Mentesülés a szmogriadó riasztási fokozata esetén elrendelt
forgalomkorlátozás alól
A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. melléklet B) fejezet 7.3.
pontja alapján mentesülnek:
 a megkülönböztető jelzést használó egészségügyi és rendvédelmi szervek gépjárművei,
továbbá
 az ügyeletet ellátó orvosok, háziorvosok, házigyermekorvosok, sürgősségi vérkészítményszállítók, sürgősségi gyógyszerszállítók, a betegszállítók és a bentlakásos szociális
intézmények működésének érdekében sürgős szállítási feladatokat ellátók gépjárművei és
 a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről
szóló 6/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendelet szerinti környezetkímélő gépkocsik.
A Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 69/2008 (XII.10.) önkormányzati
rendelete a Budapest Főváros szmogriadótervéről 10. §-a alapján mentesülnek:
 a helyi, helyközi és távolsági közúti közösségi közlekedés– valamint a személytaxiszolgáltatás– gépjárművei;
 a megkülönböztető fény- és hangjelzéssel jogszerűen felszerelt gépjárművek által közrefogott
járműoszlop;
 a Magyarországon működő diplomáciai és konzuli képviseletek, valamint nemzetközi
szervezetek és ezek nemzetközi szerződés alapján mentességet élvező tagjai és családtagjaik
DT betűjelű rendszámmal ellátott gépjárművei;
 a mozgáskorlátozott személy – illetőleg az őt szállító személy – járműve, amennyiben úti célja
Budapest Főváros közigazgatási területén van vagy csak azon keresztül közelíthető meg, ha a
mozgásában korlátozott személy eredeti és érvényes parkolási igazolványát a gépjármű első
szélvédője mögött úgy helyezték el, hogy előlapja az érvényesség és a
jogosultság ellenőrzése céljából látható;
 a
kommunális
feladatukat
végző,
külön
jogszabályban meghatározott
olyan
gépjárművek, amelyek – műszaki felépítésüknél fogva – csak halottszállításra, úttisztításra
(közterületek
tisztántartása,
locsolása,
valamint
közutak, repülőterek hóés
síkosságmentesítése, só- és homokszórása),a lakosság vízellátására, a kommunális
hulladékszállításra,a kéményseprőipari közszolgáltatásra,a villamos- és gázenergia-, távhő-,
melegvíz-, ivóvíz-, szennyvízhálózatok, a távközlési szolgáltatás,a közműjellegű
vezetékrendszerek (különösen a termékvezeték, a közúti forgalomirányító, a közúti közösségi
és vasúti közlekedés vezetékei) hibabemérésére és elhárítására használhatók, továbbá azon
szervezetek
következő
feladatukat
végző
járművei,
amelyek jogosultak pénzfeldolgozási tevékenység,vagy egyetemes postai szolgáltatás
végzésére;
 az elromlott jármű vontatását vagy a közúton elromlott jármű hibaelhárítását végző és
figyelmeztetőjelzéssel jogszerűen felszerelt járművek;
 a fővárosi és Pest megyei élelmiszerlánc-felügyeleti szerv és feladatukat a fővárosban végző
magánállatorvosok gépjárművei, a fővárosi, vagy Pest megyei élelmiszerlánc-felügyeleti szerv
igazolásával;
 a Magyar Honvédség, és a törvényben meghatározott rendvédelmi szervek gépjárművei;
 a PMK-KTF, Budapest Főváros területén működő közlekedési, vagy egészségügyi
államigazgatási szervek, továbbá a fővárosi közterület-felügyeletek azon gépjárművei, amelyek
műszaki felépítésüknél és jogszabályi felhatalmazásuk által látják el a közterületek rendjéhez,
tisztaságához és jogszerű használatához kapcsolódó ellenőrzési feladatukat;
 az élelmiszer-áruszállító gépjárművek célforgalma
 a közszolgálati médiaszolgáltatók gépjárműveinek célforgalma.

