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Támogatóink:



https://www.levego.hu/site/assets/files/5986/euki.pdf
https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/p

ublications/2018_11_HU_EUKI_report_FINAL_0.pdf



https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0842&from=EN

Climate Action Regulation (CAR)

Magyarország:

2030-ig 

7%-os üvegházgáz-kibocsátáscsökkentés

(2005-höz képest)

Az Európai Parlament és a Tanács 2018/842 Rendelete (2018. május 30.) 

a Párizsi Megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében 

a tagállamok által 2021-től 2030-ig kötelezően teljesítendő, az éghajlat-politikai 

fellépéshez hozzájáruló éves üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentések 

meghatározásáról, valamint az 525/2013/EU rendelet módosításáról



Forrás: https://unfccc.int/process/transparency-and-reporting/reporting-and-review-under-the-

convention/greenhouse-gas-inventories-annex-i-parties/submissions/national-inventory-submissions-2017 

Az összes CO2-kibocsátás 

és a közlekedési eredetű 

CO2-kibocsátás

alakulása Magyarországon 

1985 és 2015 között 

(1000 tonna) 



Forrás: https://unfccc.int/process/transparency-and-reporting/reporting-and-review-under-the-

convention/greenhouse-gas-inventories-annex-i-parties/submissions/national-inventory-submissions-2017 

A közlekedési eredetű 

CO2-kibocsátás

alakulása Magyarországon 

1985 és 2015 között 

közlekedési alágazatok

szerinti megosztásban

(1000 tonna) 



https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8869789/8-04052018-BP-EN.pdf/e7891594-5ee1-4cb0-

a530-c4a631efec19



Bázisév: 2005

Forrás: Magyarország Nemzeti Energia- és Klímaterve (tervezet), 2018
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/hungary_draftnecp.pdf



Forrás: Magyarország Nemzeti Energia- és Klímaterve (tervezet), 2018
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/hungary_draftnecp.pdf



Bázisév: 2005

Forrás: Magyarország Nemzeti Energia- és Klímaterve (tervezet), 2018
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/hungary_draftnecp.pdf



Forrás: Magyarország Nemzeti Energia- és Klímaterve (tervezet), 2018
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/hungary_draftnecp.pdf



A T&E számításai

A közúti közlekedés 

CO2-kibocsátása

Magyarországon

szokásos üzletmenet esetén 

2030-ban 15,6 Mt lenne, pedig 

a CAR szerint csak 10,7 Mt

engedélyezett, ha a közlekedési 

ágazat kibocsátása arányosan 

csökken.



UNFCCC reporting by Member States: https://unfccc.int/process/transparency-and-reporting/reporting-and-review-

under-the-convention/greenhouse-gas-inventories-annex-i-parties/national-inventory-submissions-2018

Az egyes közlekedési módok részaránya az összes közúti közlekedés 

CO2-kibocsátásában 2016-ban Magyarországon



https://www.levego.hu/sites/default/files/Hungary%20Report%20on%20the%20Decarbonisation%20of%20Transport%20(EUKI%20Project).pdf



I. Módváltás

1. Személyszállítási módváltások

2. Teherszállítási módváltások



II. Gazdasági eszközök
3. Üzemanyagadók emelése (Nem!)

4. Országos kilométer- és szennyezésarányos útdíj minden 

közúti gépjárműre

5. Városi útdíj

6. Parkolási díjak

7. A személygépkocsi-használat elszámolásának átalakítása

8. A regisztrációs adó átalakítása

9. A gépjárműadó átalakítása

10. Környezetbarát infrastruktúra-fejlesztés

11. Az uniós források hatékonyabb felhasználása

12. Zöld közbeszerzés

13. A helyi termelés és fogyasztás ösztönzése



https://www.portfolio.hu/vallalatok/tenyleg-olyan-draga-a-benzin-magyarorszagon-itt-az-igazsag.1.291714.html 

Üzemanyagadók emelése?



