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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 

 .../2022. (...) önkormányzati rendelete 

a Budapest Főváros szmogriadó-tervéről szóló 69/2008. (XII. 10.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Budapest Főváros Közgyűlése a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 

törvény 48. § (5) bekezdése a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, és a környezet védelmének 

általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdése a) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

A Budapest Főváros szmogriadó-tervéről szóló 69/2008. (XII. 10.) önkormányzati rendelet 

a) 2/A. § (3) bekezdés c) pontjában az „Információs” szövegrész helyébe az „Irányító” szöveg, 

b) 8. § (2) bekezdés b) pontjában a „fővárosi kerületek jegyzőit, hogy fokozottan ellenőrizzék az 

avar és kerti hulladék nyílt téri égetésének esetleges tilalmát” szövegrész helyébe a 

„hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságokat a hulladékok égetésére vonatkozó 

tilalmak ellenőrzésére” szöveg, 

c) 9. § d) pontjában a „fővárosi kerületek jegyzőit, hogy fokozottan ellenőrizzék az avar és kerti 

hulladék nyílt téri égetésének esetleges tilalmát” szövegrész helyébe a „hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező hatóságokat a hulladékok égetésére vonatkozó tilalmak 

ellenőrzésére” szöveg, 

d) 10. § a) pontjában a „gépjárművek, továbbá az érvényes budapesti taxiállomás-használati 

hozzájárulással rendelkező személytaxi-szolgáltatást végző gépjárművek” szövegrész helyébe 

a „gépjárművek” szöveg, 

e) 10/A. § a) pont aa) alpontjában az „„5”,” szövegrész helyébe az „„5”, ha a gépjármű 

hajtóanyaga a forgalmi engedély adata szerint benzin, vagy ha a gépjármű a forgalmi engedély 

adata szerint kizárólag gázüzemű vagy elektromos meghajtású,” szöveg, 

f) 10/A. § a) pont ac) alpontjában az „„5N”,” szövegrész helyébe az „„5N”, ha a gépjármű 

hajtóanyaga a forgalmi engedély adata szerint benzin,” szöveg, 

g) 10/A. § a) pont ad) alpontjában az „„5P”,” szövegrész helyébe az „„5P”, ha a gépjármű 

hajtóanyaga a forgalmi engedély adata szerint benzin,” szöveg, 

h) 10/B. §-ában a „háromévenként” szövegrész helyébe a „kétévenként” szöveg 

lép. 

 

2. § 

Hatályát veszti a Budapest Főváros szmogriadó-tervéről szóló 69/2008. (XII. 10.) önkormányzati 

rendelet 10/A. § a) pont af) alpontja. 
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3. § 

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) Az 1. § d)–g) pontja és a 2. § 2022. november 1-jén lép hatályba. 

 

 

dr. Számadó Tamás 

főjegyző 

Karácsony Gergely 

főpolgármester 
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Általános indokolás 

Budapest Főváros szmogriadó-tervéről szóló 69/2008. (XII. 10.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 10/B. §. szakasza szerint a Fővárosi Közgyűlés legalább háromévenként 

felülvizsgálja a riasztási fokozat időszakában nem korlátozható gépjárművek körét, ami időszerűvé 

és a feldolgozott adatok alapján indokolttá is vált. 

  

A Rendelet módosításainak a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 

törvény 48. § (3) bekezdésében, és a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 

20. § (4) bekezdésében foglalt előírásoknak megfelelő előzetes véleményeztetése megtörtént. Az 

illetékes államigazgatási szervek, hatóságok által adott véleményeket a közgyűlési előterjesztés 

mellékletként tartalmazza. 

  

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a alapján a rendelet 

tervezethez hatásvizsgálat készült, melyet a közgyűlési előterjesztés mellékletként szintén tartalmaz. 

A Jat. 19. § (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően megtörtént a lakosság közvetlen tájékoztatása 

a www.budapest.hu honlapon keresztül annak érdekében, hogy az érintettek tudomást szerezzenek a 

készülő rendelet-tervezetről. 

Részletes indokolás 

Az 1. §-hoz  

A javaslat a) pontjában a szmogriadós intézkedések végrehajtásában érintett szerv névváltozása miatt 

szükséges a módosítás. 

  

A javaslat b)-c) pontjában a szmogriadós intézkedések végrehajtásában érintett állami szervek 

változása miatt több helyen szükséges rugalmasabb (utaló) szabály alkalmazása. 

  

A javaslat d) pontjában a módosítással megvalósul a személytaxi-szolgáltatást végző gépjárművek 

funkcionális kivételi körbe tartozásának megszüntetése, 2022. november 1-jei hatállyal. 

  

A javaslat e)-g) pontjában a korábban egységesen kedvezményezettként kezelt különböző hibrid 

osztályú gépjárművek közül a viszonylag elenyésző arányú különböző hibrid-dízel vegyesüzeműek 

kedvezménye is megszűnik, 2022. november 1-jei hatállyal. 

  

A javaslat h) pontjában a Rendelet kötelező, legalább háromévenkénti felülvizsgálati időszaka 

csökken – az első tapasztalatok eredményeképp – kétévenkéntire. 

A 2. §-hoz  

Mivel a 2019. október 1-től hatályba lépett intézkedések eredményeképp az akkori módosításkor – a 

2018. decemberi adatok alapján – tervezett 52%-os korlátozási szintről a korlátozottak aránya 

manapság 41%-ra csökkent, ezért indokolttá vált a következő legszennyezőbb környezetvédelmi 

osztály – az EURO 3-as benzines, ami megfelel a forgalmi engedély V.9 mezőbe jegyzett 6-os jelű 

kódnak – általános korlátozás alá tartozása, azaz a kivételként való meghatározás hatályon kívülre 

helyezése. Az intézkedés eredményeképp a korlátozottak aránya ismét 51%-ra emelkedik. 

A 3. §-hoz  

A rendelet lépcsőzetes hatálybalépését szabályozza, tekintettel arra, hogy a korlátozásokat 

eredményező szabályok végrehajtására az érintetteknek megfelelő felkészülési idő álljon 

rendelkezésére. 


