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Budapest, 2002. július 1. 
/2002 

 
Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága  
1015 Budapest 
Donáti u. 35/45. 
 
 
 
Tárgy: Kérelem a 2002. évi XIII. törvény egyes szakaszainak megsemmisítésére 
 
 
 
 
Tisztelt Alkotmánybíróság! 
 

 

 
Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 1. § b) pontja alapján azzal a 
kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy alább közölt indokaink mérlegelésével szíveskedjenek  
 

megsemmisíteni 
a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 

1997. évi CIII. törvény módosításáról szóló 2002. évi XIII. törvény 1. §-át, 3. §-át és 
mellékletét. 

 
 
 
Álláspontunk szerint az idézett törvényhelyek ellentétesek a Magyar Köztársaság 
Alkotmánya 7. §-ának (1) bekezdésével, 9. §-ával, 18. §-ával, 35. §-a (1) bekezdésének b) 
pontjával, 36. §-ával, 61. §-ának (1) bekezdésével, 70/D. §-ával és 70/I. §-ával. 
 
Kérésünket az alábbiakkal indokoljuk: 
 

Az Országgyűlés által 2002. június 25-én elfogadott, a jövedéki adóról és a jövedéki 
termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény módosításáról 
szóló 2002. évi XIII. törvény 1. és 3. §-ának, valamint mellékletének az a lényege, hogy 2002. 
július 1-jén a gázolaj jövedéki adóját nem 9 forinttal emelik, amint azt az 1997. évi CIII. 
törvény előírta, hanem csak 4,80 Ft-tal.  

(A szóban forgó törvény 2. §-át, amely a dohánytermékek adójának emelésére vonatkozik, 
alkotmányosnak és támogatandónak tartjuk.) 
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Az Alkotmány kimondja: „A Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti mindenki 
jogát az egészséges környezethez.”i, valamint „A Magyar Köztársaság területén élőknek 
joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. Ezt a jogot a Magyar 
Köztársaság a munkavédelem, az egészségügyi intézmények és az orvosi ellátás 
megszervezésével, a rendszeres testedzés biztosításával, valamint az épített és a 
természetes környezet védelmével valósítja meg.”ii Az Alkotmánybíróság ennek 
megfelelően már több határozatában is megerősítette, hogy „az egészséges környezethez való 
jog a Magyar Köztársaságnak azt a kötelezettségét is magában foglalja, hogy az állam a 
természetvédelem jogszabályokkal biztosított szintjét nem csökkentheti, kivéve, ha ez más 
alapjog vagy alkotmányos érték érvényesítéséhez elkerülhetetlen. A védelmi szint 
csökkentésének mértéke az elérni kívánt célhoz képest ekkor sem lehet aránytalan.”iii A 
kifogásolt törvényhelyekből következően viszont az állam úgy nyújt jelentős további – 
korábban már a törvény által megszüntetésre kötelezett – támogatást egy súlyosan 
környezetszennyező tevékenységhez, hogy az nem szükséges más alapjog érvényesítéséhez. 
Ilyen támogatásnak minősül ugyanis, hogy a gázolaj jövedéki adóját a korábban törvény által 
már jóváhagyott mértéknél kisebb mértékben emelik. 

1990 és 2002 között az államnak a jövedéki adóból származó bevételei jelentősen 
csökkentek. Ugyanezen időszak alatt viszont számottevően emelkedtek az egy dolgozóra jutó, 
a munkabért terhelő adók és járulékok.iv Tehát inkább ezeket kellene nagyobb mértékben 
csökkenteni (ami megfelel a jelenlegi kormány elképzeléseinek is), nem pedig a gázolaj 
jövedéki adóját. 

Az alábbi táblázat pedig jól szemlélteti, hogy a szóban forgó súlyosan környezetszennyező 
tevékenységnek nyújtott állami támogatás az elmúlt négy évben is egyre növekedett. 
 

