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Távol a laboratóriumtól
A TRENDISÉG, 
A DINAMIKA ÉS 
A KIFINOMULT 
MŰKÖDÉS TE-
RÉN ALIGHA 
LEHET FOGÁST 
TALÁLNI A VIL-
LANYAUTÓKON. 
DE MI A HELY-
ZET, HA OLYAN 
KÖRÜLMÉNYEK 
KÖZÖTT HASZ-
NÁLJUK ŐKET, 
AHOL NEM  
NEKIK LEJT 
A PÁLYA?

 Azt már tapasztalatból tud- 
   juk, hogy a villanyautók  
      zöme városban tényleg 

hozza a WLTP-ciklus szerinti ha-
tótávolságot. Most azonban arra 
voltunk kíváncsiak, mit tudnak 
az elektromos modellek, amikor 
országúton, fűtéssel indulunk út-
nak és úgy használjuk őket, mint 
egy belső égésű motorral hajtott 
autót. A legtöbb gyártó teljes ér-
tékűként tekint a villanyosokra, 
ezért bátorkodtunk egy tipikus 
családi kirándulást lemodellezni 
az Év Zöldautója 2021-es díjra 
hajtó modellekkel. A fővárosból 
indulva a Turul-emlékmű és a 
Tatai vár volt a célállomás, visz-
szafelé pedig a bajnai Sándor-
Metternich kastélyt vettük cél-
keresztbe. A négy tesztre fogott 
járműben, vagyis a Honda e-ben, 

a Hyundai Kona EV-ben, a Nis-
san Leafben és a VW ID.3-asban 
is egységesen 20 fokra állítottuk 
a fűtést (az 5 fokos külső hőmér-
séklet miatt ez indokolt volt), 

emellett hogy hátul is ki legyünk 
világítva, nem elégedtünk meg a 
nappali fénnyel, és felkapcsoltuk 
a tompított fényszórókat. A se-
bességhatárokat betartva autóz-

tunk, tisztességes követési távol-
sággal, természetesen téli gu-
mikkal. A hatótávpara viszony-
lag gyorsan elkezdődött, ugyanis 
Tatabányán már egyértelmű 
volt, hogy a kis Honda e hatótá-
volsága a körülmények miatt 130 
kilométerre csökkent, a teljes kör 
pedig 147 kilométert tett ki. Nem 
mertünk kockáztatni (nyilván 
egy privát családi kiránduláson 
sem tenne az ember máshogy) 
és Tatabányán kerestünk egy 
töltőt. Miután az ipari parkban 
lévő oszlop foglalt volt, gyorsan 
átgurultunk a MOL Plugee-hez, 
ahol éppen érkezésünkkor fog-
lalta el egy Nissan Leaf a sza-
bad helyet. Nem volt más vá-
lasztás, megvártuk a villámtöl-
tését. Mire a kis Hondába végre 
elkezdett csordogálni az áram, 
már annyira megcsúsztunk az 
idővel, hogy Bajnára nem tud-
tunk elmenni és egyenesen jöt-
tünk vissza Budapestre. Szóval 
villanyautóval kalandossá vál-
hat az élet, de nézzük, mit mon-
danak a számok!

A négyesből a Kona az egyetlen, 
amely belső égésű motorral 

ellátott verzióban is elérhető, 
a többi modellt az 

alapoktól fogva villa-
nyautónak tervezték

Töltési veszteség
A villanyautók energiafogyasztásából egyszerűen kihagy-
ják a töltési veszteséget: ez azt az energiamennyiséget je-
lenti, amely az akkumulátor teljes feltöltésekor keletkezik 
(ellenállás és a nagyobb hőterhelés miatt az akkumulátor 
hűtőkörének fokozott üzemelése miatt). Ezt a veszteséget 
ugyanúgy ki kell fizetnie az ügyfélnek, mint azt az energi-
át, amely ténylegesen bekerül az akkumulátorba és a jár-
mű hajtására szolgál. Az ADAC 15 villanyautónál vizsgálta 
a különbséget a fedélzeti számítógép által kalkulált fo-
gyasztás és a ténylegesen a töltőoszlopból leadott ener-
giamennyiség között, és 10-25% közötti eltérést regisztrál-
tak. A Tesla Model 3 Long Range esetén tapasztalták a 
24,9%-os töltési veszteséget, egyedül a Kia e-Niro ért el 
10% alatti értéket.
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Egyenesen a Bogárhoz és a Golf-
hoz méri a VW az ID.3-ast, ponto-
sabban a legendás típusokhoz 
hasonlóan az újdonságot is kor-
szakalkotónak szánja. Első 
blikkre is látszik rajta, hogy ez 
egy alapoktól villanyautónak ter-
vezett jármű, a 0,27-es cw-érték 

