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Köszönjük 2004. február 17-én kelt levelét, amelyben részletesen kifejti a 
Pénzügyminisztérium álláspontját a Levegő Munkacsoport 22 pontból álló javaslat-
csomagjáról. Engedje meg, hogy néhány ponthoz kiegészítéseket tegyünk, remélve, hogy 
ezek segítenek elképzeléseink jobb megértésében. 
 
 
1. A fekete gazdaság visszaszorítása 

A VPOP és az APEH hatékonyabb működtetésére irányuló törekvésekkel természetesen 
egyetértünk. Ugyanakkor továbbra is szükségesnek tartjuk ezeknél a szerveknél minden jól 
képzett, tapasztalt szakember megtartását. Ennek részletes indokait már korábban megküldtük 
Önöknek (ld. http://www.lelegzet.hu/archivum/2003/13/2910.hpp). Ezeket az intézkedéseket 
ma különösen indokolja, hogy a fekete gazdaság bizonyos mértékben a nemzetközi 
terrorizmushoz is kapcsolódik. 

 
2. A nehéz tehergépjárművek infrastruktúra-használati díjának bevezetése 

Egyetértünk azzal, hogy az úthasználati díj (amint minden más intézkedés is) csak uniós 
jogszabályokkal összhangban kerülhet bevezetésre. A jelenlegi uniós szabályozás lehetőséget 
ad arra, hogy összefüggő autópályák, elsőrendű főutak esetén, valamint biztonsági okokból 
ilyen díj bevezetésre kerüljön. Egyébként is nyilvánvaló, de az utóbbi időszakok eseményei is 
bebizonyították, hogy az autópályák elkerülése a díjfizetés miatt súlyos biztonsági 
problémákhoz vezetett. Továbbá az is nyilvánvaló, hogy a nehéz tehergépjárművek forgalma 
minden esetben fokozott biztonsági kockázatot jelent. Ennek megfelelően Magyarországon az 
összes útvonalra bevezethető a nehéz tehergépjárművek úthasználati díja. Az úthasználati díj 
bevezetése megfelelne az EU versenyjogi szabályozásának is. További előnye, hogy így piaci 
eszközökkel javítható a vasút versenyképessége. Ez azt jelenti, hogy kétszeresen is javul az 
állami költségvetés helyzete (egyrészt az útdíjakból származó bevételek révén, másrészt azért, 
mert kevesebb költségvetési támogatást kell nyújtani a vasútnak). A díj mielőbbi bevezetését 
az is indokolja, hogy a nehéz tehergépjárművek évente 250–300 milliárd forint olyan kárt 
okoznak az utakban, az út menti épületekben, az utak alatt futó közművekben, a környezetben 
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és az emberi egészségben, amelyet nem az üzemeltetőik fizetnek meg, hanem az egész 
társadalom. 
 
5. A külföldi autóbuszoknál áfa beszedése 

Jelenleg Ausztriában és Szlovákiában is behajtják az áfát a külföldi autóbuszok 
utaskilométer teljesítménye után az országuk területén. Ennek az adónak a behajtásából 
évente kb. 5 milliárd forint többletbevétel nyerhető úgy, hogy közben a magyar lakosságot 
nem terheljük. További előny, hogy így a Magyarországon bejegyzett autóbuszok 
utasszállításának hátrányos, a tisztességes piaci versennyel ellentétes megkülönböztetését is 
felszámoljuk. 

A vonatkozó EU irányelv is előírja, hogy az áfát a szolgáltatás igénybevételének 
országában kell befizetni.  

Ez számunkra azért is előnyös mert 2001-ben 161 ezer külföldi rendszámú autóbusz lépett 
be az országba, ezzel szemben csak 32 ezer magyar autóbusz lépett ki. További előny, hogy a 
környezetkímélőbb vasúti személyszállítás diszkriminációja ezzel is csökken. 

