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EL SZÓ 

Az önkormányzatiság a demokratikus államok nélkülözhetetlen sajátossága. Egyet-
len, a decentralizációnak és a szubszidiaritás elvének megfelelni kívánó hatalmi 
berendezkedés sem nélkülözheti a központi intézkedések helyi szinten való végre-
hajtását és a lokális sajátosságoknak megfelelő legalapvetőbb döntéseket.  

Az önkormányzatiság tartalma azonban országonként változó. Vannak olyan 
államok, ahol döntési jogosítványaik korlátozottabbak, és a helyhatóságok szigorú 
állami kontroll alatt állnak. Másutt a közügyekben való részvétel joga teljes kör en 
és ténylegesen érvényesül. Az viszont, hogy milyen költségvetéssel m ködjenek e 
helyi entitások, már nem ennyire egyértelm  kérdés. 

A helyi önkormányzás lényege, hogy a helyi közösség önálló felelősséggel sza-
bályozhatja valamennyi ügyét a jogszabályi keretek között. Emiatt a pénzügyi önál-
lóság nem üres fogalom, hanem az önigazgatási jog szerves része, tartalmát az 
önálló költségvetési gazdálkodás, a bevételek és kiadások feletti önálló rendelkezés 
alkotja. Feladatait ennélfogva csak akkor tudja ellátni egy önkormányzat, ha a fel-
adatok gyakorlása módjának és eszközeinek, valamint mindezek megvalósításához 
szükséges forrásoknak a tekintetében széles kör  autonómiával rendelkezik. 

 A pénzügyi önállóság teljesebbé tétele érdekében fogalmazódott meg az a kí-
vánalom, hogy a helyi önkormányzatok pénzügyi forrásainak legalább egy részét 
olyan helyi adók és díjbevételek tegyék ki, amelyek mértékének meghatározására – 
jogszabályi keretek között – e szerveknek van hatáskörük.1 A Magyar Köztársaság 
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény (a továbbiakban: Alkotmány) a helyi 
önkormányzatok hatáskörével kapcsolatban rögzíti, hogy a helyi képviselő-testület 
önkormányzati ügyekben önállóan szabályoz és igazgat, döntése kizárólag törvé-
nyességi okból vizsgálható felül. Az önkormányzat törvényben meghatározott 
feladatainak ellátásához megfelelő saját bevételre jogosult, továbbá e feladatokkal 
arányban álló állami támogatásban részesül, és törvény keretei között megállapítja a 
helyi adók fajtáit és mértékét.2 

Dolgozatomban a helyi adóknak az önkormányzatok bevételei közötti szerepét 
igyekszem feltárni. A tanulmány központi témája a magyar rendszer, különös te-
kintettel a jövőbeli szabályozás lehetőségeire. Szeretném felvázolni, miért van lét-
jogosultsága a helyi adórendszernek – még akkor is, ha az önkormányzati bevéte-
lek töredékét adja –, miért is az önkormányzatiság lényeges eleme, és hogyan kép-
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zelem el a jelenlegi rendszer továbbfejlesztését azon cél érdekében, hogy az ön-
kormányzatok felelősségteljesebben és hatékonyabban tudjanak m ködni. 

A HELYI ADÓZTATÁS ALAPELVEI 

A helyi adózásnak éppúgy meg kell felelnie az általánosság, egyenlőség, törvényes-
ség, adósemlegesség követelményének, mint a központi adóztatásnak. Az adók 
minden természetes személyre, szervezetre kiterjednek, amennyiben az adóalanyi-
ság feltételei az egyes adók tekintetében adottak. 

A helyi adópolitikának mindenképpen kapcsolódnia kell a központi adópoliti-
kához. Az államháztartás rendszere akkor tekinthető kiegyensúlyozottnak, ha a 
központi és a helyi adórendszer egymást kiegészíti. A központi korlátozás kiterjed-
het a kivethető adónemek, adótárgyak körére, az adóalanyok, kedvezmények, men-
tességek meghatározására, az adómérték szélső értékeinek megállapítására, az 
adómegállapítási jog, illetve kötelezettség előírására.  

A helyi adóknak elsődlegesen a helyi közszolgáltatások finanszírozását kell fe-
dezniük, az adótehernek arányban kell állnia a közszolgáltatások számával és mi-
nőségével.3 Ez azonban nem jelenti azt, hogy az adózásnak csak fiskális funkciója 
van. A település kiadásai és adóbevételei között annyiban mégis összefüggésnek 
kell fennállnia, hogy aki önkormányzati szolgáltatást vesz igénybe, járuljon hozzá a 
közterhekhez (haszonelv  adóztatás).4 A haszonelv  adóztatás előnye az adózási 
morál erősödése és a bevonható erőforrások növekedése lehet.  

Természetesen a helyi közszolgáltatásokat nem csak helyi adófizetők veszik 
igénybe, hanem olyanok is, akik nem fizetnek az általuk igénybe vett közjavakért 
(“potyautasok”).5 Ennek ellenére a helyi adózók nem részesedhetnek többletjo-
gokban. Az adó exportálásának kizárása nem azt jelenti, hogy nem fordulhat elő 
nem helyi lakos adóztatása, hanem az adóteher átháríthatóságát kerüli. Az adóteher 
exportálásáról van szó, ha a monopolhelyzetben levő vállalkozás közösségen kívüli 
gazdasági szereplőre (fogyasztóra) tudja hárítani az adóterhet. 

