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Az egyes javaslati pontokhoz kapcsolódó számítások 

1. A munkabért terhelő adók és járulékok szerkezetének átalakítása 

Módszertani háttérszámítást nem végeztünk, az anyagban szereplő érték 

célként értelmezendő. 

2. A tehergépkocsik kilométer- és szennyezés-arányos útdíjának átalakítása 

Módszertani háttérszámítást nem végeztünk, az anyagban szereplő érték 

célként értelmezendő. 

3. A kereskedelmi gázolaj megszüntetése 

A 2016-os költségvetési törvényjavaslat 7-8 milliárd forinttal számol ezen 

kedvezmény igénybevételével kapcsolatban. A NAV általunk ismert utolsó 

adata alapján 2013-ban 12,6 milliárd forint kedvezményt vettek igénybe, de 

ezt még literenkénti 17 forintos kedvezmény mellett, míg jelenleg 

alacsonyabb, literenként 11 forint a kedvezmény mértéke. 

4. A személygépkocsikkal kapcsolatos elszámolások szigorítása 

A KSH kiadványa alapján a céges használatban lévő gépkocsik számát 300 

ezer darabra becsültük. 1  A számítás során alapesetnek tekintettük, hogy a 

cég megengedi dolgozóinak a céges autó magáncélú használatát, míg a 

javaslat hatására erre nem lesz lehetősége, így a cég az autó használata helyett 

a használat költségével megegyező összeggel megemeli a dolgozóra fordított 

bérköltséget. A felmerülő éves költségekre az alábbi feltételezésekkel éltünk: 2  

                                                           
1 KSH: A közúti közlekedés területi jellemzői, 2013. augusztus; URL: 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/regiok/debgyorkozutikozl.pdf 21-22.oldala alapján a gépkocsik harmada volt 

Budapesten vagy Pest megyében és köztük a céges autók aránya 9-17% között van, míg az ország többi részében 10% alatt. 
2 Szabados Balázs: Autó: kiszámoltuk, mennyibe kerül a fenntartása, mno, 2014.október 14.; URL: 

http://mno.hu/penzesjog/auto-kiszamoltuk-mennyibe-kerul-a-fenntartasa-1251863 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/regiok/debgyorkozutikozl.pdf
http://mno.hu/penzesjog/auto-kiszamoltuk-mennyibe-kerul-a-fenntartasa-1251863


1. táblázat A számításhoz használt feltételezések 

 

 

a. A cég gépkocsi-használat helyett megnöveli a dolgozó bérkeretét 

Ebben az esetben az autót döntő részben a vállalkozás érdekében használják, 

de az alkalmazottnak engedélyezett, hogy magáncélra is igénybe vegye. A 

helyzet könnyebb érthetősége kedvéért, ebben a helyzetben az autóhasználat 

akár béren kívüli juttatásnak is tekinthető. A magánszemélynek juttatott 

összeget az autó használatától függő tételek arányában határoztuk meg. A 

használat szempontjából változónak a karbantartás és az üzemanyag 

költségeit tekintettük, míg a fennmaradó tételeket akkor is fizetni kellene, ha 

kizárólag céges használatban lenne az autó. Az így kialakuló keretet a 

bérköltség keretének feltételeztük, vagyis ha nem autóhasználatként veszi 

igénybe az alkalmazott ezt az összeget, akkor a cég bérköltsége növekszik 

ennyivel, amiből még a munkavállalói terheken túl a munkaadói terheket is 

le kell vonni. A bérekhez kapcsolódó tételeken túl az ÁFA-bevételek is 

csökkennének, hiszen az első esetben a cég a teljes költség után megfizeti az 

ÁFÁ-t (a gépkocsi költségeihez kapcsolódó ÁFA ugyanis nem levonható), míg 

a második esetben a dolgozó csak a nettó bérnek megfelelő fogyasztást tud 

megtenni, amely alacsonyabb összegű ÁFÁ-t is jelent. A fenti táblázat számai 

alapján – az céges autóhasználat 10%-át magánhasználatnak tekintve – évi 

20 ezer forinttal emelkednének a költségvetés bevételei egy autó esetében. 

