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Az önkormányzati adóztatás elméleti és gyakorlati kérdései

I.

Bevezetés, a téma körülhatárolása és indoklása

A. A dolgozat célja a mai, modem értelemben felfogott államháztartási helyi szint, azaz a 

helyi önkormányzatok általi adóztatás intézményének a bemutatása, mégpedig azzal a határozott 
szándékkal, hogy az alábbi munka eredményei is hozzájárulnak majd a helyi adóztatás küszöbön 

álló, esedékes hazai reformjához.
Számos példa bizonyítja, hogy valamely jogintézmény újragondolása, aktualizálása, 

továbbfejlesztése során az a leghelyesebb, ha a már bevált és jól működő modelleket 
tanulmányozzuk, illetve az azoknál már rendelkezésre álló tapasztalatokból hasznosítjuk 

mindazokat, amelyek erre megfelelőnek mutatkoznak. Számomra az tűnt kézenfekvőnek, hogy 

ehhez a forrást, a „muníciót” alapvetően az európai országok, illetve közülük a négy klasszikusnak 

tekinthető modell megtestesítői, azaz a francia, a német, az angol és a skandináv (svéd), valamint 
ezek mellett az amerikai és az ausztrál tapasztalatai nyújtják.

Figyelemmel kell lenni azonban arra a tényre is, hogy az önkormányzati adóztatásnak már 

komoly hazai előzményei is vannak. Egyrészt az 1867-es kiegyezést követően egészen az II. 
világháború befejezéséig már fejlett, sajnos mára elfeledett helyi adóztatási megoldással 
rendelkeztünk, másrészt pedig a „rendszerváltást” közvetlenül követően, azaz 1991-től működik az 

időközben több módosításon is átesett jelenleg hatályos helyi adózási rendszerünk1.

Ezért a nemzetközi kitekintés mellett történetileg ki kell térni mind az újkori magyar 
adóztatási hagyományok ismertetésére, de ugyanígy részletesen foglalkoznunk kell az 

önkormányzati adóztatás napjainkat érintő kérdéseivel, problémáival is, hogy teljes körűen 

feldolgozásra kerüljön a címben jelzett témánk. A hazai gyökerek és az aktuális magyar előírások 

hangsúlyozott vizsgálatát azért is tartom különösen fontosnak, mivel teljességgel egyetértek Dr. 
Kilényi Géza, egykori alkotmánybíró, neves közigazgatási- és alkotmányjogász egy 1991-es 

szegedi konferencián elhangzott alábbi véleményével2.

A jelenlegi rendszerünk jogi alapjait Alkotmányunk, az 1949. évi XX. törvény 49/A §. d, pontja és a Helyi adókról 
szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) teremtették meg.

2 „Értékelni kell a gyakorlati tapasztalatokat és a leszűrt tapasztalatok számbavétele után tovább kell lépni egyfajta, a 
mi országunkra méretezett irányba. A mi országunkra méretezett irányba, mert a nemzetközi összehasonlítás egyfelől 
nélkülözhetetlen, másfelől nagyon sok. Aki látott már nemzetközi összehasonlító monográfiát, az igazolni tudja, 
hogy mindenre és mindennek az ellenkezőjére is lehet a világ valamelyik tájáról példákat hozni. Nem lehet egy 
ország számára nagyobb bűn, hiba annál, ha megpróbál szolgai módon másolni egy olyan modellt, amely egy más 
közjogi hagyományokkal rendelkező, más település struktúrájú, esetleg bizonyos részeiben eltérő államszervezet
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A dolgozat vizsgálódásainak tárgya tehát az adóztatás állami monopóliumának lebontása 

eredményeképpen létrejövő önkormányzati adóztatás. A témaválasztást nem kívánom külön 

részletesen indokolni, mégpedig azért, mert abban bízom, hogy a dolgozatban felvázolt problémák, 
kérdésfeltevések és válaszkísérletek elegendő alapot szolgáltatnak a témaválasztás pozitív 

értékeléséhez. Néhány bevezető gondolat azonban mégis indokoltnak tűnik. Már elöljáróban 

szeretném hangsúlyozni - bár ez a későbbiek során bizonyára kiderül -, hogy e munka történeti, 

összehasonlító, elemző illetve jogi dogmatikai szemlélettel közelíti meg a témát, azaz az 

önkormányzatok általi adóztatást.

