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Dekarbonizáció

• Fosszilis energiahordozók elégetése révén → CO2

– Metán, N2O, F-gázok

• Cél: kibocsátás tartós csökkentését eredményező 

társadalmi-gazdasági folyamatok megtervezése, 

átalakítása

• CO2 a légkörben nagyon hosszú élettartammal 

rendelkezik (több mint 100 év)

• 1990 és 2016 között EU-nak:

– energiafelhasználás 2% ↓

– ÜHG-kibocsátás 22% ↓

– GDP 54%-kal ↑



Magyarország kötelezettségei a globális 

kibocsátás-csökkentés egyezményeiben

• UNFCCC → legfőbb döntéshozó szerve a COP

• 1997-ben elfogadott Kiotói Jegyzőkönyv –

országonként eltérő kibocsátás-csökkentési célok 

– Első (2008–2012) és második kötelezettségvállalási időszak 

(2013–2020)

• 2015 decemberében → Párizsi Megállapodás (a 

globális átlaghőmérséklet emelkedésének 2 °C alatt 

tartása)

• 2016. október → Montreali jegyzőkönyv kiegészítése 

– F-gázok szabályozása



Párizsi Megállapodás

• IPCC → Iparosodás előtti szinthez képest már >1 °C

• Évtizedenként 0,2 °C ↑ – 2060-ra → 2 °C

• 2030-ig az 1990-es szinthez képest 40% ↓

• 2050-ig nulla globális karbonemisszió → ne haladja 

meg a 1,5 °C iparosodás előtti szinthez képest

Előnyei:

• Tiszta levegő, a csökkent zajszínt és a balesetmentes 
közlekedés → állampolgárok egészsége és az 

európai gazdaság 



Magyarország CO2 kibocsátása

A CO2 kibocsátásnak aránya a közlekedési alágazatok között 
2017-ben 

Közlekedési alágazatok CO2 kilotonna/év Részesedés

Vasút 109,36 0,81%

Légi 115,28 0,85%

Vízi 117,43 0,87%

Közút 13218,24 97,48%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Vízi 141 109 117 113 107 108 116 117

Vasút 139 132 126 119 116 115 109 109

Légi 93 98 86 84 88 96 105 115

Közút 11816 11181 10836 10105 11383 12407 12708 13218
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CO2 kibocsátás hosszú távú utazás 

esetén
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Forrás: Transport and climate change: a review



Energiahatékonyság

• Közlekedés energiaigénye → EU teljes 

fogyasztásának 1/3-a

• (akkumulátorok alacsony energiasűrűségűek, és 
nagy súlyuk → alkalmatlan légi közlekedés és a nagy 

távolságra történő tengeri fuvarozás esetében)

• Továbbra is a vasút a leginkább energiahatékony

megoldás a közép- és nagy távolságra történő 

teherszállítás esetében

A nettó fűtőérték arányának összehasonlítása a közlekedési 
alágazatokban 2017-ben 

Közlekedési alágazatok Nettó fűtőérték (TJ) Százalékos részarány

Közút 173 080,29 98,01%

Légi 1 540,67 0,87%

Vasút 1 806,00 1,02%

Vízi 172,00 0,10%



EU-s célintézkedések

• Elektromos járművekben hatékonyabb és 

fenntartható akkumulátorok

• Hidrogénalapú technológiák (üzemanyagcellákat 

használó elektromos járművek és hajók)

• Önvezető gépjárművek

• Intelligens forgalomirányítást → forgalmi torlódások 

csökkentése

– Új közvetítő technológiák (például drónok) bevezetése

• 2030-ig be kell fejezni a transzeurópai törzshálózatot 

(TEN-T)

• Légi közlekedés → fejlett bioüzemanyagokra és a 

szén-dioxid-mentes e-üzemanyagokra



CO2 EU-s előírások Célkitűzések

új személygépjármű és könnyű

haszongépjárművek

Már elfogadták, jogszabály 

megjelent: EU 2019/631 

Rendelete

Referencia év 2021

• személygépjármű: 2025-15% és 2030-37,5%

• könnyű haszongépjárművek: 2025-15% és 2030-31%

Előrejelzés: 2030-ra egyharmad elektromos és hibrid lesz

új nehéz tehergépjármű

Már elfogadták, jogszabály még 

nem jelent meg

Referencia év 2021: 

• nehéz tehergépjármű: 2025-15% és 2030-30%

tiszta és energiahatékony közúti 

járművek használatának 

előmozdításáról

még elfogadás alatt 

(összes közbeszerzési szerződésben és közszolgáltatási 

szerződésben szereplő közúti járművek teljes számának 

arányában kifejezett százalékos minimumértékek)

Időszak: 2025-ig és 2026 és 2030 között országspecifikus

adatok

• könnyű haszongépjármű 21-21%

• nehéz tehergépjármű 8-9%

• autóbusz 37-53% (a %-os részesedés felének nulla 

emissziósnak kell hogy legyen) 

A jövőben várható CO2 EU-s előírások



A közúti közlekedés

Forrás: Javaslatok a közlekedési eredetű üvegházgáz-kibocsátás csökkentésére Magyarországon



Magyarország cselekvési irányai
• Közlekedési, szállítási 

igények csökkentése

– csillapított forgalmi övezetek 
kialakítását

– az útdíj rendszer fenntartását 

és fejlesztését,

– környezetbarát közlekedési 

kampányokat 

• Közösségi közlekedés 

vonzóvá tétele

– P+R rendszerű parkolók 

kiépítése, fejlesztése

– autóbusz-állomány felújítása, 

cseréje

– kötöttpályás közlekedési 

módok előnyben részesítése 

• Az áruszállításban,, a vasúti 

szállítás előtérbe helyezése

– különösen a tranzit útvonalak 
esetében

• Szemléletformálás 

– öko-vezetés népszerűsítése 

– energiatakarékos 

gumiabroncsok alkalmazása

• Alternatív hajtásmódok és 

azok infrastrukturális 

feltételeinek megteremtése

– Jedlik Ányos Tervvel 

összhangban 



Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