 

Alternatív változatként elképzelhetőek egyéb forgatókönyvek is, mint 

például amikor a cégben lévő autót döntő részben magáncélra használják, 

Éves szinten
Céges 

magánhasználat
Saját 

magánhasználat

Gépjárműadó 15 410 15 410

Cégautóadó 240 000 nincs

Fenntartási költségek

Karbantartás 42 000 42 000
Üzemanyag (évi 15 ezer km-rel 
számolva)

461 250 461 250

Biztosítás 35 400 35 400

Értékcsökkenés 110 000 nincs

Casco 0 0
Autópályadíj és egyéb tételek (pl. 
átírási illeték)

36 000 36 000

Kötelező szervizköltség 53 000 53 000



ezáltal az autó tulajdonjogának kellene átkerülnie a magánszemélynek. Ez 

főképp a mikrovállalkozásokra lehet jellemző. 

b. A céges használat költsége a vállalkozástól a magánszemélyhez kerül 

Ebben az esetben feltételeztük, hogy az autó tulajdonosa a cég használatába 

adja autóját, de továbbra is főként magáncélra használja azt, vagyis 

lényegében csak a költségek elszámolása érdekében került a vállalkozásba az 

autó. Ezen logikának megfelelően az összes autóhoz kapcsolódó költséget és 

adót megspórolja a vállalkozás, de helyette olyan mértékű nettó bért kell 

fizetnie, ami fedezetet nyújt az autó fenntartására. 

A fenti táblázat alapján éves szinten 643 ezer forint nettó bért kell kifizetni 

(ennyi a jobb oldali oszlop összege, az autó fenntartásának költsége a 

magánszemély esetében), aminek a vállalkozásnál jelentkező bérköltsége 

1261 ezer forint, hiszen a nettó bérre még személyi jövedelemadó, szociális 

hozzájárulási adó és munkavállalói járulék is rakódik. Cserébe a vállalkozás 

megszabadul a 993 ezer forint gépkocsi költségtől (bal oldali oszlop). A kettő 

közötti különbséget valamilyen módon még ki kell fizetnie a vállalkozásnak 

a magánszemély részére, mi itt feltételeztük, hogy ezt bérként adja oda. Az 

egyik esetben tehát a cégnél van az autó, ekkor a gépkocsi költségét és 

valamennyi bért fizet, míg amikor a magánszemélynél van az autó kizárólag 

bért. Az államháztartás szempontjából a változás eredője pozitív, mivel a 

bérhez kapcsolódó terheken 500 ezer forintot nyer az állam, miközben a cég 

eredményét az átrendezés nem érinti. Bár a példa jelentős többletbevétellel 

kecsegtet, kevés esélye van annak, hogy ezen összeg befolyik a 

költségvetésbe, hiszen ezen vállalkozói réteg éppen az költségvetési 

befizetések minél alacsonyabbra csökkentése érdekében folyamodik a 

különböző lehetőségek kihasználásához. 

 

Az alapeset autónkénti 20 ezer forintos nyereségét megbízható bevételként 

tekintve éves szinten 6 milliárd forint többletbevétel keletkezhet, ez egy 

alsó becslésnek tekinthető. Szélsőséges esetben nem zárható ki 100-150 

milliárd forintos többletbevétel, de beszedésének esélye rendkívül alacsony. 

Egyúttal hangsúlyozzuk, hogy a jelenlegi jogszabályok adómentes 

juttatásként veszik figyelembe, ha a vállalkozás biztosítja a céges autó 

magánhasználatát, ezáltal adóelkerülésről jelenleg nem beszélhetünk ezekben 

az esetekben. A hatályos személyi jövedelemadó törvény szerint a 



személygépkocsi magáncélú használata adómentes bevételnek minősül,3 így 

járulék sem terheli. 

5. Motorkerékpárok és kvadok gépjárműadójának emelése, mopedek gépjárműadójának 

bevezetése 

Módszertani háttérszámítást nem végeztünk, az anyagban szereplő érték 

célként értelmezendő. 

6. Hungaroring Sport Zrt. támogatásának megszüntetése 

A nevezett összeg szerepel a 2016. évi költségvetési törvényjavaslatban. 

Nincs információnk arról, hogy a támogatási szerződés felmondása milyen 

költségekkel járna. 

7. Repülőjegyadó kivetése 

 A repülőjegyekre kivetett adóhoz szükséges adatokat a KSH Tájékoztatási 

adatbázisából vettük.4 Az adatok alapján a desztinációkat kategóriákba soroltuk a 

repülőgép által megtett hossz szerint. Az egyes kategóriákat a közvetlen 

szomszédok, Kelet-Közép-Európa, egyéb európai országok és az egyéb országok 

alkották. Ezt követően az egyes kategóriákra külön adótételeket határoztunk meg, 

figyelve arra, hogy az adótétel ne térjen el jelentősen a más országokban már 

bevezetett, hasonló tartalmú adótól.5 További feltételt jelentett, hogy mindkét 

irányban érvényes az adótétel, azaz induláskor és érkezéskor is meg kell fizetni azt. 

