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A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásával idén is folytatódik a 14 éve megkezdett Közúti Köz-
lekedési Környezetvédelmi Akció sorozat. 
 
A Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. által szervezett, az Európai Mobilitási Héthez kapcsoló-
dó Akció célja a figyelem felhívása a környezetbarát, energiatakarékos autózás fontosságára, valamint 
a gépkocsi állomány jellemző állapotának, az állapot változásának vizsgálata és értékelése, amelyet a 
hatályos környezetvédelmi előírásoknak megfelelő, közúti mérésekkel végeznek el.  

 
Az Akció keretében, öt napon keresztül, az 
ország négy városában, naponta változó he-
lyen, az illetékes Közlekedési Felügyeletek 12 
db közúti környezetvédelmi ellenőrzésekre al-
kalmas gépkocsival mintegy 1500-1700 mérést 
végeznek. A megfelelő környezetvédelmi álla-
potú gépkocsik vezetői szimbolikus ajándékot 
kapnak, a rendkívül rossz állapotú gépkocsival 
közlekedők pedig nem kerülik el a büntetést.  
 
A statisztika szerint a járművek műszaki meg-
vizsgálásába integrált környezetvédelmi felül-
vizsgálat keretében a gépkocsik 98-99 %-a 
„javítás nélkül megfelel” minősítést kap. Ezzel 
szemben az elmúlt években rendezett akciók 
szerint a megfelelő gépkocsik aránya 50-90 % 
között változott. A gépjárműállomány korszerű-
södése, a környezetvédelmi szabályozó rend-
szer, és a rendszerben – többek között az Akci-
ók segítségével- végrehajtott fejlesztések haté-
konyságát igazolja, hogy a megfelelő állapotú 
gépkocsik részaránya az évek során 90 % fölé 
nőtt. Amíg a 90-es évek végén minden máso-
dik gépkocsi volt megfelelő, addig ma 10 db-
ból 9 db gépkocsi van előírásszerű környe-
zetvédelmi állapotban. 
 
Az Akciót a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a 
Vidékfejlesztési Minisztériummal, és a Közigaz-
gatási és Igazságügyi Minisztériummal együtt-
működve kezdeményezi, támogatja. Az Akció 
szervezője a Közlekedéstudományi Intézet 
Nonprofit Kft., Zöld Autó Központ-ja.  A közúti 
ellenőrzések szakmai felügyeletét a Nemzeti 
Közlekedési Hatóság látja el. A méréseket a 
megyei Közlekedési Felügyeletek, és a Főváro-
si Levegőtisztaságvédelmi Kft végzi.  
 

Az Akció-val kapcsolatos információk, napi eredmények, értékelések szeptember 20-tól a 
http://www.muszakivizsga-auto.hu/akciok/akcio2011.html címen (a 2010-es Akció eredménye a 
http://www.muszakivizsga-uto.hu/akciok/akcio2010/10pentek.html lapon) olvasható. 
 
A 2011 évi Akció  naponkénti mérési helyeit, az emissziós radar alkalmazásának helyét ( sárga háttér) 
a mellékelt táblázat mutatja. .
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Város
Gk. 

száma
Idő-
pont

19                                  
HÉTFŐ

20                                  
KEDD

21                                  
SZERDA

22                  
CSÜTÖRTÖK

23                                 
PÉNTEK

1
IX.Vágóhíd u.   

Tűzoltóság előtt
XIX. Hofherr Albert u. 
Citroen szalon mellett

XXI.II. Rákóczi Ferenc út  
temető mellett

X.Kőér park
XI. Dombóvári út  Rákóczi 

híd felhajtó

2 X.Kőér park XV.Rákospalotai lehajtó
XVII. Cinkotai út- 

Bökényföldi út sarok
IV. Megyeri út Szusza 
Ferenc stadion mellett

III.Szentendrei út 
Kemping előtt

3
XI. Szerémi út-Kondorosi 

út sarok
II. Nagykovácsi út  

Nagyréttel szemben
X.Gyömrői út 156.

XVIII.Lőrinci út-Körös út 
sarok

XIV. Kacsóh Pongrác út 
103.

4
XXIII. Ócsai út,   M0 

felhajtó
X. Jászberényi út-501.u. 

előtt
XIV. Mogyoródi út-
Báróczy u.sarok

IX.Illatos út 8.
XIII. Dráva utca-Újpesti 

alsórakpart

1
4. sz.  főút 212 km MOL 
bejáró

4. sz főút 233 km Pallagi 
elág (RSD)

471. sz. főút Debrecen,  
buszforduló

Debrecen, Monostorpályi 
u.

47. sz. főút 5 km 
Debrecen aszfaltkeverő

2
Debrecen, Kishegyesi u. 
buszmegálló

33. főút Baumax 
Debrecen

47. sz. főút 5 km 
Debrecen aszfaltkeverő

Debrecen, Kishegyesi u. 
buszmegálló

33. főút Baumax 
Debrecen

3   ----   ----   ----   ----   ----

1
1 sz. u. 121 km                 

(Likócs)
Győr Audi magánút Győr, Tatai u. (OVIT)

81 sz. u. 79+140 km 
(Sashegy)

Győr, Régi és új Bácsai út 
találkozásánál lévő 

körforgalom bal oldali  
üzemen kívüli 

2

Győr, Régi és új Bácsai 
út találkozásánál lévő 

körforgalom jobb oldali  
üzemen kívüli 

821 sz. u. Gábor László 
Szakközépiskola

Győr, Szauter u. 
(Sportcentrum melletti 

üzemen kívüli 
autóbuszöböl) 

1 sz. u. 121 km               
(Likócs)

Győr, Mészáros Lőrinc u 
(Nagy Tűzép teleppel 

szemben)

1
5. számú főút 163+800 

km
55 számú főút 6+247 km

5. számú főút 163+800 
km

47 számú főút 216+500 
km bal oldal

55 számú főút 6+158 km

2 55 számú főút 6+247 km
5. számú főút 163+800 

km
47 számú főút 216+500 

km bal oldal
55 számú főút 6+247 km

5. számú főút 162+000 
km

3
47 számú főút 205+700 

km jobb oldal
Szeged Csongrádi sgt. 

volt MERKUR telep
47 számú főút 216+500 

km jobb oldal
47 számú főút 205+700 

km jobb oldal
Szeged Csongrádi sgt. 

volt MERKUR telep
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