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$PRWRUL]iFLyYDO|VV]HIJJiOODPLEHYpWHOHNpVNLDGiVRN
Széles körben hangoztatott nézet, hogy az állam MHOHQWV W|EEOHWEHYpWHOUH WHV] V]HUW D
V]HPpO\JpSNRFVLN YiViUOiVD pV KDV]QiODWD N|YHWNH]WpEHQ $ /HYHJ 0XQNDFVRSRUW
V]DNpUWLQHN V]iPtWiVDL YLV]RQW HJ\pUWHOP&HQ D]W PXWDWMiN KRJ\ D] DXWy]iV OHJDOiEE
négyszer akkora kiadást jelent az állam részére, mint amennyi bevételt eredményez.
$] DOiEELDNEDQ V]iPV]HU&HQ NLPXWDWMXN PLO\HQ iOODPL EHYpWHOHN pV NLDGiVRN OpWH]QHN D
személygépkocsik vásárlásával és használatával, fenntartásával (röviden: a motorizációval)
összefüggésben.

A bevételek
(OV]|UOiVVXNDIEEEHYpWHOHNHW WiEOi]DW 
1. táblázat: A motorizációból származó állami bevételek 2002-ben
A bevétel jellege
Benzin jövedéki adója
Gázolaj jövedéki adója
*pSMiUP&DGy
Cégautók adója
Fogyasztási adó
Autópálya díjak
Összesen

