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Bevezetés 

„A polgárok vagyonuk egy részét átengedik az államnak, 

hogy a másikat nyugodtan élvezhessék.” 

Montesquieu 

 

Adórendszerünk közel két évtizedes működés után megérett nem csak új 

adónemek bevezetésére – sőt nem elsősorban arra – hanem egy strukturális 

átalakításra. Az átalakításnak szélesebb adóbázisra kell épülnie, szakítva azzal a 

kedvezőtlen magyarországi gyakorlattal, amely szerint kevés ember fizet sok adót. 

(Báger, 2007. 14. o.) Az adórendszer egészének, vagy egyes elemeinek 

megváltoztatásánál különösen fontos a várható következmények felmérése. Így 

kerülhetők el, vagy csökkenthetők minimálisra a nem szándékolt hatások, vagy 

térképezhetők fel az érintett célcsoportokon kívüli adóalanyokat érintő hatások.  

Összhangban az érvényben lévő jogalkotási törvénnyel és a minőségi jogalkotás 

követelményeivel szükséges, hogy a törvények megalkotását szabályozási 

koncepció és részletes hatástanulmányok kidolgozása előzze meg. Ennek során a 

korszerűbb, de szigorúbb szabályozás általános társadalmi-gazdasági hatásainak 

felmérése mellett különös figyelmet kell fordítani az új feladatok ellátásához 

szükséges intézményi-strukturális változtatásokra, a bevezetés feltételeinek 

megteremtésére, valamint arra, hogy az államháztartás központi és helyi szintjeire 

vonatkozó szabályok kellőképpen differenciáltak, de ugyanakkor összehangoltak 

legyenek1.  

A költségvetési egyensúlyt már középtávon sem lehet túladóztatással vagy az 

alapvető állami feladatok ellátását veszélyeztető elvonásokkal biztosítani. A 

költségvetési egyensúlyra való törekvés sem bevételi, sem kiadási oldalon nem 

veszélyeztetheti a gazdaság versenyképességét, valamint a lakosság jólétét, hanem a 

                                                
1 A közpénzügyek szabályozásának tézisei, 10. o. ÁSZ 2007. április. 
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közteherviselésnek és a közkiadásoknak éppen ezek erősödését kell szolgálniuk.2 

Csökkennie kell az élőmunka terheinek, itt elsősorban a magas járulékok terén 

vannak tartalékai az adórendszernek. Sürgető teendő az adózás egyszerűbbé, 

átláthatóbbá tétele is. Az adóalap védelme érdekében a kedvezmények és 

mentességek egy adónemen belül és az adórendszer egészében is következetesen 

ugyanazt a célt kell, hogy szolgálják. Ezen a területen szükséges az átfedéseknek és 

azoknak az indokolatlan kedvezményeknek és mentességeknek a megszüntetése, 

amelyek a kívánatos gazdasági és társadalompolitikai célokkal ellentétes irányba 

hatnak. A személyi jövedelemadó esetén – amennyiben a döntéshozók a jövőben is 

a sávos progresszivitást preferálják – szükséges a határadósávok megváltoztatása és 

folyamatos indexálása annak érdekében az átlagbérek ne a legmagasabb adókulccsal 

adózzanak. A szubszidiaritás elvének megfelelően a helyi önkormányzatokat 

megfelelő mennyiségű és struktúrájú forrással kell ellátni, hogy valóban 

demokratikusan, felelős és önálló döntéseket hozó szervezetként és ne csak a 

központ végrehajtó szerveként működjenek.  

A magyar adórendszerben a jelenlegi magas adóterhelés mellett, csak úgy 

képzelhető el új adónem megjelenése, ha az új adó egy vagy több meglévő más adó 

helyébe lép, vagy valamely más adónem(ek)ben csökken a jelenlegi adóterhelés 

mértéke.  

Értekezésem témája, az értékalapú ingatlanadó bevezetésének előzetes 

hatásvizsgálata. Ingatlanadó jelenleg is található a magyar adórendszerben az 

önkormányzatok adóbevételei között, építményadó és telekadó formájában. 

Jelentősége azonban a helyi adóbevételek között is elhanyagolható mértékű. A 

teljes önkormányzati bevételi szerkezetben pedig átlagosan mindössze 1,5%-os 

súllyal szerepel. Az építmény- és telekadó további jellemzője a jelenleg érvényben 

lévő szabályozás alapján, hogy lehetővé teszi az érték- és az egység (négyzetméter) 

alapon történő adókivetést is. Az önkormányzatok, élve a választás lehetőségével 

néhány kivételtől eltekintve egységalapon határozták meg az adóalapot. Ezzel 

szemben a 2009. január elsejétől életbelépő új szabályozás szerint, kizárólag 
                                                
2 A közpénzügyek szabályozásának tézisei, 17. o. ÁSZ 2007. április. 
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értékalapon lesz lehetőség az ingatlanadó kivetésére. A gyakorlatban egyetlen 

esztendő áll az önkormányzatok rendelkezésére, hogy felmérjék településeik 

ingatlanvagyonát és döntsenek az adó kivetéséről, valamint annak mértékéről a 

törvény által biztosított lehetőségeken belül.3 

Értekezésem első fejezetében az adózás közgazdasági alapjaival, a különböző 

adóelméletekkel foglalkozom. Az adózási elvek mellett bemutatom az adórendszer 

helyét a közpénzügyi rendszerben és az adók szerepét a gazdasági körforgásban. A 

különböző adópolitikák ismertetésével, valamint az adózás gazdasági folyamatokra 

gyakorolt hatásainak feltérképezésével zárom az elméleti fejezetet.  

A továbbiakban, értekezésem céljának megfelelően az adórendszer 

átalakításának problémakörét egy viszonylag szűk, de jelentős területen, a helyi 

adók vonatkozásában vizsgálom. Hipotézisem szerint az áttérés a jelenlegi 

egységalapú adózásról az értékalapú adózásra minden nehézsége ellenére is több 

haszonnal jár, mint amennyi problémát okoz az előkészítése, az elfogadtatása, az 

optimális adóteher meghatározása, valamint az adó alapjának a bevezetés után 

szükségessé váló folyamatos karbantartása együttesen.  

A hipotézis igazolásához módszertani segítségként a hatáselemzést választottam. 

Dolgozatom második fejezetében részletesen ismertetem a módszer sokféle 

alkalmazási területét. A hatásvizsgálat egyik fontos jellemzője, hogy segítségével 

jól elkülöníthetővé válnak a vizsgálandó probléma szempontjából meghatározó 

tényezők a kisebb jelentőségűektől. A fejezetben ismertetett módszerek közül a 

szcenárióanalízist választottam kutatási témám feltárásához és eredményeim 

bemutatásához. Jellemzőit tekintve ez a módszer a legalkalmasabb arra, hogy 

segítségével bemutassam a lehetséges adókulcs és adókedvezmény kombinációkat, 

majd az elvégzett számítások alapján kiválasszam azt az optimális szcenáriót, amely 

az adóalanyok oldaláról még vállalható adóterhet, költségvetési szempontból pedig 

kielégítő adóbevételt eredményez.  

                                                
3 A 2007. novemberében elfogadott szabályozás értelmében a magánszemélyek tulajdonában álló ingatlanok 
esetén a maximális adókulcs 0,5%-os, míg vállalkozói tulajdonú ingatlanok esetén ugyanez 1,5%-os lehet. 
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A módszertani fejezetet a helyi adórendszer elméleti hátterét és magyarországi 

gyakorlatát bemutató rész követi, amelyben érveket és ellenérveket sorakoztatok fel 

az értékalapú ingatlanadó bevezetésével és általában a helyi adózás jelentőségével 

kapcsolatban. Külföldi példákkal igazolom az adófajta létjogosultságát és 

eredményes működését, a magyarországinál fejlettebb gazdaságok 

adórendszereiben. A jelenlegi magyar helyi adórendszer sajátosságait bemutatva, 

utalok az értékalapon kivetendő adó bevezetéshez elengedhetetlen ingatlankataszter 

mielőbbi kialakításának szükségességére. Ennek megvalósulásáig, holland mintát 

alapul véve, javaslatot teszek az átmeneti időszakra vonatkozó lehetséges adóalap 

meghatározást illetően.  

Értekezésem negyedik fejezetében egy modell megalkotásával ötvözöm az előző 

részek tartalmi mondanivalóját. A modell a legfontosabb szempontok 

számszerűsítésével lehetővé teszi annak a kérdésnek a megválaszolását, hogy az 

értékalapú ingatlanadó alkalmas adónem-e a jelenlegi helyi adók kisebb, vagy 

nagyobb csoportjának kiváltására? A modellszámítás eredményeit a 

szcenárióanalízis segítségével rendszerezve, az értekezés végén megadom a feltett 

kérdésre a differenciált választ.  
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1. AZ ADÓZÁS KÖZGAZDASÁGI ALAPJAI 

„Ha a közteherből valaki kevesebbet visel, mint amennyit 

teherbíró-képességénél fogva viselnie kellene, 

az elhárított teher más vállára nehezedik.” 

John Stuart Mill 

 

A társadalomtudományi gondolkodás fejlődése az adó többféle elméleti 

magyarázatát adta. E magyarázatok szoros összefüggésben állnak az 

államelmélettel. A különböző felfogások alkalmasak arra is, hogy az adózás 

problémáit a maguk összetettségében láthassuk.  

Az individualista államelmélet az állam keletkezését az egyének 

kezdeményezésére vezette vissza. Ezen gondolati keretben az adó az az ár, amelyet 

az egyén az állam szolgálataiért fizet. Itt tehát egy általános szolgáltatásért fizetett 

ellenszolgáltatás az adó. Ez az adó csereelmélete, vagy ellenszolgáltatási elmélete. 

Az individualisztikus adóelmélet másik ága a biztosítási elmélet. E felfogás hívei 

az államot egy biztosítóintézethez hasonlítják, amelyben a polgárok a biztosítottak, 

a biztosítási díj pedig az adó. Az individualista elméletek az egyén és az állam 

közötti cserét hangsúlyozzák. (Heller, 1943. 135. o.)  

Az adó másik megközelítését jelenti az a paradigma, amely szerint az adó 

lényegében gazdasági teljesítmény, ezért annak természetét csakis gazdasági 

megfontolások alapján ismerhetjük fel. E gazdasági elméletnek nevezett felfogás 

abból indul ki, hogy az adót különböző javakra fordítják és a kérdés igazában az, 

hogy a javakat milyen arányban kell közületi és egyéni célokra használni. E 

felfogás megfogalmazója Sax, továbbfejlesztői Wicksell és tanítványa Lindahl. Ez a 

felfogás is ellenszolgáltatás elmélet, amely abból indul ki, hogy minden polgár a 

jövedelmével arányosan elégíti különböző szükségleteit. Az individualista 

megközelítésekkel szemben itt az adózást a közösségi szükségletek szempontjából 

vizsgálják. (Heller, 1943. 137. o.)  
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E két felfogás közös gyengesége, hogy nem hangsúlyozzák, hogy az egyén és az 

állam közötti viszony nem tisztán gazdasági, hanem közjogi jellegű. Az egyén 

közösségi javakkal kapcsolatos szükségleteit – költségvetési korlátján belül – maga 

rangsorolja, míg a közösségi szükségletek kielégítésének körét és mértékét a 

közhatalom szabja meg. A közjavak biztosítása ennek megfelelően 

kényszerszolgáltatás. A közjogi természetet a szerves államelmélet hangsúlyozta 

azt állítva, hogy az adókat nem az állam jóvoltából az egyéneknek nyújtott 

szolgáltatások indokolják, hanem az állami lét szükségszerű volta. (Vigvári, 2002. 

144. o.)  

Az adó közgazdasági fogalma alatt a közvetlen ellenszolgáltatás nélküli 

egyszeri, vagy rendszeres pénzbeli fizetési kötelezettséget értjük, amelyet az állam 

egyoldalúan állapít meg és közpolitikai, vagy gazdaságpolitikai célokra használ fel. 

(Vigvári, 2005. 127. o.) Másik oldalról az adókat nem tisztán a közjavak 

biztosítására fordítják, hiszen az állam vegyes javak, vagy éppen tisztán magán 

javak biztosítását is magára vállalhatja. E mellett az adózás a nem tolerálható 

jövedelemegyenlőtlenségek, és a kereslethiányos helyzetek kezelésének, 

gazdaságfejlesztési preferenciák érvényesítésének és különböző gazdasági 

tevékenységek támogatásának eszköze is. Ha tehát az állami szerepvállalás hármas 

feladatrendszeréből indulunk ki – allokáció, stabilizáció, redisztribúció – úgy az adó 

fogalmának szélesebb értelmezését kell követnünk.  

 

1.1. Adózási alapelvek 

 

Az adózás bármilyen konkrét megvalósulási formája, rendszere kihat a piaci 

mechanizmus működésére, befolyásolja a gazdasági szereplők viselkedését, 

módosítja az egyensúly feltételeit. A közgazdaságtan és a pénzügytan egyik fontos 

kérdése, hogy milyen feltételek teljesülése esetén képes az adórendszer az 

államháztartási gazdálkodás elvi keretei közé beépülni és a neki szánt funkciókat 
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optimálisan teljesíteni. Smith az adózás négy alapelvét fogalmazta meg. Először, az 

egyéneknek képességük szerint kell az adóterheket viselniük, ez a fizetőképesség 

elveként rögzült. Másodszor az adónak, mind az adófizető mind a kivető számára 

egyértelműnek, áttekinthetőnek és az önkényt kizárónak kell lennie. A harmadik elv 

azt mondja ki, hogy a polgár akkor adózhasson, amikor számára gazdaságilag az a 

legalkalmasabb. A negyedik elv azt mondja ki, hogy az adó beszedése minél 

olcsóbb legyen. Ez nem egyszerűen az adóigazgatási költségekre vonatkozik, 

hanem a könnyen beszedhető adónemek kiválasztására is. (Heller, 1943. 139-141. 

o.) Ezen klasszikus alapelvek mellett az adózás fejlődése számos olyan új 

szempontot vetett fel, amelyek nyomán újabb elvek is születtek. A normatív elvek 

alapján választ kaphatunk arra a kérdésre, hogy mennyire optimális az adózás 

rendszere.4 

A törvényi felhatalmazás és a politikai felelősség elve egyfelől azt jelenti, 

hogy adót kivetni, annak mértékén változtatni, vagy adót megszüntetni csak 

törvényi felhatalmazással lehet. Másfelől az adórendszernek biztosítania kell az 

átláthatóságot. Az adórendszer áttekinthetősége és az adóhatóság törvényes 

működése növeli az állampolgári bizalmat, jogbiztonságot termet, valamint 

védelmet nyújt az állami túlkapások ellen. Az áttekinthetőség követelménye 

nemcsak magára az adónemekre, hanem az adóigazgatás egészére vonatkozik. 

Összességében e feltételek teljesülése csökkenti az adózással való szembenállást és 

az adózás gazdasági szereplőket terhelő költségeit.  

Az olcsó behajthatóság és adminisztrációs egyszerűség elve szerint az 

adónemek kialakításánál figyelembe kell venni a behajthatóság feltételeit és 

költségeit. A beszedés költségei részben az adóigazgatás fenntartásának közvetlen 

költségeivel, részben az adótárggyal, vagy adózóval kapcsolatos nyilvántartások 

költségeivel kapcsolatosak. Drágítja az adózást, ha ezek a nyilvántartások eleve 

nem állnak rendelkezésre, vagy nem megbízhatóak. Például a vagyonadó esetében 

az adótárgy megfelelő nyilvántartási rendszerének léte, érték alapú ingatlanadó 

esetében pedig megfelelő értékelési mechanizmusok is feltételei a sikeres és olcsó 
                                                
4 Vigvári 2002. 4.1. fejezete alapján.  
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beszedésnek. Általában igaz, hogy a különböző adónemek és különböző adózó 

csoportok adó adminisztrációs költségei eltérőek. Különösen élesen merül fel ez a 

kérdés a több szintű államháztartási rendszerek összetett adózási rendszerénél. Az 

adminisztrációs költségekkel kapcsolatosan megjegyezzük, hogy az adózással 

kapcsolatos nyilvántartások a nemzeti statisztikai rendszer számára alapvető 

információs forrást jelentenek.  

Az adórendszerrel kapcsolatosan a legtöbb kritika a közteherviselés igazságos, 

méltányos elosztásával kapcsolatosan szokott felmerülni. E kritérium 

értelmezésének nincs abszolút mércéje.  

A méltányosság egyik megközelítése a haszonelv. Ez abból az adó felfogásból 

származik, amely azt mondja, hogy az egyén által fizetett adó nem más, mint az 

általa igénybevett állami szolgáltatások ellenértéke. Az igazságos adórendszerben 

az egyes adófizetők hozzájárulásai összhangban vannak az általuk igénybevett 

közszolgáltatásokkal. E megközelítésből az is következik, hogy különböző kiadási 

programokhoz különböző méltányos adórendszer tartozik. A haszonelvű adózás 

segítheti az állam allokációs funkciójának hatékony megvalósulását, de 

értelemszerűen nem alkalmas a redisztributív funkció érvényesítésére. A 

gyakorlatban ennek az elvnek az érvényesülése megmutatkozik a különböző 

önkormányzatok eltérő adóztatási politikájában. A nagyobb helyi adókivetés a 

közszolgáltatások szélesebb körét biztosíthatja, míg a helyi adó alkalmazásának 

mellőzése alacsonyabb szintű ellátást enged meg. Általánosságban is elmondhatjuk, 

hogy ezen elv érvényesülése a helyi adózásban realizálódik elsősorban. A helyi 

adózás és az alkalmazott adónemek kapcsolatot teremthetnek a szolgáltatásokhoz 

való hozzájárulás és az igénybevett szolgáltatás mennyisége és minősége között. 

Bizonyos esetekben a közszolgáltatásokból nyerhető haszon nemcsak a polgárok 

komfortérzetének növekedésében, hanem bizonyos adótárgyak értéknövekedésében 

is testet ölthet. Például a közbiztonság növekedése, a közlekedési feltételek javulása 

növelheti az érintett településrész ingatlan árait. Ezért szokták azt ajánlani, hogy a 

helyi adók rendszerében az értékalapú ingatlanadó kapjon vezető szerepet. E mellett 

érvényesülhet a haszonelv bizonyos speciális adófajták esetében. Ilyen speciális 
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adófajtáknak tekinthetők bizonyos állam által biztosított magánjavak direkt 

finanszírozását jelentő illetékek, úthasználati díjak, vagy az útfenntartásra szolgáló 

közvetett adóként a benzin árába beépített adó. Vegyük azt is észre, hogy itt az adott 

szolgáltatást igénybevevők az általuk használt jószág kiegészítő termékén keresztül 

adóznak. A gépjármű direkt megadóztatása ellentmondana a haszonelvnek, míg a 

benzinfogyasztás és az úthasználat között függvényszerű kapcsolat van. A 

társadalombiztosítási járulékok is a haszonelvű adózás példái.  

A méltányosság másik megközelítési módja a fizetőképességi elv. Ez az elv azt 

fogalmazza meg, hogy az adott közkiadási program megvalósításához mindenki 

tehetsége szerint járuljon hozzá. Itt tehát az adózás igazságosságának kritériuma 

önmagában és nem a kiadásokkal összefüggésben merül fel. Ez az elv az állam 

redisztribúciós funkciójával van szoros összefüggésben. A horizontális 

méltányosság elve azt jelenti, hogy az adórendszer az azonos fizetőképességű 

embereket azonos adófizetésre kötelezi. A vertikális méltányosság elve szerint a 

nagyobb fizetőképességű embereknek többet kell adózniuk. Ezen elv gyakorlati 

alkalmazásánál biztosítani kell a fizetőképesség ismérvének meghatározását és az 

ismérv kvantifikálhatóságát. Az adóalap lehet a jövedelem, a fogyasztás és a 

vagyon. Az elméleti közgazdaságtan kimerítő mélységben tárgyalja az egyes 

adóalapok a méltányossági szempontból figyelembe vehető előnyeit és hátrányait. 

Nem véletlen azonban, hogy a gyakorlatban az adórendszerek kombináltan 

alkalmazzák a lehetséges adóalapokat. Ennek okai részben a különböző adóalapok 

adóztatásának technikai nehézségeiben, részben az aktuális gazdaságpolitikai célok 

változásaiban keresendők. 

A gazdasági hatékonyság, vagy a torzítás mentesség elve azt mondja ki, hogy 

az adórendszer lehetőség szerint ne torzítsa a termelési tényezők piaci működés által 

kialakuló allokációját. E felfogást az állam gazdasági szerepvállalását minimálisra 

visszaszorítani kívánó közgazdasági iskolák vallják. Ezek szerint minden olyan 

adózási hatás, amely befolyásolja a keresletet és kínálatot, illetve a piaci árat káros, 

mert akadályozza a Pareto optimum felé törekvő piaci működést. Az elmélet 

kizárólag az externális hatásokat korrigáló adóhatásokat tekinti gazdaságilag 
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hatékonynak. A valóságban az adórendszerek és adópolitikai gyakorlat számos 

szándékolt szerkezeti hatást eredményeznek.  

A rugalmasság elvének lényege, hogy az adórendszer legyen képes a gazdasági 

feltételekben bekövetkező változások követésére. Részben automatikusan igazodjon 

ezekhez, részben az adókulcsok egyszerű változtathatóságával biztosítsa a kívánt 

hatásokat. E követelmény az állam stabilizációs funkciójához kötődik.  

 

1.2. Adózási elméletek 

 

A Musgrave által felállított modellben az államháztartásnak három funkciót kell 

ellátnia: az allokációt, a disztribúciót és a stabilizációt. Ezeket a kategóriákat úgy 

tekinti, mint egy alapstruktúrát, amelynek az a feladata, hogy felhívja a figyelmet a 

különböző célokra, amelyekkel hatékonyabb költségvetési eljárást alakíthatunk ki. 

(Musgrave, 1989. 6. o.) A ma elfogadottnak tartott közgazdaságtani felfogás szerint 

a modern állam fő funkciói a szabályozás, az erőforrás allokáció, a jövedelmek 

újraelosztása5, valamint a gazdasági stabilizáció biztosítása. Az állam szabályozó 

szerepe a társadalom együttélési normáinak intézményesítésében, valamint a 

normák megsértésének szankcionálásában fejeződik ki.  

Az erőforrás allokáció a közösségi szolgáltatások biztosítását jelenti. Ez 

lehetséges mind a központi, mind a helyi önkormányzatok által. Az allokációs 

funkció lényege tehát az, hogy egyes szegmensekben az állam átveszi a piactól az 

erőforrások elosztásának funkcióját. A helyi gazdaságok nagyságrendje és 

nyitottsága miatt a központi kormányzat általában jobban tudja ellátni az allokációs 

funkciót, mint a helyi önkormányzatok. A nemzetközi trendek azt mutatják, hogy a 

településhez kötődő közszolgáltatások allokációjában viszont erősödik a helyi 

kormányzatok szerepe.  

                                                
5 Redisztribúció. 
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A jövedelmek újraelosztása – az államháztartás bevételeinek és kiadásainak 

formájában – a gazdasági szereplők által realizált elsődleges jövedelem egy 

részének elvonását, majd meghatározott célokra való visszajuttatását jelenti. A 

redisztribúció célja, a makrogazdasági szektorok közötti újraelosztáson túl, a piaci 

mechanizmus működéséből eredő jövedelem- és vagyoni különbségek mérséklése. 

Mivel ezek a különbségek nem csak egyes társadalmi rétegek, hanem az ország 

egyes térségei között is erős differenciákat mutatnak, ezért ezt a funkciót jellemzően 

a központi kormányzat képes hatékonyan ellátni. Olyan esetben ugyanis, amikor az 

emberek települések közötti mobilitása nagy, akkor egy magasabb helyi adókivetés 

költözésre ösztönözheti az érintett lakosokat. A helyi redisztribúciós politika tehát 

nem mindig hatékony. Nemzetközi viszonylatban viszont kisebb az emberek 

mobilitása, ezért valósíthatja meg a központi kormányzat könnyebben a 

redisztribúciót.  

A gazdasági stabilizáció lényege a gazdasági folyamatokban tapasztalható 

ingadozások káros hatásainak mérséklése, valamint a belső és külső pénzügyi 

egyensúly6 biztosítása. Általános célja az infláció és a munkanélküliség kezelése. 

Az infláció kezelése az országon belüli egységes pénzrendszer miatt egyértelműen a 

központi kormányzat feladata. A munkanélküliség kezelése esetén azonban jelentős 

lehet a helyi kormányzatok szerepvállalása, de a területi különbségek miatt ez a 

feladat is döntően a központi kormányzathoz kötődik. (Vigvári, 2002. 54-57. o.) 

A felosztás jelentősége abban rejlik, hogy ha a költségvetési politika a bevétel-

maximalizálást, vagy az allokációs célokat, esetleg a stabilizációt szolgálja, akkor 

nem hagyhatja figyelmen kívül a jövedelemelosztást sem. A hagyományos 

közpénzügyi megközelítés alapján az egyik kulcsprobléma az adók és a 

támogatások különböző céljai közötti átváltás. Amilyen mértékben teljesül az egyik 

szempont, olyan mértékben távolodunk el a másiktól. Ez alapján elképzelhető 

például olyan eset, hogy az az adó, amely akadályozza az erőforrások hatékony 

allokációját, ezt meghaladó hasznot hoz az igazságosabb elosztás megteremtésével. 

(Cullis, 2003. 589. o.)  
                                                
6 A költségvetési és a folyó fizetési mérleg egyensúlyának megteremtése.  
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Az „igazságos” elosztás problémájának mélységét jobban megérthetjük, ha 

megpróbáljuk megvizsgálni, hogy miként oszlik meg az adóteher az adófizetők 

között. Könnyű látni, hogy az adók terhét nem kizárólag azok viselik, akik jog 

szerint az adó megfizetésére kötelezettek. Annak megállapításához viszont, hogy 

végső soron kiket terhel az adó, rendkívül összetett modell megalkotására lenne 

szükségünk. Ebben az esetben viszont az elmélet olyan bonyolulttá válna, hogy 

annak értelmezése a gyakorlat számára szinte lehetetlen lenne.  

Az optimális adózási elméletek az igazságosság csorbulása és a 

hatékonyságvesztés közötti választás kutatására helyezik a hangsúlyt. A fő cél, egy 

kívánatosnak tartott jövedelemelosztás elérése, a jóléti veszteségek minimalizálása 

mellett. Ezt a célt fogalmazza meg az optimális adózás normatív elmélete, amely 

szerint az adózás annak függvényében tekinthető optimálisnak, hogy mi a legjobb a 

közösségnek. Ezzel szemben, az optimális adózás pozitív elmélete szerint az 

adózás attól függően lesz optimális, hogy mi a legjobb a politikai szereplőknek, és 

milyen módon tudja maga az adórendszer megakadályozni, hogy megalkotóinak 

önérdekvezérelt magatartása torzulást okozzon. Ez a megfogalmazás a közösségi 

döntések iskolájának megközelítését tükrözi. (Cullis, 2003. 590. o.) Ezen szemlélet 

alapján a politikai szereplők a hatalom megtartása és a fiskális keretek között 

elérhető legnagyobb bevétel érdekében, olyan adórendszer fenntartásában 

érdekeltek, amelyek politikai költségei minimálisak. (Cullis, 2003. 642. o.)  

A kínálati közgazdaságtan hívei a kormányzati beavatkozás csökkentését 

támogatják. Az Arthur Laffer által kidolgozott függvénykapcsolat alapján arra a 

következtetésre juthatunk, hogy bizonyos gazdasági körülményeket feltételezve az 

adókulcsok csökkentése az adóbevételek növekedéséhez vezet. Ha az elmélet 

alapján azt feltételezzük, hogy a kormányzat a bevételeit maximalizálni szeretné és 

ezt hatékonyan kívánja megoldani, akkor az adókulcsok soha nem emelkedhetnek a 

maximális bevételt hozó adókulcs fölé. A kérdés tehát az, hogy növelheti-e a 

kormányzat a bevételeit az adókulcsok csökkentésével? A választ az elmélet, az 

adókulcsokhoz való rövid- és hosszú távú alkalmazkodás segítségével adja meg. 

Például egy olyan adókulcs esetén, amelyhez már minden érintett szereplő 
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tökéletesen alkalmazkodott, az adókulcs további emelése rövidtávon nagyobb 

bevételt eredményez, mint hosszú távon. (Cullis, 2003. 628. o.)  

Az adózási elméletek elsősorban a költségvetés bevételi oldalára koncentrálnak. 

A tervezés során azonban nem hagyható figyelmen kívül, hogy a bevételi és kiadási 

oldalt együtt és egymással összehangolva kell kezelni. Az elméletek értelmezésénél 

és értékelésénél fontos a komplexitásra való törekvés.  

 

1.3. Az adóztatás néhány közgazdaságtani kérdése7 

 

Az optimális adórendszer kérdésével foglalkozó szakirodalom8 részletesen 

elemzi a hatékonyság és a méltányosság közötti átváltást. Az elemzés keretét a 

társadalmi jólét maximalizálási koncepciója szolgáltatja. A hatékonyságot és a 

társadalmi igazságosságot egyidejűleg maximalizáló elosztás kérdése a befolyásoló 

tényezők két csoportjától függ. Egyrészt a redisztribúció által előidézett 

hatékonysági veszteségektől mint sajátos költségektől, ami elsősorban technikai 

kérdés, másrészt pedig attól, hogy milyen preferenciális súlyokat rendelünk a 

hatékonysághoz és a méltányossághoz, ami viszont jellemzően ideológiai kérdés.  

Ha valamilyen okból kifolyólag a piaci mechanizmusok mégsem biztosítanak 

hatékony jövedelem-eloszlást, szükséges annak megvizsgálása, hogy az állami 

beavatkozás mely formái lehetnek igazolhatók és elfogadhatók. Az állam négy 

módon avatkozhat be. (Barr, 2004. 119. o.) A szabályozás, a financiális eszközök 

alkalmazása, az egyes jószágok közcélú előállítása – vagyis a köztermelés – 

közvetlen módon befolyásolják a piaci mechanizmus működését, a jövedelmi 

transzferek pedig indirekt hatásokat gyakorolhatnak. Mondanivalónk szempontjából 

a financiális eszközök néhány kérdését vizsgáljuk. 

                                                
7 Barr, 2004. 4. és 7. fejezetének felhasználásával.  
8 Lásd Cullis, 2003: 15–16. fejezet, valamint Stiglitz, 2000: 20. fejezet.  
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A finanszírozási eszközök alkalmazása olyan támogatásokat, vagy adókat 

foglal magába, amelyeket annak érdekében alkalmaznak, hogy bizonyos jószágok 

árait, vagy egyes egyének jövedelmeit befolyásolják. Az ártámogatások azáltal 

módosítják a gazdasági aktivitást, hogy mind az egyének, mind a vállalatok 

esetében megváltoztatják azok költségvetési korlátját. Az árak módosulása a 

legkülönfélébb adók alkalmazása révén is elérhető, például a légszennyezésre, vagy 

a közlekedési dugók megakadályozására kivetett adók segítségével.  

Az adókedvezmények – tax relief – adókönnyítés formájában megjelenő 

implicit költségvetési kiadások, amelyek nem jelennek meg közkiadásként, hanem 

az adóbevételek csökkenését idézik elő, szemben a pénzbeli támogatásokkal, 

amelyek explicit transzferek és így megjelennek a közkiadások hagyományos adatai 

között. A másik implicit költségvetési kiadás az adójóváírás9, – tax credit – amely 

azonban az adókedvezménytől egy fontos szempontból különbözik. Bizonyos 

esetekben az adófizetési kötelezettség zérus alá kerülhet. A munkavégzéshez, illetve 

a gyermekvállaláshoz kapcsolódó adójóváírásokat10 negatív adóztatásnak kell 

tekinteni annak mértékéig, amíg a jóváírások nem haladják meg a háztartás 

számított adóját, s költségvetési kiadásként kell számba venni, ha az adójóváírás 

összege meghaladja a számított adót. Így közkiadásnak kell nyilvánítani azokat az 

adójóváírásokat, amelyeket olyan családoknak fizetnek, amelyeket nem terhel 

jövedelemadó-fizetési kötelezettség. Ha azonban a család jövedelemadót fizet, 

akkor az adójóváírást csökkentett adózásként kell figyelembe venni. (Barr, 2004. 7. 

fejezet)  

A jóléti állam hatékonysági és újraelosztási hatásainak értékelése módszertani és 

mérési problémákat egyaránt felvet. Két momentumnak van különleges jelentősége: 

az egyik a hatásmegoszlás fogalma11, a másik pedig a juttatások és az adózás 

kérdéseinek együttes – vagyis a kettő közötti összefüggésekre is figyelmet fordító – 

vizsgálata. A következő ár-mennyiség függvény segítségével szemléletesen 

                                                
9 Az Egyesült Királyságban bevezetett adójóváírás a vizsgált szempontból nem egyezik meg a magyar 
személyi jövedelemadó-rendszerben meglévő azonos elnevezésű kedvezménnyel.  
10 Working Tax Credit és Child Tax Credit.  
11 Ez több, mint az egyszerű adóteher-eloszlás –tax incidence – fogalma.  
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ábrázolható egy támogatás hatása a keresletváltozásra és ennek következményeként 

az érintett piaci szereplőkre vonatkozóan. Az elemzés eredménye rendkívül 

tanulságos és ezzel egyben felhívja a figyelmet a hatásvizsgálatok körültekintő 

elvégzésének szükségességére.  

1. grafikon: Parciális egyensúlyi hatásmegoszlás 

 

 

 

 

forrás: Barr, 2004. 7.1. ábrája alapján saját szerkesztés 

A függvény alapján elemezhető például a lakhatási támogatások parciális 

egyensúlyi hatásmegoszlása. Képzeljünk el egy olyan bérlakás piacot, amely P0 ár 

és X0 mennyiség mellett egyensúlyban van. Egy lakbértámogatás a kínálati görbét 

jobbra lefelé mozdítja el a „támogatással” jelzett helyzetbe. A művelet révén P0-ról 

P1-re csökken a lakásbérlők által fizetendő ár, vagyis a csökkenés mértéke igen 

csekély. Eközben a bevételi oldalon a lakás- és háztulajdonosok által érzékelt ár 

jelentősen megemelkedik P0-ról P2-re. Az elemzést folytatva arra a következtetésre 

juthatunk, – a tulajdonosokat tehetőseknek, a bérlőket pedig szegényeknek 

feltételezve – hogy egy látszólag redisztribúciós célú lakhatási támogatás 

önmagában akár regresszív is lehet.  

Például az Egyesült Királyságban hagyományosan az a felfogás él, hogy a 

közoktatásban és a felsőoktatásban a tehetősektől a szegények javára újraelosztást 

hajtanak végre. Az előzőekben ismertetett függvényelemzés logikája alapján 

azonban bizonyítható az állítás ellenkezője. Az érvelés lényege az, hogy bár ezen 

ellátások finanszírozása progresszív jellegű, – amelyben a gazdagok több adót és 

járulékot fizetnek, mint a szerény anyagi körülmények között élők – a gazdagok 

Kereslet 

P0 

Ár 

Mennyiség 

P2 

P1 

Támogatás 

X0 X1 
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azonban sokkal intenzívebben veszik igénybe ezen szolgáltatásokat, s így a végső 

hatás regresszív lehet. Például, ha a gazdagok oktatásfinanszírozási célokra kétszer 

annyi adót fizetnek be, mint a szegények, ám a szolgáltatásokat tízszer nagyobb 

mennyiségben használják, akkor nem mondhatjuk azt, hogy a gazdagok támogatnák 

a szegények iskoláztatását, hiszen a helyzet éppen fordított.12 Eszerint csak 

korlátozott lehet az a feltételezés, hogy a jóléti államnak legalább a transzferekkel 

kapcsolatos része progresszív lenne. (Barr, 2004. 7. fejezet)  

Ahhoz, hogy bármely eszközrendszer hatékonyságáról, vagy ezen 

eszközrendszer újraelosztási hatásairól megbizonyosodjunk, arra is szükség van, 

hogy lássuk a termelés, a fogyasztás, illetve az elosztás általános egyensúlyát érintő 

hatásokat. A hatásmegoszlás elemzése ceteris paribus az adóztatás, illetve a 

kiadások terén eszközölt változtatásoknak, a különböző jövedelmi csoportok relatív 

helyzetére gyakorolt hatásaira koncentrál. Lényeges, hogy a hatásokat egyének, 

illetve csoportok relatív helyzetére vonatkozóan vizsgálják. A körülmények 

változatlansága pedig azért fontos tényező, mert ennek segítségével lehet 

elválasztani egy adott adózási változtatás elosztási hatásait, a rendszer bármely más 

változásától.  

Azzal a feltevéssel élve, hogy a hatások elkülönítése valamilyen módon 

kivitelezhető bebizonyítható, hogy egy adómódosításnak a különböző jövedelmi 

csoportok relatív helyzetére gyakorolt hatása számos tényezőcsoporttól függ. 

Tételezzük fel például, hogy az „A” egyén értékesít egy „m” termelési tényezőt, 

amelyet az „x” termék előállításához fognak használni. „B” egyén pedig az „n” 

termelési tényezőt bocsátja áruba, amelynek felhasználásával az „y” terméket 

fogják majd gyártani. Tegyük fel továbbá, hogy egy adóváltoztatás megemeli „x” 

relatív árát. Ennek az adóváltozásnak a következtében az „A” személy annál jobb 

helyzetbe kerül: 

                                                
12 A magyarországi helyzet még ennél is összetettebb, mivel a „hivatalos” jövedelmi viszonyok nem fejezik 
ki a valódi „tehetősséget”, így rendkívül nehéz még megbecsülni is, hogy valójában ki finanszírozza kinek a 
tanulmányait és azt milyen mértékben teszi? Egy összetett modellel ez a kérdés is megválaszolható, ha az 
inputokhoz a megfelelő adathalmaz rendelkezésre áll.  
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1. minél jobban megnő adózás előtti jövedelme, vagyis minél jobban 

megemelkedik „m” relatív ára,  

2. minél kisebbek az általa fizetendő adók,  

3. minél inkább a relatíve olcsóbb „y” fogyasztását preferálja „x” helyett. 

Az első két tényező – amelyek együttesen a „forrásoldalt” alkotják – 

meghatározza „A” rendelkezésre álló jövedelmét. A harmadik pont a 

„felhasználási” oldalra vonatkozik. A három tényező együttesen mutatja meg egy 

izolált adóváltoztatás relatív jövedelmekre gyakorolt hatását. Ahhoz, hogy az 

elosztási helyzetről alkotott kép teljes legyen, meg kell jegyezni, hogy „A” relatíve 

– vagyis B-hez viszonyítva – előnyösebb helyzetben lehet még egy negyedik 

esetben is:  

4. minél nagyobb „B”-hez képest az „A” személynek a kormányzati szektor 

által biztosított áruk és szolgáltatások igénybevételéből származó haszna.  

Az elosztási hatások áttekintése felhívja a figyelmet a hatásvizsgálatok 

eredményeiből levonható következtetések korlátozottságára, amennyiben az 

elemzések csak az önmagukban vett adóváltozásokra koncentrálnak. Fontos tehát, 

hogy differenciált szemlélettel végezzünk minden hatáselemzést, vagyis egy izolált 

változtatás – például adóemelés, új adónem bevezetése, stb. – hatásait a legteljesebb 

komplexitásukban kell megvizsgálnunk. Elkerülendő az egyes hatások alul, illetve 

felülértékelése, amely leggyakrabban abból a hibás felfogásból származik, amely 

szerint mindig a mennyiségileg nagyobb csoportot érintő hatások a jelentősebbek. 

Természetesen a hatáselemzések végső céljának tekintendő döntések 

meghozatalánál nem hagyható figyelmen kívül a fejezet elején említett hatékonyság 

és méltányosság közötti értékválasztás kérdése sem. Ezt a szemléletmódot 

érvényesítem értekezésemben, az értékalapú ingatlanadó lehetséges hatásainak 

vizsgálatánál.  
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1.4. Az adórendszer jellemzése 

 

Az adórendszer úgy definiálható, mint az alkalmazott adónemek összessége, az 

adóztatás jogának a különböző kormányzati szintek közötti megoszlása, az adók 

beszedésének módja, azok technikái, valamint az adóigazgatás intézményeinek 

összessége. (Vigvári, 2005. 159. o.) „A cél, az adók helyes csoportosítása és 

céltudatos összeválogatása.” (Heller, 1943. 173. o.) További fontos feladat az 

alkalmazott adónemek meghatározásán belül a központi, illetve helyi adók 

szerepének, valamint a központi adók megosztási mechanizmusának 

meghatározása, ugyanis ez az egyik legérzékenyebb politikai kérdés.  

A túlságosan nagy adóteher káros hatással van a gazdaságra, nehezíti a 

vállalkozások helyzetét, de hatást gyakorol a fogyasztásra is. Ez utóbbi pedig 

visszahat a termelésre. Az adók egy része növeli a termelési költségeket, ennek 

következtében pedig megnövekednek az árak. Ha a munkabérek követik az 

áremelkedést, az tovább drágítja a termelést. Ha a folyamat idáig eljutott, akkor 

szükség van a megváltozott állapothoz való alkalmazkodásra, az adózás új alapokra 

helyezésére, vagy az adók átstrukturálására, egyszóval adóreformra.  

Az adózás hatásai megjelennek a gazdasági folyamatokban, ezért rendkívül 

körültekintően kell eljárni az adórendszer megtervezésénél és annak átalakításánál. 

„Nem igazi adóreform az, amikor rendkívüli időkben az államháztartás helyzete új 

adók bevezetését teszi szükségessé. Ez gyakran az adórendszer alapjainak érintése 

nélkül is megtörténhetik és történik is gyakran, mert éppen azok az idők, melyekben 

az államháztartás számára sürgősen kell új bevételi forrásokról gondoskodni, mint 

rendkívüli helyzetek eredményei, kevéssé alkalmasak az adórendszer gyökeres 

átalakítására. Ez oly feladat, mely legsikeresebben nyugodt időkben és kellő 

előkészítés után valósítható meg.” (Heller, 1943. 175. o.) Heller Farkas több mint 

félévszázados „intései” ma is időszerűek.  
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Az adórendszer meghatározó jellemzői az alkalmazott adózási technikák. Az 

adózás ismert technikái a következők: 

• Önadózás, amikor az adóalany maga vallja be és fizeti be az adót 

• Adólevonás esetén a jövedelmet kifizető gazdálkodó szerv vonja le és fizeti 

be az adót 

• Adókivetésnél az adóhatóság állapítja meg az adót, valamilyen dokumentum 

alapján 

• Feltételes adómegállapítás esetén a jellemzően nagyobb ügylet előtt kérik az 

adóvonzat megállapítását 

Az adók egyik csoportját a jövedelemfüggő adók alkotják. Ezek jellemzője, 

hogy kapcsolódnak a makro szintű jövedelmek keletkezéséhez és felhasználásához. 

