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Tisztelt Államtitkár Asszony! 
 
 

Köszönettel megkaptuk 2007. szeptember 28-án kelt, 11750/A/2007. számú levelét, 
amelyben az „Adócsalás személygépkocsi-elszámolással és egyéb trükkökkel” című 
tanulmányunk egyes felvetéseire válaszolt. 

Levelében nem kifogásolta tanulmányunk azon részét, amelyben részletesen elemeztük az 
adócsalás módjait, ami minden bizonnyal azt jelenti, hogy megállapításainkkal Ön is egyetért.  

Rendkívül sajnáljuk ugyanakkor, hogy a Pénzügyminisztérium kísérletet sem tett arra, 
hogy felbecsülje: mekkora államháztartási bevételkiesés származik a személygépkocsi-
használat elszámolásával kapcsolatos adócsalások következtében. Ez annál is inkább 
érthetetlen, mert erre a problémára már évekkel ezelőtt felhívtuk a Pénzügyminisztérium 
figyelmét.  

A számításainkkal kapcsolatos megjegyzésükről úgy véljük, hogy ebben nincs eltérés a 
Levegő Munkacsoport és a Pénzügyminisztérium véleménye között. Önnek teljesen igaza van 
abban, hogy az Önök által számolt módokon a levelében említett összegeket kapjuk 
eredményül. Mi viszont azzal számoltunk, hogy amennyiben a személygépkocsi-használat 
elszámolása esetén a törvényileg előírt teljes összeget fizetnék ki az érintettek, akkor az 
államháztartás bevétele 500-800 milliárd forinttal növekedne. Véleményünk szerint ez a 
számítási mód fejezi ki az adócsalás tényleges mértékét. Természetesen mi is tudjuk, hogy ez 
csak egy elméleti szám, hiszen amennyiben valamilyen csoda folytán egyik napról a másikra 
teljesen megszűnnének ezek az adócsalások, nyilvánvalóan akkor sem várható ekkora 
államháztartási többletbevétel. (Nehéz megbecsülni, hogy valójában mekkora többletbevétel 
várható, erre legfeljebb nagyon durva becslést tudnánk adni.) Úgy véljük tehát, hogy az évi 
800 milliárd forintos mérték az, ami meglehetősen jól tükrözi az ilyen jellegű adócsalások 
nagyságát. Ezt támasztja alá a KSH két eltérő rendszerű kimutatásában található ilyen 
nagyságú eltérés, amit sem a KSH, sem a Pénzügyminisztérium nem tudott másképp 
megmagyarázni. 

 
A tanulmányunk megjelenése óta számos visszajelzést kaptunk. Az alábbiakban idézzük 

egy könyvelő levelét, amelyben az adócsalás általunk még nem leírt, azonban az APEH által 
hallgatólagosan támogatott módjára hívta fel a figyelmünket: 
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A személyi tulajdonban lévő személygépkocsik üzleti célú használatával kapcsolatos 
költségeket alapvetően kétféle üzemanyag-fogyasztási norma alapján lehet elszámolni. 

1. A legáltalánosabban elterjedt módszer szerint a gépjárművek hengerűrtartalma 
alapján meghatározott fogyasztási norma* és az APEH által havonta közzétett 
üzemanyagárak** szorzataként előállított költséget számolják el. 

2. Lehetőség van a személygépkocsi gépkönyvében szereplő hivatalos (gyári) fogyasztási 
adatoknak megfelelő elszámolásra is. Ezt a módszert szinte senki nem használja, mert 
számítási módja bonyolultabb, mint az első módozaté, valamint azonos útra szinte minden 
esetben alacsonyabb fogyasztási adatokat eredményez. Az autógyárak minden 
gépkocsitípusra megadják a fogyasztási adatokat, mely nem egyetlen állandó szám, hanem a 
gépjármű terhelésétől és a használat módjától függően változik. Az elszámolási 
nyomtatványon fel kell tüntetni, hogy a gépjármű hány kilométert tett meg városi forgalomban, 
országúton és vegyes használati körülmények között. Az elszámolható összeget pedig az adott 
használati típusra ennek alapján kiszámított fogyasztási adat és az APEH által jóváhagyott 
üzemanyagár szorzata adja.  
 

