
 

 

Új dízelek, új gondok 
Az Európai Közlekedési és Környezetvédelmi Szövetség új tanulmányának 

vezetői összefoglalója 

 

Szabadesésbe kezdtek a dízelgépkocsi-eladások. A dízelbotrány megingatta a vásárlók bizalmát 

és egyre több európai város jelenti be a dízelautók forgalmának korlátozását. Az autógyárak 

annak érdekében, hogy a dízelhajtásba befektetett tőkéjük visszajöjjön, immár „tiszta”-ként 

hirdetik a legújabb modelleket. Az Európai Közlekedési és Környezetvédelmi Szövetség (T&E) 

„Új dízelek, új gondok” (New Diesels, New Problems) tanulmánya azt mutatja be, hogy a 

szigorított uniós szabályozás sem alkalmas annak megakadályozására, hogy hatalmas számban 

kerüljenek a levegőbe veszélyes részecskék a dízelautókból. A független laboratóriumban 

végzett mérések eredménye, hogy még a legújabb dízelautóknak is komoly az egészségügyi 

kockázatuk.  

Mindez azért van, mert még a legjobb részecskeszűrőt, a DPF-t is rendszeresen tisztítani – 

regenerálni – kell, és ez az átlagosan 480 megtett kilométerenként bekövetkező művelet1 apró 

részecskék hatalmas felhőjének a levegőbe bocsátásával jár. A tesztek azt mutatják, hogy városi 

környezetben ez a veszélyes részecskekibocsátási hullám 15 kilométer hosszan is zajlik, a 

normális üzemben kibocsátott részecskeszám ezerszeresének a kibocsátása mellett. Ezt a 

jelenséget kiírták az uniós kibocsátástesztelésből: ha éppen a mérés közben történik a 

regenerációs különösen magas részecskekibocsátás, a tesztet elölről kell kezdeni annak ellenére, 

hogy valamikor 2007-ben még szó volt egy szigorúbb eljárásról2 . A T&E becslése szerint 

Európában mintegy 45 millió személyautóban működik ez a regenerációs megoldás, minden 

gépkocsi átlagban kéthetenként pufog a levegőbe túl sok apró részecskét. Még a 

laboratóriumban vizsgált legújabb Euro 6d-temp dízelautókra sem áll az az állítás, hogy tiszták 

lennének3,4,5,6. Ezt a tényt figyelembe kell venni, amikor az Európai Unióban a következő, az 

Euro 6 utáni kibocsátási korlátozásról döntenek.  

 Az apró részecskék, a PM10 (10 mikrométernél kisebb átmérőjű) és a PM2,5, 

(2,5 mikrométernél kisebb átmérőjű) és különösen a 0,1 mikrométernél kisebbek a 

legveszélyesebb levegőszennyezések. A belélegzett részecskék okozta halál a hatodik a 

halálozási kockázatok között.7  Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint minden más 

környezetszennyezésnél több ember van kitéve a hatásának.8 Az európai városok lakosságának 

77 százaléka kénytelen olyan levegőt szívni, amelyben a részecskeszennyezés rendszeresen 

túllépi a WHO által javasolt határértéket.9 Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) 

adataiból az derül ki, hogy az utóbbi időben szinte megállt ezen levegőszennyezés 

csökkentésének a folyamata. 10  Pedig a részecskeszennyezés összekapcsolható a rákos 

megbetegedések, különösen a tüdőrák11 növekvő esetszámával, de az egyéb tüdőbetegségek 

és vérkeringési zavarok 12  előfordulási gyakoriságával is. Nagy számú részecske hirtelen 

bejutása a szervezetbe azonnal ártalmas hatást gyakorolhat a szívműködésre.13 A vírusnál 

is kisebb ultrafinom részecskék mindenhova eljutnak a szervezetben,14 és akár agydaganatot 

is okozhatnak15, illetve károsíthatják a magzatot az anyja méhében. A robbanómotorok pedig 

különösen jeleskednek az ultrafinom részecskék létrehozásában. 

