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Határozati javaslat címe: A klímabérlet bevezetéséről 

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28. § (4) bekezdése alapján „A klímabérlet
bevezetéséről” címmel a mellékelt határozati javaslatot kívánjuk benyújtani.



 
 

...../2022. (.....) OGY határozat 

A klímabérlet bevezetéséről

Az  orosz-ukrán  háború  és  a  klímaváltozás  soha  nem  látott  kihívás  elé  állítja  az  országokat.
Egyszerre  kell  célul  kitűzni  az  orosz  energiafüggőség  csökkentését  és  a  zöld  átállást.  Nem
fogadható  el,  hogy  Európa  a  fosszilis  energia  megvásárlásán  keresztül  finanszírozza  Ukrajna
megszállását.  Ugyanakkor az sem megoldás,  ha az orosz olajat  szaudi  olajra,  az orosz földgázt
amerikai palagázra cseréljük.  Rendszerszintű változás szükséges  a teljes energiagazdálkodásban,
így  a  közlekedésben  is.  A  közösségi  közlekedéssel  radikálisan  lecsökkenthető  az  ágazat
energiaigénye és károsanyag kibocsátása, ezért növelni kell a közösségi közlekedést rendszeresen
használók  számát.  A klímabérlet  vonzóbbá  teszi  a  közösségi  közlekedést  és  segítséget  jelent
mindazoknak, akiknek az elszabadult energiaárak miatt nehézséget jelent a közlekedés.

1. Az Országgyűlés felszólítja a Kormányt, hogy
a) első  lépésben  egy  három hónapos  átmeneti  időszakra  vezesse  be  a  klímabérletet.  A

klímabérlet  országosan  megvásárolható,  Magyarországon  belül  –  a  helyjegyköteles
járatokat kivéve – minden állami és önkormányzati fenntartású közösségi közlekedési
szolgáltatásra érvényes havi bérlet, amelynek ára 5000 Ft.

b) a klímabérlet bevezetése során indítson szemléletformáló kommunikációs kampányt a
klímabérletről, a közösségi közlekedés előnyeiről.

c) indítson társadalmi egyeztetést a klímabérlet átmeneti időszakot követő fenntartásáról.
d) a  központi  költségvetésből  pótolja  a  közösségi  közlekedési  vállalatok  klímabérlet

bevezetése miatti bevételkiesését.
e) olyan mértékben fejlessze a közösségi közlekedést, hogy az az autózással szemben valós

alternatívát nyújtson.

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

Magyarország vesztésre áll a klímavédelmi harcban. Az üvegházhatású gázok kibocsátása 2013 óta
növekvő pályán volt, amit csak a COVID-19 miatti gazdasági visszaesés tört meg átmenetileg. A
közlekedés  adja  a  teljes  kibocsátás  23%-át.  2013  és  2019  között  az  üvegházhatású  gázok
kibocsátása  az  ágazatban  46%-kal  nőtt,  jóval  meghaladva  az  EU-ban  ugyanezen  időszakban
tapasztalt 8%-os átlagos növekedést. A Kormánynak láthatóan nincs elképzelése arra, hogy ezt a
kedvezőtlen  tendenciát  hogyan  fordítsa  meg.  A közösségi  közlekedés  nem  fejlődik  megfelelő
ütemben,  sőt  a  vasúti  mellékvonalakon  „járványügyi  menetrendet”  vezettek  be,  ami  a  járatok
ritkítását jelentette.
 
A  közlekedés  az  üvegházhatású  gázok  kibocsátásán  túl  hozzájárul  a  légszennyezéshez,  a
zajszennyezéshez és a dugókhoz. Magyarországon évente 14 ezer ember hal meg idő előtt a rossz
levegő miatt. Az EU-ban továbbra is Magyarország közlekedése az egyik legzsúfoltabb, a dugóban
elvesztegetett órák száma – főként a városokban – egyre nő (2020-ban több mint 42 óra/év volt
járművezetőnként, ami meghaladja az uniós átlagot) az Európai Bizottság adatai szerint.
 
