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XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS 
KIADÁSAI
  1 Vállalkozások költségvetési befizetései
    9 Ökoadó

      3 CO2 adó 200     000,0
/+200 000,0 m.

bevétel/

Indokolás 

1. 

1 A HHSZ  91.  §  (4)  bekezdése  alapján  a  központi  költségvetés  és  a  költségvetési  fejezetek
bevételi és kiadási főösszegére és egyenlegére – a Gst. 25. § (2) bekezdése szerinti módosító
javaslat  kivételével  –  kizárólag  a  költségvetési  ügyekkel  foglalkozó  bizottság  nyújthat  be
módosító javaslatot. 

2 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



A fenntartható gazdaság megteremtése érdekében szükség van a hazánkra is rendkívül fenyegető
klímaváltozás  lassítására.  Ennek  egyik  eszköze  a  klímaváltozást  okozó  üvegház-gázok,
elsősorban  a  CO2  kibocsátásának  csökkentése.  Az  LMP adózási  politikája  egy  munka-  és
környezetbarátabb,  a  tőkét  és a környezethasználatot  jobban terhelő,  egyszerűbb adórendszer
megteremtése. Ennek fontos eleme a fosszilis források használatának megadóztatása, illetve a
most ingyen átadott kvóták fizetőssé tétele. A javaslat elfogadása esetén a rendszer kidolgozása
és  bevezetése  2018.  elején  megtörténhet,  első  évben  a  jelzett  összegű  kezdő-bevétellel.  Az
ingyenes  kiosztás  értéke  önmagában  120  milliárd  forint,  ehhez  társul  egy,  a  fosszilis
energiahordozókat fokozatosan, a mennyiség növekedésével terhelő CO2 adó.
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