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Pénzügyminiszter úr nevében köszönöm javaslatait, melyeket az államháztartási 
kiadáscsökkentésekkel kapcsolatban adott. Az alaposan előkészített, 22 pontból álló csomag 
széles körben tesz javaslatokat, amelyek egy része állami támogatások csökkentését, más 
része különböző adók, járulékok emelését, illetve kiterjesztését támogatja. Az anyag számos 
hasznos, megfontolandó javaslatot tartalmaz. 
A javaslatokat a Pénzügyminisztérium szakfőosztályai részletesen áttanulmányozták és 
véleményezték. A Mellékletben foglalt észrevételeket szíves tájékoztatásul mellékelten 
megküldöm. 
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Melléklet 
 

A Levegő Munkacsoport által javasolt intézkedések véleményezése 
 
 
 
1. pont: Fekete gazdaság visszaszorítása 
A fekete gazdaság visszaszorítását prioritásként kezeljük. Ez a szempont is figyelembe 
vételre kerül a VPOP és APEH szervezeti átalakításában. 
 
2. pont: Nehéz tehergépjárművek infrastruktúra-használati díjának bevezetése 
A javaslat szakmai vizsgálat tárgyát képezheti. Ugyanakkor, ezen közteher esetleges hatályba 
léptetése csak úgy valósulhat meg, ha a működtetésére vonatkozó jogszabályi háttér, illetve a 
vonatkozó uniós joganyag összhangja megvalósul, azaz az úthasználati díj csak összefüggő 
autópálya, illetve az első rendű főutak használatához kapcsolódhat. Az infrastruktúra-
használati díj bevezetése azonban csak abban az esetben támogatható, ha az nincs kihatással 
az önkormányzatok bevételét képező gépjárműadó szabályozási rendszerére. 
 
3. pont: Nehéz gépjárművek túlsúlydíjának emelése 
Európai Uniós szabályozásnak megfelelő rendszer kialakítása folyamatban van. 
 
4. pont: Külföldi kiküldetések napidíjának egységesítése 
Jelenleg vizsgáljuk a megvalósíthatóságának lehetőségét. 
 
5. pont: Külföldi autóbuszoknál áfa beszedése 
A hatályos áfa-törvény 12. § a)-b) és 29. § c) pontja alapján az a személyszállítás, melynek 
indulási, vagy célállomás pontja külföldön van, illetve a tranzit személyközlekedés 0%-os 
áfával adózik. Tehát jogszabály alapján nem kell Magyarországon áfát fizetni a külföldi 
buszoknak, és nem azért, mert ezt az illetékes hatóságok elmulasztották volna beszedni. A 
másik eltérés a személyszállítás megítélésében, hogy a hatályos szabályok értelmében a 
teljesítési helynek személyszállításnál nem a megtett útszakasz minősül, hanem a 
szolgáltatást nyújtó székhelye, telephelye. Így külföldi székhelyű, telephelyű autóbuszos 
vállalkozásnak nem keletkezik belföldön áfa fizetési kötelezettsége még akkor sem, ha 
egyébként kimondanánk, hogy ez a szolgáltatás nem 0, hanem 15%-kal adózik. 
 
A 77/388/EGK irányelv (6-os direktíva) alapján személyszállítás esetében a teljesítési hely a 
megtett útszakasz. Ez a 2004. május 1-jétől hatályos áfa-törvényben is így lesz. Ami az 
adómérték kérdését érinti, úgy a 6-os direktíva nem mentesíti a nemzetközi személyszállítást 
az áfa alól, azonban a tagállamoknak lehetőségük van a 28. cikkely 3. b) pont és az F 
melléklet 17. pontja alapján arra, hogy továbbra is fenntartsák a mentességet a nemzetközi 
személyszállításra. Ez alapján Magyarország kérte ezen pont alkalmazását, és a csatlakozási 
szerződésben biztosítva meg is kapta ennek lehetőségét. Tehát a nemzetközi személyszállítás 
a csatlakozást követően is adómentes tevékenység marad, így sem a magyar, sem a külföldi 
buszok nem fizetnek áfát a Magyarországon megtett útszakasz után. 
 
A rendelkezésünkre álló adatok alapján Németország, és Ausztria a nemzetközi 
személyszállítás esetében csak a légi és a tengeri személyközlekedést mentesíti az adó alól, a 
nemzetközi vasúti- és közúti (buszos) személyszállítás adóköteles. Ez azonban nem azt 
jelenti, hogy csak a külföldi buszoknak kellene ezekben az országokban az ott megtett 
útszakasz erejéig adózni, hanem minden ezen a területen megtett ilyen szolgáltatás - tehát a 
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belföldi vállalkozók által nyújtott is - adóköteles. (Megjegyezem, környezetvédelmi 
szempontból az egyéni utazás helyett épp a csoportos személyszállítás elterjesztése volna 
kívánatos. Ez ellen hatna a távolsági tömegközlekedés áfáztatása, miközben az egyéni 
utazáson áfát nem szedhetnénk.) 
 