Szükségesnek tartom, hogy a helyi szintű adóztatás, a helyi pénzügyek elméleti alapjait és 

hazai alkotmányos hátterét egyaránt átgondoljuk, még mielőtt a jelenleg hatályos idevonatkozó 

tételes előírások módosítására sor kerülne. Hazánkhoz hasonlóan a fejlett államok is időről-időre 

megpróbálják korszerűsíteni adórendszerüket, aminek részét képezi az önkormányzati adózás 

reformja is. A kérdés különösen bonyolult voltát jól mutatja az a tény, hogy Németországban is 

több évtizeden keresztül folyt a vita az ottani legfontosabb helyi adó, a Gewerbesteuer3 reformjáról, 

míg az elméleti síkon folyt gondolkodást követően a tételes előírások módosítására sor került.
Az önkormányzati adóztatás elemzése kapcsán ki kell térni az önkormányzati adóknak az 

egész adórendszeren belüli helyére, jellemzőire is, miként a helyi költségvetésekben betöltött 
szerepére is. Utóbbit különösen indokolja az a tény is, hogy a helyi adók az 1991-es hazai 
bevezetésüket követően rohamosan egyre jelentősebb önkormányzati bevételnek minősülnek, 
aminek következtében az 1991-es 9,5 milliárd Ft-ról illetve 2,3 %-ról a 2003-as költségvetési évben 

már több mint 320 milliárd Ft-os helyi bevételt, az önkormányzati bevételek mintegy 12,9 %-át 
tették ki4.

A korábbiakban alapvetőn az európai országokat jelöltem meg, mint az összehasonlítás 

alapjául szolgáló forrást. Ez némi pontosításra szorul. Egyrészt, mivel döntően elméleti 
megközelítésről van szó, ezért elsősorban a szakirodalomra koncentráltam, és csak kisebb 

mértékben támaszkodtam az ottani tételes jogra, illetve az arrafelé igen gazdag jogszabályi 
kommentárokra. Másrészt, főként a német és angol nyelvű irodalomból merítettem, mivel 
számomra főleg a német és angol nyelvű irodalom és joganyag volt hozzáférhető.

keretei között funkcionál. Tehát nemzetközi összehasonlításra szükség van, de nem azzal a céllal, hogy bármelyik 
ország jogszabályi megoldási módjait utánozzuk, hanem azért, hogy bizonyos ötleteket merítsünk belőle.”

3 Ez az adónem a magyar helyi adók közül az iparűzési adóval mutatja a legtöbb rokon vonást. E témában lásd: 
Kampler Béla: A helyi adók rendszere Németországban. Pénzügyi Szemle. 1993/1. 33-S0.p.

4 Forrás: Dobos Lászlóné-Szelényi György: A helyi önkormányzatok 2003. évi gazdálkodásának eredményeiről (I.). 
Pénzügyi Szemle, 2004/9. 939-956.p.
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Végül még egy megszorítás illetve pontosítás. A Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény (Ötv.) l.§ (1) bekezdése értelmében helyi önkormányzatnak minősülnek a községek, 
a városok, a főváros és kerületei, valamint a megyei önkormányzatok. Az adóztatás kérdéseit 
vizsgáló e munka a helyi önkormányzatok közül csak az ún. települési önkormányzatokra, azaz a 

községi és városi önkormányzatokra koncentrál, és nem foglalkozik a közigazgatási középszint 
pénzügyi kérdéseivel. Teszi ezt részben a terjedelmi korlátok, részben pedig e téma specialitásai, a 

regionálisnak a települési pénzügyektől eltérő jellemzői miatt. Utóbbit illetően véleményem szerint 
először a közigazgatási középszint megfelelő helyét kell megtalálni egy átfogó, az Európai Unió 

adminisztratív és finanszírozási rendjét messzemenően szem előtt tartó, ahhoz igazodó 

közigazgatási reform keretében, és csak ezt követően, illetve ennek részeként lehet foglalkozni az 

így meghatározandó közigazgatási (minden bizonnyal régió elnevezésű) egység pénzügyeivel, 
adózást érintő kérdéseivel5. Amikor tehát a dolgozatban önkormányzatokról vagy helyi 
önkormányzatokról lesz szó, akkor azon csak a települési önkormányzatokat kell érteni.