Bevétel
(milliárd Ft)
182
93
15
11
42
10
353

Forrás: KSH, PM, APEH, illetve saját számítások

A táblázatból megállapítható, hogy a motorizációból az államnak mintegy 350 milliárd
forint bevétele származott 2002-ben. A gépkocsik számának és az infláció alakulásának
figyelembevételével 2003-ban ez az összegPLOOLiUGIRULQWUDWHKHW
A fenti táblázat nem tartalmazza a személygépkocsik vásárlásával és használatával,
IHQQWDUWiViYDO |VV]HIJJ iIiEyO V]MD-ból és egyéb általános adókból és járulékokból
származó bevételeket. Ezeket ugyanis a társadalom általános rezsiköltségeinek fedezetére kell
fizetni minden termék és szolgáltatás után, tehát ezek nem kizárólag a motorizációt terhelik.
(]HQ DGyNDW pV MiUXOpNRNDW XJ\DQ~J\ NHOO IL]HWQL DNNRU LV KD PRQGMXN FLSYiViUOiVUD YDJ\
lakásfelújításra költenék ugyanazt az összeget. Abszurd lenne, ha ezeket is számításba vennék
akkor, amikor a motorizációval kapcsolatos állami bevételeket a motorizációra fordított állami
kiadásokkal állítjuk szembe. Mélységesen erkölcstelenül is járnánk el ebben az esetben,
hiszen ezzel azt állítanánk, hogy a személygépkocsi vásárlása és használata után nem kell
megfizetni a közterheket, nem kell hozzájárulni az oktatási, egészségügyi, a közbiztonsági és
egyéb közfeladatok finanszírozásához (amely közfeladatok elvégzése nélkül egyébként a
motorizáció sem maradhatna fenn). Azért is teljesen értelmetlenek azok az állítások, amelyek
szerint a motorizációból származó áfát és egyéb általános adókat akár részben is a
PRWRUL]iFLyUD NHOOHQH YLVV]DIRUJDWQL KLV]HQ DNNRU D FLSYiViUOiV XWiQ IL]HWHQG DGyW D
FLSJ\iUDNQDN NHOOHQH YLVV]DDGQL pV tJ\ WRYiEE« – ami az egész adórendszert feleslegessé
WHQQpDWiUVDGDOPDWSHGLJP&N|GpVNpSWHOHQQp
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A vámokkal nem számoltunk, mert 2003-ban már nem kell vámot fizetni az EU-ból és
társult országaiból származó személygépkocsik után. Az egyéb országokból behozott
JpSNRFVLN V]iPD YLV]RQ\ODJ FVHNpO\ UiDGiVXO D] XWiQXN IL]HWHQG YiPRW LV MHOHQWVHQ
mérsékelték. A „hazai” autógyárak által importált részegységekre pedig már korábban
elengedték a vámot (és a rájuk rakódó áfát), így ezzel a bevétellel sem lehet számolni.
A fenti táblázat nem tartalmazza a településeken kivetett parkolási díjakat, hiszen ezekkel a
területfoglalást fizettetik meg. (Pontosabban fogalmazva: kellene hogy megfizessék. Ugyanis
a parkolási díjak sokkal kisebbek – OHJW|EEV]|U QXOOiYDO HJ\HQOHN –, mint amennyi az
HOIRJODOWWHUOHWLGDUiQ\RVpUWpNH
A kiadások
Magánhasználat elszámolása költségként
$ PRWRUL]iFLyYDO NDSFVRODWRV HJ\LN OHJIEE iOODPL NLDGiVW SRQWRVDEEDQ EHYpWHONLHVpVW 
az jelenti, hogy a személyi jövedelemadó és a társadalombiztosítási járulékok befizetésének
elkerülésére a személygépkocsik magáncélú használatát széles körben hivatalos használatnak
számolják el.
Tudomásunk szerint eddig még kísérlet sem történt ennek a bevételkiesésnek a
felbecslésére. Ez annál is inkább meJG|EEHQWPHUWLJHQMHOHQWV|VV]HJUOYDQV]ypVtJ\D
Pénzügyminisztériumnak komolyan kellett volna foglalkoznia ezzel a kérdéssel. Az
alábbiakban többféle módszerrel igyekszünk ezt az összeget felbecsülni. Természetesen az
J\ MHOOHJpEO DGyGyDQ SRQWRs eredményt nem ígérhetünk, úgy véljük azonban, hogy
nagyságrendileg helyes következtetésre jutunk.
2001-ben az egész magyar vállalkozási szféra 42455 milliárd forint árbevételt ért el,
DPHO\UHPLOOLiUGIRULQW|VV]HJ&UiIRUGtWiVWV]iPROWHO D]$3(+adatai szerint). 2003EDQHO]HWHVEHFVOpVHLQNV]HULQWH]HNDUiIRUGtWiVRNPLQWHJ\H]HUPLOOLiUGIRULQWRWWHKHWQHN
ki. (A növekedést a GDP folyóáras növekményével arányosnak vettük. A PEP 2003
dokumentum 2003-ra 18725 milliárd forintos GDP-W LUiQ\R] HO. A 2001. évi tényadat
14849,6 milliárd forint. A növekedési index tehát 126,1%.) Amint említettük, köztudomású,
hogy a vállalkozások költségeik nem elhanyagolható részét a személygépkocsikkal
NDSFVRODWRVNLDGiVRNUDIRUGtWMiNpVH]HQEHOOV]iPRWWHYKiQ\adot magáncélra a munkabért
WHUKHO DGyN pV MiUXOpNRN PHJIL]HWpVpQHN HONHUOpVpYHO 6W W|EEQ\LUH D] iIiW LV
visszaigénylik!) Ezt a manipulációt – DPHQQ\LEHQ ÄpVV]HU&´ NHUHWHN N|]|WW IRO\WDWMiN –
J\DNRUODWLODJOHKHWHWOHQHOOHQUL]QLD]$3(+HWHNLQWHWEHn nem sokat tud tenni.
&pJYH]HWNNHO pV JD]GDViJL YH]HWNNHO IRO\WDWRWW EHV]pOJHWpVHN DODSMiQ DUUD D
következtetésre jutottunk, hogy a vállalkozások kiadásaiknak átlagosan legalább 4–5
százalékát valamilyen olyan kiadásra fordítják, amely közvetlenül vagy közvetve kapcsolatos
a személygépkocsi-KDV]QiODWWDO EHOHpUWYH D] DPRUWL]iFLyW DONDWUpV]HN NLHJpV]tWN
beszerzését stb.). Tehát ez legalább 2000–2500 milliárd forintot jelent. Durva becslés szerint
ennek az összegnek legalább a fele, vagyis 1000–1250 milliárd forint a magánhasználatot
ILQDQV]tUR]]D+DH]HNHWD]DGy]RWWPXQNDEpUEONHOOHQHIHQQWDUWDQLDNNRUD]iOODPUpV]pUH
ennek legalább 1,2-szeresét kellene befizetni személyi jövedelemadó, társadalombiztosítási
járulék és egyéb bérteher formájában. (A munkabér összes terhe ugyanis átlagosan a nettó
munkabér több mint 1,2-V]HUHVpWWHV]LNL-RJJDOIHOWpWHOH]KHWD]RQEDQKRJ\D]HONHUOWDGypVMiUXOpNIL]HWpVHOVVRUEDQDPDJDVDEEEpUHNHWpULQWLDKRODV]RU]yHOpUKHWLaz 1,5-öt. Itt és a
továbbiakban azonban csak a szerényebb értékkel, 1,2-del számolunk.) Ez azt jelenti, hogy
évente legalább 1200–1500 milliárd forint államháztartási bevételkiesés jelentkezik a
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EpUWHUKHNLO\HQMHOOHJ&PHJQHPIL]HWpVHPLDWW (]HQW~OPHQHQWRYiEELYHV]WHVpJNHOHWNH]LN
az áfa-visszaigénylések következtében, azonban ennek mértékét igen bonyolult felbecsülni.)
(OOHQUL]]N D IHQWL OHYH]HWpVW HJ\ PiVLN V]HPV]|JEO KRJ\ PHJiOODStWVXN YDMRQ
nagyságrendileg helyes-e a számításunk! Ehhez meg kell határoznunk egy átlagos
szempO\JpSNRFVLUD IRUGtWRWW pYHV N|OWVpJHW (]  H]HU IRULQWUD WHKHW DPLQW D] D 
táblázatból látható. (Számításaink szerint egy személygépkocsi évente átlagosan 14 ezer
NLORPpWHUW IXW tJ\ D] pYHV N|OWVpJ PHJKDWiUR]iViQiO HJ\pE WpQ\H]N PHOOHWW H]W YHWWk
ILJ\HOHPEH $ V]iPtWiVQiO ILJ\HOPHQ NtYO KDJ\WXN D JpSMiUP&YHN J\iULODJ EHpStWHWW
WDQNMiEDQNOI|OGUOEHKR]RWW]HPDQ\DJRNPHQQ\LVpJpWDPLpYHQWHPLOOLiUGOLWHUWWHKHW
ki. Ez utóbbinak mintegy 30%-át használhatják fel Magyarországon a személygépkocsik, ami
mintegy 20%-os többlet futásteljesítményt jelenthet. Ugyanakkor az így behozott
üzemanyagok további államháztartási bevételkiesést okoznak.)

2. táblázat: Egy átlagos személygépkocsira fordított éves költség 2003-ban
.|OWVpJWpQ\H]
megnevezése
Gumi
Egyéb alkatrészek,
karbantartás
Értékcsökkenés
Üzemanyag
Biztosítások és adók
Egyéb
Összesen