https://www.levego.hu/sites/default/files/dugodij-javaslat-lmcs.pdf

Országos kilométer- és 

szennyezésarányos útdíj 

minden közúti gépjárműre

Városi útdíj Budapesten





A közúti és vasúti közlekedés társadalmi 

költségei Magyarországon: 
http://www.levego.hu/sites/default/files/kozuti_vasuti_kozlekedes_t

arsadalmi_merlege_magyarorszagon_0.pdf

A Levegő Munkacsoport által készített 

összefoglalója és értékelése:
http://www.levego.hu/sites/default/files/kozlekedes-koltseg-

osszefogl_110619.pdf

A személygépkocsi-használat 

elszámolásának átalakítása

https://www.levego.hu/kiadvanyok/adocsalas-

szemelygepkocsi-elszamolassal-es-egyeb-trukkokkel/



Közút Vasút

Össze-

sen

Személy-

gépkocsik

Teher-

gépkocsik

Helyközi

autóbusz

Össze-

sen

Személy-

szállítás

Teher-

szállítás

Államháztartási 

bevételek (mrd Ft)

790,8 540,6 230,1 12,6 1,0 0,6 0,4

Államháztartási 

kiadások (mrd Ft)

1034,9 547,9 358,5 92,5 183,9 142 41,9

Államháztartási 

egyenleg (mrd Ft)

-244,1 -7,3 -128,4 -79,9 -182,9 -141,4 -41,5

Szállítási teljesítmény 

(millió átkm, ukm)

39290 36887 11784 9584 10167

Fajlagos költség 

(Ft/átkm, Ft/ukm)

-0,2 -3,5 -6,8 -14,8 -4,1

Externális hatások 

(mrd Ft)

-1307,8 -737,1 -364,3 -14,4 -26,8 -21,6 -5,1

Kibővített egyenleg 

(mrd Ft)

-1551,9 -744,4 -492,7 -94,3 -209,7 -163 -46,6

Kibővített fajlagos 

költség (Ft/átkm, Ft/ukm)

-18,9 -13,4 -8,0 -17,0 -4,6

Egyéb verseny-torzító 

tényezők (adócsalás, adóel-

kerülés, kamionstop), (mrd Ft)

-1513,1 -1237 -276,1 0 0 0 0

Teljes egyenleg 

(államháztatás+ 

+externália+egyéb), (mrd Ft)

-3065,0 -1981,4 -768,8 -94,3 -209,7 -163,0 -46,6

Teljes fajlagos költség 

(Ft/átkm, Ft/ukm)

-50,4 -20,8 -8,0 -17,0 -4,6

A közúti és vasúti közlekedés kibővített államháztartási mérlege kiegészítéssel 2006-ban



https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5jz14cg1s7vl-

en.pdf?expires=1559401348&id=id&accname=guest&checksum=E2841803C90E6321EA22E9EE02A6D333



https://levegomunkacsoport.blog.hu/2018/12/13/macron_tanulhatott_volna_ghanatol



http://www.imf.org/external/pub

s/ft/wp/2011/wp11167.pdf

2010 előtt:

Évi 60 milliárd dollár energiatámogatás 

(főleg üzemanyagok)

Energiaár-reform (2010):

A támogatás azonnali teljes megszüntetése →

→ 4-20-szoros energiaár-emelkedés

A teljes bevétel visszaadása havonta

• a lakosság 80 százalékának,

• a közintézményeknek, 

• a vállalatoknak (energiahatékonysági 

beruházásokra)

KOMMUNIKÁCIÓ!

Üzemanyagár-emelés népszerűen

(az iráni példa)



Résztvevő szervezetek:

„Egy uniós költségvetés az éghajlatért” 

Támogatók:



https://www.levego.hu/hirek/2019/04/unios-koltsegvetessel-az-eghajlatert/



https://bankwatch.org/sites/default/files/

enfants-terribles.pdf



III. Közösségi gazdaság

14.Közautó

15.Telekocsi

16.Közkerékpár



Photo by Kim Gorga on Unsplash

Photo by Jonas Nordberg on Unsplash

https://unsplash.com/photos/p3ViLmVgVJ4?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/search/photos/glass-of-milk?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/photos/XP22kvQoPNk?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/search/photos/cow?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