Alapvető feltétel, hogy az adóztatásnak szorosan kell kapcsolódnia a helyi vi-
szonyokhoz, vagyis az adóztatás ismérveit, adótárgyat az önkormányzathoz lehes-
sen kötni (helyhez kötöttség elve). Az adótöbbszörözés tilalma következtében 
azonban ugyanarra az adótárgyra csak egyfajta adót lehet kivetni. 

Szolidaritásérzetet keltő helyi adórendszer kiépítése azért célszer , hogy a tele-
pülést sajátjának érezze az adózó, ne költözzön el a magas adóterhek miatt (helyi 
érdekeltség elve), mivel a központi adókkal szemben a helyi adók 
migrációérzékenyek. A helyi adópolitikának el kell kerülnie a regresszivitást, vagyis 
ne a gazdag adófizetők megtartása és a szegények kis érték  ingatlannal vagy ala-
csony jövedelemmel rendelkezők távoltartása legyen a cél. A helyi adópolitikának 
figyelemmel kel lennie a költségvetési externáliákra is: az egyik önkormányzat 
adóztatása által kiváltott migráció a másik önkormányzat számára jelenthet pozitív 
hatást. A helyi adópolitika eszköz lehet arra, hogy bizonyos – a közösség részéről 
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károsnak ítélt – tevékenységet magas adó kivetésével távol tartsanak (kiutasító 
adóztatás).6  

Az elegendő bevételek elve azt jelenti, hogy a helyi adó és az állami támogatás 
együttesen fedezze legalább a törvényes és kényszer  kiadásokat, mintegy létezési 
minimumként szolgáljon. A saját bevételek között pedig a helyi adóknak meghatá-
rozó szerepet kell betöltenie. 

Az ár- és jövedelemelaszticitás követelményeinek akkor felel meg a helyi adó-
rendszer, ha lépést tart az inflációval. Ez a követelmény azonban a helyi adórend-
szer folyamatos felülvizsgálatát kívánja meg. Ennek megfelelően célszer bb, ha a 
helyi adórendszer szélesebb körben épül az értéken mért, értékarányosan meghatá-
rozott adóalapra. 

Szorosan összefügg ezzel a tétellel a gazdasági helyzethez való igazodás elve, 
amely azt a követelményt testesíti meg, hogy az adóbevétel lehető legkevésbé függ-
jön a gazdasági ciklusoktól. Nem lehet érzékeny az adórendszer az önkormányzat 
által nem befolyásolható gazdasági folyamatokra, és nem ösztönözheti egyoldalú 
helyi gazdasági szerkezet kialakítását. A helyi adózás rendszere nem lehet független 
az adott település, térség általános gazdasági helyzetétől. 

A helyi adóknak stabil bevételt kell jelenteniük az önkormányzati költségvetés-
ben annak érdekében, hogy előre lehessen látni, milyen keretek között tud gazdál-
kodni az önkormányzat.7 Minél hatékonyabban gazdálkodik az önkormányzat, 
annál kisebb a helyi adóbevétel részaránya, és a vagyonhasznosításból eredő bevé-
tel annál jelentősebb. 

A helyi adóbevétel nem vonható el az azt kivető önkormányzattól, teljes egé-
szében ezt a közösséget illeti, s ezáltal nem jön létre konkurencia a települések 
között. A helyi adó mértéke ugyanakkor nem befolyásolhatja az állami támogatást. 
Az adóbázist az önkormányzatok között viszonylag egyenlően kell elosztani, azaz 
az adóalanyok és adótárgyak körét úgy kell kialakítani, hogy az azonos helyzetben 
lévő települések azonos bevételhez jussanak. 

A tervezhetőséget, kiszámíthatóságot szolgálja az az elv, hogy a helyi adók ese-
tében az adóalap legyen immobil, és inkább a központi adók alapja legyen mobil. 
Ingatlanadóknál ez a feltétel adott, de nyereség-, illetve kereseti adóknál már nem 
könnyen kiszámítható, mekkora bevételt is jelentenek az önkormányzati költségve-
tésben. A helyi adóztatás adminisztratív kezelhetősége egyrészt azt jelenti, hogy az 
adóigazgatás alacsony adminisztrációs költséggel m ködjön, másrészt az adóalap 
könnyen meghatározható legyen annak érdekében, hogy az adóeljárási kiadások ne 
haladják meg a befolyt összeget. Az átláthatóság azért is fontos elv, mert az adó-
zók gyakran önbevallással teljesítik adókötelezettségeiket. 

A helyi adózás alapkérdése, hogy magánszemélyeket, háztartásokat vagy vállala-
tokat is terheljen. A vállalatok jövedelmének bevonása a helyi adózásba ellent-
mondásos hatással bírhat: a vállalati árbevétel, jövedelem adóztatása érzékeny a 
telephelyváltozásra, illetve a több telephellyel rendelkező vállalkozások esetén az 
adó önkormányzatok közötti méltányos megosztása veszélybe kerülhet. 



A MAGYAR HELYI ADÓRENDSZER JELLEMZ I 

Helyi adózásról Magyarországon ténylegesen csak 1990 óta beszélhetünk, mert a 
rendszerváltás előtt m ködő tanácsi adók fogalmilag nem tartoztak ebbe a körbe. 
A rendszerváltozás során az állami feladatvállalás hirtelen lesz kült, s ezzel párhu-
zamosan azoknak a helyi önkormányzatokra való folyamatos terhelése következett 
be. Megállapítható, hogy Magyarországon a helyi önkormányzatok által kötelezően 
ellátandó feladatok köre kivételesen széles.  

