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NASA



Ebbe rendkívül vékony légkörbe az emberiség naponta 110 millió tonna, 
globális melegedést okozó szennyezőanyagot ömleszt.



A hirosimai 
atombomba-robbanás
Forrás: wikipedia

Az emberi tevékenység 
következtében eddig 
csapdába ejtett energia 
mennyisége napi 400,000 
hirosimai atombomba 
felrobbantásának felel meg.



Az időjárással összefüggő jelentős természeti csapások számának 
alakulása 1980 és 2017 között 

Forrás: 2017 Munich Re, Geo Risks Research, NatCatSERVICE. 2018, január



FAO Food Price Index, 
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/

A világ élelmiszerárainak alakulása 
2000 és 2018 között

(2002-2004=100)



https://mashable.com/2015/03/02/global-warming-syria-civil-war/?europe=true#xlys6iNDyiqU

A 2006 és 2010 közötti szárazság Szíria virágzó
mezőgazdasági területeinek 60%-át sivataggá változtatta.



Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke: 
„Az éghajlatváltozás egy új migrációs 
jelenség egyik fő oka. A klímamenekültek 
egy új kihívást fognak jelenteni – ha nem 
cselekszünk gyorsan.”
(“Climate change is even one of the root causes of a new migration 
phenomenon. Climate refugees will become a new challenge – if we do not 
act swiftly.”)

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5614_en.htm
https://www.unicef.org/media/media_100820.html

John Kerry, az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztere 
(2015): 
„Ha azt gondoljuk, hogy a bevándorlás ma nagy kihívás 
Európa számára a szélsőségesek térnyerése miatt, akkor 
várjuk csak meg, mi történik, ha majd nem lesz elegendő
ivóvíz, nélkülözni kell az ennivalót, vagy embercsoportok 
egymás ellen harcolnak a puszta létükért.”
(“You think migration is a challenge to Europe today because of extremism, wait until you see 
what happens when there's an absence of water, an absence of food, or one tribe fighting 
against another for mere survival.”)

https://euobserver.com/environment/130183



https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/2018_04_CO2_emissions_cars_The_facts_report_final_0_0.pdf

A közlekedés a legnagyobb 
szén-dioxid-kibocsátó ágazat
Európában (27%)



https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/2018_04_CO2_emissions_cars_The_facts_report_final_0_0.pdf

Európában a közlekedés 
az egyetlen ágazat, amelynek 
a CO2-kibocsátása szinte 
folyamatosan és nagymértékben 
növekszik



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

Climate
Action
Regulation
(CAR)



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) 



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



Év 2005 2020 2030

Forgató-
könyv

Tény Szokásos 
üzlet-
menet

Kibocsátás-
megosztás

Zöld Szokásos 
üzlet-
menet

Kibocsátás-
megosztás

Zöld

Közlekedés 
(PJ)

192 262 224 200 285 212 190

Közlekedés 
(2005=100)

100 136 117 104 148 110 99

Összes (PJ) 1126 1349 1113 1059 1476 1147 1034

A várható primerenergia-fogyasztás Magyarországon 
a Nemzeti Energiastratégia szerint (2011)

Idézi: http://docplayer.hu/493509-Nemzeti-kozlekedesi-strategia-nks.html



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.



Az egyes közúti közlekedési 
módok CO2-kibocsátásának 
csökkenése 2030-ra 
Magyarországon
az Európai Bizottság 
üzemanyaghatékonyság-javítási 
javaslatának elfogadása esetén 
(változatlan egyéb feltételek 
mellett) 

A T&E számításai



Az egyes közúti közlekedési 
módok CO2-kibocsátásának 
csökkenése 2030-ra
Magyarországon 
a Tiszta Közlekedés Nemzetközi 
Tanácsának (ICCT*)
üzemanyaghatékonyság-javítási 
ajánlásának elfogadása esetén 
(változatlan egyéb feltételek 
mellett) 

A T&E számításai

*International Council on Clean 
Transportation



https://hu.wikipedia.org/wiki/Jevons-
paradoxon#/media/File:PSM_V11_
D660_William_Stanley_Jevons.jpg

Jevons-paradoxon

https://www.newyorker.com/magazine/2010/12/20/the-efficiency-dilemma



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



A Magyarországon újonnan forgalomba állított 
új és használt autók számának alakulása 

2007 és 2017 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/



A személygépkocsik átlagos életkorának alakulása  
Magyarországon 2002 és 2017 között 

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



https://www.euki.de/

https://www.transportenvironment.org/

„A közlekedés dekarbonizációja”
projekt

EU + Lengyelország, Magyarország, Olaszország, Románia, Spanyolország



https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/2018_07_E
S_EUKI_Final_vEN.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. Személygépkocsi-használat elszámolás 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



III. Közösségi gazdaság

14.Közautó

15.Telekocsi

16.Közkerékpár



IV. Elektromobilitás

17.A megújuló energiák részarányának növelése

18.A közlekedés villamosítása

19.E-közautó elterjesztése

20.Könnyű elektromos járművek elterjesztése

21.Elektromos buszok elterjesztése



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



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



VIII. Állásfoglalások
az Európai Tanácsban

46.Összefogás az éghajlatvédelemben élen járó
országok kormányaival



www.levego.hu
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