
Az autóvásárlási döntések és a cégautó adó 
a környezetvédelem tükrében 

 
 
 
 
Számos vizsgálat készült az emberek környezetvédelmi attitűdjéről, amelyek 
rávilágítanak az egyén környezeti ismeretei, vallott környezettudatossága és a 
ténylegesen megnyilvánuló környezeti magatartása közötti különbségekre. Az Európai 
Környezetpolitikai Intézet (IEEP) alábbiakban ismertetett, 2006 októberében elkészült 
jelentése bemutatja, milyen szempontok alapján vásárolnak az emberek 
személygépkocsit, és ezen belül a környezetvédelem hogyan befolyásolja a döntésüket, 
valamint környezetvédelmi szempontból értékeli az európai országok cégautó adó 
rendszerét. 
 

Az IEEP-nek Az autóvásárlás döntési folyamatának megismerése és a cégautó adó 
környezeti hatása címet viselő jelentése* felöleli a témában végzett kutatások eredményeit, és 
kiegészíti azokat a tanulmány lezárásaként 2006 júniusában Brüsszelben megrendezett 
tanácskozás** következtetéseivel. A brit Automotive Business Research (Gépkocsi Üzleti 
Kutatóintézet, ABRL, UK) és a dán COWI Tanácsadó szakmai közreműködésével az Európai 
Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatósága számára készített jelentés eredeti célja, hogy 
javaslatokat tegyen az uniós közlekedési és környezetpolitikát értékelő TREMOVE modell 
továbbfejlesztésére abban a tekintetben, hogy érdemes-e a környezetvédelmi jellemzőket, 
mint autóválasztási szempontot bevinni a modellbe, valamint a magán- és a cégautó külön 
kezelendő-e a modellben.  
 
 
Az autóvásárlás szempontjai 
 

Mielőtt rátérnénk az autó kiválasztásában fontos szerepet játszó tényezőkre, meg kell 
jegyezni, hogy egy országban az autótulajdonlás szintje függ a jövedelemtől, a népsűrűségtől, 
a hiedelmektől, attitűdöktől (viszonyulástól, hozzáállástól) és a személyes értékektől. Az 
autóvásárlási szokások térben és időben is változnak. Az országokon belüli és az országok 
közötti, valamint az időbeni autóválasztási különbségeket jól magyarázhatja a vásárlók 
demográfiai és jövedelmi csoportokra való bontása, ami az esetleges központi intézkedések 
hatásainak elemzését is segíti. 

A jelentés szerint az autó kiválasztásánál nem egy meghatározó tényező, hanem több 
szempont együttvéve befolyásolja a döntést. A kutatásokat összegezve sorrendben a 
következő öt szempont bizonyult a legfontosabbnak a vásárláskor: a megbízhatóság, a 
biztonság, az ár (kezdeti beruházás), az üzemanyag-fogyasztás és a kényelem. Az ár nem az 
első helyen szerepel, ami a szerzők szerint a kétlépcsős döntési folyamattal magyarázható. A 
vásárlók ugyanis előválasztást végeznek, hogy milyen árkategóriába tartozó autót 
engedhetnek meg maguknak, azután következnek a fent említett további legfontosabbnak vélt 
szempontok. Hasonló előválasztást végeznek az emberek az autó nagyságával kapcsolatban, 
ezért a méret még az elsődleges szempontok között sem szerepel.  
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A környezetvédelem szerepe az autóvásárlási döntésekben 
 

