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1. Mennyit javíthat a WLTP-s típusvizsgálat a helyzeten?

2. Mi lesz előbb:
a) A villanyautók piaci részesedése 50 százalék fölé emelke-
dik.
b) A Nem lesz nagyobb egyetlen márkánál sem a különbség a
próbapadon végzett  típusvizsgálat  eredménye és  az ország-
úton mérhető között 15 százaléknál.

3.  Becslése  szerint  mennyivel  járulna  hozzá  a  széndioxid-
kibocsátás csökkenéséhez a cégautó tartása és magáncélra va-
ló használata állami támogatásának a megszüntetése?

4.  Hogyan  lehetne  felelősebb  matartásra  bírni  a  tagállami
közlekedési hatóságokat a széndioxid és a levegőt szennyező
különféle anyagok kibocsátásának csökkentése ügyében?
5. A fogyasztást a vezetői stílus is erősen befolyásolja. Mi-
lyen eszközöket lát ennek a lehetőségnek a kihasználására a
széndioxid-kibocsátás csökkenése érdekében?
6. Az eltérés hatása az éves széndioxid-kibocsátásra az autó
típusbizonyítványban  feltüntetett  és  a  használat  közben  ta-
pasztalható  fogyasztás,  széndioxid-kibocsátás  között  sok
mindentől függ:
- hol használják többnyire az autót, nagy forgalmú települé-
sen vagy üres országúton;
- milyen a sofőr vezetési stílusa;
- milyen az autó típusa, márkája;
- milyen évjáratú az autó;
- milyen az autó technikai állapota;
- mennyit használják az autót;
Érdemes-e a hatást tagállamonként számolgatni közös mód-
szertan nélkül?
Ismer-e  ilyen,  az  Unióban általánosan  elfogadott  módszer-
tant?

7. Az ACEA, az autógyártók Európai Szövetsége kiadott egy
10 pontos javaslatot a széndioxid-kibocsátás csökkentése ér-
dekében hozható, hozandó uniós intézkedésekről. (Mellékel-
ve.) Ebben az anyagban észrevételezik, hogy nő a forgalom-
ban lévő autók átlagéletkora Európában (esetleg vetített grafi-
kon?),  viszont  ahhoz,  hogy az  új  autók  valódi  fogyasztás-
csökkenése érvényesülni tudjon, gyorsulnia kellene a régi au-
tók kipörgésének. Az ACEA ennek a problémának a feloldá-
sára nem tesz javaslatot, és Önök?

8. Az ACEA javaslatot tesz viszont arra, hogy 2030 után ne
csak a tanktól a kerékig vegye figyelembe a szabályozás a
felhasznált  üzemanyagból  származó  széndioxid-kibocsátást,
hanem az energia primer forrásától, a kúttól, a szénbányától,
a napelemtől stb. Mi a véleménye erről az ötletről? (melléklet
2. pont)

1. How much can WLTP type testing improve the situation?

2. What will come first:
a) The market share of electric cars will be over 50 percent.
b) There will be no difference between the results of the type 
examination and the on road measurements for any brand.

3. How much could the removal of state subsidy for company
cars contribute to carbon dioxide emissions reduction?

4. How to make transport authorities in the Member States 
more responsible for reducing carbon dioxide and air pollut-
ant emissions?

5. Consumption is also strongly influenced by driving style. 
What kind of tools do we have to take advantage of this op-
portunity to reduce carbon dioxide emissions?

6. The deviation of annual carbon dioxide emission of car in-
dicated on the type certificate from the emission experienced 
during use depends on many things:
- where you use the car most of the time, in a busy city or on 
an empty country road;
- what is the driver’s driving style;
. what is the type and brand of the car;
- the age of the car;
- the technical conditions of the car;
- how much the car is used;
Is it worth calculating the impact per Member State without a
common methodology?
Are you familiar with such a commonly accepted methodo-
logy in the EU?

7. ACEA, the European Federation of Automobile Manufac-
turers, has issued a 10 point proposal to be taken by the EU to
reduce carbon dioxide emissions. (Attached.) This material 
notes that average age of cars in Europe is growing, but in or-
der to reduce the real consumption of new cars
the old cars should be removed faster.

The ACEA makes no proposal to solve this problem, can 
you?

8. However, ACEA proposes that beyond 2030, not only tank 
to wheel emissions should be taken into account, but also en-
ergy primary sources (oil wells, coal mines, solar panels, 
etc.). What is your opinion about this idea? 
(ACEA point 2) 