https://www.transportenvironment.org/publications/new-diesels-new-problems
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Általános vélekedés, hogy a DPF részecskeszűrő, ami 2013 óta az új dízelautók 

kipufogórendszerének kötelező részegysége,16 elejét veszi a részecskekibocsátásnak. Csakhogy 

eddig nem nagyon számoltunk azzal, hogy a részecskeszűrő megtelik, eltömődik, ezért 

rendszeresen tisztítani kell, és a regeneráció használat közben történik. Bár a tisztulás során 

igen nagy számú részecske kerül a kipufogóból a levegőbe, ezzel a problémával a legújabb 

szabályozás sem számol annak ellenére, hogy erre a problémára már 2007-ben fény derült.17 

Ha a prototípus bevizsgálása során indul be a regeneráció, az a jelenlegi szabályozás szerint 

nem számít határérték-túllépésnek. Igaz, figyelembe veszik a prototípusnál a regeneráció során 

kibocsátott magas részecsketömeget is, de több száz kilométer megtételéhez rendelik hozzá, 

gyakorlatilag eltüntetve a kibocsátás megugrását. A részecskék számát tekintve, pedig 

egyáltalán nem veszik figyelembe.18 

Annak kiderítésére, hogy végül is mennyire szennyezi a levegőt egy legújabb típusú dízel-

személygépkocsi, a T&E a Ricardo vezető független laboratóriumot kérte fel. A 

laboratóriumban a piacon legnépszerűbbek közül vizsgáltak két, a típusbizonyítvány szerint 

a legújabb, Euro 6d-temp kibocsátási szabványt teljesítő, a gyártó által tisztának minősített 

dízelhajtású gépkocsit. Egy Nissan Qashqait és egy Opel/Vauxhall Astrát. A Nissan autóé 

volt 2018-ban a második legnagyobb piaci részesedés a C SUV kategóriában, és az 

Opel/Vauxhallé volt a negyedik a C kategóriában.19  A tesztelés során a használat közbeni 

működést szimulálták, és többféle szennyezést is mértek a kipufogógázban, olyat is, amelyre 

egyelőre nincs szabályozás, és amelyet nehéz használat közben mérni az utakon. Mérték az 

ultrafinom részecskék, az ammónia, az illékony és a félig illékony anyagok jelenlétét a 

kipufogógázban. Ahol elérhető, ott összevetették a mérési adatokat a típusbevizsgálásnál 

kapottakkal. A főbb megállapítások: 

• A laboratóriumban az EU új RDE (Real Driving Emissions, használat közbeni 

kibocsátás) mérési eljárását használva azt találták, hogy amikor zajlik a DPF-

regenerálás, ezerszer annyi részecske van a kipufogógázban, mint különben. Nem 

történhetne ez meg akkor, ha az uniós szabályozás nem hagyná figyelmen kívül ezt a fajta 

kibocsátást. Valamennyi mérésnél megugrott a részecskeszám, amikor beindult a DPF-

regeneráció. A 23 nanométernél nagyobb átmérőjű szilárd részecskék számára érvényes 

6×1011 db/km határértéket 32-115 százalékkal haladta meg a részecskeszám valamennyi 

olyan mérésnél, amikor lezajlott a teljes regenerációs folyamat mérés közben20.  

• Normál üzemben a gáznemű levegőszennyezés mértéke nem lépte túl a korlátot 

(nitrogén-oxidok, szén-monoxid, szén-hidrogének, részecskék). Tizenkét évvel azután, hogy 

az EU-ban meghatározták ezeket a határokat, ez nem meglepő, de értékelendő. Viszont ha 

beindult a regeneráció, ezek a szennyezések is lényegesen nagyobbak lettek.  

• Van tehát egy regenerációs vakfolt a szabályozásban, ami miatt a valós 

részecskeszennyezésnek a 60-99 százaléka figyelmen kívül maradt ennek a két 

személygépkocsinak a típusbevizsgálásakor.  

• A részecskék egy jelentős részét a bevizsgálásnál nem is kell mérni annak ellenére, hogy 

van egészségügyi kockázatuk. Mindössze a 23 nanométernél nagyobb átmérőjű szilárd 

részecskék előfordulása szabályozott. Pedig a laboratóriumi mérés során 11-184 százalékkal 

is megugrott a részecskeszám, amikor a 10 nanométer átmérőjűeket is számolták. Vagyis 

szabályozási oldalról a részecskeszennyezésnek egy jelentős, az emberi egészségre 

különösen veszélyes része figyelmen kívül van hagyva. 