Az Alkotmány rögzíti az önkormányzatok saját és állami bevételhez való jogo-
sultságát.8 Ez az alkotmányi rendelkezés azonban nem jelenti azt, hogy minden, 
törvényben előírt, kötelezően ellátandó feladat fedezetét állami költségvetési hoz-
zájárulásból kell biztosítani. Ezt a pénzügyi forrást a saját bevételi források és a 
központi költségvetési hozzájárulások együttes rendszere adja.9 A saját bevételek 
tehát nem csak a fakultatív feladatok anyagi hátteréül szolgálnak.  

Az adómegállapítás joga az Országgy lés és a helyi önkormányzat között meg-
osztott. Az Alkotmány ezen rendelkezésének megfelelően a képviselő-testület a 
helyi adók bevezetéséről nem dönthet szabad belátása szerint, a helyi adó megálla-
pításáról szóló rendelet megalkotásakor kötik a törvények, konkrétan a Htv., vala-
mint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) sza-
bályai.10 

A Htv. megalkotásával valós jogalkotási szerephez jutottak az önkormányzatok, 
mivel a Htv. keretjelleg  jogszabály. Az adófajtákat, adótárgyat, az adóalanyiság 
feltételeit, az adómérték felső határát, az adóalapot e törvény állapítja meg. E meg-
oldás funkciója az, hogy ne jöhessen létre 3200 eltérő adórendszer, ugyanakkor az 
önkormányzatok adómegállapítási joga ne üresedjen ki.  

A törvény senkire sem keletkeztet közvetlenül adókötelezettséget, s egyetlen 
önkormányzatnak sem biztosít közvetlenül forrást a kiadásaihoz.11 Bármikor dönt-
hetnek tehát rendeletben helyi adó bevezetéséről – vagy megszüntetéséről – a taxa-
tíve meghatározott öt adónem (építményadó, telekadó, kommunális adó, idegen-
forgalmi adó, helyi ipar zési adó) közül.12 Az önkormányzat joga és egyben köte-
lessége is, hogy az adó mértékét a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdál-
kodási követelményeihez és az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan 
állapítsa meg a Htv.-ben meghatározott adómaximumra tekintettel. 2005. január 1-
jével a hasznos alapterület szerint m ködtetett építményadóban, az alapterület 
szerint m ködtetett telekadóban, a magánszemély kommunális adójában, a vállal-
kozók kommunális adójában, továbbá a vendégéjszakák száma alapján m ködte-
tett tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adóban, azaz a tételes adóösszegben 
meghatározott adónemek esetén lehetővé válik, hogy a Htv.-ben rögzített felső 
mértéktől az önkormányzat a fogyasztói árszínvonal változásának megfelelő mér-
tékben eltérjen.13  

A Htv.-ben rögzített mentességeket, kedvezményeket a helyi önkormányzat ki-
bővítheti. Ez alól azonban van egy kivétel, mely az uniós csatlakozásunkra figye-
lemmel született: a vállalkozókat terhelő építményadó, telekadó, kommunális adó 
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és ipar zési adó esetében az önkormányzat nem élhet e joggal. Ezen adónemeknél 
a vállalkozók részére a helyi önkormányzat csak egyetlen adómértéket állapíthat 
meg. Differenciált adómérték csupán az adótárgy fajtája és földrajzi elhelyezkedése 
alapján állapítható meg, de semmiképpen sem a vállalkozói minőség alapján.  

A helyi önkormányzatok 2002. december 31-ig kötelesek voltak hatályon kívül 
helyezni a határozatlan időre biztosított adókedvezményeket és – mentességeket. 
A határozott időre szóló és 2003. január 1-je előtt biztosított adókedvezmények és 
–mentességek lejáratig, legfeljebb 2007. december 31-ig hatályban maradhatnak, de 
legkésőbb az utóbbi időpontra a helyi önkormányzatok kötelesek az esetleg még 
meglévő vállalkozói adókönnyítéseket is hatályon kívül helyezni (ide nem értve a 
kisvállalkozások 2003-tól belépő – önkormányzati döntéstől függő – új adóked-
vezményét, adómentességét). Az önkormányzat a vállalkozónak nem minősülő 
magánszemélyek számára a csatlakozást követően továbbra is nyújthat kedvez-
ményt vagy mentességet, nincs tehát akadálya annak, hogy például szociális, 
rászorultsági szempontok jussanak érvényre az adóterhek megoszlásánál. Megálla-
pítható, hogy a helyi adórendszer létrehozásakor az önkormányzatok részére biz-
tosított jelentős jogalkotói hatáskör a mentességek, kedvezmények meghatározá-
sánál számottevően csökkent az utóbbi években.  

Az önkormányzat adómegállapítási jogának garanciális korlátait is megállapítja a 
Htv. Az adóalany egy adótárgy esetében csak egyféle adó fizetésére kötelezhető 
(adótöbbszörözés tilalma). A vagyoni típusú adók alapja csak egységesen határoz-
ható meg. Az adó mértéke nem haladhatja meg a törvényi maximumot.  