A jövedelemfüggő adók tovább bonthatók direkt és indirekt adókra. A direkt adók 

alapja jellemzően valamilyen jövedelem, vagy vagyon. Ebben az esetben az 

adóalany és az adófizető megegyezik. Indirekt adók esetén ezzel szemben az 

adóalany és az adófizető egymástól különbözik. Az adótárgy általában valamilyen 

termékértékesítés, vagy szolgáltatásnyújtás. Mindkét adótípusra jellemző, hogy 

közvetlenül a makro szintű jövedelem alakulásától függ a belőlük származó bevétel. 

Ez azt jelenti, hogy egy adott adórendszer esetén a nominális GDP növekedése 

adóbevétel növekedést, a nominális GDP csökkenése pedig adóbevétel csökkenést 

eredményez.  

Az adók másik csoportját az autonóm adók alkotják. Ide tartozik az un. fejadó, 

vagy a különböző vagyonelemekhez kapcsolódó adók. Az elnevezés magyarázata, 

hogy ezen adók nem függnek a gazdaságban zajló jövedelemtermelési és 

felhasználási folyamatoktól. A teljes vagyon megadóztatása általában kivételes 

helyzetekben, egyszeri vagyonadó formájában történik. Leggyakoribb, az arra 

alkalmas vagyonelemek adóztatása. Ilyen például a tulajdonváltozás adóztatása 

elidegenítés, vagy öröklés esetén, de elterjedt a vagyon növekedésének adóztatása 

is. (Vigvári, 2005. 161. o.)  
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Az adórendszer szerkezete, a különböző adótípusok aránya, ezen belül az 

adónemek aránya, valamint az adómértékek, adókedvezmények, adómentességek 

együttese alkotja az adópolitikát.13 Az adópolitika célja a kormányzati 

funkcióknak, a politikai döntéshozók által szükségesnek tartott mértékben történő 

finanszírozása. A mindenkori adópolitika fontos jellemzője a központi és helyi adók 

szerepének kijelölése. További, meghatározó adópolitikai eszköz az adókulcsok, az 

adóalap, valamint a kedvezmények és mentességek különböző kombinálásának 

lehetősége. Progresszív adópolitika esetén az adóalap növekedése az adókulcsok 

növekedésével jár együtt. Alkalmazása abban az esetben javasolt, amikor a 

fizetőképesség elvére helyeznek nagyobb hangsúlyt. A keynesianus adópolitikát az 

erősen progresszív jövedelemadók jellemzik. A monetarista felfogás szerint viszont 

a nagy progresszivitás teljesítmény visszafogó hatású, így alkalmazása nem ajánlott. 

Lineáris adópolitika esetén az adókulcs független az adóalaptól. Előnye, hogy 

versenysemlegességet tud biztosítani a vállalkozások részére. A degresszív 

adópolitika jellemzője, hogy az adóalap növekedésével az adókulcsok csökkennek. 

Ez ellentmond a haszon és fizetőképesség elvének is ezért a legkevésbé 

alkalmazzák.  

 

1.5. Az adózás hatása a gazdasági folyamatokra14 

 

Az adózás elemzésekor szem előtt kell tartanunk azt az általános összefüggést, 

amely szerint minél kidolgozottabb egy feltételrendszer, annál bonyolultabb annak 

elemzése. Ennek megfontolásával, mindig azt a legegyszerűbb modellt kell 

kiválasztani, amely már képes a vizsgálandó probléma kezelésére. További fontos 

szempont, annak minél pontosabb meghatározása, hogy milyen explicit, illetve 

implicit feltételrendszert alkalmaztunk az elemzés során.  

                                                
13 Fiscal policy.  
14 Vigvári, 2005. 5.1.1. fejezetének gondolatmenetét és felépítését követve.  
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Az adózás hatásainak megítélése rendkívül összetett feladat. A mikro- és 

makroökonómia sokoldalúan, de rendkívül elvont feltételrendszerben tárgyalja az 

adózás hatásait. Értekezésemben nem célom az összes hatás bemutatása, hanem 

csak a legfontosabb és legtipikusabb pénzügyi hatások áttekintése. A hatások 

számszerűsítésére a leggyakrabban két fogalmat használnak: az adóteher és az 

adóék fogalmát. Az adóteher mikroszinten az adóalap egy egységére jutó adóval 

jellemezhető. Makroszinten két – az átlag- és a marginális érték – mutatóval 

fejezhető ki az adóteher nagysága. Az adóteher átlagértékén, az éves összes 

adóbevétel és az éves GDP hányadosát értjük. A marginális érték, – adott 

adórendszer esetén – a GDP növekedés által generált adóbevétel változását jelenti. 

Az adóék, valamely termelési tényező – például a munkaerő – esetén, az adó- és 

járulékterhelés nagyságának, valamint a teljes munkaerőköltségnek a hányadosa 

százalékos formában kifejezve.15 Az adózás gazdaságra gyakorolt hatásai közül a 

következőket vizsgáljuk: 

Jövedelmi hatás: 

Az adóztatás egyik közvetlen hatása az incidencia16, vagy jövedelem-elvonás. 

Ebben a tekintetben a két legfontosabb kérdés az elvonás mértéke, valamint annak 

ismerete, hogy e hatás hogyan oszlik meg, az elvonásban érintett különböző típusú 

szereplők17 között. A gazdasági szereplők az egyes adónemek esetén különböző 

technikákkal mérsékelhetik a hatás nagyságát.  

A gazdasági szereplők magatartására gyakorolt hatások: 

A gazdasági szereplők különböző módokon alkalmazkodhatnak az adóztatáshoz. 

Ilyen lehet, amikor helyettesítéseket hajtanak végre, vagy bizonyos eseményeket 

                                                
15 Az OECD országok közül 2007-ben Magyarországon volt a második legmagasabb adóterhelése a 
munkajövedelmeknek. A mutató értéke 54,4%-ot tett ki. Az első helyen álló Belgiumban közel 1%-kal volt 
magasabb az adóék, míg a legközvetlenebb versenytársunknak tekinthető Szlovákiában még a 38%-ot sem 
érte el a mutató értéke. (http://index.hu/gazdasag/vilag/sokad080312/)  
16 A „tax incidence” kifejezés hagyományos értelemben „adóteher-megoszlásként” értelmezhető, tágabb 
jelentésben azonban az előző fejezetben tárgyalt „hatásmegoszlás” értelemben is használható, amely nem 
zárja ki az adóztatási szempontú elemzések lehetőségét, ám alkalmassá válik az állam által nyújtott 
támogatások értékelésére is.  
17 Ezek lehetnek például különböző jövedelemmel rendelkező, különböző ágazatokban működő, vagy 
különböző országrészekben lévő, stb. szereplők.  
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időben elcsúsztatnak, valamint az adóterhet, vagy annak egy részét áthárítják. 

További lehetőség a hatások kompenzálására a teljesítmény, vagy a kínálat 

megnövelése. Az alkalmazkodás speciális esete, amikor a járandóságok egy része 

nem bérként, hanem valamilyen járulékos juttatás formájában kerül kifizetésre. Ez 

mindkét fél, a munkaadó és a munkavállaló szempontjából is jelenthet 

adómegtakarítást. Hasonló a hatása a különböző hosszú távú megtakarítások és más 

befektetések adóztatási rendszerének is.  

Egyensúlyi hatások: 

Az adózás hatást gyakorol a gazdasági egyensúlyra. Az egyik ilyen hatás az 

adóverseny, amely önkormányzati- és regionális szinten, de országok között is 

megvalósulhat. Az adóverseny azt jelenti, hogy az adott kormányzati szintek, a 

kompetenciájukba tartozó adók esetén dönthetnek azok kivetéséről, vagy éppen 

ellenkezőleg ki nem vetéséről, az adók mértékéről, az adható kedvezményekről, 

illetve mentességekről. Ezek jelentős különbségeket eredményezhetnek az egyes 

települések, régiók, országok között, a vállalkozások telephelyválasztását illetően, 

akár lakossági migrációt is kiváltva. Ennek következménye az adókapacitásban 

keletkező különbségek által okozott hatás, amely egyes települések, régiók, de 

országok esetén is, az adott költségvetési szint pozícióját kedvezőtlenül 

befolyásolhatja.  

Korrekciós hatások: 

A korrekciós adók feladata a negatív externáliák internalizálása. Ilyen adók a 

meg nem újuló erőforrások és környezetszennyező termékek adója. Másik fontos 

területe a korrekciós hatásoknak a gazdasági szerkezetre gyakorolt hatás. Ennek 

fontos eszköze az implicit támogatás, amely a gyakorlatban az adókedvezmények és 

adómentességek biztosítását jelenti. Ezek jellemzően ágazati, vagy regionális 

preferenciák érvényesítését, illetve a K+F tevékenység ösztönzését szolgálják.  

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy az adórendszer közvetlenül, de közvetve 

is meghatározó hatást gyakorol a gazdaságra. Áttételes hatást gyakorol például az 
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inflációra és így a pénzstabilitásra, közvetlenül befolyásolva ezzel az egyes 

vállalkozások, régiók, vagy országok versenyképességét. Az adórendszer 

megtervezésénél és végleges kialakításánál nem lehet tehát a fenti megállapításokat 

figyelmen kívül hagyni. Fontos, hogy a döntéshozókat milyen szempontok 

motiválják az adórendszer és az aktuális adópolitika kialakításánál. A tét nem 

kevesebb, mint annak eldöntése, hogy milyen lesz a pénzügyi forrásszerkezet 

meghatározó része, amelyből fedezni kívánjuk a mindenkori kiadásokat.  
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2. Hatásvizsgálat18 

„Semmilyen szél nem kedvez annak,  

aki nem tudja, milyen kikötőbe tart.” 

Seneca 

 

A hatásvizsgálat az evolúciós fejlődésünk része. Tudattalanul vagy tudatos 

formában az élőlények mindig is a túlélésért, az egyre kedvezőbb körülmények19 

eléréséért küzdöttek és küzdenek ma is. Az emberi közösségekben az egyéni 

érdeket egyre inkább felváltotta a csoportérdek. A sikeresebb csoportok jobb 

becslést végeztek és hatékonyabban tudtak viselkedni20, érdekeik érvényesítését 

illetően. A későbbi tudományos-technikai fejlődés során, olyan új szervezetek jöttek 

létre, amelyek működéséhez az addigi döntésekhez képest nagyságrendekkel több 

szempont figyelembevételére volt szükség. A huszadik század további fejlődése 

pedig megteremtette a tudományos feltételét annak, hogy a – korábban szinte 

kizárólag az intuitív képességeknek tulajdonított – döntéshozatal megalapozott, 

megtanulható, átlátható módon is megvalósulhasson.  

A források minden helyzetben meglévő szűkössége – mint kényszerítő erő – úgy 

hatott a közgazdaságtan fejlődésére, hogy egyre kifinomultabb módszereket 

dolgozott ki21 és alkalmazott a költségvetési és egyéb gazdasági hatások 

előrejelzésére és elemzésére. A jól működő demokráciákban a társadalmi 

egyeztetési mechanizmusok során, az érdekeltek kikényszerítik a döntéshozatal 

megalapozottságát elősegítő, egyre tökéletesedő hatásvizsgálati gyakorlat 

kialakulását (Kovácsy, 2005. 39. o.).  

 

                                                
18 A fejezet felépítésében Kovácsy Zsombor - Orbán Krisztián: A jogi szabályozás hatásvizsgálata című 
könyvének logikai felépítését követem.  
19 Lét- és fajfenntartás.  
20 Ma ezt asszertív viselkedésnek nevezzük.  
21 Illetve vett át más tudományterületekről (a pszichológiától a matematikán és fizikán át a mérnöki 
tudományokig) és integrálta azokat a közgazdaságtanba.  
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2.1. A hatásvizsgálat alapjai  

 

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) definíciója 

szerint a hatásvizsgálat egy információkon alapuló, elemző megközelítése a becsült 

költségeknek, következményeknek és a szabályozó eszközök „mellékhatásainak”, 

egyedi, váratlan következményeinek. Arra is alkalmas, hogy mérje a már hatályos 

jogszabályok tényleges költségvonzatait és következményeit (Sigma Paper: No. 31, 

OECD 2001).  

A hatásvizsgálatok fő feladata, hogy elősegítse a lehetséges alternatívák közötti 

döntést. Magyarországon törvény22 szabályozza a jogszabályok előzetes és utólagos 

hatásvizsgálatának szükségességét. A törvény megfogalmazása szerint a 

jogalkotónak előzetesen is meg kell vizsgálnia az adott rendelkezés társadalmi-

gazdasági hatásait és folyamatosan figyelemmel kell kísérnie a jogszabály 

hatályosulását, hatékonyságát, majd a tapasztalatokat hasznosítania kell a 

jogalkotási folyamatban.  

 

2.1.1. A hatásvizsgálat célrendszere 

 

A konkrét jogszabályokhoz tartozó hatásvizsgálatok célja, segíteni a 

megalapozottabb döntéshozatalt. Ennek érdekében az elemzések:  

• átfogó képet nyújtanak az adott szabályozó eszköz hatásairól,  

• a szükséges, illetve lehetséges mértékig pénzben fejezzék ki a hatásokat, 

ezáltal jobban összehasonlíthatóvá téve az egyes elemeket,  

• rámutatnak olyan társadalmi, gazdasági hatásokra, következményekre, 

amelyekkel egyébként csak korlátozott mértékben foglalkoznának,  

                                                
22 A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény (Jat.) 
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• feltárnak olyan jelenségeket, amelyek nem közvetlenül kapcsolódnak az 

adott szabályozáshoz, illetve csak áttételesen érintenek bizonyos csoportokat,  

• elősegítik az érdemi konzultációt a jogszabályalkotók és az adott szabályozás 

hatásaival kapcsolatban hasznos információval rendelkező személyek között.  

Összefoglalva, a szabályozás hatásvizsgálata olyan információgyűjtő-elemző 

folyamat, amelynek elsődleges célja a szabályozások eredményességének 

növelése. A fogalmi tisztaság érdekében fontosnak tartom megemlíteni, hogy a 

hivatkozott jogszabály és általában a hatásvizsgálattal foglalkozó tanulmányok 

következetesen „hatékonyságot” említenek. A hatékonyságot23 azonban külön kell 

választanunk az eredményességtől24. Ez utóbbi értékelésénél az outputokat kell 

összevetni a célkitűzésekkel, más szóval az eredményesség egy adott tevékenység 

szándékolt és tényleges hatása közötti kapcsolat kifejezését jelenti. A hatékonyság 

értékelése esetén azonban, az outputokat az inputokhoz hasonlítjuk, vagyis azt 

vizsgáljuk, hogy a beavatkozás eredményeként megvalósult termékek, 

szolgáltatások vagy egyebek, hogyan aránylanak az előállításukhoz felhasznált 

erőforrásokhoz. (Vigvári, 2005. 365. o.)  

A fentiek alapján könnyű látni, hogy ha egy hatásvizsgálat elsődleges feladata a 

döntéshozók segítése egy olyan szabályozás megalkotásában, amely hatásaiban 

nettó társadalmi jóléti többletet eredményez, akkor ennek a folyamatnak a „jóságát” 

az eredményesség fejezi ki a legegzaktabban.25  

A gyakorlatban a hatásvizsgálatok két alapvető esetét különböztethetjük meg:  

• ha az adott terület még nem szabályozott, de a társadalmi, gazdasági 

változások indokolják a beavatkozást,  

• ha az adott kérdéskörben már jelen vannak regulatív elemek, de a változások, 

illetve a szabályozás beigazolódott hiányosságai miatt ezek már nem 

megfelelőek.  

                                                
23 Az angol „efficiency”-nek megfelelő fogalom.  
24 Ezt a fogalmat az „effectiveness” fejezi ki.  
25 A szakirodalomból átvett hivatkozásaimban megmaradtam az eredetei megfogalmazásnál, vagyis a magyar 
fordításokban helytelenül elterjedt „hatékonyság” fogalmánál.  
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Az első esetben előzetes hatásvizsgálatról beszélünk, tehát még hatályban nem 

lévő szabály későbbi, várható hatásait próbáljuk meg előrejelezni. Ilyenkor kiemelt 

szerepe van a becsléseknek, mert a szabályozás jövőbeni hatásai tekintetében nem 

állnak rendelkezésünkre tényanyagok. Hasznos információval szolgálhatnak a 

hasonló társadalmi viszonyok körében megvalósult megoldások, így a külföldi 

tapasztalatok alapulvétele.  

A második, az utólagos hatásvizsgálat esete, amelynél egy már meglévő 

szabály tényszerű következményeit vizsgáljuk. A módszer kiemelten alkalmazható 

az újraszabályozások, módosítások és hatályon kívül helyezések előkészítésében, 

eredményei jól visszacsatolhatók a jogalkotási folyamatba.  

Abban a speciális esetben, ha egy területen felmerül a szabályozás igénye, de a 

probléma jellege többféle szabályozási lehetőséget kínál, akkor a leghatékonyabb 

eszköz megválasztása érdekében szintén indokolt hatásvizsgálatot végezni a 

megfelelő szabályozóeszköz kiválasztása érdekében. A gyakorlatban emellett olyan 

esetek is előfordulhatnak, amikor a szabályozás félreértésre adhat okot, vagy a 

társadalmi igényeket nem megfelelő módon elégíti ki. Ezeket az eseteket a konkrét 

problémaelemzés keretében szintén a hatásvizsgálati módszerek speciális 

alkalmazásával lehet megvizsgálni. Ilyenkor azt a kérdést célszerű feltenni, hogy az 

adott probléma ténylegesen a jogalkotási hiányosság hatásaként jött-e létre? 

(Kovácsy, 2005. 24-28. o.)  

Az egyes csoportok különbséget mutatnak mind a cél, mind az alkalmazott 

eszközrendszer tekintetében. Az egységes hatásvizsgálati módszertan keretében 

bemutatásra kerülnek mind az előzetes, mind az utólagos, mind pedig a speciális 

hatásvizsgálati helyzet sajátosságai.  
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2.1.2. A hatásvizsgálat eszközrendszere  

 

A társadalomtudományi kutatásokban gyakran jelentkező problémával a 

hatásvizsgálat során is találkozunk. Nevezetesen azzal, hogy a vizsgálandó 

szabályok egy része nehezen számszerűsíthető, így az általuk indukált szociológiai, 

pszichológiai és egyéb hatások pénzben való kifejezhetősége problémát jelent. A 

problémát tovább fokozza, hogy ezeknek a hatásoknak a jelentősége sok esetben a 

gazdaságilag értékelhető következményekhez képest nem elhanyagolható 

nagyságrendű. Emiatt fontos, hogy a kvantitatív eredmények is kellő hangsúlyt 

kapjanak a hatásvizsgálatban.  

Fő elemzési metódusként természetesen szükség van a klasszikus gazdasági 

hatáselemzés módszereire, amelyek alkalmazásához, alapvető statisztikai és 

közgazdasági ismeretek szükségesek. Egy szabályozás bevezetésének vagy 

megváltoztatásának valódi költségei és hasznai azonban mindig túlmutatnak a 

mérőszámokkal kifejezhetőség határán. Az egészségnyereség, a környezeti értékek 

megőrzése és egyéb, pénzben nehezen vagy alig kifejezhető tényezők 

figyelembevételénél törekedni kell arra, hogy a lehetőségekhez mérten mindent 

igyekezzünk azonos dimenzióban szerepeltetni. Ahol azonban ez erőltetett 

eredményekhez, értékválasztástól függő, erősen szubjektív következtetésekhez 

vezet, ott a különböző mibenlétű költségek és hasznok korrekt összevetése lehet a 

cél (Kovácsy, 2005. 29. o.). A gazdasági hatásvizsgálat egyik legnagyobb előnye, 

hogy a különféle területeken jelentkező következmények megjelenítésével, egyesítő 

szerepet játszik.  

A társadalmi hatásvizsgálatok a különböző társadalmi csoportokra vonatkozó 

minőségi és mennyiségi elemzések elvégzését jelentik, amelyek láthatóvá teszik a 

vizsgált intézkedések hatásait26 az emberi közösségek számára.  

                                                
26 Például az egyes csoportok veszélyeztetettségét.  
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A jog hatékonyságának vizsgálatai a hatásvizsgálatok speciális területét 

képezik. Segítségével megállapítható a tervezett szabály és a társadalmi 

gondolkodás kompatibilitása, továbbá feltárhatók a jogszabályok „sikerének” 

összetevői (Kovácsy, 2005. 30. o.).  

A hatásvizsgálatok körében, módszertanilag a legmagasabb szinten kidolgozott 

terület a környezeti hatásvizsgálat.27 A rendszer alkalmas arra, hogy bármilyen 

projekt vagy szabály hatásait illetően átfogóan értékelje az ember és az ő természeti, 

társadalmi környezete szempontjából jelentőséggel bíró tényezőket.  

Az egészségi hatások vizsgálata szorosan kapcsolódik a környezeti hatások 

elemzéséhez. Elvégzésre sok esetben azzal egyidejűleg kerül sor. A módszer 

általánosan használja a minőséggel korrigált életévek (QALY)28 fogalmát, amely az 

egészségnyereség, mint az egyik lehetséges következmény kifejezésének 

lehetőségét jelenti. Másik ismert fogalma, a korlátozottsággal korrigált elveszített 

életévek (DALY)29, amelyet az érintettek különböző tevékenységek elvégzésére 

való képességeinek megítélésére használnak (Kovácsy, 2005. 172. o.).  

Említést érdemel még a technológiai hatáselemzés, amely a különböző szintű 

innovációk esetében foglalkozik a fejlesztés irányainak és hatásainak komplex 

elemzésével. Az elemzések során fő szempontként jelentkezik azoknak a globális 

társadalompolitikai szempontoknak – mint környezetvédelem, munkaerőhelyzet, 

értékrendszerek, élettér, természeti erőforrások, stb. – a figyelembevétele, 

amelyeken keresztül a technikai-technológiai változások pozitív és negatív hatásai 

tágabb körben értelmezhetők és értékelhetők.  

 

                                                
27 A Strategic Environmental Assessment (SEA) önmagában is teljes elemzésre ad lehetőséget. A 
szabályozás komplex hatásvizsgálatában pedig módszerei és egyes elemei használatosak.  
28 Qualty Adjusted Life Year.  
29 Disability Adjusted Life Year.  
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2.1.3. A hatásvizsgálat folyamata 

 

A megismert célok elérését szolgálja a bemutatott eszközrendszer. Fontos 

azonban megjegyezni, hogy a hatásvizsgálat célrendszerét meg kell különböztetni a 

szabályozás célrendszerétől. A hatáselemzés elvégzése előtt mindig tisztázni kell, 

hogy:  

• melyek azok a területek, amelyeken a jogszabály-előkészítő a kívánt célt el 

akarja érni,  

• mekkora erőforráskeret, illetve milyen eszközrendszer használható fel a cél 

elérése érdekében,  

• milyen időtartam áll rendelkezésre a megfogalmazott célok teljesítésére? 

Csak a szabályozás célrendszerének tisztázása után kezdődhet a hatásvizsgálati 

projekt megtervezése. Végül a szakmai-elemzési és a projektmenedzsment típusú 

feladatok integrációjaként valósul meg a tényleges hatásvizsgálat. A folyamat jól 

megjeleníthető a kettős hatásvizsgálati lánc segítségével, amely a vizsgálat 

elvégzésének egyszerűsített sémája. A „kettősség” a szakmai végrehajtási lánc30 és 

a projektmenedzsment lánc31 különválasztásából ered.  

 

                                                
30 Ebben elsősorban a hatásvizsgálat előfeltételeit képező tevékenységek jelennek meg.  
31 A végrehajtási lánccal együtt értelmezhető háttérmunkálatokat megjelenítő tevékenységsor, amely a 
hatásvizsgálati projekt összehangolt elvégzését biztosítja.  
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2.1.4. Hatásvizsgálat a magyar közigazgatásban 

 

Hazai és nemzetközi kutatások eredményeinek ismeretében azt mondhatjuk, 

hogy a magyarországi piaci32 és nem piaci33 szereplőknek indokolatlanul 

nagyszámú és csak jelentős ráfordítással „leküzdhető” bürokratikus és egyéb 

akadállyal kell szembenézniük a mindennapi működésük során. Az ország 

versenyképességének növelése érdekében megfogalmazott célok teljesüléséhez 

szükség van az ilyen jellegű terheknek a strukturált felmérésére és csökkentésére.  

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény hatáselemzési kötelezettséget 

meghatározó rendelkezései rendkívül heterogén színvonalon, illetve sok esetben 

egyáltalán nem érvényesülnek a gyakorlatban. Ennek okai elsősorban a következő 

tényezőkben keresendők: 

• A politikai célok mielőbbi elérésének szándéka, a kormányok rövid távú 

teljesítménykényszere rányomja a bélyegét a közigazgatási szakapparátus 

munkavégzési kultúrájára. A megrendelésre összeállított koncepciók, ha 

tartalmaznak is valamiféle hatásbecslést, az sok esetben a kívánt irányvonal 

alátámasztását szolgálja.  

• A magyar közigazgatásban a törvényi kötelezettség ellenére nem alakult ki 

az a tudományosan megalapozott, jól alkalmazható szempontrendszer, amely 

alapjául szolgálhatna a magas színvonalú, egységes hatásvizsgálati 

tevékenységnek. (Kovácsy, 2005. 37. o.)  

Egy elfogadott és támogatást élvező kormányzati program még nem elegendő 

bizonyíték arra, hogy a program több hasznot hoz a társadalom számára, mint 

amennyibe kerül. Szükség van a program körültekintő és tárgyilagos költség-haszon 

elemzésére. A tapasztalatok ugyanis azt mutatják, hogy egy jól megtervezett és 

végrehajtott hatásvizsgálat úgy változtatja meg a döntési folyamat logikáját, hogy 

                                                
32 Kis- és középvállalkozások.  
33 Főként lakosság.  
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pontosabbá teszi a probléma megfogalmazását és tágabb összefüggésekre irányítja 

rá a döntéshozók és a társadalom figyelmét.  

Noha a költség-haszon elemzés önmagában se nem szükséges, se nem elégséges 

eszköze egy ésszerű állami politika megalkotásának, jól használható keretet 

teremthet egy következetesen felépített információáramláshoz, és ily módon 

nagymértékben javíthatja a politikai elemzés folyamatát és annak végtermékeit 

(Arrow, 1996. 221. o.).  

 

2.1.5. Hatásvizsgálatok a nemzetközi gyakorlatban, néhány ország 

példája alapján 

 

Az egyes országok által alkalmazott hatásvizsgálati modellek megközelítési 

módjai, lényegüket és súlypontjaikat illetően nagymértékben különböznek. A 

huszadik század 60-as, 70-es éveiben a környezeti hatásvizsgálatok jelentették a 

módszer egyik legfontosabb alkalmazási területét és a későbbi komplex elemzések 

forrásanyagát. Napjaink tendenciáira az a jellemző, hogy a nemzetközi 

szervezetek34 a tagállamaikban széleskörűen hasznosítható hatásvizsgálati 

modelleket, valamint speciálisabb részterületekre alkalmazható útmutatókat, 

kézikönyveket és minta-hatásvizsgálatokat dolgoztak ki.  

Az Amerikai Egyesült Államokban mind központi, mind tagállami szinten a 

legfejlettebbnek mondható a hatásvizsgálat elmélete és gyakorlata. A korábban 

elterjedt pénzügyi szemléletet felváltotta az ágazatonként kidolgozott protokollok és 

részletes hatásvizsgálati eljárásrendek rendszere, amelyek egyre jobban figyelembe 

veszik az interszektorális és interdiszciplináris szempontokat. A költség-haszon 

elemzések elvégzésével a különböző alternatívák egymással összevethetővé válnak, 

amelynek egyenes következményeként lekövethetők a döntések hatásai a különböző 

                                                
34 Például az OECD országok „legjobb módszerei”. Lásd: irodalomjegyzék.  



 36 

társadalmi csoportokra, családokra, emberi jogokra, vagyis a vizsgálat tárgyától 

függően bármilyen területre. (Kovácsy, 2005. 39. o.)  

Az USA eddigi tapasztalatait összefoglalva elmondható, hogy a 

szabályozórendszer reformprogramjának sikeres megvalósítása erős politikai akarat 

és elkötelezettség függvénye. A tartós és jelentős változások eléréséhez a 

mindenkori elnök, a közvélemény és a kongresszus együttes támogatása szükséges. 

Ezek hiányában nem lehet fenntartani a társadalmi támogatottságot olyan 

programok esetén, amelyek összetettségüknél fogva nehezen áttekinthetők, 

ugyanakkor ki vannak téve különböző érdekcsoportok heves támadásainak.  

A reform legfontosabb tanulsága, hogy a tartós sikernek két alapvető feltétele 

van: 

• Az elvégzett hatásvizsgálatnak megkérdőjelezhetetlen tárgyilagosságúnak, 

minőségűnek és hitelességűnek kell lennie.  

• A reformokat megvalósító folyamatoknak minden érdekelt fél számára 

biztosítania kell az áttekinthetőséget, a méltányosságot és nyitottságot.  

Csak ezeknek a feltételeknek a teljesülése esetén lehet számítani a gazdasági 

hatékonyság és növekedés széles körű társadalmi támogatottságára. Enélkül, a 

szabályozási politikában kialakul egy szűk csoportérdek dominanciája és ezek az 

érdekcsoportok a továbbiakban nem az erőforrások bővítéséért, hanem a szűkösen 

rendelkezésre álló erőforrások elosztásáért szállnak harcba egymással (Morrall, 

1997).  

Kanadában 1976-ban fogadták el a költség-haszon elemzések elvégzésének 

módjáról szóló útmutatót. A legfontosabb szabályozások társadalmi és gazdasági 

hatásvizsgálatára vonatkozó követelményeket pedig 1978-ban vezették be. A 

nyolcvanas évek közepén, a szabályozási rendszer reformja keretében dolgozták ki 

a kormányzás egész intézményrendszerére kiterjedő szabályozási politikát. Az 

akkor elkezdett reform, fontos eszköze lett a kanadai kormány gazdasági 

tevékenységének, a munkahelyteremtés és a gazdasági növekedés támogatásának. A 
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reform során rendkívül kedvező tapasztalatokat szereztek. Az új szemlélet 

módosította a minisztériumok jogalkotási kultúráját, amelynek legjelentősebb 

következménye az lett, hogy a rendelkezésre álló erőforrásokat a legmeghatározóbb 

hatások elemzésére és a legfontosabb szabályozások megalkotására fordíthatták.  

A kanadai gyáriparosok szövetsége dolgozta ki az üzleti hatásvizsgálatot 

(BIT)35, amelynek segítségével a kormányzat, az üzleti körök rendelettervezetekre 

vonatkozó visszajelzéseinek megismerésével értékeli a szabályozások hatását a 

vállalkozásokra. A BIT meghatározza a cégek közvetlen költségeit, felméri, hogy a 

szabályozás hogyan érinti a cégek működését, szervezetét és innovációs 

tevékenységét. Visszacsatolásként pedig lehetőség van arra, hogy az érdekeltek 

javaslataikkal mérsékelhessék a szabályozás hatását az üzleti vállalkozásokra.  

A BIT mellett, annak mintájára és az ott megszerzett tapasztalatokat 

felhasználva fejlesztették ki a munkahelyi hatások értékelésére alkalmas eszközt a 

WIT36-et, amely minden olyan változást eredményező kezdeményezés vizsgálatára 

kiterjed, amely valamilyen formában érinti a munkahelyeket.  

Az Egyesült Királyságban 1988 óta új integrált átfogó hatásvizsgálati rendszert 

alkalmaznak. Minden, az üzleti életet vagy nonprofit szervezetet érintő jogszabály 

esetén kötelező a hatásvizsgálat. 2004-től pedig a közszféra szabályozása esetén is 

el kell végezni a hatásvizsgálatot. A kormányzati egyetértést igénylő kérdésekben 

nem születhet konszenzus a hatásvizsgálat megfelelőségének hiányában.  

A szabályozási reformot érintő kormánypolitika megvalósításáért felelős az 

Egyesült Királyság kabinetirodájában működő „Better Regulation Unit”37. Emellett 

az egyes minisztériumok is létrehozták saját hatásvizsgálati egységeiket. Az 

egységek viselik a felelősséget a jogalkotási reformelképzelések hatékony 

megvalósításáért és az utólagos hatásvizsgálatok elvégzéséért is.  

                                                
35 Business Impact Test.  
36 Workplace Impact Tool.  
37 A jogi szabályozás színvonalának emeléséért felelős egység.  
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Az általuk alkalmazott módszer a szabályozásnak való megfelelés költségeinek a 

becslésére (CCA)38 irányul. A CCA együttesen alkalmazza a mennyiségi és a 

minőségi elemzést. Legfontosabb információs egysége a vállalkozás megfelelési 

költségeinek pénzben kifejezett értéke. A módszer legfontosabb erőssége, hogy 

hatékony megoldást kínál a szabályozási reform problémáira úgy, hogy segít fényt 

deríteni az addig ismeretlen költségekre és megtakarítási lehetőségekre. A kapott 

eredmények függvényében szorgalmazza a politikai elképzelések mindenkori 

felülvizsgálatát.  

1995-ben Ausztráliában jóváhagyták a gazdasági verseny alapelveiről (CPA)39 

szóló megállapodást, amelynek célja a gazdasági verseny ösztönzése és fenntartása 

volt. A megállapodás szellemében kidolgozott reformok a hatékonysági mutatók 

javítására és a közösségi jólét fokozására szolgáltak. A CPA egyik fontos eleme, 

hogy kötelezi a kormányt a törvényhozás programjainak felülvizsgálatára. 

Ausztráliában, a versenyt korlátozó intézkedések feltérképezését és ezek kiszűrését 

tartják a legfontosabbnak. Azokat a törvényben rögzített korlátozásokat vizsgálják, 

amelyek megakadályozzák vagy megakadályozhatják az egyes piaci szereplőket 

abban, hogy az ár, minőség, mennyiség, szolgáltatás vagy műszaki újítás 

vonatkozásában versenyezzenek a többi piaci szereplővel (Hilmer, 1997).  

A piaci versenyre gyakorolt hatások vizsgálatán és a kockázatelemzésen túl, az 

ausztrál hatásvizsgálatokban gyakran kiemelt hangsúlyt kap a természeti környezet 

és azok értékeinek megőrzése, valamint a fenntartható fejlődés és az emberek 

életminőségének javítása.  

A vizsgálatok hasznossága Ausztrália számára a fokozott termelékenységben, az 

alacsonyabb fogyasztói árakban, a nagyobb választékban, az erőteljesebb 

innovációban, a magasabb reáljövedelmekben, valamint a nagyobb gazdasági 

növekedésben mutatkozott meg.  

                                                
38 Compliance Cost Assessment.  
39 Competition Principles Agreement.  
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Hollandia hatásvizsgálati gyakorlatát három alapvető módszer rugalmas 

alkalmazása jellemzi. Ezek a gazdasági és üzleti elemzések, a környezeti 

hatásvizsgálatok, valamint a fenntarthatósági és a bevezetés terheit érintő 

vizsgálatok (Kovácsy, 2005. 41. o.). Utóbbi módszer az üzleti hatások tesztje 

(BET)40 néven vált ismertté. A BET az üzleti közösségekre, a piaci 

tevékenységekre, valamint a társadalmi és gazdasági fejlődésre irányuló 

jogszabálytervezetek következményeinek világos leírását teszi lehetővé. Segítséget 

nyújt a vállalkozások számára abban, hogy a szükséges minimumra csökkentsék 

azoknak az adminisztrációs terheknek41 a költségét, amelyek az adott jogszabály 

végrehajtása érdekében merültek fel.  

A BET a jogszabálytervezetekhez kötelezően tanulmányozandó nyolc pontból 

álló ellenőrzési jegyzéket foglal magában, amely a javaslatok szándékolt és nem 

szándékolt hatásainak jellegét és mértékét körvonalazza. (OECD, 1997) 

Szintén Hollandiában került kidolgozásra az Európa Tanács által átvett és az 

Európai Unió számos tagállamában42 is alkalmazott módszer, az egyszerűsített 

költségmodell (SCM)43. Az SCM modell szerinti megközelítés lehetőséget teremt 

arra, hogy az adott jogszabályokból adódó kötelezettségek teljesítése érdekében, az 

érintett szereplők által elvégzett tevékenységek rendszerszerűen összegyűjtésre, 

valamint számszerűsítésre kerüljenek, ezáltal összehasonlítható, világos és a további 

elemzési feladatokat megkönnyítő eredmények álljanak rendelkezésre.  

A módszer alkalmazásával meghatározható, hogy a kötelezettségek teljesítése 

következtében milyen költségteher keletkezik az adott iparágban, így az egyes 

jogszabály-módosítások eredményei számszerűsítve is megjelennek.  

Az Európai Unió hatásvizsgálati tevékenységében kiemelkedő szerepet játszik 

a „Better Regulation” szemlélet44, amely a szabályozás hatásvizsgálatának 

                                                
40 Business Effects Test.  
41 Elsősorban az eljárási és igazgatási aktusokkal járó személyi költségekről van szó.  
42 Magyarországon is.  
43 Standard Cost Model (SCM).  
44 Amelyet magyarul a „jogi szabályozás minőségének fejlesztéseként” lehet a legjobban körülírni.  
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módszertani megalapozása és gyakorlatának fejlesztése, valamint a jogszabály-

előkészítés során alkalmazott konzultációs mechanizmusok tökéletesítése útján 

kívánja a közösségi jog színvonalát emelni a minél kedvezőbb gazdálkodási és 

versenyfeltételek kialakítása és általában a hatékonyabb szabályozás megteremtése 

érdekében. A „Better Regulation” fogalomkörhöz szorosan kapcsolódik a 

hatásvizsgálati indikátorok fejlesztése. Ezen a területen a versenyképességi 

dimenzió vizsgálata egyre jelentősebb szerepet játszik.  

Speciális esetként jelentkezik a közösségi jog nemzeti alkalmazásának kérdése. 

Itt elsősorban az tisztázandó, hogy az alkalmazandó rendelkezések egyértelműen 

meghatározottak45, vagy rendelkezésre áll egy valamekkora mozgástér a közösségi 

szabályoknak leginkább megfelelő, ugyanakkor a nemzeti sajátosságokat is 

figyelembe vevő jogi környezet kialakításában46. (Kovácsy, 2005. 42. o.) 

 

2.2. A hatásvizsgálat eszközei47 

 

A társadalomtudományokban sokféle módszer áll a kutatók rendelkezésére. 

Minden módszer rendelkezik több-kevesebb előnnyel, mindegyiknek vannak 

erényei, de ugyanakkor a legtöbb esetben fogyatékosságai is. Ismert tény, hogy 

bizonyos területek vizsgálatára vannak alkalmasabb és kevésbé alkalmas 

módszerek. Fontos tehát a kutatási módszer jó megválasztása, hogy egyáltalán 

eredményt lehessen elérni. Eredménynek, az adatok elemzéséből kapott 

következtetések levonását tekinthetjük.  

A hatásvizsgálatok – mint a legtöbb kutatási metódus – elvégzéséhez 

elengedhetetlen az alapvető statisztikai fogalmak és módszerek ismerete. Ezek 

                                                
45 Ez a helyzet a közösségi rendelkezések esetén.  
46 Ez az irányelvek esete.  
47 A hatásvizsgálati módszerek alkalmazásához elengedhetetlenül szükséges statisztikai alapismeretek 
összefoglalását az I. számú melléklet tartalmazza.  
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segítségével alkothatunk sokaságokat, képezhetünk osztályokat és határozhatjuk 

meg az egyes változók között a fennálló kapcsolatokat, azok erősségét és jellegét.  

A tényleges gazdasági, társadalmi, jogi, környezeti, egészségi, vagy technológiai 

hatásvizsgálatot, az adatok tudományos rendszerezését követően, a vizsgálandó 

probléma jellegéből adódó módszerekkel végezzük el.  

 

2.3. A hatásvizsgálat típusai 

 

A szabályozás a kormányzat kezében egy olyan potenciális eszköz, amely segíti 

a közpolitikai célkitűzések megvalósítását. A szabályozás hatásvizsgálatának 

legfontosabb célja, hogy a célkitűzések megvalósításához szükséges erőforrás-

szükségletet meghatározza, továbbá megállapítsa, hogy az egyes érintettek részére 

várhatóan48 vagy a meglévő tapasztalatok alapján49 mekkora pénzügyi és egyéb 

dimenziókban kifejezhető haszonnal, illetve költséggel jár a vizsgált jogi norma 

alkalmazása. A hatásvizsgálat másik, szintén nem elhanyagolható fontosságú célja, 

hogy milyen társadalmi csoportokat és milyen módon érint a szabályozás és az 

megfelel-e a jogalkotó eredeti szándékának.  

Az OECD ajánlása szerint az Ausztrál Nemzetközösség által készített útmutató 

az egyik legjobb összefoglalója annak, hogy a szabályozási hatásvizsgálatnak mivel 

kell foglalkoznia. Eszerint a hatásvizsgálat célkitűzéseit a következő kérdésekre 

adott válaszokkal kell meghatározni: 

• Mi a megoldásra váró probléma? 

• Miért van szükség kormányzati cselekvésre a probléma korrigálásához? 

• Melyek a kormányzati cselekvés célkitűzései? 

                                                
48 Ebben az esetben előzetes hatásvizsgálatról beszélhetünk.  
49 Ez alatt az utólagos hatásvizsgálatot értjük.  
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• Rendelkezésre áll-e hatályos szabályozás az adott problémakörben? Ki 

adminisztrálja azokat? 

A választást segítő további megvizsgálandó kérdések: 

• A probléma megoldása érdekében milyen lehetőségeket tanulmányozzanak? 

• Melyek azok a korlátozások, amelyek miatt bizonyos lehetőségek esetleg 

nem megvalósíthatók? 

A konkrét hatásvizsgálatnak a következő területeket kell érintenie: 

• Kiket érint a probléma és valószínűleg kiket fognak érinteni a megoldási 

javaslatok? 

• Az egyes javasolt lehetőségek hogyan befolyásolják a hatályos 

szabályozásokat és a szabályozóhatóságok szerepét? 

• A javasolt megoldási lehetőségek valószínűsíthető hasznainak és 

költségeinek megállapítása és kategorizálása.  

• Annak meghatározása, hogy valószínűleg mely csoportok tapasztalják ezeket 

a hasznokat és költségeket és ennek milyen mértékű a hatása. Amennyiben 

lehetséges, akkor e hatások mennyiségi meghatározása.  

• Az elosztási hatások megállapítása és ezeknek az érintett csoportokra való 

vonatkoztatása.  

• A javasolt lehetőségek rangsorolása az általuk előidézett hasznok és 

költségek szerint, valamint ezek megoszlásának megállapítása.  

• Az értékelés során alkalmazott adatbázisok és a fő feltételezések 

megállapítása.  

• Az egyes vizsgált lehetőségek végeredményének összegzése és annak 

indoklása, hogy egy adott lehetőséget miért preferálnak.  