B. A kifejtettek alapján tehát a téma feldolgozása egyszerre három szempontot figyelembe 

véve is indokolt:
Egyrészt még az önkormányzati adózás részletszabályainak küszöbön álló gyökeres 

megváltoztatását megelőzően mindenképpen szükséges az önkormányzatok pénzügyi 
önállóságának és az abban kiemelkedő szerepet betöltő helyi adózás-adóztatás egészének elméleti 
megalapozása és alkotmányos alapjainak újragondolása.

Másrészt a helyi adók és a települési adóztatás jellemzői, a helyi adók adórendszeren belüli 
helye és az önkormányzatok költségvetésében betöltött szerepe is részletes elemzést igényel az 

utóbbi 15 év értékelése keretében.
Harmadrészt pedig az 1990-ben ismét „megtalált” önkormányzati adóztatás tételes 

szabályainak továbbfejlesztése, pontosabb megfogalmazása aktuális feladat, amihez szintén 

hasznos adalékul szolgálhat ez a munka is.

5 A közigazgatási középszinttel illetve pénzügyeivel foglalkozó tanulmányok közül kiemelném Péteri Gábor: A régió 
erőforrásai (Pénzügyi Szemle: 2003/7. 640-653.p), valamint Kurucsai Csaba: A Regionális Önkormányzat Európai 
Kartája előélete és elfogadott változata főbb rendelkezései. (Magyar Közigazgatás. 1998/6.369-373.p.) munkáit.
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II.

Az önkormányzati pénzügyek elmélete és a helyi adóztatás egyes útjai

1. Az önkormányzati pénzügyek elmélete
A, A modern társadalmak kialakulásával párhuzamosan fokozatosan kiderült, hogy az állam 

központi szervei egyedül nem képesek a közösségi feladatok hatékony és racionális ellátására. A 

polgárok helyben jelentkező igényeinek a kielégítésére fokozatosan létrejöttek a legátfogóbb helyi 
közösségi szervek, az önkormányzatok. Eltérő mértékben és módon ugyan, de minden állam 

bizonyos helyi feladatok ellátását a helyi közösségekre, önkormányzatokra (hazánkban korábban a 

tanácsokra, községekre, törvényhatóságokra) bízta, amely önkormányzatok működéséhez 

természetesen biztosítani kellett a megfelelő anyagi eszközöket is.
Az önkormányzati szféra is része a nemzetgazdaságnak, ebből következőleg a települések 

pénzügyi-gazdasági lehetőségei nem függetleníthetőek az adott állam pénzügyi-gazdasági 
lehetőségeitől. Az államháztartási helyi szint pénzügyi pozícióit alapvetően az alábbi tényezők 

határozzák meg:
1. mennyi az adott államban a megtermelt új érték (GDP) nagysága
2. az előállított új értékből mekkora hányad kerül elvonásra (adók, illetékek, járulékok és 

egyéb befizetési kötelezettségek révén) az államháztartás különböző alrendszerei javára 

és mekkora rész marad az eredeti jövedelemtulajdonosoknál
3. az államháztartás részére elvont összegek miként kerülnek megosztásra az egyes 

államháztartásai alrendszerek között, azaz konkrétan mekkora hányad kerül az 

önkormányzati szint javára összességében, makroszinten
4. az önkormányzati szint részére összességében biztosított pénz miként kerül megosztásra 

az egyes önkormányzatok között.