2003-ban a 3168 helyi önkormányzat 97 %-a (3082) legalább egyféle helyi adót 
bevezetett.14 Megállapítható, hogy azok az önkormányzatok, amelyeknek területén 
adóztatható adótárgy, illetve adóalany található, éltek valamely adónem bevezeté-
sével. A magyar helyi adórendszer kihasználja az adókapacitást.15 A helyi adók 
aránya 1993–2000 között az összbevételen belül az összes önkormányzatot tekint-
ve 13 %, de az 1000 fő alatti településeken ez az arány már csak 4,5 % 2000-ben.16 
A helyi adóbevételek területi eloszlása nem egyenletes, 43 % Budapestről, 20 % a 
megyei jogú városokból, 23 % egyéb városból, és csupán 7-8 % származik a köz-
ségekből, melyek területén  a lakosság közel 40 %-a él.17 A főváros túlsúlyának 
egyik oka, hogy ott található a vállalkozások több mint 40 %-ának a székhelye, a 
pénzintézetek központja is itt m ködik. 

A magyar önkormányzatok forrásainak nagy része a központi támogatásokból 
származik, a helyi saját bevételek mértéke az utóbbi években emelkedett ugyan, de 
nemzetközi összehasonlításban továbbra is viszonylag alacsony. 1993 és 2000 kö-
zött az összes önkormányzatot tekintve az állami hozzájárulások az összbevétel 
33,2 %-át, 1000 fő alatti községek esetében 48,8 %-át tették ki. A saját folyó bevé-
telek 2000-ben 26,2 %-ot jelentenek az önkormányzati költségvetésben minden 
önkormányzatot figyelembe véve, míg 1000 fő alatti településeken 11,2 %-ot.18  

A helyi adó lényegéhez tartozik annak önkormányzatonkénti különbözősége. A 
helyi önkormányzatok ugyanis eltérő települési feltételek között látják el feladatai-
kat, eltérő az egyes települések fejlettsége, közszolgáltatásokkal való ellátottsága, a 



közszolgáltatások színvonala és eltérő a lakosságnak a közösségi szolgáltatások 
iránti igénye. Ennek megfelelően különbözően alakulnak a települési önkormány-
zatok önkormányzati feladatai, és e különböző feladatok ellátásához eltérő gazda-
sági feltételek szükségesek. 

A helyi adó intézményének lényege ugyanakkor a helyi közszolgáltatások szer-
vezése során felmerülő kiadásokhoz, azaz a helyi közterhekhez való hozzájárulás. 
A helyi önkormányzatok emiatt egymástól eltérően döntenek, s azonos jövedelmi 
és vagyoni viszonyok között élő adóalanyok különböző területeken lényegesen 
eltérő adóterheket viselhetnek. Ez a megkülönböztetés azonban nem tekinthető az 
Alkotmány 70/A. §-ában megfogalmazott diszkrimináció tilalmába ütköző, a jog-
egyenlőséget sértő hátrányos megkülönböztetésnek, s nem mond ellen az arányos 
közteherviselés elvének sem. Ebben az esetben alkotmányi felhatalmazáson alapu-
ló területi különbözőségről. 

Szintén jogalkotói mérlegelés kérdése az adómérték adónemeken belüli diffe-
renciált megállapítása, hacsak az nem vezet hátrányos megkülönböztetéshez, alap-
jog alkotmányosan igazolhatatlan korlátozásához, és az arányosság keretei között 
marad. Az övezetenkénti differenciálás az építményadónál ennek megfelelően 
megengedhető, de alkotmányellenes, ha az önkormányzat eltérő adómértéket al-
kalmaz a gazdasági, kereskedelmi tevékenységet végző adóalanyokra. Az Alkot-
mánybíróság megállapította, hogy az adó meghatározásakor az adó tárgyától füg-
getlen, a Htv.-ben nem szereplő feltétel, nevezetesen az építményben folytatott 
vállalkozói vagy más gazdasági tevékenység, illetve az építmény hasznosítása alap-
ján az adóalanyok és az adó mértéke között tett különbség az Alkotmányba ütkö-
zik. Ezen gazdasági, illetve jövedelemszerző tevékenységek adóztatására nem a 
vagyoni adók, hanem más jelleg  adók állnak az önkormányzat rendelkezésére (pl. 
kommunális adó, helyi ipar zési adó).19  

HELYI ADÓZÁS – DE LEGE FERENDA 

CÉLOK ÉS INDOKOK A HELYI ADÓZTATÁS REFORMJÁBAN 

Nem tartom megfelelőnek, hogy a helyi adók ilyen kis arányt képviselnek az ön-
kormányzati bevételek között. A helyi adók ugyanis kapcsot jelentenek a lakosok 
és a képviselő-testület között. Nemcsak anyagi, hanem politikai támogatást, elisme-
rést is adnak. Legalábbis ezt reméljük, ugyanakkor a hátrányos helyzet  települése-
ken semmi szerepük sincs, az egyetlen ok, hogy mégis fenntartják ezeket az, hogy 
így tudnak részesedni az önhibáján kívül hátrányos településeknek biztosított tá-
mogatásokból. 

Jelen dolgozatnak nem témája az önkormányzati rendszer átalakításának felvá-
zolása, mindazonáltal kiemelendő, hogy kivételesen sok teher hárul az önkormány-
zatokra, különösen az oktatási, egészségügyi, szociális szférában. Emellett azonban 
nem t nik el az a kívánalom, hogy a helyi adók szerepe, súlya – a költségvetési 
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adóterhek mérséklésével egyidej leg – növekedjen. A modern piacgazdaságban 
szükséges megteremteni annak feltételrendszerét, hogy az adózók tudják, ismerjék, 
nyomon követhessék, ellenőrizzék befizetett adójuk sorsát. Ezt a szándékot meg-
valósítani jóval könnyebb a területi önkormányzatoknál, mint a költségvetési adó-
nemeknél. 