Egy gyakorlati példán keresztül bemutatva, a Budapest-Tatabánya útvonal (oda-vissza 
120 km) elszámolása Suzuki Swift 1.3 benzinüzemű gépkocsival a következő módokon 
történhet: 

Az 1. módszer szerint 9 liter/100 km az elfogadott fogyasztási norma (hiszen 1300 
köbcentiméter a motor térfogata), ami a 120 km-es távon 10,8 liter elismert üzemanyag-
felhasználást eredményez.  

A 2. módszer szerint az elismert fogyasztási adatok ugyanerre a gépkocsira a következők: 
városi használat esetén 8 liter/km, országúti használat esetén 5,1 liter/km, vegyes használat 
esetén 6,2 liter/km. A Budapest-Tatabánya oda-vissza szakaszon ez (15 km városi és 105 km 
országúti használatot feltételezve) 1,2+5,35=6,55 liter elismert üzemanyag felhasználást 
eredményez, azaz mintegy 40%-kal alacsonyabbat, mint az 1. módszer alapján.  
 

Jól látható, hogy óriási különbség van az elavult, bár szinte kizárólagosan használt 
hengerűrtartalom szerinti számítási mód és a gyár által megadott fogyasztási adatok között. A 
hengerűrtartalom szerinti üzemanyag-fogyasztási normában* szereplő adatokat még az 1990-
es évek elején határozták meg, amikor a magyar személygépkocsi-állomány még döntő 
többségében keleti típusú járművekből állt. A műszaki fejlődésnek köszönhetően ma már 
jelentősen csökkent a személygépkocsik üzemanyag-fogyasztása. Ebből következően a 
fogyasztási norma alapján elszámolt költségek szinte minden esetben magasabbak, mintha a 
gépjárművek valós fogyasztását vennénk alapul. Az eltérés általában jelentős: a fogyasztási 
norma alapján elszámolható üzemanyag mennyisége akár 70%-kal is magasabb lehet a valós 
fogyasztásnál. A gépkocsi üzemeltetője már csak ezen ok miatt sem érdekelt a valós fogyasztás 
alapján történő elszámolásban. (További járulékos hatás, hogy a járművezető kevéssé 
érdekelt az üzemanyag-takarékos vezetési stílus alkalmazásában, ami szükségképpen 
magasabb károsanyag-kibocsátást is eredményez.) 
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Megjegyzések: 
 
*A benzinüzemű gépkocsi alapnorma-átalány mértéke a beépített motor hengerűrtartalma szerint: 
 

1000 cm3-ig 8,0 liter/100 kilométer 
1001-1500 cm3-ig 9,0 liter/100 kilométer 
1501-2000 cm3-ig 10,0 liter/100 kilométer 
2001-3000 cm3-ig 12,0 liter/100 kilométer 
3001 cm3 felett 14,0 liter/100 kilométer 

A gázolajüzemű gépkocsi alapnorma-átalány mértéke a beépített motor hengerűrtartalma szerint: 

1500 cm3-ig 6,0 liter/100 kilométer 
1501-2000 cm3-ig 7,0 liter/100 kilométer 
2001-3000 cm3-ig 8,0 liter/100 kilométer 
3001 cm3 felett 10,0 liter/100 kilométer 

 
** http://www.apeh.hu/uzemanyagarak” 
 
 

Tehát szükséges lenne az üzemanyag-fogyasztási normák haladéktalan szigorítása. 
Véleményünk szerint minden esetben az adott kategóriában a piacon található legkedvezőbb 
fogyasztású személygépkocsi normáját szabad csak elszámolhatóvá tenni az adott 
hengerűrtartalom-kategóriába tartozó összes személygépkocsi részére. Sőt, megfontolandónak 
tartjuk, hogy ne csak az adott kategóriára, hanem az összes személygépkocsira ez 
vonatkozzon. Az üzemanyag-pazarlást, a felesleges luxust ugyanis nem támogatni kell, 
hanem visszaszorítani. 

A tanulmányunkban további konkrét javaslatokat is tettünk a személygépkocsi-használat 
elszámolásával kapcsolatos adócsalások visszaszorítására. Ismételten sürgetjük, hogy ennek a 
célnak az érdekében a Pénzügyminisztérium mielőbb kezdeményezze, illetve végezze el a 
szükséges jogszabály-módosításokat. 

 
Üdvözlettel: 
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