A kutatások azt bizonyítják, hogy az autó környezetvédelmi jellemzői a gyakorlatban alig 
befolyásolják a döntést, még a magukat környezettudatosnak mondott vásárlók esetében sem. 
A kiválasztásnál figyelembe vett gépjármű-tulajdonságok között kis fontosságot 
tulajdonítanak a vásárlók a gépjármű környezetvédelmi paramétereinek. Amennyiben a 
vásárló tisztában van az autó környezetvédelmi teljesítményével, akkor sem valószínű, hogy 
ez alapján hozza meg vásárlási döntését, mivel egyéb jellemzők fontosabbak számára. 
Példának okáért: a kisebb motorral rendelkező autók környezetkímélőbb mivoltának 
tudatában lévő vásárló sem ez alapján választ autót általában. Négy empirikus kutatás közül 
kettőben a megkérdezettek utolsó helyre tették a környezetvédelmi teljesítményt, mint 
autóválasztási szempontot, egyben a huszonkettedik helyet kapta huszonöt szempont közül, a 
negyedikben pedig a tizedik helyen szerepelt a fontossági sorrendben tizenöt között. A 
következő táblázat elsődleges, másodlagos és harmadlagos fontosságúra csoportosítja a 
kiválasztási szempontokat. A táblázatban a környezetvédelmi teljesítmény, illetve a 
károsanyag-kibocsátás a harmadlagos szempontok között szerepel, amelyek ritkán 
befolyásolják a döntést.  
 

1. táblázat: Egy új autó vásárlásánál figyelembe vett szempontok 
 
Kulcsfontosságú szempontok 
Márkahűség Megbízhatóság Imázs (önkép) 
Kényelem Ár  
Másodlagos szempontok 
Működési költségek 
(üzemanyag-fogyasztás, 
biztosítás, fenntartás)  

Rugózás Tágasság  

Méret  Pótalkatrészek  Biztonság  
Teljesítmény  Szín  Benzin/dízel 
Harmadlagos szempontok (ritkán említettek) 
Környezetvédelem/emisszió Adófizetés  Látási viszonyok 
Garancia  Kétajtós/négyajtós  
 

Több kutatás igazolja, ami a táblázatban is látható, miszerint az autó kezdeti költsége, ára 
fontosabb szempont annak működési költségeinél. A háztartások többsége ugyanis rövid 
távon gondolkodva nem becsüli meg, vagy nem követi nyomon egy gépjármű működési 
költségeit, így képtelen megbízhatóan összevetni az autó árát a jövőbeni működtetés 
költségeivel. Kevesen tudják például, hogy az autókat (egyre inkább) a környezetvédelmi 
teljesítményük alapján támogatják (pl. adók, díjak révén), és a vásárlók nem járnak utána az 
erre vonatkozó információknak. A fogyasztók általában egyébként sem hisznek a 
környezetbarát termékekben, habár a központilag alátámasztott információkra jobban 
hagyatkoznak. 

Az üzemanyag-hatékonyság hangsúlyosabb kritérium a választásnál, mint a 
környezetvédelem, azonban leginkább az általa elért gazdasági haszonért, mintsem a 
kapcsolódó környezetkímélésért. Az Európai Unió tagországaiban és a csatlakozni kívánó 
országokban készítetett 2006. évi felmérés szerint a megkérdezettek 59 százaléka állította, 
hogy nagyon odafigyel autójának energiafelhasználására. A gyakorlat viszont azt mutatja, 
hogy a vásárlók nem nagyon hasonlítgatják össze az egyes modellek üzemanyag-
hatékonyságát – egyrészt azért, mert ez másodlagos szempont, másrészt feltételezik, hogy a 
választott kategóriában minden autó hatékonysága körülbelül azonos, ami nem egészen 
helytálló. Az erre vonatkozó hivatalos adatoknak pedig nem hisznek.  
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Ez a látszólagos ellentmondás azzal magyarázható, hogy a környezettudatosabb 
fogyasztók hajlamosak túlértékelni saját környezetvédelmi tevékenységüket. A szerzők 
szerint a környezetbarát termékek választásával, ezzel a társadalmilag elismert magatartással 
akarják fenntartani kedvező önképüket másokkal szemben. Ezt bizonyítja egy rangsorolós 
feladat eredménye Svédországban, amelyben saját környezetvédelmi tevékenységüket 
nagyobbra értékelték a megkérdezettek, mint a szomszédét, az átlag svéd emberét pedig még 
annál is rosszabbra. A szomszédot magukhoz hasonló rangúnak tartják az egyének, ezért 
fontos számukra azok kedvező társadalmi megítélése. Egy átlag svéd emberről alkotott 
vélemény azonban nem érinti közvetlenül az egyéneket. Az átlag svéd vélt magatartása ezért 
pontosabban tükrözheti az egyének tényleges fogyasztói magatartását. Ez azt sugallja, hogy a 
különböző környezeti teljesítményű autók közötti választás vizsgálatánál figyelembe kell 
venni az emberek kijelentett és tényleges preferenciái közötti különbséget. 