Szükséges még tisztázni a végrehajtás és a felülvizsgálat kérdéseit. Ezek: 

• Hogyan kerül végrehajtásra a preferált lehetőség? 
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• A preferált lehetőség a felhasználók számára világos, következetes, átfogó és 

érthető-e? 

• A későbbiekben hogyan és milyen gyakran értékelik majd a preferált 

lehetőség hatékonyságát? 

• Ha a preferált lehetőség elsődleges jogszabály formáját ölti, lesz-e beépített 

rendelkezés a törvény felülvizsgálatára vagy hatályon kívül helyezésére egy 

bizonyos idő eltelte után? 

Végül az összegzésnek a következőkre kell kitérnie: 

• Az egyes lehetőségek értékelésének rövid összefoglalása. 

• A preferált cselekvési alternatíva azonosítása és a választás indoklása.  

• A következtetés alapjául szolgáló feltételezések rövid ismertetése. (Hopkins, 

1997. 136. o.)  

A továbbiakban az egyes hatásvizsgálati típusok sajátosságait vizsgáljuk meg, az 

érintkezési pontokon utalva az egymással való kapcsolatukra is.50 A bemutatandó 

vizsgálatoknál újra találkozunk az 2.1.1. fejezetben már részben tárgyalt fogalmi 

problémákkal. A magángazdaság esetén a szereplők közötti verseny a piaci 

árjelzéseken keresztül automatikusan megvalósul. A profit méri a teljesítményt, a 

jóléti hatások pedig tükröződnek a fogyasztásból származó hasznokban. Ezzel 

ellentétben, a közszektorban a piac ezen ösztönzőket nem biztosítja. A 

hatásvizsgálat szempontjából felmerül a kérdés, hogy ebben a szegmensben hogyan 

lehet értelmezni a szabályozás eredményeként létrejövő ésszerűbb gazdálkodást. A 

konszenzus eredményeként kialakult, 3„E” paradigmájának nevezett eredményesség 

(effectiveness), hatékonyság (efficiency) és gazdaságosság (economy)51 teszi 

kvantifikálhatóvá a közszektor teljesítményét. (Vigvári, 2005. 105. o.)  

                                                
50 A kapcsolat néhány esetben egyértelműen meghatározható. Más esetben az a jellemző, hogy a különböző 
típusú hatásvizsgálatok teljesen egymásra épülnek.  
51 A gazdaságosság azt jelenti, hogy a közszolgáltatásokhoz szükséges adott minőségű tényezőket a lehető 
legjobb áron szerezzék be. A legjobb ár itt nem egyszerűen az árat jelenti, hanem a fizetési feltételeket, a 
szerviz és karbantartás költségeit, valamint az üzemeltetés költségvonzatait is egyben. Az eredményesség és 
hatékonyság definíciója a jelzett fejezetben található. Ezen fogalmi tisztázás után a dolgozat további részében 
megmaradok a hatásvizsgálatoknál elterjedt fogalomrendszer használatánál.  
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2.3.1. Gazdasági hatásvizsgálat 

 

A gazdasági hatásvizsgálat a legtöbb esetben, a szabályozás hatásvizsgálatának a 

középpontjában áll. Ehhez csatlakozik a többi – társadalmi, környezeti, jogi, 

egészségi és technológiai – hatásvizsgálat pénzben kifejezhető tételeinek 

értékelése.52 A módszer alkalmazásához először a szabályozás költség- és 

haszonvonzatainak meghatározására szolgáló eljárásokat és a gazdasági 

elemzéseket segítő eszközöket kell megismernünk.  

Elsőként arra a kérdésre keressük a választ, hogy a költségdimenzió mellett, 

miért a haszon fogalmát használjuk az elemzésekben. A bevétel, a haszon, vagy a 

hasznosság fogalmát indokolt különválasztani. A hatásvizsgálatokban a bevétel 

fogalmát pénzbeli kategóriaként használjuk. A haszon, illetve a hasznosság 

fogalmát az előbbinél szélesebb értelemben, a nehezen vagy pénzben egyáltalán 

nem kifejezhető tételek leírásánál alkalmazzuk. A további vizsgálódásaink 

szempontjából fontos, hogy a haszon szó kapcsán ne elsősorban a bevételek és 

kiadások pozitív különbségére, azaz a profitra asszociáljunk.53 A költségek 

tekintetében – a haszonhoz hasonlóan – nem csak a pénzben kifejezett költségeket 

kell számításba vennünk, hanem a szabályozás tágabb értelemben vett „árát” is.  

 

2.3.1.1. Haszon és költségdimenziók meghatározása 

 

A szabályozás által generált hasznok és költségek vizsgálata az egyik 

legfontosabb aspektusa a hatáselemzéseknek, hiszen a szabályozás szükségszerűen 

terheket ró azokra, vagy hasznokhoz juttatja azokat, akikre vonatkozik. A hatások 

                                                
52 Természetesen elkülönült komplex társadalmi, környezeti, stb. vizsgálat keretében is elvégezhető az 
értékelés. Ezt a kérdést a szabályozás természete és súlypontjai alapján célszerű eldönteni.  
53 További nehézséget okozhat, hogy a haszon szó jelentése néhány, a szabályok hatásvizsgálatában 
használatos költség-haszon elemzés és más módszerek esetén pénzügyi profitra utal.  
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egy része teljesen nyilvánvalóan tetten érhető, de az úgynevezett közvetett hatások 

felderítése ennél sokkal nehezebb feladat.  

A költség fogalma alatt valamely tevékenység érdekében felmerülő erőforrás-

felhasználás pénzben kifejezett értékét értjük. A közvetlen költségről a 

felmerülésekor megállapítható, hogy melyik tevékenységet és milyen mértékben 

terheli. Azt a tevékenységet, amelyre a költség közvetlenül elszámolható, 

költségviselőnek nevezzük. Ezzel ellentétben a közvetett költségről csak a 

felmerülés helye állapítható meg egyértelműen a felmerülés pillanatában, de a 

költségviselőt terhelő mérték nem. A felmerülés helyét, a számvitelben használatos 

megfogalmazás szerint költséghelynek nevezzük.  

A szabályozás költségelemzésének az a kiindulópontja, hogy az erőforrások 

csak korlátozottan állnak rendelkezésre. Ideális esetben ezeket a korlátozott 

erőforrásokat úgy kell elosztani, vagyis olyan szabályozást kell alkalmazni, amelyik 

összességében a nettó társadalmi jólétet maximalizálja. Definíció szerint a nettó 

társadalmi jólét, a szabályozás kedvező és kedvezőtlen hatásainak különbségét 

jelenti. A különböző dimenziókban megjelenő hasznok és költségek azonban, csak 

értékválasztás54 után válnak összemérhetővé. Ebből következően a társadalmi jólét 

maximuma csak akkor határozható meg, ha az értékválasztás segítségével 

nyilatkozunk a hasznosságok és költségek egymáshoz való viszonyáról.  

A költségelemzés során értelemszerűen csak a költségekre koncentrálunk. Ekkor 

természetesen csak részlegesen közelítjük meg a problémát, de ugyanakkor 

elégséges információt kapunk arról, hogy a társadalom milyen mértékben köti le az 

erőforrásait egy adott szabályozási cél érdekében. Önmagában a költségelemzés 

nem elegendő hatásvizsgálati eszköz, értékelhető eredményt csak a hasznok 

felmérésével együtt ad. Ugyanakkor kétségtelen előnye, hogy a hasznokhoz képest 

a szabályozáshoz közvetlenül rendelhető költségek, gyakrabban fejezhetők ki 

pénzügyi dimenzióban.  

                                                
54 A hatásvizsgálatoknál elkerülendő az a szemlélet, hogy a szabályok becsült pozitív és negatív pénzben 
kifejezett hatásait egy mérleg két serpenyőjébe helyezve szülessenek meg a döntések, a gazdasági érdekeken 
túlmutató folyamatok és célok figyelembevétele nélkül.  
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A döntések során célszerű figyelembe venni, hogy a szabályozás költségei 

nőnek a szabályozás szigorodásának növekedésével. Egy optimumon túl, csak 

akkor érdemes a szigorúbb szabályozást preferálni, ha valamilyen egyéb tényező 

miatt55 megéri jelentősen emelni a költségszintet. A szabályozási költségeket az 

OECD ajánlása szerint három kategóriába sorolhatjuk. (OECD, 1997) 

Az első kategóriába a közvetlen állami költségek tartoznak. A szabályozás 

közvetlen állami költségei a költségvetésre gyakorolt hatásban fejeződnek ki. A 

költségelemzésnek ezt a fajtáját fiskális vagy költségvetési elemzésnek is nevezik. 

A fiskális elemzés a tervezett szabályozásnak kizárólag a költségvetési hatásait 

vizsgálja, amelyek azonban az összköltségnek rendszerint csak egy részét 

képviselik. Ez az elemzéstípus olyan a területen a leghasznosabb, ahol jelentős az 

állami szerepvállalás, illetve az állami irányítás több szintjén is jelentkeznek 

költségek.56 (Kovácsy, 2005. 75. o.) 

A beruházási típusú állami költségeken túl az adminisztrációs és végrehajtási 

költségeket is figyelembe kell venni. Ezek nagymértékben függnek a tervezett 

változás elfogadottságától és végrehajthatóságától. A következő kérdések 

megválaszolása annak megítéléséhez szükséges, hogy egy adott szabályozás 

igényel-e kiterjedt monitoringot: 

• Mekkora a jogszabálytervezet által érintett célcsoport? 

• Mekkora a szabály, ellenőrzés nélküli betartásának valószínűsége? 

• Mekkora az ellenállás várható szintje? 

Egy szabályozás bevezetése során azt is figyelembe kell venni, hogy annak nem 

csak a költségvetésre, hanem az egész gazdaságra is hatása lehet. Ez a hatás akár 

                                                
55 Itt újra az értékválasztás problémájával szembesülünk.  
56 A magyarországi gyakorlatra jellemző, hogy általában az állami (központi kormányzati) és az 
önkormányzati költségvetésre háruló terhek elemzése a legkidolgozottabb és általában gazdasági 
hatásvizsgálat alatt a legtöbben ezt a területet értik. Tudatában kell lennünk ugyanakkor, hogy a fenti módon 
értelmezett vizsgálat a gazdasági hatásoknak csak egy szegmensét érinti.  
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teljes egészében ellentételezheti a közvetlen költségvetési szempontokat.57 

(Kovácsy, 2005. 76. o.) 

A második szabályozási költségkategóriába a magánszférát érintő közvetlen 

költségek tartoznak. Ide sorolunk minden olyan negatív hatást, amely a szabályozás 

következtében jelentkezik a magánszektorban. A magánszférát érintő 

költségelemzéshez javasolt információgyűjtési technikák a következők: 

• Konzultáció az érintettekkel 

o A módszer előnye, hogy az érdekeltség miatt az érintettek szívesen 

vesznek részt a véleményezési folyamatban. A hátránya ugyanakkor 

az érintettség miatti szubjektív véleményalkotás.  

• Mérnöki tanulmányok költségbecslési módszere 

o Mintaüzemmódszernek is nevezik. Részletes adatok szükségesek azon 

inputok típusairól és költségeiről, amelyek a szabályozandó folyamat 

outputját eredményezik.  

• Felméréses modell 

o Olyan vizsgálatok esetén a leghasznosabb, amikor sokrétű információt 

kell begyűjteni, különböző típusú érdekeltektől.  

• Ökonometriai megközelítés58 

o A legkifinomultabb módszer. Segítségével szimulálható, hogy a 

költségek és hasznok, valamint a fogyasztói árak milyen mértékben 

változnak meg a szabályozás hatására.  

Az Európai Unió egyre inkább szorgalmazza az adminisztratív terhek 

felmérésére és azok csökkentésére irányuló hatásvizsgálatok elvégzését. A GDP 

néhány százalékát kitevő adminisztratív terhek optimalizálása a tagállamok és az 

egész Unió versenyképességét javító tényező. A probléma kezelésére az egyik 

legalkalmasabb módszer59 a Hollandiában kidolgozott „Standard Cost Model” 

(SCM), amely Magyarországon egyszerűsített költségmodell néven vált ismertté. 

                                                
57 Elég csak a korábban említett „mérlegszemléletre” gondolni.  
58 Elsősorban közgazdászok és statisztikusok használják.  
59 Az 2.1.5. fejezetben már említett módszerről van szó.  
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A módszer a szabályozás előzetes hatásvizsgálatába integrálva a leghatékonyabb. 

Segítségével megállapítható60 a vizsgált szabályozás következtében a 

vállalkozásokra háruló adminisztratív teher nagysága, a szükséges idő- és pénzbeli 

dimenzióban egyaránt.  

A harmadik költségkategória a közvetett költségek kategóriája, amely a 

szabályozás következményeként áttételesen kialakuló, gyakran a gazdasági szférán 

túlmutató társadalmi, környezeti, egészségügyi vagy egyéb hatás költségeit fejezi 

ki. A közvetlen hatásokkal jól összehasonlítható dimenzióban nagyon nehéz a 

meghatározásuk. A közvetett költségek jellemző típusai a negatív externáliák és az 

alternatív költségek.  

A negatív externáliák61 olyan nem várt költségtöbbletek, amelyek az azokat 

kiváltó gazdasági eseményeken kívülálló szereplők számára realizálódnak és 

amelyekre ezen szereplők nem rendelkeznek befolyással. Extern hatása62 bármilyen 

gazdasági eseménynek, gazdaságpolitikai intézkedésnek vagy piaci változásnak 

lehet.  

Az alternatív költség63 a szükségletek kielégítésére, a tevékenységek elvégzésére 

felhasználható erőforrások korlátozottságából adódóan, a kiválasztott tevékenység 

következtében elmulasztott legkedvezőbb alternatíva értéke.  

A költségek feltérképezése után szükségszerűen foglalkoznunk kell a 

szabályozás hasznainak megismerésével. A hasznokat mindig nehezebb megítélni 

és elemezni, mint a költségeket. A költségoldalhoz a legtöbb esetben 

meghatározható pénzösszeg tartozik. Ezzel szemben a hasznok egy jelentősebb 

része környezeti, jóléti, erkölcsi, kulturális, esztétikai és egyéb, pénzben nehezen 

vagy egyáltalán nem kifejezhető célok megvalósítását jelenti.  

                                                
60 Az adminisztratív terhet jelentő feladatokat végzők órabérének, a felhasznált időnek, a kötelezettség 
gyakoriságának és az érintett vállalkozások számának szorzataként adódik az adminisztratív teher mértéke.  
61 Extern, azaz külső hatások.  
62 Pozitív és negatív egyaránt.  
63 Vagy elmaradt haszon.  
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A hasznok pénzben való kifejezése megkönnyíti a döntéshozatalt, de abban az 

esetben nem érdemes erőltetni, ha ez zavaró mértékben torzítaná a szabályozás 

következményeinek értékelését. Ezzel együtt, ha a hasznok nem határozhatók meg 

pénzben, abban az esetben is törekedni kell egyfajta számszerűsítésre. Ez lehet egy 

intervallum besorolás, esetleg egy hasznossági rangsorba rendezés vagy valamilyen 

értékválasztás alapján az egymáshoz viszonyított arányok kifejezése. Amennyiben 

az említett formákban sem valósítható meg a számszerűsítés, akkor törekedni kell a 

minél tömörebb, kifejezőbb minőségi jellemzésre.  

Elfogadott definíció szerint a haszon megfelelő értéke annyi, amennyit a 

társadalom hajlandó fizetni az eredményért. (OECD, 1997. 195. o.) A definíció 

egyetlen problémája, hogy a gyakorlatban néhány esetben nem használható. Egy 

adott szabály bevezetése kapcsán nehéz megállapítani, hogy az „mennyit ér” az 

érintettek számára. További probléma, hogy a hatásvizsgálat hasznainak értékelése 

során, milyen mértékben vehető figyelembe az érintett csoportok véleménye. 

Felmerül tehát a társadalmi értékítélet elfogadásának megkérdőjelezése.  

Tapasztalatok szerint az érintettek bevonása mértékének növekedésével csökken 

a hasznosság-kutatás torzítása. Hátrányként jelentkezik ugyanakkor, hogy az 

érintettek nagyobb körének bevonása növeli az erőforrás-beviteli szükségletet is. 

Azt az optimális erőforrás-inputot kell megkeresni, amelynél a torzítás mértéke már 

nem csökken számottevően a vizsgálatba bevont érintettek számának növelésével.  

A szabályozás hasznait a költségekhez hasonlóan kategorizálhatjuk. A csoportok 

a következők: 

• A közvetlen állami bevételek a szabályozás, költségvetésre gyakorolt 

hatásai között jelennek meg. A szabályok által indukált bevételek becslésénél 

azonban rendkívül körültekintően kell eljárni. Ahhoz, hogy a potenciálisan 

elérhető bevételi szint teljesüljön, az egyik legfontosabb feladat a jelentős 

hatások elkülönítése a jelentéktelenektől.  
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• A magánszférát érintő közvetlen hasznok körében elsődleges jelentőségű 

az állam, illetve az önkormányzatok által a magánszemélyeknek, 

szervezeteknek, gazdasági szereplőknek juttatott kedvezményekre, 

támogatásokra vonatkozó szabályozás (Kovácsy, 2005. 84. o.).  

• Közvetett hasznok, az áttételesen jelentkező hasznok, mint például a pozitív 

externáliák. Ezek olyan nem várt hasznok, amelyek az azokat kiváltó 

gazdasági eseményeken kívülálló szereplők számára realizálódnak, és 

amelyekre ezen szereplők nem rendelkeznek befolyással. (Kovácsy, 2005. 

97. o.)  

A hatásvizsgálat célja, hogy feltárja a különböző szabályozási lépések jelentős 

gazdasági, társadalmi és egyéb hatásait, megkönnyítve ezzel a döntéshozók 

helyzetét. Azonban ha egy szabályozás külső hatásainak mérlege pozitív vagy 

negatív, akkor az torzíthatja a társadalom számára szükséges optimum felismerését. 

A gazdasági események járulékos költségeit és hasznait tehát az összes érintett 

szereplő számára érzékelhetővé kell tenni, hogy a probléma feloldható legyen. Ez 

jelenti az extern hatások belsővé tételét, azaz internalizálását. Ennek módja a 

következő lehet: 

• A felek közötti kompromisszum kialakítása 

• Jogi eszközök használata 

A kompromisszumra törekvés, csak kisszámú érdekelt esetén lehet hatékony 

megoldási mód. A jogi eszközök használata alatt azt értjük, hogy a tevékenység 

résztvevőit kötelezik a külső szereplőket érintő negatív következmények 

kompenzációjára.64  

 

 

                                                
64 Pozitív külső hatások esetén a kompenzáció nem jellemző.  
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2.3.1.2. Elemzési módszerek 

 

A haszon és költségdimenziók meghatározása után – azok felhasználásával – a 

legfontosabb hatásvizsgálati elemzési módszereket ismerjük meg. Az egyes 

elemzési technikáknak széleskörű, elsősorban nemzetközi szakirodalma van, 

amelyek ágazatonként, illetve problématerületenként változnak. A szabályozás 

jellegétől és a jogalkotók céljától függ, hogy az egyes vizsgálatok elvégzésére 

melyik módszer a legalkalmasabb. A fejezetben a módszerek rövid bemutatására 

törekedtem, a következő kérdésekre koncentrálva: 

• Milyen célra használhatók? 

• Melyek a várható eredmények? 

• Milyen eszközök használandók a vizsgálat során? 

• Milyen egyéb, a kutatást segítő módszerek léteznek? 

A szabályozás és egyéb különböző tárgykörű hatásvizsgálatok alapját képezik a 

költség-haszon elemzések (CBA)65. A módszer nagyon széles körben használható 

viszonylagos egyszerűsége miatt. Lényege, hogy a szabályozás hatásaként 

felmerülő összes hasznot és költséget meghatározzuk,66 majd összehasonlítjuk. 

Amennyiben az eredmény pozitív,67 akkor az elképzelés megvalósítása indokolt, 

ellenkező esetben elvetendő. Más megfogalmazásban, a költség-haszon elemzés 

keretében a szabályozás nettó társadalmi jólétre gyakorolt hatásait állapítjuk meg. A 

módszert jellemző tényezők a következők:  

• A közvetlen hasznok és eredmények meghatározása.  

• A pozitív és negatív externáliák feltérképezése.  

                                                
65 Cost-benefit analysis.  
66 A lehetőségeken belül törekedve a pénzben való kifejezhetőségre.  
67 Ebben az esetben a társadalom pozitív nettó hasznot realizál.  
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• Haszonoldalon a szabályozás miatt elmaradt veszteségek, költségoldalon az 

alternatív költségek68 megjelenítése.  

• A szabályozás összes releváns és jelentősnek minősített hatásának69 

figyelembevétele.  

A következő gyakran alkalmazott hatásvizsgálati módszer a költség-

hatékonyság elemzés (CEA)70. A módszer elsődleges alkalmazási területe az 

azonos hatást kiváltani szándékozó szabályozási alternatívák, programok 

összehasonlítása. Az elemzés gyakorlatában a hatások eléréséhez szükséges 

költségek számbavételére kerül sor, amelynek eredményeképpen kiválasztható az 

adott cél elérésére alkalmas optimális megoldás.  

A módszer segítségével a hasonló következményeket kiváltó intézkedések közül 

az kerül kiválasztásra, amelyik a legkisebb költséggel éri el ugyanazt a célt. Ezt 

nevezzük technikai hatékonyságnak. Allokációs hatékonyság esetén71 az optimális 

költség-hatékonyság célja, hogy a rendelkezésekre álló erőforrások felhasználásával 

melyik alternatívával érjük el a lehető legnagyobb hasznosságot.  

A módszer előnye a költség-haszon elemzéssel szemben, hogy az itt használt 

tényezők pénzben való könnyebb kifejezhetősége miatt, lényegesen kisebb mértékű 

torzítás lép fel. Hátrány ugyanakkor, – mint minden egyoldalú vizsgálatnak – hogy 

a költséghatékonysági vizsgálat elvégzésével csak arra kapunk választ, hogy az 

adott cél hogyan valósítható meg a legkisebb erőforrás-felhasználással. Arra viszont 

nem válaszol, – mivel nem is vizsgálja – hogy a kitűzött cél elérése jár-e 

valamekkora mértékű társadalmi haszonnal, illetve – a problémát még tovább 

gondolva – egyáltalán szükség van-e rá.  

                                                
68 Sok esetben ez az a költségtípus, amely alapján a döntési változatok közül kiválaszthatjuk a 
legmegfelelőbbet. 
69 Ez már önmagában is a legnehezebb feladat, de a hatáselemzés során, annak sikere érdekében 
önmérsékletet kell tanúsítanunk a következmények számosságának vizsgálatát illetően, hogy elkerüljük a 
„minden mindennel összefügg” elv csapdáját.  
70 Cost-effectiveness analysis. Az elterjedt fogalom-használattal ellentétben a költség-eredményesség fordítás 
a helyénvaló.  
71 Ugyanazt a problémát a rendelkezésre álló erőforrások oldaláról megközelítve.  
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A módszer további változatának tekinthető a költség-hatékonysági arány 

(CER),72 amely azt mutatja meg, hogy a szabály összköltsége, mekkora hányadát 

teszi ki a teljes hasznosságnak, amely meghatározásból következik, hogy a 

legkisebb költséghatékonysági arányt mutató alternatíva lesz a leghatékonyabb.  

Szintén ebbe a csoportba sorolható a költség-minimalizálási elemzés (CMA),73 

amelynek célja a költségek minimalizálása, az ugyanazon célokat megvalósító 

alternatívák esetén.  

A költség-következmény elemzés (CCA)74 annyiban különbözik a költség-

haszon módszertől, hogy az egyes alternatívák hasznainak és költségeinek 

meghatározása után – összevetésük nélkül – csupán felsorolja azokat. A vizsgálat 

tehát nem ad választ arra a kérdésre, hogy az adott intézkedés jár-e pozitív vagy 

negatív hasznossággal a társadalom számára, csupán egy hatásfaktorokból álló 

rendszerezett listát készít el, nagyobb mozgásteret adva ezzel a döntéshozóknak. 

Abban az esetben indokolt ezt a módszert alkalmazni, amikor az adott szabályozás 

következményei nehezen összehasonlíthatók és értékválasztás kérdése, hogy melyik 

faktort ítéljük fontosabbnak.  

A költség-hasznosság elemzés (CUA),75 olyan hatások vizsgálata esetén 

alkalmazandó, amikor a hasznosságok nehezen vagy egyáltalán nem fejezhetők ki 

pénzben. Az elemzés költségoldalán a különböző közvetlen és közvetett költségek 

szerepelnek, míg bevételi oldalán az ágazati indexekkel és egyéb mérőszámokkal 

leírt hasznosságok jelennek meg. Gyakran alkalmazzák például az egészségügyi 

kutatások területén, az 2.1.2. fejezetben már definiált „QUALY” és „DALY” 

mutatószámok, vagy az ismertebb, „születéskor várható egészséges életévek” 

mutató segítségével kifejezhető esetekben. Mivel a fenti indexek pénzügyi 

szempontból kevéssé megfoghatók, ezért elkerülhetetlen, hogy ez az elemzés 

valamilyen mértékben szubjektív elemeket is tartalmazzon.  

                                                
72 Cost-effectiveness ratio. A költség-eredményesség fogalom fejezi ki pontosan a mutató jelentését.  
73 Cost-minimisation analysis.  
74 Cost-consequence analysis.  
75 Cost-utility analysis.  
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A megismert elemzések a társadalmi-gazdasági hatások vizsgálata során 

leggyakrabban alkalmazott módszertípusok. Részben vagy egészben, mindegyik 

vizsgálja a hasznok és/vagy költségek típusait. Egy fontos kérdéssel azonban egyik 

eddigi módszer sem foglalkozott, nevezetesen a szabályozás hatásainak 

bekövetkezési valószínűségeivel, illetve kockázataival.  

Ezt a hiányt pótolja a kockázatelemzés (RA)76 módszere, amely az adott 

események bekövetkezésének valószínűségét nem csupán a kockázat megítélésének 

súlyozásra használja, hanem felveti azt a kérdést is, hogy adott esetben egyáltalán 

vállalható-e nagyobb kockázat a mérleg másik serpenyőjében jelentkező magasabb 

hasznosságért.  

A hatáselemzésekben felállított hipotézisek vizsgálatánál figyelmet kell fordítani 

arra, hogy a kockázatok becslését a lehető legpontosabban, a statisztikában 

legtöbbször használt 95%-os megbízhatósági, azaz szignifikancia szinten végezzük 

el. Ez lényegében azt jelenti, hogy 95% annak a valószínűsége, hogy a kapott 

eredmény megfelel a valóságnak.77  

Az előző módszer továbbfejlesztése a kockázat-kockázat elemzés (RRA),78 

amely nem csupán a szabály kockázatra gyakorolt hatását vizsgálja, hanem az egyes 

kockázatok közötti összefüggések feltárására törekszik. Ez azért bír fontos 

információtartalommal, mert egyes szabályok csökkenthetnek egy vagy több 

területen jelentkező kockázatot, de nem kizárt, hogy ezzel egyidőben más 

kockázatok viszont növekednek. Szélsőséges esetben végső eredményként pedig 

előfordulhat, hogy az összhasznosság negatívvá válik. (Kovácsy, 2005. 106. o.)  

 

                                                
76 Risk-analysis.  
77 Matematikusabb megfogalmazásban: a megállapított kockázat 95%-os valószínűséggel esik egy 
meghatározott intervallumba. A hatásvizsgálatok szempontjából jobban értelmezhető megfogalmazásban 
pedig azt mondhatjuk, hogy 5% annak az esélye, hogy egy szabály hatására bekövetkező esemény a fenti 
intervallumon kívül essen.  
78 Ris-risk analysis.  



 55 

2.3.1.3. Modellalkotás 

 

A szabályozás hatásairól az eddigi módszerek segítségével összegyűjtött 

információk lehetővé teszik egyszerű modellek79 felállítását. Gyakori az olyan eset, 

amikor a kiváltott hatások okai nehezen beazonosíthatók, nem egyértelműen 

köthetők a szabályozás bizonyos elemeihez és egymással is bonyolult 

összefüggésben vannak. A természettudományos kutatások mintájára meg lehet 

próbálkozni a szabály egy-egy tényezőjének közvetlen vizsgálatával80, de a legtöbb 

esetben lehetetlen feltárni az összetett hatásmechanizmusokat. Ilyenkor válik 

szükségessé a valóság valamilyen mértékű leegyszerűsítése, modellezése. A 

„valamilyen mérték” természetesen nem egzakt megfogalmazás, de nehéz pontosan 

megadni a leegyszerűsítésnek ezt a szükséges mértékét. „Hüvelykujj” szabályként 

azt érdemes szem előtt tartani, hogy a valóság olyan mértékű leegyszerűsítéséig 

célszerű elmenni, amely már jól vizsgálható a rendelkezésünkre álló eszközökkel, 

ugyanakkor még nem torzít olyan mértékben, hogy a valóságra vonatkozó 

következtetések már hibásak lennének.  

A modellek alapvetően változók segítségével írják le a jelenségeket. Több 

változó pontosabb leképezést, de nehezebb értelmezést jelent. A hatékonysági 

szempontokat figyelembe véve törekedni kell arra, hogy a modellben csak azok a 

változók kerüljenek felhasználásra, amelyek feltétlenül szükségesek a kutatás során 

feltett kérdések megválaszolásához. Még ilyen esetben is általában nagyszámú 

változó marad a modellben, ami azt jelenti, hogy lehetetlen biztos korrelációt találni 

az egyes változók és az eredmények között, ha azokat mind egyszerre módosítva 

vizsgálnánk. Az ok-okozati összefüggések minél pontosabb megállapításához 

mindig csak egy változót megváltoztatva81 szabad vizsgálnunk az implikált 

következményeket.  

                                                
79 A modellalkotás a valóság leegyszerűsített leképezése.  
80 Sőt összetett esetben ez az egyetlen módja, hogy bizonyos korrelációt találjunk az egyes változók és az 
eredmények között.  
81 Ezt nevezzük ceteris paribus-nak: „minden egyéb változatlansága mellett”.  
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A hatásvizsgálatok gyakran használt eszköze a szcenáriómodellezés.82 A 

módszer lényege, hogy az adott cél optimális megvalósítása érdekében egymástól 

csak kismértékben eltérő modelleket versenyeztetünk. Az eredmények elemzése 

után eldönthető, hogy melyik megoldás felel meg leginkább a jogalkotói 

szándéknak. A szcenárióanalízis, egy bonyolult többváltozós modell olyan módon 

való szétbontása, hogy a végső eredmények összehasonlíthatóvá váljanak.  

A szcenáriók megtervezése és megjelenítése fastruktúrában történik, amelynek 

ágai más és más változót jelölnek, az ágak végén pedig az egymással versengő 

forgatókönyveket találjuk. Egy ilyen fastruktúrát mutat a következő ábra.  

1. ábra: A szcenárióanalízis fája 

 

forrás: Kovácsy, 2005. 108. o. 

Egy példán illusztrálva a szcenárióanalízist tegyük fel, hogy a módszer 

segítségével vizsgálandó szabály a minimálbér emelése és annak esetleges 

                                                
82 Vagy szcenárióanalízis. Jellemzői alapján az értekezésemben vizsgált különböző adókulcsok és 
kedvezmények esetén fizetendő adók alapján meghatározható forgatókönyvek összehasonlítására a 
legalkalmasabb hatásvizsgálati módszer.  
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adóztatása. Jelöljön az A1 változó 10%-os , az A2 változó pedig 15%-os minimálbér 

emelést. Ebben a logikában B1 jelölje a minimálbér adóztatását, B2 pedig annak 

adómentességét. A B1-hez kapcsolódó C1 jelentsen 18%-os, a C2 pedig 22%-os 

jövedelemadót. Ezek alapján könnyű látni, hogy például a 4. szcenárió azt a 

szabályozási esetet jelöli, amely szerint a minimálbér 15%-kal emelkedne és 18%-

os jövedelemadó terhelné a jövőben.  

Látható, hogy a különböző eredmények a kitűzött célok tekintetében 

összehasonlíthatók és az optimálisnak tartott szcenárió kiválasztása után a hozzá 

tartozó ágakon visszafelé haladva meghatározhatók az adott szabályozás tartalmi 

elemei. (Kovácsy, 2005. 109. o.) 

Speciális szcenárióanalízisnek tekinthető az az eset, amikor az összehasonlítás 

alapja a meglévő szabályozás, vagy a szabályozás hiányával jellemezhető állapot. 

Az első típus a baseline-analízis, amely a kiinduló állapothoz viszonyítja a 

tervezett változtatás által előálló helyzetet. A módszer segítségével képet kaphatunk 

arról, hogy milyen módosulások következhetnek be a költségek és hasznok 

tekintetében az adott területen. A másik típus a do-nothing változat, amely esetben 

azt a kérdést tesszük fel, hogy mi történne, ha az adott szabályozás változatlan 

maradna. Fontos megemlíteni, hogy ez nem jelenti a viszonyok változatlanságát, 

hiszen bizonyos esetekben a szinten tartáshoz is hathatós intézkedések szükségesek.  

Az értekezés szempontjából legfontosabb típus, a gazdasági hatásvizsgálat 

részletes bemutatása után a teljesebb kép érdekében vázlatosan – főbb jellemzőire 

kitérve – említést teszek a gyakorlatban még használatos fontosabb 

hatásvizsgálatokról.  
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2.3.2. Társadalmi hatások vizsgálata 

 

A társadalmi jelenségek vizsgálata segítségével választ kaphatunk arra a 

kérdésre, hogy a tervezett vagy már hatályos jogszabály biztosítja-e az igazságosság 

és a fenntarthatóság követelményét. Az előbbi alatt azt értjük, hogy a szabály által 

megtestesített jogok és kötelezettségek méltányos eloszlást mutatnak-e az egyes 

célcsoportok és egyéb érdekeltek között. Előfordulhat ugyanis, hogy egy szabály, 

valamely csoport számára aránytalanul nagy előnyt vagy hátrányt jelent. A 

fenntarthatóság pedig ebben az esetben azt jelenti, hogy a szabály által kialakított 

intézmények legitimitása és a rendelkezésre álló erőforrásaik lehetővé teszik-e a 

tényleges jogalkalmazást.  

A Világbank által kidolgozott társadalmi elemzési módszertan öt vizsgálati 

dimenziót tartalmaz. Ezek a következő területekre irányulnak: 

• Társadalmi sokféleség 

o Különböző társadalmi csoportok a következők szerint képezhetők: 

nem, etnikum, vallás, életkor, kultúra, földrajzi és gazdasági tényezők, 

stb. A fenti csoportok és jellemzőik ismerete azért fontos, mert a 

szabályozó eszközök alkalmasak arra, hogy egyes csoportokat 

erősítsenek vagy gyengítsenek. A társadalmi hatásvizsgálat egyik 

fontos feladata éppen az, hogy meghatározza mely csoportok a 

haszonélvezői és melyek a teherviselői a vizsgált rendelkezésnek.  

• Társadalmi intézmények, szabályok és viselkedés 

o Azokra a formális és informális intézményekre és szerveződésekre 

összpontosít, amelyeknek valószínűsíthető a vizsgált szabállyal való 

egymásrahatása.  

• Érdekeltek 

o Az érintettekre, érdekeikre és befolyásuk elemzésére tér ki az 

érdekeltelemzés.  
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• Részvétel 

o A részvétel elemzése segíthet az összes érdekelt számára az egyenlő 

esélyek biztosításában, a jogalkotási folyamat és a szabályozás 

hatásainak tekintetében egyaránt.  

• Társadalmi kockázati tényezők 

o Célja, valamennyi potenciális kockázati tényező feltárása és azok 

kezelési lehetőségeinek felvázolása.  

A vizsgált szabályozás természetétől függően a hatásvizsgálat a fenti 

kérdéskörök mindegyikére kiterjedhet, de korlátozódhat egy részére vagy akár 

egyetlen pontjára is.  

 

2.3.3. A jog hatékonyságának vizsgálata 

 

A jog hatékonyságának fogalma nem egyenlő az adott jogszabály 

hatékonyságával. A jogi hatékonyság azt jelenti, hogy az érintettek magatartása 

megfelel a jogi normákban előírtaknak. Emellett beszélhetünk társadalmi 

hatékonyságról is, amely alatt azt értjük, hogy a jogi szabályozás által elérni kívánt 

társadalmi cél megvalósul. A két összetevő eredményessége együttesen 

eredményezi a jog hatékonyságát.  

A jog hatályosulásának legfontosabb jellemzői a következők: 

• A vizsgálat során el kell dönteni, hogy azt vizsgáljuk, hogy az érintettek 

magatartása mennyiben felel meg a szabályban foglaltaknak vagy azt, hogy a 

jogalkotói szándék mennyire valósul meg a szabályozás során. 

• A jogszabály érvényesülése a kötelezettséget megállapító szabályok esetén 

azok betartásán, míg a jogosultságot keletkeztetők esetén a lehetőség 

kihasználásán keresztül mérhető a leghatékonyabban.  
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• A szabály érvényesülésén túl vizsgálni kell a nem szándékolt, közvetett 

hatásokat is, hogy értékelhető legyen a jogalkotói szándék megvalósulása.  

• A megfelelő hatályosulás és a jogalkotói szándék elérése érdekében 

figyelembe kell venni a társadalmi, gondolkodási szokásokat. (Kovácsy, 

2005. 136. o.) 

 

2.3.4. Környezeti hatásvizsgálat 

 

A környezeti hatásvizsgálat a teljes hatásvizsgálaton belül nagymértékben 

önállósodott. Módszertana számos olyan elemet tartalmaz, amelyeket más 

hatásvizsgálati területeken is alkalmaznak. Fontos kiemelni, hogy nem csupán a 

kifejezetten környezetvédelmi szabályozás környezetre gyakorolt hatásainak 

tanulmányozásával foglalkozik, hanem általában az egyes emberi tevékenységek 

lehetséges környezeti következményeinek felderítésével és értékelésével.  

A nemzetközi gyakorlatban két fő típusát különböztetik meg: a környezeti 

hatásvizsgálatot83 és a stratégiai környezeti hatásvizsgálatot84.  

A környezeti hatásvizsgálat a környezeti értékek döntéshozatalba történő 

integrálását jelenti. Általában egy konkrét projekt hatásait vizsgálja. Olyan 

döntéstámogató eszköz, amellyel a projekt, környezetre gyakorolt jövőbeni hatásait 

lehet feltárni. 

A stratégiai környezeti hatásvizsgálat alapvető lépései megegyeznek a 

környezeti hatásvizsgálat lépéseivel. A legfontosabb különbség a vizsgálat 

hatókörében jelentkezik A stratégiai környezeti hatásvizsgálat szélesebb körű, 

általában felöleli egy egész szektor, mint például az energiaszektor vagy egy 

regionális fejlesztés, környezetet érintő teljes spektrumának vizsgálatát.  

                                                
83 Environmental Impact Assessment.  
84 Strategic Environmental Assessment.  
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2.3.5. Egészségi hatások vizsgálata 

 

Az Egészségügyi Világszervezet definíciója szerint az egészség a teljes testi 

szellemi és szociális jólét állapota, nem pusztán a betegség és az elesettség hiánya. 

Ebből a szemléletből az következik, hogy az egészséggel kapcsolatos 

tevékenységek nem csupán a betegségek leküzdésére, hanem az 

egészségfejlesztésre irányulnak.  

Az egészséget befolyásoló tényezők csoportosítását láthatjuk a következő 

táblázatban. 

1. táblázat: Az egészséget befolyásoló tényezők 

Elsősorban az egyénhez kapcsolódó 

tényezők 

Nagyobbrészt környezethez kapcsolható 

tényezők 

� Jövedelem és társadalmi helyzet 

� Képzettség 

� Genetikai és biológiai adottságok 

� Az egészségkárosító tényezőkkel 

szembeni védekezőképesség 

� Egészséges gyermekkor 

� Természeti és épített környezet 

� Munkavégzési körülmények 

� Egészségügyi szolgáltatások 

� Szociális rendszer 

forrás: Kovácsy, 2005. 167. o. 

A csoportosításból kitűnik, hogy az egészségre gyakorolt hatások vizsgálata nem 

korlátozható a egészségügyi szektorra. A szakemberek egybehangzó véleménye 

szerint maga az egészségügyi ellátórendszer 15-20% mértékben veszi ki a részét az 

egészségi állapot befolyásolásából.  

A egészségi tényezők mérésére többféle mutatót használnak. A mutatók egyik 

csoportja az objektív élettani mutatók, mint testsúly, vérnyomás, stb. Emellett 
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ismertek még a megbetegedési és halálozási mutatók. Ehhez a csoporthoz tartoznak 

a korábban már definiált QALY85 és DALY86 mutatók.  

Az egészségügy területén kevéssé elterjedt vizsgálati módszer a költség-haszon 

elemzés. Elsősorban az egészséghez kapcsolódó értékek nehézkes pénzbeli 

kifejezhetősége miatt. Elterjedtebb a költség-hatékonyság módszer, főleg a 

számszerűsíthető élettani tényezők vizsgálata terén. A költség-hasznosság 

elemzések pedig az életminőségi jellemzők vizsgálatára fókuszálnak. A 

felmérésekben jellemzően a különböző megközelítési módokat integráltan 

alkalmazzák, az árnyaltabb eredmény elérése érdekében.  

 

2.3.6. Technológiai hatáselemzés 

 

A technológiai hatáselemzés87 néhány évtizedes múltra tekint vissza. 

Elsősorban a műszaki-tudományos fejlődés eredményeinek vizsgálatát hivatott 

elvégezni. A tudományos életet érintő gazdasági-politikai döntéshozatal 

megkönnyítését szolgálja azzal, hogy objektív információkkal alátámasztott 

helyzetképet ad olyan esetekben, amikor egy-egy kiemelkedő jelentőségű 

technológia első alkalmazására kerül sor.  

A módszer főbb alkalmazási területei a következők: 

• Új tudományos eredmények kontrollja  

o Új termék, technika és technológia várható hatásainak kutatása, 

például gyógyszerkutatás, géntechnológia, stb.  

• Objektumhoz kötött hatáselemzés 

                                                
85 Minőséggel korrigált életévek.  
86 Korlátozottsággal korrigált elveszített életév.  
87 Technology Assessment.  
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o Egy objektum, illetve a benne megtestesült technológiák hatásainak 

konkrét vizsgálata, például autópálya hatása a környezetre, a 

gazdaságra, erőmű környezeti kihatásai stb. 

• Problémaorientált hatáselemzés 

o A tudományos-technikai fejlődés által gerjesztett változások 

társadalmi-gazdasági hatáselemzése, például robottechnika és 

foglalkoztatottság kapcsolata, stb.  

Módszertanát tekintve az alkalmazott segédtudományok négy nagy csoportja 

különíthető el. Ezek: 

• mérnöki, műszaki–technikai tervezési és mérési módszertanok, 

• ökológiai vizsgálati eljárások, 

• gazdaságossági elemzési módszerek, 

• szociológiai vizsgálati módszerek.  