Becslésünk szerint 35-50 milliárd forint bevétel keletkezne ezen adótétel esetében. 

35 milliárd forintos bevétel mellett egy európai járaton férőhelyenként 1-3 ezer 

forint adót kell fizetni mindkét útirányba, míg a világ többi országába 5 ezer 

forintos többletterhet. 50 milliárd forintos bevételi céllal az európai országok 

járataira 1-4 ezer forintos a többletteher, míg a világ többi részére 10 ezer forintos 

az adó. A becslés során nem számoltunk a légitársaságok reakciójával, hogy 

ritkábbá tennék járataikat, hiszen a kapacitáskihasználtságuk már jelenleg is 

maximálisnak tekinthető.  

                                                           
3 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról – 1. melléklet 8.37-es pont; URL: 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99500117.TV 
4 KSH Tájékoztatási adatbázis – Szállítás, közlekedés – Légi szállítás – Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér adatai, 

azon belül a Szállított utasok száma, a Járatok száma, illetve a Rendelkezésre álló ülőhelyek száma 
5 Összefoglaló más országok gyakorlatáról: http://www.ebaa.org/documents/document/20140116101401-

aviation_taxes_in_europe_-_a_snapshot_jan_2014.pdf 

Az országok többsége az indulást adóztatja, de Olaszország luxusadóként alkalmazva ezt az adót mind az induláskor, mind az 

érkezéskor beszedi az adót. A kapott útmutatás szerint mi is ezt követtük. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99500117.TV
http://www.ebaa.org/documents/document/20140116101401-aviation_taxes_in_europe_-_a_snapshot_jan_2014.pdf
http://www.ebaa.org/documents/document/20140116101401-aviation_taxes_in_europe_-_a_snapshot_jan_2014.pdf


8. A Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. tőkeemelésének törlése 

A nevezett összeg szerepel a 2016. évi költségvetési törvényjavaslatban. 

Nincs információnk arról, hogy a szerződések felmondása milyen 

költségekkel járna. 

9. A Nukleáris Alap befizetéseinek a Paksi Atomerőműre terhelése 

Módszertani háttérszámítást nem végeztünk. Tulajdonosként az állam az 

atomerőműtől több ágon képes elvonni jövedelmét: a Nukleáris Alapba történő 

befizetés mellett a társasági adó, az energiaszektor különadója és az osztalék is a 

központi költségvetés bevételét jelenti. Minden más változatlansága mellett a 

növekvő befizetés csökkentené a vállalat nyereségét, ezáltal a többi ágon érkezne 

kevesebb bevétel. A elektromos áram emelésével (amennyiben erre képes az erőmű) 

növelheti nyereségét, ennek megvalósíthatóságát és hatásait nem vizsgáltuk. 

10.Energiaadó bevezetése a háztartási energiára kompenzációval 

A háztartások energiafogyasztására kivetett adó esetében a jelenleg hatályos 

energiaadót vettük alapul. Az energiaadót jelenleg csak a nem-lakossági 

felhasználók kötelesek fizetni, mi ugyanezen adókulcsokat használtuk a háztartások 

esetében is. Így a megoldás az energiaadó felhasználás szempontjából semleges 

kiterjesztésével egyenértékű, azaz a felhasznált energia felhasználójától független 

lenne a fizetendő adó. A számításhoz felhasznált adatokat Magyar Energetikai és 

Közmű-szabályozási Hivatal energiaipari társaságokra vonatkozó statisztikáiból 

vettük.6 

11. A szénhidrogének bányajáradékának emelése 

A saját számításaink alapján a 2015 első negyedévében érvényes olajár, ezáltal 

16%-os bányajáradék mellett mintegy 40-50 milliárd forint bevétel keletkezhet a 

szénhidrogénekhez kapcsolódó bányajáradékból. A kívánt 30-50 milliárd forintos 

bevételi többlet egyenértékű lenne a jelenlegi kulcs kétszeresére emelésével. 