6. pont: Gépjárművek tankjában való üzemanyag-behozatal visszaszorítása 
A javaslat gyakorlati megvalósítása azt feltételezi, hogy a vámhatáron végrehajtott vizsgálat 
eredményének ismeretében, a gépjárművek üzemanyag-tartályában harmadik országból 
behozott, a hatályos magyar szabványoknak meg nem felelő üzemanyagokra termékdíjat 
vagy energiaadót kell kivetni. 
A javasolt szabvány szerinti vizsgálat jelentős díj differenciákat és a hosszas áruvizsgálati idő 
miatt a forgalom akadályozását jelentené. (A határon átlépő gépjármű esetén mintát kellene 
vételezni az üzemanyag tartályban található üzemanyagból, vegyvizsgáló intézetbe 
megküldeni, és ha a minta nem felel meg a hazai szabványnak, akkor le kellene mérni, hogy 
mennyi üzemanyag van a gépjárművek tankjában, majd e mennyiségre vetítve ki kellene 
vetni és be kellene szedni a határon a termékdíjat vagy energiaadót.) Így érdemi bevétel 
növekedés nem várható, ugyanakkor a vizsgálat elvégzése és a termékdíj vagy energiaadó 
kivetése a forgalom lassításával járna. 
 
Továbbá, a 2004. május 1-től hatályba lépő, a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. 
évi CXXVI. törvény 66. § szerint a kereskedelmi közúti motoros jármű - kivéve az autóbusz - 
szabványos tartálya által tartalmazott üzemanyag járművenként és utazásonként, naponta az 
első beutazás alkalmával legfeljebb 200 literig vámmentes, így mindkét javaslat 
Magyarország uniós csatlakozásával meg fog valósulni. 
 
7. pont: Személygépkocsi-használat elszámolásának szigorítása 
A személygépkocsik költségelszámolására vonatkozó javaslat, amely szerint 100 
kilométerenként legfeljebb két literes üzemanyag-fogyasztást lehetne elszámolni, nem 
támogatható. 
 
A jövedelemadó törvények szabályai szerint minden a vállalkozás érdekében felmerült valós 
költség elszámolható, a 100 kilométerenkénti két literes üzemanyag-fogyasztás ennek 
ellentmondana. Vizsgáljuk ugyanakkor annak lehetőségét, hogy hogyan szorítható vissza a 
magáncélú használat költségként való elszámolása. 
 
A cégautó-adóval kapcsolatos felvetésük, miszerint nem elfogadható, hogy a cégautó-adó 
mértéke az öt évnél régebben használt személygépkocsik esetében csökkenő összegű, nem 
fogadható el. Ennek oka, hogy a cégautó-adó mértéke a személygépkocsi értékéhez 
kapcsolódik. A személygépkocsik jelenlegi értékcsökkenési leírási szabályai mellett indokolt 
az adó mértékének csökkentése az 5. adóévet követően, mivel a túl magas adóteher 
adóelkerüléshez vezethetne. Az anyagban megfogalmazott emelés és az adó átalakítása nem 
támogatható, egyrészről, mivel a tapasztalatok szerint az ilyen mértékű adóemelés 
adóelkerüléshez vezetne, másrészt a cégautó-adó javasolt átalakítása megnövelné a 
vállalkozások adminisztrációs terheit és ezzel párhuzamosan nehezítené annak ellenőrzését is. 
Megjegyezem, hogy a 2004. adóévtől jelentősen megváltozott a cégautó-adó szabályozása. A 
módosítás az adómértékek 100 százalékos emelésén túl számos egyéb szigorításra irányuló 
intézkedést is tartalmaz, amely alapján a magáncélú használat lehetőségének biztosítása 
mellett is cégautó-adó fizetési kötelezettség keletkezik. Vizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy 
az adófizetési kötelezettség teljesítése ellenőrzési módszerekkel hogyan erősíthető. 
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8. pont: Cégautó megfizettetése az eva alá eső vállalkozásoknál 
Megvizsgáljuk, annak a lehetőségét, hogy az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá 
tartozó vállalkozások esetében indokolt-e bevezetni a cégautó-adó fizetési kötelezettséget. 
 