A tanulmányok gyakran számolnak be a tisztább gépjárművekhez kapcsolódó negatív 
hozzáállásról. Az emberek kis hajlandóságot mutatnak az új, környezetkímélőbb üzemanyagot 
felhasználó autók megvásárlására megfelelő gazdasági ösztönzés nélkül. Egy montreali 
felmérésben a vásárlók 20 százalékkal kisebb valószínűséggel választották a 
környezetkímélőbb járműveket, amelyek 1000 kanadai dollárral többe kerültek, mint a 
hagyományos autók. Egy tisztább, dízel vagy gázüzemű autó választásakor a vásárló döntése 
a benzines autó pénzben nem kifejezhető tulajdonsága (pl. teljesítmény) és a 
környezetkímélőbb autó adta pénzügyi előnyök (pl. éves üzemanyagköltség-megtakarítás) 
közötti „csere” körül forog. Több felmérés kimutatja, hogy a személygépkocsi-vásárlók 
előnyben részesítik a benzinüzemű autókat a dízellel és az úgynevezett hibrid járművekkel 
szemben, de jobban preferálnák a környezetkímélőbb autókat feltéve, ha minden egyéb 
jellemzője, főként az ára és a teljesítménye megegyezne a hagyományos autóéval. Sőt ilyen 
feltételek mellett nagy az érdeklődés az elektromos és az alternatív üzemeltetésű autók iránt.  
Ennek a hipotézisnek azonban jelenleg nincs igazi valóságalapja, ezért az utóbbi preferencia a 
gyakorlatban nem nyilvánul meg. A környezetkímélő szempont maradhat tehát egy jövőbeni 
törekvés, de komoly jelenleg nem képezi megfontolás tárgyát. 

A vásárlók hibás (természetesen általában kedvezőtlen) képet alkotnak magukban az 
alternatív üzemanyaggal működő gépjárművek tulajdonságairól, főként a teljesítményükről. 
Amennyiben az előítéleteket le lehetne győzni, a technológiai fejlesztés és a gazdasági 
ösztönzés gazdaságilag életképesebbé és vonzóbbá tehetné ezeket a járműveket a fogyasztók 
számára. Egy 2001-ben végzett kutatás szerint az alternatív üzemeltetésű járművek választási 
valószínűsége leginkább a fogyasztói magatartásváltozás (előítélet, autóhasználat módja) 
mértékén múlik. 

Az is elmondható, hogy a vásárlók általában kellőképpen feltérképezik az autókínálatot, 
mielőtt bemennek egy autószalonba, és határozott elképzelésük van arról, mely modellekből 
választanak végül. Másra tehát nehezen rábeszélhetők. Az autókereskedőket pedig az 
értékesítési forgalom alapján jutalmazzák, ezért eredendően a környezetvédelmi jellemzők 
nem kapnak hangsúlyt az adásvétel során. 

Egy 2004-ben készült svéd felmérés azt mutatja, hogy a nők jobban előnyben részesítik a 
környezetkímélő autókat, mint a férfiak. A vásárlók úgy vélik, hogy a kormány majd 
törvényben biztosítja (előírja) milyen környezetvédelmi követelményeknek kell eleget tenniük 
az autóknak, ezért a vásárlónak ezt a szempontot nem kell mérlegelnie. Az általános 
környezeti attitűd egyébként is az, hogy az emberek szerint ők maguk egyéni szinten nem 
sokat tehetnek az „ügyért”, a kormánynak kell többet tennie azért, hogy a szennyező autók 
használata visszaszoruljon. 