Másodlagos hatásként azonban a többletjáradék a kitermelő vállalkozások 

nyereségét csökkentené. Az energiaipari vállaltok a társasági adó mellett Robin 

Hood-adó megfizetésére is kötelezettek, ezért amennyiben 30 milliárd forinttal 

csökkenne a nyereségük, akkor a két említett tételen 15 milliárd forinttal 

kevesebbet fizetnének be, így 15 milliárd forintra csökkentve az intézkedés 

egyenlegjavító hatását. 

                                                           
6 Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal –Statisztika - Energiastatisztika – Adatok és táblázatok; URL:  

http://www.mekh.hu/statisztika/energia-statisztika/adatok-es-tablazatok.html 

http://www.mekh.hu/statisztika/energia-statisztika/adatok-es-tablazatok.html


12. A nem-szénhidrogén nyersanyagok (építőanyagok) bányajáradékának emelése 

A szénhidrogének mellett egyedül a nemfémes ásványi nyersanyagok után 

fizetnek a bányavállalkozók érdemi járadékot, 2013-ban bő 1 milliárd forintot.7 

Mivel a bányászatról szóló törvény értelmében ezen összeg a kitermelési érték 5%-

át jelenti. A járadék 20 százalékpontos emelése ennek négyszeresét, 4-5 milliárd 

forint többletbevételt eredményezhet. 

13. Környezetterhelési díjak emelése 

Módszertani háttérszámítást nem végeztünk, az anyagban szereplő érték 

célként értelmezendő. 

14. A cégeknek, beruházásoknak nyújtott egyedi hazai támogatások csökkentése 

Az Eurostat honlapján elérhető adatok8 szerint Magyarország az elmúlt években a 

GDP bő 1%-át (2014-ben 1,2%-át) költötte beruházási támogatásra. Ezen sor (D. 92 

Beruházási támogatás) a nemzeti számlák módszertanának megfelelően nem 

tartalmazza az államháztartási szektoron belüli halmozódásokat. Ugyanakkor a 

Magyar Államkincstár átvezető táblázata9 szerint a D. 92 sorra kerülnek a 

felhalmozási célú támogatások, ezzel a céllal átadott pénzeszközök. A kincstár által 

átadott intézményi beszámolók egyedi vizsgálatával kiderült, hogy a felhalmozási 

célú átadott pénzeszközök mintegy 85%-a a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség fejezeti 

kezelésű előirányzatain található meg, azaz EU-s támogatás, míg a fennmaradó 

összegből a vállalatok mellett további államháztartáson kívüli csoportok 

(háztartások, egyházak, non-profit szervezetek) is részesülnek. Megerősíti ezen 

véleményünket, hogy az Eurostat adatának funkcionális bontása szerint a GDP 

0,7%-a tekinthető gazdasági jellegű kiadásnak, további jelentős részesedése van a 

környezetvédelem, szociális védelem funkciójának. Az új statisztikai módszertan 

szerint a K+F-re adott támogatások is ezen a soron jelennek meg, ezért nem 

indokolt a Beruházási támogatás sor teljes egészét elvonni. A javaslatban 

megengedett a „Gazdaságfejlesztésre” tervezett EU-s források átcsoportosítása, ez 

azonban nem jelent megtakarítást. 10  

                                                           
7 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal – Bányajáradék 2013: 

http://www.mbfh.hu/gcpdocs/201404/banyajaradekjelentes__2013.pdf 
8 Eurostat – Government statistics – Annual government finance statistics - General government expenditure by function 

(COFOG) táblájában találhatóak meg 
9 Havi jelentés a központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulásáról; 

URL: 

http://www.allamkincstar.gov.hu/files/2014_szamvitel/2014_02_25/Reconciliation%20tables_institutions_2012_HU_eng-

hun.xlsx 
10 A környező országokban előfordul, hogy a Beruházási támogatás a GDP 0,1-0,2%-át teszi ki, ennek oka azonban 

ismeretlen. 

http://www.mbfh.hu/gcpdocs/201404/banyajaradekjelentes__2013.pdf
http://www.allamkincstar.gov.hu/files/2014_szamvitel/2014_02_25/Reconciliation%20tables_institutions_2012_HU_eng-hun.xlsx
http://www.allamkincstar.gov.hu/files/2014_szamvitel/2014_02_25/Reconciliation%20tables_institutions_2012_HU_eng-hun.xlsx


A költségvetés közvetett módon a beruházási támogatásokon keresztül, míg 

közvetett módon társasági adókedvezményekkel ösztönzi a beruházásokat.  