9. pont: Cégautó megfizettetése átalányelszámolást alkalmazó vállalkozásoknál 
Az átalányadózás bevezetésének lényege az adóztatási rendszer egyszerűsítése, amennyiben 
azonban a vállalkozónak a személygépkocsihoz kapcsolódó nyilvántartásokat vezetni kell, 
így ez jelentős többlet adminisztrációs terhet róna a vállalkozókra, és elveszne az adózási 
módszer eredeti célja, így a javaslat nem támogatható. 
 
10. pont: Nagyobb értékű autók regisztrációs díjának emelése 
A nagyobb értékű autók regisztrációs adójának emelése folyamatban van. Jelenleg 
konszenzuson alapuló megoldást keresünk, annyi azonban bizonyos, hogy - év közben - 5 Md 
Ft-os emelés nem történhet (a kocsikat a régi adómértékek ismeretében rendelik meg, s 
elegendő felkészülést is kell biztosítani a megváltozó adómértékekre való felkészüléshez). 
 
11. pont: Forma-1 támogatásának megszűntetése 
Kormányzati szinten tovább vizsgálandó kérdés. 
 
12. pont: Autópálya-építések áfa mentességének felszámolása 
Az autópálya-építések áfa-mentességének felszámolása nem szakmai kérdés, politikai 
elkötelezettség. 
 
13. pont: Autópálya építések támogatásának csökkentése 
Az autópálya építések támogatása a GKM fejezetben szerepel, a PM-nek ezen előirányzatok 
összegének változtatására nincs hatásköre. 
 
14. pont: Repülőtéri adó bevezetése 
Ez a „közteher" már létezik Magyarországon. A világ számos más országához hasonlóan ui. 
hazánkban is díjat kell fizetni az utasnak a nyilvános repülőtér használatáért (repülőtéri 
illeték). A díj fizetésének feltételeit, módját és összegét - jogszabályi felhatalmazás [a légi 
közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 41. §-ának (1) bekezdése] alapján - a repülőtér 
üzemben tartója állapítja meg. 
 
15. pont: Repülőtér-fejlesztési támogatások csökkentése 
A repülőtér-fejlesztések támogatása a GKM fejezetben szerepel, a PM-nek ezen 
előirányzatok összegének változtatására nincs hatásköre. 
 
16. pont: Malév privatizációja 
A Kormány decemberben foglalkozott a Malév Rt. helyzetével, döntését a 2322/2002. Korm. 
határozat tartalmazza. A Kormány döntéséhez készült előterjesztés egyértelműen leszögezi, 
hogy a Malév Rt. privatizációja jelenleg nem járható út, mivel annak üzleti értéke erősen 
negatív. 
 
17. pont: GKM és Munkaerőpiaci Alap egyedi támogatásainak csökkentése 
A Pénzügyminisztériumnak ebben a kérdésben közvetlen szakmai befolyása nincs. 
Amennyiben a Levegő Munkacsoport úgy ítéli meg, hogy az Foglalkoztatáspolitikai és 
Munkaügyi Minisztérium és dekoncentrált területi szervei környezetkárosító beruházásokhoz 
nyújtanak támogatásokat, úgy javasolom, hogy észrevételeiket tegyék meg közvetlenül az 
FMM-hez, illetve a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumhoz. Megjegyezzük, hogy a 
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PM illetékes szakfőosztályához egyetlen konkrét esetről sem érkezett ilyen irányú 
információ. 
 
Végül egy olyan konkrét, de anonim esetet jelez a Levegő Munkacsoport, amely több 
szempontból is irracionálisnak tűnik: egyrészt az összeg (100 millió forint egy munkahelyért) 
megítélésünk szerint - a fajlagos támogatási összegek nagyságrendjét ismerve - már az 
abszurditás irányába mutat, másrészt a Munkaerőpiaci Alap soha nem tartozott a Gazdasági 
és Közlekedési Minisztérium felügyelete alá. (Megjegyezem, hogy az előző kormányzati 
ciklus éveiben a GM volt felelős a Munkaerőpiaci Alappal való gazdálkodásért.) Azonban, ha 
a Levegő Munkacsoport állítására vonatkozóan bizonyítékokkal rendelkezik a konkrét 
esetről, akkor javasoljuk, hogy ezeket juttassa el a megfelelő jogkörrel rendelkező illetékes 
hatóságokhoz. 
 
18. pont: Bányajáradék emelése 
A bányajáradék kulcsok mértéke megfelel a nemzetközi gyakorlatnak, növelése nem 
indokolt. Földgáznál a 12%-os nemzetközi mértéket meghaladó befizetés a lakossági 
gázkompenzáció fedezetét szolgálja az Energiagazdálkodási Célelőirányzat bevételeként. 
 