Éves költség
(ezer Ft)
30
50
100
250
100
50
580

)RUUiV6DMiWV]iPtWiVRNNO|QE|]IRUUiVRNDODSMiQ

A személygépkocsi-állomány az XWyEEL LGV]DNEDQ HUWHOMHVHQ QWW pV  M~QLXViEDQ
már meghaladta a 2,7 milliót.
Ha a 2. táblázat végösszegét, az 580 ezer forintot megszorozzuk a gépkocsik számával,
akkor 1566 milliárd forintot kapunk. Ha feltételezzük, hogy ennek az összegnek harmadátfelét a magáncélú, de hivatalosnak elszámolt költségek teszik ki, akkor ez mintegy 500–800
PLOOLiUG IRULQWRW WHV] NL $ NLHV iOODPKi]WDUWiVL EHYpWHO HQQHN OHJDOiEE -szerese, azaz
meghaladja a 600–960 milliárd forintot.
Ha tekintetbe vesszük azt, hRJ\ D PDJiQFpO~ ÄFpJHV´ KDV]QiODWUD HOVVRUEDQ D GUiJiEE
autókat használják, és hogy ezek futásteljesítménye is jóval nagyobb az átlagnál, akkor a fenti
EHFVOpVWDOiQQHPWHNLQWKHWW~O]yQDN
(OOHQUL]]N iOOtWiVXQNDW HJ\ PiVLN DGDWUHQGV]HU DODSMiQ LV $ .SH adatai szerint a
háztartások 2001-ben összes kiadásukból 424,5 milliárd forintot fordítottak a motorizációra.
Ez az összeg 2003-EDQ  PLOOLiUG IRULQWUD EHFVOKHW (]W OHYRQYD D]  PLOOLiUGEyO
1116 milliárd forintot kapunk. Ha ezt az összeget megszorozzuk 1,2-del, megkapjuk az
államháztartási bevételkiesés összegét, amely meghaladja az 1340 milliárd forintot.
Ha csak az eddig említett bevételeket és kiadásokat vetjük össze, már akkor is nyilvánvaló,
hogy az állam évente legalább 230 (de lehet, hogy akár 1200) milliárd forintot fizet rá a
motorizációra. Azonban az összes ráfizetés ennél jóval nagyobb.
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A személygépkocsikra jutó egyéb költségvetési kiadások
Legalább 200– PLOOLiUG IRULQWUD WHKHW D] D] |VV]HJ DPLW N|]YHWOHQO D
személygépkocsikkal összefüggésben ad ki az állam, valamint az önkormányzatok 2003-ban.
Ide tartozik az utak, hidak, építése, üzemeltetése és fenntartása, valamint témával kapcsolatos
NO|QE|] iOODPLJD]JDWiVL IHODGDWRN HOOiWiVD EHOHpUWYH D N|]OHNHGpVUHQGpV]HWHW VW D
bíróságok munkájának egy részét is).
Évente mintegy 100 milliárd forintot tesznek ki a magyarországi autógyáraknak nyújtott
támogatások és kedvezmények (társasági adó, vámok, illetékek, valamint az ez utóbbiakra
rárakódó áfa elengedése – a részletes kimutatást ld. a Lélegzet 1999/12. számában).

A környezeti és egyéb károk költségei
A közlekedési tárca adatai szerint évente 920–PLOOLiUGIRULQWUDWHKHWD]DN|UQyezeti
kár, amelyet a közúti közlekedés okoz (ld. a 3. táblázatot!). Ennek a kárösszegnek legalább 70
százaléka – mintegy 650–900 milliárd forint – a személygépkocsik miatt keletkezik.
3. táblázat: A közlekedés által okozott környezeti károk költségei Magyarországon

Költség

Hatás

Balesetek
/HYHJV]HQQ\H]GpV
– helyi
– egyéb (külterületi)
Zaj, rezgés
,GYHV]WHVpJ
Összesen

a GDP %-ában
folyó áron 2003-ban (milliárd forint)
Összesen
Összesen
Közút
Vasút
Min.
Max.
Min.
Max.
Min.
Max.
Min.
Max.
1,5
2,0
281
375
249
332
32
43
1,0
0,3
0,8
2,0
5,6

1,3
0,5
1,0
3,0
7,8

187
56
150
375
1049

243
94
187
562
1461

178
49
121
323
921

232
82
152
485
1282

9
7
28
51
128

11
12
36
77
178

Forrás: A KHVM és KSH adatai alapján saját számítások

A 3. táblázatban kimutatott költségek nagyságrendileg egyeznek az Európai Unió 2001ben elfogadott új közlekedéspolitikájában (Európai közlekedéspolitika 2010-LJ LWW D] LG
dönteni. Fehér Könyv. Európai Bizottság, Brüsszel, 2001) PHJMHO|OW KDVRQOy MHOOHJ&
N|OWVpJHNNHOtJ\H]HNDV]iPRNPHJDODSR]RWWDNQDNWHNLQWKHWN
0LQGH]HNQHNDN|OWVpJHNQHNDMHOHQWVUpV]HV]LQWpQN|]YHWOHQOD]iOODPKi]WDUWiVWWHUKHOL
Ilyen egyebek mellett például az egészségkárosodás miatti orvosi kezelés és táppénz-kiadás.
.|]YHWHWW NiUD LV V]iUPD]LN D] iOODPQDN KLV]HQ SpOGiXO D] HPLDWW NLHV WHUPHOpV IRO\WiQ
kisebb az adóbevétele. Azonban függetlenül attól, hogy mennyi a közvetlen állami
bevételkiesés, a környezeti és egyéb károk költVpJHLQHN PHJIHOHO WHOMHV |VV]HJHW EH NHOO
építeni a személygépkocsi-használat áraiba adók és díjak formájában. Ez felel meg ugyanis a
SLDFJD]GDViJHOYHLQHNDÄV]HQQ\H]IL]HW´HOYQHN DPHO\QHNDONDOPD]iViWD](XUySDL8QLy
$ODSV]HU]GpVHLVHOtUMD YDODmint a társadalmi igazságosság követelményeinek.
$PRWRUL]iFLyYDO|VV]HIJJiOODPLEHYpWHOHNpVNLDGiVRN
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0HJMHJ\]HQGKRJ\DIHQWL|VV]HJHNQHPWDUWDOPD]]iND]|VV]HVLO\HQMHOOHJ&N|OWVpJHW
tJ\ SpOGiXO D YLOiJPpUHW&pJKDMODWYiOWR]iVVDOpVDWHUOHWIRJODOiVVDONDSFVRODWRVN|OWVpJHNHW
Ez utóbbiakra itt feltétlenül ki kell térnünk.
$] pJKDMODWYiOWR]iV PLDWWL NiURN QHKH]HQ EHFVOKHWN NO|Q|V WHNLQWHWWHO D
EL]RQ\WDODQViJL WpQ\H]NUH $] (XUySDL 8QLyEDQ IRO\WDWRWW NXWDWiVRN D]RQEDQ HUUH LV
PHJKDWiUR]WDN SpQ]EHQ NLIHMH]KHW |VV]HJHNHW $] pJKDMODWYiOWR]iVW RNR]y gázokért más
WHYpNHQ\VpJHNLVIHOHOVHND]RQEDQDPRWRUL]iFLyEyOV]iUPD]yNLERFViWiVRNQ|YHNV]HQHND
leggyorsabban. Ezzel a növekedéssel párhuzamosan a károk exponenciálisan növekedhetnek.
Bár itt forintban kifejezett költségeket nem adunk meg, ezt a tén\H]W D NpVEELHNEHQ QHP
szabad kihagyni a számításból.
Egyik legértékesebb, pótolhatatlan vagyonunk a földterület. Ugyanakkor jelenleg a
településeinken gyakorlatilag ingyenesen biztosítanak helyet közterületen a gépkocsik
tárolására. (Pedig ha valaki bármi mást kíván közterületre kihelyezni – például egy asztalt
könyvárusításra – iOWDOiEDQ LJHQ ERUVRV EpUOHWL GtMDW NHOO IL]HWQLH  (] V]LQWpQ HJ\ MHOHQWV
rejtett támogatás a motorizációnak. Itt megpróbáljuk nagyságrendileg felbecsülni az így
nyújtott támogatás összegét. Ha naponta átlagosan 300–600 forint meg nem fizetett
területfoglalási díjjal számolunk, és feltételezzük, hogy 2 millió autót tárolnak közterületen,
akkor ez évente 220–440 milliárd forint támogatást jelent.
Itt kell felhívnunk a figyelmet arra, hogy az elmúlt években a motorizáció támogatása terén
HJ\ UHQGNtYO NHGYH]WOHQ IRO\DPDWQDN OHKHWWQN WDQ~L $ PRWRUL]iFLyYDO NDSFVRODWRV DGyN
emelése elmaradt az inflációtól, a vámokat leépítették és a forintot felértékelték. Ezáltal több
száz milliárd forint kedvezményt nyújtottak az autózásnak. 1996 és 2002 között csak a
vámleépítés és a forintfelértékelés következtében összesen 871 milliárd forinttal vált olcsóbbá
a személygépkocsik importja az 1995. évi állapothoz viszonyítva. (ld. az 1. ábrát).
1. ábra: Az EU-ból származó import személygépkocsik vámleépítésének
és az erre rakódó áfa kiesésének hatása
(millió forint, 2002. évi áron)