A helyi adók növelésének költségvetési indoka az, hogy ezáltal csökkennek a 
központi költségvetés terhei a helyi költségek támogatásában, illetve megállíthatja 
azok csökkentését. Az önkormányzat pénzügyi vezetésének minősége és haté-
konysága javulna, ha komolyabb döntést kellene hozni bevételeik felkutatásáról, 
valamint ha közvetlenül felelnének az adózók előtt költségvetésük nagyobb hánya-
dának elköltéséért.  

Az egész adórendszerre tekintettel az adózás általános szintjét azonban nem le-
het növelni: az adómérték növelése lehetetlen, esetleg a kivetés és beszedés haté-
konyságát lehetne javítani, s új adónem sem jelentene feltétlen megoldást. Valódi 
reform megvalósítására két út kínálkozik: a központi adóforrások áthelyezése az 
önkormányzathoz vagy a központi adókulcs csökkentése és pótadó kivetése.20 

AZ ADÓREFORM LEHETSÉGES ESZKÖZEI 

Az értékalapú építményadó 

Értékalapú építményadó Magyarországon gyakorlatilag nem létezik. Jelenleg négy 
önkormányzat (Nyíregyháza, Paks, Érd, Nemeskér) alkalmazza ezt a típusú adóz-
tatást. Ezek közül is Érd és Paks adóztatja differenciáltan a lakásokat: Érd 0,5 %-
os, Paks 1,5 %-os adómértékkel. A felsorolt többi önkormányzat a nem lakás célú 
építményeket adóztatja forgalmi érték alapján: 2,5-3 %-os adómértéket alkalmaz-
nak.21 

Ha az ország valamennyi lakását értékalapúan szeretnénk adóztatni, akkor az 
egyedi – részben szubjektív – felmérés igen költséges és számos esetben a lakossá-
got elviselhetetlen mértékben terhelné. Ha valakinek jó helyen fekvő, értékes tulaj-
donú ingatlana van, nem következik ebből, hogy nagy adóerővel rendelkezik, hi-
szen öröklés útján vagy 10-20 évvel ezelőtt kedvezményesen juthatott hozzá. Bu-
dapesten a 400 000 nyugdíjas többsége nagyobb (90-150 négyzetméter nagyságú) 
lakásban él. E körülményekre tekintet nélkül levő adóztatás ad absurdum elköltö-
zésre, életmódváltozásra kényszeríti a lakosokat. Hátrányai közé sorolható, hogy az 
adóztatás szubjektív értékbecslésen alapul, melyet néhány évente korrigálni kellene 
az értéknövekedés miatt. Továbbá az adózás előkészítése magas költségekkel jár 
(építési tervek átnézése, nyilvántartásba vétel, önbevallás ellenőrzése, ingatlanérté-
kelés), együttm ködést igényel a földhivatallal, illetékhivatallal, mely hosszadalmas-
sá teszi az eljárást. Vita estén, vagyis ha nem ért egyet az adózó a becslés eredmé-
nyével, jogorvoslati utat kell biztosítani.  



A helyi iparűzési adó jöv je 

Az önkormányzatok által leggyakrabban m ködtetett adónem a helyi ipar zési 
adó, amelyet 2003-ban 2499 (az előző évhez képest hetvenhárommal több) telepü-
lésen vezettek be (az önkormányzatok 78,9 %-a, a helyi adót bevezető önkor-
mányzatok 81 %-a). A helyi ipar zési adóból származó bevétel tette ki a helyi adó-
bevételek 84 százalékát 2003-ban, s ez az arány már évek óta 84-86 %. Az önkor-
mányzatok továbbra is az ipar zési adó révén igyekeznek bevételi igényeiket kielé-
gíteni. A bevételi érdekeltség miatt ott is kivetik az adót, ahol a gazdasági aktivitás 
jelentéktelen.  

A helyi ipar zési adó a leginkább vitatott adónem, a vállalkozók állandó célke-
resztjében áll, akik évek óta folyamatosan lobbiznak az adó eltörléséért. A helyi 
adó a társasági adóval együtt 30 százalék fölötti jövedelemadó-terhet jelent egy 
átlagos magyar társaságnak. A helyi önkormányzatok azonban az adó megtartásá-
ért küzdenek, mert szerintük az adó megsz nése pénzügyi önállóságuk csökkené-
sével jár. Nem tartják jó megoldásnak, hogy e pénzösszeget a központi költségve-
tésből "visszaadnák" az önkormányzatoknak, mert ettől még az autonómia egy 
része elveszett. 