nem éppen sok, hiszen nem egy 
parányi, hanem egy tisztességes 
kapacitású, 58 kWh-s (bruttó) te-
lepcsomaggal látták el. Viszont 
az ID.3-as nemcsak az iparágban 
egyre gyakoribbnak tekinthető 
100 kW-os töltést, hanem akár 
125 kW-os DC-táplálást is fogad-

pedig alátámasztja aerodinami-
kai hatékonyságát. Az viszont 
már az első 30 kilométeres eta-
pon nyilvánvalóvá vált, hogy a 
fogyasztás terén biztosan nem a 
VW lesz a mérce, 19,3 kWh-s 
tesztátlagával a várva várt új-
donság igényelte a legtöbb ener-

hat, így gyakorlatilag fél óra alatt 
elérhető a 80%-os töltöttségi 
szint. Alapáron jár a Type2-es ká-
bel és a konnektoros töltő is, aho-
gyan sok más mellett a hőszi-
vattyús, az előtemperálásra ak-
kumulátorból is képes elektroni-
kus légkondicionáló is. A VW 
viszont úgy döntött, hogy „csak” 
erősebb motorfékhatást kifejtő B-
módot választhat a vezető, egy-
pedálos vezetés nincs. Bár az 
ID.3-ast jogosan sok kritika éri a 
felhasznált anyagok minősége 

giát – a gyári 15,5 kWh-s fogyasz-
táshoz (WLTP) képest itt volt a 
legnagyobb eltérés. A 420 kilo-
méteres WLTP-átlag természete-
sen nem mérvadó ilyen körül-
mények között, de azért az mégis 
meglepő, hogy az újdonság 260 
kilométeres hatótávot jelzett, ami 

és a túlbonyolított fedélzeti rend-
szer miatt, meg kell hagyni, hogy 
vezetni jó. Futóműve és kor-
mányzása ideális, 204 lóereje pe-
dig bőséges és kezelhető. A hát-
sókerékhajtásnak semmilyen 
hátrányát nem éreztük, inkább 
ellenkezőleg: nedves úton is át 
tudta vinni erejét, a 10,2 méteres 
fordulókör pedig az autó méreté-
hez képest kiváló érték. 

TUDTA-E?
Az ID.3-as választék 
hamarosan 45 és 77 
kWh-s kivitelekkel 
bővül. 

VW ID.3: 19,3 kWh/100 km

Egy autó, amit korszakal-
kotónak szántak

Nissan Leaf: 18,9 kWh/100 km

A kategória megkerülhetetlenje

TETSZETT
• vezethetőség
• kicsi fordulókör
• helykínálat

NEM TETSZETT
•  magas fogyasztás
• egyszerű beltéri 

anyagok
• ergonómia

TETSZETT
• tágas belső
• csomagtartó 

mérete
• hatótávolság

NEM TETSZETT
•  üléspozíció
• karosszériadőlés 

kanyarban
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Mintha benzines vagy dízel lenne: jobbol-
dalt hátul találjuk a töltőcsatlakozást

Korrekt a VW 
helykínálata, a 385 

literes raktérrel 
a praktikusabb 

villanyautók közé 
tartozik

Egy érdekesség: az ID.3-as  
204 lóerős villanymotorja elfér 

egy sporttáskában!

A Nissan üléspozíciója magas, 
az előválasztó karja itt is elektromos

Valahogy így képzelték el korábban a jövő autóbelsőit. 
A kezelhetőség és a felhasznált anyagok miatt nem zártuk 
szívünkbe az ID.3-ast, viszont vezetni kifejezetten jó