Előbbi esetében az alábbi sorok idősorát gyűjtöttük össze az egyes költségvetési 

dokumentumokból: 

- Beruházás ösztönzési célelőirányzat 

- Nemzetközi befektetéseket támogató célelőirányzat 

- Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat 

- Nemzetgazdasági programok 

- Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat 

2. táblázat A költségvetésben megjelenő közvetlen vállalati támogatások 

 

A táblázat alján összehasonlításképpen feltüntettük, hogy a kincstári intézményi 

beszámolók szakfeladat szerinti kiadásai alapján mekkora kiadás jelent meg a 

beruházások támogatásainak megfeleltethető szakfeladat esetében. 

A következő táblázatban a társasági adókedvezmények összegeit gyűjtöttük össze. 

2011-re a NAV adatbázisából vettük az adatokat, míg 2012-től ennek hiányában a 

költségvetési zárszámadásokból, illetve törvényjavaslatokból.  A fejlesztési 

adókedvezmény mellett sportcélú adókedvezmények számítanak még jelentős 

összegűnek.  

3. táblázat A társasági adóból adott kedvezmények 

 

Közvetlen támogatások 2011 2012 2013 2014 2015

Költségvetési előirányzatok

Beruházás ösztönzési célelőirányzat 19 647,8 16 272,5 15 426,5 13 470,8 10 470,8

Nemzetközi befektetéseket támogató célelőirányzat 30,0 429,6 600,0 500,0

Gazdaságfejleszést szolgáló célelőirányzat 797,8 1 585,0 1 784,5 1 522,4 1 460,0

Nemzetgazdasági programok 3 622,6 59,2 90,9

Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat 866,7 574,7 53,3

Összesen 21 312,3 22 084,8 17 753,1 15 684,1 12 430,8

Szakfeladat alapján

8413621 Működőtőke-beruházások komplex támogatásai 20 514,5 16 853,5 15 478,4

2011 2012 2013 2014 (terv) 2015 (terv)

Adókedvezmények 149 311,9 92 027,8 109 100,0 121 000,0 119 000,0

ebből fejlesztési adókedvezmény 18 791,9 41 500,0 48 000,0 29 600,0
elmaradt térségekben végrehajtott legalább 3 milliárd forint értékű 
beruházások, illetve legalább 10 milliárd forint értékű beruházások 
utáni adókedvezmény

65 992,8



Megemlítendő azonban, hogy némely vállalati adókedvezmény nem vezethető ki 

egy év alatt, mert több évre szól megállapodáson alapul. 

15. A „kiemelt közúti projektek” törlése 

Módszertani háttérszámítást nem végeztünk. 

16. A földvédelmi járulék emelése és kiterjesztése 

Módszertani háttérszámítást nem végeztünk, az anyagban szereplő érték 

célként értelmezendő. 

17. A társasági adó emelése, kedvezmények szűkítése 

A NAV társasági adóbevallásokból összeállított adatbázis alapján a társasági 

adó kulcsának 1 százalékpontos emelése mintegy 10%-kal növelheti a társasági 

adóbevételt, ezáltal a várható hatás 33-35 milliárd forint. A becslés során nem 

vettük figyelembe a viselkedési hatásokat, így a mostani becslés csak az adókulcs 

kismértékű változtatása esetén érvényes, jelentős változtatás esetén a vállalkozások 

reakciója mérsékelheti az 1 százalékpontos változtatásra eső bevételi növekményt. 

18. A játékadó emelése 

A 2016-os törvényjavaslat összesen 51 milliárd forintot tervez a játékadó 

előirányzatán. 

19. A stadionépítések visszafogása 

Módszertani háttérszámítást nem végeztünk. 

20. A Liget Budapest projekt előkészítésének és megvalósításának törlése 

A nevezett összeg szerepel az eredetileg benyújtott 2016. évi költségvetési 

törvényjavaslatban. Nincs információnk arról, hogy a szerződések 

felmondása milyen költségekkel járna. 

21. A feketegazdaság, a korrupció visszaszorítása 

Módszertani háttérszámítást nem végeztünk, az anyagban szereplő érték 

célként értelmezendő. 

22. A letelepedési kötvénnyel kapcsolatos szabályozás átalakítása 

Módszertani háttérszámítást nem végeztünk, az anyagban szereplő érték 

célként értelmezendő. 



23. A nemzetgazdaság kedvezőbb szerkezete létrejöttéből és az ellenőrző szervek 

megerősítéséből származó bevételtöbblet, illetve kiadáscsökkenés 

Módszertani háttérszámítást nem végeztünk, az anyagban szereplő érték 

célként értelmezendő. 