A vállalkozók javasolják, hogy a kis- és középvállalkozásoknál a bérek, jöve-
delmek közterheinek meghatározott százalékával az ipar zési adó alapja csökkent-
hető legyen. A későbbiekben pedig az ipar zési adó alapjából le lehetne vonni a 
munkaadókat, illetve az biztosítottnak minősülő egyéni vállalkozókat terhelő költ-
ségeket. Ezek a társadalombiztosítási-, a baleseti- és a munkaadói járulék, a szak-
képzési, továbbá a egészségügyi hozzájárulás. A külföldi bérmunkát végző vállal-
kozások részére – a kettős adóztatás elkerülése érdekében – az ipar zési adó alap-
ját a bérmunka bérköltségeivel csökkenteni kellene. Célszer nek tartanák az egy-
szer sítés érdekében az adóigazgatási feladatok átadását a központi adóhatóság 
részére. Egy-egy vállalkozás több település önkormányzatával állhat kapcsolatban, 
ezért befizetése a költségvetési adónemekkel együtt az APEH rendszerén keresztül 
bonyolódjon.22 

Az ipar zési adó megváltoztatására két javaslat fogalmazódott meg. Az egyik 
lehetőség, hogy az önkormányzatok továbbra is beszedik az önkormányzati adót, s 
ennek teljes összege levonható a társasági adó alapjából, vagyis beszámítódik a 
társasági adóba. A másik lehetőség egy ennél fokozatosabb javaslat, hogy a besze-
dett társasági adóból, ami ma kizárólag a központi költségvetés bevétele, évente 
növekvő arányban a helyi önkormányzatok is részesedhessenek.23 Az első változat 
megvalósulását jelzi, hogy 2005. január 1-jétől az ipar zési adó 25 százaléka helyett 
50 százaléka vonható le a társasági adóalapjából. 

A számítások szerint mintegy 20-25 milliárd forinttal terhelné a költségvetést, 
ha a vállalkozók 25 százalék helyett az ipar zési adó egészét visszaigényelhetnék. A 
változtatás hosszabb távú hatásai összességében kedvezőek az államháztartás és a 
gazdaság szempontjából, a vállalatokat ugyanis érdekeltté teszi a nyereség kimuta-
tásában. A változás kedvezőbb befektetői környezetet is eredményezne. 
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Felmerült az ipar zési adó központosításának lehetősége üzleti adó néven. Az 
országos szint  megosztás azonban nem ösztönzi az egyes önkormányzatokat 
hatékonyabb ellenőrzésre. Másrészt figyelembe kell venni azt a szempontot is, 
hogy annál a településnél, ahol a legmagasabb az adóbevétel, ott a legtöbb kiadás is 
– a jelentős közlekedés, hulladékgy jtés, szociális feladatok miatt. Az ipar zési adó 
kötelező kivetését nem tartom jó elgondolásnak, hiszen ezáltal a helyi adórendszer 
lényegi eleme – a helyi sajátosságokhoz igazodás – t nne el, másrészt mivel az 
önkormányzatok 97 %-a alkalmazza ezt az adónemet, feleslegessé válik az 
adómegállapítási kötelezettség előírása. 

A Pénzügyminisztérium egy tervezetében ún. helyi vállalkozási adó váltaná fel a 
helyi adókat. Ezen adónem bevezetésére a minden vállalkozási formára kiterjedő 
központi vállalkozási adó bevezetése mellett kerülne sor. Ez utóbbi kevéssé térne 
el a jelenlegi társasági adótól, de fizetnie kellene az egyéni vállalkozóknak is, akik a 
koncepció szerint átkerülnének a személyi jövedelemadó alól. A helyi vállalkozási 
adó mértékének szélső értékeit (14–16 százalékos sávot) törvény határozná meg. 
Az adóalap, a nyújtható kedvezmények elvi rendszere megegyezne a központi vál-
lalkozási adóval. A javaslat úgy szól, hogy az ipar zési adót is a helyi vállalkozási 
adó váltja fel – a központi vállalkozási adóra kivetett adópótlék formájában.  

Létezik azonban olyan elképzelés is, hogy a helyi vállalkozási adó az általános 
forgalmi adóra épülne rá, vagyis a központi költségvetés az általános forgalmi adó-
ból származó bevételt osztaná meg a helyi önkormányzatokkal. Ez azt eredmé-
nyezné, hogy a körülbelül 1 százalékos ún. áfapótadó az önkormányzatokat illetné 
meg a 25 százalékos adómértékkel beszedett áfából. A harmadik verzió sz kszavú: 
az ipar zési adót felváltó új adó egy személyi jövedelemadó típusú helyi adó len-
ne.24 A fenti javaslatok csak a személyi jövedelemadó-rendszer átfogó reformjával 
valósulhatnak meg. Mindenesetre, ha az ipar zési adót megszüntetik, a vállalkozá-
sok kommunális adójának is erre a sorsra kellene jutnia, s ezáltal a társasági adó-
alap egységessé válhatna. 

A személyi jövedelemadó pótadóztatása 

A pótadó valamely más adóhoz tapad hozzá, rendszerint annak százalékában feje-
zik ki. Tipikusan akkor alkalmazzák, ha a pótadó más pénzalap bevétele, mint az 
adóalapként szolgáló adó. Az adóalap a központi személyi jövedelemadó alapjának 
bizonyos százaléka. Az önkormányzat hatáskörébe tartozik annak eldöntése, beve-
zeti-e az adót, valamint a mértékét is önállóan meghatározhatja. Az APEH láthat-
ná el az adóhatósági feladatokat, gondoskodna a kivetésről és a beszedésről. A 
világon kétféle adóigazgatási eljárás ismeretes: az utólagos önbevallás rendszere, 
amelyben az adózó külön fizet az önkormányzatnak és az államnak; a levonásos 
rendszerben (jövedelmekkel együtt haladó befizetések rendszere) pedig a munkál-
tató levonja és utalja az önkormányzatnak az adót, az állam és önkormányzat év 
végén számol el; a vállalkozó pedig előleget fizet.  Az utóbbi eljárás nagyobb admi-
nisztrációs költséget jelent a munkáltatónak.25 



A pótadó elsődleges célja a helyi hatáskör bővítése, nem pedig a bevételek nö-
velése. A helyi és átengedett adók arányát képes megváltoztatni az értékalapú épít-
ményadóval szemben.26 Az adó további előnye, hogy nagyobb pénzügyi felelőssé-
get vállalnak az önkormányzatok. A pótadó a személyi jövedelemadóból származó 
bevétel megosztását stabilizálja. Esélyt ad arra, hogy közvetlenül elszámoltathassák 
a választók az önkormányzatokat, és hogy a központi függés csökkenjen. 

