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OGY határozata

a környezetkímélő űzemeltetésű közúti járművekkel történő közlekedés elterjedésének
elősegítéséről

1. Az Országgyűlés felismerve, hogy

az egészséges környezethez való jog mindenkit megillető alapjog;

egészséges környezet fenntartásának, megőrzésének elvét anyagi áldozatvállalások
árán is elő kell segíteni ;

a technológiai vívmányok lehetővé teszik, hogy az egyéni-, valamint a közösség i
közlekedés a jelenleginél lényegesen környezetkímél őbb módon történjék;

felkéri a Kormányt, hogy az e határozatban foglaltakra tekintettel, olyan szabályozás i
környezet alkosson, illetve szűkség esetén olyan jellegű szabályozási környezet kialakításá t
kezdeményezze, amely garantálja, hog y

a gázüzemű járművek üzemanyaggal való megnyugtató ellátása érdekében
autópályákon és egy számjegyű főútvonalakon 50 kilométeres körzetenként biztosított
legyen az üzemanyag felvétel lehetősége;

a hagyományos üzemanyaggal hajtott járművek átalakításának költségeihez támogatá s
igényelhető a gépjármű 5 éves korig legfeljebb 100 ezer, 5 éves kor felett legfeljeb b
50 ezer forint erejéig, és legalább 5 éves üzemben tartási kötelezettség mellett ;

a gázolaj értékesítés révén befolyó jövedéki adóbevétel 10 % -a, a gázüzemre történ ő
átalakítás mindenkori költségeihez való hozzájárulás céljából elkülönítésre kerül ;

a gázolaj értékesítés révén befolyó jövedéki adóbevétel 0,5 % -a, a gázüze m
gazdaságos és egészségileg is kedvező jellegének népszerűsítésére kerül kiadásra.

2. Ez a határozat a közzétételt követő napon lép hatályba.



Indokolás

Az autógáz káros anyag kibocsájtása a benzinnek és különösen a gázolajnak töredéke, ugyanis
nem tartalmaz szállóport, kormot, nem mérgező, szén-monoxid tartalma nulla, s sokkal töké-
letesebben, környezetkímél őbb módon ég, mint a benzin és a gázolaj . Ráadásul az autógáz a
kőolaj-finomítás mellékterméke, így már az előállítása sem kerül plusz költségbe, sem energi a
befektetésbe .

Németországban, Hollandiában és számos uniós tagállamban az LPG-vel üzemel ő autók ará-
nya 10 százalék körüli, az üzemanyag ára pedig nem ritkán a magyar árszint alatt van, eseten -
ként annál lényegesen olcsóbb. Ezzel szemben hazánkban az autógázos járművek aránya
mindössze 2 százalék körül mozog.

Környezetvédelmi szempontból kiemelten fontos tehát, hogy a környezetkímélő üzemeltetésű
járművek elterjedését az állam a rendelkezésére álló eszközökkel el ősegítse .



Volner János
országgyűlési képviselő

Képviselői önálló indítvány

Kővér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Mellékelten — az Országgy űlésről szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 28. § (4) bekezdése
alapján — benyújtom a kőrnyezetkímélő űzemeltetésű közúti járművekkel történő
közlekedés elterjedésének el ősegítéséről szóló határozati javaslatot.

A javaslat indokolását csatolom.

Budapest, 2013 . október 29 .
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