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Budapest, 2017. március 31. 
 
Az Európai Parlament magyar képviselői részére 
 
 
 
 
Tisztelt Képviselő Úr/Asszony! 
 
  
Várhatóan a jövő héten szavaz az Európai Parlament a személygépkocsik 
típusbevizsgálásának rendszeréről (Type Approval Framework Regulation) készült Dalton-
jelentésről. A cél a dízelbotrány folyományaként napvilágot látott típusbizonyítvány-kiadási 
anomáliák elkerülése a jövőben. Úgy látjuk, hogy a vonatkozó irányelv számos eltérő 
értelmezésre ad lehetőséget, ami miatt a nemzeti hatóságok által kiadott típusbizonyítványok 
mögött eltérő teljesítmények, károsanyag-kibocsátási tulajdonságok vannak. Ezeknek az 
eltéréseknek a csökkentése, a gépkocsik károsanyag- kibocsátásainak a tagállamokban 
egyforma mérése, kezelése érdekében szükség van egy uniós szintű testület létrehozására, 
amely összehangolja a nemzeti közlekedési hatóságok munkáját. Ezért kérem, hogy 
támogassa a szavazáskor azt a módosító indítványt, amely egy uniós gépjármű-felügyeleti 
testület, az EU Vehicle Surveillance Body felállításáról szól. Ennek létrejöttével alakulhat ki 
egy olyan hálózat az Európai Unióban, amely képes a gépkocsipiac felügyeletére, és 
gondoskodni tud arról, hogy ne csak a prototípusok, de a gyárakból kigördülő 
személygépkocsik is minden tekintetben megfeleljenek az előírásoknak. Vagyis a vásárlók 
pontosan azt kapják, ami a típusbizonyítványokban, a prospektusokban, a gépkönyvekben le 
van írva.  

A dízelbotrányban megerősítést nyert, amit már korábban is tudtunk: a személygépkocsik 
károsanyag-kibocsátása és üzemanyag-fogyasztása a mindennapi használatban lényegesen 
magasabb, mint ami a típusbizonyítványukban van, és mint amit a jogszabályok előírnak. Az 
eltérés egyes szennyező anyagok esetében akár ötszörös is lehet. Így aztán napjainkban már 
mintegy 29 millió olyan Euro 5 és Euro 6 minősítésű személygépkocsik járja az utakat, 
amelyek jóval többet fogyasztanak és sokkal nagyobb levegőszennyezést okoznak annál, mint 
amit feltételezünk róluk. De hiába tudunk erről, eddig egyetlen nemzeti közlekedési hatóság 
sem tett semmit azért, hogy legalább a jövőben eladott autóknál változzon a helyzet, és a 
használat közbeni üzemanyag-fogyasztás és károsanyag-kibocsátás közeledjen a papír 
szerintihez.  

Ezért van szükség egy független, a személygépkocsik károsanyag-kibocsátásának vizsgálatát 
hatékonyan összehangolni képes uniós felügyelő testületre. Egy ilyen testület el tudja érni, 
hogy egy gépkocsitípusnak az egyik tagállamban észlelt hiányosságait minden tagállamban 
javítsa a gyártó, illetve ha kiderül, hogy félrevezette a vásárlókat, akkor jóvátételt adjon.  

Kétségtelen, hogy egy ilyen felügyelő testület fenntartásának költségét a gépkocsivásárlók 
fogják megfizetni, de ez a költség gyorsan megtérül, ha az új gépkocsik fogyasztása használat 
közben nem lesz tíz-ötven százalékkal magasabb, mint a hivatalos, ahogy az manapság 
gyakorta előfordul.  
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Kérem, a személygépkocsik vizsgálata áttekinthetőségének biztosítása, a 
gépkocsihasználók biztonsága és használati költségeik csökkentése érdekében szavazza 
meg Ön is az EU Vehicle Surveillance Body létrehozását előíró módosító indítványt.  

  

 Köszönettel és üdvözlettel: 
 
 

Lukács András 
elnök 

 
 

 
A témával foglalkozó anyagainkból:  

1. Folytatódik az autóvásárlók félrevezetése; https://www.levego.hu/hirek/2016/12/folytatodik-
az-autovasarlok-felrevezetese  

2. Autók fogyasztása: ígéret és valóság; https://www.levego.hu/kapcsolodo-anyagok/autok-
fogyasztasa-igeret-es-valosag  

3. Kipufogógáz botrány 2.0; https://www.levego.hu/kapcsolodo-anyagok/kipufogogaz-botrany-20 
4. Bele lehet halni a nitrogéndioxidba is; 

https://www.levego.hu/hirlevelek/lelegzetnyi/2016/01/bele-lehet-halni-a-nitrogendioxidba-is-
2015-december  

5. Van-e joga az Európai Bizottságnak felvizezni az Euro 6 előírásokat? 
https://www.levego.hu/kapcsolodo-anyagok/van-e-joga-az-europai-bizottsagnak-felvizezni-az-
euro-6-eloirasokat  

6. Az eddig feltételezettnél is súlyosabb egészségügyi károkat okoz a légszennyezés 
https://www.levego.hu/hirek/2013/07/az-eddig-feltetelezettnel-is-sulyosabb-egeszsegugyi-
karokat-okoz-a-legszennyezes  

 
  
 


