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Önálló képviselői indítvány (országgyűlési határozati javaslat)

Kövér László úrna k
az Országgyűlés elnöke

Helyben

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 87 . § (2)
bekezdése alapján .mellékelten benyújtom a belső égésű motoros gépjárművek kivezetését ,
illetve az önvezető autókat érintő jogalkotásnak mielőbbi megkezdésérő l szóló
országgyű lési határozati javaslatot .

Budapest, 2017 . február 21 .

Sallai R. Benedek
(LMP)

országgyűlési képviselő



Az Országgyű lés
. . . ./2016. ( . . .) OGY határozata

a belső égésű motoros gépjárművek kivezetését, illetve az önvezet ő autókat érintő
jogalkotásnak miel őbbi megkezdéséről

1. Az Országgyűlés intézkedéseket tart szükségesnek annak érdekében, hogy – a
rendelkezésre álló, károsanyag-kibocsátással nem járó technológiai alternatívára tekintettel –
a dízel és benzinüzem ű gépjárművek károsanyag-kibocsátása jelentősen csökkenjen, illetv e
2025-re minden belső égésű motoros jármű forgalmazása szűnjön meg .

2. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy 2017 . április 1-jéig fogadjon el intézkedés i
tervet az 1 . pont szerinti cél elérése érdekében, amelynek részeként dolgozzon ki és 2017 .
május 1-jéig nyújtson be törvényjavaslatot az Országgyűlés elé

a) a szmogriadó riasztási fokozatának esetére 2017 . szeptember 1-jét ől a dízel meghajtású,
illetve az EURO-IV-nél gyengébb környezetvédelmi kategóriájú benzinmotoro s
személygépjárművek közlekedésének megtiltására az érintett településeken ,

b) 2018. január 1-jétő l
ba) a dízel üzemanyag jövedéki adómértékének emelésére ,
bb) CO 2-adó kivetésére minden szén-dioxid-kibocsátással járó üzemanyagra ,
bc) az adó- és a cafeteria-rendszer saját gépjárművel való munkába járást ösztönző elemeinek
kivezetésére,
bd) az adó- és a cafeteria-rendszer közösségi közlekedési bérletre vonatkozó elemeine k
kedvezményesebb elbírálására, különös tekintettel a tömegközlekedési bérlet, mint cafeteria
elem adómentessé tételére ,
be) az adó- és a cafeteria-rendszer elemeinek átalakítása, hogy az a kerékpárral munkáb a
járást jobban ösztönözze
bf) az elektromos meghajtást csak másodlagos felhasználhatósággal tartalmazó hibri d

meghajtású gépjárművek környezetbarátsággal összefüggő kedvezményeinek kivezetésére ,
bg) a 150 kW teljesítmény feletti dízel üzem ű személygépjárművek forgalomba hozatalának
megtiltására,

c) 2020. január 1-jétől
ca) a dízel üzemű személygépjárművek forgalomba hozatalának teljes megtiltására ,
cb) 150 kW feletti teljesítményű benzin üzemű motorral ellátott személygépjárművek
forgalomba hozatalának betiltására,
cc) a dízel és az EURO-IV-nél gyengébb környezetvédelmi besorolású benzinmotoro s
járművek városközpontokban való közlekedésének megtiltására ,

d) 2025 . január 1-jétő l
da) a dízel üzemű kisteherautók forgalomba hozatalának betiltására,db) dízel meghajtás ú
teherautók és buszok forgalomba hozatalának megtiltására,dc) a benzinüzem ű
személygépjárművek forgalomba hozatalának megtiltására ,
dd) a dízel személygépjárművek és az EURO-V-nél gyengébb környezetvédelmi besorolású



benzinmotoros járművek kitiltására az összes 100 ezer lakos feletti város belterületér ő l

e) a közösségi közlekedés biztonságának és színvonalának emelését növel ő, az
energiatakarékosságot szolgáló, energiahatékonyságot növelő, és egyúttal
környezetszennyezést és —terhelést csökkent ő intézkedésekről és ezek megvalósítása
szabályozási és támogatási kereteirő l, beleértve a helyi, a helyközi és a távolsági közlekedést

is . Ütemterv alapján biztosítani szükséges a városi közösségi közlekedés járm űparkjának
elektromos járművekkel való teljes körű ellátását a szükséges infrastruktúra kiépítésével
együtt 2030-ig .

4. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy 2017 . május 1-jéig nyújtson be

törvényjavaslatot az Országgy űlés elé az Elektromos Átállási Alap létrehozásáról, amely a 2 .
pont szerinti intézkedésekkel elért költségvetési bevételek és megtakarítások teljes összegéne k
a közösségi közlekedés elektromos átállására szolgáló pénzalap .

5. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt arra, hogy 2017. szeptember 1-jével bezárólag
készítse el a felügyelet mellett autonóm közúti gépjárm űvek közlekedésének, illetve a teljese n
autonóm (önvezető) járművek közlekedésének jogi feltételeit rendező jogszabályo k
tervezeteit, és azokat legkésőbb 2017. december 31-ei hatályba lépésre javaslatot téve a z

Országgyűlés elé terjessze.

6. Ez a határozat a közzétételét követ ő napon lép hatályba.



INDOKOLÁ S

A határozati javaslat a benzin- és dízelüzemű gépjárművek 2025-ig történő forgalmazás i

tilalmának, illetve a legszennyezőbb belső égésű motorok közlekedésének fokozato s

kivezetésére vonatkozó intézkedéseket határoz meg, amelyek megfelel ő állami ösztönzőül

szolgálnának egy ütemes, de a jelenlegi gépjárműpiaci tendenciák alapján messze ne m

tarthatatlan technológiaváltáshoz .

Jelenleg a bels ő égésű motorok kipufogógáza miatt a nagy gépjárm űforgalommal sújtott
településeken, különösen az utak mellett él ő emberek Alaptörvényben rögzített joga sérül a z
egészséges környezethez azzal, hogy a tömegével használt bels ő égésű motorok égéstermékeit
tűrni kötelesek . Az extra adókkal a környezetszennyez ők hozzájárulnak az egészségügyi
kiadásokhoz és az egészségügyi problémák megel őzését jelentő technológiai váltás
költségeihez .

A technológiaváltás a közösségi közlekedés szintén elektromos meghajtásra való átállását é s

minőségének jelent ős javítását is igényli : ennek forrásaként a gépjárművek működtető it, azon
belül is elsősorban a belső égésű motoros járműveket terhelő közterhek emelése teremten é

meg az Elektromos Átállási Alap létrehozásával .

A közúti közlekedés fenntarthatóságához, illetve hazánk technológiai felzárkózásához, s őt,

kezdeményez ővé válásához sokban hozzájárulhat, ha a korlátozottan, illetve teljesen önvezető
autók elterjedésének Magyarország úttör ő terepévé válik . Immár biztosan kijelenthető , hogy
ez a technológiai váltás meg fog történni, és – például a jogalkotás terén – óriási változásoka t

hoz, új kihívás elé állítja az egész világot . Ha Magyarország ebből megerősödve kíván

kijönni, akkor jól teszi, ha a változásoknak elébe megy, s ezzel egyrészt hamarabb learatja a

változás első gyümölcseit, másrészt magához vonzza az ezzel foglalkozó csúcstechnológia i

kutatást, beruházást, s végül, de nem utolsósorban saját tudományos, m űszaki elitje számára is

lehetőséget ad arra, hogy inkább alakítsa, mintsem kövesse ezt a trendet .

Ne felejtsük el, hogy miközben az önvezető autók akár tíz-tizenöt év múlva is már a

járműállomány derékhadát adhatják, a velük kapcsolatos szabályalkotás világszerte

gyerekcipőben jár . A szabályalkotás terén tehát azonnali lehetőség nyílik a világszínvonal ú

fejlesztőmunkára, melyet hamarosan követhet a műszaki fejleszt őmunka idevonzása is, hisze n

a fejlesztéseik forgalomban való ellen őrzését, kommersz termékké válását elősegítő környezet

mindennél értékesebb a technológia fejlesztői számára .
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