Forrás: Saját számítás a Külkereskedelmi Statisztika, MNB adatok, valamint a magyar-EU vámleépítés
alapján
$PRWRUL]iFLyYDO|VV]HIJJiOODPLEHYpWHOHNpVNLDGiVRN
/HYHJ0XQNDFVRSRUW

6

A benzin adójának (és így árának) emelése is folyamatosan elmaradt az inflációtól (ld. a 2.
ábrát!).
2. ábra: A 95-ös ólmozatlan benzin ára és a fogyasztói árindex alakulása Magyarországon
(1991=100)
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Forrás: KSH, MOL Rt.

Miközben a motorizáció egyre több rejtett és nyílt támogatásban részesült, egyre
folyamatosan és nagymértékben növekedtek az egy dolgozóra jutó bérterhek (ld. a 3. ábrát!).
Ez súlyos következményekkel járt az ország versenyképessége és a foglalkoztatottság
vonatkozásában egyaránt.
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3. ábra: A mXQNDEpUWWHUKHOEHIL]HWpVHNDM|YHGpNLpVIRJ\DV]WiVLDGyEHYpWHOHN
valamint a fogyasztói árindex alakulása
(1988=100)

Forrás: KSH Évkönyvek, költségvetési és zárszámadási törvényjavaslatok
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A következmények
A 4. táblázatban összegezzük a fent említett összes bevételkiesést és többletkiadást, és
|VV]HYHWMN D EHYpWHOHNNHO (EEO PHJiOODStWKDWy KRJ\ D] iOODP PpJ D OHJNHGYH]EE
esetben is évente hatszor akkora többletkiadással, illetve bevételkieséssel számolhat a
motorizáció következtében, mint amekkRUDEHYpWHOHV]iUPD]LNXJ\DQHEEODIRUUiVEyO

4. táblázat: A motorizációval kapcsolatos állami kiadások és bevételek 2003-ban
(milliárd forint)
Megnevezés
Magánhasználat elszámolása költségként
Útépítés, fenntartás stb.
Támogatások autógyáraknak
Környezeti és egyéb károk
Ingyenes gépkocsi-tárolás
Adó- és díjbevételek*
Összesen
A kiadások és bevételek különbsége

Kiadások
min.
max.
600
1500
200
230
100
100
650
900
220
440
1770

3170
1400–2800

Bevételek

370
370

* Ld. az 1. táblázatot!