A technológiai hatáselemzés és az innováció szoros kapcsolatban áll egymással, 

hiszen mint az eddigiekből kiderült, az elemzés tárgya maga az innováció. Az 

információs folyamatra és a mögötte álló adat, illetve tudásbázisra épül a 

hatáselemzés folyamata, amely egyben indukálja is egy-egy elemzés célját és 

tartalmát.  

 

2.4. A hatásvizsgálat megvalósítása 

 

A professzionális hatáselemzés alapelveit Arrow, Nobel-díjas közgazdász 

dolgozta ki munkatársaival együtt 1996-ban. Az Arrow-elvek, kiváló 

összefoglalását adják a hatásvizsgálati elemzés kötelező érvényűnek tekinthető 

szabályinak. Ezek a következők:  
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1. A hatásvizsgálat tartalmazza a szabályozás előnyös és előnytelen hatásainak 

szemléletes összehasonlítását 

a) pénzben kifejezhető hasznok és költségek, 

b) egyéb hasznosság és költség, 

c) valamint ezek allokációja tekintetében. 

2. A fenti hatásokat össze kell vetni a lehetséges alternatív megoldások hasonló 

dimenziókban becsülhető hatásaival.  

3. Az elemzés szükséges mélysége 

a) a szabályozás jellegének, jelentőségének és  

b) a hatásvizsgálat várható befolyásoló hatásának függvénye.  

4. A szabály által kiváltott következmények közül csupán az érdemleges 

volumenű hatások vizsgálatát indokolt elvégezni.  

5. A jogszabályoknak csak azon részleteit szükséges vizsgálni, amelyek érdemi 

hatásokkal járnak.  

6. Kellő súllyal szükséges megjeleníteni a járulékos, illetve externális 

hatásokat.  

7. A hatások, lehetőség szerint számszerűsített becslésére kell törekedni, a 

becslések bizonytalansági tényezőit megfelelő „ráhagyásokkal”, ezen 

tényezők pontos megjelölésével kell figyelembe venni.  

8. A lényeges, de nem számszerűsíthető tényezők várható változásainak a 

lehető legpontosabb jellemzése szükséges.  

9. A hatásvizsgálat valamennyi összetevője a feltételezéseknek ugyanazt a 

körét alkalmazza, és módszertanilag azonos módon legyen kialakítva 

(diszkontálás, kockázatok pénzbeli kifejezése, stb.).  

10. Az értékelés végeredménye formailag szabványos módon kerüljön 

megjelenítésre. (OECD, 1997) 
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2.4.1. A hatásvizsgálat elvégzésének menete 

 

Az Arrow-elvekben megfogalmazott szempontok figyelembevételével, valamint 

a különböző hatásvizsgálati típusok és az egyes esetekben alkalmazott módszerek 

részletes megismerése után, tekintsük át a hatásvizsgálat elvégzésének lépéseit.  

• Alaposan meg kell ismerni a jogalkotói szándékot, mert ha nem tisztázzuk a 

szabályozás főbb tartalmi elemeit, akkor lehetetlen a hatások becslése.  

• Fel kell mérni a hatásvizsgálat jelentőségét, az időkeretet, valamint az 

erőforrásokat. Ezek figyelembevételével elsősorban a jogalkotási döntésekre 

ténylegesen befolyással rendelkező, jelentős szabályozásokhoz kapcsolódó 

hatásvizsgálatokra érdemes koncentrálni.  

• Döntést kell hozni arról, hogy a jogszabály egészének hatásait vizsgáljuk, 

vagy kiválasztunk egy szűkebb szabályozási területet, esetleg egy konkrét 

rendelkezésre koncentrálunk.  

• A szabályozás által érintett szakterülethez értő néhány fős munkacsoport 

segítségével, ötletbörze alapján fel kell térképezni a lehetséges hatások minél 

teljesebb körét.88  

o Előzetes hatásvizsgálat esetén célszerű a várható közvetett hatások 

átgondolása annak érdekében, hogy a szabályozás nem szándékolt, a 

célcsoporton kívüli szereplőket érintő következményei is látótérbe 

kerüljenek.  

o Utólagos hatásvizsgálat esetén pedig érdemes minél több tapasztalatot 

összegyűjteni, a vizsgált jogszabály által eredményezett változások 

köréből.  

• A feltérképezett hatások közül ki kell választani a leglényegesebb hatásokat. 

Minden hatás vizsgálata, sőt már a felderítése is lehetetlen, azonban a 

legfontosabb következmények vizsgálatát mindenképpen el kell végezni.89  

                                                
88 Ebben a fázisban nemcsak a szakértők, hanem a szabályozás által érintett csoport képviselői is értékes 
ötletekkel szolgálhatnak.  
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• Az előzőek ismeretében kell megtervezni a hatásvizsgálatot, annak 

volumenét, az elvégzendő feladatokat, a határidőket, az egyes részterületek 

felelőseit és az erőforrás-szükségletet.  

• Az eredményeket egymással összehasonlítható formában kell összegezni90, 

majd ennek alapján kerül sor a döntéshozatalra. Fontos szempont, hogy a 

hatásvizsgálat objektív legyen, mentes minden pártos állásfoglalástól. 

(Kovácsy, 2005. 223. o.) 

A hatásvizsgálatok eredményének ismeretében az utolsó feladat a jogalkotóra 

hárul, hogy a feltárt hatásokkal számolva, döntsön az ideális szabályozás kialakítása 

érdekében alkalmazandó szabályozóeszközökről.  

 

                                                                                                                                              
89 Ennél a nem kevés szubjektív elemet tartalmazó lépésnél ügyelni kell arra, hogy a probléma nem 
egyszerűsíthető le úgy, hogy a több embert érintő hatás a fontosabb. Előfordul, hogy valamely kisebb 
létszámú, de sérülékeny csoport esetén jelentősebb hatások következnek be.  
90 Célszerű egy egységes hatásvizsgálati lap alkalmazása a különböző projektek eredményeinek 
összegzésekor.  
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3. Helyi adók 

„A felfedezés igazi kalandja nem abban áll, 

hogy új tájakat fedezünk fel, hanem abban, 

hogy új szemmel nézünk körül.” 

Marcel Proust 

 

Az önkormányzati függetlenség egyik alapvető biztosítéka az önálló 

bevételszerzési jog, ezen belül is az adókivetés joga. Értekezésem fő céljának 

megfelelően, a helyi önkormányzatokat elsősorban finanszírozási oldalról, 

szűkebben a helyi adóbevételek jelenlegi nagyságrendjének, szerkezetének és 

lehetséges változtatási alternatíváinak szempontjából vizsgálom.  

Az adóalanyok oldaláról, az őket terhelő helyi adók ismerete mellett – az 

igazságosabb adóteher-megoszlás érvényesítése érdekében – a vállalkozásokra és 

magánszemélyekre háruló teljes adóteher ismerete is szükséges. Az 

önkormányzatok szempontjából fontos tényező, a finanszírozásában megjelenő 

adóbevételek aránya a teljes bevételi struktúrában. Az adórendszer átalakításával 

összhangban bővíteni kell a szabadon felhasználható forrásokat körét. A 

megvalósítás részleteiben természetesen eltérések tapasztalható, mivel az 

alkalmazott adónemek meghatározásán belül a központi és helyi adók szerepe, 

illetve a központi adók megosztásának mechanizmusa és annak mértéke különösen 

érzékeny politikai kérdés (Vigvári, 2005. 160. o.). Az adóterhek további növelése, 

az ország versenyképességének szinten tartása miatt nem járható út. Ugyanakkor a 

közkiadások növekvő igényét figyelembe véve, az adóbevételek csökkentése sem 

jelent valódi alternatívát. A következőkben azokat a problémaköröket vázolom fel, 

amelyek egy küszöbön álló új adórendszer bevezetése esetén megfontolásra 

érdemesek és a látszólagos „patthelyzet” ellenére megoldási lehetőséget kínálnak a 

problémára.  
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Egy reform értékű átalakítás során a helyi adókat különösen nem ragadhatjuk ki 

annak a rendszernek az egészéből, amelynek meghatározó részét alkotják. 

Értekezésem fő célja mellett megkerülhetetlen annak a kérdéskörnek az érintése is, 

hogy milyen típusú adók esetén célszerű helyi adókban gondolkodni és melyek 

azok, amelyeket indokolt központi adóként működtetni? A kérdést tovább árnyalja, 

hogy az egyes adónemeket adóigazgatási szempontból is meg kell vizsgálni és el 

kell dönteni, – az eredményesség és hatékonyság kritériumait figyelembe véve – 

hogy az adóadminisztráció, adókivetés, adóbeszedés, adóellenőrzés, stb. 

központosított legyen-e, vagy önkormányzati szintű, esetleg regionális? További 

nyitott kérdés, hogy milyen új adórendszer, szolgálná a legjobban Magyarország 

versenyképességét úgy, hogy egyben az adózási elvekben megfogalmazott 

kritériumokhoz való közeledést is képes biztosítani? 

Az önkormányzatiság egyik alapvető biztosítéka az önálló bevételszerzési jog, 

ezen belül az adókivetés joga. A decentralizált államháztartási rendszerekben a 

helyi szintek bevételszerzésének elvi lehetőségei két szélső pont között 

helyezkednek el. Az egyik a teljes bevételi autonómia, a másik annak teljes hiánya. 

Az adók a középkori városok esetében helyi adók voltak, de nem a közösség, 

hanem az uralkodó bevételét képezték. A polgári fejlődés során az adórendszerek 

egyre inkább a központi adók súlyának növekedését hozták. A mai államháztartási 

rendszerekben a helyi adózás súlya az adózás egészén belül és az önkormányzatok 

forrásai között meglehetősen eltérő mértékű.  

A jelenlegi helyi adózási rendszerekre szinte kivétel nélkül a központi korlátozás 

a jellemző. Ennek oka kettős. Az adóztatás a fiskális politika fontos eszköze, amely 

megkívánja az adott ország területén alkalmazott adórendszer fő elemeinek 

egységességét. E nélkül ugyanis súlyos adózavarok91 lépnének fel. A másik ok, 

hogy a meghatározott adónemek beszedése nemzetgazdasági szinten 

gazdaságosabb, hatékonyabb és eredményesebb. A helyi adóztatási önállóság 

korlátozása kiterjedhet: 

                                                
91 Az adózás közgazdasági hatásai között megkülönböztetjük a szándékolt és a nem szándékolt hatásokat. A 
nem szándékolt hatásokat nevezzük adózavarnak.  
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• a kivethető adónemek és adótárgyak körének behatárolására, 

• az adóalanyok, kedvezmények, mentességek körének meghatározására, 

• a kivethető adómértékek felső határának meghatározására, 

• az önkormányzat adókivetési jogának és kötelezettségének előírására. 

A helyi adózás vitatott kérdése, hogy az alkalmazott adónemek kizárólag 

magánszemélyekre, háztartásokra kivetett adók, vagy a vállalatokra is kivetett adók 

legyenek-e. A vállalatok jövedelmének, vagy bizonyos elemeinek bevonása a helyi 

adózás rendszerébe ugyanis ellentmondásos hatást vált ki. Különösen a vállalati 

árbevételek és jövedelmek adóztatása érzékeny a telephely változtatásra, illetve a 

több telephelyes vállalatok esetén az önkormányzatok közötti méltányos 

megosztásra. A regionális egyenlőtlenségek kezelésének eszközrendszerében, a 

helyi önkormányzatok gazdaságfejlesztő tevékenységében az adóverseny 

kulcsszerepet játszik. A vállalatokra építő adóztatással kapcsolatosan ez további 

ellenérvet jelent. (Vigvári, 2002. 172. o.) 

Musgrave a következőkben fogalmazta meg a helyi adózás alapelveit 

(Musgrave, 1989): 

• a mobil alapokat a központi szinten, az immobil adóalapokat a helyi, vagy 

középszinten kell adóztatni, 

• a progresszív adókat azon a szinten célszerű kivetni, ahol a személyi 

jövedelem egészét a legcélszerűbben lehet adóztatni, 

• a redisztribúciót szolgáló progresszív adó legyen központi adó, 

• a helyi adók legyenek a gazdasági ciklusokra érzéketlenek, a stabilizációs 

szempontú adók központi adók, 

• az adott államban egyenlőtlenül eloszló adóbázisokat92 központilag kell 

adóztatni, 

• a haszonelvű adók alkalmazása minden szinten lehetséges. 

                                                
92 Ilyenek bizonyos természeti erőforrásokhoz kapcsolt adók, vagy adott vállalati szerkezet mellett a vállalati 
adók.  
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Az alapelvek figyelembevételével a helyi adórendszerek a gyakorlatban 

jellemzően helyi személyi jövedelemadókra épülnek. E mellett a különböző 

természetes személyekre és társaságokra kivetett vagyonadók jelentik az ideális 

helyi adóalapot. (Vigvári, 2002. 173. o.)  

 

3.1. Decentralizáció 

 

A kormányzati decentralizáció általánosan megfogalmazva, a felelősség és a 

hatalom kormányzati szintek közötti megosztását jelenti. A közösségi szektort 

tekintve a kormányzati tevékenység decentralizációja általános trendnek tekinthető 

a világ országaiban. Az egyes országok, gazdasági fejlettségüktől függően a 

decentralizáció különböző fázisában vannak. A folyamatot a jóléti állam 

finanszírozási problémái indították el a hetvenes évek végén. (Lados, 1995. 4. o.) 

Az országok jelentős részében többszintű, vertikálisan tagolt kormányzati 

rendszer működik. Ez a tagoltság dekoncentráltság és decentralizáció formájában 

is megjelenhet. Dekoncentráltság esetén a feladatellátás finanszírozása a központi 

költségvetés dominanciáján alapul, míg az alsóbb szintek funkciója a végrehajtásra 

összpontosul. Decentralizáció esetén ezzel szemben, a szubnacionális szintek önálló 

kompetenciákkal és érdemi költségvetési önállósággal rendelkeznek. A 

decentralizáció általános definícióját finomítva úgy fogalmazhatunk, hogy egy 

olyan közkiadási rendszerről van szó, ahol az országon belül a bevételeket 

előteremtő hatalmi jogosítványok és a kiadási programok meghatározása a 

különböző kormányzati szintek között oszlik meg. (Vigvári, 2002. 163. o.) 

Más megközelítésben, két dimenzióban értelmezhető a decentralizáció. Első 

esetben a kormányzati szintek közötti decentralizációról, tehát a hatalom, a 

felelősség és a közszolgáltatások ellátásához szükséges erőforrások átruházásáról 

beszélhetünk. A második dimenzióba, bizonyos közszolgáltatások ellátásának 



 71 

átadása tartozik piaci, kvázi-piaci és egyéb nem kormányzati – non-profit – 

szervezetek részére. Ezen új szervezetek bekapcsolásával működő kormányzat 

minden szereplő számára biztosítja, hogy azzal foglalkozzon, amihez a legjobban 

ért. A kormányzat az erőforrások növelésére, a szociális prioritások érvényesítésére, 

a magánszektor pedig a javak és szolgáltatások előállításának szervezésére tud 

koncentrálni. Ebben a megközelítésben „a kormányzat dolga tehát nem elsősorban 

az, hogy szolgáltatásokat nyújtson, hanem annak biztosítása, hogy megfelelően 

nyújtsák azokat”. (Osborne, 1994. 48. o.)  

A decentralizációs problémát további elméleti vizsgálatnak alávetve 

megállapíthatjuk, hogy a helyi önkormányzatok pénzügyeinek egyik alapkérdése, 

hogy van-e és ha igen mekkora annak a haszna, ha a pénzügyi döntéseket helyi 

szinten hozzák meg? A közpénzügyek elmélete azt ajánlja, hogy a 

közszolgáltatásokat azon a legalacsonyabb kormányzati szinten biztosítsák, 

amelyiken az allokáció a leghatékonyabb. A jóléti haszon oldaláról megközelítve a 

kérdést, a decentralizációt a szerint is vizsgálhatjuk, hogy a centralizáció mekkora 

jóléti veszteséget okoz. Az Oates által megfogalmazott decentralizáció tétele 

szerint: „egy lakóhelyenként meghatározott fogyasztású olyan közjószág esetén, 

amelynek költségei a központi kormányzat és az adott helyi önkormányzat számára 

is egyformák, a helyi önkormányzat mindig hatékonyabban93 tudja biztosítani a 

Pareto-hatékony mennyiséget a saját illetékességi területén”. (Cullis, 2003. 465. o.) 

Ez azt jelenti, hogy amíg a központi kormányzat valamennyi területen tetszőleges, 

de egységes mennyiséget szolgáltat, addig decentralizáció esetén mindegyik 

önkormányzat annyit biztosít az adott közjószágból, amennyire az adott helyen 

kereslet jelentkezik.  

A fiskális decentralizációhoz értelemszerűen hozzátartozik az adóztatási jogok 

részleges decentralizációja. A gyakorlatban az önkormányzatok bevételei 

valamilyen módon korlátozott helyi adózási rendszerből, a díjfizető javakból 

realizált bevételekből, központi kormányzati transzferekből, más kormányzati 

                                                
93 De legalább ugyanolyan hatékonyan.  
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szinttel megosztott adókból, a vagyon hasznosításából származó jövedelmekből és a 

tőkepiacon szerzett forrásokból állnak. (Vigvári, 2002. 172. o.) 

A Tiebout-hipotézis értelmében az emberek a „lábukkal szavazva” nyilvánítják 

ki preferenciáikat. Ez úgy történik, hogy abba a közösségbe költöznek, amelyik az 

adók és hasznok tekintetében a számukra legmegfelelőbb kombinációt kínálja. Ha 

minden helyi közösség a közjószágokat más-más összetételben kínálja, akkor 

elvileg mindenki megtalálhatja azt a kombinációt, amelyik összhangban áll egyéni 

preferenciáival. A decentralizáció tételével összhangban a Tiebout-hatás növeli a 

decentralizációból származó jóléti nyereséget. (Cullis, 2003. 469-470.) A helyi 

közszolgáltatások iránt megnyilvánuló preferenciák azonban változhatnak az 

emberek különböző életciklusaiban. A fiatalabb felnőttek első helyre sorolják 

gyermekeik taníttatását, vagy a dinamikus előmenetelt biztosító munkahelyek 

meglétét. Később viszont előtérbe kerülnek a nyugdíjasoknak nyújtott 

szolgáltatások. A preferenciák folyamatos változása vagy az egyének 

továbbköltözését, vagy a helyi közösségek egymással párhuzamosan változó igényű 

háztartásainak kialakulását eredményezi94.  

Más oldalról vizsgálva a problémát, ha egy jószág előállításában létezik 

méretgazdaságosság, akkor az befolyásolja a körzet optimális méretét95. Egyéb 

feltételek változatlansága esetén, ha nagyobb a közösség, akkor az így kialakuló 

alacsonyabb átlagköltségét célszerű kihasználni. A probléma azonban ennél 

árnyaltabb. A lakosságszám növekedése természetesen csökkenti az egy főre jutó 

költségeket96, másfelől viszont, ha több ember telepszik le az önkormányzat 

területén, a lakosok szembesülnek a zsúfoltságból származó többletköltséggel. 

Tehát az egyes emberek migrációjának következtében extern hatások érik azokat, 

akik már a közösség tagjai. A jólétet maximalizáló egyensúly elérése érdekében a 

Tiebout-mechanizmusnak olyan állapotra kellene vezetnie, amelyikben már senki 

nem növelheti úgy az egyéni hasznát, hogy áttelepül egy másik közösségbe. 
                                                
94 Ez a folyamat a közösségi homogenizálódás irányába mutathat. Bizonyos területeken ez előnyös és 
takarékos is lehet.  
95 Méret alatt a lakosok száma értendő, míg az optimális ebben az esetben hatékonyt jelent úgy értelmezve, 
hogy a helyi közjószágra (közvilágítás, oktatás, stb.) fordított kiadások hány lakos között oszlanak meg.  
96 A közjószág adott mennyisége mellett.  
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Externáliák keletkezésekor azonban még költségmentes mobilitás esetén sem 

biztos, hogy ez az állapot létrejön. (Cullis, 2003. 472. o.)  

További problémát jelent a hasznok túlcsordulásának lehetősége. Az 

eddigiekben kimondatlanul ugyan, de azt feltételeztük, hogy az összes hasznok 

azokat a lakosokat érintik, akik az adott területen élnek. Az egyik önkormányzat 

által biztosított hasznok azonban túlcsordulhatnak a település határán, kiterjedve 

egy másik illetékességi területre. Ebből egyrészt az a következmény adódik, hogy a 

helyi erőforrásokból biztosított eredményeket külső gazdasági szereplők is élvezik. 

Másrészt viszont, felelőtlen helyi gazdálkodás esetén a negatív hatások ugyancsak 

túlmutatnak a település határán. (Vigvári, 2002. 168. o.) Az érintett 

önkormányzatok közvetlen megállapodás révén internalizálhatják a túlcsordulást, de 

sok esetben szükség van a központi kormányzat közbelépésére a megállapodás 

kikényszerítéséhez.  

A bevezetőnek szánt problémafelvetéssel érzékeltetni szerettem volna a 

vizsgálandó terület sokszínűségét. A megfogalmazott gondolatok segíthetik az 

eligazodást a centralizáció vs. decentralizáció kérdéskörében. A megoldásra szűk a 

mozgástér, de mind az adóigazgatás, mind az adóstruktúra változtatásának 

tekintetében léteznek lehetőségek a pozitív irányba történő elmozdulásra. A 

változtatások mindenképpen az egyszerűséget, az átláthatóságot és ezáltal a 

könnyebb ellenőrizhetőséget kell, hogy szolgálják. Mindez növelheti az 

adóbeszedés hatékonyságát úgy, hogy közben az adóelkerülés lehetősége 

csökkenjen. Ezzel együtt az adóalap szélesítése és annak biztosítása szükséges, 

hogy az adóteher eloszlása a jelenleginél lényegesen egyenletesebb legyen. Ez 

utóbbi folyamat előmozdítását segítheti, értékalapú ingatlanadó körültekintő 

bevezetése.  
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3.2. A helyi önkormányzatok kötelező feladatai és bevételi 

forrásai 

 

A központi és a decentralizált költségvetési szint elkülönüléséből és 

feladatmegosztásából az önkormányzati kompetencia sokfélesége adódik. A helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) gondoskodik az 

önkormányzatiság alapelveinek érvényesítéséről a decentralizáció keretei között. A 

törvény meghatározza – bár általánosan – az önkormányzatok által kötelezően 

ellátandó és nem kötelező érvényű feladatokat egyaránt. Ez utóbbi feladatok 

teljesítése az önkormányzat jövedelemtermelő képességétől függ. A központi 

kormányzat jelenleg több feladatot telepít a helyi önkormányzatokhoz, mint 

amennyit a biztosított forrásokból finanszírozni lehet. Az ellátandó funkciók és 

azok pénzügyi bázisa nincs összhangban, így az önkormányzatok nagymértékben 

függnek a központi kormányzati szintről érkező juttatásoktól. Az önkormányzatok 

által ellátandó kötelező közszolgáltatások körét az Ötv. 8. § (1) bekezdése 

tartalmazza. Ezek a következők: 

• településfejlesztés, 

• településrendezés, 

• az épített és a természetes környezet védelme, 

• lakásgazdálkodás, 

• vízrendezés és csapadékvíz elvezetés, 

• csatornázás, 

• köztemetők fenntartása, 

• helyi közutak és közterületek fenntartása, 

• helyi tömegközlekedés fenntartása, 

• köztisztaság és településtisztaság biztosítása, 

• gondoskodás a helyi tűzvédelemről és a közbiztonság helyi feladatairól, 

• közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban és a foglalkoztatás 

megoldásában, 
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• óvodai ellátás, alapfokú nevelés, oktatás, egészségügyi és szociális ellátás 

biztosítása, 

• Közösségi tér biztosítása 

• Közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása 

• Nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak biztosítása 

• Az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése 

Ezen belül az egyes önkormányzatok tényleges feladatellátási kötelezettségei 

különbözőek lehetnek. A törvény ugyanis nem tartalmazza a kötelező feladatok 

egyértelmű meghatározását.  

A kötelező feladatok mellett az önkormányzatok önkéntes feladatokat is 

vállalhatnak. Ezek a település mérete, a közösségi igények eltérősége és egyéb 

tényezők miatt különbözőek lehetnek. Az önként vállalt feladatok 

megnyilvánulhatnak többletszolgáltatások biztosításában, vagy a kötelező feladatok 

jobb minőségű ellátásában is. (Vigvári, 2002. 192. o.) 

Az önkormányzatok alapvető feladata a helyi közszolgáltatások biztosítása. A 

szubszidiaritás elvének megfelelően a feladatok ellátását arra a szintre kell 

telepíteni, amelyiken azt a legmegfelelőbben tudják kielégíteni. Ezt az elvet alapul 

véve, csak azokat a közszolgáltatásokat célszerű magasabb szinten ellátni, amelyek 

esetén: 

• a szükségletek minden önkormányzatra egyformák, 

• a szolgáltatás hatóköre túlcsordul az önkormányzat határán és más módon 

nem teljesíthető97, 

• a helyi adminisztráció többletköltségei magasabbak, mint a 

decentralizációból származó előnyök.  

A fenti elveket és a kötelezettségeket figyelembe véve lehet kialakítani 

Magyarországon egy optimális forrásmegosztást a központi és a helyi kormányzat 

                                                
97 Szerződéses üzemeltetéssel, vagy támogatási rendszerrel sem megoldható. 
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között. Ez részben a megosztott adók újragondolásával valósulhat meg. De ennél is 

fontosabb a nagyobb szabadság biztosítása a saját jövedelmek generálásában olyan 

mértékben, hogy azok képesek legyenek fedezni az aktuális helyi kiadásokat. A 

magyar önkormányzati szektor szereplőit tartalmazza a következő ábra, kiadásaik 

egymáshoz viszonyított mértéke szerint csoportosítva.  

2. táblázat: A magyar önkormányzati szektor szereplői 

 
Közigazgatási 

 besorolás 

 
Szám 

db 

 
Lélekszám 

fő 

Kiadások az 
összes 

önkormányzati 
kiadás %-ában 

Fővárosi önkormányzat 1 - 19,9 
Fővárosi kerületi önkormányzatok 23 1.889.000 11,3 
Megyei önkormányzat 19 - 10,9 
Megyei jogú város és székhelyű város 22 2.082.932 18,4 
Egyéb város 195 2.620.831 22,9 
Nagyközség 222 1.151.253 5,6 
Község 2691 2.719.635 11,0 
Összesen: 3173 10.463.651 100,0 

forrás: Vigvári, 2002. 194. o. 

Az adatokat annak függvényében célszerű elemezni, hogy az önkormányzati 

szektor költségvetése az éves GDP 12%-át teszi ki. Két adat érdemel említést: 

egyrészről kiolvasható a főváros meghatározó gazdasági súlya, valamint a magyar 

önkormányzati rendszer elaprózottsága, amely a működés és szolgáltatásnyújtás 

magas fajlagos költségeit eredményezi.  

A gazdasági fejlettségtől függetlenül meghatározható egy négy elemből álló 

forrásrendszer, amely lehetővé teszi az önkormányzati feladatok ellátását. Az egyes 

tényezők funkciója jól meghatározható, különbség csupán az alkalmazásuk 

egymáshoz viszonyított tényleges arányaiban mutatkozik. Ezt az arányt az adott 

ország fejlettsége, hagyományai, a helyi apparátus szakmai felkészültsége, a 

kormányzat felelőssége, valamint a forrásképzés decentralizációjának mértéke 

befolyásolja. A helyi forrásrendszer elemei a következők: 
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• helyi, nem adójellegű bevételek, 

• helyi adók, 

• kormányzati transzferek, 

• hitelfelvétel. 

Az önkormányzatok eredményes működése érdekében meg kell találni egy 

optimumot a forrásrendszer elemeinek egymáshoz viszonyított felhasználási 

arányaiban.  

Az önkormányzatok nemcsak tiszta helyi közjavakat, hanem más kollektív 

javakat is biztosítanak. Az ilyen javak esetén biztosítható a fogyasztásból való 

kizárás lehetősége, így ezek finanszírozását célszerű legalább részben különböző 

felhasználói díjakból fedezni. (Vigvári, 2002. 177. o.) Helyi, nem adójellegű 

bevételről beszélhetünk például azoknál a közszolgáltatásoknál, amelyek 

fogyasztása közvetlenül mérhető. Ezekben az esetekben a szolgáltatás költségeit 

használati díjakon keresztül célszerű megtéríttetni a közösség tagjaival. Ilyenek a 

különböző közüzemi, víz, csatorna, gáz, elektromos áram, stb. szolgáltatások díjai. 

De ebbe a kategóriába tartoznak az önkormányzati vagyon hasznosításából 

származó bevételek, vagy bizonyos klubjavakért fizetett díjak is. (Péteri, 2000. 434. 

o.) 

Az önkormányzatiság egyik alapvető biztosítéka az önálló bevételszerzési jog, 

ezen belül pedig az adókivetés joga. Azokban az esetekben, amikor a 

közszolgáltatás igénybevétele közvetlenül nem mérhető, – amilyen például a 

közvilágítás, parkhasználat, stb. – akkor célszerű azok költségeit a helyi adózáson 

keresztül megtéríttetni. Néhány olyan esetben is megfontolandó ez a megoldás, 

amikor az igénybevétel pontosan meghatározható, de a használati díj alkalmazása 

negatív externáliákat eredményezhet. Ilyen szolgáltatás lehet a hulladékszállítás. A 

használati díj alkalmazása növelheti az illegális hulladéklerakó helyek számát. A 
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helyi adóból történő finanszírozás viszont nem készteti kibúvóra a lakosokat a 

szolgáltatás igénybevétele alól98.  

Ha olyan helyi közszolgáltatásokról beszélünk, amelyeket a helyi közösség csak 

egy-egy meghatározott csoportja vesz igénybe, mint például az oktatás, a szociális 

ellátás, vagy ha a szolgáltatás igénybevétele túlcsordul az önkormányzat határain, 

például a középiskolai oktatás és a kórházi ellátás esetén, akkor a feladatok 

részleges kormányzati támogatása javasolható. Ezek a kormányzati transzferek 

lehetnek feltételes- vagy céltámogatások és feltétel nélküli támogatások. A 

céltámogatások elosztási mechanizmusa lehet automatikus hozzáférés vagy 

pályáztatás. A feltétel nélküli támogatások legelterjedtebb formája a normatív 

állami hozzájárulás. Ennek egyik vetítési alapja lehet például az állandó 

lakosságszám. A kormányzati transzferek vertikális allokációja a helyi 

önkormányzati szektor támogatására fordítható pénzügyi erőforrások 

meghatározását jelenti. A horizontális allokáció pedig a rendelkezésre álló összeg 

önkormányzatok közötti elosztását jelenti azzal a céllal, hogy valamilyen 

kiegyenlítést biztosítsanak az egyes önkormányzatok jövedelemtermelő képessége 

közötti különbségekben99. (Vigvári, 2002. 175-176. o.) 

A hitelfelvétel elsősorban az egyes helyi beruházások finanszírozásánál ajánlott. 

A beruházások költsége általában rövid időszakra oszlik el, így a használati díjak, 

vagy helyi adók nagymértékű emelését tenné szükségessé, ha ilyen módon próbálná 

meg az önkormányzat a finanszírozást megoldani. A politikai ellenállás, az 

adóbeszedés hatékonyságának romlása szintén az említett eszközök használatának 

                                                
98 Problémát okoz ellenben az adófizető személye, hiszen a helyi adóalanyok és nem a helyben lakó teljes 
népesség vesz részt a szemétszállítás finanszírozásában. További gondot jelent, hogy amennyiben a helyi 
adózásban elsősorban a vállalkozások vesznek részt, akkor a rájuk háruló többlet adóterhet megjeleníthetik az 
általuk nyújtott szolgáltatások, illetve forgalmazott áruk árában. Így még bonyolultabbá – ha nem 
lehetetlenné – válik annak beazonosítása, hogy ki fizeti meg ténylegesen az adott szolgáltatás árát. Ez a 
probléma más esetekben is felmerül.  
99 A kormányzati transzferek nem vehetik figyelembe a helyi adóbevételeket, mert az káros adóversenyt 
indíthat el az önkormányzatok között. Vagyis az az önkormányzat részesül nagyobb arányban a kormányzati 
transzferekből, amelyikben a helyi adóbevételek alacsonyak. Ez mindenképpen elkerülendő. A helyi 
adóerőképesség figyelembevétele a kormányzati transzfereknél viszont ösztönzőleg hat az 
önkormányzatokra, hogy kihasználják a helyi adóztatásban rejlő kapacitásaikat. Adóerőképesség alatt az 
önkormányzatonként elérhető, átlagos erőfeszítés melletti bevétel értendő, függetlenül attól, hogy a 
vonatkozó törvény alapján az önkormányzat döntött-e az adó bevezetéséről, s ha igen, alkalmazott-e 
kedvezményt, vagy sem. 
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elkerülése mellett szól100. Az önkormányzatok által működtetett infrastruktúra 

felújítási és bővítési igénye indokolja az önkormányzatok hitelfelvevő 

képességének növelését. Fejlesztések és beruházások megvalósítása esetén két elv 

figyelembevételével javasolt a finanszírozás. A „fizess, amikor használod”101 elv 

alapján történő finanszírozás időben előbbre hozza a beruházások megvalósulását. 

A hitel törlesztése a megvalósult projekt használói által fizetett díjakból és a 

jövőben befolyó adókból történik. Ez a módszer a hitel futamidejének 

függvényében, a fejlesztés terheinek egy részét áthárítja a következő generációkra. 

Ezzel szemben a „fizess, amikor elkezded”102 elv lényege, hogy a beruházást a 

folyó bevételekből és a vissza nem térítendő állami támogatásokból finanszírozzák. 

A fejlesztés terheit tehát ebben az esetben a jelen generáció egésze viseli, hiszen a 

beruházás forrását a tőlük beszedett adók jelentik. (Vigvári, 2002. 178. o.) 

Működési hitelfelvétel csak szigorúan szabályozott keretek között, indokolt esetben 

képzelhető el. Ekkor a hitel célja szerint beszélhetünk likviditási vagy hiányt 

finanszírozó hitelről. A likviditási hitel igénye a bevételek és kiadások 

aszinkronitásából ered, ami természetes jelenség. A költségvetési hiányt 

finanszírozó hitel felvétele azonban az önkormányzati gazdálkodás zavaraira utal. 

(Vigvári, 2002. 242. o.) 

Az önkormányzatok forrásait jelentő tényezők egymáshoz viszonyított aránya 

változhat az időben, amely változást kiválthatja, ha a rendszer egésze, vagy annak 

egyes elemei nem hatékonyan működnek. Ugyanakkor a tényezők arra is 

alkalmasak, hogy a decentralizáció egyik mérőszámát meghatározzuk a 

segítségükkel. Nevezetesen, hogy a helyi adók mekkora részarányt képviselnek a 

helyi bevételekben, illetve, hogy milyen súllyal szerepelnek a nemzeti 

adórendszerben. A következő táblázatban az önkormányzati forrásszerkezet 

átalakulását követhetjük nyomon.  

 

                                                
100 Annak mérlegelésével, hogy hosszú lejáratú hitelfelvétellel a jelenlegi döntéshozók, részben a következő 
generációra terhelik a fejlesztési költségeket.  
101 Pay-as-you-use. 
102 Pay-as-you-go. 
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3. táblázat: Helyi önkormányzatok főbb bevételei csoportjainak szerkezete  
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1,3 0,9 

Tárgyévi 
bevételek 
összesen 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 100 

Tárgyévi 
bevételek 
összesen 
milliárd 
forintban 

 
 
393 

 
 
512 

 
 
596 

 
 
750 

 
 
832 

 
 
984 

 
 
1223 

 
 
1397 

 
 
1542 

 
 
1711 

 
 
1989 

 
 
2316 

 
 
2599 

 
 
2761 

 
 
3010 

 
 
3245 3436 

forrás: TÖOSZ munkaanyag 2007. 

A helyi önkormányzatok szabályozására vonatkozóan a következő markáns 

tendencia rajzolódik ki. Egyfelől látható, hogy a magyar önkormányzatok 

bevételeiben folyamatosan csökkenő, de domináns szerepet játszanak a központi 
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költségvetésből és az államháztartás más alrendszereiből származó bevételek. 

Másfelől jól kirajzolódik, hogy a helyi bevételek között a helyi adók aránya évről 

évre nő.103 A felhalmozási bevételek hullámzóan alakultak, követve a privatizáció 

fel- majd lefutását. A kezdeti 4%-os részesedés a kilencvenes évek második felében 

15% fölé emelkedett, majd 1998 óta 10% körül stagnál. A hitel súlya elmarad a 

fejlett országokban tapasztaltakhoz képest. Általánosnak tekinthető az 1-3% körüli 

érték, a választások éveit kivéve: 1994-ben 5,6%, 1998-ban 3,1%, 2002-ben 3,4% 

és 2006-ban 4,7%. Hasonló tapasztalható a választásokat megelőző évben is, ha 

nem is ilyen kiugrással. Közel azonos tendencia rajzolódik ki az értékpapír 

értékesítésnél is. Az önkormányzatok hitele része az államháztartás hiányának. Ez 

utóbbi radikális csökkentése elengedhetetlen, így az önkormányzati hitelfelvétel 

1995. óta korlátozott. Az EU források megelőlegezését szolgáló hitelfelvétel 2005-

től viszont nem esik e korlát alá. Kiragadva a bevételi szerkezetből a helyi 

adóbevételeket, a következő táblázatban ennek alakulása látható az elmúlt több mint 

egy évtizedben.  

4. táblázat: Helyi adóbevételek alakulása 1995-2006. között (millió forint) 

Megnevezés 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Építményadó 4 145 8 313 10 752 13 056 16 629 22 262 26 259 29 178 34 098 38 240 44 440 47 896 

Telekadó 813 1 296 1 717 1 811 2 262 3 099 3 242 3 943 4 476 5 346 5 184 5 705 

Magánszemélyek              
kommunális adója 747 1 492 1 980 2 698 3 422 4 557 5 087 5 578 6 308 7 162 7 954 8 275 

Vállalkozók             
kommunális adója 1 075 1 174 1 178 1 161 1 354 1 192 1 192 1 155 1 148 1 164 1 153 1 268 
Idegenforgalmi 
adó             
tartózkodás után 768 1 505 1 878 2 147 2 396 2 942 3 275 3 224 3 316 3 548 3 858 4 357 
Idegenforgalmi 
adó             
építmény után 363 461 524 637 824 892 1 170 1 091 1 247 1 188 1 257 1 278 

Iparűzési adó 38 472 66 130 93 133 124 316 171 476 186 822 226 460 252 603 271 995 310 536 334 077 380 158 

ÖSSZESEN 46 383 80 371 111 162 145 826 198 363 221 766 266 685 296 772 322 588 367 184 397 923 448 936 

forrás: Pénzügyminisztérium104 

                                                
103 1991 és 2007 között közel hatszoros növekedés volt tapasztalható.  
104www2.pm.gov.hu/web/home.nsf/portalarticles/CF6A4B0F523066D0C12572D10033B0CA/$File/HABEV
9106_jo.xls  
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A 3. és 4. táblázat összevetéséből megállapítható, hogy 1995. és 2006. között a 

helyi adóbevételek aránya az önkormányzatok bevételi szerkezetében 5,6%-ról 

13,8%-ra emelkedett. Ez nominálisan 46 383 milliárd forintról, közel tízszeresére, 

448 936 milliárd forintra való emelkedést jelent. 1995-ben az iparűzési adó az 

összes helyi adóbevétel 82,9%-át tette ki. Ugyanez az arány 2006-ban 84,7%-os 

értéket mutatott. Ez a kis mértékű arányváltozás egyben azt is jelenti, hogy 

átlagosan a többi helyi adónem tekintetében is valamivel alacsonyabb, de közel 

hasonló intenzitású növekedés ment végbe az elmúlt évtizedben. 2006-ban a közel 

450 milliárd forintot kitevő helyi adóbevételből 380 milliárd forint az iparűzési 

adónak volt köszönhető. Az adófajta nagy koncentrációjának következtében 

azonban az iparűzési adóbevételek 75%-án az önkormányzatok mindössze 10%-a 

osztozik. (Pitti, 2006. 131. o.) Ennek következtében az önkormányzatok 90%-ának 

finanszírozási problémájára nem ad megoldást ez az adófajta105.  

A helyi önkormányzati szektorban a közeljövő egyik fontos feladata, hogy 

megvalósuljon a feladatmegosztás és a forrásképzés összhangja. Ennek érdekében 

szükséges a pénzügyi szabályozással kapcsolatos jogbiztonság erősítése, a 

forrásszabályozás egyszerűsítése, valamint a kötelezettségvállalás újraszabályozása. 

A forráshiányos önkormányzatok problémáinak megoldásához azonban, az 

újraszabályozás nem elegendő eszköz. Szükség van az érintett kör konszolidációjára 

is. Ennek elmaradása, – az ésszerű szabályok alkalmazásának következtében – az 

önkormányzatok jelentős részénél a gazdálkodás ellehetetlenüléséhez vezetne. A 

gazdaságilag fejlettebb országok példáját figyelembe véve, további megfontolást 

igényel az önkormányzatok adóztatási jogának szélesítése. Ennek egyik eleme lehet 

az értékalapú ingatlanadó önkormányzati hatáskörben való bevezetésének 

lehetősége.  

 

                                                
105 Az iparűzési adó a jelzett problémák ellenére része maradhat a magyar adórendszernek, természetesen az 
adó alapjának és a vállalkozások terheinek átgondolásával, összehangolva a társasági adóban történő 
változtatással. Versenyképességi szempontokat figyelembe véve indokolt lenne a 2006-ban bevezetett 
különadó eltörlése. Az iparűzési adó, regionális adóként kiegyenlítő szerepet is betölthetne az 
önkormányzatok között. Összességében a vállalkozásokat és általában az élőmunkát, a jelenleginél kisebb 
adóteherrel sújtó adórendszer lenne kívánatos.  
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3.3. Az ingatlanadó 

 

A modern államnak, fő funkciói106 ellátásához szüksége van az adórendszeren 

keresztül beszedett jövedelmekre. Emellett az adó szabályozó és ösztönző szerepet 

is ellát. Az adónemek különböző adótárgyak, adóalanyok, adófizetők és adóalapok 

kombinációjából képzett konstrukciók. Az alkalmazott adónemek összessége, az 

adóztatás jogának a központi és az alsóbb kormányzati szintek közötti megoszlása, 

adók beszedésének módja és technikái, valamint az adóigazgatás intézményei 

együttesen jelentik az adórendszert. (Vigvári, 2002. 150. o.) 

Az állami finanszírozási rendszerben három adótípus vált meghatározóvá: a 

jövedelemadók, a forgalmi és fogyasztási adók, valamint a vagyoni típusú adók107. 