Az üzemanyagok jövedéki adójának és árának alakulása 
A benzin 

jövedéki adója 
A gázolaj 

jövedéki adója 
Dátum 

Ft/liter változás 
folyó 
áron* 

változás 
reál 

áron*  

Ft/liter változás 
folyó 
áron* 

változás 
reál 

áron* 

Fogyasztói 
árindex* 

A benzin és  
a gázolaj 

fogyasztói 
árának aránya 

1998. I. 1. 83,10 100 100 67,60 100 100 100,0 1,229 

1999. I. 1. 86,90 105 95 75,00 111 100 110,0 1,159 

,2000. I. 1. 93,00 112 93 80,20 119 98 119,9 1,160 

2001. I. 1. 93,00 112 85 80,20 119 90 130,9 1,160 

2002 .I. 1. 93,00   80,20   138,8 1,160 

2002. VII. 1. 102,50   85,00    1,206 

2002. éves 
átlag 

97,75 118 84 82,60 122 87 106,0  

* 1998=100 

 
Az üzemanyagok jövedéki adóját a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 

(OECD)v és az Európai Bizottságvi egyaránt környezetvédelmi jellegű adónak tekinti, 
amelynek mértéke befolyásolja a környezet állapotát. Az Európai Unió 1995-ben megjelent 
„Igazságos és hatékony árak felé a közlekedésben” című zöld könyvevii és az 1998-ban 
közzétett „Az infrastruktúra igazságos megfizettetése”viii című fehér könyve egyértelműen 
megállapítja, hogy az Európai Unió minden tagországában jelentősek a közúti személy- és 
teherszállítás azon költségei, amelyeket nem a használó fizet, és hogy ezeket a költségeket 
érvényesíteni kell a közlekedés áraiban. Ennek egyik lehetséges módja az üzemanyagok 
adójának emelése. Ezt a politikát tükrözte az EU gazdasági és pénzügyminisztereinek 2000. 
szeptember 9-én (az olajár-válság idején) kiadott közös nyilatkozata, amely szerint gazdasági 
és környezetvédelmi okok miatt nem szabad csökkenteni az üzemanyagok adóit.ix Az Európai 
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Közlekedési Miniszterek Konferenciájának 1998-ban elfogadott határozatax – amelyet 
Magyarország is aláírt – szintén rögzíti, hogy jelentősek a közlekedés által okozott olyan 
károk és veszteségek, amelyeknek a költségeit nem a használók fizetik meg, és ezért felhívja a 
tagországokat, hogy a lehető leghamarabb kezdjék meg ezeknek a költségeknek a teljes 
beépítését az árakba. 

Az Európai Unió 2001 júniusában tartott göteborgi csúcstalálkozóján ennek 
megfelelően kinyilvánította, hogy „az Európai Bizottság ki fogja dolgozni azokat a 
kereteket, amelyek lehetővé teszik, hogy 2004-ben a különböző  közlekedési módok 
használatának ára jobban tükrözze a társadalomnak okozott költségeket.”xi 

Az Európai Bizottság 2001-ben nyilvánosságra hozott zöld könyve az energiaellátás-
biztonsági stratégiáról szintén szorgalmazza az energiaadók – köztük az üzemanyagok 
adóinak – emelését. Ezt egyebek mellett a következőkkel indokolja:„Egy egyre inkább nyitott 
piacon az adóztatás a legrugalmasabb és leghatékonyabb eszköz a résztvevők viselkedésének 
megváltoztatására.” A zöld könyv szerint az energiaadók emelése „a fogyasztást a 
környezetbarátabb technológiák irányába tereli, ami elősegíti az ellátás biztonságának 
fokozását.”xii 

Magyarország elkötelezettségét az említett elvek gyakorlati megvalósítására Mádl Ferenc 
köztársasági elnök is hangsúlyozta az ENSZ Millenniumi Közgyűlésén, 2000. szeptember 7-
én New Yorkban tartott beszédében: „A nemzetközi közösséget érintő egyik legfontosabb 
kérdés a környezetvédelem ügye. Úgy vélem, elérkezett az idő, hogy hatékony lépéseket 
tegyünk a környezetvédelmi feladatok megoldására, a környezet romlásának megállítására, és 
megtöbbszörözzük erőfeszítéseinket annak érdekében, hogy a jövő nemzedékek számára 
megőrizzük bolygónk természeti áldásait. A szennyező fizessen elvnek meg kell jelennie 
minden ezzel kapcsolatos nemzetközi dokumentumban. Magyarország eltökélt szándéka, 
hogy mind regionális, mind világméretekben komoly lépéseket tegyen ennek érdekében.” 