96%



https://www.mollimo.hu/

https://www.drive-now.com/hu/hu/budapest/

https://www.greengo.hu/



=

http://www.uidownload.com/free-vectors/beetle-cars-195601

1 közautó

й

10-15 személyi tulajdonban lévő autó



https://www.zencar.eu/



IV. Villanymobilitás

17.A megújuló energiák részarányának növelése

18.A közlekedés villamosítása

19.E-közautó elterjesztése

20.Könnyű elektromos járművek elterjesztése

21.Villanybuszok elterjesztése



https://www.youtube.com/watch?v=1Qm1fcp0qi8 видео

https://www.youtube.com/watch?v=pCdw9Ltxs9k



https://www.youtube.com/watch?v=lFFjPUF3M5U&feature=youtu.be



V. Adminisztratív, ill. technikai 

intézkedések
22.A tömegközlekedési járművek forgalmi előnyben részesítése

23.A tömegközlekedési járművek, pályák korszerűsítése

24.A járművek jobb karbantartása

25.Sebességkorlátozások

26.Alacsony kibocsátási övezetek létrehozása

27.Forgalomcsillapítás

28.A kerékpározás feltételeinek javítása

29.A gyalogos közlekedés feltételeinek javítása

30.Fenntartható városi közlekedési tervek elkészítése

31.Munkahelyi közlekedési tervek elkészítése, megvalósítása

32.A városi teherszállítás jobb szervezése (city logisztika)

33.Megfelelő területhasználati szabályozás

34.Szigorúbb szmogriadó



Alacsony kibocsátási övezetek

https://urbanaccessregulations.eu/



A Magyarországon újonnan forgalomba állított 

új és használt autók számának alakulása 

2007 és 2018 között 

Forrás: 

https://www.napi.hu/magyar_vallalatok/valtozas_elott_all_a_magyar_hasznaltauto-piac.652691.html

http://www.automotor.hu/hasznalt-auto/iden-akar-750-ezer-hasznalt-auto-is-gazdat-cserelhet/

https://www.vezess.hu/magazin/2019/01/07/hasznaltan-behozott-autok-toplista-2018/

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/jel/jel1812.pdf



A személygépkocsik átlagos életkorának alakulása  

Magyarországon 2002 és 2017 között 

Forrás: http://www.ksh.hu/docs/eng/xstadat/xstadat_annual/i_ode002.html



VI. Intelligens közlekedési 

rendszerek
35. Intelligens közlekedési kommunikációs rendszerek

36.Egységes nemzeti tömegközlekedési rendszer

37.Jobb közlekedésirányítás

38.A károsanyag-kibocsátások ellenőrzése az utakon

39.Ökovezetés



VII. Horizontális intézkedések

40.A fenntartható közlekedés intézményi hátterének 

erősítése

41.A jogszabályok betartatása

42.Az átláthatóság növelése

43.Széles körű tudatformálás

44.A közlekedéssel foglalkozó környezetvédelmi 

civil szervezetek munkafeltételeinek javítása

45.A fenntartható közlekedéssel kapcsolatos K+F 

fokozott támogatása



http://w1.siemens.com/entry/cc/features/urbanization_development/all/en/pdf/report_en.pdf

Európai Zöld Nagyváros Mutató

30 európai nagyváros 

30 országban

Az

és a közös projektje

2009. december



A városok környezetvédelmi szempontú rangsora



A civil szervezetekben való részvétel összefüggése 

az Európai Zöld Városok Mutatójában elért helyezéssel



VIII. Állásfoglalások

az Európai Tanácsban
46.Összefogás az éghajlatvédelemben élen járó 

országok kormányaival



https://infostart.hu/gazdasag/2019/05/29/szijjarto-peter-nem-

tamogatjuk-az-autoipar-brusszeli-korlatozasat

https://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-

kulugyminiszterium/hirek/magyarorszag-nem-tamogat-a-bajor-autoipar-

helyzetet-ronto-brusszeli-kezdemenyezeseket



www.levego.hu

Köszönöm 

a megtisztelő figyelmüket!


