
1 von 3 | www.bmu.de 

dátum: 23.08.2012 

Környezetvédelmi övezet / Környezetvédelmi plakett

 

Számos német városban a levegő finompor- és nitrogéndioxid-terhelésének a csökkentésére 

környezetvédelmi övezeteket létesítettek  

A környezetvédelmi övezetekre közlekedési jelzőtáblák és kiegészítő jelzőtáblák hívják fel a 

figyelmet. A járművek plakettel történő megjelölését (a szélvédőüveg jobb belső oldalán), 

valamint a járművek helyes plakettjének megfelelőbesorolásátkismennyiségű káros anyagok 

kibocsátása szerint a gépjárművek megjelöléséről szólórendelet (Kijelölési rendelet) 

szabályozza. A plakett Németország mindenkörnyezetvédelmi övezetében érvényes. 

A németországi környezetvédelmi övezetekről a Szövetségi Környezetvédelmi Hivatal 
a következő címen nyújt áttekintést http://gis.uba.de. 

Ezen túlmenően a városok is fontos információkkal szolgálnak környezetvédelmi övezeteikről 

(kiterjedés, kivételek, szerviz, gyakorlati utalások) saját internet-oldalaikon. 

Káros anyagok csoportosítása 

A káros anyagok csoportjai a járművek részecske-mennyiség kibocsátása tekintetében 

különböznek és azokat különböző színű plakettekkel jelölik: 

 Piros: Károsanyag-csoport 2, 

 Sárga: Károsanyag-csoport 3, 

 Zöld: Károsanyag-csoport 4. 

http://gis.uba.de/Website/umweltzonen/start.htm
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A környezetvédelmi övezetekben csak a megfelelő plakettel rendelkező gépjárművek 

közlekedhetnek. Ebből következően csak annak a gépjárműnek van szüksége plakettre, 

amellyel a környezetvédelmi övezeteken belül közlekedni akarnak. Ezzel ellentétben a 

Németország területére történő behajtáshoz nem kell plakett. 

Hogy melyik gépjármű melyik károsanyag-csoportba tartozik, azt leegyszerűsítve a Kijelölési 

rendelet 6. §-a szabályozza. Ha a gépjármű okmányaiban az európai szennygáz-fokozat 

nincs feltüntetve, akkor a gépjármű első forgalomba hozatalának dátuma érvényes. Egy 

dízel-motoros gépjármű utólagos felszerelése egy részecske-csökkentő rendszerrel (PMS), 

pl. részecskeszűrővel, általában a következő felső károsanyag-csoportba történő 

besoroláshoz vezethet (ezt is a Kijelölési rendelet szabályozza), amit a rendszert beépítő 

műhely igazolásával kell bizonyítani. Belsőégésű motorral nem rendelkező gépjárművek (pl.: 

villamos árammal meghajtott járművek) a 4 sz. károsanyag-csoportba tartoznak és ezért egy 

zöld plakettet kapnak. 

A plaketteket kiállító szervek 

A kiállító szervek a forgalmi engedélyt kiállító hivatalok, vagy a tartományi jogrendszer 

szerint illetékes hivatalok, valamint a szennygáz-kibocsátás vizsgálatára engedélyezett 

szervek (gépjárműjavító műhelyek, műhellyel rendelkező üzemanyagtöltő állomások és 

felügyelő szervek, mint pl. Dekra és TÜV, esetleg felügyelő szervek külföldi képviseletei).  

A plakett a gépjármű okmányainak bemutatása alapján a fent nevezett szerveknél kapható.  

A plakett a környezetvédelmi övezetekbe történő behajtás előtt a fenti szerveknél 

megrendelhető. A gépjármű okmányai (alapvetően hitelesítés nélkül) telefaxon, e-mailen 

(beolvasott okmány) vagy postán beküldött másolattal igazolható. A plakettet postán küldik 

meg a kérvényezőnek. A kiállító szervek díjai 5 és 10 Euro között ingadoznak. Ehhez jöhet 

még a postaköltség.  

A környezetvédelmi övezetek plakett-kötelezettsége alól a Kijelölési rendelet 1. § 2. bek. és a 

függelék 3. bek. valamint a 2. § 2. bek. szerinti kivételek lehetségesek. A környezetvédelmi 

övezeteken belüli közlekedés plakett vagy kivételezési engedély nélkül tilos (pénzbírság 

fizetendő). 
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Áttekintés a gépjárművek károsanyag-csoportok szerinti 
besorolásáról (egyes esetekben eltérés lehetséges): 

Euró-fokozat Károsanyag-
csoport 

Első 
forgalomba-
hozatal Szgk 

Első forgalomba-
hozatal 
Teherautó/Busz  

Plakett 

  

Dízel Dízel 

 

Euro 1 vagy rosszabb 1 1997.01.01. 
előtt 1996.01.01. előtt Nem 

kell 

Euro 2 vagy Euro 1 PMS-
el 2 

1997.01.01.-
től 
2000.12.31.-ig 

1996.10.01.-től 
2001.09.30.-ig Piros 

Euro 3 vagy Euro 2 PMS-
el 3 

2001.01.01.-
től 
2005.12.31.-ig 

2001.10.01.-től 
2006.09.30.-ig Sárga 

Euro 4 vagy Euro 3 PMS-
el és jobb 4 2006.01.01.-

től 2006.10.01.-től Zöld 

  

Benzin / gáz Benzin / gáz 

 

Euro 1 vagy rosszabb 
(nem a 4. csoportba 
tartozó járművek) 

1 1993.01.01. 
előtt 1993.01.01. előtt Nem 

kell 

Euro 1 és jobb vagy 
KRESZ XXIII melléklet 
vagy azzal azonos, vagy 
KRESZ 52 kivételezési 
rendelet vagy azzal 
azonos értékű  

4 1993.01.01.-
től 1993.01.01.-től Zöld 

További információk 

 www.uba.de: Németországi környezetvédelmi övezetek áttekintése 
 BMU-Themenliste: Finompor 

http://gis.uba.de/website/umweltzonen/start.htm
http://www.bmu.de/themen/luft-laerm-verkehr/luftreinhaltung/umweltzonen-umweltplakette/
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