 
Az Alkotmány kimondja: „Magyarország gazdasága … piacgazdaság” … „A Magyar 

Köztársaság elismeri és támogatja a vállalkozás jogát és a gazdasági verseny 
szabadságát.”xiii A piacgazdaság alapelveivel és gazdasági verseny szabadságával 
gyökeresen ellentétes, ha a gazdasági élet egyes szereplőinek nem kell megfizetniük az általuk 
okozott károkat és egyéb költségeket, hanem azt másokra, illetve az egész társadalomra 
háríthatják. Ezzel kapcsolatos az Európai Unió egyik legfontosabb alapelve, „a használó 
(szennyező) fizet” elv is, amelyet az EU Alapszerződése is rögzítettxiv. Most már több ezer 
hivatalos EU-dokumentum is hivatkozik erre az elvre.xv  

 
Az Alkotmány szerint „A Magyar Köztársaság jogrendszere elfogadja a nemzetközi jog 

általánosan elismert szabályait, biztosítja továbbá a nemzetközi jogi kötelezettségek és a 
belső jog összhangját.”xvi A fentebb leírtak alapján viszont az is egyértelműnek tűnik, hogy a 
kifogásolt törvényhelyek sértik Magyarországnak az Európai Közösségekkel kötött társulási 
szerződésétxvii. Ez a szerződés egyebek mellett kimondja: (Bevezetés:) „Megerősítve 
elkötelezettségüket a jogállamiságon, az emberi jogokon és az alapvető szabadságokon, 
valamint a szabad és demokratikus választásokat magában foglaló többpárti rendszeren 
alapuló pluralista demokrácia mellett, továbbá a piacgazdaság elvei és a társadalmi 
igazságosság mellett, amelyek a társulás alapját jelentik;” (79. cikk:) „1. A Felek fejlesztik és 
erősítik együttműködésüket a környezet romlása elleni harc életbevágó feladata terén, amelyet 
elsődlegesnek ítélnek.” 

 
Az Alkotmány rögzíti: „A Magyar Köztársaság minden állampolgára köteles jövedelmi 

és vagyoni viszonyainak megfelelően a közterhekhez hozzájárulni.”xviii Az a tény, hogy a 
gázolaj jövedéki adója jóval alacsonyabb, mint a benziné, azt jelenti, hogy ezen a téren az 
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állampolgárok nem a jövedelmi és vagyoni viszonyaiknak megfelelően járulnak hozzá a 
közterhekhez, hanem attól függően, hogy benzinnel vagy gázolajjal működő gépjárművet 
üzemeltetnek. A kifogásolt törvény ezt az egyenlőtlenséget a korábban előirányzottnál is  
nagyobb mértékben növeli. 

A gázolaj jövedéki adójának legalább ugyanolyan mértékűnek kell lennie, mint a benzin 
jövedéki adójának. Semmiféle ésszerű indoklást nem lehet találni ugyanis arra vonatkozóan, 
hogy miért kellene a gázolaj jövedéki adóját a benzinénél alacsonyabb szinten megállapítani. 
A józan érvek inkább ennek ellenkezőjét indokolják.  