Praktikus a front-
részre integrált 

töltőcsatlakozó. 
Meglepő, hogy 

egy 15 millió Ft-os 
autónál nem telesz-
kóp, hanem egysze-
rű rúd támasztja ki a 

motorháztetőt

218 lóerővel nagyon 
dinamikus a Leaf, 

és a 62 kWh-s akku 
miatt a hatótávolsá-

ga is tisztességes

Egészen jól el lehet férni 
a második sorban is

Kevés gyártó rendelkezik ak-
kora tapasztalattal a villanyau-
tó-gyártásról, mint a Nissan: a 
Leaf sokáig Európa legnépsze-
rűbb elektromos modellje volt, 
és bizony a nyers adatok is alá-
támasztják, hogy a VW vagy a 
Honda viszonylatában konzer-
vatív megjelenés figyelemre 
méltó technikát takar. A teszt-
re fogott, 62 kWh-s változat a 
kisebb, 40 kWh-s Leaffel szem-
ben 100 kW-tal is tölthető, de 
ami fontosabb, hogy kedvezőt-
len körülmények között is a 
gyári, WLTP-átlaghoz hasonló 
értékeket produkál: hatótávol-
sága minimálissal marad el a 
300 kilométertől. A Leaf az 
egypedálos vezetést lehetővé 
tevő e-Pedalt is felvonultatja, 
ugyanakkor a kvartettből ez az 
egyetlen, amelynek távolból 

nem temperálható a telepcso-
magja, vagyis elméletben, ha 
hideg akkunál kezdjük villám-
tölteni, lassabban veheti fel az 
áramot. A Hondához hasonló-

an itt is a frontrészen, középen 
van a töltőcsatlakozó, tapasz-
talataink szerint nyilvános töl-
tőoszlopos energiavételezés-
hez ez a kialakítás a leginkább 
praktikus. A Leaf teljesítménye 
a 218 lóerővel természetesen 
több mint elegendő, 80 km/órá-
ról is válósággal vágtázik felfe-
lé a sebességmérő mutatója. 
Ugyanakkor nem jó vele gyor-
san menni, a kényelmesre 
hangolt rugózással a karosszé-

ria oldaldőlése kanyarban je-
lentős. Bár a felhasznált anya-
gok minőségétől itt sem fo-
gunk elájulni, funkcionalitás-
ban és helykínálatban a Nissan 
csomagja a legerősebb. 

A MOL és a Nissan meg-
állapodásának köszönhe-
tően minden elektromos 
Nissan 2021. december 

31-ig 15% kedvezménnyel 
veheti igénybe a 
 Plugee töltőket.

INFÓ
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100 kW-os DC-töltést tud fogadni 
CCS-csatlakozón keresztül, a fe-
délzeti töltője viszont a 64 kWh-s 
verziónak is ugyanúgy 7,2 kW-os, 
mint a 39 kWh-s modellnek. Érde-
kes az is, hogy a Hyundai teljesít-
ményleadása mennyire agresszív. 
Valósággal a vezető nyakába zú-
dul a nyomaték, téli gumival erős 

Azt tudjuk, hogy a Honda és a 
Mazda is a többiekétől eltérő filo-
zófiát képvisel a villanyautó-
gyártásban, nem mennek bele az 
akkukapacitással és a hatótávval 
kapcsolatos számháborúba. Vi-

szont hiába a Honda e az egyik 
legkisebb és legkönnyebb (kb. 
200 kg előny) a piacon, a VW-hez 
és a Nissanhoz képest alig hasz-
nál fel kevesebb energiát. A 18,4 
kWh-s érték természetesen nem 
rossz, de mégiscsak egy négy-
személyes autóról beszélünk, 
amelynél még a legapróbb rész-
letek (pl. digitális tükrök) is a ha-

hajtási befolyás és tapadási prob-
lémák tapasztalhatók. A stopper 
szerint ugyan álló helyzetből a 
Nissan és a VW is lepipálja, a 395 
Nm és a hirtelen érkező erő miatt 
érzésre túlságosan is combosnak 
tűnik hideg aszfalton. Komfort és 
helykínálat terén ugyan nem ve-
heti fel a versenyt a VW-vel és a 
Nissannal, a 12 999 000 Ft-os ár 
villanyautós viszonylatban nem 
vészes – a kis Honda is alig ol-
csóbb a 64 kWh-s Konánál. 