Az említett 5 milliárd forintot az alábbi számítással kaptuk: 
Autóbuszonként 50 fővel és átlagosan 400 km megtett úttal (országon keresztüli átlós 

távolság, vagy a határtól Budapestig és vissza) számoltunk. Az adó alapja (az ausztriai 
mértéket, 0,05 eurót véve alapul, 250 Ft/euró árfolyamon) felkerekítve 13 Ft/utaskm. A 
személyszállítás áfája 15%, tehát kb. 2 Ft/utaskm. 160 000 autóbusz x 50 fő x 400 km x 2 Ft = 
6,4 milliárd Ft. Az adó bevezetésének forgalommérséklő hatását levéve, 5 milliárd forint 
összegű többletbevétel biztosítható.  

Tájékoztatásul közöljük még az alábbi híreket a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete 
honlapjáról:  
 „Ausztriában 2002. április 1-jétől bevezették az autóbuszok forgalmi adóját 
A határon átlépő közúti személyszállítást végző járműveken szállított utasok száma és az 
Ausztria területén megtett út hossza alapján fizetendő forgalmi adó kötelezettségének 
bevezetése 2002. április 1-jén életbe lép. Az adó mértéke 0,60 ATS 10 százaléka (2002. január 
1-jétől kb. 5 cent) minden egyes személy, és az Ausztriában megtett fuvarozási útvonal minden 
egyes kilométere után. Személyek száma x kilométerek száma x 0,60 = átlagos fuvarozási díj x 
10 százalék = általános forgalmi adó. 
Példa: 50 fő, 300 kilométer: 50 x300 x 0,60 = 9 000 x 10 százalék = 900 ATS esedékes 
általános forgalmi adó. A vámhivatal által az adóbevallásban szereplő adatok alapján 
megállapított adó azonnal esedékessé válik, tehát helyben adót kell fizetni. A forgalmi adó 
bevallásának nyomtatványát és a kitöltéshez szükséges tudnivalókat a későbbiekben 
ismertetjük. Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy a büntetőszankciók elkerülése érdekében a 
nyomtatvány kitöltésére és az adó megfizetésére készüljenek fel.” 
 
„Személyfuvarozás adója - Csehországban  
A Cseh Köztársaságban az áruk és szolgáltatások után fizetendő értéktöbbletadó 22, illetve 5 
százalékos, illetve némely esetekben 0%. A 2003. október 1-től érvénybe lépett 322/2003 
törvény 48 paragrafusa értelmében a különjárati autóbuszos személyfuvarozás új adója 
(korábban 0,1 cseh korona volt utasonként és kilométerenként) az alábbiak szerint alakul. Az 
adót az országba való belépéstől számítják. Mértéke egységesen 50 cseh korona utasonként, 
az ország területén megtett útvonal hosszától függetlenül. A gépkocsivezető és egy 
idegenvezető vagy utazásszervező után nem kell ezt az adót fizetni. Az adót a belépő 
határállomáson előre ki kell fizetni. Kétoldalú megállapodás alapján adómentesség 
szerezhető az adott országok utasai tekintetében.  
Rögzítés dátuma: 2003-10-14” 
6. A gépjárművek tankjában való üzemanyag-behozatal visszaszorítása 
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Félreértésen alapul az, hogy javaslatunk szerint minden esetben meg kellene vizsgálni a 
gépjárművek gyárilag beépített tankjában behozott üzemanyag minőségét. Mi szó szerint a 
következőket javasoltuk: „Figyelembe véve az EU vonatkozó előírásait, vessenek ki 
környezetvédelmi termékdíjat vagy energiaadót minden olyan üzemanyagra, amelyet olyan 
nem EU-tagországból hoznak be, ahol az üzemanyag-szabványok nem felelnek meg a 
magyarországiaknak.” Tehát azt javasoltuk, hogy az ilyen országokból behozott 
üzemanyagokra bármiféle minőségvizsgálat nélkül vessenek ki adót. (A fizetéstől csak akkor 
lehetne eltekinteni, ha a jármű vezetője minden kétséget kizáróan saját maga bizonyítani 
tudja, hogy az üzemanyag megfelel a magyar szabványoknak…) Ezt a környezetvédelmi 
szempontok mellett az is indokolja, hogy az érintett országokban az üzemanyagok ára 
alacsonyabb – esetenként jóval alacsonyabb – a magyarországi szintnél. Emiatt a magyar 
költségvetés évente mintegy 200 milliárd forint adóbevételtől esik el ahhoz képest, mintha a 
szóban forgó üzemanyagot teljes egészében Magyarországon vásárolták volna. 