Összegezve elmondható, hogy akiket nem érdekel a környezetvédelem, azok vásárolnak 
leginkább autót az elkövetkező 5 évben, és nem környezetkímélőt választanak, hacsak 
nincsenek gazdaságilag jelentősen ösztönözve erre. A magukat környezettudatosnak valló 
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vásárlók környezeti érzékenysége is ritkán nyilvánul meg tényleges cselekedeteikben, és a 
korábban már említett módon túlértékelik azokat a társadalmilag díjazott önkép fenntartása 
érdekében. 
 
 
Vállalati autók és magánautók 
 

Mindenekelőtt definiálni kell, mit tekintünk vállalati autónak vagy cégautónak. A 
tanulmány adatokat tartalmaz Európa 31 országára vonatkozóan a magánautók és a „nem 
magánautók” számáról autónagyság és a felhasznált üzemanyag típusa szerint. A nem 
magánszemély által történő új autóvásárlásoknak azonban több fajtája van, amelyeket nem 
lehet a klasszikus értelemben vett cégautók közé sorolni. Ilyenek például a bérelt autók, a 
lízingelt autók, illetve a gépjármű-szektor autói. A nem magánautóként nyilvántartott új autók 
aránya országonként változik, 20 és 55 százalék között. Ezen belül azonban nehéz 
meghatározni az egyes fajták (bér-, lízingelt autók stb.) hányadát, mivel sok országban nem 
jegyzik az ehhez szükséges adatokat. A tanulmányból kiderül, hogy egyébként is minden 
tagország mást ért cégautó alatt, Spanyolországban és az Egyesült Királyságban például 
beleértik a lízingelt autót is, míg Németországban és Franciaországban a lízingelt autó lehet 
magán, illetve vállalati a lízingszerződés aláírójától függően. További problémát jelent, hogy 
még ennél is nehezebb számszerűsíteni azokat a magánautókat, amelyeket vállalati célra is 
használnak, vagyis cégautónak is tekinthető. Értelmezési problémák és adathiány miatt tehát 
nem lehet biztonsággal megállapítani a vállalati autók arányát és számát. Habár a tanulmány 
szerint az öt fő európai piacon (német, spanyol, olasz, francia, brit) az új regisztrált autók 
között a ténylegesen vállalati autónak tekinthető járművek aránya nem haladja meg a 20 
százalékot, kivéve az Egyesült Királyságot, ahol ez az arány magasabb.  
 
 
Vállalati autók a környezetvédelem tükrében 
 
A környezetvédelem, mint szempont a vásárlásnál 

A cégautókért felelős úgynevezett flottamenedzserek leginkább gazdasági szempontok, a 
költségek alapján választják ki a járműveket, de bizonyos fokig az autóhasználó is beleszólhat 
a döntésbe. A környezetvédelmi szempontok általában kismértékben befolyásolják a vállalati 
autókról szóló döntéseket. A tanulmány szerint azonban ez gyorsan megváltozhat, 
amennyiben megfelelő intézkedések születnek a környezetkímélőbb autók vásárlásának 
ösztönzésére. 

A környezetvédelem figyelembevétele szándék és tényleges cselekvés szintjén a cégautók 
vásárlásával kapcsolatos döntési folyamatban is eltér egymástól. A magánautók vásárlásánál 
tapasztaltakhoz hasonlóan a cégautóval rendelkezők kinyilvánított környezettudatossága 
nagy, de a gyakorlatban nem befolyásolja a döntéshozatalt. A megkérdezettek tíz százaléka 
tartotta a környezet kímélését nagyon fontos szempontnak a vásárlásnál, míg nyolc 
százalékuk esetében egyáltalán nem volt fontos. Általában a nők és az idősebb autóvezetők 
bizonyultak környezetvédőbbnek.  

