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Tisztelt Miniszter Úr! 

 

 

Az Európai Unió Környezetvédelmi Tanácsának napirendje szerint 2018. október 

kilencedikén „A környezetvédelmi miniszterek általános megközelítés kialakítása céljából 

megbeszélést folytatnak majd a személygépkocsikra és kisteherautókra vonatkozó CO2-

kibocsátási előírásokról szóló rendeletről.” 

A rendelettervezettel kapcsolatban az Európai Parlament (EP) 2018. október 3-án elfogadta az 

EP Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Szakbizottsága (ENVI) 

jelentésében foglalt, az Európai Bizottságénál hatékonyabb módosító javaslatokat1 a 

széndioxid-kibocsátás korlátozására 2025. január elsejétől. Ezek a módosító javaslatok a 

Párizsi Klímamegállapodás teljesíthetősége szempontjából igen lényeges változásokat 

jelentenek az Európai Bizottság eredeti előterjesztéséhez2 képest. Ezek a javaslatok hosszú 

vitákban születtek, és céljuk Európa és benne Magyarország hozzásegítése az üvegházhatású 

gázkibocsátás hatékony csökkentéséhez, végeredményben az éghajlati katasztrófa 

megelőzéséhez. Elfogadásuk az Európai Unió Környezetvédelmi Tanácsa által minden 

magyar érdekét szolgálná, míg elutasításuk csak nagyon kevesekét. 

Mint azt Miniszter Úr is tudja, az Európai Unió üvegházhatású gázkibocsátás-csökkentési 

erőfeszítései mindezidáig kicsorbultak a közlekedésen, ahol a fosszilis üzemanyagok, a 

benzin és a gázolaj fogyasztása és vele a széndioxid-kibocsátás – a válság miatti visszaesés 

után – az utóbbi néhány évben ismét emelkedni kezdett. Ez az emelkedés megelőzhető lett 

volna, ha az autógyártók olyan személygépkocsikat gyártanának, amelyek átlagfogyasztása – 

széndioxid-kibocsátása – használat közben sem lépi túl a típusbizonyítványukban megadott 

értéket. Sajnos nem így van. Az autógyártók már vagy húsz éve prototípusaik tesztelésének 

manipulálásával „csökkentik” a fogyasztást ahelyett, hogy technikai megoldásokat 

alkalmaznának.3 Pedig javíthatnák a motorok hatásfokát, tervezhetnének még áramvonalasabb 

                                                 
1 http://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/reports.html 

 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bREPORT%2bA8-2018-0287%2b0%2bDOC%2bWORD%2bV0%2f%2fEN  
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1538488366308&uri=CONSIL:ST_14217_2017_INIT  
3 https://www.levego.hu/hirek/2016/12/folytatodik-az-autovasarlok-felrevezetese 
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gépkocsikat, és csökkenthetnék a súlyukat is, más szóval még rengeteg kihasználatlan tartalék 

van az autók tervezésében. 

Ezzel a tartalékkal az autógyártók fel tudnak készülni a széndioxid-kibocsátásnak az Európai 

Bizottság által javasoltnál valamivel erőteljesebb csökkentésére is. Ezért is kérjük Miniszter 

Urat, támogassa a Környezetvédelmi Tanács ülésén, hogy 2025. január elsejétől akár 25 

százalékkal is csökkenjen az autógyártók kínálatának átlagos üzemanyag-fogyasztása, és hogy 

2030-tól ismét legyen egy erőteljes csökkentés.   

Megkönnyíti az autógyártók dolgát, hogy a tárgyalt rendelet által megszabott fogyasztási 

korlát nem abszolút, nem kell minden gépkocsinak teljesítenie, egy autógyártó kibocsátásának 

átlagára vonatkozik. 2025-re, de még inkább 2030-ra már megvalósíthatják az autógyárak, 

hogy az eladott gépkocsik jelentős része – nemcsak a prémium autóké, de az olcsóbb 

modelleké is – villanyautó legyen. Miután ezek széndioxid-kibocsátása nulla, a 

robbanómotoros kínálaté túl is lépheti a korlátot.  