A 2003. évi CXXVI. törvény 66. §-a csak részben ad választ a problémára. Egyrészt 
korlátlan lehetőséget nyújt arra, hogy nemzetközi egyezmény alapján mentességeket 
nyújtsanak az előírás alól. Az eddigi tapasztalatok alapján valószínűsíthető, hogy a mentesség 
a bejövő járművek túlnyomó többségére ki fog terjedni. Másrészt nem korlátozza sem az 
autóbuszok, sem a személygépkocsik által vám- és adómentesen behozható üzemanyagok 
mennyiségét. 

A témakörrel kapcsolatban célszerűnek tartanánk, ha a PM, a KvVM, a VPOP és a 
Levegő Munkacsoport szakértőinek részvételével külön megbeszélésre kerülne sor. 
 
7. A személygépkocsi-használat elszámolásának szigorítása 

A javaslatunkkal kapcsolatban nem tudjuk elfogadni azt az ellenérvet, hogy a 
jövedelemadó törvények szabályai szerint minden, a vállalkozás érdekében felmerült valós 
költség elszámolható. Általános joggyakorlat, hogy ahol vélelmezhető, hogy a költség részben 
nem a vállalkozás céljait szolgálja, ott korlátozásokat vezetnek be. (Gondoljunk csak a 
telefonhasználattal kapcsolatos előírásokra, vagy a cégautók adójára!) Sőt, ezek a 
korlátozások gyakran még olyan költségeket is érintenek, amelyek nyilvánvalóan a 
vállalkozások céljait szolgálja. Például az emberek ruháikat (különösen a drágább ruháikat) 
általában munkájuk során hordják, mégis rendkívül korlátozott a ruhavásárlás költségként 
történő elszámolásának lehetősége. 
 
12. Az autópálya-építések támogatása utáni áfa-visszaigényelhetőség eltörlése 

Véleményünk szerint az autópálya-építések áfa-visszaigényelhetősége sérti a tisztességes 
piaci versenyről szóló törvény, az államháztartási törvény és a környezetvédelmi törvény 
egyes előírásait.  
 
13. Az autópálya-építések támogatásának csökkentése 

Teljes mértékben egyetértünk azzal az álláspontjukkal, hogy ebben az esetben (csakúgy 
mint az előző pont esetében) nem szakmai, hanem politikai döntés született. Mindazonáltal 
bízunk benne, hogy a PM-nek lehetősége nyílik szakmai szempontjainak érvényesítésére, ami 
megfelelne az EU követelményeinek is. 
 
14. Repülőtéri adó kivetése 

Úgy tűnik, javaslatunkkal kapcsolatban ismét félreértésről van szó. A hivatkozott 
jogszabályi előírás [a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 41. §-ának (1) 
bekezdése] alapján repülőtéri díjat kell fizetni, amely elsősorban a repülőtér üzemeltetésének 
költségeit hivatott fedezni. A mi javaslatunk pedig arra irányul, hogy ezen túlmenően az állam 
tegyen szert minél nagyobb bevételre ebből a forrásból. 
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15. A repülőtér-fejlesztési támogatások megszüntetése 

Ezzel kapcsolatban ugyanaz az álláspontunk, mint a 12. pontnál. Megjegyezzük, hogy az 
Európai Unió nem nyújt támogatást repülőterek fejlesztésére. 
 
16. A MALÉV privatizációja 

A MALÉV részére eddig nyújtott közvetlen és közvetett támogatást az EU-csatlakozás 

után, a mentességi idő leteltével meg kell szűntetni. Ismert, hogy a MALÉV nemrég 10 

milliárd forint összegű tőkeemelésben részesült. Átmenetileg az EU-ban megengedett zajszint 

feletti gépek is leszállhatnak Ferihegyen, hogy a MALÉV a FÁK-országaiban környezetünk 

kárára versenyelőnyben részesüljön. Támogatás az is, hogy bizonyos kedvezménnyel 

használhatja a Ferihegyi repülőteret.  Ezek figyelembe vételével MALÉV vesztesége a 

kimutatottnál is jóval nagyobb. Ez mielőbbi privatizációt követelne meg, bár tudjuk, hogy 

ennek megvalósítása nem egyszerű. 

