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AZ INDULÁS UTÁN, 
75-RE BŐVÍTETTÉK A 
FLOTTÁT.

A 2017-es Highlights of 
Hungary díjátadóján egy 
közösségi autóbérlő szol-
gáltatás, a GreenGo kapta 

a Forbes különdíját. A cég 75 Volkswa-
gen e-Up! elektromos autóval indult el 
novemberben. „Ahogy elérhetővé tettük 
a regisztrációt, nem volt megállás” – 
mondta Michaletzky Bálint, a cég ügy-
vezetője. Az első napokban a regiszt-
rációs kérelmek rögzítésén kívül nem 
is tudtak mással foglalkozni. „Nyolctól 
hatig regisztráltunk, utána tudtunk 
e-maileket olvasni.”

A GreenGo azóta 
masszív ezres felhasz-
nálói bázist épített ki 
anélkül, hogy marke-
tingre különösebben 
költött volna. „Úgy vol-
tunk vele, hogy Buda-
pest megérett egy ilyen 
szolgáltatásra.” Igazuk 
lett. Persze, ehhez az 
is hozzájárult, hogy az 
indulás napjaiban óriási 
volt a médiaérdeklődés, 
miután a forbes.hu-n 
megjelent az első cikk, 
szinte alig volt olyan 
szerkesztőség, amelyik 
ne foglalkozott volna az 
„autós Bubival”.

Bálinték 45 autó-
val teszteltek, majd 
75 autóval indítottak, 
de már érzik, hogy ez 
kevés lesz. Az adatok 
hozzák az európai 
papírformát. A felhasz-
nálók átlagosan hetente 
egyszer ülnek Green-
Góba, akkor nagyjából 

negyven percig használják, és hat-hét 
kilométert tesznek meg vele. Turisták 
nem, inkább a városlakók, magyarok és 
itt élő külföldiek veszik igénybe. 

Akadtak problémák is. „Volt, hogy 
valaki elszámolta magát, és az M5-ös 
közepén lemerült az autója” – mondta 
Bálint. A rendszer jelzett olyan fel-
használót is, aki a Hungária körúton 
letesztelte, mit bír a villanymotor, és 120 
km/h-val száguldozott.  (Szabálytalan-
kodni kockázatos, mindig tudják, ki ve-
zette az autót, a büntetéseket a cég nem 

nyeli be, azok automatikusan mennek 
a felhasználóhoz.) 

A tél alaposan meglepte a GreenGót. 
Az elektromos autók akkumulátora – 
a mobiltelefonokéhoz hasonlóan – nem 
bírja jól a hideget, és idén nagykanállal 

merték a mínuszokat. „A félórás töltési 
idő átlagosan egy–másfél órára nőtt” 
– mondta Bálint. Az autókat általában 
éjjel töltik a nyilvános töltőállomásokon, 
de előfordult, hogy átcsúsztak nappal-
ra, és ebből volt némi feszültség, a többi 
villanyautó-tulajdonosnak nem tetszett, 
hogy a GreenGo-hadtest elfoglalja 
a töltőpontokat. „Már építjük a saját töl-
tőnket, illetve találtunk olyan alternatív 
megoldást, amivel nem zavarjuk a többi 
elektromosautó-tulajdonost.”

A GreenGo leginkább az ötödik, 
hatodik és hetedik kerületben népszerű. 
A tizenharmadik kerületben rengetegen 
veszik fel, de kevesen autóznak oda, míg 
a harmadik kerületben sokkal többen 
hagyják ott, mint ahányan elviszik. 
„Volt, hogy nyolc autó állt a kerületben, 
elvittünk négyet, mire visszamentünk, 
már tíz volt ott.”

A szolgáltatás bizonyított a szmog-
riadó alatt is. A riadót megelőző héthez 
képest negyven százalékkal növeke-
dett a forgalmuk. Mivel az elektromos 
autóknak nincs károsanyag-kibocsátá-
suk, a szmogriadó forgalomkorlátozásai 
rájuk nem vonatkoznak. F

Volt nyolc, elvittünk négyet, mire 
visszamentünk, tíz volt
A GreenGo ősz végén robbant be a fővárosi közlekedésbe, és töretlenül menetelnek előre.
ÍRTA: NAGY ZSOLT
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