Honda e: 18,4 kWh/100 km

Imádnivaló, de kompromisszumos

csökkenti az egyhuzamban meg-
tehető távot. 100 kW-os töltéssel 
akár 25 perc alatt elérhető a 
100%-os szint is, de például a 7,4 
kW-os oszlopokon is fel lehet töl-
teni négy óra alatt. Fontos megje-
gyezni, hogy ez az egyetlen autó 
a négyesből, melynél a 230 vol-
tos, otthoni töltés reálisan felme-
rülhet, hiszen itt 15 óra alatt elvé-

gezhető a művelet, a többieknél 
ez több mint 30 óra! Ahogy vár-
ható volt, az izmosabb, vagyis a 
154 lovas verzió egészen dinami-
kus, de a többiekénél is csende-
sebb üzem, a közvetlen kor-
mányzás és az 50:50 arányú tö-
megelosztás is kiemeli az átlag-
ból. A menetpedálnak nemcsak 
az érzékenysége, hanem az elen-

gedéskor lassító hatása is szabá-
lyozható, de a másik, ami miatt a 
Honda kihúzhatja magát, az a 
belső minősége. A tesztelt mo-
dellek közül egyedül itt éreztük 
azt a felhasznált anyagokat lát-
va, hogy egy nagyon jól összera-
kott autóban ülünk. Persze a 12,7 
milliós ár ismeretében joggal le-
hetnek magasak az elvárások. 

tékonyságot szolgálják. A japán 
modell az ID.3-ashoz hasonlóan 
hátsókerék-hajtású első kerekeit 
pedig szinte vicces mértékben ki 
tudja fordítani – a 8,6 méteres 
fordulókör eszméletlen! Persze a 
35,5 kWh-s akku miatt a hatótá-
volsága télen eleve 200 kilométer, 
az országúton való haladás és a 
fűtés viszont 130 kilométerre 
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TETSZETT
• formavilág
• minőségérzet
• vezethetőség

NEM TETSZETT
•  szerény hatótávol-

ság
• csak négy szemé-

lyes utastér

TETSZETT
• dinamika
• hatótávolság
• fogyasztás

NEM TETSZETT
•  hajtási befolyás
• rugózási komfort

A Honda első ülései hosszabb 
utakat is ”engedélyeznének”, 
mint amit a hatótávolság lehe-
tővé tesz

Független hátsó 
kerékfelfüggesz-

tést alkalmaz 
a Honda

Villámtöltéssel  
fél óra kell  

a 80%-os szint 
eléréséhez

A LED színe 
mutatja, milyen 

fázisban tart  
a töltés

A villanymotor a 
hátsó kerekeket 

hajtja

35,5 kWh-s, 
folyadékhűtésű 

akkumulátor
Az első és hát-
só tengelyek  
közötti súlyel-
oszlás 50:50 

arányú

TUDTA-E?
A Honda e villany-
motorja 315 Nm-t 
termel, ami megfelel 
egy modern, 1,6 
literes turbódízel 
nyomatékának. 

Semmihez sem fogható a Honda 
beltere, a minőség kézzel fogható

A Kona EV nem csak szimplán a 
legkisebb fogyasztást érte el a 
teszten, de több mint 2 kWh-val 
kevesebb energiát használt fel, 
mint a jóval kisebb méretű és sze-
rényebb teljesítményű Honda e! 
Persze a Kona kisebb és köny-

nyebb, mint az ID.3-as vagy a 
Leaf, de a 16,2 kWh-s érték önma-
gában is sokatmondó. A tesztre 
fogott autók közül a legnagyobb, 
64 kWh-s akkucsomag és a 
16,2 kWh-s fogyasztás azt jelenti, 
hogy országúton, az összes fontos 

kényelmi berendezés használatá-
val, téli körülmények között akár 
360 kilométert is meg tudunk ten-
ni két töltés között. Sőt, tapaszta-
lataink szerint a Kona az egyetlen 
autó a négyesből, amellyel állan-
dó 130 km/órás tempóval is elér-
hető 300 kilométeres hatótáv. 
A dél-koreai modell maximum 

Hyundai Kona EV: 16,2 kWh/100 km

Hatékonyságból jeles

A Hyundai nyoma-
téka elképesztő, 
néha túlságosan 
sok is

A Kona mellett 
a Kia e-Niróba is 

a 64 kWh kapacitású 
akkumulátort építik

332 literes a raktér, vagyis 31 literrel 
kisebb a Hybrid változatéhoz képest

A hátsó sorban azért érződik, hogy a Kona 
az ID.3-asnál és a Leafnél is rövidebb

Ez a belső nem ad 
fel rejtvényeket, 
a kezelhetőség 
pofonegyszerű
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TAPASZTALATOK 
A TESZT KAPCSÁN:
·  Hiába alkalmaznak a gyártók hatékony, hőszivattyús fűtést, a tempe-

rálás az eredetileg kijelzett hatótáv akár 20%-át is elrabolhatja.