(Illés, 2005. 28. o.) Vizsgáljuk meg az ingatlanadó helyét az államháztartás 

pénzügyi rendszerében. A jövedelemadók a legjelentősebb jövedelem újraelosztó 

funkcióval rendelkeznek, ezért elsősorban központi forrásként működnek. A 

forgalmi és fogyasztási adók egységes alkalmazása szintén indokolt, mivel 

ellenkező esetben nagymértékben torzítaná a helyi gazdaságok teljesítményét. 

Ebből következően, ez az adónem is a központi kormányzat bevételei között jelenik 

meg általában. Helyi adók esetén az alapvető cél, a helyi közösségek számára 

nyújtott közjavak finanszírozása. Ez megoldható jövedelemadóval és fogyasztási 

adóval is, de történetileg a vagyonadók, azon belül pedig az ingatlanadók 

terjedtek el elsősorban a helyi adózásban.  

A XVIII. század végétől kialakuló modern államban még a vagyoni típusú adók 

jelentették az állam elsődleges bevételi forrását. Az ipari forradalom gyors 

gazdasági fejlődése a jövedelmi viszonyok kiugró változását eredményezte. A 

tömegtermelés megjelenésével pedig felerősödött a fogyasztás szerepe. Ezek a 

                                                
106 Szabályozás, erőforrás allokáció, jövedelmek újraelosztása, gazdasági stabilizáció. 
107 A magyar adórendszerben az adózásnak ez az un. „harmadik pillére” csak hiányosan van jelen. Elsősorban 
a vállalkozásokat érintően, a gyakorlatban – néhány kivételtől eltekintve – egységalapon kivetett építmény- 
és telekadóról van szó. Ennek következtében a jelenlegi rendszerben, adott annak a lehetősége, hogy a 
vagyontárgyakba menekített jövedelmek mentesülhessenek az adófizetés alól.  
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folyamatok eredményezték, hogy a vagyonadókról fokozatosan a jövedelmek és a 

fogyasztás adóztatására helyezték át a hangsúlyt. Ezzel párhuzamosan a 

vagyonadók döntően a helyi kormányzatok forrásává váltak. (Illés, 1994.) 

 

3.3.1. Az ingatlanadóztatás elmélete 

 

Egy adórendszer megtervezésekor a korábban már ismertetett adózási elvek 

közül elsődlegesen két fő elv figyelembevétele a legfontosabb. Az egyik a 

hatékonyság elve, amely azt jelenti, hogy az adónak megfelelő nagyságú, a 

feladatok ellátását lehetővé tevő jövedelmet kell biztosítania. A másik fő kritérium 

az igazságosság elve, amely az adóterhek méltányos eloszlását jelenti.  

Az adórendszer tökéletesítéséhez további két elv figyelembevétele szükséges. 

Az egyik a hasznosság elve, amely azt jelenti, hogy a kivetett adóknak 

kapcsolatban kell lenniük azzal a haszonnal, amelyet az adófizető valamely 

közszolgáltatás igénybevételével nyer. Egy igazságos jelzővel illethető 

adórendszerben az egyes adófizetők az általuk élvezett haszon arányában kell, hogy 

kivegyék részüket az adóteherből. (Musgrave, 1989.) 

A másik elv a fizetőképesség elve, amelynek jelentése, hogy az adóterheknek a 

jövedelmek, vagyis az általuk biztosított jólét alapján kell megoszlaniuk. Tehát a 

vagyonosabbaknak nagyobb terheket kell vállalniuk a közösségi szolgáltatásokat 

biztosító adózásból.  

A bemutatott elvek adórendszerbeli érvényesüléséhez elengedhetetlen a jólét, 

vagyis adózási oldalról az adókapacitás valamilyen módon történő megmérése. 

Ennek egyik lehetséges eszköze az adófizetők potenciális jövedelmének 

meghatározása. A jövedelmet ebben az esetben a lehető legtágabb értelemben kell 

meghatározni függetlenül attól, hogy miből származik és, hogy mire használják fel. 

Az adókapacitást másik módon, a fogyasztás mérésével is megközelíthetjük. A 
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vagyon felhalmozása azonban lehetőséget ad a fogyasztást terhelő adók 

elkerülésére. A vagyon meghatározása tehát az adókapacitás mérésének harmadik 

eszköze, ami ismételten alátámasztja a vagyon mértéke szerinti adózás 

szükségességét108. 

A vagyonadózás irányába tett első lépésként határozzuk meg az adóztatható 

vagyont. Tulajdonságai alapján a vagyon lehet fizikailag érzékelhető és nem 

érzékelhető típusú. Az utóbbiba soroljuk az értékpapírokat. A fizikailag érzékelhető 

vagyontárgyakat mobilitásuk alapján tovább oszthatjuk ingó és ingatlan vagyonra. 

Adózási szempontból az ingóságok, amelyek lehetnek ékszerek, műkincsek, 

bélyegek, régiségek, gépkocsik, stb. nehezen nyomon követhetők. Amennyiben 

mégis adóalapként szolgálnak, akkor rendszerint a központi kormányzat 

forrásaként, esetleg megosztott adóként működnek. A legelterjedtebb, helyi 

adóalapot képező vagyontárgy az ingatlan. Ez lehet földbirtok, telek, az ezeken lévő 

építmények és ezek tartozékai. A vagyonadózás következetes alkalmazása általában 

eltekint a fizikailag nem érzékelhető vagyontárgyak adóztatásától. Történetileg az 

ingóságok adóztatása megosztott adóvá, az ingatlan vagyonadók pedig helyi adóvá 

váltak. (Lados, 1995. 14. o.)  

A továbbiakban az ingatlanadót, mint lehetséges helyi vagyonadót vizsgálom. 

Az ingatlanadózás történhet egységalapon, vagy értékalapon. Egységalapú adózás 

esetén az adókivetés az ingatlan egy adott egységére, valamely fizikai jellemzőjére 

vonatkozik. Értékalapú adózás esetén az adókivetés az ingatlan valamilyen 

szabályozott módon meghatározott értéke alapján történik.  

Az adott ingatlan méretén, vagy egyéb fizikai jellemzőin alapuló adózás esetén 

kérdésként merül fel, hogy a közszolgáltatások fenntartásának évről évre növekvő 

költségeit tudja-e fedezni az ingatlanvagyon növekedésében bekövetkező változás? 

Mivel az ingatlanok fizikai paraméterei általában hosszabb időtáv tekintetében is 

                                                
108 Ezzel a logikával ellentétben, egy következetes és átfogó jövedelemadózási rendszer mellett vagyonadóra 
nincs szükség, mivel az valójában többszörös jövedelemadóztatást jelent és ellene hat a megtakarításnak. 
(Illés, 2005. 30. o.) Az ellentmondást feloldhatjuk azzal az ideológiával, amely szerint az ingatlanadó 
azoknak a közösségi szolgáltatásoknak a díja, amely az adott település adott értékövezetében elhelyezkedő 
ingatlanok értékében jelenik meg.  
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állandónak tekinthetők, az egységalapú adózás csak egyes, fejlődésben lévő 

települések, vagy városrészek esetén képes megoldani a növekedési problémát. 

Megoldást jelenthet a problémára az indexálás, vagyis az egységalapú adók 

kulcsának az inflációs rátához való igazítása. Ennek hátránya azonban, hogy az 

adókulcsot évente kellene változtatni, amelynek feltehetően nem lenne meg a helyi 

politikai támogatottsága.  

Az egységalapú adózásnál tapasztalható problémák elkerülése miatt, célszerű az 

ingatlanok pénzben kifejezhető értékének alapulvételével meghatározni az 

adóalapot. Az értékalapú adózás első lépése egy speciális vagyonértékelési 

folyamat, a vagyonérték becslés elvégzése. A vagyonadózásban kialakult 

hagyományok alapján az ingatlanok értékbecslésekor értékkorrekciót alkalmaznak, 

amelyhez eltérő kulcsokat használnak. Az értékalapú adóztatással nyert bevételek a 

tapasztalatok alapján, hosszú távon megőrzik reálértéküket, illetve az inflációs hatás 

függvényében a tervezettnél magasabb adóbevétel elérését is lehetővé teszik. 

(Szmetana, 2006. 173. o.) 

 

3.3.2. A vagyonértékelés módszerei 

 

Az értékbecsléskor leggyakrabban alkalmazott két módszer a bérleti díjon és a 

forgalmi értéken alapuló becslés. A két becslési alap közötti választás a 

gyakorlatban az adóterhek eltérő megoszlását eredményezheti. Alkalmazásuk az 

egyes országokban különböző109.  

A vagyonértékelés lehet szabályozott, vagy szakértői. Szabályozott 

vagyonértékelés esetén törvény határozza meg az értékelés módszerét, az eljárási 

és számítási módokat. Szakértői módszer esetén a vagyonértékelő szervezet 

                                                
109 A hagyományos ingatlanvagyon adóztató országok közül például az USA-ban a forgalmi értéket, az 
Egyesült Királyságban 1988-ig a bérleti díjat, majd 1993-tól a forgalmi értéket, Új-Zélandon pedig egyszerre 
használják mind a kettőt az adóalap meghatározásához.  



 87 

szabadon választja meg az ingatlan felértékelésének módját. A vagyonértékelő lehet 

kormányzati, vagy magán szervezet is. Ismert még az önbevalláson alapuló110 

vagyonértékelés is. Ez utóbbi esetben jogosan felmerülhet a pontosság és 

szakszerűség kérdése, de feltételezve, hogy az adózók nem egyeztetik bevallásaikat, 

csak az adott értékövezetben kiugróan eltérő értékű ingatlanok ellenőrzését kell az 

adóhatóságnak elvégeznie.  

Az európai gyakorlatban az egyes ingatlanokat egyedileg értékelik. Az USA-

ban és a világ legtöbb országában a tömegbecslés módszerét használják. A módszer 

alkalmazása úgy történik, hogy a településeket zónákra osztják és az egyes zónákon 

belül az azonos típusú ingatlanokra azonos értéket állapítanak meg. Az elkülönített 

zónák hasonló jellegűek kell, hogy legyenek mind az ott található épületek 

karaktere és építési éve, mind a területen található közszolgáltatások színvonalát 

tekintve.  

A felbecsült vagyonértékre, mint adóalapra kivetett vagyonadó kulcsát 

befolyásolja az adót kivető kormányzat bevételi szükséglete és a becsült érték is. 

Ezek alapján egy adott ingatlan esetén, az ingatlan piaci értékéhez viszonyítva 

beszélhetünk nominális és effektív adókulcsról. A nominális adókulcs az 

ingatlanértékre, mint adóalapra111 kivetett tényleges adómértéket jelenti. Ez a kulcs 

egy adott ingatlankategórián belül minden egyes ingatlanra egyforma nagyságú. Az 

effektív adókulcs ezzel szemben az adott ingatlan valódi adóterhelését mutatja a 

tényleges forgalmi értékhez viszonyítva. A meghatározásból következően ez az 

adókulcs ingatlanonként nagymértékben eltérő lehet. Az eltérés részben a 

különböző vagyonértékekből, másrészt a zónánként különböző korrekciós tényezők 

alkalmazásából adódik. (Lados, 1995. 14-15. o.) 

 

                                                
110 Ezt elsősorban költségkímélő tulajdonsága miatt részesítik előnyben.  
111 Ez mindig egy becsült ingatlanérték, amely az egyes országok adórendszerében meglévő különböző 
preferenciák érvényesítésekor egy korrekción is átesik, ennek megfelelően korrigált ingatlanértékről van szó.  
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3.3.3. Az ingatlanadó-rendszer problémái 

 

A problémák nem jelentéktelen része az említett korrekciós tényezők 

alkalmazásából adódik. Ez részben a kedvezmények és mentességek 

meghatározásának témakörét érinti. A teljességre való törekvés igénye nélkül112, 

vizsgáljunk meg néhány – az ingatlanadó magyarországi bevezetése esetén – 

megoldásra váró problémákat. Ezek a nyitott kérdések a következők: 

• Az engedményt az adókulcsból, vagy az ingatlan becsült értékéből kiindulva 

célszerű-e meghatározni? 

o Mindkettő előfordul a gyakorlatban113. 

• Milyenek legyenek az adókulcsok? 

o A túl magas adókulcsok gyenge begyűjtési hatékonyságot 

eredményezhetnek. 

o A túlságosan alacsony kulcsok viszont csökkenthetik az egyébként 

drága adófajta gazdaságosságát. 

o Az adókulcsok megválasztása és időnkénti változtatása érzékeny lehet 

a helyi politikára, ezért is javasolt azok központi meghatározása. 

• Kérdésként merülhet fel a progresszivitás léte és annak mértéke? 

o Az értékalapúság nem indokol további progresszív sávosítást, hiszen a 

linearitás is biztosítja a nagyobb érték után a nagyobb adóbevételt.  

o Az értékesebb ingatlanok nagyobb mértékű adóztatása az 

értékteremtés, a minőségi építkezések, a fejlesztések visszaszorulását, 

és ezzel párhuzamosan, az értékhatár közeli ingatlanok esetén, a 

korrupció növekedését114 eredményezné. Az értékhatár fölötti 

                                                
112 De fontosságukat tekintve, az ingatlanadó sikeres bevezetésének lényegi kérdéseiről van szó.  
113 Matematikailag és így adóbevétel szempontjából is egyenértékű, ha például a normál kulcs 50%-val kell 
adózni, vagy ha az ingatlanértéknek csupán az 50%-a után kell megfizetni a normál kulccsal számított adót. 
Az érintettek felé való kommunikáció eredményességének szempontjából az utóbbi azonban sokkal 
„szemléletesebben” tükrözi a kedvezmény mértékét.  
114 Amennyiben sávosan progresszív ingatlanadót feltételezünk, akkor a sávhatár(ok)hoz közeli értékű 
ingatlanok esetén az ingatlantulajdonosok érdekeltekké válnak abban, hogy az alacsonyabb sávba tartozónak 
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ingatlannal rendelkező tulajdonosok esetén ugyanakkor sérülne a 

méltányosság elve. Ez elsősorban az értékhatárt éppen el nem érőkkel 

való összehasonlításban jelentkezne a legélesebben.  

• Kikre vonatkozzon, és mekkora legyen a kedvezmény mértéke? 

o Gyakori az idős emberek kedvezménye. Meggondolandó, hogy a 

nyugdíjasokra, azon belül is csak az öregségi nyugdíjkorhatárt 

elérőkre, vagy korhatár nélkül a rokkantnyugdíjasokra115, esetleg a 

munkanélküliekre is vonatkozzon-e a kedvezmény.  

o Az önkormányzatok elemi érdeke a területükön fekvő ingatlanokon 

végzett korszerűsítések116 esetén figyelembe vehető kedvezmény 

érvényesítése, például az igazolt költségeknek az ingatlanadó 

alapjából való leírhatóságának formájában. 

o A jelzáloghitellel terhelt ingatlanok teljes tulajdonba kerüléséig tartó 

kedvezménye. Az adórendszer egyszerűségével szembeni 

követelmények figyelembevételével, az ingatlanadó bevezetésekor 

még hátralévő futamidő és a hitel nagyságának alapján egy átlagos, a 

tulajdoni arányt leképező százalék lehet a kedvezmény mértéke. 

o Megfontolandó és a méltányosság elvét figyelembevevő, hogy az 

adóalany tulajdonában lévő első ingatlan normál kulccsal adózzon, 

míg a második és további ingatlanok magasabb adókulccsal 

adózzanak117.  

                                                                                                                                              
értékeltessék az ingatlanukat. Természetesen minél pontosabban kidolgozott, egységes és átlátható az 
értékbecslés módszertana, annál kisebb mozgásteret enged az ilyen jellegű „értékeltérítéseknek”.  
115 A jelenlegi magyarországi munkaképes korú lakossági összetételt figyelembe véve, ez utóbbi rétegre is 
kiterjeszteni a kedvezményt, a helyzet további romlását, a „leszázalékolással” jogtalanul élők számának 
növekedését eredményezhetné, amely folyamat a gazdaság szándékolt kifehérítése ellen hatna.  
116 Ez erősen megfontolásra javasolt szempont, hiszen az ellenkezője, tehát az azonos értékövezetben fekvő 
ingatlanok közül a korszerűbbek magasabb adóztatása az ingatlanok „elhanyagolására” ösztönözheti a 
tulajdonosokat, ami egyetlen település esetén sem kívánatos tendencia. A leírhatóság biztosítása közvetett 
hatásként számlakérésre ösztönözné a megbízót, ami egyenes következményként számlaadásra kényszerítené 
a kivitelezőt. Az építőiparban tapasztalható számlaadási fegyelem növekedése szintén nem elhanyagolható 
mértékű „gazdaság-fehérítő” hatással járna.  
117 A probléma árnyaltabb, mint amilyennek első felvetésre látszik, hiszen a gyakorlatban biztosan előfordul 
olyan eset, amikor egy adóalany tulajdonában lévő két, három, vagy akár több kisebb értékű ingatlan 
együttesen sem éri el, egy valamely másik adóalany által birtokolt egyetlen ingatlan értékét. Tehát 
előfordulhatna olyan eset, amikor kevesebb érték után több adót kellene fizetni. Ha azonban az 
értékalapúságban gondolkodunk, akkor nem szükséges az ingatlanok birtokolt száma szerint különbséget 
tenni az adóalanyok között, hiszen egy adott ingatlanérték után kell az adóalanynak az adót megfizetnie és ez 
független attól, hogy ez szám szerint hány darab ingatlanból tevődik össze. Közvetetten, olyan nem 
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o Szükséges az ingatlanadó leírhatóságának biztosítása a személyi 

jövedelemadóból, illetve vállalkozások esetén a társasági adóból. Ez 

közvetve arra a problémára is megoldást nyújtana, hogy a megszerzett 

jövedelem fedezetet biztosít-e az adott ingatlanra. Ennek összhangja 

esetén a teljes, vagy közel a teljes leírhatóság biztosított lenne, míg 

akinek, illetve amely társaságnak a jövedelemadója nem korrelálna a 

birtokolt ingatlan értékével, az nem élhetne a leírhatóság 

lehetőségével118. 

o A széles körű kedvezmények alacsony adókapacitást 

eredményezhetnek.  

• Legyenek-e mentességek119 és azok kiket érintsenek?  

o Leggyakrabban a karitatív és vallási szervezetek, valamint 

kormányzati, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok esetén 

alkalmazzák a mentességet. Ezekben az esetekben adóbevétel 

csökkenést okozhat a szervezetek tulajdonában lévő ingatlanok 

számának indokolatlan gyarapodása. 

o A településfejlesztés biztosítása, az adott körzet gazdasági 

potenciáljának növelése érdekében kívánatos lehet az újonnan 

létrehozott ingatlanokat, az adott gazdasági évben mentesíteni az adó 

alól olyan módon, hogy a beruházásra fordított összeggel csökkenhető 

legyen az ingatlanadó alapja.  

o Indokolt lehet egy bizonyos értékhatár alatti ingatlanok mentesítése az 

adó alól. Ez a határ a magyarországi ingatlanértékek és jövedelmi 

helyzet, valamint a költségvetés egyenlegének ismeretében, az öt 

millió forintnál kisebb értékű ingatlanoknál húzható meg. Számolni 

kell azonban azzal a jelenséggel, hogy az adómentes határ közelében 

                                                                                                                                              
szándékolt hatást is kiválthat az intézkedés, amelynek eredményeképpen a válások száma megnövekedne, 
amely más területen ugyan, de nagyobb kiadást jelenthetne a költségvetésnek.  
118 Optimális esetben, egyéb intézkedésekkel együtt, hosszú távon ez a gazdaság kifehérítésének irányába 
hatna.  
119 Ebben a kérdésben kell talán a legkörültekintőbben eljárni, hiszen egy rosszul megválasztott 
adómentesség később nehezen korrigálható. Előfordulhat olyan eset is, amikor a jogalkotó szándékával 
éppen ellentétes, de legalábbis nem kívánt hatás érvényesül az adómentesség következtében. Példaként 
említhető a minimálbér adómentessége és az abból következményként levezethető problémák.  
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lévő ingatlanok értékbecslésénél jelentősen megnőhet a korrupció és 

ennek következtében az adóelkerülés lehetősége.  

Általában is elmondható a kedvezményekről, de különösen a mentességekről, 

hogy egyrészről az igénybevétel jogosságának ellenőrzése miatt nagymértékben 

megnövekednek az adóhatóság költségei, másik oldalról pedig a széles körű 

kedvezmények és mentességek az adókapacitást csökkentik, rontva ezzel két 

irányból is az adóbeszedés eredményességét.  

A lehetséges adókedvezmények és adómentességek áttekintése után vizsgáljuk 

meg azokat a további tényezőket, amelyek alapján bírálat érheti az értékalapú 

ingatlanadót.  

Egy adórendszert általában akkor tartanak igazságosnak, ha a magasabb 

jövedelmű rétegek adóterhe nagyobb, vagyis az adórendszer progresszivitását, de 

legalábbis a linearitását kívánja meg az igazságosság elve. Ezzel szemben az 

ingatlanadó regresszivitást120 mutat, hiszen jövedelemtől függetlenül terhel 

mindenkit. A regresszív hatás magyarázata rendkívül egyszerű. A háztartások 

kiadásaiban az ingatlanadót is tartalmazó lakhatási költség meghatározó tétel, amely 

alulról korlátos, tehát nem csökkenthető nullára. Ezen tulajdonságának 

köszönhetően az ingatlanadó a legalacsonyabb jövedelemmel rendelkező 

csoportokat sújtja a legjobban. Ebben a csoportban, Angliában és Walesben a 

háztartások jövedelmének 8,1%-át teszi ki az ingatlanadó, míg a legmagasabb 

jövedelmi csoportban ez az arány a 2%-ot sem éri el. (Cullis, 2003. 492. o.) 

A regresszív hatás mérséklésére, a kedvezményeknél már említett 

lehetőségekkel lehet élni. Vagyis bizonyos csoportok részesülhetnek 

kedvezményekben, mint öregségi nyugdíjasok, alacsony jövedelműek, csonka 

családok, mozgáskorlátozottak, de minden olyan esetben, amikor az adófizetők 

személyére szabott az adórendszer, a jogosultság ellenőrzésére121 fordított 

                                                
120 Ezt a hatást ellensúlyozhatja az adórendszer egésze, hiszen szociális és gazdaságpolitikai szempontból 
nem az adórendszer egyes elemeinek regresszivitása, vagy progresszivitása számít, hanem az, hogy a teljes 
adórendszer hatása milyen.  
121 Az ellenőrzés a ráfordított kiadások ellenére, sok esetben nem hozza meg a várt eredményt.  
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aránytalanul nagy kiadások rendkívüli módon megnövelik az adóigazgatás 

költségeit. A háztartások minősítésének a költsége nem áll arányban a 

regresszivitásból származó veszteségekkel.  

Mivel az ingatlanadó helyi adó, így kulcsai a központi szabályozás122 ellenére 

különbözőek lehetnek. Azok a települések, amelyeken az ingatlanok értéke 

alacsonyabb, a helyi kiadások fedezésére magasabb adókulcsot használhatnak. Ez 

az intézkedés tovább ronthatja a település gazdasági helyzetét, mert negatívan hat a 

vállalkozások és háztartások letelepedésére123. (Szalai, 2007. 15. o.) 

Értékalapú ingatlanadó esetén problémát jelent a felértékelés szabályozottsága 

és rendszeressége. A felértékelés és ezzel az adóigazgatás költsége magas, ezért 

szabályozás híján fennáll annak a veszélye, hogy rendszertelenül, önkényesen és 

pontatlanul végzik el azt. Ennek eredményeként az értékbecslések elavultak 

lesznek. Az értékalapú ingatlanadó, így éppen azt a lényeges tulajdonságát veszíti 

el, ami megkülönbözteti az egységalapútól, hogy biztosítja az önkormányzatok 

számára a kiadások növekedésével „lépést tartó” bevétel növekedést. Az 

ingatlanértékeléshez kapcsolódó további probléma a helyi adóapparátus 

felkészültségének kérdése. Képes-e minden település helyben megoldani például az 

értékbecslést, és megfelelő eszközökkel rendelkezik-e a folyamat során esetlegesen 

fellépő korrupció leküzdésére?124  

Az adótudatosság megkívánja, hogy a helyi kiadásokról azok dönthessenek, akik 

a helyi szolgáltatások költségét állják. Ez jelenleg nem biztosított Magyarországon, 

hiszen a szavazati joggal bíró választott képviselők nem feltétlenül képezik le az 

ingatlanadózók körét. Ezért sérül a „nincs adóztatás képviselet nélkül” elve.  

                                                
122 A törvény csak egy felső határt állapít meg az adómértékre vonatkozóan.  
123 Az adóverseny elméletét a gyakorlat nem minden esetben igazolja. Egyes, elsősorban nagyobb települések 
megengedhetnek magasabb adókulcsot, ha az ott letelepedni szándékozók preferenciái szerint magasabb és 
az ő igényeiket jobban kiszolgáló szolgáltatásokat tudnak nyújtani. A környező települések viszont ebben az 
esetben rákényszerülnek az alacsonyabb adókulcsok használatára, amennyiben a megfelelő mobilitással 
rendelkező vállalkozásokat magukhoz akarják csábítani.  
124 Ha az adókedvezmények, illetve adómentességek szűkre szabottak, akkor az ingatlan felértékelése az 
egyik olyan terület, ahol a korrupció lehetőségével számolni kell. 
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Fontos szempont, hogy a fizetett adók közvetlen kapcsolatban legyenek a 

lakosoknak nyújtott szolgáltatások költségeivel. Az ingatlanadó esetén, talán ezt a 

problémát a legnehezebb kiküszöbölni, illetve a megoldás olyan költségeket 

implikál, amely már megkérdőjelezi az adott adónemmel szemben támasztott 

gazdaságossági követelményt. A probléma megértéséhez képzeljünk el egy azonos 

értékövezetben lévő két megegyező paraméterű és így azonos értékű ingatlant. Az 

adóalapok és az azonos övezet miatti adókulcsok egyezősége miatt, az ezekre 

kivetett ingatlanadó egyenlő lesz. Az egyikben tételezzünk fel egy tipikusnak 

mondható négyfős családot, míg a másikban mindössze egy fő lakjon. Feltehetően a 

négyfős család több helyi szolgáltatást fogyaszt, mint az említett egy fő, mégis 

„mindketten” ugyanannyi adót fizetnek. (Cullis, 2003. 493. o.) Ez újra felveti az 

egyéni körülmények figyelembevételének már több helyen említett problémáit.  

A helyi ingatlanadó kialakításánál figyelmet érdemel még a következő két 

tényező:  

• A nem helyi lakos ingatlantulajdonosok adóztatása a településen kívülre 

helyezi az adóteher egy részét. Az un. adóexport révén egyes települések 

képesek a saját közösségi szolgáltatásaik költségeinek egy részét a nem ott 

élőkre hárítani.  

• A külföldi tőke kivonulhat a helyi gazdaságból túlzott mértékű adóteher 

esetén.  

A két tényező hatásainak következményeként, a települések között kialakuló 

adóverseny ronthatja a helyi közszolgáltatások színvonalát. Az adóverseny ugyanis 

a helyi beruházások vonzóvá tétele érdekében az adókedvezmények és 

adómentességek nyújtásán keresztül jön létre. Ennek következtében csökkenhet a 

településen képződő adóbevétel, ami szűkíti a szolgáltatások finanszírozásának 

lehetőségeit.  
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3.3.3.1. Ingatlanadó, vagy fejadó? Egy tapasztalati példa az Egyesült 

Királyságból 

 

Az előző fejezetben említett problémák kezelésére az Egyesült Királyságban 

1989-től kezdődően125 az addigi ingatlanadót126 kiváltotta a „közösségi díj”127, amit 

más néven fejadónak is neveznek. Az adót minden 18. életévét betöltött személynek 

meg kellett fizetnie. A változtatás annak szellemében történt, hogy a bevezetett 

helyi adó feleljen meg a haszonelvűség kritériumainak. (Cullis, 2003. 492. o.) Az 

értékalapú ingatlanadó előnyeinek és hátrányainak ismeretében vizsgáljuk meg, 

hogy a fejadó mennyiben jelent megoldást a felvetett problémákra. 

Regresszivitás szempontjából vizsgálva, a fejadóra szintén igaz, hogy regresszív, 

hiszen jövedelemtől függetlenül minden 18. év feletti lakost terhel. A regresszív 

hatás mérsékelhető a korábban már említett kedvezmények bevezetésével. Fejadó 

esetén az ingatlanok értékbecslésének költségeit megtakaríthatjuk, de más 

szempontból, az adófizetők egyéni körülményeire szabott adórendszer, az 

adóigazgatás költségeit olyan mértékben megnöveli, hogy az már meghaladja az 

értékbecslés elmaradásából jelentkező megtakarítást.  

Bramley és Low egy reprezentatív tanulmányban elemezték a helyi 

önkormányzatok szolgáltatásának igénybevételét. Az adófizetésre kötelezettek körét 

vizsgálva megállapították, hogy a kormány szándékával egyezően a fejadó megfelel 

a haszonelvű adóztatás kritériumainak. A vizsgálat azonban a haszonelvnek 

megfelelően kiterjedt a helyi önkormányzatok szolgáltatásainak igénybevevőire is. 

Az elemzés eredménye azt mutatta, hogy az önkormányzati kiadásoknak mindössze 

10%-át fordították olyan szolgáltatásokra, amelyek egyértelműen a szegényebb 

rétegek javát szolgálták. A további számadatokból elvégzett becslések alapján azt a 

következtetést vonták le, hogy a jobb módúak által igénybevett szolgáltatások 

                                                
125 1989-ben Skóciában, 1990-ben pedig Angliában és Walesben.  
126 Rate Tax. 
127 Community Charge.  
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átlagosan 58%-kal kerültek többe, mint azok, amelyeket a legszegényebbek részére 

nyújtottak. A vizsgálat végső következtetése az volt, hogy összehasonlítva az 

ingatlanadót és a fejadót, az adófizetők és a szolgáltatást igénybevevők csoportja 

még kevésbé esett egybe. A tanulmány végső megállapítása, hogy a fejadó nem 

tekinthető haszonelvű adónak, és amennyiben egy valóban haszonelvű adó 

bevezetése a cél, az ingatlanadó ennek a célnak jobban megfelel. (Cullis, 2003. 494-

495. o.) 

A fejadót 1993-ban alkalmazhatatlannak nyilvánították és eltörölték, majd 

helyébe egy hibrid adót vezettek be tanácsi adó128 néven. Az adó jellemzőit a 

következőkben lehet röviden összefoglalni: lényegében egy sávos ingatlanadóról 

van szó, amely személyes elemeket is tartalmaz. Minden ingatlant besorolnak egy 

nyolc sávból álló értéksáv egyikébe. A besorolás az ingatlan piaci értékén alapul. A 

fizetendő adó relatív mértékét minden sávban a központi kormányzat határozza 

meg. Az ingatlan tényleges adójának kiszámításakor veszik figyelembe a különböző 

módosító tényezőket. Ilyen például jövedelempótló támogatásban részesülők, az 

együtt lakó személyek száma, akik közül kedvezmény illeti meg a nappali tagozatos 

oktatásban résztvevőket, az egyéb, jövedelemmel nem rendelkezőket, stb. A 

tapasztalatok azt mutatták, hogy az ingatlanon alapuló adót könnyebb beszedni, 

mint az egyéneken alapuló fejadót129.  

Az 1990 előtti és az 1993 utáni ingatlanadó között a fentieken kívül van még 

egy lényeges különbség. Míg a hagyományos ingatlanadó a bérleti díjon, addig az 

1993-ban bevezetett tanácsi adó, az ingatlan forgalmi értékén alapul. Ez a változás 

beleillik a világ fejlett országaiban tapasztalható folyamatba. (Lados, 1995. 21. o.) 

 

                                                
128 Council Tax.  
129 Az ingatlanadó beszedési rátája meghaladta a 98%-ot, míg a fejadó begyűjtési hatékonysága a 80%-ot sem 
érte el.  



 96 

3.3.3.2. Egységalapú, vagy értékalapú ingatlanadó? Egy gyakorlati 

példa Hollandiából 

 

Az ingatlanok forgalmi értékén alapuló adózásnak számos technikai, humán, 

szervezeti, stb. feltétele van, amelyek kialakítása időigényes folyamat. 

Magyarországon, ezek a feltételek még csak részben adottak, ezért lehet hasznos 

egy olyan tapasztalat megismerése, amelyet Hollandia követ. Hollandiában közel 

két évtizedet vett igénybe az ingatlanadó – az önkormányzatok döntésétől függő – 

önkéntes bevezetése, majd a szintén önkéntes áttérés az egységalapról, az 

értékalapra. A kilencvenes évek elején tervezte a holland törvényhozás az adóalap 

választásának egységesítését, a forgalmi értéken alapuló adóztatás preferálásával. 

Ugyanakkor az alapterületen alapuló adózásban szerzett több évtizedes 

tapasztalataikat is hasznosítani akarták. Ezt úgy oldották meg, hogy az ingatlan 

alapterületét, mint adóalapot korrigálták az ingatlan forgalmi értékét befolyásoló 

tényezőkkel, módosítva ezzel az adóköteles alapterületet.  

Ilyen korrekciós tényezők lehetnek az ingatlan fekvése, használata, minősége, 

stb.130 Az így meghatározott „piacosított” alapterület mindkét irányba eltérhet a 

tényleges alapterülettől. Az eltérés egy szorzószám131 segítségével fejezhető ki, 

amely lehetővé teszi, hogy az adóalap tükrözze, vagy közelítsen az ingatlan piaci 

értékéhez, vagyis kifejezze az azonos alapterületű ingatlanok forgalmi értékében 

meglévő különbségeket.  

A módszer átmenetet jelent az alapterületen és az értéken alapuló 

ingatlanadóztatás között. Magyarországon, pedig átmeneti megoldást kínálhat arra 

az időszakra, amíg a tisztán forgalmi értéken alapuló ingatlanadó bevezetésének a 

korábban már említett nyilvántartási, humán, szakmai, szervezeti, stb. feltételei 

létrejönnek.  

                                                
130 További, korrekcióra alkalmas szempontokat kapunk Szmetana György tanulmányából, in: Vigvári, 
2006a. 167-168. oldal.  
131 Ha szorzó 1, akkor értelemszerűen nincs eltérés a tényleges alapterülettől.  
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3.3.4. Az ingatlanadóztatás gyakorlata 

 

Nemzetközi viszonylatban az ingatlanadó biztos eleme a helyi önkormányzatok 

finanszírozási rendszerének. A magyar adórendszerben léteznek vagyoni típusú 

adók, de azok jelentősége messze elmarad a fejlett országok átlagától. Az OECD 

országokban a vagyoni típusú adókból származó bevételek átlagosan a GDP 1,9 %-

át teszik ki, ez az arány Magyarországon a GDP 0,6 %-a. A vagyoni típusú 

adóbevételek összes adóbevételekhez viszonyított arányának OECD átlaga 5,4 %, 

míg ugyanez az arány Magyarországon 1,4 %. (Deli, 2007. 24. o.) A decentralizáció 

hatékony megvalósítását szolgálná, ha a küszöbön álló adóreform során egy olyan 

új hazai adórendszer jönne létre, amelyben az ingatlanadó meghatározó szerephez 

jutna a helyi adók vonatkozásában.  

Az előző fejezetekben megismert adóelméleti háttér és az ingatlanadóval 

kapcsolatos problémák feltérképezése után tekintsük át azokat az érveket, amelyek 

amellett szólnak, hogy miért megfelelő adónem az értékalapú ingatlanadó a helyi 

önkormányzatok számára. Ezek a következők: 

• Minden önkormányzat területén, az önkormányzat nagyságával arányos 

számú adóztatható ingatlan található. Ezért az ingatlanra kivetett adó, a 

kisebb és a nagyobb méretű önkormányzatok számára is megfelelő nagyságú 

forrást képes biztosítani.  

• Mivel a helyi szolgáltatások színvonala megjelenik az ingatlanok értékében, 

– érvényesül a haszonelv – ezért a rájuk kivetett adó jó alapot szolgáltat a 

helyi közszolgáltatások finanszírozására.  

• Az adótárgy jól „látható”, könnyen felderíthető132, ezért megfelelő 

szabályozás esetén nehezebb az adóelkerülés.  

                                                
132 Elkerülendő az olyan szabályozás, amilyen a luxusadó esetén volt megfigyelhető, - a luxusadót 2005. évi 
CXXI. törvénnyel vezették be - amikor a jogalkotó szándéka ellenére maradtak kiskapuk az adó elkerülésére. 
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• A befizetett adó felhasználása133 helyi szinten könnyen számon kérhető.  

• A helyi adóapparátus motiváltabb az adóbeszedésben, mintha ez központilag 

történne.  

• A mentességek és kedvezmények köre és mértéke a törvény korlátain belül a 

helyi sajátosságokhoz igazítható.  

Egy értékalapú ingatlanadó bevezetéséhez szükséges gyakorlati előkészületek 

érdemben csak 2008-ban kezdődnek el az országban. Az ingatlanadózáshoz 

szükséges klasszikus tevékenységsorozat a következő feladatokból áll: (Lados, 

1995. 23-28. o.) 

• Nyilvántartás 

• Vagyonértékelés 

• Korrekciós tényező meghatározás (becslés) 

• Adókivetés – adóbeszedés 

A nyilvántartás két részre bontható. Alapvetően az adóztatható ingatlanvagyon 

felméréséről van szó. Első lépésben meg kell tenni valamennyi potenciális adótárgy 

számbavételét és azonosítását. Törekedni kell a tévedések, pontatlanságok, 

korrupció és egyéb tényezők miatti tökéletlenségek kiküszöbölésére. Második 

lépésként a helyi adórendeletnek megfelelően el kell készíteni az adóztatható 

adótárgyak regisztrációját.  

A folyamat kétféle eljárással valósítható meg. Önbevallás esetén az adóalanyok 

biztosítják a szükséges információkat egy adóhatóság által elkészített speciális 

adatlap segítségével. A módszer előnye a költségtakarékosság, hátránya ugyanakkor 

a pontatlanság és az eltitkolás lehetősége. A másik eljárás a vagyonleltár készítése. 

Ebben az esetben az adóhatóság a helyszínen jut megfelelő információhoz. Ez 

                                                                                                                                              
Az említett adónem csak töredékét hozta az előzetes számítások alapján várt bevételnek. Jelentősége vidéken 
teljesen elhanyagolható.  
133 A haszonelvnek való jobb megfelelés érdekében elképzelhetőnek tartom, hogy a befizetett adó bizonyos 
százalékának felhasználásáról az adózók dönthessenek. Ezek olyan felkínált szolgáltatások, vagy 
beruházások lehetnének, amelyek az adott település ingatlanainak értékét növelnék, még szorosabbá téve a 
kapcsolatot a helyi szolgáltatások és az ingatlanok értéke között. Értékalapú ingatlanadó esetén az 
önkormányzatok számára így folyamatosan biztosítva lenne a kiadásokkal lépést tartó bevétel növekedés.  
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lehetőséget biztosít valamennyi ingatlan számbavételére az adótörvénynek 

megfelelő szempontok szerint. A két módszer kombinációja is elképzelhető. A jól 

működő vagyonadóztatási rendszer alapja egy teljes körű, karbantartott és 

naprakész ingatlankataszter kialakítása. Ennek az elkészítése a közeljövő 

legnagyobb feladata.  

A vagyonértékelés folyamatát is két részre lehet bontani. Első lépésben a 

vagyonértékelők csoportokba sorolják az ingatlanokat. Az osztályozás során 

elkülönítik a lakás és nem lakás célú ingatlanokat, valamint további bontásban 

különbséget tehetnek a használat szerint is az ingatlanok között, például ipari 

ingatlan, üzlethelyiség, garázs, üres telek, stb.134 Második lépésben történik a 

vagyon értékelése. Ennek bázisa lehet a bérleti díj, vagy a forgalmi érték, esetenként 

a helyzeti, vagy fekvési érték.  

Az értékelés információs bázisa lehet a hasonló ingatlanok értékesítési ára135, a 

jövedelemtermelés és a kivitelezési költségek nagysága. Napjaink tendenciája, hogy 

legáltalánosabbnak a forgalmi értéken alapuló értékbecslés tekinthető. A forgalmi 

érték rendszerint az eladó által elvárt és a vevő által preferált ár között található. A 

bérleti díjon alapuló módszer elsősorban bérlakások és irodák esetén alkalmazható.  

A következő lépés a korrekciós tényező136 meghatározása. A gyakorlatban, 

elsősorban műszaki, építészeti, használati, telekadottsági, infrastrukturális, 

környezeti, alternatív használati, jogi és adópolitikai okokból tapasztalható eltérés a 

forgalmi érték és a becsült, vagy korrigált érték között137. Az így kiszámított érték 

lesz az adóköteles ingatlan adóalapja, amelyet a nominális adókulccsal 

                                                
134 Ennek magyarázata, hogy az adótörvény szerinti kedvezmények, vagy mentességek esetén egyszerűbb az 
egyes alcsoportokra egységesen alkalmazni az esetlegesen eltérő adókulcsokat. Az alcsoportokat tehát a 
törvényalkotó szándéka szerint célszerű kialakítani, már a nyilvántartás fázisában.  
135 Ez természetesen csak az ingatlanok egy hányadánál használható viszonyítás. Az olyan területen fekvő 
ingatlanok esetén, amelyekre nem volt adás-vétel egy belátható időtartamon belül, vagy nem forgalomképes 
ingatlanról van szó, ott más információk alapján kell a becslést elvégezni.  
136 Erre példa Magyarországon, a gyakorlatban kevésbé használt korrigált forgalmi érték, amely a 
vállalkozások építmény és telekadója esetén az egyik alternatíva az önkormányzat számára az adó 
meghatározásához. Néhány településtől eltekintve azonban az egységalapú – négyzetméter arányos – 
adóztatás mellett döntöttek a magyar önkormányzatok.  
137 Az eltérés az azonos ingatlancsoportokon belül, az ingatlan csoportok között, valamint a különböző 
önkormányzatok között is megfigyelhető.  
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megszorozva, megkapjuk az ingatlan után fizetendő adót. (Szmetana, 2006. 166-

169. o.) 

