A Levegő Munkacsoport és a Nemzetgazdasági
Minisztérium közötti levélváltások arról,
milyen intézkedést tervez a tárca annak érdekében,
hogy behajtsa azt a sok milliárd forint adót,
amitől a csaló autógyártó cégek miatt esett el
az állami költségvetés

 A Levegő Munkacsoport levele, 2016. március 11.
 A Nemzetgazdasági Minisztérium válasza, 2016. május 10.
 A Levegő Munkacsoport viszontválasza, 2016. szeptember 9.
 A Nemzetgazdasági Minisztérium válasza a viszontválaszra, 2017. július 27.
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Budapest, 2016. március 11.
Varga Mihály
miniszter
Nemzetgazdasági Minisztérium
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

Tárgy: a személygépkocsik károsanyag-kibocsátási
adataival való visszaélés adóügyi következményei

Tisztelt Miniszter Úr!

A Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédelmi Egyesület (1085 Budapest, Üllői út 18.)
nevében az alábbi tájékoztatás-kéréssel fordulok Önhöz.
Amint ismeretes, 2015 októberében mindenki számára egyértelműen bebizonyosodott, amit a
környezetvédő civil szervezetek már régóta hangoztattak: egyes autógyártó cégek nem a valós
adatokat adják meg az általuk gyártott járművek károsanyag-kibocsátásáról, hanem annál
sokkal kedvezőbbeket. Ez sok esetben egyebek mellett azzal a következménnyel járt, hogy a
járművek valóságos nitrogén-oxid-kibocsátása akár a gyári adat 40-szeresét is elérte.
Az is kiderült, hogy az egyik autógyártó nem csak úgy adott meg a valóságtól eltérő adatokat,
hogy a jogszabályok kiskapuit kihasználva végezte a gyári teszteket, hanem ezen túlmenően
jogsértő módon olyan szoftvert épített be az általa gyártott gépjárművekbe, amelynek
segítségével még inkább kijátszhatóak a károsanyag-kibocsátási előírások. Bár a botrány az
USÁ-ban robbant ki, az is bebizonyosodott, hogy több tízezer Magyarországon regisztrált és
üzemben tartott jármű is érintett a visszaélésben.
A járművek forgalomba helyezésekor a regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény
szerinti regisztrációs adót kellett fizetni, amelynek a mértéke a törvény melléklete szerint a
környezetvédelmi besorolástól függ. A környezetvédelmi besorolás pedig a közúti járművek
forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV.
12.) KöHÉM rendelet előírásai, valamint 5. melléklet II. táblázata szerint a járművek
hivatalos környezetvédelmi teljesítményén alapul. Ez a besorolás így feltételezhetően sok
esetben nem felelt meg a valóságnak, ami becslésünk szerint azzal a következménnyel járt,
hogy az érintett gépjárművek után akár több tízmilliárd forinttal kevesebb regisztrációs adó
folyt be a költségvetésbe, mint amennyit a valós kibocsátási adatok alapján történő
besorolásnál kellett volna megfizetni.
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény szerint a magyar rendszámmal ellátott,
illetve a hazánkban közlekedő járművek után gépjárműadót kell fizetni, amelyből a
környezetvédelmi besorolás alapján adókedvezmény vehető igénybe. Ugyanez a jogszabály
írja elő a cégautó-adó megfizetésének kötelezettségét, amelynek havi mértéke szintén a
környezetvédelmi besorolástól függ. Alappal feltételezhető, hogy az érintett járművek után a
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manipulált kibocsátási adatok és ebből következően a téves környezetvédelmi besorolás miatt
jóval kevesebb gépjárműadó került megfizetésre, mint amennyi a valóságos kötelezettség lett
volna. Ez újabb – akár milliárdos – bevételkiesést jelent a központi költségvetésnek, illetve az
érintett önkormányzatoknak.
Az említett visszaélésekről a gépkocsik vásárlóinak nyilvánvalóan nem volt tudomása, ők
jóhiszeműen bíztak a gyári adatokban, így az okozott károkért nem ők felelősek. Úgy
gondoljuk azonban, hogy a következményekért való felelősség jogi értelemben is
megállapítható, és a felelős(ök) kiléte is meghatározható, így az okozott károk
megtéríttetésére is lenne lehetőség.
Kérem, hogy szíveskedjen tájékoztatni szervezetünket következőkről:
1. A nemzetgazdasági tárca, illetve a felügyelete alá tartozó közigazgatási szervek
hoztak-e bármilyen intézkedést, illetve elrendeltek-e bármilyen eljárást a fentiekkel
kapcsolatban?
2. Amennyiben nem hoztak ilyen intézkedést, akkor terveznek-e bármilyen lépést az
okozott költségvetési károk megtéríttetése érdekében?
Szíves válaszát előre is köszönjük.
Tisztelettel:

Lukács András
elnök
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Budapest, 2016. szeptember 9.
Varga Mihály
miniszter
Nemzetgazdasági Minisztérium
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Tárgy: a személygépkocsik
károsanyag-kibocsátási adataival való
visszaélés adóügyi következményei kapcsán
küldött tájékoztatásra viszontválasz

Tisztelt Miniszter Úr!

A Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédelmi Egyesület (1085 Budapest, Üllői út 18.)
nevében 2016. március 9-i keltezéssel tájékoztatás-kéréssel fordultam Önhöz a
személygépjárművek károsanyag-kibocsátási adataival való visszaélés adóügyi következményeivel
kapcsolatban. Levelemben kértem, hogy szíveskedjen tájékoztatni szervezetünket arról, hogy a
nemzetgazdasági tárca, illetve a felügyelete alá tartozó közigazgatási szervek hoztak-e bármilyen
intézkedést, illetve elrendeltek-e bármilyen eljárást a fentiekkel kapcsolatban, illetve hogy
terveznek-e bármilyen lépést.
Levelünkben felhívtam a figyelmet arra, hogy a visszaélés miatt az érintett járművek esetében jóval
kevesebb regisztrációs adó, gépjárműadó és cégautóadó folyt be a költségvetéshez, hiszen a
meghamisított adatok miatt a járművek a valóságosnál jobb környezetvédelmi besorolást kaptak, és
ezáltal alacsonyabb összegű adót kellett utánuk fizetni.
Tájékoztatás-kérésemre az Ön nevében Pankucsi Zoltán helyettes államtitkár válaszolt
NGM/11607/1/2016. iktatószámú 2016. május 10-én, majd – a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
álláspontjának megérkezése után – az NGM/11607/4/2016. számú, 2016. július 4-én kelt levelével.
A válaszokat, és a társminisztérium véleményének bekérését ezúton köszönöm, azonban a
tájékoztatásban foglaltak kapcsán az alább kiegészítő észrevételeink merültek fel:
1. A tájékoztató válaszlevelek alapján arra következtetünk, hogy a magyar állami szervek
semmilyen érdemi lépést nem tettek, és nem is terveznek tenni a visszaélésekkel kapcsolatban
annak ellenére, hogy a magyar állampolgárok és a magyar költségvetés jelentős károkat szenvedett.
Álláspontunk szerint ez nagyon rossz üzenetet hordoz, hiszen következmények nélkül hagy egy
szándékos visszaélést, és ezzel azt sugallja, hogy az állam tehetetlen a hasonló csalásokkal
szemben.
2. A válaszlevelek legfőbb érve, hogy a visszaélés miatt azért nem lehet fellépni, mert a fent
említett adónemek összegét a hatósági nyilvántartásban rögzített adatok alapján kell megállapítani
és megfizetni, és a nyilvántartásokban a már meghamisított adatok szerepelnek. Ez az érv
álláspontunk szerint téves, hiszen a nyilvántartásokban rögzített adatok az adatszolgáltatók (a piaci
szereplők) meghamisított adatain alapulnak, vagyis a felelősök és a visszaélés haszonélvezőinek
köre egyértelműen beazonosítható. A hivatkozott érv azért is érthetetlen, mert más adónemeknél a
hatósági nyilvántartás felé történő hamis adatszolgáltatás nem csak adójogi, hanem komoly
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büntetőjogi felelősségre vonással jár (ld. közokirat-hamisítás, költségvetési csalás, csalás
tényállása).
3. A válaszlevelek a cégautóadó és a gépjárműadó kapcsán megemlítik, hogy azokat önadózás útján
kell megállapítani, és az érintett magánszemélyek nyilvánvalóan jóhiszeműen bíztak a forgalmi
engedély adataiban, ezért felelősségre nem vonhatóak. Ezzel egyetértünk, mégis úgy gondoljuk,
hogy ebben az esetben is meg kellene, meg is lehetne találni a felelősöket, és jogi értelemben is
felelősségre lehetne őket vonni. Annál is inkább, mert a regisztrációs adó alanya – az esetek
túlnyomó többségében – nem a magánszemély, hanem olyan importőr gazdálkodók, amelyek az
érintett autógyártók érdekeltségi köréhez tartoznak. Ebben az esetben álláspontunk szerint még
akkor is lehetőség lenne az adójogi felelősség megállapítására, ha egyébként a regisztrációs adó
alanyai nem tudtak a visszaélésekről, azaz az adókülönbözet okozásában ők is jóhiszeműek voltak.
Más adónemeknél az a gyakorlat, hogy az elmaradt adót és a késedelmi kamatot akkor is meg kell
fizetni, ha a kötelezett tévedés vagy téves feltevés miatt fizet kevesebb közterhet.
A fentiekre hivatkozva kérem, hogy szíveskedjenek alaposan megvizsgálni, hogy milyen
intézkedéseket tudnak hozni annak érdekében, hogy a költségvetést ért károk megtérüljenek, és
hogy a jövőben ne fordulhasson elő hasonló helyzet. Kérem továbbá, hogy a vizsgálat
eredményeiről, illetve a meghozott intézkedésekről tájékoztatni szíveskedjen.
Köszönettel és üdvözlettel:

Lukács András
elnök
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