Hátránya egyrészt az, hogy rejtve marad az adózó előtt: nem látja, mennyit 
vonnak le az önkormányzat javára, másrészt a fekete jövedelmek kiesnek a körből. 
A pótadó adóversenyt idéz elő: gazdagabb adózóval rendelkező települések, külö-
nösen az agglomerációk jól járnak. A központi költségvetés teljes adóteher feletti 
ellenőrzése csökken. Mivel a helyi kiadások kevésbé változtathatók, mint a köz-
ponti költségvetés kiadásai, ezért a pótadó nem tud alkalmazkodni a bevételek 
állandó, pontosan előre nem látható változásához. A pótadó aránytalan bevételhez 
juttatná az önkormányzatokat: jelenleg 465 és 65 000 Ft/fő között mozog a sze-
mélyi jövedelemadóból származó bevételük.27 

A középszintű önkormányzatok és a helyi adók 

Korábban már felmerült egy olyan javaslat, amely a megyék adómegállapítási joga 
mellett érvelt. Az indokok között szerepelt, hogy a megye szükség esetén elláthatja 
a település helyett az elmulasztott kötelező feladatot, így ha az önkormányzat nem 
vet ki adót, a megye azt megteheti. A megyei adóztatás lehetőséget teremt a haté-
kony gazdálkodásra, az elmaradott térségek fejlesztésére.  

Egy másik javaslat szerint külön bevételfajta illetné meg a megyéket: illeték, a 
személyi jövedelemadó, általános forgalmi adó vagy a társasági adó megosztása, 
illetve a gépjárm adó átengedése t nik elképzelhetőnek.28 A regionális rendszer 
kialakulásával megsz nik a megyék elosztó szerepe, és a régiók fogják ellátni fel-
adatai jelentős részét, így célszer  az adómegosztást erre a szintre telepíteni. 

Kisebb térség esetén is elképzelhető az újraelosztás gondolata, de jelenleg ez 
még nagy ellenállásba ütközik. Ennek az elgondolásnak az az alapja, hogy bár a 
központi településen m ködik a vállalkozó, de fogyasztói, alkalmazottai a környe-
ző településekről származnak, tevékenységéből bevétele mégis csak egy település-
nek származik. Az önállóságot érinti ez a redisztribúció, ezért az önkormányzatok-
nak le kellene mondaniuk szuverenitásuk egy részéről. 

A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulást hozhatnak létre a 
2004. évi CVII. törvény alapján. A társulás hatásköre azonban nem terjed ki az 
adóügyekre. Mindenesetre véleményem szerint a kistérségi társulások szerepe nőni 
fog az adóigazgatási feladatok terén: a központi település adóhatósága láthatná el 
az egyes települések adóhatósági funkcióját. Azokon a településeken, ahol egyetlen 
ügyintéző foglakozik az adóigazgatással, mindenképpen célszer  lenne ez a megol-
dás, hiszen főként a helyi ipar zési adó alapjának meghatározása jelent komoly 
feladatot. 
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A franciaországi társulások fő bevételi forrását (48 %) a helyi adók képezik 
Többféle társulási forma létezik, s ezek között van olyan településközi együttm -
ködési forma, amely rendelkezik adókivetési joggal. A helyi adók m ködtetésének 
két rendszere alakult ki. A kiegészítő adórendszerben a települési önkormányzat és 
a társulás egyaránt kivetheti a négy helyi adófajtát (lakhatási adó, ingatlanadó, te-
lekadó, ipar zési adó), de eltérő adómértéket alkalmaznak. Az egységes ipar zési 
adóra épülő rendszer lényege, hogy az ipar zési adó megállapítása – valamennyi 
településen azonos mértékben – társulás hatáskörébe tartozik. Két köztes rendszer 
is m ködik Franciaországban. A zónánként eltérő mérték  ipar zési adó rendsze-
rében a társulás közgy lése a társulás egyes övezeteiben eltérő adókulcsot állapít-
hat meg. A vegyes adórendszerben az ipar zési adóból származó bevétel teljes 
egészében a társulást illeti, a másik három helyi adóból pedig meghatározott száza-
lékban részesedik. 

ZÁRÓ KÖVETKEZTETÉSEK 

A helyi adók az önkormányzati bevételek között kiegészítő szerepet töltenek be.  
2003-ban a 3187 önkormányzat közül 3082 önkormányzat m ködtetett területén 
egy vagy több helyi adónemet. A helyi adókból származó bevétel 2003-ban 322,6 
milliárd forint volt. Az önkormányzatok által a leggyakrabban m ködtetett adó-
nem a helyi ipar zési adó, amelyet 2499 helyen vezettek be. A helyi adót bevezető 
önkormányzatok 81 százaléka élt helyi ipar zési adó bevezetésével. A helyi adóbe-
vételek iránti fokozódó igényt jelzi az a körülmény, hogy a maximális adómértéket 
897 önkormányzat – az ipar zési adót bevezető önkormányzatok 36 százaléka – s 
köztük a fővárosi önkormányzat is alkalmazta. 