A korrigált forgalmi érték kiszámítása azokban az esetekben okoz problémát, 

amikor olyan helyen kell meghatározni, ahol évek óta nem volt ingatlanforgalom, 

vagy ha az adott ingatlan sajátos, egyedi jellemzőkkel rendelkezik, valamint abban 

az esetben, ha az ingatlanárak gyorsan változnak. További problémát jelent a 

meghatározott forgalmi érték naprakészen való tartása. Az évenkénti becslés az 

egyébként sem olcsó adófajtát még inkább megdrágítaná. A gyakorlatban, egyfajta 

optimumként, a három-öt éves időközönkénti értékelés terjedt el. A köztes 

időszakban statisztikai módszerek alkalmazása segíti a rendszer pontosságának 

folyamatos növelését az ingatlanforgalom, valamint a jövedelmi tényezők és a 

kivitelezési költségek változásának nyomon követésével. Amennyiben tehát az 

ingatlanok összehasonlíthatóságát lehetővé tevő alapadatok, mint kor, méret, 

funkció, felhasznált építőanyagok, fűtési rendszer, stb. rendelkezésre állnak, akkor 

elvégezhető az összehasonlítás és a korrekció. Ez a módszer elsősorban a relatív 

érték, tehát az értékváltozás és nem az abszolút érték meghatározására 

alkalmazható. A helyi önkormányzatok – költségkímélő megoldásként – 

alkalmazhatnak tömeges értékelést, ha nagyszámú, de hasonló jellegű ingatlan 

értékét kell megbecsülniük. Probléma azonban ilyen esetekben is felmerül, mert 

hasonló jelleg mellett is beszélhetünk eltérő adottságokról, amelyek az ingatlan 

értékére hatással vannak. Ilyen lehet például, az adott ház tájolása, lakás esetén az 

emeleti elhelyezkedés, vagy a kilátás milyensége, stb.  

A folyamat utolsó két lépése az adókivetés és adóbeszedés. Az adókivetés az 

adóalapra számított nominális adókulcsnak megfelelő érték meghatározásával 

történik. Az utolsó, az adóbeszedés fázisa költséges lehet azokban az esetekben, 

amikor magas az adóköteles ingatlanok száma, ugyanakkor alacsony az adófizetési 

hajlandóság. Az adóbeszedés hatékonyságát tovább csökkenthetik a késedelmes 

befizetések, hátralékok, fellebbezések és az újbóli adókivetések adminisztrációs 

költségei. A következő ábra összefoglalóan szemlélteti a leírt folyamatot.  
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2. ábra 

Az értéken alapuló ingatlanadóztatás folyamata 

 

forrás: Lados, 1995. 24. o. alapján saját szerkesztés 

A potenciálisan elérhető adóbevétel csak egy tökéletesen működő adóztatási 

folyamatban érhető el. A valóságban ezt az értéket általában csak megközelíteni 

lehet. Az ingatlanadózás mindegyik fázisában felléphet veszteség. Az 

ingatlanadóztató országok tapasztalatai azt mutatják, hogy a legkörültekintőbben a 

számbavételnél és a vagyonértékelésnél kell eljárni, mert ebben a két fázisban lehet 

a legnagyobb veszteséget elszenvedni. Kiemelt figyelmet érdemel még a korrekciós 

fázis, amikor az adóalap meghatározása történik.  

Adóbeszedés 

Adóbehajtás 

Adóbeszedés 

Adókivetés Nominális adókulcs 

Korrekció Adóalap 

Számbavétel 

Nyilvántartás Regisztráció 

Vagyonértékelés 
Osztályozás 

Értékelés 

Késések 

Hátralékok 

Fellebbezések 

Újabb adókivetés 
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Az adóztatás egyes fázisainak megvalósítása különböző szervezeti formákban 

lehetséges. A vagyonértékelés és a korrigált vagyonérték maghatározása lehet 

központi kormányzati, de helyi önkormányzati feladat is. Az adóbehajtás szintén 

mindkét kormányzati szinthez telepíthető. Egyes fázisokban a magánszervezetek is 

szerepet játszhatnak. Egy lehetséges felosztása a fázisoknak, ha például a 

vagyonértékelést, mivel nagyobb szakértelmet követel, a központi apparátus 

hozzáértésére bízzák. Az adóbeszedést, viszont célszerű az abban közvetlenül 

érdekelt helyi önkormányzatra bízni. A kedvezmények és mentességek 

megítélésének, szintén helyben van a nagyobb kompetenciája. A többi fázis 

tekintetében ugyanígy megvan a választás lehetősége. Ez a logika egy megosztott 

adóadminisztrációs modellt preferál. Erre találunk példát az Egyesült Királyságban, 

Németországban és Hollandiában. De létezik mindkét irányban ellenpélda is. 

Franciaországban az ingatlanadózás adóadminisztrációs feladataival csak a központi 

kormányzat foglalkozik, míg az Egyesült Államokban ugyanezen feladatokat 

kizárólag a helyi önkormányzatok látják el. (Lados, 1995. 29. o.) 

 

3.4. Helyi adók a magyar adórendszerben 

 

A magyar önkormányzatoknak 1991. január 1-jétől nyílt lehetősége a helyi adók 

bevezetésére. Az 1990. évi C. törvény (Htv.) hatályba lépése nem vonta azonnal 

maga után automatikusan a tanácsi kezelésű adók megszűnését. Azokat fokozatosan 

váltották ki az azonos adótárgyhoz kapcsolódó helyi adók azokon a településeken, 

ahol bevezették. A szabályozás keret jellegű, a bevezetendő adók körét illetően és 

garanciális szabályok érvényesülnek benne a túladóztatás elkerülésére. A hatályba 

lépés óta eltelt több mint másfél évtizedben, az önkormányzati gazdálkodásban 

erősödött a saját bevételek növelésére irányuló törekvés. A helyi önkormányzatok 
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alapjoga, hogy a törvény keretei között megállapítsa a helyi adók fajtáit és azok 

mértékét.138 A megyei önkormányzatok helyi adót nem vethetnek ki.  

Az önkormányzati adók három csoportba sorolhatók: 

• vagyoni típusú adók 

o építményadó 

o telekadó 

• kommunális adók 

o magánszemélyek kommunális adója 

o vállalkozók kommunális adója 

o idegenforgalmi adó 

• helyi iparűzési adó 

A helyi adózás rendszerében a települési önkormányzat joga:  

• a felsorolt adók bevezetése, a bevezetett adó mértékének módosítása, 

hatályon kívül helyezése, kivéve az adóteher évközi súlyosbítását 

• a bevezetés időpontjának és időtartamának meghatározása 

• az adómérték meghatározása a törvényben előírt felső határig 

• a törvényben meghatározott mentességek további mentességekkel és 

kedvezményekkel történő kiegészítése 

• a helyi adózás részletes rendjének meghatározása 

Az önkormányzatok adóztatási jogosítványai az alábbiak szerint korlátozódnak: 

• meghatározott adótárgy vonatkozásában csak egyféle adó vethető ki 

• a vagyoni típusú adók esetén az adó egységesen, vagy tételes összegben, 

vagy korrigált forgalmi érték alapján határozható meg 

• a fővárosi kerület nem alkalmazhatja a fővárosi közgyűlés által kivetett adót 

(Vigvári, 2002. 200. o.) 

                                                
138 A törvény részletes ismertetése nélkül, csak az értekezés szempontjából fontos területekre, elsősorban az 
adófajták ismertetésére térek ki. 
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3.4.1. Vagyoni típusú adók 

 

A vagyoni típusú adók valamely vagyontárgyra vonatkozó tulajdonjoghoz 

kapcsolódnak. Ebbe a csoportba tartozik az építményadó és a telekadó. Az 

építményadó alapja az épület négyzetméterben számított hasznos alapterülete, vagy 

az építmény korrigált forgalmi értéke. Az adó mértéke az első esetben legfeljebb139 

900 Ft/m2, a második esetben pedig a korrigált forgalmi érték maximum 3%-a. A 

telekadó hasonló logika alapján választási lehetőséget biztosít a telekterület 

négyzetméterben mért nagysága és a forgalmi érték, mint adóalap között. A telek 

négyzetméterben számított területe után legfeljebb 200 Ft/m2, vagy a korrigált 

forgalmi érték maximum 3%-a. Az önkormányzatok többsége mindkét adó esetén a 

négyzetméter alapú bevezetés mellett döntött.  

 

3.4.2. Kommunális adók 

 

A kommunális adóknak három fajtáját különbözteti meg a magyar 

adórendszer. Magánszemélyekre vonatkozó kommunális adót a települési 

önkormányzat az építmény és telek tulajdonosa esetén állapíthat meg, valamint ha 

valaki nem magánszemély birtokában álló lakásbérlettel rendelkezik. Az adó 

mértékének felső határa adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként legfeljebb évi 

12 000 Ft lehet. A törvény lehetőséget biztosít arra is, hogy a vállalkozókat is 

bevonják a kommunális feladatok finanszírozására. A vállalkozók kommunális 

adója esetén az adó alapjául az adóalany által az önkormányzat illetékességi 

területén foglalkoztatottak korrigált átlagos statisztikai állományi létszáma szolgál, 

mértéke pedig az ennek megfelelően számított létszámra vetítve 2000 Ft/fő évente. 

                                                
139 A törvény lehetőséget biztosít az érték, infláció követő növelésére.  
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Idegenforgalmi adót az köteles fizetni, aki lakásnak nem minősülő 

üdülőtulajdonnal rendelkezik, vagy nem állandó lakosként legalább egy 

vendégéjszakát eltölt az önkormányzat illetékességi területén. Ennél az adófajtánál 

lényegében az adóteher egy részének a külső lakosokra történő áthárításáról140 van 

szó, amely felfogható a helyi infrastruktúra ideiglenes használatának díjaként is. Az 

adó alapjának meghatározásánál az önkormányzat két lehetőség közül választhat. A 

megkezdett vendégéjszakák száma, vagy a megkezdett vendégéjszakára eső 

szállásdíj szerint határozhatja meg a fizetendő adó nagyságát. Az adó megengedett 

mértéke megkezdett vendégéjszakánként és személyenként 300 Ft, vagy a szállásdíj 

4%-a. Az ingatlanhoz kötődő idegenforgalmi adó alkalmazása esetén az üdülésre, 

pihenésre alkalmas épület hasznos alapterületét kell adóalapnak venni. Ebben az 

esetben az adó mértéke 900 Ft/m2 évente.  

 

3.4.3. Helyi iparűzési adó 

 

A helyi adók között a helyi iparűzési adó bír a legnagyobb jelentőséggel. 

Egyrészt a települési önkormányzatok helyi adóbevételeinek 85%-a141 ebből az 

adófajtából származik. Másrészt az adónemmel befolyásolni lehet a vállalkozói kör 

kialakulását, eredményes működését, valamint a település lakosságának 

foglalkoztatottságát. Az adó alapját a törvény differenciáltan határozza meg: 

• Állandó jellegű tevékenység esetén az adó alapja az értékesített termék, 

illetőleg végzett szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az eladott áruk 

beszerzési értékével (ELÁBÉ) és a közvetített szolgáltatások értékével, 

valamint az anyagköltség teljes összegével.  

                                                
140 Adóexport. 
141 Fontosnak tartom felhívni a figyelmet az adófajta nagyfokú koncentráltságából eredő problémára, amelyet 
a 2.2 fejezetben részleteztem.  
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• Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az adót a 

tevékenység végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani. Minden 

megkezdett nap teljes napnak számít.  

Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén is végez állandó 

jellegű iparűzési tevékenységet, akkor az adó alapját meg kell osztania a települések 

között, a tevékenysége sajátosságaira leginkább jellemző módon. Az adó 

mértékének meghatározása az adóalapnak megfelelően szintén kétféle lehet: 

• Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén legfeljebb az adóalap 

2%-a.  

• Ideiglenes tevékenység esetén az adóátalány naptári naponként legfeljebb 

5000 Ft.  

Az iparűzési adó meghatározó szerepe abból fakad, hogy az ismertetett többi 

helyi adóval szemben a fizetendő adó nem fix összegű, hanem az adóalap 

százalékában van meghatározva. Ennek következtében az adókulcs évenkénti 

emelése nélkül is jelentős helyi adóbevétel többletet eredményez a vállalkozások 

nettó árbevétel növekedésének függvényében142. Ennek bizonyítékát láthatjuk a 3.2. 

fejezet 4. táblázatában.  

Az, hogy iparűzési adó esetén a törvény az adókötelezettséget a korrigált nettó 

árbevételhez köti, a gyakorlatban azt jelenti, hogy a vállalkozásoknak akkor is kell 

fizetniük ezt az adót, ha nem termelnek nyereséget. A látszólagos ellentmondás 

adóelméleti magyarázata az, hogy a vállalkozások veszteséges gazdálkodás esetén 

is igénylik és részesülnek is a helyi közszolgáltatásokból. Ennek következtében 

pedig részt kell vállalniuk azok finanszírozásából is.  

 
                                                
142 Az értékalapú ingatlanadóból az iparűzési adóhoz hasonló módon, az adókulcs változtatása nélkül, az 
ingatlanok értéknövekedésének függvényében, hosszú távon folyamatosan növekvő bevételre számíthatnak 
az önkormányzatok. Az ingatlanadó egyik nagy előnye azonban az iparűzési adóval szemben, hogy minden 
településen kivethető és a belőle származó potenciális bevétel nagysága, arányban áll a település – vagyis 
közvetve a finanszírozandó feladatok – nagyságával. Másik előnyös tulajdonsága, hogy a rendkívül 
koncentrált iparűzési adóval ellentétben az értékalapú ingatlanadó szélesebb adóalappal és az adóteher 
homogénebb eloszlásával jellemezhető.  
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4. Értékalapú ingatlanadó 

„A nehézség nem az új eszmék kialakításában,  

hanem a régiektől való megszabadulásban rejlik.” 

John Maynard Keynes 

 

Az elmúlt közel két évtized adózási tapasztalatai, az időközben bekövetkezett 

Európai Uniós tagságunk, az ország versenyképességének javítása indokolja, hogy a 

jelenlegi adóstruktúránk átalakításra kerüljön. A változtatás egy olyan új 

adószerkezet felé kell, hogy elmozdítsa a jelenlegi rendszert, amelyben az egyes 

adózók terhei úgy csökkennek, hogy az adóalap szélesítésével az összes adóbevétel 

nem csökken. Szükséges még az adórendszer egészének, az egyes adófajták 

szabályainak, kedvezményeinek és ezzel együtt az adóadminisztrációnak az 

egyszerűsítése. További fontos szempont az átláthatóságnak, valamint az 

adóellenőrzés és adóbehajtás eredményességének a növelése. Az adórendszer átfogó 

modernizációjának tehát egyszerre kell választ adnia a nemzetközi adóverseny 

kihívásaira, a költségvetés bevételi várakozásaira, valamint az igazságosabb 

teherelosztás biztosítására úgy, hogy eközben a gazdaság szereplőinek döntéseit a 

megfelelő irányba orientálja.  

A teljes adórendszer átalakításán belül a reformnak, a helyi adók – tágabban a 

helyi bevételek – szerepének növekedését kell eredményeznie úgy, hogy a 

szubszidiaritás elve ne csak üres elv maradjon, hanem valóságos tartalommal 

feltöltődve érvényesülhessen a gyakorlatban. Ez csak úgy képzelhető el, hogy a 

feladatok mellé „pénz, paripa, fegyver” párosul annak érdekében, hogy valódi 

döntési pozícióba kerülhessenek a helyi önkormányzatok.  

A magyarországinál fejlettebb gazdasággal rendelkező országokban lényeges 

különbség van az adóztatási jog központi, regionális és helyi szintje közötti 

elosztásában. Követendő példaként megfontolandó az önkormányzatok saját 

döntésén alapuló adókivetési jogának szélesítése. Megítélésem szerint szükséges a 
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jelenlegi vagyonadó megújítása, értékalapú ingatlanadóval való felváltása és annak 

önkormányzati hatáskörben való tartása.143  

 

4.1. A hatásvizsgálat mutatószámrendszere 

 

Egy adórendszer, vagy az egyes adófajták értékeléséhez, hatásvizsgálatához a 

különböző elméletek eltérő eszközöket alkalmaznak. A hatásokat különböző piaci 

modellekben, eltérő helyzetekben vizsgálják (Stiglitz, 1988). Az egyes adótípusok 

közgazdasági és pénzügyi szemléletű vizsgálatát számos hatáselemzési mutatószám 

segíti. Az elemzés elvégzéséhez ingatlanadó esetén első lépésként kategorizálják a 

lehetséges adótárgyakat, megkülönböztetik az egység- és értékalapú adóztatást, 

valamint módszereket dolgoznak ki a vagyon értékelésére és annak korrekciójára 

(Musgrave, 1989). Ezután következik az elsősorban gazdasági és pénzügyi 

szemléletű mutatók meghatározása. Az ingatlanadózás értékelésénél használt 

hatásvizsgálati mutatók a következők (Lados, 1995. 16. o.):  

• Az eredményességi mutató az adónak egyrészről a gazdaság szereplőire, 

másrészről a költségvetésre gyakorolt hatását méri.  

o A gazdaság szereplőit vizsgálva, az adókulcsemelés gyakran jár 

együtt a gazdasági teljesítmény csökkenésével. A növekvő adóterhek 

következtében csökken a beruházások intenzitása. Káros adóverseny 

alakulhat ki a települések között, ami a tőke elvándorlását 

eredményezheti.  

o A költségvetés viszonylatában az eredményesség vizsgálata annak 

meghatározását jelenti, hogy a vizsgált adótípusból származó bevétel 

mekkora részarányt képvisel a teljes bevételi szerkezetben.  

                                                
143 Értekezésem befejezésével közel egyidőben megszületett a parlamenti döntés az ingatlanadó értékalapon 
való kivetéséről 2009-től kezdődően. A 2008-as évet jelölve meg az erre való felkészülés időszakának.  
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• A méltányosság indikátora azt mutatja meg, hogy mennyire igazságos a 

vizsgált adófajta. Az alapkérdés az, hogy miképpen oszlik meg az adóteher 

az adófizetők között. Méltányosabb az az adórendszer, amelyben a magasabb 

jövedelműek adóterhe a nagyobb.  

• Az elaszticitás mutató azt jelzi, hogy az adóbevételek milyen rugalmasan 

képesek követni a gazdaságban bekövetkező változásokat.  

o A jövedelem elaszticitás azt mutatja meg, hogy a jövedelem 1%-os 

változása milyen mértékű változást generál az adóbevételekben.  

o A népesség elaszticitás, a népességszám 1%-os változásának hatását 

méri az adóbevételekre.144 

• Az adóadminisztráció költségei alatt a személyi költségeket, a 

nyomtatványok előállításának, azok postázásának, a fellebbezési 

eljárásoknak, a késedelmek kezelésének, az adóellenőrzésnek, az 

értékbecslésnek, stb. a költségeit értjük.145 

• A begyűjtési eredményesség a beszedett, vagyis realizált és a kivetett, azaz 

várható adóbevétel arányát jelenti.  

További, nem általánosan használt mutatószámok, amelyek hordozhatnak fontos 

információt az adórendszer hatásait illetően: 

• A korlátosság okozhat jelentős eltéréseket két település helyi adóbevétele 

között.  

o Egyrészt a szabályozás lehet olyan, hogy korlátokat szabhat az egyes 

adóalapokra kivethető adókulcsokra, vagy mentességek, illetve 

kedvezmények csökkenthetik a potenciálisan beszedhető adót.  

o Másrészt korlátot jelenthet, hogy az önkormányzat csak annyi 

ingatlant adóztathat, amennyi az illetékességi területén belül meglévő 

ingatlanok száma.  

                                                
144 Mindkét elaszticitási mutató esetén igaz, hogy akkor tekintjük az adóbevételt elasztikusnak, ha a mutató 
értéke legalább 1 egész.  
145 A jövedelem- illetve a fogyasztási adók költsége az adóbevétel 1-2,5%-át teszi ki. A vagyonadók ezzel 
szemben lényegesen költségesebbek. Ugyanez az arány itt 7-8%-ot tesz ki.  
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• A politikai rugalmasság az adórendszer változtathatóságának korlátait 

vizsgálja.  

o Ilyen lehet például az adókulcsok évenkénti hozzáigazítása az 

inflációs rátához.  

o Szintén előfordulhat a mentességek, illetve kedvezmények körének 

évenkénti szűkítése, vagy bővítése.  

• A volatilitási mutató azt jelzi, hogy az adott adótípusból, vagy az 

adórendszer egészéből származó bevétel milyen mértékű változást mutat 

évről évre. Az évenkénti nagy eltérések negatívan hatnak a tervezhetőségre, 

ezért nem kívánatosak.  

• A megbízhatóság indikátora a költségvetési tervezés folyamatával van 

szoros kapcsolatban. Az adókapacitás rendszeres alul-, vagy felülbecslése 

leszűkítheti, illetve túlzottá teheti a költségvetés kiadási oldalával szembeni 

várakozásokat.  

o A központi kormányzat rendszerint felülbecsli a helyi várható 

adóbevételeket, így ugyanis csökkenthető a központi támogatás 

mértéke.  

o A helyi önkormányzat viszont rendszerint alulbecsli a saját helyi 

adóbevételeit, hogy alátámaszthassa a központi többlettámogatási 

igényét.  

A felsorolt mutatók segítségével bármely adótípus gazdasági és pénzügyi 

szemléletű hatásvizsgálata elvégezhető. A mutatók nagyobbik része értelemszerűen 

csak utólagos hatásvizsgálat esetén határozható meg. Nem tudható előre például az 

adóbevétel volatilitásának mértéke, de ugyanígy nem határozható meg az esetleges 

változtatáshoz szükséges politikai rugalmasság146 sem. A begyűjtési hatékonyságot 

és az adminisztrációs költségeket szintén csak becsülni lehet. Előzetes 

hatásvizsgálat elvégzésekor szűkebb lehetőségekkel kell megelégednünk. Kellő 

pontossággal megbecsülhető az eredményességi mutató, a szabályozók körültekintő 

                                                
146 Ha a szabályozás megalkotásakor tudatában vagyunk az ebből származó problémának, akkor 
beiktathatunk egy automatizmust a rendszer meghatározott időközönkénti felülvizsgálatának és a 
tapasztalatok beépítésének kötelezettségével.  
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megalkotásával jól becsülhető a méltányos tehereloszlás, vagyis az igazságosság 

mértéke, valamint népességstatisztikai adatok felhasználásával közelítő becslést 

lehet adni az elaszticitási mutató értékére.  

 

4.2. A hatásvizsgálat lépései 

 

A hatásvizsgálat elméletének megfelelően első lépésként tisztáznunk kell a 

jogalkotói szándékot. Mivel újonnan bevezetendő adónemről kell dönteni, így az 

utólagos hatásvizsgálat nagy előnyét, a tapasztalatok összegyűjtését és integrálását 

csak közvetve tehetjük meg. A második fejezetben szereplő, az ingatlanadózással 

kapcsolatos fontosabb elméleti és gyakorlati ismeretek, valamint a más országokban 

már működő ingatlanadózás tapasztalatai jelenthetnek nagy segítséget az értékalapú 

ingatlanadó magyarországi bevezetéshez.  

Először azt kell eldöntenünk, hogy helyi, vagy központi adóról legyen szó. A 

nemzetközi gyakorlat alapján az ingatlanadó helyi adó. Ezt a gyakorlatot követi 

Magyarország is. Meghatározó fontosságú az adókulcsok nagyságának, a kötelező 

kedvezmények és mentességek kérdésének, valamint az adóigazgatási és 

értékbecslési szabályoknak a pontos és egyértelmű kimunkálása, amely a 

települések közötti káros adóverseny csökkentését szolgálja. Ezeket a feladatokat 

központilag lehet a legjobban ellátni. Az adóbeszedés azonban helyi szintre 

telepítve lehet a legeredményesebb, mivel „saját pénz” beszedéséről van szó, ezért 

helyben a legnagyobb a motiváció.  

Nem szem elől tévesztve, hogy nem egyszerűen egy „új” adónem bevezetéséről, 

hanem az adórendszer átfogó modernizációjáról kell gondolkodnunk, el kell tudni 

dönteni, hogy célszerűen mely adók szűnnének meg, vagy alakulnának át, esetleg 

módosulnának az ingatlanadó bevezetésével. A válaszhoz ismernünk kell az 

ingatlanadóból befolyó várható potenciális adóbevételt, hiszen a nemzetközi 
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összehasonlító elemzésekből ismert magyarországi 38,5%-os GDP arányos átlagos 

adóterhelés147 értéke nem csökkenhet, csak annak strukturális összetétele kell, hogy 

változzon. Elvégzett modellszámításaimat megelőlegezve megállapítható, hogy 

amennyiben az összes lényeges adóelméleti megfontolást figyelembe vesszük, 

akkor az ingatlanadóból várható bevétel, nem a nagy költségvetési bevételt 

eredményező adók az SZJA, vagy az ÁFA, hanem a jelenlegi helyi adók 

nagyságrendjébe fog esni. Ennél pontosabb általános meghatározást nem lehet adni, 

hiszen a vizsgálat alapján ettől a ponttól kezdve elválnak egymástól a különböző 

településtípusok. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy más értékek vonatkoznak a 

községekre, a városokra és a megyei jogú városokra. De az azonos településtípuson 

belül is megfigyelhetünk eltéréseket.  

A következő, talán legérzékenyebb kérdés a kedvezmények és mentességek 

körének meghatározása. Mivel előzetes hatásvizsgálatról van szó így célszerű a 

közvetlen hatások mellett a várható közvetett hatások átgondolása is, hogy a 

célcsoporton kívüli szereplőket érintő nem szándékolt következmények is előtérbe 

kerüljenek. Ennek a kérdéskörnek a részletes vizsgálata megtörtént „Az 

ingatlanadó-rendszer problémái” című fejezetben.  

 

4.3. Az ingatlanadó modellje 

 

Az ingatlanadó várható nagyságrendje alapján három lehetőséget vizsgáltam. Az 

első lehetőség esetén az ingatlanadó az összes helyi adót kiváltaná. Ebben az 

esetben, a közel 100%-ban a vállalkozásokat terhelő helyi adó jelentős részben 

átterhelődne a lakosságra. A jelenlegi állapothoz viszonyítva, szükséges egy 

elmozdulást ezen a téren, hiszen a helyi közszolgáltatásokat a lakosság ugyanúgy 

                                                
147 Eurostat 2005. 
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használja, mint a vállalkozások, de a lakosság – legalábbis formálisan148 – a 

vállalkozásoknál lényegesen kisebb mértékben veszi ki a részét a helyi adózásból.  

Második lehetőségként merül fel, hogy az ingatlanadó az iparűzési adó 

kivételével váltsa ki az összes érvényben lévő helyi adót. Ez tehát az építményadót, 

a telekadót, a kommunális adót és az idegenforgalmi adót jelentené. Ebben az 

esetben a vállalkozások nem elaprózva, hanem egységes ingatlanadóként 

nagyságrendileg hasonló, de más eloszlású adóterhet viselnének, mint jelenleg. Az 

átalakítás következtében a lakossági tulajdonban lévő ingatlanokból származó 

adóbevétel plusz forrásként szerepelne az önkormányzatok bevételében.  

A harmadik lehetőségként azt az esetet vizsgáltam, amikor az idegenforgalmi 

adó és az iparűzési adó is megmaradna a helyi adóbevételek között, mivel ezek az 

adófajták, az egyes települések speciális adottságaiból származó bevételi 

lehetőséget jelentenek. Emiatt mindkét adónem megtartása indokolt lehet.  

A modellalkotást követő számításokban azonban csak az első két változatot 

mutatom be részletesen, mivel elemzésemben a második és a harmadik eset között 

nem mutatkozott nagyságrendi különbség. Az egyes települések szintjén, lehet 

meghatározó az idegenforgalmi adó, de a következő táblázatból láthatjuk, hogy a 

települések átlagában és országosan a jelentősége elhanyagolható mértékű.  

5. táblázat: A helyi önkormányzatok 2006. évi adóbevételei adónemenként 

(millió forint) 

Megnevezés Főváros 
Főváros 
kerület 

Megyei 
jogú 
város 

Egyéb 
város Nagyközség Község 

Ország 
összesen 

Építményadó  19 030,4 13 091,1 11 158,2 2 171,4 2 444,6 47 895,5 
Telekadó  2 746,7 421,8 1 503,2 320,8 712,4 5 704,9 
Vállalkozók 
kommunális 
adója   402,7 644,7 54,6 166,4 1 268,4 

                                                
148 A közbevetést az indokolja, hogy a vállalkozások számára legnagyobbnak számító helyi adóteher, az 
iparűzési adó fizetése esetén nehezen eldönthető, hogy annak mekkora hányadát szerepelteti a termékei, vagy 
szolgáltatásai árában, vagyis fizetteti meg a lakossággal. Az adóelmélettel foglalkozó részben már tárgyalt 
módon, az összes többi adónál is felmerül a kérdés, hogy ki fizeti az adót valójában?  
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Magánszemélyek 
kommunális 
adója  278,9 568,6 3 437,3 665,5 3 324,4 8 274,5 
Idegenforgalmi 
adó tartózkodás 
után 1 246,4  530,6 1 658,7 344,3 577,1 4 357,1 
Idegenforgalmi 
adó épület után   0,0 611,1 186,9 479,5 1 277,5 
Iparűzési adó 
állandó jell. 
végzett tev. után 75 776,7 84 571,5 80 827,8 97 108,6 12 345,0 25 885,2 376 514,8 
Iparűzési adó 
ideiglenes jell. 
végzett tev. után 3,8 3 270,9 17,2 119,5 14,2 217,9 3 643,5 
Helyi adó 
összesen: 77 026,9 109 898,4 95 859,7 116 241,2 16 102,7 33 807,4 448 936,3 

forrás: TÖOSZ munkaanyag 2007.  

A táblázatnak az idegenforgalmi és iparűzési adó soraira koncentrálva 

kiszámíthatjuk, hogy országos összesítésben alig több mint 1%-ot tesz ki az 

idegenforgalmi adó a helyi adókhoz viszonyítva. Az iparűzési adó ezzel szemben 

közel 85%-os részarányt képvisel a helyi adók között.  

A táblázat adatai további segítséget nyújtanak ahhoz is, hogy viszonyítási alapul 

szolgáljanak az értékalapú ingatlanadó modellalkotásának abban a fázisában, 

amikor becslést készítek az ingatlanadóból potenciálisan beszedhető összeg 

nagyságrendjére országos szinten.  

 

4.3.1. A modell feltételei 

 

Az értékalapú ingatlanadó modelljének felállításakor a minimális kiindulási 

feltételem az volt, hogy a jelenlegi adórendszerhez viszonyítva, az önkormányzatok 

helyi adóbevételei ne csökkenjenek. Viszonyítási alapként a 2006-os évre 

vonatkozó adatokat használtam a településenkénti és az összesített vizsgálatban is. 

Mivel az egységes ingatlanadó 2009-ben kerül bevezetésre, ezért törekedtem az 
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elérhető legfrissebb adatok bázisként való használatára. Korábbi adatok 

szerepeltetése nem indokolt, ugyanis a 3.2. fejezet 3. táblázatából látható, hogy 

1999. óta a helyi adók, az önkormányzatok bevételei között átlagosan 13%-os 

aránnyal szerepelnek149.  

A modellben a magánszemélyek birtokában lévő lakóingatlanok és a 

vállalkozások által birtokolt ingatlanok külön szerepelnek. Az általam felállított 

modell szerint az ingatlanadó egységes150, de hatásvizsgálati szempontból 

indokoltnak tartom a különválasztást, hiszen így kaphatunk valós képet az érintettek 

közötti adóteher eloszlásáról. Fontosnak tartom, hogy a helyi adózásban meglévő 

egyensúlytalanság megváltozzon, és a vállalkozások mellett a lakosság is részt 

vállaljon151 a helyi szolgáltatások kínálatának és minőségének növekedését szolgáló 

helyi adófizetésben. A modell alapján ez a változás pontosan követhető.  

A 3.3.3. fejezetben kifejtett problémáknak megfelelően a mentességek és 

kedvezmények tekintetében törekedtem a viszonylag szűk körű, ugyanakkor 

könnyen ellenőrizhető, de a méltányosságot szem előtt tartó kedvezmények és 

mentességek meghatározására. További fontos szempont volt a kiválasztásnál, hogy 

az egyéni körülmények figyelembevétele csak olyan mértékű legyen, hogy az ne 

térítse el az ingatlanadót a 3.3.1.1. fejezetben megismert fejadó irányába. Ennek 

megfelelően a modell szerint adómentességet csak az állami, önkormányzati és 

egyházi tulajdonban álló ingatlanok élveznének. Kedvezményként szerepelne, hogy 

– a jelenlegi helyi adószabályozás logikáját követve152 – a személyi jövedelemadó 

és a társasági adó alanyai a befizetett ingatlanadóval csökkenthetnék az 

adóalapjukat. Mivel a nyugdíjasok nem élhetnek ezzel a lehetőséggel, így ők a rájuk 

eső tulajdoni hányaduknak megfelelően 50%-os adóalap kedvezményben153 

részesülnének az ingatlanadó fizetésekor. Számításaimat az életszerűen előforduló 
                                                
149 Az átlag egy 2003-tól enyhén emelkedő tendencia eredményeként adódik 13%-osnak. 
150 Az elfogadott ingatlanadó törvény viszont megkülönbözteti a magánszemélyek és a vállalkozások 
tulajdonában álló ingatlanokra kivethető adó mértékét. Magáningatlanok esetén a legmagasabb adókulcs 
0,5%-os lehet, míg vállalkozások esetén ez az érték 1,5%.  
151 Az adókulcsok megállapításánál törekedtem a teherbíró képesség figyelembevételére. Ugyanis egy 
adófajta eredményességének az egyik legfontosabb mérőszáma a ténylegesen realizált és a potenciális 
adóbevétel aránya, vagyis az adó „beszedhetőségének” a mértéke.  
152 A befizetett iparűzési adó jelenleg 100%-ban leírható a társasági adóalapból.  
153 A számítások során pontosan kifejtett módon részletezem a kedvezmény nagyságát az egyes esetekben.  
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esetekre vezettem végig, de a módszer kiterjeszthető és könnyen alkalmazható a 

gyakorlatban előforduló egyedi esetekre is.  

Az ingatlanvagyon értékének növelésében érdekeltté téve a tulajdonosokat154, 

további kedvezményként jelenne meg az értéknövelő beruházások leírhatósága a 

személyi jövedelemadó, illetve a társasági adó alapjából. Ez egyúttal a gazdaság 

kifehérítését is szolgálná az adott szektorban, hiszen az ingatlantulajdonosok 

érdekeltek lennének a kivitelezési munkáknál a számlakérésben, a leírhatóság 

igénybevételénél pedig a személyi, vagy társasági jövedelemadó megfizetésében.  

Másik lehetőségként merül, hogy a leírhatóságot a fizetendő ingatlanadóból 

tenné lehetővé a szabályozás. A pozitív hatás ugyanúgy érvényesülne mint az első 

változatnál, sőt közvetlenebbül jelentkezne a kapcsolat az adó tárgya és az 

igénybevehető kedvezmény között. Bevételi oldalról vizsgálva a problémát, az 

önkormányzatok hosszú távon jól járnának, a pillanatnyi adóbevétel kiesés ellenére 

is, hiszen a területükön megtalálható ingatlanvagyon értékének folyamatos 

növekedése öngerjesztő módon az egész település értéknövekedéséhez vezetne. A 

növekvő ingatlanértékek, pedig állandó adókulcsok mellett is mindenkor fedeznék 

az egyre magasabb színvonalú helyi közszolgáltatás biztosítását, ami biztosítéka 

lenne a további értéknövekedésnek.  

A potenciális adóbevétel kiszámításához elengedhetetlen az adóalap 

meghatározása. Az ingatlanvagyon becslését, lakóingatlanok esetén 

népességstatisztikai adatok és a luxusadó bevezetésekor használt értékövezetekbe 

sorolás segítségével végeztem el. Az egyes ingatlantulajdonosok várható 

adóterheléseinek meghatározásához példaként egy-egy 3, 6, 10, 12, 24, és 36 millió 

forint értékű ingatlanra végeztem el a számításaimat. Vállalkozások esetén az utolsó 

ismert évben, 2006-ban befizetett építmény és telekadó, valamint az adott 

településen, ezen adók fajlagos mértékének ismeretében határoztam meg első 

lépésben a vállalkozások tulajdonában lévő ingatlanok összes alapterületét. Ezt 

                                                
154 Ami minden településnek elemi érdeke.  
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felhasználva, a lakóingatlanokra megállapított négyzetméterár 50%-ával számolva 

becsültem meg a vállalkozások tulajdonában álló ingatlanok értékét155.  

A modell további jellemzője, hogy az adóalapot a magyarországi 

hagyományokhoz jobban igazodó forgalmi érték képezi és nem az ingatlan bérleti 

díja156. Az adóalapra kivetett adó meghatározásánál négy lehetséges adókulcsot 

használtam, ezek mértéke 0,25%, 0,5%, 0,75% és 1%. Feltételezésem szerint a 

legkisebb adókulccsal számított ingatlanadó már képes kiváltani a jelenlegi helyi 

adókat, az iparűzési adó kivételével, míg a legnagyobb adókulcs az iparűzési adó 

megszüntetése esetén is biztosítaná az önkormányzatok számára a jelenlegivel 

legalább megegyező nagyságú helyi adóbevételt. A 0,25%-os adókulcsnál kisebb 

mérték alkalmazása, a nagyszámban előforduló kis értékű ingatlanok miatt, az 

adóbehajtás gazdaságosságát kérdőjelezné meg. Az 1%-nál nagyobb mérték 

alkalmazása viszont, a magyarországi adóterhelés157 magas értéke miatt, az 

adóelkerülés eddig is megoldatlan problémáit fokozná.  

A négyféle adókulcsra elvégzett számítás nem jelent értéksávos adózást, hanem 

a kitűzött cél minél pontosabb elérése érdekében határoztam meg, hogy mekkorák 

lennének a potenciálisan elérhető adóbevételek, illetve a különböző adóalanyok 

adóterhei az egyes adókulcsok esetén. Adóelméleti megfontolások alapján az 

értékalapú ingatlanadót lineáris adóként javaslom bevezetni. A modell, választást 

kínál fel abban a vonatkozásban, hogy mekkora adókulcs teszi lehetővé az optimális 

összehangolást a költségvetés adóbevételi és az adózásban érintett célcsoportok 

adóterhelhetőségi szempontjai között.  

A modellalkotásnál az egyszerűségnek arra a fokára törekedtem, amelynél a 

számítások még könnyen elvégezhetők, de ugyanakkor nem sérül olyan mértékben 

                                                
155 Mivel ennél pontosabb becslést eredményező adatok nem álltak rendelkezésre, így feltételeztem, hogy a 
nagy alapterületű, „üzemcsarnok típusú” ingatlannal rendelkező vállalkozás ingatlanértékét felül, míg a 
belvárosi, jellemzően kis alapterületű üzlethelyiség értékét alul becsültem ezzel a módszerrel. A települések 
összességében ez a két típus kiegyenlítheti egymást. A jelenlegi, négyzetméter alapú adózásnál éppen 
fordított a helyzet. Egy üzemcsarnokra több építményadót fizetnek a vállalkozások, mint a fajlagos értékében 
nagyobb, de területére nézve esetleg csak néhány négyzetméteren működő belvárosi üzlethelyiségek után.  
156 Irodaházak esetén lehet létjogosultsága bérleti díjon alapuló ingatlanadózásnak is.  
157 Ezt az összes közteher és a GDP hányadosaként szokás megadni. A magyarországi adóterhelés 38,5%, az 
EU-15 átlaga 39,9%, míg a velünk együtt csatlakozott országok átlagos adóterhelése 34,7% (Eurostat, 2005.). 
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a valóság leképezésének pontossága, amikor a fellépő torzítás már lehetetlenné 

tenné az objektív értékelést. A 3.3.3. fejezetben megfogalmazott – vagy egyéb – 

szempontok alapján az itt tárgyalt modell még további elemekkel bővíthető.  

 

4.3.2. Modellszámítások 

 

A felállított modell alapján elvégzett konkrét számításaimhoz öt megyei jogú 

város: Miskolc, Debrecen, Szeged, Pécs és Győr, két város, Tiszaújváros és 

Szerencs, valamint Arló község adatai álltak rendelkezésemre. Az anyagok az 

önkormányzatok teljes bevételi és kiadási struktúráját, valamint népességstatisztikai 

adatokat tartalmaztak158. Az adathalmazból, a vizsgálat szempontjából legfontosabb 

helyi adókat és az ingatlanvagyon becsléséhez szükséges egyéb adatokat emeltem 

ki. Egy új adónem hatáselemzéséhez a rendelkezésemre álló legújabb, tehát a 2006-

os évre vonatkozó adatokat tartottam viszonyítási alapként a legrelevánsabbnak. Az 

adatokat az SPSS programban rögzítettem, amely tartalmazza a korábbi évek adatait 

is, de a statisztikák elkészítésénél csak a 2006-os év adatai kerültek kiválasztásra.  

A konkrét településekhez kötött adatok mellett, az országos összehasonlítást 

lehetővé tevő összesített helyi adóbevételek is rendelkezésemre álltak 

településtípusonként, adónemenkénti bontásban159. Dolgozatomban arra is 

vállalkoztam, hogy elkészítsek egy országos becslést az egységes ingatlanadóból 

várható összbevételről, a vállalkozások és a magánszemélyek tulajdonában álló 

ingatlanok szerinti bontásban. Az ehhez szükséges adóbevételeken kívüli népesség- 

és ingatlanstatisztikai adatok szintén rendelkezésemre álltak160.  

                                                
158 Zárszámadási és elsősorban a vállalkozások tekintetében, az APEH Megyei Igazgatóságának 
kigyűjtéséből származó adatok.  
159 Lásd 5. táblázat.  
160http://hoka.mki.gov.hu/hoka/osszevonthelyionkormanyzatiadatok/helyionkormanyzatokszamanepessege/in
dex.html 
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Vizsgálati módszerként a szcenárióanalízist választottam, a módszertani 

fejezetben részletesen kifejtett tulajdonságai alapján. A modellalkotáshoz a 

viszonyítási alapot a 2006-os év helyi adóbevételei nyújtják. Az adatok alapként 

szolgálnak egyrészt abban a vonatkozásban, hogy a jelenlegi struktúrájú 

adórendszerben az egyes helyi adónemekből külön-külön és együttesen mekkora 

bevétele származik az önkormányzatoknak. Másrészt pontos képet kapunk a helyi 

adóteher jelenlegi megoszlásáról is. Az új ingatlanadó megfelelő paramétereit 

mindig ezekhez a szempontokhoz viszonyítva értelmezem.  

Az előző fejezetben láthattuk, hogy a magyarországi adóterhelés (38,5%) nem 

tér el lényegesen az Európai Uniós átlagtól (39,9%). Ez felületesen szemlélve azt is 

jelenthetné, hogy adórendszerünk működik, betölti funkcióját. A különböző 

adónemek bevételi arányait tekintve strukturálisan, valamint a közvetett adók 

dominanciáját vizsgálva, nem találunk jelentős eltérést a fejlettebb EU-s 

országokhoz viszonyítva a magyar adórendszerben. A rendszer problémája akkor 

válik láthatóvá, ha a számadatokhoz hozzátesszük, hogy Magyarországon kevés 

ember fizet sok adót. A kedvezmények és mentességek köre, valamint az egyéb 

szabályok sok esetben átláthatatlanná teszik az egyes adónemeket. Magas az 

élőmunka terhe, elsősorban a munkáltatói járulékok tekintetében, valamint az 

átlagjövedelemhez viszonyítva túlságosan alacsony jövedelem adózik a 

legmagasabb, 36%-os adókulccsal. Emellett az adófizetési kötelezettség egyre 

inkább elszakad a teherviselő képességtől, amit a fogyasztási, azaz közvetett adók 

arányának növekedése is bizonyít. (Báger, 2007. 14. o.)  

