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Tárgy: Mi szolgálja hatékonyabban a széndioxid-kibocsátás 

 csökkentésének gyorsítását az Európai Unióban és hazánkban 

 

Tisztelt Miniszterelnök Úr! 

 

Bár látszólag jó állunk a széndioxid-kibocsátás csökkentésében, tudható, hogy a 2020-as 

vállalások teljesítése még mindig inkább a rendszerváltás utáni gazdasági átalakulásnak 

köszönhető, mint annak, hogy a magyar állam sok erőfeszítést tett volna a csökkentés 

érdekében. Elég itt csak két tényt említeni, a lakóépületek szigetelésének elmaradását a 

szükséges aránytól és a tehetetlenséget a sokat fogyasztó és így sok szén-dioxidot (és persze 

mellette levegőt szennyező anyagot is) kibocsátó használt személygépkocsik importjával 

szemben. 

A Levegő Munkacsoport évtizedek óta szorgalmazza a megtett úttal és a 

környezetszennyezéssel arányos útdíj bevezetését minden közúti gépjárműre minden úton, mint 

a túlzott gépjárműhasználat csökkentésének hatékony – és a széndioxid-kibocsátásra is 

jótékony hatással lévő –- eszközét és a cégautó-használatnak a kincstárat évente sok-sok 

milliárd forint bevételtől megfosztó kedvezményes adóztatásának az átalakítását.1 A társadalom 

vesztesége amiatt, mert ezekben az ügyekben nem történik semmi, összességében évi többezer 

milliárd forintra tehető.2 Ezeken a gondokon lehet segíteni, most azonban egy olyan 

kezdeményezés van napirenden az Európai Unióban, amely megvalósulása az ilyen irányú 

kezdeményezéseket igencsak megnehezítené. Szóba került ugyanis az ún. erőfeszítés-

megosztási rendelet ((EU) 2018/842 rendelet, angol rövidítéssel: ESR) megszüntetése.  

Az Európai Bizottság nemrég konzultációt indított az ESR felülvizsgálatáról. A konzultáció 

vitaanyaga „Inception Impact Assessment”3’ címen került nyilvánosságra. Az ESR ma az egyik 

pillére az Unió klímavédelmi rendszerének, mely éves üvegházhatású gázkibocsátás-

csökkentési célokat tűz ki a tagállamok számára a 2021-2030 időszakra. Súlyos hiba lenne 

ennek a rendszernek a felszámolása, amit pedig az Európai Bizottság javasol ebben az 

anyagban.  

Úgy látjuk, hogy az Európai Bizottság három javaslatváltozata bármelyikének a végrehajtása 

súlyos károkat okozna az Unió klímavédelmi rendszerében, és aláásna már bizonyított 

kibocsátáscsökkentő szakpolitikai megoldásokat. Az első és a harmadik változatban felvetett 

 
1 https://www.levego.hu/kiadvanyok/adocsalas-szemelygepkocsi-elszamolassal-es-egyeb-trukkokkel/  
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https://www.levego.hu/sites/default/files/kozuti_vasuti_kozlekedes_tarsadalmi_merlege_magyarorszagon_0.pdf  
3 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12656-Updating-Member-State-

emissions-reduction-targets-Effort-Sharing-Regulation-in-line-with-the-2030-climate-target-plan  
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megszüntetése az ESR-nek és ezzel a tagállami célkitűzések eltörlése tehát súlyos hiba lenne. 

Nem is csak azért, mert egy ilyen változás veszélybe sodorhatja a 2030-ra várhatóan kitűzésre 

kerülő 55-60 százalékos kibocsátáscsökkentést, de azért is, mert hiteltelenítené az Unió 

elkötelezettségét a klímakatasztrófa megelőzését szolgáló politika mellett.  

A Levegő Munkacsoport véleménye az, hogy nem eltörölni, hanem erősíteni kell a tagállami 

kibocsátáscsökkentési célokat, hozzáigazítva azokat az EU új 2030-as célkitűzéséhez. 

Hiányoljuk az Európai Bizottság javaslatából a „Nulla opció” változatot, vagyis a meglévő 

klímavédelmi rendszerek, a kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) és az ESR párhuzamos 

megerősítését. Csak komoly és hatékony kibocsátáscsökkentési célszámokkal és az elérésükhöz 

szükséges intézkedések megtételével biztosítható Európa népeinek megmaradása, a 

klímakatasztrófa elkerülése. 

Kérjük Miniszterelnök Urat, hogy az Európai Tanácsban tegyen meg mindent az ESR 

keretrendszer megerősítéséért, itthon pedig szorgalmazza, illetve saját hatáskörben tegye meg 

azokat az intézkedéseket, melyekre szükség van hazánk gazdaságának klímasemlegessé 

tételéhez az évszázad közepéig.  

Kérjük, tájékoztasson bennünket a decemberi tanácsülésnek az ESR-t és az ETS-t érintő 

határozataival kapcsolatos álláspontjáról. 

 

Köszönettel és üdvözlettel 
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