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ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság 

2018. október 16-án tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Tájékoztató a Kecskemét Megyei Jogú Város önkormányzati adóhatósága által 

nyilvántartott zöld rendszámú járművekről 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság a II. 

féléves munkatervének elfogadásáról szóló 59/2017. (IX. 19.) FKAB. számú határozata 

mellékletének 16. pontjában tájékoztatást kért a városban regisztrált zöld rendszámú járművek 

darabszámáról, illetve – amennyiben lehetséges – a hibrid és tisztán elektromos gépjárművek 

arányáról. A 22/2018. (IV. 24.) FKAB. számú határozatában pedig úgy döntött, hogy a tájékoztató 6 

havonként kerüljön a bizottság elé. 

 

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (továbbiakban: Gjt.) 9. § (1) bekezdése alapján 

gépjárműadóügyben az önkormányzati adóhatóság jár el első fokon. Az adóztatási feladatokat – 

főszabály szerint –  az adóalany hatósági nyilvántartás címadat rovatába bejegyzett lakcíme, 

székhelye vagy telephelye szerint illetékes települési önkormányzati adóhatóság látja el. Előzőek 

alapján tájékoztatásomat az adóhatósági nyilvántartás alapján teszem meg. 

 

A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (továbbiakban: KöHÉM rendelet) 2. § (6)-(8) bekezdései 

értelmében környezetkímélő gépkocsi az elektromos gépkocsi, továbbá a nulla emissziós gépkocsi. 

A KöHÉM rendelet alkalmazásában elektromos gépkocsi: 

 a tisztán elektromos gépkocsi, amelynek a hajtáslánca legalább egy elektromos 

energiatároló eszközt, elektromos áram átalakító egységet, és olyan elektromos gépet 

tartalmaz, amely a gépkocsi meghajtására szolgáló tárolt elektromos energiát mechanikai 

energiává alakítja és a gépkocsi meghajtásához más erőforrással nem rendelkezik (5E 

környezetvédelmi osztály); 

 a külső töltésű hibrid elektromos gépkocsi (plug-in hibrid gépkocsi), amely gyári 

kialakítása szerint rendelkezik olyan csatlakozóval és áramátalakítóval, ami lehetővé teszi az 

elektromos energiatárolójának külső elektromos energiaforrásból történő feltöltését, 

elektromos üzemben a hatótávolsága - az ENSZ-EGB 101. számú előírás szerint mérve - 

legalább 25 km (5P környezetvédelmi osztály); 

 a növelt hatótávolságú hibrid elektromos gépkocsi, amely a b) pontban foglaltaknak 

megfelel és hatótávolsága tisztán elektromos hajtással legalább 50 km (5N 

környezetvédelmi osztály); 

 nulla emissziós gépkocsi: az a gépkocsi, amely rendeltetésszerű használata során nem 

bocsát ki a KöHÉM rendeletben szabályozott légszennyező anyagot (5Z környezetvédelmi 

osztály). 

 

KKEECCSSKKEEMMÉÉTT  MMEEGGYYEEII  JJOOGGÚÚ  VVÁÁRROOSS  JJEEGGYYZZŐŐJJEE  



 

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és 

visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 60. § (2) bekezdés g) pontja szerint a 

közlekedési igazgatási hatóság a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban 

tartásának műszaki feltételeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott környezetkímélő 

gépkocsira világoszöld alapszínű különleges rendszámtáblát ad ki. 

 

A Gjt. 5. § g) és a 18. § 9. pontja szerint mentes az adó alól a KöHÉM rendelet 2015. július 1-jén 

hatályos 2. § (6) bekezdése szerinti környezetkímélő gépkocsi.  

 

Az adóhatóság a tájékoztató előkészítésének időpontjában 92 környezetkímélő gépkocsit tart 

nyilván, amelyek környezetvédelmi osztály szerinti megoszlását az alábbi táblázat mutatja be: 

 

A nyilvántartott környezetkímélő gépkocsi  

fajtája (környezetvédelmi osztálya) 2017. november 2018.    március 2018. szeptember 

száma aránya száma aránya száma aránya 

Tisztán elektromos gépkocsi (5E) 27 55% 34 61% 51 55% 

Külső töltésű hibrid elektromos gépkocsi (5P) 14 29% 16 29% 30 33% 

Növelt hatótávolságú hibrid elektromos gépkocsi (5N) 7 14% 5 9% 10 11% 

Nulla emissziós gépkocsi (5Z) 1 2% 1 2% 1 1% 

Összesen 49 100% 56 100% 92 100% 

 

 

 
 

 

Megállapítható, hogy az előző tájékoztató elkészítésének időpontja óta a nyilvántartott 

környezetkímélő gépjárművek száma 64%-kal nőtt, ezen belül a külső töltésű hibrid elektromos 

gépkocsi száma emelkedett a legnagyobb mértékben, 87,5%-kal.  

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a tájékoztatóban foglaltakat szíveskedjen tudomásul venni. 

 

 

Kecskemét, 2018. szeptember 20. 

 

 

 

 Dr. Határ Mária 

      jegyző 

  

  



 

HHAATTÁÁRROOZZAATT--TTEERRVVEEZZEETT  

 

 

……./2018. (X. 16.) FKAB. számú határozat 

Tájékoztató a Kecskemét Megyei Jogú Város önkormányzati adóhatósága által nyilvántartott 

zöld rendszámú járművekről 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság Dr. 

Határ Mária jegyző A/23902-3/2018. számú tájékoztatójában foglaltakat tudomásul veszi. 

 

 

                                                                                        

 

                 

 

 