A környezetpolitikával rendelkező vállalatok valamennyire kilógnak a sorból, esetükben 
érzékelhető némi környezeti érzékenység. Vizsgálatukból azonban kiderül, hogy a cégautók 
mindössze tizenhat százalékát érintette valamiféle környezetpolitika, és csak az autópark öt 
százaléka esetében ösztönözték az autóhasználót környezetkímélőbb jármű választására. A 
szerzők kihangsúlyozzák, hogy a nagyobb autóparkkal rendelkező vállalatok alkalmaznak 
inkább környezetpolitikát, és hajlamosak egy bizonyos jármű, illetve üzemanyag 
kiválasztására összpontosítani. 
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A tanulmányból az is kiderül, hogy a cégautók többnyire nagyobbak a magánautóknál, így 
üzemanyag-hatékonyságuk általában kisebb, ráadásul többet is használják ezeket, mint a 
magánautókat. A vállalati autók bizonyítottan hasonlítanak a magas jövedelműek 
magánautóira. A szerzők úgy vélik azonban, hogy inkább a jövedelem határozza meg a 
nagyobb autók gyakoriságát, mintsem az, hogy vállalati vagy magántulajdon. 
 
A cégautó adó környezeti hatásai 

A cégautó adó rendszere és mértéke országonként különbözik. A legtöbb országban a 
cégautó magánhasználatát természetbeni juttatásnak tekintik, amit beszámítanak az egyén 
jövedelmébe, és a szerint adózik. Egyes országok azonban ezt az általános elvet a 
gyakorlatban szigorúbban veszik, mint mások. A vállalatok is országonként különbözőképpen 
adóznak a birtokukban levő cégautók után. 

Korábban már megállapításra került a döntéshozók szándékolt és tényleges 
környezetvédelmi cselekedetei közötti különbség pótlólagos ösztönzők hiányában. A brit 
cégautó adó reformja*** bizonyítja, hogy környezetpolitikai eszközökkel csökkenteni lehet a 
gépjárművek szén-dioxid kibocsátását. A brit államkincstár 2004-ben végzett felmérése 
szerint a szén-dioxid kibocsátás mértékétől függővé tett cégautó adó hatására az 
autóhasználók körülbelül 40 százaléka választana a jelenleginél alacsonyabb szén-dioxid-
kibocsátású autót a jövőben. A flottamenedzserek is jobban odafigyelnek a járművek 
kibocsátására. A felmérésben szereplő munkáltatók több mint fele aktívan ösztönözte a váltást 
a kisebb kibocsátással rendelkező autókra, 59 százalékuk az emisszióval kapcsolatos 
politikáján változtatott, 36 százalékuk az autók szándékolt listaárán módosított. A cégautó adó 
reformja tehát kedvezően hatott az autóállományhoz kapcsolódó környezetvédelmi politikára. 
Az Egyesült Királyságban az új cégautók átlagos szén-dioxid kibocsátása 199 g CO2/km-ről 
(1999) 182 g CO2/km-re esett vissza 2002-re. A szerzők további vizsgálatai kimutatták, hogy 
az Egyesült Királyságban a cégautóknak átlagosan kisebb lett a szén-dioxid kibocsátásuk, 
mint a magánautóknak, szöges ellentétben a korábbi tendenciákkal. 

A brit cégautók adójának reformja befolyással volt a vállalati autók piacára is. A 
bevezetést követő két évben a vállalati autók száma 250 000-rel csökkent az Egyesült 
Királyságban. Ehhez a visszaeséshez persze hozzájárult a kivásárlás növekedése, a személyes 
lízing és a munkavállalói autótulajdonlás növekedése, és a cégautó adóval sújtott járművek 
kiváltása vállalati tehergépkocsi adóval terheltre. A cégautó adó kedvező környezeti hatását 
gyengíti, hogy valószínűleg a magas cégautó adóval sújtott, nagyobb fogyasztású és szén-
dioxid-kibocsátású autókat vásárolják ki, teszik magánautóvá, hogy továbbra is 
használhassák, illetve vásárolhassák ezeket a típusokat. Ez a magatartás rávilágít a cégautó 
vásárlásánál valóban fontos szempontokra.  

