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Tárgy: A dízelautók gyorsuló kiszorulása a nyugat-európai utakról 
 
 
Tisztelt Miniszter Úr! 
 

  

Tíz éve folyamatosan nő a Magyarországon bejegyzett személygépkocsik átlagéletkora, amint 
ez látható a KSH adataiból:  

 

Ennek oka egyrészt az, hogy kevesen vesznek új (nem használt) autót, másrészt az, hogy 
erőteljes a használt autók importja a nálunk gazdagabb európai országokból. Ez a jelenség 
évek óta téma a szaksajtóban, pár havonta jelenik meg róla egy-egy írás. Sajnos, miután 
elbukott a kormányzat kísérlete az elöregedett, túlhasznált gépkocsik importjának 
megfékezésére a szelektív regisztrációs adóval, ezt a folyamatot semmi sem gátolja. Pedig 
hátulütőit nap mint nap érezni településeink levegőjében és a zajszintjében. Ez annál is inkább 
így van, mivel ezeknek a gépkocsiknak a károsanyag-kibocsátása jóval magasabb, mint ami a 
típusengedélyükben szerepel. Nem valószínű például, hogy a magyarországi forgalomba 
állítás előtt kicserélnék a 200 000–300 000 kilométert futott gépkocsik kipufogórendszerét, 
amelyben pedig a károsanyagkibocsátást csökkentő részegységek csak 160 000 kilométer 
megtételéig teljesítenek megfelelően. Az elavult gépkocsik használata fokozott 
balesetveszéllyel is jár. 
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A Levegő Munkacsoport minden lehetséges fórumon már eddig is próbálta felhívni az NFM 
figyelmét a tétlenség veszélyeire, és javaslatokat is tettünk.1 De semmi sem történt. Most 
azonban, miután az Európai Parlament egy jelentésben2 feltárta, hogy a forgalomban részt 
vevő gépkocsik rendszeres, szúrópróbaszerű ellenőrzése nélkül nem lesz tisztább a levegő, 
úgy véljük, az Ön által vezetett minisztériumnak is lépnie kell. Annál is inkább, mert a 
kétezres évek elején felfutó szemétimporthoz hasonló jelenségnek nézünk elébe.3 Rohamosan 
csökken ugyanis a nyugati országokban a dízelhajtásnak nem is csak a népszerűsége, hanem 
az elfogadottsága is. Sorra jelennek meg hírek arról, hogy visszaesik az eladásuk és a 
következő években a nagyvárosokból egyszerűen kitiltják a dízelautókat.4 Nemcsak a 
régebbieket, akár a még korszerűnek számító Euro 5 minősítésűeket is. Aki pedig nem tudja 
használni az autóját, kénytelen-kelletlen gyorsan szabadulna tőle. Eladni viszont csak akkor 
fogja tudni, ha lesznek vállalkozások, amik exportálják azt olyan országokba, ahol jóval 
kevésbé szigorúak a korlátozások, illetve az ellenőrzések. Magyarország pedig sajnos ez 
utóbbi országok közé tartozik, mégpedig olyannyira, hogy nálunk nyugodtan hirdetni lehet az 
interneten a károsanyagkibocsátást ellenőrző, csökkentő kipufogó-részegységek kikapcsolását 
pár ezer forintért.5 

Kérjük ezért Miniszter Urat, tájékoztasson arról, milyen kerítést kíván felhúzni a kormány a 
használt dízelautók ránk zúduló áradatának a megállítására, és mikor kezdődik meg végre a 
levegőt súlyosan szennyező, a szennyező anyagokat a típusbizonyítványukban szereplő 
értéket messze meghaladóan kipufogó gépkocsik kiszorítása a magyarországi utakról. 
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