Az Európai Unió ide vonatkozó irányelv-tervezetébenxix szintén elfogadta azt az elvet, 
hogy a benzin és a gázolaj adóinak közelíteniük kell egymáshoz. (Ennek megfelelően Nagy-
Britannia már megemelte a gázolaj adóját, és az így már meg is haladja a benzin-adó szintjét.) 
Ezt az elvet megerősítette az Európai Unió 2001-ben elfogadott Közös Közlekedéspolitikája 
is.xx 

A gázolaj kedvezményezettségének megszüntetésének egyik legfontosabb indoka, hogy a 
legújabb kutatások szerint a dízelmotorok kipufogógáza általában jóval veszélyesebb a 
környezetre és az egészségre, mint a benzinmotoroké. (Az ENSZ Egészségügyi 
Világszervezete azért nem ad meg levegőminőségi határértékeket a dízel-kipufogógázokban 
található egyes vegyületekre, mert álláspontja szerint ezeknek nincs olyan alacsony 
koncentrációja, amely biztosan nem károsítja az egészséget.xxi) További indok, hogy a 
gázolajat általában tehergépkocsik és egyéb olyan haszongépjárművek használják, amelyek az 
utakat sokkal erősebben rongálják, mint a személygépkocsik. (Például egy kamion annyi kárt 
okoz az utakban, mint több százezer személyautó.) 

A gázolaj használata kedvezményben részesül azáltal is, hogy általános forgalmi adóját a 
fuvarozók visszaigényelhetik. Az áfa-visszaigénylési lehetőség azonban a termeléshez, 
szolgáltatáshoz vásárolt minden termék esetében fennáll, és ez felel meg az EU gyakorlatának 
is, ezért eltörlését nem javasolhatjuk, a tényre azonban fel kell hívnunk a figyelmet. Az 
azonban már viszonylagos kedvezményt jelent, hogy Magyarországon az üzemanyagok áfája 
magasabb, mint általában az EU országokban (Ausztriában például 20%), és így nagyobb a 
visszaigényelhető rész. Nem a magyarországi áfa szint csökkentését javasoljuk, csupán még 
egy érvet említettünk a gázolaj jövedéki adójának nagyobb mértékű emelése mellett. 

Az 1998-tól bevezetett jövedéki adó tartalmazta az Útalap-hozzájárulást és a 
környezetvédelmi termékdíjat. Ez a két tétel százalékos mértékben került annak idején 
megállapításra. Ennek értelmében az Útalap-hozzájárulás mértékét 1998 után az 
üzemanyagok után befizetett jövedéki adó 26,3 százalékának vettük. A környezetvédelmi 
termékdíj a mindenkori jövedéki adó 3%-a. Így tehát az Útalap-hozzájárulás és a 
környezetvédelmi termékdíj abszolút értéke az üzemanyag fajtájától is függött. Bár az Útalap 
azóta megszűnt, mindez szintén azt bizonyítja, hogy a benzin és a gázolaj eltérő adómértéke 
ellentmond az arányos közteherviselés elvének.  

Fontos megjegyezni, hogy a gázolaj jövedéki adójának emelése a mezőgazdasági 
tevékenységeket nem érinti, hiszen ebben a körben ezt az adót teljes mértékben visszatérítik. 

Tudjuk, hogy a gázolaj és a benzin jövedéki adójának egységesítése jelenleg 
Magyarországon nem valósítható meg a várható politikai és gazdasági következmények miatt, 
valamint azért, mert a jelenlegi gázolaj ár már kissé meghaladja az ausztriai szintet (bár 
nálunk a visszaigényelhető áfa mértéke nagyobb, mint Ausztriában). A két üzemanyagfajta 
adójának későbbi egységesítését azonban azzal is elő kell segíteni, hogy a gázolaj jövedéki 
adóját legalább ugyanolyan százalékos mértékben emeljük, mint a benzinét. 
 