Ha végiggondoljuk a fentieket, akkor azt állapíthatjuk meg, hogy - ahogy külföldön, így 

hazánkban is - a döntő szerep a települési pénzügyek alakításában a parlament kezében van. 
Ugyanis már az első feltételt, a megtermelt új érték nagyságát - ha nem is közvetlenül - de 

közvetetten mindenképpen képes befolyásolni a parlament, mivel az általa alkotott törvények, 
a jogi környezet az, amely a nemzetközi tőkét, a befektetéseket ide vonzza vagy éppen 

taszítja. Ha a beruházók biztonságban érzik itt a tőkéjüket, akkor invesztícióikkal fokozatosan 

hozzájárulnak a gazdaság, a megtermelt új érték növekedéséhez, tehát a parlament által 
alkotott törvényekkel biztosított jogi környezet közvetve mindenképpen befolyásolni képes az 

osztható GDP nagyságát.
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Ha a többi feltételt vizsgáljuk, akkor azt állapíthatjuk meg, hogy ezek esetében a parlament 
befolyásoló szerepe már közvetlenül is kimutatható. Ugyanis az elvonás mértékének 

meghatározása döntően a parlament által alkotott törvényeken múlik, tekintettel az 

Államháztartásról szóló törvény azon előírására6, hogy csak törvényben lehet fizetési 
kötelezettséget bevezetni (most eltekintve a törvényi felhatalmazáson alapuló szűk körű 

kivételektől).
Szintén a parlament által alkotott törvények határozzák meg, hogy az egyes befizetési formák 

államháztartásunk mely alrendszere javára kerülnek elszámolásra, azaz, hogy melyik bevételi 
forma kerül az államháztartás helyi szintjére. Ez a kérdés azonban még csak arra ad választ, 
hogy az önkormányzati szféra összességében (makroszinten) milyen pénzügyi kondíciók 

mellett gazdálkodhat egy adott költségvetési évben.
Ha arra a kérdésre is választ keresünk, hogy az egyes konkrét települések, az egyes konkrét 
önkormányzatok milyen pénzügyi feltételek közepette működnek, akkor erre a választ az adja 

meg, hogy az önkormányzati szint számára összességében biztosított pénzmennyiség miként, 
milyen elvek alapján kerül megosztásra az egyes önkormányzatok között. Ez döntően szintén 

a parlament által alkotott törvények által kerül meghatározásra, tekintettel arra, hogy az 

önkormányzati bevételek mintegy 2/3-a függ a törvényi szabályoktól és csak a bevételek 

maradék mintegy 1/3-a tekintetében mutatható ki az önkormányzatok közvetlen ráhatása7. 
Mindezek alapján nyugodtan kijelenthetjük, hogy hazánkban is az önkormányzatok 

pénzügyi-gazdasági mozgásterének meghatározásában a kiemelkedő szerepet a parlament 
illetve az általa alkotott törvények töltik be. A bevételi és a támogatási rendszer kidolgozása a 

parlament feladata, miként azt is a parlament határozza meg, hogy konkrétan milyen 

feladatokat ruháznak át az önkormányzatokra és hogy milyen bevételi forrásokat biztosítanak 

a számukra. A parlament felelőssége tehát óriási. A parlament nemcsak a decentralizációért 
felel, hanem a helyi önkormányzatok működéséhez szükséges alapvető feltételek
megteremtéséért is. Olyan finanszírozási és támogatási rendszert kell bevezetnie.
működtetnie, amely egyrészt az önkormányzatok számára makroszinten is és az egyes

jg
települések szintién is a feladataik ellátásához elegendő pénzeszközöket biztosítja, méghozzá 

olyan módon, hogy a támogatások döntően előre kiszámíthatóak és nyíltak legyenek és a 

helyi önkormányzatok közötti pénzügyi különbségek lehetséges kiegyenlítését is 

megvalósítsa egyúttal. Nem ismert olyan állam illetve állami szabályozás, ahol maga az 

alkotmány rendezné ezeket a kérdéseket, de az Uniós szabályozás is szabad döntést enged az 

egyes országoknak ebben a kérdésben.

6 Lásd az 1992. évi XXXVIII. törvény 10. § (3) bekezdését
7 Dobos-Szelényi (2004) 945.p.
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Ha a fentiekben vázolt elméleti kérdések részleteit is elemezni szeretnénk, akkor az 

alábbiakat állapíthatjuk meg.

