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Személygépkocsi használata esetén az eddigi 3 forint/kilométer adómentes költségtérítést 
9 forint/kilométerre emelheti a munkáltató – amennyiben az országgyűlés elfogadja a 
T/14613. számú törvényjavaslatot, amelyet nemrég nyújott be három képviselő. 

Már több alkalommal is felhívtuk a Kormány, és ezen belül a Pénzügyminisztérium 
figyelmét arra, hogy a személygépkocsi-használat hatalmas ráfizetéssel jár az államháztartás 
részére (legutóbb a Közlekedési támogatások című tanulmányunkban1, amelyet mellékelten 
küldünk Önnek). Ennek egyik fő oka, hogy a személygépkocsik magánhasználatát gyakran 
céges használatként számolják el, illetve hogy a számla nélküli kiadásaik „ellentételezésére” 
fiktív utakat számolnak el. Ezeknek a tömegesen elterjedt csalásoknak a következtében az 
állam évente legalább 600 milliárd forint bevételtől esik el a személyi jövedelemadó és a 
társadalombiztosítási befizetések elmaradása miatt. Összehasonlításként: a személygépkocsik 
vásárlásával és használatával összefüggő állami bevételek (üzemanyagok jövedéki adója, 
regisztrációs díj, gépjárműadó stb.) 2004-ben mindössze 400 milliárd forintot tettek ki. 

A törvényjavaslat elfogadása esetén további ösztönzést kapna a fekete gazdaság, az 
adóelkerülés, és évente több tíz milliárd forinttal növekedne az államháztartás hiánya2. Ez az 
eljárás rontaná a versenyképességünket, súlyosbítaná importfüggőségünket, továbbá 
hozzájárulna környezetünk állapotának romlásához. Megnehezítené nemzetközi 
kötelezettségeink teljesítését mind az államháztartás mutatóival, mind a környezetvédelmi 
követelményekkel kapcsolatban. Csorbát szenvedne a Kormánynak az a célkitűzése is, hogy 
igazságosabb társadalmat teremtsen meg Magyarországon.  

A módosító javaslat különösen elfogadhatatlan egy olyan időszakban, amikor komoly 
megszorításokkal sújtják az oktatást, az egészségügyet, nincs forrás a lakásfelújításokra, a 
városrehabilitációra, pénzhiány miatt egyre vészesebben romlik a meglévő közúti és vasúti 
hálózat, továbbá a működésképtelenség határán vannak azok az intézmények amelyek 
mindannyiunk biztonságát hivatottak megóvni (népegészségügyi szolgálat, környezet- és 
természetvédelmi hatóságok, fogyasztóvédelmi szervek, vámhatóság stb.). Nyilvánvaló, hogy 
mindezeknek a tevékenységeknek nagyobb mértékű állami finanszírozása sokkal inkább 
hozzájárulna a lakosság életminőségének és az ország versenyképességének javításához, mint 
az autózás további támogatása. 

A 2005. évi költségvetés egyik nagy vesztese a tömegközlekedés is, hiszen ezen a téren a 
támogatások reálértéke csökkent, ami még hátrányosabb helyzetbe hozta ezt, a szélesebb 
néprétegek által igénybe vehető szolgáltatást. A hátrányt fokozni rendkívül antiszociális 
intézkedés. 



 

 

A kormány által meghirdetett adóreformban megcélzott adócsökkentés, és ezen belül az 
élőmunka terheinek mérséklése csak abban az esetben hajtható végre, ha az adófizetési kört 
kiterjesztik. Ebben szinte az egyedüli komoly összegű tartalékot az jelenti, ha a 
személygépkocsik magánhasználatával összefüggő adóelkerüléseket felszámolják, vagy 
legalább számottevően csökkentik. 

Az Európai Unió Pénzügyminisztereinek Tanácsa, az ECOFIN 2005. március 8-i ülésén 
arra figyelmeztett bennünket, hogy „magyar hatóságok olyan gyorsan vessenek véget a 
túlzott deficithelyzetnek, amilyen gyorsan csak lehetséges”, valamint hogy „a magyar 
hatóságok bármiféle adócsökkentés időzítésének és végrehajtásának feltételéül szabják a 
konvergenciaprogram deficitcéljainak elérését.”3 Az ECOFIN komoly rosszallását válthatja 
ki, hogy Magyarország most ezzel az ajánlással éppen ellentétes lépést tesz. 

A törvényjavaslatnak a benyújtása törvényellenes módon történt, mivel nem készültek el a 
jogalkotási törvény4 és a környezetvédelmi törvény5 által előírt elemzések. Maga a 
törvényjavaslat pedig nyilvánvalóan sérti az Alkotmánynak a szociális piacgazdaságra6, az 
arányos közteherviselésre7 és az egészséges környezetre8 vonatkozó előírásait. 