Miután a használatban lévő gépkocsik között általában sok 15-20 éves is van, a 

közlekedésnek a klímakatasztrófa elkerüléséhez szükséges, közel teljes dekarbonizációjához 

2050-ig arra lenne szükség, hogy már 2035-től csak nulla kibocsátású – villanyhajtású – 

gépkocsit lehessen vásárolni. Ez egyúttal az Európai Unió gazdasági érdeke is. Ahogy a 

villanyautógyártás robbanásszerű felfutása mutatja Kínában, ott az ehhez szükséges 

gyártókapacitás ki is fog épülni. Tehát ha Európában nem épülnek meg a következő 

évtizedben az itteni piacot kiszolgáló autógyártó üzemek, akkor majd Kínából importálhatjuk 

a nulla kibocsátású gépkocsikat. Az európai autógyártókat ez nem fogja zavarni, hiszen ők 

már most is sorra építik Kínában a villanyautógyáraikat. Akiket zavarhat az európai belső 

gyártás hiánya és a vele járó kínai import, azok a ma még robbanómotort, robbanómotoros 

gépkocsikat gyártó üzemek dolgozói. Mert ha nincs fejlesztés, átállás az új technikára, akkor 

ezeket a gyárakat simán be fogják zárni. Ennek megelőzésére, a hazai – uniós – 

villanyautógyártás kiépítésének ösztönzésére szolgál a környezetvédő szervezetek által 

javasolt kvótarendszer. Azt javasoljuk, hogy a rendelet 2025. január elsejétől legalább 20 

százalékban írja elő az autógyárak forgalmában a nulla fogyasztású gépkocsik arányát, és 

ennek teljesítését ösztönözze egy bónusz-málusz rendszerrel. Például amelyik autógyár nem 

teljesíti a kvótát, fizessen büntetést, amelyik túlteljesíti, az számíthassa be nagyobb arányban 

a nulla kibocsátású gépkocsikat az eladott gépkocsik átlagos CO2-kibocsátásának 

számításakor.  

Szó lesz az október kilencediki találkozón a tehergépkocsik tervezett fogyasztáscsökkentési 

előírásairól is. Ezzel kapcsolatban arra kell felhívnunk Miniszter Úr figyelmét, hogy számos 

olyan fogyasztáscsökkentési technikai megoldás született az utóbbi években, amelyeket az 

autógyártók súlyos felárért kínálnak a fuvarozóknak. A tervezett fogyasztáscsökkentés 

jelentős részét tehát simán teljesíteni tudják a tehergépkocsi-gyártók azzal, hogy az eddig 

különleges kiegészítésként kínált megoldásokat az alapváltozat részévé teszik. Ezt a 

megoldást szorgalmazza a fuvarozók és fuvaroztatók széles köre, többek között a Magyar 

Közúti Fuvarozók Egyesülete és a Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja is.4 

Továbbá a magyar fuvarozók és a magyar autóvásárlók várható üzemanyag-megtakarítása a 

korlátozott széndioxid-kibocsátású személygépkocsik, kisteherautók, vontatók, teherautók 

forgalomba állításával segíteni fogja az országot az éghajlatvédelmi célok elérésében és 

csökkenti a kiszolgáltatottságát a kőolajszállítóknak. 

                                                 
4 https://www.levego.hu/hirek/fuvarozok-az-eghajlatvedelemert/ 

 

https://www.levego.hu/hirek/fuvarozok-az-eghajlatvedelemert/


 

 

1465 Budapest, Pf. 1676 ● telefon: +36 1 411-0509, 411-0510 ● www.levego.hu 

3 

Bízunk abban, hogy nem igazak azok a sajtóhírek5, amelyek szerint az EU kormányai 

túlnyomó többségének álláspontjával szemben a magyar kormány a laza szabályozást 

támogatja. Kérjük tehát Miniszter Urat, hogy az október kilencediki ülésen álljon ki a 

mindenfajta gépkocsi – személyautó, könnyű teherszállító, teherautó, kamion és vontató – 

üzemanyag-fogyasztásának érdemi csökkentését és az európai villanyautó-gyártás gyors 

felfuttatását szolgáló szabályozások mellett. 

 

 

 

 

Vargha Márton 

a Levegő Munkacsoport  

közlekedési témafelelőse 

 
 

Lukács András 
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5 https://www.ft.com/content/32bd7a06-c6e3-11e8-ba8f-ee390057b8c9  
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