 
17. A GKM előirányzatokból és a Munkaerőpiaci Alapból adható egyedi támogatások 
korlátozása 

Sehol nem írtuk azt, hogy a Munkaerőpiaci Alap a GKM felügyelete alá tartozott volna. A 
GKM és a Munkaerőpiaci Alap által nyújtott egyedi támogatásokat csupán azért tárgyaltuk 
ugyanabban a pontban, mert a probléma mindkét szervnél hasonló jellegű.  

A környezetvédelmi és gazdasági szempontból egyaránt megkérdőjelezhető 
támogatásokkal kapcsolatban konkrét példákat az 1. és 2. melléklet tartalmaz. 
 
18. A bányajáradék emelése 

Megújíthatatlan nyersanyag-kincseink, pótolhatatlan természeti erőforrásaink fokozottabb 
megóvása, illetve a környezetkárosítás csökkentése céljából javasoljuk a bányajáradék 
emelését akkora mértékben, hogy az ebből származó bevétel jelentősen növekedjen. Az 
elmúlt években ezzel ellentétes folyamat játszódott le, és így az 1999-ben már csak kevesebb, 
mint harmadannyi bevétel származott ebből a forrásból, mint 1995-ben. A csökkenő 
bevétellel szemben jelentős mértékű a bányászat után elmaradt károk helyreállításához 
szükséges összeg.  
 
a) A szénhidrogének bányajáradéka 
2004-től a szénhidrogén és származékai belföldi árképzésének alapja a tényleges import 
beszerzési ár. Ezzel összhangban a belföldi árak emelésére került sor, vagyis megszűnt a 
fogyasztók ilyen jellegű ártámogatása. Ugyanakkor a hazai bányászati költségek az import 
árnak körülbelül 1/7-ét teszik ki. Ez azt mutatja, hogy az állam jelenleg az indokoltnál jóval 
alacsonyabb összeget szed be bányajáradékként. 

A hatályos bányatörvény szerint a bányajáradék 100%-a a Magyar Államot illeti meg. Az EU 
igen szigorú versenytörvénye értelmében a cégnél hagyott, indokolatlan nagyságú 
bányajáradék-rész állami támogatásnak minősülhet. 
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Amennyiben a 2004 évre a 2003. évi tényleges import árszint fennmaradásával számolunk, 
akkor a szénhidrogénekre összesen 125 milliárd forint bruttó bányajáradékot lehetne kivetni. 
Ezzel szemben a 2004. évi költségvetési törvény a szénhidrogénekre összesen 17,6 milliárd 
forint bányajáradék, valamint 35 milliárd forint energiagazdálkodási célelőirányzat  
befizetését irányozta elő. Az említettek alapján véleményünk szerint további 72,8 milliárd 
forint összegű bányajáradék kivetésére és beszedésére van lehetőség.  

 

b) A szénhidrogéneken kívüli ásványi nyersanyagok bányajáradéka 

Jelenleg elhanyagolható összegű az építőanyag-jellegű bányászati termékek utáni 
bányajáradékból származó bevétel: 2001-ben alig 0,7 milliárd Ft volt az 51,3 millió tonna 
nyilvántartott kitermelés ellenére. (Feltehetően jelentős a nem nyilvántartott, illegális 
kitermelés is.) Az építőipari nyersanyagok utáni átlagos befizetés tonnánként 13 Ft volt, ami 
nevetségesen alacsony összeg. Ezen felül 2001-ben 5,5 millió tonna kerámia nyersanyagot 
bányásztak, ami után mindössze 27,6 millió Ft-ot fizettek bányajáradékként, vagyis 
tonnánként mindössze 5 Ft-ot.  

Az alacsony bányajáradék több szempontból is káros hatású: (1) Akkor is új anyagot 
használnak, amikor az építőanyag egy részének másodlagos felhasználása megoldható lenne. 
(2) A másodlagos felhasználás általában kisebb szállítási távolsággal jár, ami az ebből adódó 
környezetterhelést is mérsékelné. (3) Ezek az ásványi termékek nem megújuló nyersanyagok, 
tehát a kibányászott anyagok nem pótolhatóak, ennyivel is csökken a természeti vagyonunk. 
(4) A bányászat önmagában is jelentősen szennyezi a környezetet. 