A fenti okok miatt kérem, hogy kezdeményezze a T/14613. számú törvényjavaslat 
elutasítását. Egyúttal azt is kérem, segítse elő, hogy a közvélemény megismerje a 
személygépkocsi-közlekedéssel kapcsolatos valódi költségeket, és hogy ezzel párhuzamosan 
fokozatosan megszüntetésre kerüljenek az e tevékenységnek nyújtott nyílt és rejtett 
támogatások. Ez felelne meg az Európai Unió9 és az OECD10 elvárásainak, valamint a 
Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája keretében vállalt kötelezettségeinknek11 is.  
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1 Megtalálható a http://www.levego.hu/konyvtar/olvaso/kozl_tam.pdf címen is. 
2 Ha átlagosan napi megtett 40 km-t és évi 250 napot veszünk alapul, akkor ez gépkocsinként 6×40×250=60 000 
Ft-ot jelent. Feltételezhető, hogy a közel 3 millió személygépkocsi-tulajdonos (és házastársuk) közül 500 ezer és  
1 millió közötti azok száma, akik a kedvezményt igénybe veszik. Azt is tekintetbe kell venni ugyanis, hogy  
számos esetben számolnak el fiktív utakat. Mivel az élőmunkán lévő közterhek átlagosan ugyanakkora összeget 
tesznek ki, mint a nettó bér, azzal számolhatunk, hogy az államháztartás vesztesége eléri az évi 30 milliárd 
forintot, de esetleg meghaladhatja a 60 milliárd forintot is. 
3 Ld. http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ecofin/84163.pdf, valamint Világgazdaság, 2005. 
március 9., 3. oldal. 
4 A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 18. §-ának (1) bekezdése kimondja: „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.” 
5 A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvtv.) 43. §-a kimondja: „(1) A 
környezetvédelemmel összefüggő törvényjavaslat és más jogszabály, valamint országos és regionális jelentőségű 
koncepciók előkészítője (…) köteles az intézkedés környezetre gyakorolt hatásait vizsgálni és értékelni, és azt 
vizsgálati elemzésben (…) összefoglalni. (…) (3) A környezetvédelemmel összefüggő gazdasági szabályozó 
eszközök (vám-, adó- és illetékszabályok stb.) bevezetésére irányuló szabályozások, továbbá jelentős 
módosítások esetében a vizsgálati elemzést minden esetben el kell végezni.” 
6 (Preambulum) „A többpártrendszert, a parlamenti demokráciát és a szociális piacgazdaságot megvalósító 
jogállamba való békés politikai átmenet elősegítése érdekében az Országgyűlés – hazánk új Alkotmányának 
elfogadásáig – Magyarország Alkotmányának szövegét a következők szerint állapítja meg:” 
„9. § (1) Magyarország gazdasága (…) piacgazdaság…” 
7 „70/I. § Minden természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet köteles 
jövedelmi és vagyoni viszonyainak megfelelően a közterhekhez hozzájárulni.” 
8 „18. § A Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez.” 
„70/D. § (1) A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki 
egészséghez.” 
9 Az Európai Unió nagyon sok dokumentuma foglalkozik ezzel a kérdéssel. Itt csak az EU 2001-ben elfogadott 
új közlekedéspolitikájából idéznénk röviden: „Az aránytalanságok és hiányosságok egyik legfontosabb oka, 
hogy a közlekedőket nem sikerült megfelelően szembesíteni tevékenységük költségével. Mivel az árak nem fejezik 
ki a közlekedés teljes társadalmi költségét, a kereslet rendellenesen nagyra növekedett. (…) Az árszerkezetnek 
jobban tükröznie kell a közösséget érintő költségeket.” (Európai közlekedéspolitika 2010-ig: itt az idő dönteni. 
Fehér könyv. Európai Bizottság, 2001) 
10 Az OECD számos állásfoglalásában és tanulmányában hívta fel erre a figyelmet. Ld. például: External Costs 
of Transport in Central and Eastern Europe. Final Report ENV/EPOC/WPNEP/T(2002)5/FINAL. OECD, 
Environment Directorate, Environment Policy Committee, Working Party on National Environmental Policy, 
Working Group on Transport, 2003, http://www.oecd.org/env/transport. Rövid magyar nyelvű ismertetése: 
http://www.lelegzet.hu/archivum/2004/03/2983.hpp. Még három további három anyagra hívnánk fel a figyelmet: 
(1) Kiss Károly: Támogatások az OECD-országokban és az EU-ban – környezetgazdasági értékelés. BKÁE 
Környezettudományi Intézet, 22.szám, 2003. (2) Environmentally Harmful Subsidies: Policy Issues and 
Challenges. OECD, Paris, 2003. (3) Synthesis report on Environmentally Harmful Subsidies. OECD, Paris, 
2004. 
11 Ld. http://www.lelegzet.hu/archivum/2001/02/2636.hpp  