A közösségi  közlekedés  egyszerre  jelent  megoldást  a  környezeti-  és  klímaválságra,  valamint
csökkenti  az  orosz  energiafüggőséget.  A  közösségi  közlekedés  rendkívül  hatékony
energiafelhasználással rendelkezik: egy utaskm megtételéhez vasúttal tizedannyi energia szükséges,
mint személygépkocsival.  Ebből következik,  hogy a közösségi közlekedés fejlesztése,  vonzóbbá
tétele  kiemelt  kormányzati  feladat  kellene  legyen.  Minél  több  ember  választja  a  közösségi
közlekedést az autózás helyett, annál élhetőbbek lesznek településeink és annál kevésbé függünk az
orosz olajtól.
 
A klímabérlet bevezetésének célja, hogy vonzóbbá tegye a környezetbarát közösségi közlekedést,
valamint  segítséget  nyújtson mindazoknak,  akiknek az elszabadult  energiaárak miatt  nehézséget
jelent  a  közlekedés.  A kedvezményes,  havi  5000  Ft-os  ár,  valamint  az  egész  országra  való
érvényesség  az eddigieknél  jóval  versenyképesebbé teszi  a  közösségi  közlekedést  az  autózással
szemben. Aki ma Budapest agglomerációjából jár dolgozni a fővárosba, akár három bérletet is kell
vennie (helyi közlekedés, MÁV, BKK). A klímabérletten mindez egyben elérhető lesz, egyszerűen,
olcsón.  Azt  várjuk,  hogy  a  klímabérlet  hatására  jelentősen  megnő  a  közösségi  közlekedést
használók száma, ezzel párhuzamosan csökken a személygépkocsis közlekedés volumene.
 
Javasoljuk,  hogy  a  klímabérlet  bevezetését  kísérje  erőteljes  szemléletformáló  kommunikációs
kampány.  A bevezetést  egy  három  hónapos  átmeneti  időszakra  célszerű  megtenni.  A második
hónapban induljon társadalmi egyeztetés arról, hogy milyen hatással járt a klímabérlet és maradjon-
e véglegesen.
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A  klímabérlet  finanszírozását  nem  szabad  ráterhelni  a  kivéreztetett  önkormányzatokra.  A
klímabérlet jelentős bevételkiesést okozhat a közösségi közlekedési vállalatoknak, bár ezt a várható
forgalomnövekedés részben kompenzálni fogja.  A bevételkiesést  a központi  költségvetésből kell
pótolni.  Az államnak ezen a  módon is  ki  kell  fejeznie,  hogy a  közösségi  közlekedést  részesíti
előnyben a közúti közlekedéssel szemben.
 
Németországban  2022.  júniustól  vezettek  be  egy  hasonló  bérlettípust,  amely  Palkovics  László
szerint  is  hatalmas  siker,  hatására  nagyon  sokan  tértek  át  az  autóhasználatról  a  közösségi
közlekedésre. Egy vizsgálat szerint Németország huszonhat városából huszonháromban csökkentek
a  dugók  a  9  eurós  bérlet  bevezetése  után,  az  ingázók  pedig  hamarabb  beértek  reggelente  a
munkahelyükre.
 
A Kormány vizsgálja a klímabérlet hazai bevezetését, azonban Koncz Zsófia arról is beszélt, hogy
nem kell sietni, mivel Németországgal ellentétben Magyarországon van hatósági üzemanyag-ár. Ezt
nagyon álságos érvnek tartjuk,  hiszen minden egyes nap, amíg nem vezetik be a  klímabérletet,
emberek ezrei maradnak az autónál, ezzel növelve a légszennyezést, a zajt, a dugókat és a szén-
dioxid  kibocsátást.  Mi,  zöldek  azt  képviseljük,  hogy  nagyon  is  sietni  kell  a  közlekedés  zöld
átállításával!
 
Fontos megjegyezni, hogy önmagában a klímabérlet nem tudja megoldani az összes közlekedési
problémát. Ahol nem megfelelő minőségű a közösségi közlekedés, ott akkor sem fogják használni,
ha olcsó. Ezért a Kormány feladata, hogy a közösségi közlekedés fejlesztését kezelje kiemelten és
végezze el  azokat az átszervezési feladatokat és infrastrukturális  beruházásokat,  amelyek után a
közösségi közlekedés legalább a városi térségekben az autózás alternatívája lehet.
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