19. pont: Földvédelmi járulék emelése, kiterjesztése 
A földvédelmi járulékot az 1994. évi LV. törvény részletesen szabályozza: mikor kell fizetni, 
milyen tevékenységek végzői kapnak mentességet, vagy kedvezményt a fizetés során, és a 
mértékét is a törvény melléklete tartalmazza (a más célú hasznosításra kivonandó terület AK 
értékének négyezerszeres szorzata). 
 
A földvédelmi járulék befizetés címen az FVM fejezetben 2002-ben 2,04; 2003-ban 3,9 Mrd 
Ft befizetés teljesült, 2004. évre a terv 3,3 Mrd Ft. A mérték évek óta nem változott, az 
összeg nagysága attól függ, hogy milyen kivonások történnek: lakóházépítés, beruházások 
stb. 
 
Álláspontunk szerint a járulék mértékének olyan drasztikus emelése, amit a Levegő 
Munkacsoport javasolt, nem járható út, mivel a befizetés elkerülése fog erősödni, illetve a 
kivételek száma nő majd. A szükséges kivonások esetében pedig rendkívül megdrágul a 
beruházás. 
 
Elvileg kisebb mértékű emelés javasolható, illetve a jó termőföldek védelmében a zöldmezős 
beruházásoknál a fizetendő járulék mértéke felülvizsgálható. 
 
20. pont: Lakásépítési támogatási rendszer környezetvédelmi szigorítása 
A Levegő Munkacsoport javaslatai - a zöldmezős lakásberuházások helyett leromlott állapotú 
lakások felújítása, a leromlott lakóterületeken új lakások építése -részben már most is 
támogatott célok. Például támogatott a „panel" épületek felújítása pályázati támogatással, 
kedvezményes felújítási hitellel. 
Az anyagban említett üresen álló lakásállományán jellemzően nem hasznosítható, mivel 
hiányzik az adott településen és környékén a szabad munkahely. 
 
A javaslatnak vannak olyan elemei, melyek jelen formájukban nem támogathatók, tekintettel 
arra, hogy a feltételek nem ellenőrizhetők, valamint nem egyenlően valósíthatók meg az 
ország különböző területein. 
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A termőföld vagy növényzet károsítására véleményem szerint az építési engedélyek 
kiadásánál kell tekintettel lenni, ez az adóhatóság által nem ellenőrizhető, így nem illeszthető 
bele a feltételrendszerbe. 
A tömegközlekedéshez kapcsolódó feltétel szintén nem fogadható el, mivel kisebb 
településen, városokban, illetőleg esetenként még Budapest egyes külső kerületeiben sem 
biztosítható, hogy a kölcsönhöz kapcsolódó ingatlan 500 méteres körzetében legyen olyan 
tömegközlekedési megállóhely, ahol csúcsidőben legalább 15 percenként megáll valamely 
tömegközlekedési járat. 
A csatornázási és folyóvízzel való ellátottság kérdését az építési engedélyek kiadásakor 
szükséges vizsgálni, ennek megléte vagy annak hiánya az adóhatóság által hatékonyan nem 
ellenőrizhető, így ehhez sem célszerű kedvezményi feltételt kapcsolni. 
A javaslat szerinti 20 milliárd forint 2004. évi megtakarításának lehetőségét a leírtak alapján 
nem látjuk megalapozottnak. 
 
21. pont: Erőszak és pornótartalmú művek kulturális járulékának megfizettetése 
A kulturális járulék emelése támogatható javaslat. 
 
22. pont: A NATO kötelezettségek teljesítésére tervezett intézkedések elhalasztása 
A védelmi kiadásokra fordított költségvetési források nagyságrendjét nem kizárólag a NATO 
felé vállalt kötelezettségek teljesítése, hanem a magyar haderő megfelelő képességeinek 
megteremtése határozza meg. Ennek alapja a Magyar Honvédség hosszú távú - 2004-2013 
között végrehajtásra kerülő- átalakításának programja, melynek során egy kisebb létszámú, 
de professzionális és a kor követelményeinek megfelelő technikai eszközparkkal, egyéni 
felszereléssel rendelkező haderő jön létre. 
A fenti folyamat elsősorban az elavult és ezáltal a környezetet erősen károsító technikai 
eszközök cseréjét, a korszerűtlen katonai objektumok felújítását illetve felszámolását 
valamint a sorállomány szerződéses katonákkal való felváltását foglalja magába. A program 
végrehajtása pedig csak megfelelő költségvetési források megléte esetén biztosítható. 
Mindezek mellett a Kormány által elfogadott takarékossági intézkedések a védelmi kiadások 
visszafogását is jelenti. 
 


