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Tĺsztelt Kópviselő.testůilet!

Magyaroľszéry Korĺĺrźnya a Jedlik Ányos Tewbez kapcsolódóan jóvĺáhagyta a Jędlik Cselekvési Teľvet,
amelynek első lépése volt, hogy 20I5.ju1ius 1. napjával amagyaÍ szabéiyozásban is bevezetésre keľült a
kĺiľnyezetkímélő gépjármű fogalmą amely gépjĺáľművek zöld alapszínnel ellátott forgďmi renďszámtáblźt
igényelhetnek. A cél, hogy 2020-ig a MagyarorszĘoĺ forgalomban lévő jáľmiĺvek |,S%o-a elektľomos autó
legyen.

Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmesteľ

A képviselő-testtlleti ülés időpontj a:2015. december 03. . sz. napiľend

Tárry: Táfiékoztató Buđapest főváros kőzigazgatásĺ teľĺiletén a járművel várakozás
ľendjének erységes kialakításáľól, a váľakozás díjáľról és az ĺtzemképtelen jármĺĺvek
táľolásának szabá'tryozátsáľóI szĺóló 30/2010. (vI.4.) Főv. Kĺy. ľendelet módosításáľól

Anapiĺendet nyílt tilésen kell tĺíľgyalni, dĺjntés nem szfüséges.
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A közuti jĺĺľmiivek foľgalomba helyezésének és foľgalomban tartasĺának miĺszaki feltételeiĺől szóló 611990.

(IV. 12.) KöHÉM rendelet 2. $ (6)-(8) bekezdése szabáIyozzaakorĺyezetkímélő gépkocsi fogalĺnát, amely.
nek éľtelľnében:

,, (6) A rendelet allralmazásóban ldrnyezetkímélő géptacsi: az elefuromos géplĺocsi, továbbó a nulla emissziós
gépkocsi.

(7) A rendelet allralmazásóban elektromos géplcocsi:

a) a tisztán elehromos géplacs| amelynek a hajtáslánca legalább eg elektromos energiatároló eszlrözt,

elelďromos óram ótalakító egłséget, és olyan eleWromos gépet tartalmaz, amely a géplacsi meghajtására
szolgóló tárolt elehromos energiát mechąnilrai energiavá alakítja és a géplacsi meghajtásóhoz más erőfor-
rással nem rendelkezik (5E ĺu)rnyezetvédelmi osztálý;

b) a kĺ)tső töltésű hibrid elektromos géplrocsi (ptug-in hibrid géptacsi), amely glári kiąlakítósa szerint ren-
dettrezik olyan csatlaknzóval és óramátalakítóval, ami lehetővé teszi az elektromos energiatárolójának külső
elehromos energiaforrásból történő feltaltését, eleWromos iizemben a hatótavolsága - az ENSLEGB 101.

számú előírós szerint mérve - legalább 25 km (5P ldrnyezetyédelmi osztály);

c) a növelt hatótavolsógli hibrid elektromos géplmcsi, amely a b) pontbanfoglaltalcrlak megfelel és hatótávol-
sága tisztón elektromos hajtđssal legalóbb 50 km (5N karnyezetvédelmi osztálý.

(8) A rendelet alknlmazásában nulla emissziós gépkacsi: az a gépkocsi, amely rendeltetésszerű használata
során nem bocsát ki ąz e rendeletben szabályozott légszennyező anyagot (5Z kôrnyezetvédelmi osztálý.,'

Budapest Közgýlése 20|5.12.02-án módosította a Budapest füvaros kozigazgatrási teľiiletén a jĺĺrmúvel

vźrakozás ľendjének egységes kialakításáÍől, várakozĺís díjáÍóI és az tizemképtelen jáľművek tĺĺĺolásának
szabáiyozźsańI szőIő 3012010. (VI.4.) Fővláľosi Kĺizgyűlés ľendeletét, amely szerint a 3012010. (VI.4.)

Fővrĺrosi Közgyíílés ľendelete a kĺĺvetkező 25lA. $ -sď egészül ki:

,,25/A. $ A zôld alapszínnel ellátott forgalmi rendszómmal rendelkező környezetkímélő gépkocsi szdmóra

Budapest Jőváros lözigazgatási tertiletén beltłl a váralrozás díjmentes.',

Fentebb leírt módosítással a Fővaľosi Kĺizgyűlés azolđalapszínnel ellátott foľgalmi ľendszámmal renđelkező

környezetkímélő gépjĺĺľmÍivek szĺĺmáta a fovźnos teľiiletén ingyenessé tette a paľkolást azzal, hogy két év

múlva aszabáiyozás felülvizsgźlataszĺikséges. E jogszabályivtitozás célją hogy a fővĺĺľosi közlekedésben a

benzin és dízel meghajtású gépjárművek helyett nagyobb aľányban terjedjenek el a környezetkímélő
gépjáľművek, csökkentve ezzeI a fővaľos komyezeti teľhelését.

A Józsefuiáľosi onkoľmźnyzat kiemelt céljai kozé tartozik a kömyezet saját ęszközökkel biztosítható lehető

te|jesebb köní védelme keľületi viszonylatban, vďamint a globális köľnyezetvédelem fontosságanak

hangsúlyozasa, ide értve mind a keľĹileti lakosok környezettudatos életmódľa <isztönzését, mind a

kcirnyezetkímélő technotógiák és eljaľások ďkďmazását. A köľnyezetvédelmi célú elképzeléseket - mint
például azpla Bolygónk elnevezést viselő, klímaváltozás megakadźiyozasáértkialakított kezdeményęzés _ a

Józsefułĺľosi onkorm ányzat hatfuozoĺtan tÁmogatj4 az i|yen táÍgytt felhívĺĺsokat a lakosság széles köľében

népszenísíti.

A k<iľnyezetľudatos közlekedési szemlélet minél szélesebb körÍĺ bevezetésével a Józsefuĺáľosi onkoľmźnyzat
teljes mértékbęn egyetéľt, és üđvözli a Fővĺĺrosi Közgytités fentebb hivatkozott dĺĺntését. Mindęn lehetséges

eszkozze| ető kívínja segíteni az ęhhez sziikséges jogszabźiyi kĺimyezet mielőbbi kialakítĺsát, mely
hatékonyan ĺisztön<izheti a lakosságot a kö'rnyezetbarátjĺĺrművek hasnlá|atźlra. Józsefuáľos elkötelezett a

kĺirnyezetkímélő gépjĺĺľmiĺvek etterjedéséhez szfüséges infrastľrrkhira kiépiilésének elősegítésében és

tĺĺmogatásában. 
)



A 26120|0. (VI.18.) ĺinkoľmányzati rendelęt, ĺisszhangban a Íővaľosi rendelette|, vá|tozatlan formában
biztosítja a vźrakozásí hozzźtjLĺrulásokat a lakosság, gazdźlkodő szeľvezetek, ľendészeti szeľvek és
egészségiigyi szolgálatok részére.

Budapest, 2015. december 2.
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