A táblázatból látható, hogy a motorizáció NOV N|OWVpJHL 0DJ\DURUV]iJRQ pYHQWH –
 PLOOLiUG IRULQWRW WHV]QHN NL .OV N|OWVpJQHN YDJ\ H[WHUQiOLiQDN QHYH]LN D]RNDW D
költségeket, amelyeket nem a használó vagy okozó fizet, hanem helyette a tágabb közösség,
az egész társadalom.)
Figyelembe kell venni azt is, hogy a motorizációnak nyújtott hatalmas támogatás nem
egyetlen évben történik, hanem évek óta folyamatosan tart. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt
néhány évtizedben a motorizáció több tíz ezer milliárd forint támogatásban részesült az
államUpV]pUO
(] D KHO\]HW J\|NHUHVHQ HOOHQWpWHV D JD]GDViJL pVV]HU&VpJJHO D SLDFJD]GDViJ pV D
tisztességes piaci verseny követelményeivel. Az a tény, hogy az árak eltérnek a valódi
N|OWVpJHNWO IpOUHWiMpNR]WDWMD D JD]GDViJL pOHW PLQGHQ V]HUHSOMpW 8J\DQDNkor az importot
ösztönzi és így hátrányosan hat a hazai termelésre és foglalkoztatottságra. (Minden
személygépkocsi importból származik. Ez igaz még a Suzukira is, amelyet 80 százalékban
NOI|OGUO EHKR]RWW UpV]HJ\VpJHNEO V]HUHOQHN |VV]H $] ]HPDQ\DJRN Wúlnyomó része
V]LQWpQ LPSRUWiOW HQHUJLDKRUGR]yEyO NHUO HOiOOtWiVUD  0LQGH] MHOHQWVHQ URQWMD D] RUV]iJ
YHUVHQ\NpSHVVpJpWpVQ|YHOLDWiUVDGDOPLIHV]OWVpJHNHWLV7RYiEELNHGYH]WOHQKDWiVKRJ\
rendkívüli mértékben fokozza környezetünk állapotának és a lakosság egészségének a
romlását.
$ N|OWVpJHNHW QHP WNU|] iUDN D WiUVDGDORP pV D JD]GDViJ V]LQWH PLQGHQ WHUOHWpQ – a
közlekedés mellett különösen a területfejlesztésben – elhibázott, rendkívül költséges,
versenyképességünket rontó, a környezetet súlyosDQ NiURVtWy pV D NpVEELHNEHQ QHKH]HQ
helyrehozható károkat okoz. E témának a részletes kifejtése azonban egy külön tanulmányt
igényel.
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Javaslatok a megoldásra
$ IHQWLHNEO Q\LOYiQYDOy KRJ\ D PRWRUL]iFLy N|YHWNH]WpEHQ NHOHWNH] yULiVL
államháztartási YHV]WHVpJHW PLHOEE IHO NHOO V]iPROQL 7XGMXN KRJ\ H]W SROLWLNDLODJ QHP
HJ\V]HU& NHUHV]WOYLQQL tJ\ FVDN EL]RQ\RV IRNR]DWRVViJJDO YDOyVtWKDWy PHJ $]RQEDQ D
fokozatosság nem jelentheti a probléma megoldásának elodázását. Az alábbiakban konkrét
javaslatokat teszünk a megoldásra.
1. A kutatások folytatása
+DODGpNWDODQXO PHJIHOHO IRUUiVRNDW NHOO EL]WRVtWDQL D WpPD UpV]OHWHV HOHP]pVpUH %iU
QLQFVHQHN NpWVpJHLQN DIHOO KRJ\ D IHQWL |VV]HJHN QDJ\ViJUHQGLOHJ KHO\HVHN IHOWpWOHQO
szükség van a helyzet alapos elemzésére és a számadatok pontosítására. A vizsgálatoknak ki
kell terjedniük a társadalmi-gazdasági és környezetvédelmi hatásokra. Ez egyébként törvényi
kötelezettsége is a Pénzügyminisztériumnak. Sajnálatos, hogy a tárca – súlyosan megsértve a
jogalkotásról szóló törvényt és a környezetvédelmi törvényt – szinte egyetlen alkalommal sem
készített ilyen elemzéseketPLHOWWD]DGyW|UYpQ\HNHWpVD]pYHVN|OWVpJYHWpVLW|UYpQ\HNHWD
NRUPiQ\ HOp WHUMHV]WHWWH (]HNQHN D YL]VJiODWRNQDN D] HONpV]tWpVH D W|UYpQ\L HOtUiVRNRQ
W~OPHQHQ D]pUW LV HOHQJHGKHWHWOHQ PHUW H]iOWDO KDWDOPDV NiURN EHN|YHWNH]pVH NHUOKHW HO
illetve D]RUV]iJpUGHNHLQHNOHJLQNiEEPHJIHOHOLQWp]NHGpVHNHOIRJDGiViUDNHUOKHWVRU
Úgy véljük azonban, hogy a részletesebb elemzések hiányában is eleget tudunk ahhoz,
KRJ\DNRUPiQ\PLHOEEPHJNH]GMHDV]NVpJHVLQWp]NHGpVHNPHJKR]DWDOiW
2. Tájékoztatás
HDODGpNWDODQXO PHJ NHOO NH]GHQL D ODNRVViJ V]pOHV N|U& IHOYLOiJRVtWiViW DUUyO KRJ\ D
közhiedelemmel ellentétben a motorizációból az állam nemhogy hasznot húzna, hanem éppen
HOOHQNH]OHJ KDWDOPDV PpUWpNEHQ UiIL]HW 7XGDWRVtWDQL V]NVpJHV KRJ\ D NOV N|OWségeket
PLHOEE EH NHOO pStWHQL D] iUDNED )HO NHOO KtYQL DUUD D ILJ\HOPHW KRJ\ H] QHP MHOHQWL D
lakosság terheinek a növekedését, hiszen ezek a költségek ma is léteznek, ezeket ma is
PHJIL]HWMN D]RQEDQ UHQGNtYO LJD]ViJWDODQ pV pVV]HU&WOHQ PyGRQ $] LJazságos, arányos
közteherviselés érdekében is meg kell fizettetni a motorizáció összes költségét annak
KDV]RQpOYH]LYHO
Ez a felvilágosító munka a kormány alkotmányos kötelezettsége is. Az Alkotmány 61. §ának (1) bekezdése megállapítja: „A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabad
véleménynyilvánításra, továbbá arra, hogy D N|]pUGHN& DGDWRNDW PHJLVPHUMH, illeWOHJ
terjessze.” (QQHN PHJIHOHOHQ D V]HPpO\HV DGDWRN YpGHOPpUO pV D N|]pUGHN& DGDWRN