A járadék rendkívül alacsony mértékét szemlélteti az is, hogy az Ausztriába irányuló kő, 
kavics és homok 2000. évi 715 ezer tonna exportjának határparitásos átlagára (ami a határig 
felmerült szállítási költséget is tartalmazza) tonnánként mindössze 2,8 euró volt. Érdemes 
lenne megvizsgálni, hogy miért éri meg csupán 2,8 eurós átlagáron Ausztriába exportálni 
ezen termékeket, figyelembe véve, hogy a szállítási költségek is meghaladják ezt az összeget. 
Ez nemcsak az ország bányajáradékból származó bevételeit mérsékelte, hanem jelentős kárt 
okozott a környezetben és az infrastruktúrában is. Ez a hulladék építőanyagok másodlagos 
felhasználását is fékezi, adott esetben lehetetlenné teszi. 

A fenti okok, valamint a meglévő lehetőségek figyelembe vételével a külfejtéssel termelt 
nemfémes ásványi nyersanyagok bányajáradékát a 2004-re előirányzott 940 millió forint 
összegről legalább 2940 millió forintra javasoljuk módosítani.  

 
19. A földvédelmi járulék emelése és kiterjesztése 

Továbbra is fenntartjuk az álláspontunkat, hogy a földvédelmi járulék jelentős emelése és 
kiterjesztése szükséges. Ezt – vagy ehhez hasonló intézkedést – már több országban 
megtettek, és ezekben ez jól működik. (A 3. melléklet a dániai példát ismerteti.) Ezért sem 
gondoljuk, hogy megfelelő bevezetése esetén erősödni fog a befizetés elkerülése. Ezt annál is 
inkább valószínűtlennek tartjuk, mert az ilyen jellegű befizetések jól ellenőrizhetők. 
Mindenképpen szükségesnek tartjuk, hogy a témáról készüljön alapos elemzés, és kerüljön 
sor szakértői vitára. A témával kapcsolatos részletes érveinket és javaslatainkat ismételten 
megküldjük (4. melléklet). 
 
20. A lakástámogatások környezeti szempontú átalakítása 

Álláspontunk szerint igen egyszerű ellenőrizni, hogy rendelkezik-e az adott telek 
folyóvízzel és biológiai szennyvíz-tisztitást biztosító csatorna-rákötési lehetőséggel. Kissé 
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nehezebb, de szintén viszonylag könnyű ellenőrizni azt is, hogy az adott építkezés növényzet 
károsításával történik-e. 

A tömegközlekedéssel kapcsolatos ellenérvüket nem értjük, hiszen a javaslatunk célja 
éppen az, hogy olyan építkezésre adjanak csak állami támogatást, amely jól megközelíthető 
tömegközlekedéssel. A jó tömegközlekedéshez kötött létesítési engedély, illetve támogatás 
más országokban is elfogadott (például Hollandiában). 
 
21. Pornó- és erőszaktartalmú termékek és szolgáltatások kulturális járulékának 
megfizettetése 

Örülünk, hogy a támogatják a vonatkozó kulturális járulék emelését. Mi azonban jelenleg 
elsősorban nem a mértékében, hanem a behajthatóságában látjuk a fő gondot. Ezt erősíti meg 
az APEH-hel folytatott levelezésünk (5. melléklet). Tehát elsősorban a jogszabályok 
pontosítására van szükség a lényegesen jobb behajthatóság érdekében. 
 
 
Bízunk benne, hogy a fenti pontosításokkal elősegítjük a közpénzekkel történő hatékonyabb 
gazdálkodásra irányuló törekvéseiket. 
 

Üdvözlettel: 
 

Lukács András 
elnök 

 
 
 

Mellékletek: 
1. A közúti járműcseréről 
2. Példák a GKM által nyújtott egyedi támogatások alacsony hatékonyságára 
3. Földvédelem Dániában 
4. A termőföld védelme gazdasági eszközökkel 
5. A Levegő Munkacsoport levelezése az APEH-hel a pornó- és erőszaktartalmú 

termékek és szolgáltatások kulturális járulékának megfizettetésével kapcsolatban 