• Ezeknél a méréseknél az Astránál kétszer olyan sokszor indult be a regeneráció, mint a 

típusbemérés alatt. Két regeneráció között az autó 419 kilométert tett meg, alig a felét 



 
3 

annak, amit a típusbevizsgálásnál tapasztaltak. A Qashqainál ez a távolság 423 kilométernek 

adódott.  

• Az Európai Unióban mintegy 45 millió dízelhajtású gépkocsiban évente összesen 

1,3 milliárdszor regenerálódik a részecskeszűrő. A T&E 45 millióra becsüli a DFP 

szűrővel ellátott dízelautók számát a EU útjain.21 Az egy autó által évente megtett távolság 

13 600 és 23 200 kilométer között van. 22  Vagyis átlagban kéthetenként indul be a 

regeneráció23, ami az összes személygépkocsira számolva évente mintegy 1,3 milliárd esetet 

jelent.24  

• Bárhol történhet a DPF-regeneráció, tehát városi, városkörnyéki úton is. Az Emissions 

Analytics 2013-ban kiadott jelentése szerint a DPF-regeneráció beindulására megadott 

sebesség városi környezetben is előfordul.  

Szükség van a regenerációra a szűrők eltömődésének megakadályozására, különösen akkor, ha 

az autót városban használják.25 A vizsgálatok során a részecskeszám tovább volt különlegesen 

magas a városi használat szimulációjakor, akár 30 percig is tartott még a regeneráció vége után. 

Ezek az eredmények azt sugallják, hogy a DPF nem a végleges megoldás a problémára, sőt 

használat közben extrém kibocsátással, levegőszennyezéssel jár a használata.  

Az emberek egészsége szempontjából az aktuális emisszió számít, nem pedig az, hogy 

mennyire marad egy Euro 6d-temp személygépkocsi kibocsátása a laborban a határérték alatt. 

Az említett mérések azt mutatják, hogy a legújabb Euro 6d-temp gépkocsik meghatározott 

körülmények között ugyan nem lépik túl a kibocsátási határértéket, viszont van olyan valós 

használati helyzet, amikor a kibocsátás megugrik. A szabályozás figyelmen kívül hagyja az apró 

részecskék számában rendszeresen bekövetkező csúcsokat.  

Hiányosság az is, hogy vannak teljesen szabályozatlan veszélyes szennyezők is. Ezért nem 

mondhatjuk, hogy a legújabb dízelautók már „tiszták”. 

Az eredmények alapján az alábbiakra van szükség a T&E szerint:  

• A döntéshozóknak fel kell ismerniük, hogy még a legújabb Euro 6d(-temp) dízelautó is 

szennyez, és ennek megfelelően kell alakítaniuk a levegőtisztasági politikát, ideértve például 

a nulla, illetve alacsony kibocsátási zónák kijelölését és a vásárlási ösztönzőket.  

• Olyan kibocsátási korlátokat kell meghatározni, amikből kirajzolódik a nulla szennyezéshez 

vezető út, és a csökkenésnek a lehető leggyorsabbnak kell lennie. Az Európai Bizottság 

döntéshozói legyenek ambiciózusak, alkossák meg a világon a legszigorúbbként az Euro 6-

ot követő szabályozást.  

• Az Euro 6 utáni szabályozást ki kell terjeszteni mindenféle vezetési körülményre és minden 

szennyező anyagra – közöttük például a most még szabályozatlan ammóniára és a 25 

nanométernél kisebb átmérőjű részecskékre – és a részecskeszámra, beleértvea DPF 

regenerálásának idejét is. 

Az új Európai Bizottságnak használnia kell az új EU-típusjóváhagyási keretszabályozást a 

közúti forgalomban részt vevő gépkocsik megfelelésének a nyomon követésére és szükség 

esetén korrekciós intézkedéseket kell hoznia. Ehhez jelentős erőforrásokat kell elkülöníteni a 

kibocsátásvizsgálattal foglalkozó ügynökségeknek és szolgálatoknak, valamint létre kell hozni 

egy uniós szintű ügynökséget vagy hatóságot, amely felügyeli a tesztelést, a végrehajtást, 

valamint a lehetséges bírságokat és visszahívásokat. 

A magyar fordítást készítette: a Levegő Munkacsoport, a T&E tagszervezete,  

Budapest, 2020. január 12. 
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