 
tőke együttes felhasználására, hogy finanszírozni tudják az új 
fejlesztéseket. Az európai döntéshozók kiemelt szektorként 
kezelik az akkumulátor-gyártás körforgásos gazdaságát, vagyis 
a jelenlegi és a kifejlesztett eszközök újra hasznosításának 
kérdését. (COM 2019). A dokumentum fontos kikötése, hogy az 
Unió vezetőinek támogatniuk kell azokat a törekvéseket, amik 
az ipar ilyen irányú fejlesztésében érdekeltek, legyenek azok 
hazai, vagy országhatárokon átnyúló kezdeményezések. 

A Transport&Environment (2019) által készített jelentés 
szerint az Európai Uniónak 2025-re önellátónak kell lennie a Li-
Ion akkumulátorok gyártásában, amihez több üzemet fel kell 
állítani. A tervezett 11 gyár közül négy a térségben helyezkedik 
el, három magyar területen. Gödön a német illetőségű Siemens 
működik, míg Komáromban a dél-koreai SK Innovation (SKI) 
kíván létrehozni kettő üzemet. Az új létesítmények egyelőre 
még nem illeszkednek a korábbiakban bemutatott uniós 
termelési láncba, mivel külföldi vállalatra támaszkodik, vagyis 
nem a magyar gazdaság adja hozzá a szellemi alapot. Hosszú 
távon a magyar területen végrehajtott beruházások, kutatás-
fejlesztési potenciálok kialakítása és növelése hozzájárulhat az 
összeurópai (uniós) termelési ciklushoz, mint a „délkelet-ázsiai” 
know-how birtokosa. Az Audi megtelepülésének példájából 
pedig látható, hogy a Magyarország rendelkezik azokkal a 
kutatási-fejlesztési, oktatási és munkaerőpiaci tényezőkkel, 
amik alkalmassá tehetik egy ilyen, régi alapokra épülő iparági 
közös megtelepüléséhez. 

 
Töltőállomások 
 
A bővülő piac és kínálat mellett egyre több helyen jelentek meg 
az autókat töltő állomások is. Az elérhető állomásokról az 
OpenCharger weboldala készített gyűjtést, aminek adatait az 
alábbiakban láthatjuk. 
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6. táblázat. Töltőállomások a nagyvilágban (helyszínek és számuk) 

Ország Töltőállomás (darab) Helyszín 
Egyesült Államok 34953 21813 

Németország 29865 12141 
Magyarország 1012 522 
Csehország 562 439 

Lengyelország 556 304 
Szlovákia 252 190 

Source: OpenChargerMap (2019) 
 

A visegrádi országok adatait megvizsgálva láhatjuk, hogy 
Magyarország rendelkezik jelenleg a legtöbb ilyen állomással és 
helyszínnel, azonban még így is akadnak az országnak olyan 
részei, ahová az eddigi infrastruktúra nem elérhető. A 
rendszerek közötti viták – ahogyan már láttuk – felvetik a 
további bővítés lehetőségét, mivel az autók energiaátadását is 
meg kell oldani valamilyen szinten. A PlugIn járművek előnye 
lehet, hogy a fel nem használt elektromos áramot a 
tulajdonosok visszavezethetik a rendszerbe, így állandó 
„körforgás” jöhet létre. Az Amerikai Egyesült Államokban 
elérhető töltőállomások volumene nagyságrendekkel nagyobb, 
mint a visegrádi országok értékei, ami egyaránt következik az 
ország (szinte egy kontinenst magába foglaló) méretéből és 
ipari fejlettségéből. Ilyen módon számolva látható a 
Németországban mért adatok mögött található ipari és 
technológiai teljesítmény, amit az ország elért az évek 
folyamán. A korábbiakban láthattuk, hogy az elektromos 
meghajtással bíró autók közül a legtöbbet a német alapokon 
álló Volkswagen csoport fogja biztosítani a közeljövőben (az 
előrejelzések szerint), így a két fejlesztés összefügghet 
egymással. 

 
Összefoglalás 
 
Tanulmányomban bemutattam az autóipar magyarországi 
megjelenésének történeti és termelésmenedzsmenti 
megvilágításait. A termelés elhelyezkedésének változását a 20. 
század elejétől napjainkig végig követve láthattuk, hogy alakult 
át annak helye és megítélése a vállalatok stratégiájában. Ennek 
hatására több vállalat kezdte meg a kiszervezést, aminek 
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hatására Kelet-Közép-Európában is új ipari szereplő jelent meg. 
Az autóipar elterjedése és működése rámutat Pisano és Shih 
által említett iparági közös működésére, de az amerikai 
nézőpont helyett egy európai szemüvegen keresztül mutatva 
azt. Az európai autótermelés adatait vizsgálva láthatjuk, hogy a 
kiszervezés célpontjaként megjelenő visegrádi országok 
(Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia) egyre 
nagyobb szerepet kapnak a térség autóiparából. Egy működő, 
határokon átívelő együttműködés bemutatásával pedig 
láthattuk a modell további alkalmazhatóságának lehetőségeit. 
A 2015-ös Volkswagen-botrány rámutatott arra, hogy az 
autóipari fejlesztések nem minden esetben tudják követni a 
politikai célokat, így megnő a csalás veszélye. A térség 
járműipari teljesítményére is kihatott, hogy a vevők közül 
többen elfordultak a dízelautóktól. Ezek helyett azonban nem 
tudtak azonnal alternatív meghajtású járművet választani, így 
többen a régi, benzines autókat választották. A gyártók 
számára kihívásként megjelenő „zöld gondolat” ugyanis 
rávilágított a szektor törékenységére. Egyrészt hiányzik az a 
variabilitás és kínálat, amit az emberek az autópiacoktól 
megszoktak, valamint a járműveket ellátó szolgáltatószektor 
(javítóműhelye) sem rendelkezik megfelelő számú bázissal. Az 
Európai Unió távlati céljaiként megfogalmazott céloknak 
tökéletesen megfelel a Li-Ion akkumulátorok gyártásának 
terve, amiből Magyarország komolyan kiveheti a részét azzal, 
hogy helyett adott az SKInnovation és a Siemens gyárának. 
Hasonló módon szerepel az ország a különböző 
töltőállomásokban is, bár volumenében messze elmarad a cég 
vezetőitől (USA, Németország). Az autópiac változásaira 
egyelőre úgy néz ki, hogy az ország ipara jól reagált, így 
lehetősége van arra, hogy az eddig megszerzett autóipari 
közösöket tovább fejleszthesse és a térségben vezető pozícióra 
tehessen szert egy apró szegmensben. 
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