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törYpQ\ HOírja: „19. § (1) Az állami vagy helyi
önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó
szerv vagy személy (a továbbiakban együtt: szerv) a feladatkörébe tartozó ügyekben – így
különösen az állami és önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és
önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött
V]HU]GpVHNUHDSLDFLV]HUHSONDPDJiQV]HUYH]HWHNpV -személyek részére különleges vagy
kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan –N|WHOHVHOVHJtWHQLpVEL]WRVtWDQLDN|]YpOHPpQ\
pontos és gyors tájékoztatását.” A kormány viszont egyetlen egy alkalommal sem adott
WiMpNR]WDWiVW D N|]YpOHPpQ\W D PRWRUL]iFLy pYL W|EE H]HU PLOOLiUG IRULQWRW NLWHY NOV
N|OWVpJHLUO HQQHN V~O\RV WiUVDGDOPL JD]GDViJL pV N|UQ\H]HWYpGHOPL N|YHWNH]PpQ\HLUO
valamint a lehetséges megoldásokról.
1HP]HWN|]L N|WHOH]HWWVpJYiOODOiVDLQN DODSMiQ LV PHJ NHOO NH]GHQQN D PRWRUL]iFLy NOV
költségeinek beépítését az árakba és az ezzel kapcsolatos tájékoztatást. Így például az Európai
Közlekedési Miniszterek Konferenciája 1998-ban Koppenhágában határozatot hozott a
N|]OHNHGpV NOV N|OWVpJHLQHN iUDNED W|UWpQ EHpStWpVpUO DPHO\ HJ\HEHN PHOOHWW D
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N|YHWNH]NHW WDUWDOPD]]D Ä$ NRUPiQ\RN KR]]DQDN PHJIHOHO RNWDWisi intézkedéseket, hogy
IHONpV]tWVpNDODNRVViJRWDNOVN|OWVpJHNiUDNEDYDOyEHpStWpVpUH$]HJ\HVWDJRUV]iJRNEDQ
PLQpO HOEE WHJ\pN PHJ D] HOV OpSpVHNHW D NOV N|OWVpJHN iUDNED YDOy IRNR]DWRV
beépítésére.” (A határozatot a magyar kormány is aláírta.)
3. A költségként elszámolás korlátozása
0LQGHQHNHOWW MHOHQWV V]LJRUtWiVRNDW NHOO pOHWEH OpSWHWQL DQQDN pUGHNpEHQ KRJ\
visszaszoruljon a személygépkocsik magáncélú használatának költségként való elszámolása.
Elfogadhatatlan, hogy az elmúlt években semmilyen érdemi intézkedés nem történt ennek a
törvénytelen, óriási nemzetgazdasági és erkölcsi károkat okozó gyakorlatnak a
megszüntetésére. A személygépkocsi-használat költségként való elszámolását politikai
okokból aligha lehetne egyik pillanatról teljesen a másikra megszüntetni, ezért azt javasoljuk,
KRJ\ HOV OpSpVNpQW  NLORPpWHUHQNpQW OHJIHOMHEE NpW OLWHUHV ]HPDQ\DJ-fogyasztást
OHKHVVHQHOV]iPROQL (]D]]DOD]HOQQ\HOLVMiUQDKRJ\D]DODFVRQ\IRJ\DV]WiV~JpSNRFVLN
használatára ösztönözne.) Továbbá szükségesnek tartjuk azt is, hogy a személygépkocsihasználatot költségként minden esetben csak akkor lehessen elszámolni, ha az elszámolt
kilométerre jutó üzemanyag felhasználás üzemanyag-számlával is alá van támasztva (jelenleg
LO\HQ HOtUiV FVDN D Fpges autókra érvényes). Ezek az intézkedések azonban csak részben
enyhítenék a problémát. Egyrészt azt eredményeznék, hogy több megtett kilométert
V]iPROQiQDNHO DSDStUWUHOPHV 0LYHOD]RQEDQD]HOV]iPROWNLORPpWHUHNQHPQ|YHOKHWN
korlátlanul, ez az inWp]NHGpV EL]RQ\RV YLVV]DWDUWy HUYHO EtUQD 0iVUpV]W QHPFVDN
üzemanyagot számolnak el költségként, hanem a motorizációval kapcsolatos számos egyéb
kiadást is.
A taxizásnál továbbra is meg kell tartani a költségként való teljes elszámolhatóságot.
Egyes szakmák esetében pedig – pl. háziorvosok – V]NVpJHV OHKHW EL]RQ\RV PpUWpN&
kompenzáció.
4. A cégautók adójának emelése
6]NVpJHVQHN WDUWMXN D FpJDXWyN DGyMiQDN MHOHQWV pV HUVHQ SURJUHVV]tY HPHOpVpW LV $
Pénzügyminisztérium javaslata az évi 13 milliárd fRULQWW|EEOHWEHYpWHOWHUHGPpQ\H]HPHOpVUH
NRPRO\WDODQQDNW&QLNDNRUiEEDQHPOtWHWWEHYpWHONLHVpVHNQDJ\ViJiWWHNLQWYH
A cégautók adója a jelenlegi szabályozás szerint a juttatott autó értékének növekedésével
csökken, tehát degresszív adókulcsú.
Nem tartjuk jónak a jelenlegi szabályozást abból a szempontból sem, hogy a beszerzést
N|YHW  pYWO NH]GYH DODFVRQ\DEE DGyPpUWpNHW iOODStW PHJ $] LGVHEE DXWyN XJ\DQLV
általában sokkal inkább szennyezik a környezetet és balesetveszélyesebbek, mint az új autók.
$ FpJDXWy DGy KDYRQWD IL]HWHQG PpUWpNpW D KDWiO\RV V]MD-törvény szerint az 5. táblázat
tartalmazza.
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5. táblázat: A hatályos cégautó-adó mértékek
A személygépkocsi beszerzési
ára
(Ft)
1–500 000
500 001–1 000 000
1 000 001–2 000 000
2 000 001–3 000 000
3 000 001–4 000 000
4 000 001–5 000 000
5 000 000 felett