A gázolaj adó-emelésének csökkentésére vonatkozó törvénymódosítást tudomásunk szerint 
semmiféle szakmai elemzés nem előzte meg. Az Alkotmány kimondja: „A Kormány … 
biztosítja a törvények végrehajtását”.xxii Ebben az esetben viszont nem került végrehajtásra 
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a jogalkotásról szóló törvény előírása: „A jogszabály megalkotása előtt – a tudomány 
eredményeire támaszkodva – elemezni kell a szabályozni kívánt társadalmi-gazdasági 
viszonyokat, az állampolgári jogok és kötelességek érvényesülését, az érdekösszeütközések 
feloldásának a lehetőségét, meg kell vizsgálni a szabályozás várható hatását és a végrehajtás 
feltételeit. Erről a jogalkotót tájékoztatni kell.”xxiii Szintén sérült a környezetvédelmi törvény 
azon előírásaxxiv, amely szerint a környezetvédelemmel összefüggő gazdasági szabályozó 
eszközök (vám-, adó- és illetékszabályok stb.) bevezetése, továbbá jelentős módosítások 
esetében a döntés előkészítője minden esetben köteles az intézkedés környezetre gyakorolt 
hatásait vizsgálni és értékelni.  

 
Sérült a környezetvédelmi törvény azon előírása is, amely szerint a környezetvédelemmel 

összefüggő jogszabály-tervezeteket és a vizsgálati elemzést „a döntésre jogosult szervhez 
történő benyújtás előtt – véleménynyilvánítás céljából – meg kell küldeni az Országos 
Környezetvédelmi Tanácsnak.”xxv Mivel ez utóbbi nem történt meg, ismét sérült az 
Alkotmány, amely szerint „Feladatai ellátása során a Kormány együttműködik az érintett 
társadalmi szervezetekkel.”xxvi Az Alkotmánybíróság 30/2000 (X. 11.) AB határozata 
alapján is nyilvánvaló ez az alkotmánysértés. 

 
Az Alkotmány megállapítja: „A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a 

szabad véleménynyilvánításra, továbbá arra, hogy a közérdekű adatokat megismerje, 
illetőleg terjessze.”xxvii Ennek megfelelően a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 
törvény előírja, hogy az állami szervek kötelesek elősegíteni a közvélemény pontos és gyors 
tájékoztatását.xxviii A lakosságnak viszont gyakorlatilag nem volt alkalma megismerni azokat a 
kutatási eredményeket és gyakorlati tapasztalatokat, amelyek megkérdőjelezik az üzemanyag-
adók csökkentésének előnyeit. 

A gázolaj jövedéki adója emelési mértékének csökkentését a Pénzügyminisztérium (PM) 
azzal indokolta, hogy ezzel kívánja azt megelőzni, hogy a gázolaj felhasználói azt a 
szomszédos országokban szerezzék be, mivel ezekben az országokban a gázolaj olcsóbb, mint 
nálunk. Aligha hihető azonban, hogy a korábban előírtnál 4,20 forinttal alacsonyabb hazai 
üzemanyagár visszaveti majd ezt a nem kívánatos tevékenységet, amikor Ukrajnában 120 Ft-
tal, Romániában 86 Ft-tal, Szlovákiában 51 Ft-tal, Szlovéniában 40 Ft-tal, Horvátországban 
pedig 22 Ft-tal olcsóbb a gázolaj, mint Magyarországon.xxix Ugyanakkor a PM tudomásunk 
szerint nem vizsgálta azokat a lehetőségeket, amelyekkel valóban hatékonyan vissza lehetne 
szorítani üzemanyag-turizmust és -csempészetet. (Különböző szervezetek – egyebek mellett is 
a Levegő Munkacsoport is – már számos alkalommal tettek konkrét javaslatokat ennek 
érdekében. Sajnálatos módon azonban az elmúlt években egyre inkább lazították a vonatkozó 
jogszabályokat, tág teret adva a visszaéléseknek, a bűnözésnek.)   