Sajnálatos módon a helyi adóztatás területén a fiskális funkció került előtérbe. 
Ezt mutatja az ipar zési adó kiemelkedő jelentősége a helyi adóbevételek között. 
Elveszett a közterhekhez való hozzájárulás eszméje, a szolgáltató funkció. Adózta-
tási autonómia helyett adóztatási kényszer? A kivetés lehetőség az önkormányzat-
ok kezében, ugyanakkor a feladatokat el kell látni, így bizonyos értelemben a beve-
zetés kényszerré vált. Hazánkban a közjogi, politikai önállóság gazdálkodási függő-
séggel együtt létezik. A költségvetés nem képes forrásokat átcsoportosítani a köz-
kiadásokra, a fejlesztés háttérbe szorul, az ösztönző funkció nem érvényesül. 

Az érzékelhetőség és közteherviselés elveinek nem felel meg teljes mértékben a 
helyi adórendszer. A telekadó, az építményadó és a magánszemélyek kommunális 
adója alól sok a felmentés, hogy a lehető legkevesebb lakost terheljék, az idegen-
forgalmi adót gyakorlatilag csak a turistákra vetik ki. A vállalkozások kommunális 
adójának és a helyi ipar zési adónak vállalkozások az alanyai. A vállalkozások 
kommunális adóját, a telekadót és a szállásdíj után kivetett idegenforgalmi adót az 
önkormányzatok jelentéktelen hányada m ködteti. Ennek oka az, hogy telekadó 
esetében az adóztatható, beépítetlen belterületi földrészletek területe elenyésző, a 



szállásdíj alapú idegenforgalmi adó számítása költséges, a vállalkozókat pedig a 
helyi ipar zési adó kivetése miatt nem akarják tovább terhelni.  

Véleményem szerint szükséges a helyi adórendszer átalakítása egyrészt az egyes 
adók elavultsága, másrészt a vállalkozások ipar zési adóval szembeni ellenállása 
miatt. Egy stabil helyi saját bevétel növeli az önkormányzatok elszámoltathatósá-
gát, hitelképességét, nagyobb teret nyit számukra a költségvetési tervezésben, a 
központi költségvetés pedig mentesül a pótlólagosan (ad hoc) jelentkező helyi 
igények kielégítésének terhe alól. Megállapítható ugyanakkor, hogy kimerülőben 
vannak a helyi adók növelésének extenzív lehetőségei. A helyi ipar zési adót illető-
en jelenleg nem született politikailag támogatott javaslat az ipar zési adó eltörlésé-
re. Valódi megoldást az adónem megszüntetése és a társasági adó egy részének 
újraelosztása jelentene.  

Lehetőség van az átengedett források növelésére, s ezzel egyidej leg a normatív 
támogatás csökkentésére, melynek következtében a függőség érzete csökken, de ez 
nem növeli a helyi elszámoltathatóságot, a saját döntési jogkört, bevételi arányta-
lanságot okoz a települések között. Az állami támogatások csökkenésével és a be-
vételek reálértékének csökkenésével jár együtt a személyi jövedelemadó megosztá-
sának növelése. A kisebb önkormányzatoknak jelentéktelen a személyi jövedelem-
adóból származó bevételük, ezért többletbevételhez sem jutnának, emiatt nem 
tartom célszer nek helyi szinten ennek a megoldásnak a bevezetését. Az általános 
forgalmi adó megosztását szintén nem tartom célszer nek, az elosztás mikéntjét is 
nehezebb megoldani vagy megmagyarázni racionális indokokkal. A személyi jöve-
delemadó pótadóztatásának bevezetése a helyi önkormányzati szinten azért nem jó 
megoldás, mivel azoknak az önkormányzatoknak, amelyeknél nincs adóalany az 
elöregedett és munkanélküli lakosság miatt, ez nem nyújt segítséget.  

Kistérségi társulások és régiók esetében azonban már inkább elképzelhetőbb a 
pótadó vagy az általános forgalmi adó, a személyi jövedelemadó vagy a társasági 
adó megosztása. A régiók és a kistérségek tényleges hatáskörökkel való felruházása 
után lehetővé válhatna az adóbevételek térségen belüli újraelosztása. Sokan ódz-
kodnak a térségi újraelosztás gondolatától, mert nem veszik figyelembe, hogy a 
területi kiegyenlítés, vagyis az infrastrukturális ellátottság különbözőségeinek csök-
kentése, a szolidaritás, vagyis a gyengébb jövedelmi háttérrel rendelkező települé-
sek előnyökhöz juttatása mellett a feladatarányosság is az önkormányzati finanszí-
rozás alapvető elve. Elérhető, reális célként egyelőre az adóigazgatási feladatok 
körzetközponti szintre telepítésével számolhatunk. A kistérségek szorosabb 
együttm ködése révén elképzelhető a jövőben valamely helyi adó pótlékolása. 

A feladatok racionalizálása, megfelelő helyre telepítése, a bevételi s a kiadási 
struktúra átrendeződése egy mélyebb közigazgatási reform keretében képzelhető, 
melynek egyik lépcsője a regionális rendszer kiépítése. A régiók azonban ma még 
csak statisztikai egységként léteznek, s egyelőre lassan halad valóságos tartalommal 
való feltöltésük. A feladatok és az azokra való pénzeszközök átcsoportosítása nél-
külözhetetlen egy ésszer bb közigazgatás megteremtéséhez. 
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