A brit cégautó adó reformjának további lehetséges hatása a vállalati autópark 
„eldízelesedése”. Az utóbbi években tapasztalható növekvő dízel-arány elsősorban az 
üzemanyagár növekedésének és a dízelautók nagyobb üzemanyag-hatékonyságának 
köszönhető. Mivel azonban a dízelüzemű járművek szén-dioxid-kibocsátása kisebb a benzines 
változaténál, a szén-dioxid-kibocsátást büntető cégautó adó mind a munkáltatók, mind a 
munkavállalók esetében a dízel javára befolyásolja az üzemanyag-választást. A környezet 
számára ez azt jelenti, hogy kisebb lesz a szén-monoxid- és szén-dioxid-emisszió, viszont nő 
más légszennyező anyagok kibocsátása, úgymint a nitrogén-oxidoké és a poré. 

Dániában a cégautó adója az autó listaárának százalékában van meghatározva, de 2001-ig 
60 500 euró ár felett már nem nőtt az adó mértéke. 2001-ben a legfelső határt 40 200 euróra 
csökkentették, és 25 százalékot kell fizetni ezen érték alatt, 20 százalékot fölötte. A 
változtatások és a legfelső határ módosítása már kevésbé ösztönzi a vállalatokat hatalmas és 
drága autók megvásárlására. 
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Az utóbbi években számos cégautó adó rendszert alakítottak át, nagyobb figyelmet 
szentelve a cégautó-birtoklás és -használat környezeti hatásainak. Belgiumban például 2005-
től megadóztatják a vállalatot, ha engedélyezi a cégautók használatát magán célokra. Ez az 
adó (Cotisation de solidarité) a cégautó szén-dioxid-kibocsátásán és a felhasznált üzemanyag 
típusán alapul. A megreformált francia cégautó adó is 2006 januárjától jobban függ a 
megvásárolt autó szén-dioxid–kibocsátásától, ösztönözve ezzel a környezetkímélőbb 
járművek elterjedését. Litvániában a vállalatok környezetvédelmi adót fizetnek minden jármű 
szennyezőanyag-kibocsátása után, vonatkozik ez a kereskedelmi célokra használt járművekre 
is. Az adó mértéke a felhasznált üzemanyag típusán és mennyiségén alapszik, a bio 
üzemanyaggal működő és a katalizátoros járművek mentesülnek a díjfizetés alól. 

Sok EU tagállamban adókedvezményt vagy adómentességet biztosít a rendszer a 
vállalatnak alternatív üzemanyag-fogyasztású járművek vásárlása esetén. Svédországban 
például 40 százalék adókedvezmény jár 2002-től a részben vagy teljesen elektromos 
meghajtású autókra a benzines/dízel megfelelőjükhöz viszonyítva, míg 20 százalék az 
alkohollal vagy gázzal működő autók után. 

 
A cégautó adó hatása az autóhasználatra  

A cégautó adó struktúrája környezetvédelmi szempontból kedvezően és kedvezőtlenül is 
ösztönözheti a cégautó használatának gyakoriságát. Az utóbbira példa az Egyesült Királyság 
reform előtti rendszere, amely a cégautó árának százalékában határozta meg az adót az évente 
megtett üzleti úttól (mérföld) függően. Az adó mértéke öt lépcsőben mérséklődött a megtett 
mérföld növekedésével. Ráadásul a jármű negyedik életévét betöltve még 25 százalékkal 
csökkent is az adó. Mindez fölösleges üzleti mérföldek megtételére ösztönözhette az 
autósokat. A reformot követően évente 300–400 millió mérföldre becsülték az üzleti út 
csökkenését, illetve 25 000–35 000 tonnára a szénkibocsátásét. Mivel Írországban még a 
reform előtti brit rendszer van érvényben, ezért ott hasonló kedvezőtlen hatás észlelhető. 