Az egyoldalú tájékoztatáshoz jelentősen hozzájárultak a sajtóban megjelent írások, 
amelyek kedvezően mutatták be a gázolaj jövedéki adójának csökkentett mértékű emelését, 
mintha ezzel jól járnának a vállalkozók és a lakosság. A Kormány ezt sehol nem cáfolta, 
pedig az a tény, hogy az állam adót szed be, egyáltalán nem jelenti azt, hogy az így keletkező 
állami bevétel miatt a lakosság és a vállalkozások kevésbé gyarapodnak, vagy hogy ez az 
összeg nemzetgazdasági szempontból kevésbé hatékonyan kerül felhasználásra. „A 
középületekre fordított kiadásoknak ugyanaz a makrogazdasági hatása, mint a 
magánépületekre fordított kiadásoknak, és a közkönyvtárak fenntartására fordított közösségi 
fogyasztási ráfordítások ugyanolyan hatást gyakorolnak a munkalehetőségekre, mint a 
filmekre vagy könyvekre fordított magánfogyasztási ráfordítások.” (Paul A. Samuelson – 
William D. Nordhaus: Közgazdaságtan. KJK, Budapest, 1987-1988.) Álláspontunk szerint 
valójában azzal nyernének a vállalkozások és a magánszemélyek, ha az állam beszedné az 
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eredetileg meghatározott mértékű jövedéki adót, és az így keletkező többletbevételt például az 
egészségügyre  fordítaná. 

Elhangzott olyan hivatkozás is, amely a kedvezőtlen inflációs hatások elkerülésével 
próbálta igazolni a gázolaj adójának kisebb mértékű emelését. Ugyanakkor a Kormány 
elmulasztotta ismertetni azokat az érveket, amelyek ezt cáfolják. Egyrészt a jövedéki adó 
emelésével egyidejűleg lehetőség nyílott volna más adók vagy járulékok (személyi 
jövedelemadó, társadalombiztosítási járulék stb.) arányos csökkentésére. Másrészt nem 
készült semmiféle vizsgálat arra vonatkozóan, hogy a több üzemanyag fogyasztásából eredő 
fokozott környezetszennyezés és egészségkárosodás miatt mekkora többletköltségek terhelik 
a társadalmat és a gazdaságot. Több nemzetközi kutatás – így például az Európai Unió 
TRENEN és EUNET programjai – éppen arra mutatott rá, hogy a súlyosan 
környezetszennyező és egészségkárosító tevékenységek és termékek fokozott megadóztatása 
az össztársadalmi költségek csökkentését segítené elő, ami hozzájárulhat az infláció tartós 
mérsékléséhez és a gazdaság versenyképességének javításához. Az Európai Bizottság 
Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatósága által a témában elkészített összegző anyag szintén 
kimutatja, hogy az energiaadók egyszeri emelése elhanyagolható mértékű inflációt okoz, és 
azt is csak egyszeri alkalommal, miközben a gazdaságra gyakorolt kedvező hatások hosszabb 
távon is fennmaradnak.xxx  

 
A Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ által 2000-ben végzett 

felmérés szerintxxxi a magyar lakosság 53 százaléka teljesen, további 31 százaléka pedig 
részben egyetért a következő kijelentéssel: „A környezetet meg kell védenünk a gyermekeink 
számára még akkor is, ha emiatt ma csökkentenünk kell az életszínvonalunkat.” 
Meggyőződésünk azonban, hogy a  gázolaj adójának nagyobb mértékű emelése (pontosabban: 
szinten tartása) egyáltalán nem vezetne az életszínvonal csökkenéséhez, hiszen az így 
keletkező költségvetési többletbevételt az életszínvonalat javító intézkedésekre lehetne 
fordítani. Ha a gázolaj jövedéki adóját az eredetileg meghatározott mértékben emelnék, és az 
így származó költségvetési többletbevételből például az egészségügy helyzetét javítanák, 
akkor javulna az emberek közérzete, környezetünk és egészségünk védelme pedig kétszeresen 
is jól járna. 

 
Tekintettel a várható környezeti, egészségi és gazdasági hatások jelentős mértékére, 

rendkívül fontosnak tartjuk, hogy a T. Alkotmánybíróság mielőbb határozatot hozzon 
az említett törvényhelyek alkotmányellenességével kapcsolatban. 
 
 

Tisztelettel: 
 
 
  Lukács András 
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Mellékletek: 
1. A fogyasztói árindex és az egyes fontosabb adókból, járulékokból származó központi 

költségvetési bevétel alakulása 
2. A gázolaj ára néhány országban 
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