Havi adó (Ft)
a személygépkocsi
a személygépkocsi
beszerzésének évében és az azt EHV]HU]pVpQHNpYpWN|YHW
kövHW-4. évben
5. és további években
3 000
1 500
4 000
2 000
6 000
3 000
10 000
5 000
13 000
6 500
16 000
8 000
21 000
10 500

Forrás: Szja törvény

Ha az adókötelezettség 1997. január 1-MHHOWWNH]GG|WWDFpJDXWyDGyKDYRQWDIL]HWHQG
mértéke a 6. táblázat szerinti.
6. táblázat: A hatályos cégautó-DGyPpUWpNHNHOWWNHOHWNezett adókötelezettség esetén
A személygépkocsi beszerzési
ára
(Ft)
1–500 000
500 001–1 000 000
1 000 001–2 000 000
2 000 001–3 000 000
3 000 001–4 000 000
4 000 001–5 000 000
5 000 001–6 000 000
6 000 001–8 000 000
8 000 001–10 000 000
10 000 001–13 000 000
13 000 001–16 000 000
16 000 000 felett

Havi adó (Ft)
a személygépkocsi
a személygépkocsi
beszerzésének évében és az EHV]HU]pVpQHNpYpWN|YHW
D]WN|YHW-4. évben
és további években
3 000
1 500
4 000
2 000
6 000
3 000
8 000
4 000
10 000
5 000
12 000
6 000
14 000
7 000
18 000
9 000
12 000
11 000
28 000
14 000
34 000
17 000
40 000
20 000

Forrás: Szja törvény

A fenti indokok miatt javasoljuk a cégautók adójának változtatását a 7. és 8. táblázatnak
PHJIHOHOHQ
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7. táblázat: A javasolt cégautó-adó alapmértékek

A személygépkocsi
beszerzési ára (Ft)
Alsó határ )HOVKDWiU
1
1 000 001
2 000 001
3 000 001
4 000 001
5 000 000

1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
-

Adó
minimum
6000
6000
10200
18360
23760
29760

Az adó mértéke
(Ft)
A 6.000 Ft-os alapértékre vonatkozó
százalékos szorzó minden 100.000 Ft
beszerzési ár növekedésre, %
0
7
8
9
10
13

Forrás: saját számítás

$]DGyNLV]iPtWiVLPyGMDDN|YHWNH]
(Vásárláskori érték – Alsó határ) százezerre kerekítve / 100.000 = Szorzó szám
Szorzó szám * Százalékos szorzó * 6000 + Adó minimum = Számított adó

8. táblázat: A javasolt cégautó-adó mértékek korrekciója a lökettérfogat alapján
Lökettérfogat határ
Alsó határ
FHOVKDWiU

1001
2000
2000 felett

A lökettérfogat növekedésének adókorrekciós hatása
Adó
A 6000 Ft-os alapértékre vonatkozó százalékos szorzó
minimum
minden, a határok közti 100 cm3 lökettérfogat
növekedésre (%)
0
2
1200
5