Modellalkotásomban egyik fő vezérelvem az volt, hogy az új ingatlanadóval az 

említett problémák legalább egy része kezelhetővé váljon. Az egységes értékalapú 

ingatlanadó bevezetése egyik oldalról pozitív választ ad az adóalap szélesítésének 

kérdésére. Anélkül, hogy az előző fejezetekben kifejtett adóelméleti 

megfontolásaimat megismételném, csak utalok arra, hogy egy olyan adótárgy – az 

ingatlan – kerül be az adórendszerbe, amely ugyan jelen volt eddig is, de csekély 

jelentőséggel. Állításomat bizonyítandó, az 5. táblázat adatait felhasználva 

kiszámíthatjuk, hogy az építmény és telekadó együttesen sem éri el a helyi 
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adóbevételek 12%-t. Ha a 3. táblázat alapján ehhez a tényhez hozzátesszük, hogy az 

összes helyi adó aránya az önkormányzati bevételek között 2006-ban 13,8% volt, 

akkor megállapíthatjuk, hogy a jelenlegi ingatlanadó a helyi bevételek alig több, 

mint 1,5%-át teszi ki. Az új ingatlanadó bevezetésével a vállalkozások mellett a 

lakosság is megjelenik az adóalanyok között, ami a korábbinál lényegesen 

szélesebb adózói réteget és következményként több adóbevételt eredményez. Ez a 

gondolat átvezet a másik problémára, amely szerint a versenyképesség növelése 

érdekében a vállalkozások adóterheit csökkenteni kell. A fogyasztási adók 

arányának említett növekedése közvetve utal az adóelkerülés mértékének 

változására is. A vállalkozások egy része, terheik csökkentése érdekében, a magas 

járulék és adóterheket elkerülendő, illegálisan foglalkoztatja alkalmazottai bizonyos 

hányadát. A jelenlegi, négyzetméter alapú ingatlanadózás helyett bevezetendő 

értékalapú ingatlanadó, megfelelő adókulcs választása esetén lehetővé teszi, hogy a 

vállalkozások adóterhe anélkül csökkenjen, hogy az önkormányzatoknál ez 

bevételkiesést eredményezne. A kieső részt számításaim szerint „bőven” fedezi – 

még a legkisebb adókulcs mellett is – a lakóingatlanokból származó többlet 

adóbevétel. Ez egyben egy harmadik problémára, az önkormányzatok 

alulfinanszírozottságára is részleges megoldást kínál. Vállalkozás ugyanis nem, de 

ingatlan minden önkormányzat területén található. Az új rendszerben tehát azok az 

önkormányzatok is helyi adóbevételhez juthatnának, amelyek a jelenlegi 

struktúrában ettől elesnek.  

Az előző gondolatmenettel érzékeltetni szerettem volna, hogy értekezésemben 

eddig elsősorban bevételi, azaz a költségvetési oldallal és csak részben – a 

vállalkozások esetén – foglalkoztam a kiadási, vagyis az adófizetői oldallal. Ezzel a 

gondolatkörrel eljutottunk az ingatlanadóztatás egyik legérzékenyebb kérdéséhez, 

vagyis ahhoz, hogy milyen mértékben terhelhető tovább az adófizetői oldal, azaz 

jelen esetben a magyar lakosság? Különösen a jövedelemmel nem rendelkezőket 

érinti hátrányosan, ha a jövedelmet nem termelő ingatlanja után adót kell fizetnie. 

Ezért fontos a modellszámítás, amelynek segítségével kiválaszthatjuk azt az 

optimális adókulcs és kedvezmény kombinációt tartalmazó „forgatókönyvet”, 
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amelynél a méltányosság elvének maximális érvényesítése, összehangolva a 

költségvetési szempontokkal biztosítja, – Colbert elhíresült mondása alapján – hogy 

„a legtöbb tollat kitépjük, a legkevesebb gágogás árán”. Nem feladata az 

értekezésnek, hogy szociálpolitikával behatóan foglalkozzon, de a legnagyobb 

körültekintés ellenére sem működhet zökkenőmentesen a rendszer, különösen az 

elöregedő lakosságú kistelepüléseken és a magas munkanélküliséggel sújtott 

régiókban, ha a kormányzat az adókivetéssel párhuzamosan nem foganatosít 

hathatós és célirányos szociálpolitikai intézkedéseket. Ennek egyik megoldási 

módja lehet, ha az ingatlanadót kistérségi, vagy regionális adóként értelmezve, 

annak egy része visszaosztásra kerül a térségben található, kisebb ingatlan-

adóerővel rendelkező települések között. Természetesen annak figyelembevételével, 

hogy az ebből a szempontból „gazdagabb” települések érdeke és ezzel fejlődési 

potenciálja ne sérüljön. Ez egyben a többi környező település érdeke is, hiszen a 

fejlődésből, annak visszafogása nélkül tud a legnagyobb mértékben részesülni.  
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4.3.2.1. Bázisadatok 

 

A modellszámítás első lépéseként a helyi adókra vonatkozó bázisadatokat 

szemléltetem a következő táblázat segítségével: 

6. táblázat: A vizsgált önkormányzatok helyi adóbevételei 2006-ban (ezer forint) 

 Építmény- 

és telekadó 

Iparűzési- 

és egyéb 

helyi adók 

Összes 

helyi adó 

Lakosok 

száma (fő) 

Egy főre 

eső helyi 

adóbevétel 

(Ft) 

Miskolc 1 270 000 4 850 000 6 120 000 175 575 34 857 

Debrecen 1 400 000 6 700 000 8 100 000 206 236 39 275 

Győr 1 710 000 7 000 000 8 710 000 126 475 68 867 

Pécs 740 000 5 458 000 6 198 000 155 269 39 918 

Szeged 820 000 5 080 000 5 900 000 163 155 36 162 

Tiszaújváros 451 726 2 946 883 3 398 609 18 051 188 278 

Arló 0 8 418 8 418 4 224 1 993 

Szerencs 120 570 295 605 416 175 10 103 41 193 

forrás: Az előző fejezetben megjelölt források alapján saját szerkesztés 

A következő táblázatban az országos összesített adatok felhasználásával 

településtípusokra bontva mutatom be az önkormányzatok adatait. A könnyebb 

összehasonlíthatóság érdekében nem az összes adóbevételt161, hanem az adott 

településtípusba tartozó települések számával elosztott értéket szerepeltetem a 

táblázatban. Ilyenformán az egy településtípuson belül képzett átlagok szerepelnek 

a táblázat megfelelő soraiban. A nevek mellett zárójelben tüntettem fel az egy 

településtípusba tartozó települések számát.  

 

                                                
161 Ezek az adatok megtalálhatók a 5. táblázatban.  
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7. táblázat: A helyi önkormányzatok egy településtípusra eső 2006. évi helyi adó 

bevételei önkormányzattípusonként (ezer forint) 

 Építmény- 

és telekadó 

Iparűzési- 

és egyéb 

helyi adók 

Összes 

helyi adó 

Lakosok 

száma (fő) 

Egy főre 

eső helyi 

adóbevétel 

(Ft) 

Főváros (1) 0 77 026 901 77 026 901 1 705 309 45 169 

Főváros kerület 

(23) 

946 830 3 831 360 4 778 190 1 705 309 64 445 

Megyei jogú 

város (22) 

614 221 3 743 040 4 357 261 1 986 306 48 260 

Egyéb város (266) 47 599 389 398 436 997 3 089 371 37 626 

Nagyközség (152) 16 396 89 543 105 939 634 005 25 398 

Község (2704) 1 168 11 335 12 503 2 702 051 12 512 

Ország összesen 

(3145) 

17 043 125 703 142 746 10 117 042 44 374 

forrás: Az előző fejezetben megjelölt források alapján saját szerkesztés 

A két táblázat összevetéséből megállapíthatjuk, hogy az egy főre eső helyi 

adóbevétel tekintetében, a mintának választott nagyobb lélekszámú megyei jogú 

városaink Győr kivételével az országos benchmark alatt maradnak. Említést 

érdemel még Tiszaújváros, ahol az egy főre eső helyi adóbevétel több mint 

négyszeresen haladja meg az országos átlagot.  

 

4.3.2.2. Értékalapú ingatlanadó az önkormányzatok bevételeiben 

 

Ahhoz, hogy az értékalapú ingatlanadó modellszámításait folytatni lehessen, 

szükség van a települések ingatlanvagyonának meghatározására. Ez képezi majd az 

adóalapot az értékalapú ingatlanadó meghatározásához. A modellszámításnak ebben 
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a fázisában csak az összérték meghatározása a fontos, hiszen első lépésben az 

önkormányzatok értékalapon számított ingatlanadó bevételét határozom meg, hogy 

összehasonlíthassam a jelenlegi építmény és telekadó, illetve a település összes 

helyi adóbevételével. A vizsgálat ezen a ponton kétfelé ágazik, hiszen más adatok 

állnak rendelkezésre és ennek megfelelően más módszerrel becsülhető meg a 

lakóingatlanok, valamint a vállalkozások tulajdonában lévő ingatlanok értéke.  

A lakóingatlanok becsült összértékének meghatározását a következő módon 

végeztem el. A luxusadó bevezetésekor megtörtént a városok értékövezetekbe 

sorolása és az egyes övezetekre vonatkozóan, az önkormányzatok elfogadtak egy 

átlagos négyzetméterárat. A számításhoz a megyei jogú városok esetén állt 

rendelkezésemre a legtöbb használható adat. A legrészletesebb felbontásban pedig 

Miskolc város esetében rendelkeztem az ingatlanokra vonatkozó adatokkal. A 

becslés menetét ezen keresztül ismertetem.  

A város ingatlanai öt értékhatárra bontva szerepelnek a Megyei Illetékhivatal 

nyilvántartásában. Az adatokat a következő táblázat tartalmazza: 

8. táblázat: Miskolc város ingatlanainak érték szerinti besorolása 

Forgalmi érték (millió forint) 6 8 10 20 30 

Ingatlanszám (ezer db) 30 20 12 10 3 

Ingatlanérték (milliárd forint) 180 160 120 200 90 

forrás: Megyei Illetékhivatal luxusadóról szóló törvény rendelkezésének 

végrehajtására tett javaslat melléklete alapján saját szerkesztés  

Az adatokat megvizsgálva megállapíthatjuk, hogy Miskolc városában 

megközelítőleg 75 000 lakóingatlan található, amelyek becsült összértéke 750 

milliárd forint. A továbbiakban ez az érték szerepel majd a számításokban 

adóalapként. Ebből egyszerű osztással adódik, hogy egy ingatlan átlagértéke 10 

millió forint. A kapott érték alapján tovább számítva a városra átlagosan érvényes 

200 000 Ft/m2 ingatlanárral, megkapjuk, hogy egy átlagos ingatlan 50 m2 
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alapterületű. A későbbi számításokhoz még egy fontos becsült adatra lesz szükség, 

ez pedig az egy lakásban lakó személyek átlagos száma. Ennek meghatározásához a 

település lakosainak számát kell elosztani a településen található ingatlanok 

számával. Így az egy lakásban lakó személyek átlagos száma 2,34 főnek adódik.  

A vállalkozások tulajdonában lévő ingatlanok értékének becsléséhez a 

jelenleg általuk fizetett építményadó értékét vettem alapul. Az általam vizsgált 

települések egyikénél sem szerepelt az önkormányzati zárszámadásban a bevételek 

között külön telekadó. A kiinduláshoz szükséges építményadó értékeket a 7. 

táblázat tartalmazza. A módszert szintén Miskolc város esetén mutatom be, ahol a 

kivetett építményadó mértéke 700 Ft/m2 volt a vizsgált évben, azaz 2006-ban. Ezt 

az értéket kell elosztani a vállalkozók által az adott évben befizetett építményadó 

összegével. Ekkor megkapjuk a vállalkozók tulajdonában lévő ingatlanok összes 

alapterületét, amely érték: 1,270 milliárd forint/700 Ft/m2 = 1 814 286 m2. A 

továbblépéshez egy újabb becslés szükséges, mivel ezek az ingatlanok, még olyan 

mértékben sincsenek értéken nyilvántartva, mint a lakóingatlanok. A 4.3.1. 

fejezetben már említett két szélsőértéket felhozva példaként, a vállalkozások 

tulajdonában lévő ingatlanok lehetnek üzemcsarnok jellegűek, amelyek jellemzően 

nagy alapterületűek, de kis fajlagos értékűek, és lehetnek belvárosi üzlethelyiségek 

kis alapterülettel, de nagy fajlagos értékkel. Az ilyen ingatlanok négyzetméterára 

mindenképpen eltér a lakóingatlanokétól. Pontosabb érték hiányában és a modell 

egyszerűségének fenntartását szem előtt tartva ezt az értéket minden esetben az 

adott településen található lakásokra vonatkozó négyzetméterár 50 %-ában 

határoztam meg. Miskolc esetén az előző számítások értelmében ez 100 000 Ft/m2-

nek adódik. A vállalkozások tulajdonában lévő ingatlanok alapterületének és azok 

egységárának szorzataként kapjuk a vállalkozói ingatlanvagyont, ami az adóalap 

értéke is. A szorzást elvégezve az érték megközelítőleg 181 milliárd forintnak 

adódik.162  

                                                
162 Az SPSS-ben természetesen minden esetben a pontos érték szerepel. A táblázatok és grafikonok is mindig 
a pontos érték alapján készültek.  
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Miután mind a lakossági, mind a vállalkozói ingatlanok esetén sikerült 

meghatározni az adóalapot, elvégezve a számításokat az összes településre, a 

kiválasztott négy adókulcs segítségével meghatározható az értékalapú 

ingatlanadóból származó potenciális helyi adóbevétel. A számítások értékei mind a 

négy adókulcs esetén az II. sz. mellékletben találhatók. Külön kiemelve a 0,25%-os 

adókulccsal történő számítást, a következő ábrát elemezve értékelhetjük a kapott 

eredményeket.  

3. ábra: Értékalapú ingatlanadó bevétel a különböző településeken 0,25%-os 

adókulcs esetén (ezer forint) 

forrás: Saját számítás 

Az első oszlop minden település esetén a jelenlegi építményadó mértékét jelenti. 

Az ábráról leolvasható, de a mellékletben szereplő táblázat alapján pontosan is 

meghatározhatjuk, hogy Szerencs és Tiszaújváros kivételével a települések 

nagyobbik hányadában már a legkisebb adókulcs mellett is alkalmas az értékalapú 

ingatlanadó arra, hogy az önkormányzati bevételeket még növelve is, kiváltsa a 

jelenlegi ingatlanadót. Ha megnézzük minden településnél az első és a harmadik 

oszlop nagyságát, akkor rögtön látható a másik korábban említett előnye, és az 

adónemmel szembeni kívánalma az értékalapú adózásnak, hogy a vállalkozások 
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terhei csökkennek. Az adóalap szélesedése ebben az esetben evidencia, hiszen 

látható, hogy a korábbi, kizárólag a vállalkozások által fizetett adóteher áttevődik a 

lakosságra. Az ezt kifejező második oszlop még további elemzés tárgyát képezi a 

későbbiekben.  

Ha elvégezzük a számítást az országos átlagra vonatkoztatva is, akkor a 

következő értékeket kapjuk. Egész Magyarországra átlagolva egy lakóingatlan jó 

közelítéssel 10 millió forint értékűnek vehető. A városi kisebb és a vidéki átlagosan 

nagyobb alapterületű lakások átlagaként 67 m2-esnek adódik egy átlagos magyar 

ingatlan. A két szám hányadosából meghatározhatjuk, hogy megközelítőleg 

150 000 Ft/m2 árral lehet számolni az ingatlanvagyon felmérésénél. A szintén 

átlagnak tekintett 2,34 fő/lakás értékkel elosztva a 10 117 042 fős magyar 

lakosságot, akkor megkapjuk, hogy megközelítőleg 4,323 millió lakóingatlan 

található az országban. Ezt az értéket megszorozva az egy lakásra jutó átlagos 

négyzetméterrel, majd az egységárral, akkor megkapjuk, hogy a magyarországi 

ingatlanvagyon értéke megközelítőleg 43 446 milliárd forint. Erre a potenciális 

adóalapra kivetett 0,25%-os adókulcs esetén a fizetendő adó 108,6 milliárd 

forintnak adódik. Az adatot összevetve a 6. táblázat építmény és telekadó összesített 

értékével, ami 53,6 milliárd forint, akkor a 3. ábrához hasonló következtetéssel 

élhetünk, azaz a jelenlegi ingatlanadót, értékalapú adózás esetén már a lakosság 

által fizetett hányad is meghaladja, országos átlagban megközelítőleg kétszeresen. 

Ehhez azonban még hozzáadódik a vállalkozók által fizetett rész, amelyet a már 

ismertetett módon levezetve a vállalkozói ingatlanvagyon értéke 5 743 milliárd 

forintnak adódik. A fizetendő adó pedig szintén a legkisebb, vagyis 0,25%-os 

adókulccsal számolva 14,4 milliárd forintot tesz ki. Ez az érték a jelenlegi 

vállalkozói ingatlanadónak mindössze 26,8%-a. Ez nominálisan azt jelenti, hogy 

közel 40 milliárd forint a vállalkozásoknál maradhat. Országos átlagban tehát a 

vállalkozói terhek az új ingatlanadó bevezetésével jelentősen csökkenthetők.  

Nem ennyire kedvező a helyzet, amennyiben az értékalapú ingatlanadóval nem 

csak a jelenlegi „kis” helyi adókat, hanem a helyi adók 85%-át kitevő iparűzési adó 

kiváltását is célul tűzzük ki. Az EU nyilvánosságra hozott döntése értelmében 
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Magyarország nincs kötelezve az adó megszüntetésére, de az adó alapjának 

meghatározása egy új adóstruktúrában mindenképp átgondolásra javasolt.  

A korábbi számítások, a mellékletekben szereplő táblázatok és az elemzett ábra 

alapján láttuk, hogy tendenciájában mit várhatunk az értékalapú ingatlanadótól. 

Ezért most a következő ábrán csak Miskolc város esetében követjük végig, hogy az 

összes helyi adó kiváltása esetén mekkora árat kell fizetnünk, azaz milyen nagyságú 

adókulcs mellett lépjük át a jelenleg fizetett helyi adómértéket.  

4. ábra: Értékalapú ingatlanadó bevétel különböző adókulcsok esetén Miskolc 

városára vizsgálva (ezer forint) 
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forrás: Saját számítás 

Az első oszlop Miskolc városának 2006-os összes helyi adóbevételét jelenti. Az 

ezután, párosával következő oszlopok közül az első mindig a lakóingatlanok után 

fizetendő adót, a második pedig a vállalkozói ingatlanok utáni adót jelenti, 

emelkedő adókulcsok szerint sorba rendezve. Láthatjuk hogy ebben az esetben a 

0,25%-os adókulcs nem elegendő a helyi adó kiváltására. 0,5%-os adókulcs esetén 

is alatta marad még a bevétel a jelenlegi 6,12 milliárd forintos értéknek. A 
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megoldást a 0,75%-os adókulcs jelenti, amelynél az összbevétel már 6,98 milliárd 

forintot tesz ki, tehát az önkormányzat bevétele kismértékű növekedést mutat a 

jelenlegi állapothoz viszonyítva. Ebben az esetben is megfigyelhetjük, hogy a 

vállalkozások adóterhe lényegesen csökken, egészen pontosan a korábbi adóteher 

22,2%-ára. Ez a nagyarányú csökkenés természetesen csak akkor igaz, ha a 

„kiváltás” valóságos, tehát az iparűzési adó megszűnik. A számítás erre a 

feltételezésre alapult.  

Az előző eset mintájára csak a kulcsszámok megfogalmazásával végezzük el 

országos átlagban is a számítást. A kérdés tehát az, hogy amennyiben értékalapú 

ingatlanadóval szeretnénk felváltani az összes helyi adót, valamint minimális 

elvárásunk, hogy az önkormányzatok bevétele ne csökkenjen, akkor ez mekkora 

nagyságú adókulcs esetén lehetséges? A 2006-os évben 448,9 milliárd forint volt a 

3 145 önkormányzat helyi adóbevétele. A 43 446 milliárd forint és az 5 743 milliárd 

forint összegeként adódik a magyarországi teljes ingatlanvagyon értéke, ami 49 189 

milliárd forint összegű. A következő táblázatban a négy adókulccsal meghatározott 

értékek szerepelnek.  

9. táblázat: Értékalapú ingatlanadó bevétel különböző adókulcsok esetén, az 

országosan összesített helyi adóbevétel kiváltására (milliárd forint) 

Adókulcsok 0,25% 0,5% 0,75% 1% 

Adóbevételek 122,9 245,9 368,9 491,9 

forrás: Saját számítás 

A jelenlegi 448,9 milliárd forintos helyi adóbevétel kiváltásához legalább 1%-os 

ingatlanadókulcsot kellene bevezetni. Ebben az esetben megszűnhetne az iparűzési 

adó és jelentősen átstrukturálódna az adóterhelés. Ha az 1%-os adókulcs melletti 

értéket felbontjuk, akkor azt kapjuk, hogy 43 446 milliárd forint értékű lakossági 

ingatlanra terhelődne 434,46 milliárd forint adó, míg a vállalkozásokra 57,43 

milliárd forint, a jelenlegi – majdnem teljesen a vállalkozókat terhelő – 448,9 

milliárd forint helyett. A következő fejezet számításait megelőlegezve már most 
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leszögezhetem, hogy ez a mérték, az egyéb adónemekben bekövetkező drasztikus 

adóteher csökkentése nélkül elviselhetetlen terheket róna a lakosságra.  

Ebben a fejezetben csak az érem egyik oldalával, a költségvetés bevételi 

részével foglalkoztunk. Mindössze néhány gondolatnyi utalást tettem az adóteher 

növekedésére, vagy csökkenésére az adóalanyok szempontjából, amelyet a 

következő fejezetben vizsgálok meg részletesen.  

 

4.3.2.3. Értékalapú ingatlanadó az adóalanyok kiadásaiban 

 

A modellalkotás során jelentős hangsúlyt kapott az adórendszer strukturális 

átalakítása, a szélesítendő adóalap és nem utolsó sorban a kedvezmények kérdése. 

Az értékalapú ingatlanadó bevezetése a strukturális átalakulásnak csak egyetlen, bár 

nem elhanyagolható részterülete. Ezzel megvalósul az adóalap kiszélesítése, 

valamint ennek következtében az adóteher eloszlás megváltozása. Az előző 

fejezetben számszerűen bizonyítva láthattuk, hogy a vállalkozások tekintetében 

egyértelműen adóteher csökkenésről beszélhetünk, amennyiben ez az adófajta 

bevezetésre kerül. A számadatok tükrében megállapíthatjuk, hogy az intézkedés 

haszonélvezői a vállalkozások. A másik oldalon viszont beszélnünk kell a 

teherviselőkről, vagyis az ingatlantulajdonnal rendelkező magánszemélyekről. 

Adóelméleti fejtegetéseimet egy gondolatba összefoglalva megállapíthatom, hogy 

az értékalapú egységes ingatlanadó bevezetése több pozitívummal jár, mint 

amennyi problémát gerjeszt, emiatt indokoltnak látom a dolgozatomban többször 

hangsúlyozottan szerepelő „körültekintő” bevezetését. Ezalatt azt értem, hogy 

kiemelt figyelmet kell fordítani a potenciális teherviselőkre.  

A felállított modellben egy számszerűen viszonylag egyszerűen kezelhető és a 

logikáját folytatva könnyen kiterjeszthető kedvezményrendszert szerepeltettem. A 

jelenlegi számítást nem érintő, – a 4.3.1. és 4.3.2. fejezetekben részletesen kifejtett 
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– a személyi jövedelemadóból és a társasági adóból leírható kedvezményekre csak 

visszautalok. A modell alapján a számításokban is megjelenő kedvezményezett, a 

nyugdíjas ingatlantulajdonos, mint adóalany. Ez természetesen „rontja” a 

költségvetés bevételi pozícióját, de ennek mértékére még a fejezet végén 

visszatérek.  

A modellezést megkönnyítendő, de ugyanakkor racionális megfontolások 

alapján a nyugdíjas adóalany, a tulajdoni hányadának megfelelő arány figyelembe 

vételével 50%-os kedvezményre lenne jogosult. Mit jelent ez a gyakorlatban? Ha 

feltételezzük, hogy egy ingatlannak csak nyugdíjas tulajdonosa, vagy tulajdonosai 

vannak, akkor az ingatlan értékének az 50%-a után kellene az adót megfizetnie a 

megállapított egységes kulcs szerint. Ha tehát az illető nyugdíjas egy 12 millió 

forint értékű ingatlan tulajdonosa, akkor csak 6 millió forint után kell az adót 

megfizetnie. Hogy melyik kulccsal mennyit, azt a számításaimban ismertetem. 

Abban az esetben azonban, ha egy házaspár fele-fele arányban tulajdonosa egy 

ingatlannak és csak az egyikük nyugdíjas, akkor az előző példánál maradva, a nem 

nyugdíjas fél a ráeső 6 millió forint után fizet adót, nyugdíjas házastársa viszont a 

ráeső 6 millió forint helyett, csak annak 50%-a után, tehát 3 millió forint után fizet 

adót. A gyakorlatban ez számukra azt jelenti, mintha a 12 millió forintot érő lakásuk 

helyett egy 9 millió forint értékű lakás után fizetnének adót. Tehát az adóterhelésük 

9/12, azaz 3/4 része a kedvezményben nem részesülőkhöz viszonyítva.  

A modellszámításaimat az életszerűen előforduló esetekre fókuszáltam. Így a 

következő eseteket vizsgáltam végig:  

• Nincs nyugdíjas tulajdonos 

o Ebben az esetben értelemszerűen nincs kedvezmény 

• Minden tulajdonos nyugdíjas 

o A kedvezmény mértéke itt a legnagyobb, 50% 

• Két tulajdonos közül az egyik nyugdíjas 

o Ez a példaként említett eset, amelyiknél láttuk, hogy a kedvezmény 

25%.os 
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• Három tulajdonos közül az egyik nyugdíjas 

o Az érték 1/3 része után járó 50%-os kedvezmény a teljes 

ingatlanértékre vetítve 16,67%-os kedvezményt jelent 

• Végül, három tulajdonos közül kettő nyugdíjas 

o Itt a 2/3 tulajdoni hányad részesül 50%-os kedvezményben, vagyis 

összességében 33,33%-os a kedvezmény mértéke 

Tehát egyszerűen lehet modellálni a kedvezményezettek alapján, annak 

mértékét. A számításaimban feltételeztem, hogy a tulajdoni hányad a tulajdonosok 

számának megfelelő arányban oszlik el, de ha a valóság ennél összetettebb, 

matematikailag a probléma akkor is könnyen kezelhető.  

A kedvezmények mellett a másik meghatározó tényező az adófizetésnél az 

adóalap nagysága, vagyis az ingatlan értéke. A modellben hat különböző 

ingatlanértékre végeztem el a fizetendő adó nagyságának meghatározását, minden 

estben mind a négy adókulcsra és a kedvezményeknél felsorolt öt különböző esetre. 

Ez összesen 120 különböző forgatókönyvet jelent. Elsősorban a községi ingatlanok 

és a városi panellakások miatt szerepeltetem a 3 és a 6 milliós értékű ingatlant. A 10 

milliós érték, mint kiemelt kategória szerepel a modellben, amelyre az ország 

egészére érvényes átlagos adóterheléssel és a potenciális adóbevétellel kapcsolatos 

számításokat lehet alapozni. Meghatároztam még a városok új építésű 

társasházainak és kisebb családi házainak kategóriáját 12 és 24 millió forintos 

értékkel, valamint az elsősorban városokra jellemző, viszonylag még magas 

számban előforduló 36 millió forintos értékre is elvégeztem a számításaimat. A 

modell egyszerűen bővíthető további tetszőleges értékekre. Jelentőségének 

megfelelően a következő két ábrán egy 10 millió forint értékű ingatlan adóterhét 

követhetjük végig, különböző adókulcsok esetén éves és havi bontásban is.  
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5/a. ábra: 10 millió forint értékű ingatlan éves adóterhe (forint) 
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5/b. ábra: 10 millió forint értékű ingatlan havi adóterhe (forint) 
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forrás: Saját szerkesztés 

Az előző fejezetben bemutattam, hogy amennyiben a teljes, jelenlegi helyi 

adóbevételt, azaz a 448,9 milliárd forintot, az értékalapú ingatlanadóval akarjuk 

kiváltani, akkor ez összességében mekkora terhet jelentene az adóalanyok számára. 

A modellszámítás alapján láthattuk, hogy az országosan átlagosnak tekinthető, azaz 

tíz millió forint értékű ingatlan esetén, hozzávetőlegesen 1%-os adókulcs 

alkalmazása tenné lehetővé az összes jelenlegi helyi adóbevétel kiváltását. Az 
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ábráról leolvashatóan ebben az esetben ingatlanonként átlagosan évi 100 ezer forint 

adófizetési kötelezettség terhelné a több mint 4 millió lakóingatlan tulajdonosát. A 

levezett számítások alapján ez összességében 434,46 milliárd forint lakossági és 

57,43 milliárd forint vállalkozói ingatlanadóterhet jelentene.  

A másik végponton szerepelt az az eset, amelyikben az értékalapú ingatlanadó a 

megmaradó iparűzési adó mellett, csak a „kisebb” helyi adókat váltaná ki. Ebben az 

esetben a 0,25%-os adókulcs is megfelelőnek bizonyult úgy, hogy az 

önkormányzatok a jelenlegi állapothoz viszonyítva még plusz bevételhez is 

juthatnának. A bevétel növekedés az adónem vonatkozásában több mint kétszeres 

mértékű lenne, hiszen a jelenlegi építmény és telekadó 53,6 milliárd forintjához 

viszonyítva az értékalapú ingatlanadó 122,9 milliárd forint bevételhez juttatná az 

önkormányzatokat. Adófizetői oldalról ez egy átlagos értékű lakóingatlan után éves 

szinten 25 ezer forintos adóterhet jelentene, ami havi bontásban alig valamivel több, 

mint 2 ezer forint. Ez az érték, illetve nagyságrend véleményem szerint alkalmas 

lehet az elfogadásra és a bemutatott kedvezményekkel, valamint a javasolt 

szociálpolitikai intézkedésekkel együtt még elviselhető terhet róna a lakosságra.  

Az ingatlanértékek, az adókulcsok és a kedvezmények könnyebb 

áttekinthetőségének érdekében elkészítettem a szcenárióanalízis fáját, amelyet a 

következő ábra szemléltet.  
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6. ábra: Az értékalapú ingatlanadó szcenárióanalízis fája 

Lakásérték 
(millió Ft) 

 Adókulcs 
(%) 

 Kedvezményezett 
(fő) 

 Fizetendő adó 
(Ft/év) 

       
3    nincs  25 000 
       

6    mindenki  12 500 
  0,25     
    2-ből 1  18 750 
  0,5     

10    3-ból 1  20 833 
  0,75     
    3-ból 2  16 667 

12  1     
       

24       
       

36       

forrás : Saját szerkesztés 

Az ábrán, a III. számú mellékletben táblázatos formában megtalálható 120 

szcenárióból csak ötöt szerepeltettem, az átlagos lakásértékhez és a számításaim 

alapján, az általam preferált adókulcshoz tartozó kedvezmények feltüntetésével. Az 

ábráról leolvasható például az a forgatókönyv, hogy ha egy 10 millió forint értékű 

ingatlannal rendelkező házaspár – azonos tulajdoni hányadot feltételezve – egyike 

nyugdíjas, akkor az általuk fizetett éves ingatlanadó a kedvezmény nélküli 25 000 

forint helyett 18 750 forint lesz. Köszönhetően annak, hogy a nyugdíjas fél 

tulajdonában lévő rész után 50% adókedvezmény vehető igénybe163.  

Az előző fejezetben bemutatott, az egyes adókulcsokhoz tartozó potenciális 

költségvetési bevételek meghatározása után, ebben a fejezetben, az ugyanezen 

bevételek elérése esetén jelentkező adózói terheket számszerűsítettem. 

Megállapításom, hogy az értékalapú ingatlanadó kielégíti az adóalap szélesítésével 

szemben támasztott követelményeket és a vállalkozások adóterheinek szükséges 

                                                
163 A III. számú mellékletben táblázatosan felsorolt összes kedvezményes esetet, a IV. számú melléklet 
grafikonjai teszik szemléletesebbé, az összes ingatlanértékre vonatkozó adófizetés ábrázolásával éves és havi 
bontásban is.  
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csökkentésére irányuló elképzeléseket egyaránt. Kritikus pontként egyedül a 

lakossági adóterhek mértékének meghatározása jelentkezik. Az adóteher-viselő 

képesség és a költségvetési szempontok figyelembevételével számításaim alapján az 

iparűzési adó megtartását164 és az értékalapú ingatlanadó 0,25%-os adókulccsal való 

bevezetését javaslom. Ez utóbbival egyidőben megszűnne az építmény és telekadó, 

valamint a kommunális adó.  

A 2006-os bázisadatokból kiindulva, modellszámításaim alapján összefoglalóan 

kijelenthetem, hogy az értékalapú ingatlanadó alkalmas a jelenlegi helyi 

adórendszer átalakítására. Jogalkotói szándék kérdése, – amely az adórendszer 

strukturális átalakítása utáni adóteher eloszlás, valamint a bevezetendő új és 

megmaradó régi adónemeknek és azok egymás közötti viszonyának ismeretét 

feltételezi – hogy a helyi adók között milyen súllyal szerepeljen az értékalapú 

ingatlanadó. A vizsgálat alapjául szolgáló négy adókulcs közötti választást a 

jogalkotói szándék és a fenti szempontok determinálják.  

Az elvégzett számításaim az egyes esetekben elérhető potenciális adóbevételre 

vonatkoznak. Ezeknél az értékeknél csökkentő tényezőként kell figyelembe venni a 

vizsgált adókedvezmény következtében fellépő bevételkiesést. Ennek becsléséhez a 

következő modellszámítás nyújt segítséget. Magyarország 10 117 042 fős 

lakosságából megközelítőleg 3 100 000 fő nyugdíjasok száma. Ha egy arányt 

képezünk, akkor megállapíthatjuk, hogy ez jó közelítéssel az összlakosság 30%-át 

jelenti. Tételezzük fel a költségvetési bevétel nagyságának szempontjából a 

legkedvezőtlenebb esetet, amely esetben a nyugdíjasok, az általuk birtokolt 

ingatlanokban 100%-ban tulajdonosok, így következésképpen ezen ingatlanoknak 

nincs nem nyugdíjas tulajdonosa. Ebben az esetben a modell szerint maximálisan 

adható, tehát 50%-os kedvezményben részesülnek a tulajdonosok az ingatlanadó 

fizetésekor. Arányos eloszlást feltételezve az ingatlanok 30%-a esetén kell tehát 

50%-os kedvezménnyel számolni. Amennyiben az ingatlanok 70%-a után kell a 

teljes értékük alapján megfizetni az ingatlanadót, az ingatlanok 30%-a pedig 50%-

os kedvezményben részesül, úgy ennek hatása az összbevételre 15%-os csökkenést 
                                                
164 Az adóalap megváltoztatásának átgondolásával.  
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eredményez a lakóingatlanok vonatkozásában. Ez tehát azt jelenti, hogy a 

modellszámításban meghatározott lakossági adóbevételek 85%-át lehet potenciális 

bevételként figyelembe venni. Ez a kedvezmény a vállalkozások tulajdonában álló 

ingatlanokat nem érinti. Ennél pontosabb becslést csak a nyugdíjasok által birtokolt 

ingatlanok tényleges számának és értékének ismeretében lehetne adni, de a 

nagyságrendet már az így meghatározott érték is jól jelzi.  

További megoldásra váró problémát és potenciális bevételkiesést jelenthet a 

hitelből finanszírozott ingatlanok esete. Értekezésemben javasoltam, hogy az 

ingatlanadó kivetésekor mérlegelendő az adó mértékének csökkentése, amennyiben 

az ingatlan hitelből finanszírozott. A hitel hátralevő futamidejének, a tőke és 

kamattartozásának, valamint az ingatlan értékének függvényében meghatározható 

egy „tulajdoni arány”, amely alapja lehet egy kedvezményes adókivetésnek. A 

jogalkotó szándéka eldönteni, hogy a hiányzó részt a jelzálogjoggal rendelkező 

pénzintézetekkel fizetteti meg, vagy költségvetési bevételkiesésként könyveli el. 

Ennek az összegnek a nagyságrendi becsléséhez nem állnak megfelelő adatok a 

rendelkezésemre.  

Ez utóbbi két „finomítással” válik teljessé a modell és így segítheti az 

ingatlanadó bevezetésekor felmerülő problémák esetén a döntéshozatalt.  
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Összefoglalás 

 

Értekezésem fő kérdésére, hogy alkalmas-e az értékalapú ingatlanadó a jelenlegi 

helyi adóknak, vagy azok egy részének a kiváltására, sikerült választ adnom. A 

válasz legalább két szempontból pozitív. Egyrészt adóelméleti megfontolásból 

sikerült bizonyítanom, hogy az értékalapú ingatlanadó jobban megfelel a 

méltányosság, valamint a fizetőképesség elvének, mint az egységalapon kivetett 

hasonló adó. Emellett a magyar adórendszeren belül meglévő problémák egy 

részére pozitív megoldást kínál abban a tekintetben, hogy bevezetésével szélesedik 

az adóalap, csökken a vállalkozások adóterhe, ezáltal javul a versenyképességük, 

valamint nő a helyi adóbevételek nagysága. Másrészt egy modell megalkotásával 

számszerűen kifejezhetővé vált az adóteher-eloszlás változásának mértéke, valamint 

a helyi potenciális adóbevételek nagyságának és az adóalanyok adófizetési 

terheinek meghatározása. A modell segítségével országos becslést is sikerült adnom 

az adónemből várható bevételre, valamint ugyanannál a bevételnél, az ezt biztosító 

potenciális adóalanyok terheire az egyes adókulcsok esetén.  

A modellszámításban külön választottam a lakossági tulajdonban lévő és a 

vállalkozások által birtokolt ingatlanokat. Ennek egyrészt módszertani oka volt, 

hiszen más adatállomány állt rendelkezésemre a lakóingatlanok és a vállalkozói 

ingatlanok értékének meghatározásához. Másrészt egy hatásvizsgálat kiemelt célja, 

hogy választ tudjon adni egy bevezetésre váró szabályozás várható haszonélvezőire 

és teherviselőire vonatkozóan, lehetőleg a haszon és a teher mértékének legalább 

nagyságrendi meghatározásával. Ha kiragadjuk az ingatlanadót az adórendszer 

egészéből, akkor vizsgálatom alapján a bevezetés teherviselői az ingatlantulajdonnal 

rendelkező magánszemélyek, míg a haszonélvezői a vállalkozások lesznek. Ennek 

mértéke pedig többek között az alkalmazott adókulcs nagyságától függ.  

Modellemben négy adókulcsot vettem alapul, 0,25%-os, 0,5%-os, 0,75%-os, 

valamint 1%-os értéket. Elsőként azt vizsgáltam, hogy az egyes kulcsok 
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alkalmazása esetén mekkora potenciális helyi adóbevételre számíthatnak az 

önkormányzatok? A második kérdésként szorosan kapcsolódva az elsőhöz, arra 

kerestem a választ, hogy az egyes adókulcsok mellett keletkező bevételek, a 

jelenlegi helyi adók nagyságrendjét ismerve, milyen mértékben képesek kiváltani 

azokat? További kérdésként merült fel – szintén az egyes adókulcsok esetére 

elvégezve a vizsgálatot – hogy mekkora terhet jelent ez az adófizetés a 

magánszemélyeknek, illetve a vállalkozásoknak? Utolsóként pedig a modellált 

kedvezmények esetén fizetendő adó nagyságát határoztam meg.  

Gazdaságkifehérítő hatást tulajdonítottam az ingatlanadó személyi 

jövedelemadó alapot, illetve társasági adóalapot csökkentő lehetőségének. Ugyanezt 

a hatást válthatja ki az ingatlanon végzett számlával igazolt fejlesztések, 

korszerűsítések leírhatóságának biztosítása az ingatlanadó alapból. Ez utóbbi 

lehetőségnek a település ingatlanállomány értékének növekedése szempontjából és 

így a potenciális önkormányzati adóbevétel növekedés szempontjából is 

jelentőséget tulajdonítottam.  

A helyi adó kiváltással kapcsolatos megállapításom, hogy az értékalapú 

ingatlanadó képes a jelenlegi teljes helyi adó kiváltására 1%-os adókulcs esetén. Ez 

az állítás országos átlagban igaz, de néhány, az egy főre eső helyi adóbevétel 

tekintetében kiugróan magas eredményt felmutató település kivétel lehet ez alól. Az 

általam vizsgált települések közül Tiszaújváros az egyetlen, amelyiknél az összes 

helyi adót nem fedezi az ingatlanadó, még 1%-os adókulcs mellett sem. Ez a 

rendkívül magas egy főre eső iparűzési adónak köszönhető, amelyik több mint 

négyszeresen haladja meg az országos átlagot.  

Az előző állítás ellenpólusaként, az adóteher nagyságára vonatkozó 

megállapításom, hogy az adókulcsnak az 1%-os mértéke – adófizetői oldalról 

vizsgálva a kérdést – olyan mértékű terheket ró elsősorban a lakosságra, amely 

mérték ellehetetleníti az adó eredményes kivetését és működtetését. Mivel a 

legdrágább adó a be nem szedett adó, ebben az esetben sérülne az adóbeszedés 

eredményessége.  
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Következő állításom, hogy az értékalapú ingatlanadó, már 0,25%-os adókulcs 

mellett képes kiváltani országos átlagban, az iparűzési adó kivételével az összes 

többi helyi adót.  

Az önkormányzatok jelenlegi ingatlanadóból származó bevétele több mint 

kétszeresére nő az értékalapú ingatlanadó 0,25%-os kulcsa mellett. 

A vállalkozások jelenlegi ingatlanadó terhei, ugyanezen kulcs alkalmazásakor 

megközelítőleg az egynegyedére csökkennek.  

Az adóteher nagyobb részét viselő lakosság, ezen adókulcs mellett országos 

átlagban, havonta kétezer forintot alig meghaladó ingatlanadó megfizetésére lenne 

kötelezett.  

A munkajövedelemmel nem rendelkező nyugdíjasok esetén alkalmazott, a 

tulajdoni hányadnak megfelelően a modell szerint 50%-os kedvezményt biztosító és 

a rászorulók esetén alkalmazandó szociálpolitikai intézkedések együttesen a 

keletkező adóterheket elviselhető mértékűvé tehetik, vagyis nem sérül 

számottevően az adóbeszedés eredményességének kritériuma.  

