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Tárgy: Gépkocsik emissziója a forgalomban 

 
 
Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr! 
 
 
Legutóbb 2018. január 30-án folytatott egyeztetést V. Németh Zsolt államtitkár úr az Európai 
Bizottság környezetért felelős biztosával, Karmenu Vellával azért, mert Magyarország mind a 
mai napig képtelen betartani az uniós levegőminőségi előírásokat. Köztudott, hogy a levegő 
szennyezettségéért jelentős mértékben felelős a közlekedés és azon belül az autóközlekedés 
is. 

A dízelbotrány óta azt is tudjuk, hogy a gond nagyobb, mint azt az autók levegőszennyezését 
szabályozó jogszabályok és a gépkocsik típusbizonyítványának adatai alapján gondoltuk. 
Ezért folyamatban van a típusbizonyítvány-kiadás reformja, a kibocsátástesztelés megújítása. 
Csakhogy a szükségesnél nagyobb levegőszennyezést sokszor azok a gépkocsitulajdonosok 
okozzák, akik felelőtlenül kiiktatják autójuk kipufogórendszerének a kipufogógázt szűrő, 
abban a veszélyes anyagokat közömbösítő részegységét. A Levegő Munkacsoport már kapott 
levelet például arról, hogy egyes távolsági autóbuszok részecskeszűrőjét felfúrják, amitől 
ugyan nő a motor teljesítménye, de a busz részecskekibocsátása is. Az AdBlue rendszert 
számítógép szabályozza, ennek a programját csináltatta sok autógyártó olyanra, hogy csak a 
tesztpadon adjon hozzá elegendő karbamidot a kipufogógázhoz, a forgalomban inkább 
spóroljon. Sajnos azonban nemcsak a gyártó tudja állítani a programot, erre más is képes. 
Legutóbb egy internetes hirdetésre hívták fel a figyelmünket, amelyben kisbuszokhoz kínálják 
az AdBlue rendszer kiiktatását 
(https://auto.jofogas.hu/borsod_abauj_zemplen/Adblue_emulator_9_tipusu_buszhoz__tgk_ho
z_szerelesi_utmutatoval_74837598.htm).  

Belgiumban sok ezer autónak iktatták ki úgy a részecskeszűrőjét, hogy azt a műszaki teszt 
nem tudta kimutatni, mint az kiderül az alábbi cikkből: 
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws.english/News/1.3014387  

Nem állítjuk, hogy az ilyen visszaéléseket elkövetők egy része a magyarországi műszaki 
vizsgán ne akadt volna fent, de feltételezzük, hogy sok ezer vagy akár sok tízezer olyan 
gépkocsi rója útjainkat, amely a típusbizonyítványában foglaltaknál jóval erősebben 
szennyezi a levegőt. Ugyanakkor léteznek műszerek, amelyekkel az ilyen gépkocsikat ki lehet 
szűrni a forgalomból, és szerintünk erre szükség is lenne.  

Kérem Helyettes Államtitkár Urat, hogy szíveskedjen tájékoztatni minket arról, hogy a 
közlekedési hatóság szerint a fenti hirdetésben leírthoz hasonló szolgáltatásokat jogszerűnek 
tekinti-e, illetve arról is, hogy amennyiben ezek az Önök álláspontja szerint jogszerűtlenek, 

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws.english/News/1.3014387


 
 

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

2 

akkor milyen intézkedéseket terveznek tenni a visszaélések felszámolására. Szintén 
kíváncsiak vagyunk az azzal kapcsolatos véleményükre, hogy a fentihez hasonló 
szolgáltatások igénybe vevői, a kibocsátást szabályozó eszközök kiiktatását megrendelő 
autótulajdonosok tevékenysége vajon jogszerű-e, és ha véleményük szerint ez a tevékenység 
jogellenes, akkor milyen intézkedéseket terveznek a gyakorlat megszüntetése érdekében. 

Szívesen találkoznánk is Helyettes Államtitkár úrral, hogy a fentiekkel összhangban 
egyeztessük álláspontunkat a közlekedési eredetű levegőszennyezés csökkentésére tehető és 
teendő hatósági intézkedésekről. 
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