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Tárgy: A gépkocsik üzemanyag-fogyasztásának szabályozása  

2025 után az Európai Tanács ülésén 

 

Tisztelt Miniszter Úr! 

 

Rövidesen kialakítják közös álláspontjukat az Európai Unió tagállamainak a 

környezetvédelemért felelős miniszterei a fosszilis eredetű széndioxid-kibocsátás 

csökkentését szolgáló technikai jellegű szabályozásokról 2020 után. Az utóbbi évek 

fejleményét látva, azt, hogy egyedül a közlekedésben nem sikerült csökkenteni Európában az 

ágazat széndioxid-kibocsátását, indokolt, hogy mindent megtegyünk, ami emberileg és 

technikailag lehetséges. Magyarország, mint olajimportőr ország számára különösen nem 

mellékes, hogy sikerül-e előrelépni a közlekedés dekarbonizációjában, sikerül-e erőteljesen 

visszaszorítani a gépjárművek üzemanyag-fogyasztását és ezen keresztül a fajlagos 

széndioxid-kibocsátásukat. De fontos az is, hogy a kisebb fogyasztással kisebb 

levegőszennyezés jár együtt, pedig hazánk ezen a téren különösen rosszul áll.  

Kérjük ezért Miniszter Urat, hogy a – tudomásunk szerint június 25-i – tanácsülésen minél 

szigorúbb, hatékonyabb szabályozás mellett érveljen és szavazzon. 

Néhány szó a részletekről: 

Az eredeti bizottsági javaslat sajnos nem elég bátor, és ezért elégtelen. Ha csak ezt fogadja el 

az Unió, az bizonyosan kevesebb eredményt hoz a dekarbonizációban annál, mint amit a 

Párizsi Klímaegyezményben vállalt. Annál is inkább, mert a közlekedés közel harmadát adja 

az Unió széndioxid-kibocsátásának, vagyis az előttünk álló szűk harminc évben igen komoly 

változásokra van szükség a már kitűzött cél, a kibocsátás nullára csökkentése eléréséhez a 

század közepére. Ezeket az erőfeszítéseket pedig jobb időben széthúzni, mint halasztgatni.  

1. Figyelembe véve a gépjárműállomány megújulásának sebességét, azt, hogy a 

személyautók és a könnyű tehergépkocsik jelentős része még 15-20 évesen is 

használatban van, az újonnan eladottaknak már 2030-ban legalább 60 százalékkal 

kisebb széndioxid-kibocsátásúaknak kell lenniök a ma piacra kerülőknél, ami pedig a 

duplája az Európai Bizottság eredeti javaslatában foglalt célkitűzésnek. Ambíciózusabb 

célkitűzés hiányában a tagállamok többsége – így Magyarország – képtelen lesz 

teljesíteni a kibocsátásmegosztási irányelvben meghatározott kibocsátáscsökkentési 

kötelezettségét 2050-ig. 

2. Ezeknek a célkitűzéseknek minél előbb meg kell jelenniök a gépkocsigyártásban és 

kereskedelemben, vagyis már a 2025. évtől érvényes fogyasztási korlátoknak is 

szigorúnak kell lenniök. Csak komoly korlátok, előírások jogszabályba foglalásával 

lehet a szükséges technikai kutatások, fejlesztések elvégzésére szorítani az 
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autógyártókat, viszont ezen fejlesztések elvégzésére időt is kell nekik adni. Egy idén 

vagy jövőre meghozott előírás teljesítésére öt-hat év elegendőnek látszik. 

3. Van az európai közlekedés dekarbonizációja mellett egy másik, az Unió gazdaságát, 

gazdasági teljesítményét érintő szempont is, amit érdemesnek tartunk megfontolni a 

döntéshozatal során, és ami Magyarországot is érinti. Ez az európai autóipar világpiaci 

pozíciójának veszélyeztetése a gyors kínai előretörés által a nulla vagy közel nulla 

emissziós, tölthető villanyautók gyártásában, kínálatgazdagságának megteremtésében. 

Látható, hogy a kínai állam politikája arra ösztönöz európai autógyártókat, hogy ne 

Európában, hanem Kínában létesítsenek új gyártókapacitásokat, ami oda vezethet, hogy 

rövidesen az európai piacot is Kínából látják el, és bezárják az európai – köztük a 

magyarországi – gyáraikat. A szigorú kibocsátási korlátok arra ösztönözhetik az 

autógyártókat, hogy az Európában gyártott modellek kibocsátását is minél előbb akár 

nullára is csökkentsék, így fennmaradhat az európai gyártási kapacitásuk. 

4.  Szükségesnek látszik egy olyan negatív motivációs, ösztönzési rendszer kialakítása is, 

amely bünteti azokat a gépkocsigyártókat, amelyek nem elég gyorsan növelik 

eladásaikat a nulla vagy nagyon alacsony széndioxid-kibocsátású gépkocsik 

szegmensében, hanem inkább az elavult dízelautókat igyekeznek rásózni a vásárlókra 

amíg csak lehet. 

5. A piackutatói előrejelzések alapján már elévültnek tűnik a nulla emissziós 

villanyautóknak az Európai Bizottság által célként megjelölt 15 százalékos paci 

részesedése 2025-ben. A villanyautó-gyártásban rejlő növekedési potenciált figyelembe 

véve legalább 25 százalékot érdemes megcélozni a 2025-re és 40-60 százalékot 2030-ra. 

6. Igen engedékeny a bizottsági javaslat a különféle mérési technikák tekintetében. 

Független szakértők által végzett és közlekedési hatóságok által megrendelt mérések 

egyaránt kimutatták, hogy jelentős eltérés mutatkozik az új gépkocsik 

típusbizonyítványába beírt hivatalos és használat közben mérhető üzemanyag-

fogyasztásában (széndioxid-kibocsátásában). Az eltérés esetenként a 40 százalékot is 

meghaladja! Ennek a különbségnek a csökkentését szolgálja a WLTP mérési ciklusra 

való áttérés, de már most látható, hogy ez kevés. A túlfogyasztás megelőzésére szükség 

van új gépkocsik valós körülmények közötti, szúrópróbaszerű tesztelésére. Más szóval, 

valós körülmények között vizsgálni kell, hogy az új gépkocsik mit tudnak az utakon, és 

meg kell adni egy felső határt arra, aminél több semmiképpen sem lehet a fogyasztásuk. 

A mérés mellett jó eszköz a fogyasztás ellenőrzésére az új gépkocsikban kötelezően 

beszerelendő fogyasztásmérő is. 

Kérjük, a fentiekkel kapcsolatos álláspontjáról szíveskedjék tájékoztatni bennünket.  

Köszönettel és üdvözlettel: 
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