A nyugdíjas ingatlantulajdonosok miatti kedvezmény a lakóingatlanokra 

vonatkozóan átlagosan 15%-kal kevesebb bevételt jelent a potenciális bevételhez 

viszonyítva. A vállalkozói ingatlanokat ez a kedvezmény nem érinti, így ott 

bevételcsökkenés ebből adódóan nem jelentkezik.  

További megoldandó kérdést vet fel az ingatlanok hitelből finanszírozott 

hányadára kivetett adó esetén, az adófizető személye. Átvállalja-e a költségvetés ezt 

a terhet, vagy ráterheli az ingatlan fölött jelzálogjoggal rendelkező hitelintézetekre?  

Összességében megállapíthatom, hogy az értékalapú ingatlanadó 0,25%-os 

adókulccsal és a kidolgozott kedvezményekkel együtt, a modellszámítás alapján 

megfelelő bevételt biztosító helyi adónem lehet az önkormányzatok számára.  
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Mellékletek 

I. sz. melléklet: Statisztikai alapok 

 
Statisztikai alapfogalmak 

 

Ahhoz, hogy a valóságban megfigyelhető jelenségek számokkal kifejezhetők 

legyenek, megfelelő megfigyelési egységek definiálására, illetve mérési eljárások 

kialakítására van szükség. A valóság statisztikai leképezését operacionalizálásnak 

nevezzük. Ehhez a munkafázishoz az alkalmazandó statisztikai módszerek alapos 

ismerete mellett, a vizsgált területre vonatkozó szakismeret és kreativitás is 

szükséges.  

A vizsgálat tárgyát képező statisztikai egységek összességét statisztikai 

sokaságnak nevezzük. A sokaság megjelölése helyett gyakran használatos még a 

populáció elnevezés is. Valóságos, jól elkülönülő egységekből álló diszkrét 

sokaság például egy magyarországi régió népessége egy adott időpontban, vagy az 

adott régióba irányuló idegenforgalom egy meghatározott időszakban. Az időpontra 

vonatkozóan értelmezhető sokaságot álló165, míg az időtartamra vonatkozót, 

mozgó166 sokaságnak nevezzük. (Hunyadi, 1997. 19. o.)  

Azokat a vizsgálati szempontokat, amelyek alapján a sokaság egymást át nem 

fedő részekre167 bontható, ismérveknek nevezzük. A sokaság egyes egységeinek e 

felbontásban való elhelyezkedését, azok hovatartozását az egységek adott szempont 

szerinti tulajdonságai határozzák meg. A lehetséges tulajdonságokat ismérv-

változatoknak, vagy ismérvfajtáknak nevezzük. Az ismérvfajták lehetnek térbeli, 

időbeli, mennyiségi és minőségi ismérvek. A területi168 és időbeli169 ismérvek az 

                                                
165 Stock (állomány) jellegű sokaság.  
166 Flow (áramlás, folyam) jellegű sokaság.  
167 Csoportokra. 
168 Például lakóhely szerint.  
169 Például születési idő szerint.  
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egységek térbeli vagy időbeli elhelyezésére szolgáló rendezőelvek. A mennyiségi 

ismérv170 valamilyen mérés számszerű eredményét rendeli hozzá a sokaság 

egységeihez jellemzésként, míg a minőségi ismérvek171 a sokaság egységeinek 

verbális leírására szolgál. (Hunyadi, 1997. 23. o.)  

Az eredetileg nem mennyiségi ismérvek lehetséges változatai – kellő 

körültekintés mellett – számértékké alakíthatók, kódolhatók. Bármely tulajdonság 

szám formájában történő rögzítése a vizsgált egység számokkal való jellemzésének, 

azaz mérésnek tekinthető. Az ilyen formában történő hozzárendelés alapján 

négyféle mérési szintet vagy mérési skálát különböztethetünk meg: 

• A legegyszerűbb és legkevésbé informatív mérési fokozat a névleges172 

(nominális) skála. Ez csak az egységekhez rendelt számértékek egyező vagy 

különböző voltát engedi meg jellemzőként elfogadni. Ebben az esetben nincs 

értelmezhető jelentése a számok hányadosának, különbségének, de még azok 

nagyságrendjének sem.  

• Sorrendi173 (ordinális) mérési szint esetén már nemcsak a skálaértékek 

azonos vagy nem azonos volta, hanem azok sorrendisége is az egységek 

közötti viszonyokat fejezi ki.  

• A különbségi174 (intervallum) mérési szint esetén már a skálaértékek 

különbségei is valós információt nyújtanak a sokaság egységeiről. Az 

előzőekhez viszonyítva itt már valamilyen mértékegységet is 

tulajdoníthatunk a skálának.  

• A legtöbb információt az arány-skálán175 történő mérés nyújtja. A kezdőpont 

itt egyértelműen rögzített, aminek következtében bármely két skálaérték 

egymáshoz viszonyított aránya is információt hordoz.  

                                                
170 Például életkor, tartózkodási idő, stb.  
171 Például foglalkozás, állampolgárság, stb.  
172 Magyarország régióihoz rendeljünk hozzá 1-től 7-ig terjedő számokat.  
173 Tipikusan ordinális skálaértékek az iskolai osztályzatok.  
174 Ebben az esetben már a „mennyivel nagyobb” kérdésre is választ tudunk adni.  
175 A nulla értékből kiindulva mérik például az életkor, a termelés vagy a jövedelem nagyságát.  
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Az ismérvfajták és mérési skálák megkülönböztetése azért lényeges, mert a 

különböző ismérvfajták és mérési skálák más-más elemzést tesznek lehetővé. Ezért 

az ismérvek fajtája, illetve a mérés adott szintje mindig behatárolja az elemzés egy-

egy adott esetben szóbajövő eszközeit. (Hunyadi, 1997. 25. o.) 

A csoportosítás eredményeként kapott sokaságrészeket osztályoknak, míg 

azokat az ismérveket, amelyek segítségével ezek a csoportok kialakíthatók, 

osztályozási vagy csoportképző ismérveknek nevezzük. Az osztályképzés 

legfontosabb kritériumai az: 

• egyértelműség, valamint  

• a hézag- és átfedésmentesség176.  

A hatásvizsgálatok sikere érdekében indokolt az osztályokat lehetőleg olyan 

módon kialakítani, hogy az azonos osztályba sorolt egységek jobban hasonlítsanak 

egymáshoz, mint a sokaság más osztályába sorolt egységekhez.  

A kvantilisek az adatok – mennyiségi ismérvek szerinti – szabályos 

csoportosítását szolgálják. Ezek a sokaságot úgy osztják részekre, hogy az így 

kapott osztályok elemszámai azonosak legyenek. A gyakorlatban a kvantilis 

értékeket úgy kaphatjuk meg, hogy a már ismert mennyiségi ismérv értékeit 

nagyság szerinti növekvő sorrendbe állítjuk, majd az értékeket „k” számú egyenlő 

gyakoriságú csoportba osztjuk és az egyes csoportok felső határán lévő ismérveket 

kiválasztjuk. A hatásvizsgálat szempontjából legfontosabb kvantilisek a 

következők: 

• medián177 (Me), amely két egyenlő részre,  

• kvartilis (Q1, Q2, Q3), amely négy egyenlő részre,  

• decilis (D1, D2, … D9), amely tíz egyenlő részre,  

                                                
176 Matematikus megfogalmazásban: a sokaság minden egysége egy és csak egy, (azaz pontosan egy) 
osztályhoz tartozzon.  
177 A medián tulajdonképpen 50%-os kvantilis, vagyis az az osztópont, amelyik két egyenlő elemszámú 
részre osztja a sokaságot. A medián mindig egyértelműen meghatározható, mert bármilyen ismérvértékek 
esetén létezik egy vagy két középső érték, ha azokat rangsorba rendezzük. A medián tehát a nagyság szerint 
sorbarendezett számhalmaz középső értéke, vagy a két középső érték számtani átlaga.  
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• percentilis (P1, P2, … P99), amely száz egyenlő részre osztja a sokaságot.  

Könnyű belátni, hogy a második kvartilis, az ötödik decilis és az ötvenedik 

percentilis a mediánnak felel meg.  

A helyzeti középértékek a rendelkezésre álló sokaság megoszlását egyetlen 

számmal fejezik ki. A módusz178 (Mo) az adott mennyiségi ismérvértékek 

gyakorisági görbéjének maximális értéke, azaz a sokaságban leggyakrabban 

előforduló elem. Diszkrét ismérv esetén a módusz a leggyakrabban előforduló 

ismérvérték, folytonos ismérv esetén pedig a gyakorisági görbe maximumhelye.  

 

Statisztikai átlagok 

 

A számtani átlag a sokaság elemei összegének és elemszámának hányadosából 

képzett mutató. Használata gyakori a hatásvizsgálati elemzésekben, elsősorban 

szemléletessége, koncentrált kifejezőképessége, használhatósága és viszonylag 

könnyű számítási módja miatt. Előnye, hogy bármely adathalmazból egyértelműen 

meghatározható valamint, hogy számításánál minden alapadat felhasználásra kerül. 

Hátránya ugyanakkor, hogy meglehetősen érzékeny a szélsőséges179 értékekre.  

Képlettel kifejezve: 

n

x

x

n

i
i∑

=
=

1 , 

ahol, x  a számtani átlagot, ix  a sokaság i-edik elemének értékét, n a sokaság 

elemeinek számát jelenti.  

                                                
178 A módusz nem mindig határozható meg egyértelműen, sőt nem is mindig létezik és még ha létezik is nem 
biztos, hogy egyetlen elem. Ha olyan középértéket találunk, amelyet az ismérvértékek helyébe téve 
egyáltalán nem, vagy csak kismértékben követünk el hibát, akkor az éppen a módusz.  
179 A szélsőségesen nagy értékek esetén figyelhető meg különösen ez a nagyfokú érzékenység.  
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A számtani átlag mellett leggyakrabban használt másik mutató a súlyozott 

átlag. Alkalmazása akkor indokolt, ha az egyes elemekhez különböző prioritást 

(súlyt) rendelünk az adott számításban, illetve ha az egyes átlagolandó értékek 

többször és különböző gyakorisággal fordulnak elő.180  

Képlettel kifejezve: 

∑

∑
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=
=
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x

1

1 , 

ahol fi az i-edik súly értéke. 

Ismert még a statisztikában a mértani, harmonikus és kvadratikus (négyzetes) 

átlag fogalma is. A harmonikus és mértani átlag olyan esetekben használható, 

amikor nem az ismérvértékek összegének, hanem azok reciprokaiból képzett 

összegnek vagy szorzatnak van valamilyen értelmezhető jelentése. A négyzetes 

átlag használatára pedig leggyakrabban abban az esetben kerül sor, amikor ki 

akarjuk küszöbölni az átlagolni kívánt értékek előjelét. A hatásvizsgálati 

kutatásoknál a számtani- és a súlyozott átlag használatára kerül sor a 

leggyakrabban. 

 

Szóródási mutatók 

 

A legtöbb esetben nem elegendő egyetlen mérőszám181 a sokaság jellemzésére. 

A vizsgált elemek nagysága sokaságonként változó mértékben tér el egymástól, de 

alkalmanként előfordulhat, hogy átlagaik mégis megegyeznek. Az átlag tehát 

önmagában nem ad kellő mennyiségű és egyértelmű információt a sokaságról. Az 
                                                
180 Súlyozott átlaggal határozzák meg például a tőzsdeindexek napi változásának százalékos mértékét az 
index-kosárban lévő részvények tőzsdei kapitalizációjának figyelembe vételével.  
181 Például az átlag.  
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elemek szempontjából homogénebb sokaságot sokkal jobban lehet jellemezni az 

átlaggal mint azt, amelyikben nagy inhomogenitás mutatkozik az elemek 

tekintetében.  

Ezt a problémát oldják fel a szóródási mutatók. Az egyik ilyen mutató az 

átlagtól való átlagos (abszolút) eltérés, amelyet a következő képlettel 

határozhatunk meg: 

di = xi - x , 

ahol xi az i-edik ismérv, x  az átlag, di pedig az i-edik ismérv átlagtól való 

eltérése.  

Mivel azonban a di eltérések algebrai összege a számtani átlag tulajdonságai 

miatt nullával egyenlő, ezért a di értékek helyett azok abszolút értékeit átlagoljuk.  

Az átlagos eltérés képlete tehát: 
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vagy súlyozott átlag esetén: 
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ahol δ  az átlagos eltérést, xi az i-edik ismérvet, x  az átlagot, k az ismérvek 

számát és fi az i-edik súlyt jelöli.  

Az abszolút érték nehézkes matematikai kezelhetősége miatt a gyakorlatban 

ritkán használják ezt a mutatószámot. Helyette az ugyanabba a csoportba sorolható 

és jelentéstartalmában is nagyon hasonló szórást használjuk. A szórás az átlagtól 

való négyzetes eltérések átlaga, ami azt mutatja meg, hogy az ismérvértékek 
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átlagosan mennyivel térnek el a számtani átlagtól. Kiszámítása csak annyiban tér el 

az átlagos eltérésétől, hogy az említett előjel problémát nem az abszolút érték 

használatával, hanem négyzetre emelés segítségével küszöböli ki.182 (Hunyadi, 

1997. 115. o.) 

Képletben: 
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vagy súlyozott esetben: 
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ahol σ  a szórást jelenti.183  

A fenti módon meghatározott szórást abszolút szórásnak nevezzük. Az átlagtól 

való ugyanazon eltérés nagyságát természetesen másként ítéljük meg különböző 

nagyságú átlagok esetén. Ennek a problémának a kezelést teszi lehetővé a relatív 

szórás bevezetése, amelyet a következő képlettel:  

x
rel

σ
σ = , 

vagyis az átlaghoz viszonyított szórással definiálunk. (Murray, 1995. 91. o.) 

A szórás kiemelt szerepet játszik a hatásvizsgálatokban, hiszen tömören jellemzi 

az adott gazdasági-, társadalmi hatás jövedelem-, költség-, hasznosság- és egyéb 

eloszlási viszonyait. (Kovácsy, 2005. 57. o.)  

                                                
182 A kiszámítás módjából eredően kétféle következtetést vonhatunk le: 1) az eltérések nagysága a szórásnál 
hangsúlyosabban szerepel, mint az átlagos eltérésnél; 2) a szórás olyan átlagos hibaként is felfogható, amit 
abban az esetben követnénk el, ha minden alapadatot a számtani átlaggal helyettesítenénk. 
183 A többi változó jelentése ugyanaz, mint az átlagos eltérés esetén.  
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További fontos szóródási mutatók a variancia, amely a szórásnégyzettel )( 2
σ  

egyenlő és a terjedelem, amely az adott sokaságban előforduló legnagyobb és 

legkisebb érték különbségét jelenti (T = xmax – xmin).  

 

Koncentráció 

 

A szóródás mutatói jól felhasználhatók a koncentráció jellemzésére és 

elemzésére is. A koncentráció a sokasághoz tartozó teljes értékösszeg jelentős 

részének vagy egészének kevés egységre történő összpontosulása (Hunyadi, 1997. 

88. o.). A hatásvizsgálatok során jelentősek a különböző költség-, jövedelem-, 

támogatás- és iparági koncentráció mérésére irányuló vizsgálatok.  

Ha egy ország népességét, adott időszakra vonatkozó jövedelmének nagysága 

szerinti rangsorba állítjuk, majd az ilyen módon rangsorolt személyekből öt 

egyforma nagyságú csoportot képezünk, akkor meghatározhatjuk, hogy az egyes 

csoportok a népesség összjövedelmének hány százalékával rendelkeznek.  

I. táblázat: Egy ország népességéből képzett jövedelemötödök (kvintilisek) 

részesedése az összes jövedelemből (%)  

ÖTÖD 

Sorszáma Részesedése az összjövedelemből 

1. 8 
2. 12 
3. 15 
4. 23 
5. 42 

Összesen 100 

forrás: Hunyadi, 2005. 125. o.  
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A jövedelem-koncentráció hiányát a 20-20%-os részesedés jelentené. A 

táblázatból azonban ezzel ellentétben, meglehetősen nagy jövedelem-koncentrációra 

következtethetünk. Az 5. kvintilisben összpontosul a jövedelmek 42%-a, míg az 1. 

kvintilisbe tartozó ugyanakkora létszámú populáció az összjövedelem mindössze 

8%-ával rendelkezik.184  

A koncentráció szemléltetésére alkalmazhatjuk a Lorentz-görbét is, amelyik a 

koncentrációs vizsgálat egyes szereplőihez tartozó értékösszegeket185 ábrázolja a 

szereplők relatív súlyának186 függvényében.  

A különböző területen végzett koncentrációelemzések fontos részét képezik a 

hatásvizsgálatoknak. A foganatosított intézkedések nagy része ugyanis nem csupán 

jövedelem- vagy költségnövekedést eredményez egyes gazdasági vagy társadalmi 

csoportok számára, hanem a legtöbb esetben az említett tényezők adott körön belüli 

átrendeződését is, amelynek szintén fontos gazdasági, társadalmi hatása lehet. 

(Kovácsy, 2005. 60. o.)  

 

Gyakorisági görbék 

 

Az eddig vizsgált folyamatok, jelenségek szemléletes, grafikus formában való 

megjelenítésére kiválóan alkalmas a gyakorisági görbe, amely az egyik legjobb 

információsűrítő eszköz, hiszen az adott ismérv előfordulására vonatkozó olyan 

paramétereket, mint az átlag, medián, módusz vagy szórás, egyszerre képes 

bemutatni.  

Első lépésként a sokaságból képzett, osztályközökhöz rendelt gyakoriságból 

felrajzolhatjuk a sokaságra jellemző hisztogramot, majd a gyakoriságok pontjait 

                                                
184 A jövedelmek koncentrációját leggyakrabban jövedelmi egyenlőtlenségnek szokás nevezni.  
185 Kumulált relatív értékösszeg %-ban kifejezve.  
186 Kumulált relatív gyakoriság %-ban kifejezve.  
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összekötve kapjuk meg a gyakorisági poligont. Az osztályközök végtelen kicsire 

való szűkítésével kapott „kisimult” poligont nevezzük gyakorisági görbének.  

A következő két ábrán a foglalkoztatottak kor szerinti megoszlását felhasználva 

követhetjük végig a gyakorisági görbe elkészítésének folyamatát.  

I.a ábra: A foglalkoztatottak kor szerinti megoszlásának hisztogramja (az adott 

népességhez tartozó teljes népesség százalékában) 
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Az ábráról leolvasható, hogy a foglalkoztatottság a 40-44 éves korosztályban a 

legmagasabb. Az ebbe a kvantilisbe tartozó teljes népesség, megközelítőleg 78%-a 

foglalkoztatott.  

A hisztogram felhasználásával elkészíthetjük a gyakorisági poligont, az 

osztályközökhöz tartozó gyakorisági pontok összekötésével.  
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I.b ábra: A foglalkoztatottak kor szerinti megoszlásának gyakorisági poligonja 
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forrás: Kovácsy, 2005. 61. o. 

 

Az osztályközök – szélsőértékben végtelen – szűkítésével, vagyis a gyakorisági 

poligon további finomításával juthatunk el a gyakorisági görbéig.  

A görbék három paraméterrel jellemezhetők: 

• helyzet 

• szóródás 

• alak 

A helyzet a görbe vízszintes tengelyen való elhelyezkedését jelenti. A helyzet 

megváltozása a többi paraméter187 változatlansága mellett az adott osztályközökhöz 

tartozó gyakoriságok eltolódását jelenti, azaz ugyanazon gyakorisági értékek más-

más osztályközökhöz tartoznak.  

A szórás – definíció szerint az átlagtól való eltérések négyzeteinek átlaga – a 

görbe „csúcsosságát”, illetve „laposságát” befolyásolja. Minél laposabb a 
                                                
187 A görbe alakja és a sokaság szóródása.  



 157 

gyakorisági görbe, annál nagyobb a sokaság szórása, hiszen a vízszintes tengely 

mentén kiterjedtebben helyezkednek el a sokaság elemei. Csúcsosabb görbe esetén 

az elemek koncentráltabban elhelyezkedést mutatnak, ami a sokaság kisebb 

szórására utal.  

A gyakorisági görbe alakja a görbe szimmetriáját és monotonitását befolyásolja. 

Az aszimmetrikus eloszlások azért alakulnak ki, mert az adott sokaság értékei 

valamelyik oldalon merev korlátot képeznek. A baloldali aszimmetriájú 

eloszlásokat188 jobbra hosszan elnyúló eloszlásoknak is nevezik. A társadalmi-

gazdasági jelenségek között gyakori a baloldali aszimmetria, ami azzal 

magyarázható, hogy a nulla érték, vagy valamilyen, a jelenség természetéből adódó 

minimális érték – például a minimálbér – „kemény” alsó korlátot189 képez, míg 

ellenkező irányban nem létezik ilyen korlát. A jobboldali aszimmetriájú, vagy balra 

hosszan elnyúló eloszlások esetén valamilyen felső korlátra190 – például az életkor 

végességére – következtethetünk. (Kovácsy, 2005. 63. o.) 

 

Eloszlástípusok 

 

A különböző jelenségeket bemutató gyakorisági görbéket – összetettebb 

statisztikai vizsgálatuk érdekében – indokolt matematikailag valamilyen módon 

jellemezni. A matematikailag jól kezelhető, közelítő függvényeket 

eloszlásfüggvényeknek nevezzük.  

A hatásvizsgálati szempontból két legfontosabb eloszlástípus a normális, vagy 

más néven Gauss-féle és a lognormális eloszlás. A normális eloszlás olyan 

                                                
188 Lásd 1. ábra.  
189 A jövedelmek, a vagyon nagyságának eloszlása, a különböző költségértékek, életkorhoz kötött 
gyakoriságok, vagy az adók negatív irányban mereven behatároltak, míg pozitív irányban ilyen korlát sok 
esetben nem létezik.  
190 Például az életkor szerinti lakóhely változtatás gyakorisága fiatal felnőttkorban mutat egy hirtelen 
növekedést, majd az életkor előrehaladásával képződik egy bizonyos felső korlát az emberi élet végessége 
miatt.  
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jelenségek leírására alkalmas, amelyeknél a megfigyelt értékek szimmetrikusan az 

átlag körül helyezkednek el. Elsősorban a természettudományos vizsgálatokban191 

fordulnak elő normális eloszlással közelíthető jelenségek. A hatásvizsgálatokban 

legtöbbször a lognormális eloszlás használható. A gazdasági és szociológiai 

jelenségeket leíró bal oldali aszimmetriájú gyakorisági függvények jól közelíthetők 

ezzel az eloszlástípussal.  

 

Hipotézisvizsgálat 

 

Ha a vizsgálat tárgyára vonatkozó ismereteink hiányosak vagy bizonytalanok, 

akkor a sokasággal kapcsolatos sejtésünket hipotézisként, azaz olyan állításként 

kell megfogalmaznunk, amelynek igazságáról, valamilyen módszer segítségével 

meg kell győződnünk. A hatásvizsgálat során jellemzően nem tudjuk egy adott 

sokaság minden paraméterét ellenőrizni. Ebben az esetben az ismert paraméterek 

alapján következtetünk arra, hogy a rendelkezésünkre álló minta származhat-e egy 

meghatározott tulajdonságokkal rendelkező sokaságból. A hipotézis a vizsgált 

sokaság eloszlására vagy az adott eloszlás egy vagy több paraméterére is 

vonatkozhat. A hipotézis helyességének mintavételi eredményekre alapozott 

vizsgálatát nevezzük hipotézisvizsgálatnak.  

A hipotézis helyességéről kétféle módszerrel bizonyosodhatunk meg. Ezek:  

• Teljes körű adatfelvételi192 eredményekre támaszkodunk feltételezésünk 

igazolása céljából. Ebben az esetben teljes bizonyossággal193 eldönthető, 

hogy a vizsgált hipotézis igaz-e vagy sem.  

                                                
191 Ilyenek például a különböző meteorológiai jelenségek és az emberek fizikai tulajdonságai vagy 
teljesítményei.  
192 Az erőforrások szűkösségének ismert problémája miatt ez csak a legritkább esetben lehetséges.  
193 Természetesen az adatfelvételi hibák nagyságrendje adta korlátokon belül.  
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• Mintavétellel nyert eredmények alapján következtetünk a hipotézisként 

kezelt állítás igazságára. Ebben az esetben nem lehetünk teljesen biztosak a 

hipotézis helyességében.194 (Hunyadi, 1997. 413. o.) 

Minden hipotézisvizsgálatban legelső lépésként két hipotézist kell felállítani, 

egy nullhipotézist (H0) és egy ezzel szembenálló alternatív hipotézist (H1). A két 

hipotézist úgy kell megfogalmazni, hogy a vizsgálat során feltett kérdés bármelyik 

hipotézis igazsága esetén megválaszolható legyen, de ugyanakkor a két hipotézis ne 

lehessen egyszerre igaz. Ezután meg kell vizsgálni a hipotézisvizsgálat 

szignifikanciaszintjét, vagyis az elvárt megbízhatóságát. A statisztikai elemzések 

során ez legtöbbször 95%. A tényleges vizsgálati helyzetet jellemző adatok 

behelyettesítésével kiszámított próbafüggvény segítségével megválaszolható, hogy 

a nullhipotézis megállja a helyét, vagy elvetendő. Mindig a nullhipotézis 

helyességéről döntünk közvetlenül. Ha azonban az említett feltételnek megfelelően 

a nullhipotézis és az alternatív hipotézis kölcsönösen kizárják egymást, akkor a H0-

ra vonatkozó döntés közvetetten mindig döntést jelent H1-re vonatkozóan is.195  

 

Regresszió- és korrelációszámítás 

 

A gazdasági élet és a szociológiai jelenségek alakulását vizsgálhatjuk 

önmagukban, valamint a vizsgált jelenségekkel kapcsolatban lévő tényezők 

összefüggésében. A jelenségek önmagukban való vizsgálata egy már bekövetkezett 

állapot leírását adja. Ebben az esetben viszonyszámokat, szóródási mutatókat, 

valamint a vizsgált ismérv szerinti eloszlás jellemzésére szolgáló mutatókat 

használunk az elemzés során. A hatótényezők összefüggéseinek vizsgálata esetén 

arra keressük a választ, hogy a bekövetkezett állapot milyen tényezők hatására jött 

                                                
194 Egy mintavétel eredménye a mintavételi ingadozás következtében, még akkor is eltérhet a hipotézisben 
szereplő megfelelő értékektől, ha a hipotézis igaz. Szélsőséges esetben az is előfordulhat, hogy a hipotézis 
nem igaz, de a véletlen folytán a hipotézist alátámasztó mintavételi eredmény áll elő.  
195 H0 elfogadása egyúttal H1 elvetését, H0 elvetése pedig egyben H1 elfogadását jelenti.  
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létre, mely tényezők, milyen mértékben határozták meg a vizsgált jelenség 

alakulását, valamint, hogy a vizsgált ismérvek milyen szoros kapcsolatban vannak 

egymással. (Hunyadi, 1997. 608. o.) 

A hatásvizsgálatok esetén is fontos az ismérvek közötti kapcsolat vizsgálata, 

mert sok esetben egy adott sokaság ismérveinek megváltoztatása automatikusan 

megváltoztatja egy másik sokaság ismérveit. Ennek a problémakörnek a 

vizsgálatára szolgál a regressziószámítás, amely az összefüggésekben lévő 

sztochasztikus196 tendenciát vizsgálja és a feltárt kapcsolat természetét valamilyen 

függvénnyel írja le, valamint a korrelációszámítás, amely a vizsgált tényezők 

közötti sztochasztikus kapcsolat erősségét és intenzitását jellemzi. Egy adott 

összefüggés elemzésénél általában mind a kétféle vizsgálatra szükség van, mivel 

különböző kérdésekre adnak választ, kiegészítve ezzel egymást. Ez a módszertan 

kiválóan alkalmazható a számszerűen kifejezhető szabályozási elemek és a 

társadalmi-gazdasági viszonyok megváltozása közötti összefüggések igazolására, 

vagyis a szabályozás hatásainak azonosítására. (Kovácsy, 2005. 66. o.) 

A változók közötti összefüggés lehet determinisztikus vagy sztochasztikus attól 

függően, hogy egy adott X változó értékeihez egy meghatározott Y érték, vagy az Y 

változó több lehetséges értéke tartozik. A regressziós modellel becsült Y változót 

függő- vagy eredményváltozónak, az Y változó becsléséhez felhasznált X változót 

pedig független- vagy magyarázó változónak nevezzük.197  

 

Adatszerzési módok, mintavételi hiba 

 

A gazdasági-társadalmi elemzésekhez szükséges adatok csak ritkán állnak 

rendelkezésre. Az információk bizonyos részei hosszú időtávon belül változatlanok, 

ilyenek például a földrajzi adatok. A hatásvizsgálat azonban éppen a gazdasági-
                                                
196 A szónak abban az értelmében, hogy nem eleve determinált.  
197 Az ökonometriában az Y változót endogén, az X változót exogén változónak nevezik.  
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társadalmi viszonyok megváltozásának hatásait kutatja, ezért legtöbbször változó 

adatokat használ a kutatásokhoz, mint például a lakosság, vagy a foglalkoztatottság 

jellemzői. A felvetett probléma megválaszolásához adatokat kell gyűjteni a 

következő adatszerzési módok valamelyikével: 

• adatfelvétel, 

• adminisztratív források felhasználása, 

• kísérletek.  

Az adatfelvétel a leggyakoribb adatszerzési mód. A módszer előnye, hogy 

segítségével olyan adatok szerezhetők be, amelyek tökéletesen illeszkednek a 

kutatás igényeihez. A kutató nem változtatja meg az általa vizsgált 

problématerületet, illetve sokaságot, mindössze megfigyelője annak. Hátránya 

viszont a jelentős erőforrásigénye.  

Az adatgyűjtésen belül megkülönböztetünk teljes adatgyűjtést, amely a vizsgált 

sokaság minden elemére kiterjed. Ezzel szemben a részleges adatgyűjtés a 

sokaságnak csak egy meghatározott részére terjed ki. Reprezentatív mintavétel 

esetén szintén csak egy részét vizsgáljuk a sokaságnak, de olyan módon, hogy az a 

lehetséges összes paraméter szerint reprezentálja a sokaságot. Nem teljes 

adatgyűjtés esetén, a kapott eredmények feldolgozásával következtethetünk a teljes 

sokaság tulajdonságaira.  

A különböző adminisztratív források198 a meglévő adatok, kutatási 

eredmények, statisztikák felhasználását jelentik. A módszer előnye, hogy költség- 

és időtakarékos, hiszen a kutatáshoz felhasználandó adathalmazt nem a vizsgálatot 

végzőknek kell létrehozniuk. Hátránya ugyanakkor, hogy a más kutatáshoz felvett 

adatok a legtöbb esetben, nem szolgáltatják a saját vizsgálathoz szükséges 

információk teljes körét.  

                                                
198 Fontosabb magyarországi adminisztratív források a Központi Statisztikai Hivatal, gazdaság- és 
társadalomkutató intézetek, szakmai referenciákkal rendelkező kutatócsoportok, felsőoktatási intézmények.  
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A hatásvizsgálatok esetén általában saját adatfelvételek és adminisztratív 

források kombinációjával dolgoznak a kutatók. A kombináció célja az 

erőforrásigények minimalizálása és a vizsgálati hatékonyság maximalizálása közötti 

optimum magtalálása.  

Az adatgyűjtés és a kísérlet közötti legfontosabb különbség, hogy míg az 

adatgyűjtés során a kutató passzív szereplő, addig a kísérlet során aktívan részt 

vehet a vizsgált sokaság paramétereit meghatározó tényezők kialakításában, vagy 

egyes tényezők hatásainak kiszűrésében.  

Előzetes szabályozási hatásvizsgálatoknál gyakran alkalmazzák a kísérletet, 

hiszen a hatásvizsgálat feladata éppen az, hogy a szabályok bevezetése előtt 

megállapítsa az intézkedések egyes elemeinek a különböző társadalmi, gazdasági 

csoportokra gyakorolt várható hatásait. (Kovácsy, 2005. 69. o.) 

Ha a kutatás során a sokaságból vett minta alapján vonunk le a teljes sokaságra 

vonatkozó következtetéseket, akkor az eredmények torzítani fognak, hiszen csak 

bizonyos valószínűséggel állnak fenn a kiválasztott mintára vonatkozó 

megállapítások, a sokaság egészére vonatkozóan is. A mintavételi hiba alapvetően 

a mintanagyságtól függ.199 A mintavétel költségei is arányosak a mintanagysággal, 

így a hatásvizsgálat tervezésénél erre tekintettel kell meghatároznunk az optimális 

mintanagyságot. (Kovácsy, 2005. 70. o.) 

 

 

                                                
199 Kisebb mértékben ugyan, de a mintavételi hiba függ a sokaság jellegétől, az alkalmazott mintavételi 
eljárástól és a vizsgált mutatószámtól is.  
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II sz. melléklet: Építmény és telekadó kiváltás különböző adókulcsok 

esetén 

 
 
 

A település neve 
Építményadó 

(ezer forintban) 

Éves lakossági 
ingatlanadó 

bevétel 0,25%-
os  adókulccsal 
(ezer forintban) 

Éves vállalkozási ingatlanadó 
bevétel 0,25%-os  

adókulccsal 
(ezer forintban) 

Miskolc 1270000,00 1875000,00 453571,43 

Debrecen 1400000,00 2640000,00 656250,00 

Győr 1710000,00 1620000,00 732857,14 

Pécs 740000,00 1650000,00 462500,00 

Szeged 820000,00 1750000,00 227777,78 

Tiszaújváros 451726,00 173250,00 156366,69 

Arló ,00 21000,00 ,00 

Szerencs 120570,00 75250,00 23444,17 

Total 814037,00 1225562,50 293788,17 

  8 8 7 

  613461,328 993889,660 267524,247 

 
 
 
 
 

A település neve 
Építményadó (ezer 

forintban) 

Éves lakossági 
ingatlanadó bevétel 

0,5%-os  adókulccsal 

Éves vállalkozási 
ingatlanadó bevétel 0,5%-

os  adókulccsal 
Miskolc 1270000,00 3750000,00 907142,86 
Debrecen 1400000,00 5280000,00 1312500,00  
Győr 1710000,00 3240000,00 1465714,29 
Pécs 740000,00 3300000,00 925000,00 
Szeged 820000,00 3500000,00 455555,56 
Tiszaújváros 451726,00 346500,00 312733,38 
Arló ,00 42000,00 ,00 
Szerencs 120570,00 150500,00 46888,33 
Total 814037,00 2451125,00 587576,35 
  8 8 7 
  613461,328 1987779,320 535048,495 
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A település neve 
Építményadó (ezer 

forintban) 

Éves lakossági 
ingatlanadó bevétel 

0,75%-os  
adókulccsal 

Éves vállalkozási 
ingatlanadó bevétel 

0,75%-os  adókulccsal 
Miskolc 1270000,00 5625000,00 1360714,29 
Debrecen 1400000,00 7920000,00 1968750,00  
Győr 1710000,00 4860000,00 2198571,43 
Pécs 740000,00 4950000,00 1387500,00 
Szeged 820000,00 5250000,00 683333,33 
Tiszaújváros 451726,00 519750,00 469100,08 
Arló ,00 63000,00 ,00 
Szerencs 120570,00 225750,00 70332,50 
Total 814037,00 3676687,50 881364,52 
  8 8 7 
  613461,328 2981668,980 802572,742 

 
 
 
 

A település neve 
Építményadó (ezer 

forintban) 

Éves lakossági 
ingatlanadó bevétel 
1%-os  adókulccsal 

Éves vállalkozási 
ingatlanadó bevétel 
1%-os  adókulccsal 

Miskolc 1270000,00 7500000,00 1814285,71 
Debrecen 1400000,00 10560000,00 2625000,00  
Győr 1710000,00 6480000,00 2931428,57 
Pécs 740000,00 6600000,00 1850000,00 
Szeged 820000,00 7000000,00 911111,11 
Tiszaújváros 451726,00 693000,00 625466,77 
Arló ,00 84000,00 ,00 
Szerencs 120570,00 301000,00 93776,67 
Total 814037,00 4902250,00 1175152,69 
  8 8 7 
  613461,328 3975558,640 1070096,990 
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III. sz. melléklet: Ingatlanadó kedvezmények a különböző 

értékkategóriákban 

 
 
 
Nincs nyugdíjas tulajdonos 
 

Adókulcs Az ingatlan értéke 

  0,25% 0,50% 0,75% 1% 
Ingatlanadó egy évre 7500,00 15000,00 22500,00 30000,00 3000000,00 

  Ingatlanadó havi összege 625,00 1250,00 1875,00 2500,00 

Ingatlanadó egy évre 15000,00 30000,00 45000,00 60000,00 6000000,00 
  Ingatlanadó havi összege 1250,00 2500,00 3750,00 5000,00 

Ingatlanadó egy évre 25000,00 50000,00 75000,00 100000,00 10000000,00 

Ingatlanadó havi összege 2083,33 4166,66 6250,00 8333,33 

Ingatlanadó egy évre 30000,00 60000,00 90000,00 120000,00 12000000,00 
  Ingatlanadó havi összege 2500,00 5000,00 7500,00 10000,00 

Ingatlanadó egy évre 60000,00 120000,00 180000,00 240000,00 24000000,00 
  Ingatlanadó havi összege 5000,00 10000,00 15000,00 20000,00 

Ingatlanadó egy évre 90000,00 180000,00 270000,00 360000,00 36000000,00 
  Ingatlanadó havi összege 7500,00 15000,00 22500,00 30000,00 

 
 
 
 

Minden tulajdonos nyugdíjas 
 
 Az ingatlan értéke Adókulcs 

  ,0025 ,0050 ,0075 ,0100 
Ingatlanadó egy évre 3750,00 7500,00 11250,00 15000,00 3000000,00 

  Ingatlanadó havi összege 312,50 625,00 937,50 1250,00 

Ingatlanadó egy évre 7500,00 15000,00 22500,00 30000,00 6000000,00 
  Ingatlanadó havi összege 625,00 1250,00 1875,00 2500,00 

Ingatlanadó egy évre 12500,00 25000,00 37500,00 50000,00 10000000,00 

Ingatlanadó havi összege 1041,67 2083,33 3125,00 4166,66 

Ingatlanadó egy évre 15000,00 30000,00 45000,00 60000,00 12000000,00 
  Ingatlanadó havi összege 1250,00 2500,00 3750,00 5000,00 

Ingatlanadó egy évre 30000,00 60000,00 90000,00 120000,00 24000000,00 
  Ingatlanadó havi összege 2500,00 5000,00 7500,00 10000,00 

Ingatlanadó egy évre 45000,00 90000,00 135000,00 180000,00 36000000,00 
  Ingatlanadó havi összege 3750,00 7500,00 11250,00 15000,00 
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Két tulajdonos közül csak az egyik nyugdíjas 
 
 Az ingatlan értéke Adókulcs 

  ,0025 ,0050 ,0075 ,0100 
Ingatlanadó egy évre 5625,00 11250,00 16875,00 22500,00 3000000,00 

  Ingatlanadó havi összege 468,75 937,50 1406,25 1875,00 

Ingatlanadó egy évre 11250,00 22500,00 33750,00 45000,00 6000000,00 
  Ingatlanadó havi összege 937,50 1875,00 2812,50 3750,00 

Ingatlanadó egy évre 18750,00 37500,00 56250,00 75000,00 10000000,00 

Ingatlanadó havi összege 1526,50 3125,00 4687,50 6250,00 

Ingatlanadó egy évre 22500,00 45000,00 67500,00 90000,00 12000000,00 
  Ingatlanadó havi összege 1875,00 3750,00 5625,00 7500,00 

Ingatlanadó egy évre 45000,00 90000,00 135000,00 180000,00 24000000,00 
  Ingatlanadó havi összege 3750,00 7500,00 11250,00 15000,00 

Ingatlanadó egy évre 67500,00 135000,00 202500,00 270000,00 36000000,00 
  Ingatlanadó havi összege 5625,00 11250,00 16875,00 22500,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

Három tulajdonos közül egy nyugdíjas 
 
 Az ingatlan értéke Adókulcs 

 ,0025 ,0050 ,0075 ,0100 
Ingatlanadó egy évre 6250,00 12500,00 18750,00 25000,00 3000000,00 

  Ingatlanadó havi összege 520,83 1041,67 1562,50 2083,33 

Ingatlanadó egy évre 12500,00 25000,00 37500,00 50000,00 6000000,00 
  Ingatlanadó havi összege 1041,67 2083,33 3125,00 4166,67 

Ingatlanadó egy évre 20833,33 41666,67 62500,00 83333,33 10000000,00 

Ingatlanadó havi összege 1736,11 3472,22 5208,33 6944,44 

Ingatlanadó egy évre 25000,00 50000,00 75000,00 100000,00 12000000,00 
  Ingatlanadó havi összege 2083,33 4166,67 6250,00 8333,33 

Ingatlanadó egy évre 50000,00 100000,00 150000,00 200000,00 24000000,00 
  Ingatlanadó havi összege 4166,67 8333,33 12500,00 16666,67 

Ingatlanadó egy évre 75000,00 150000,00 225000,00 300000,00 36000000,00 
  Ingatlanadó havi összege 6250,00 12500,00 18750,00 25000,00 
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Három tulajdonos közül kettő nyugdíjas 
 

Adókulcs 

 Az ingatlan értéke ,0025 ,0050 ,0075 ,0100 
Ingatlanadó egy évre 5000,00 10000,00 15000,00 20000,00 3000000,00 

  Ingatlanadó havi összege 416,67 833,33 1250,00 1666,67 

Ingatlanadó egy évre 10000,00 20000,00 30000,00 40000,00 6000000,00 
  Ingatlanadó havi összege 833,33 1666,67 2500,00 3333,33 

Ingatlanadó egy évre 16666,67 33333,33 50000,00 66666,66 10000000,00 

Ingatlanadó havi összege 1388,89 2777,78 4166,67 5555,56 

Ingatlanadó egy évre 20000,00 40000,00 60000,00 80000,00 12000000,00 
  Ingatlanadó havi összege 1666,67 3333,33 5000,00 6666,67 

Ingatlanadó egy évre 40000,00 80000,00 120000,00 160000,00 24000000,00 
  Ingatlanadó havi összege 3333,33 6666,67 10000,00 13333,33 

Ingatlanadó egy évre 60000,00 120000,00 180000,00 240000,00 36000000,00 
  Ingatlanadó havi összege 5000,00 10000,00 15000,00 20000,00 
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IV. sz. melléklet: Ingatlanadó grafikonok a különböző 

értékkategóriákban, kedvezmény nélkül 

 
 
Három millió forint értékű ingatlan 
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Hat millió forint értékű ingatlan 
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Tíz millió forint értékű ingatlan 
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Tizenkét millió forint értékű ingatlan 
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Huszonnégy millió forint értékű ingatlan 
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Harminchat millió forint értékű ingatlan 
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