Bevételi oldalt érintő intézkedések 

1.Oktatás-nevelés 

Módszertani háttérszámítást nem végeztünk. 

2. Közgyűjtemények és művelődés 

Módszertani háttérszámítást nem végeztünk. 

3. Egészségügy 

Módszertani háttérszámítást nem végeztünk. 

4. Tömegsport, szabadidősport 

Módszertani háttérszámítást nem végeztünk. 

5. K+F, innováció 

Módszertani háttérszámítást nem végeztünk. 

6. Közösségi közlekedés 

Módszertani háttérszámítást nem végeztünk. 

7. A háztartásokra kivetett energiaadó kompenzációja 

Módszertani háttérszámítást nem végeztünk. 

8. Épületek felújítása az energiahatékonyság javítására 

Módszertani háttérszámítást nem végeztünk. 

9. Napelemekre és korszerű kazánokra kivetett termékdíj eltörlése 

A napelemekre kivetett termékdíjakból befolyó bevételekre egy 

számolótáblát állítottunk össze. A napelemekre kivetett termékdíj tétele 114 Ft/kg, 

mivel besorolás szerint a fotovoltaikus elemek a „Szórakoztató elektronikai cikkek 

és fotovoltaikus panelek, az alkatrészek kivételével” kategóriába tartoznak. 

A becslést alulról építettük fel, vagyis először az egy panelre eső termékdíjat 

számoltuk ki, majd ezt szoroztuk fel a várható beépített kapacitással. 



A különböző szakmai oldalak szerint egy panel súlya átlagosan 20 kg-nak 

tekinthető, és 1 kW energiához 4 panelre van szükség. 11  

A várható beépített kapacitáshoz a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 

Hivatal jelentésében szereplő 2014-es beépített kapacitás-növekedést vettük alapul, 

amely 40 ezer kW volt. 

A termékdíj egy panel árát 2-4%-kal növelheti meg, ennek azonban csak korlátozott 

hatása lehet a napelemek keresletére. Pontos adatokat nem találtunk, de számos 

EU-s pályázat támogatja az ilyen rendszerek beszerzését, így a pályázati keretek 

növelésével fenntartható a jelenlegi kereslet. Mivel a központi költségvetés 

intézményeinek projektjeit 100%-ban, az önkormányzatokét 85%-ban, a 

magánszféráét pedig 50-60%-ban támogatja az EU, így az ezen beruházásokra eső 

termékdíjat részben vagy egészben az EU fizeti be a költségvetésbe. 

A kazánokra kivetett termékdíj tétele 57 Ft/kg, saját internetes gyűjtésünk alapján 

120 kg-os súllyal számoltunk egy kazán esetén, míg az elérhető források 25-30 ezer 

darab évenkénti eladási számot említettek. 12 

10. Alapvető élelmiszerek áfájának csökkentése 

Módszertani háttérszámítást nem végeztünk. 

11. Hatóságok, ellenőrző szervek, rendvédelmi szervek helyzetének javítása 

Módszertani háttérszámítást nem végeztünk. 

12. Környezeti kármentesítés 

Módszertani háttérszámítást nem végeztünk. 

13. Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésévek kapcsolatos kiadások 

Módszertani háttérszámítást nem végeztünk. 

14. Államadósság csökkentése 

Módszertani háttérszámítást nem végeztünk. 

                                                           
11 Panelek súlya katalógus alapján: 

http://www.villanyszaklap.hu/lapszamok/2012/szeptember/1835-230-w-os-polikristalyos-napelem-modulok-attekint-

tablazata 

1 kW energiához szükséges beruházás: 

http://debrecenbar.com/2012/09/21/napelem-a-hazteton-hogyan-mennyiert-mikorra/ 
12 http://www.napi.hu/magyar_gazdasag/gazkazant_venne_komoly_valtozas_es_dragulas_jon.591756.html 

http://www.villanyszaklap.hu/lapszamok/2012/szeptember/1835-230-w-os-polikristalyos-napelem-modulok-attekint-tablazata
http://www.villanyszaklap.hu/lapszamok/2012/szeptember/1835-230-w-os-polikristalyos-napelem-modulok-attekint-tablazata
http://debrecenbar.com/2012/09/21/napelem-a-hazteton-hogyan-mennyiert-mikorra/
http://www.napi.hu/magyar_gazdasag/gazkazant_venne_komoly_valtozas_es_dragulas_jon.591756.html