·  230V-os hálózatról ezeket az autókat már nem életszerű tölteni, 
a Honda kivételével mindegyiknek 30 óránál is tovább kellene vára-
koznia a kábelen.

·  A hátsókerékhajtás ellenére a VW és a Honda tapadása a legjobb.

·  Érdemes applikációval előre megnézni, hol mennyiért tölthetünk,  
ugyanis 200%-os árkülönbségek is lehetnek a töltőpontok között.

·  Ha kimerészkedünk autópályára, állandó 130 km/órás tempónál akár 
40%-kal is nőhet a fogyasztás az országútihoz képest.

ÖSSZEGZÉS
Hogy a Hyundai Kona hatékony elektromos autó, az eddig sem lehetett kérdés, de a fogyasz-
tásteszten aratott győzelmét aligha lehetett előre borítékolni. Miközben a dél-koreaiak egy 
komplett csomagot alkottak, azt sem szabad elfelejteni, hogy minőségben és „cukiságfak-
torban” a Honda, helykínálatban a Nissan, vezethetőségben pedig a VW domborít nagyot. 
A konklúzió összességében egyszerű: ha valaki otthon tudja tölteni az autóját és alapvetően 
városban használja, az elektromos hajtás vitán felül ideális. Viszont ha hosszú távokat szeret-
nénk megtenni, gyorsan szembesülünk azzal, hogy a nagy tempó jelentős fogyasztástöbbletet 
jelent. A töltők keresése, az applikációkon való állandó „lógás”, a villámtöltések díjszabásai 
nem azt mutatják, hogy villanyautóval kellemes lenne ez a felhasználási mód.

Olcsó töltés? Maximum otthon!
Az ELMŰ áramkalkulá-
tora szerint 64 kWh-nyi 
árammenyiségnek a brut-
tó végfelhasználói díja 
2471 Ft. Ebből világosan 
látszik, hogy egy város-
ban 400 kilométeres 
hatótávra képes elektro-
mos autó feltöltésének 
költsége otthoni hálózatból 100 kilomé-
terre vetítve mindössze 617 Ft-ba kerül. 
Összehasonlításképpen, egy 7,0 literes 
fogyasztású benzines autóval 372 Ft-os 
üzemanyagár mellett 2604 Ft-ot kell 

fizetnünk 100 kilométer-
re. Ha viszont hosszabb 
távokat teszünk meg és 
nyilvános töltőpontokon 
vételezzük az energiát, for-
dulhat a kocka: mint aho-
gyan ez az online bizonylat 
is mutatja, 10,67 kWh-t 

”tankoltunk” 3900 Ft-ért, 
ami azt jelenti, hogy ebből az összegből 
még 100 kilométerre sem tudunk eljutni 
egy elektromos autóval. Fontos azonban 
megjegyezni, hogy a díjazások között 
jelentős eltérések lehetnek!
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VW ID.3 Nissan 
Leaf e+

Honda e 
Advance

Hyundai Kona 
EV 64 kWh

Max. teljesítmény (kW/LE): 150/204 160/217 136/154 150/204

Max. nyomaték (Nm): 310 340 315 395

Hossz./szél./mag. (mm): 4261/1809/1552 4490/1788/1545 3894/1752/1512 4180/1800/1570

Tengelytávolság (mm): 2765 2700 2538 2600

Saját tömeg: 1794 1705 1527 1685

Fordulókör (m): 10,2 11,0 8,6 10,6

Csomagtartó (l): 385 400 171 332

Gyorsulás 0-100 km/h (s): 7,3 6,9 8,3 7,6

Max. sebesség (km/h): 160 157 145 167

WLTP-hatótávolság: 420 385 222 449

Átlagfogyasztás (kWh): 15,5 18,5 17,2 14,3

Tesztfogyasztás (kWh): 19,3 18,9 18,4 16,2

Alapár (Ft): 14 188 440 15 190 000 12 679 000 12 999 000

Kis fordulókörével, tágasságával és vezethetőségével is nagyot domborít  
a VW, fogyasztása viszont indokolttá teszi a 77 kWh-s verzió érkezését

A Nissan a legerősebb, 
rugózását viszont egyértel-

műen kényelemre hangolták

Optikai csalódás: a Kona szabadidő-autó létére 
csak 18 mm-rel magasabb az ID.3-asnál

A digitális visszapillantó tükörre 
mindenki rácsodálkozik. 
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