Forrás: saját számítás

$]DGyNLV]iPtWiVLPyGMDDN|YHWNH]
(Valós lökettérfogat - Alsó határ) százra kerekítve / 100 = Szorzó szám
Szorzó szám * Százalékos szorzó * 6000 + Adó minimum = Számított adó
7RYiEEL OHKHWVpJ KRJ\ D FpJDXWy MXWWDWiVW FVDN  PLOOLy )W pUWpNKDWiULJ pV  FP
lökettérfogatig, azaz havi 13 500 Ft-ig lehessen költségként elszámolni, a további részt csak
az adózott eredmény terhére juttathassa a cég. Tudjuk, hogy egy ilyen intézkedés a nem
magáncélú használatot is terheli, azonban a személygépkocsik által okozott súlyos környezeti
és egyéb károk, valamint az óriási államháztartási veszteségek indokolják a szigorúságot.
Ezek az intézkedések a nem magáncélú használatot bizonyos mértékig szolgálnák is, hiszen
FV|NNHQQHD]V~IROWViJD]XWDNRQpVtJ\U|YLGOQpQHND]HOMXWiVLLGNWRYiEEiPpUVpNOGQHD
környezeti ártalmakból származó megbetegedések száma is. Ez utóbbi az autóval utazók
V]iPiUD NO|Q|VHQ IRQWRV KLV]HQ D JpSNRFVLN XWDVWHUpEHQ D OHYHJV]HQQ\H] DQ\DJRN
koncentrációja többszöröse annak, mint ami akár a tömegközlekedési eszközökön, akár a
járdán mérheW
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Egy konkrét példával szemléltetjük a javasolt intézkedések hatását: egy 1,5 millió forint
pUWpN&OLWHUHV6X]XNLJpSNRFVLKDYLFpJDXWyDGyMD )WOHQQH MHOHQOHJ
)W HJ\PLOOLyIRULQWpUWpN&OLWHUHVOX[XVDXWyKDYLFpJDutó adója 302 760 + 4200
= 306 960 Ft lenne (jelenleg 21 000 Ft). Ezen a példán is látszik, hogy javaslatunk amellett,
hogy az adóztatásnál figyelembe veszi a környezetre gyakorolt hatást és károkozást,
lényegesen arányosabban adóztatja meg a cégautó-juttatást.
A 2003-EDQ EHYH]HWHWW HJ\V]HU&VtWHWW YiOODONR]yL DGyW HYD  DONDOPD]y YiOODONR]iVRNQDN
QHPNHOOIL]HWQLNDFpJDXWyNDGyMiW(]DNRUiEELiOODSRWKR]NpSHVWMHOHQWV~MDEEWiPRJDWiVW
MHOHQWHJ\V~O\RVDQN|UQ\H]HWV]HQQ\H]WHYpNHQ\VpJQHN$]$ONRWPiQ\EtUyViJ azonban már
W|EE KDWiUR]DWiEDQ LV PHJHUVtWHWWH KRJ\ ÄD] HJpV]VpJHV N|UQ\H]HWKH] YDOy MRJ D 0DJ\DU
Köztársaságnak azt a kötelezettségét is magában foglalja, hogy az állam a természetvédelem
jogszabályokkal biztosított szintjét nem csökkentheti, kivéve, ha ez más alapjog vagy
alkotmányos érték érvényesítéséhez elkerülhetetlen. A védelmi szint csökkentésének mértéke
az elérni kívánt célhoz képest ekkor sem lehet aránytalan.” A cégautók adójának részbeni
eltörlésével súlyosan sérült az Alkotmány vonatkozó paragrafusa. Egyúttal sérült a
tisztességes piaci verseny követelménye is, ami a magyar és az EU joganyagnak egyaránt az
HJ\LN OHJIRQWRVDEE UpV]H (]HQ LQWp]NHGpV HOVVRUEDQ D QDJ\REE pUWpN& JpSMiUP&YHN
tulajdonosainak kedvez. Ezek a gépkocsik importból kerülnek beszerzésre, csakúgy mint az
általuk az átlagosnál jóval nagyobb mennyiségben fogyasztott üzemanyag. Ugyanakkor ezek
D MiUP&YHN HOVVRUEDQ D OX[XVIRJ\DV]WiVW V]ROJiOMiN QHP SHGLJ D] pUWpNWHUHPWpVW 7HKiW D
kedvezmény ellentétes a magyar nemzetgazdaság érdekeivel.
A fenti okok miatt nyomatékosan javasoljuk, hogy a cégautók adóját az evát választó
vállalkozások esetében is állítsák vissza.
$JpSMiUP&DGyPHJIL]HWWHWpVH
eUWHVOpVHLQN V]HULQW D JpSMiUP&-tulajdonosoknak mintegy harmada nem fizeti be a
JpSMiUP&DGyW (] JD]GDViJL N|UQ\H]HWYpGHOPL pV HUN|lcsi szempontból egyaránt
HOIRJDGKDWDWODQ .L NHOO GROJR]QL RO\DQ PyGV]HUW DPHO\ OHKHWYp WHV]L KRJ\ D]
|QNRUPiQ\]DWRN WRYiEEL WHUKHOpVH QpONO V]iPRWWHYHQ MDYXOMRQ D JpSMiUP&DGy-befizetés
DUiQ\D 0HJIRQWRODQGy D] D] HONpS]HOpV KRJ\ D JpSMiUP&DGyW LV Dz APEH szedje be. Az
$3(+ D %HOJ\PLQLV]WpULXP JpSMiUP&-nyilvántartásának felhasználásával be tudná szedni
H]HNHWD]DGyNDWpVtJ\DW|EEOHWDGyEHYpWHOHQW~OPHQHQW|EEPLOOLiUGIRULQWDGyEHV]HGpVL
költséget takaríthatnának meg az önkormányzatok. (Az ÁllaPL 6]iPYHYV]pNQHN D]
|QNRUPiQ\]DWRN DGyEHYpWHOHLUO V]yOy MHOHQWpVH V]HULQW D EHV]HGpV N|OWVpJH iOWDOiEDQ
rendkívül magas, esetenként még a beszedett adók mértékét is meghaladja.) A
JpSMiUP&DGyEyOEHV]HGHWW|VV]HJHWWHUPpV]HWHVHQYLVV]DNHOOMXWWDWQLD]|nkormányzatoknak.
0HJIRQWRODQGyDJpSMiUP&DGyPpUWpNpQHNDWHUYH]HWWQpOQDJ\REESURJUHVV]tYHPHOpVHLV
0HJIHOHOPpUWpN&UHJLV]WUiFLyVGtMEHYH]HWpVH
A személygépkocsik fogyasztási adóját 2004-ben felváltja a regisztrációs díj. Értesüléseink
szerint a Pénzügyminisztérium olyan regisztrációs díj bevezetését tervezi, amely a gépkocsi
NRUiWyO pV V]HQQ\H]DQ\DJ-kibocsátásától függ. Ezt az elképzelést üdvözöljük. Reméljük,
hogy a díjmértékek között elég nagy különbség lesz ahhoz, hogy visszaszoruljon a használt,
LOOHWYHIRNR]RWWDQV]HQQ\H]JpSNRFVLNEHKR]DWDOD8J\DQDNNRUV]NVpJHVQHNWDUWMXNKRJ\D
regisztrációs díj jóval magasabb legyen, mint a jelenlegi fogyasztási adó és az arra rakodó áfa
együttes összege.
A magasabb regisztrációs díj azért is indokolt, mert az elmúlt években csökkent a befizetett
IRJ\DV]WiVL DGy (QQHN RND KRJ\ D NDWDOL]iWRUUDO UHQGHONH] JpSNRFVLN XWiQ MyYDO
alacsonyabb fogyasztási adót kell fizetni, mint a katalizátor nélküli autók után. Azonban az
XWyEELLGEHQPiUQHPOHKHWHWWforgalomba hozni katalizátor nélküli személygépkocsit.
$PRWRUL]iFLyYDO|VV]HIJJiOODPLEHYpWHOHNpVNLDGiVRN
/HYHJ0XQNDFVRSRUW
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$]pUW LV FpOV]HU& PLQpO PDJDVDEE UHJLV]WUiFLyV GtMDW EHYH]HWQL PHUW D IRUJDORP
QDJ\ViJUHQGMpQpOIRJYDPiUHJ\NLVHEEPpUWpN&Q|YHNHGpVLVYLV]RQ\ODJQDJ\W|EEOHWEHYpWHOW
eredményezhet: minden százalékpont emelés több mint 400 millió forintot.
$](XUySDL8QLyEDQQLQFVHJ\VpJHVHOtUiVDUHJLV]WUiFLyVGtMPpUWpNpUH$OHJPDJDVDEE
díjat Dániában vetik ki: a gépkocsi árának 212 százalékát!

Összegzés
A fentiekben kimutattuk, hogy az állam legalább négyszer akkora (de az sem kizárható,
KRJ\ Q\ROFV]RU DNNRUD  |VV]HJHW DG NL D PRWRUL]iFLyUD PLQW DPHNNRUD D] HEEO V]iUPD]y
bevétele. Ez nyilvánvalóan fenntarthatatlan. Egyúttal konkrét javaslatokat is tettünk a helyzet
megváltoztatására. Ezeknek a javaslatoknak a megvalósításával javul a magyar gazdaság
YHUVHQ\NpSHVVpJHNRUV]HU&V|GLNDV]HUNH]HWHFV|NNHQQHNDWiUVDGDOPLLJD]ViJWDODQViJRNpV
tisztábbá válik a környezetünk, egészségesebb lesz a lakosság. Ugyanakkor úgy javul az
államháztartás helyzete, hogy nincs szükség sem a bérterhek növelésére, sem egyéb
megszorításokra.

$PRWRUL]iFLyYDO|VV]HIJJiOODPLEHYpWHOHNpVNLDGiVRN
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