
Környezettudatosság és autózás?  

Mindenért az autók felelősek? 



Amiről nem, vagy nem eleget beszélünk  

• A károsanyag import dömping  

      az itthoni autók átlagéletkora 14 év! 

• Szociális dilemma vs környezetvédelem 

     olcsó áruk behozatala Ázsiából, öreg autók  

     közlekedés, szállítás, autózás 

 

 

• Egy kanadai tanulmány szerint az autók által okozott koromszennyezés 95, illetve 

a szén-monoxid-kibocsátás 93 százalékáért az autóparkban található járművek 25 

százaléka felel.  

 



A legnagyobb szennyezők 

 

• Háztartások – fűtés, hűtés, életszínvonal 

• Energiaipar 

• Ipar – ruhaipar, műanyagipar 

• Mezőgazdaság (gépek, kérődzők)  

• Katonaság 

• Hajózás 

• Légiközlekedés 

• Szilveszteri petárdák, tűzijáték 



Autózás és környezetterhelés 

• Alaptalanul tartják az autózást felelősnek a környezetszennyezésért  

• Az ipar, a szállítmányozás, a lakosság, a mezőgazdaság sokkal nagyobb mértékben 

szennyezi a levegőt 

 

Megjegyzés: *összesen, **százalékban 

Forrás: Bosch/German Federal Environmental Agency, G7-24.hu 



Hajózás 

 Ha a hajózási ágazat egy ország lenne, a 6. legnagyobb kibocsátó lenne a 

világon. Uniós szinten a tengeri szállításból eredő kibocsátás 

folyamatosan növekszik. 2015-ben a közlekedési ágazatból származó teljes 

uniós üvegház hatású gáz-kibocsátás 13%-a a tengeri szállítási ágazatból 

származott. A hajótulajdonosok 2019-től kötelesek végezni a nyomon 

követést és jelentéstételt.  

 

2020. Január 1-től az üzemanyag kéntartalmát 3,5%-ról 0,5%-ra kell 

csökkenteni.  gázolaj áramemelkedés várható, akár 20-30%-os  

A hajók kétharmada panamai zászló alatt lajstromozott, semmilyen szabály nem vonatkozik rájuk.  

6780 utas 

2100 személyzet 

363 000 liter nyersolaj/nap 

 

8 literes átlagfogyasztással 4,5 millió kilométernek felel meg, ez kb. 300 autó 

fogyasztása egy év alatt. 

 



Légiközlekedés 

Az osztrák környezetvédelmi hivatal szerint a 

légiforgalom utaskilométerenként 451 g szén-dioxidot 

bocsát ki, több mint dupláját a dízeles és benzines 

autókénak, nyolcszorosát a távolsági autóbuszokénak 

és több, mint háromszorosát a vasúténak. Ha a 

légiközlekedés egy önálló ország lenne, akkor 11. lenne 

egy CO2 kibocsátási rangsorban.  

Egyszerre kb. 15 000 – 20 000 gép repül és a napi 

forgalom  200 000 és 11 millió utas naponta.  



Az autók technológiai fejlődése és kibocsátás 

30 év fejlesztései: 

karburátoros autók   

kartergáz bevezetése a motorba, ahol az elégett   

benzin ellátó rendszerek zárt kialakítása,   

aktív szenes szűrőn keresztül működtek a motorok   

turbó technológia  

kipufogó gáz visszavezetés   

szelektív katalitikus reduktív rendszer (SCR) 

súlycsökkentés és formatervezés  

start-stop rendszer 



Az autók technológiai fejlődése és kibocsátás 



Autózás és környezettudatosság 

vezetési stílus 

autó kiválasztása – dízel, benzines, hibrid, elektromos 

autóhasználat – garázsban álló autó, car sharing 

műszaki állapot 

 

forgalomszervezés – felesleges kitiltások, politika 

utak állapota – körgyűrű, alagút 

adók és illetékek  

jogtisztaság – nepperek, szervizek, adózók 

energia termelés és felhasználás 



E-autók kilométerenkénti szén-dioxid-kibocsátása*  
 

Megjegyzés:  

* a villamos áramot előállító erőmű energia felhasználásából és az előállítás helyén történt szennyezésből adódóan 

** nem fosszilis nyersanyagból, hanem szél- és geotermikus energiából termelt áram 

 



Köszönöm a figyelmet! 