Számos tagországban azonban a cégautó adó visszaszorítja a vállalati autó használatát. 
Ausztriában például a havi cégautó adó mértéke megfelezhető, ha a vállalati autó 
magánhasználata bizonyítottan 500 kilométer alatt van havonta. Svédországban a cégautó 
adónak van egy, az autó árán alapuló rögzített része, amin felül a munkavállalónak adóznia 
kell a magánhasználat után is, amennyiben a munkáltató biztosítja hozzá az üzemanyagot. A 
magáncélú „üzemanyag-fogyasztásra” külön kivetett adó 20 százalékkal mérsékelte az 
átlagosan megtett mérföldszámot. 

Németországban 2007-től a cégautó adó kedvezményrendszere tükrözni fogja az otthon és 
a munkahely közötti távolságot. Jelenleg az ingázási kedvezmény egységesen 0,3 euró 
kilométerenként, 2007-től azonban 0 lesz az első 20 kilométer után és 0,3 euró 20 kilométer 
felett. Ez tehát azokat az autóval ingázókat bünteti, akik 21 kilométernél közelebb laknak 
munkahelyükhöz, nyílván ösztönözve őket a tömegközlekedés használatára. 

A magánautók vállalati célokra történő használatának megtérítése szintén felvet némi 
környezetvédelmi problémát. Olaszországban például a költségvetési törvény ezt a változatot 
ösztönzi, és a térítési költségeket teljes mértékben leírhatóvá teszi bizonyos (adott) 
autójellemzőktől függően. Ebben az esetben a nehézséget az jelenti, hogy senki nem ellenőrzi, 
hogy a vállalati célokra felhasznált magánautók tényleg megfelelnek-e a rögzített 
követelményeknek, ezért könnyű visszaélni a helyzettel és költségleírást eszközölni. 

Magyarországon a magánautók vállalati célra történő használata esetén a vállalat az 
üzemanyagköltség fedezésén túl kilométerenként 9 forintot (0,04 euró) fizet a 
munkavállalónak adómentesen. Mivel magánautóknál ellenőrizhetetlen, hogy az 
autóhasználat éppen magán vagy vállalati célú, ez arra ösztönzi a munkavállalókat, hogy a 
magánutat is cégesnek jelentsék. Ezt a taktikát alkalmazzák a cégautók magánhasználatának 
elszámolásánál is. Mindez nagymértékben fokozza az autóhasználatot, ráadásul egy 



 7 

tanulmány szerint 630 milliárd forint (2,8 milliárd euró), a GDP 3 százalékával egyenértékű 
adóbevétel-kiesést jelent az államnak. 

 
Habár a jelentésnek a TREMOVE modell továbbfejlesztésére tett javaslataira nem térek 

ki, itt megjegyzem, hogy a szakértők végül arra a következtetésre jutottak, hogy a magán és a 
vállalati „autópark” közötti különbségek akár környezetvédelmi szempontból is elenyészőek, 
és külön kezelésük egyébként is nagy nehézséget jelentene a cégautó eltérő definíciója, 
adóztatása és az összehasonlítható adatok hiánya miatt. 
 
Budapest, 2007. január  

Tanyi Anita 
 

* Improving the Knowledge Base on Car Purchasing Decision Mechanisms and the Environmental Impact of 
Company Car Taxation.  Final Report from Institute for European Environmental Policy (IEEP; UK/Belgium) 
with Automotive Business Research (ABRL; UK) COWI Consulting (Denmark) for the European Commission’s 
DG Environment (contract reference: ENV.C.1/SER/2006/0014r), October 2006 
A tanulmány elkérhető a Levegő Munkacsoport címén. 
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