A megtermelt jövedelmek egy részének állami elvonása és az önkormányzatok részére 

történő újraelosztása elvileg két módon történhet. Az egyik esetben kizárólag a központi állam 

adóztatja az eredeti jövedelemtulajdonosokat (lakosság, vállalkozások, non profit szervezetek) és az 

adók újraelosztása útján felülről juttat forrásokat az önkormányzatoknak, a helyi közösségeknek. A 

másik esetben az állam egyrészt már az adóztatás jogát is megosztja az önkormányzatokkal (az 

adóztatás állami monopóliuma tehát lebontásra kerül a helyi adóztatás biztosításával), másrészt a 

központilag szabályozott adók egy részét is azok keletkezésének a helyén hagyja
Mindkét esetben az önkormányzatok működéséhez szükségesek állami támogatások is. 

amelyeket kétféle módon lehet biztosítani. Az egyik módszer szerint az állam településenként 
megállapítja az egyes feladatok ellátásához szükséges kiadásokat, az ezekhez helyben fellelhető 

forrásokat és a különbséget biztosítja állami támogatás formájában. Ezt nevezzük az ún. 
kiadásorientált rendszernek, amelynek nagy hátránya, hogy a helyi kiadások felülről történő, 
részletes, teljes körű meghatározása csak igen bonyolult elosztási folyamatokon, 
alkumechanizmusokon keresztül történhet meg. Az is negatívuma ennek a módszernek, hogy a 

helyi szervek nem érdekeltek a saját bevételeik feltárásában, mivel ezek növekedése automatikusan 

magával vonzza az állami támogatásuk csökkenését, tehát nem növekszik az általuk elkölthető 

pénzmennyiség, csak a pénzforrásuk szerkezetében lesz változás.
Az állami támogatások biztosításának másik módszere az ún. forrásorientált vagy más néven 

bevétel orientált rendszer. Ebben az esetben az állam már nem határozza meg a helyi kiadásokat 
egyedileg. Az állam elosztási politikája csak az állami támogatásokra terjed ki, és ezek az állami 

támogatások a helyben feltárt egyéb forrásokkal együtt biztosítják a helyi kiadások fedezetét. Mivel 
az állam nem bocsátkozik a helyi kiadások részletekbe menő meghatározásába, ezért lehetősége 

van az állami támogatások elosztásánál a nyílt, normatív módszerek alkalmazására. Ehhez jön még, 
hogy a helyi szervek munkájától is függ a helyileg felhasználható pénzforrások nagysága, ez pedig 

az ő felelősségüket is megalapozza, fokozza a helyi szükségletek kielégítése terén. Itt tehát már 

tapintható a helyi bevétel érdekeltség, hiszen a több helyi forrás nem jár az állami támogatás 

csökkentésével8.

Fő vonalaiban elfogadható az a megállapítás, amely a kiadásorientált rendszert a hazai 1950- 

es, 60-as, 70-es években létezett tanácsrendszerrel, a forrásorientáltat pedig a most hatályos magyar 
önkormányzati rendszerrel azonosítja. Ezzel a kérdéssel részletesebben a III. fejezet foglalkozik.

Ezt az elvet „adtuk fel” Magyarországon akkor, amikor a Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény úgy került 
módosításra 1999. január 1 -töl, hogy hatályon kívül került az az előírás, amely a helyi adóbevételek nagyságától 
függetlenül garantálta a költségvetési támogatások jogcímének és összegének változatlanságát.
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A forrásorientált rendszer eleve feltételezi a többcsatornás (értsd: különböző bevételi 
formákon keresztüli) finanszírozási rendet, amelyben a helyi adóztatásnak központi, 
megkülönböztetett szerepe van.

Az előbb ismertetett elvek érvényesek nemcsak a hazai, hanem más államok 

önkormányzataira is, azzal, hogy természetesen a részleteket, a valós tartalmat illetően jelentős 

különbségek vannak az egyes országok között, különös tekintettel az eltérő adottságokra, a 

differenciált történelmi hagyományokra. A fejlett országok többségében megtalálhatóak a helyi 
vagyonadók (vagy vagyoni típusú adók), ahol az adóztatás egyaránt kiteljed a magán-, és a 

vállalkozói vagyonra. Viszont jelentős eltérés van a vagyonadók adóalapjaiban, tudniillik hogy 

például a vagyontárgy piaci értéke vagy a bérbeadásából potenciálisan elérhető bérleti díj képezi-e 

az adófizetés alapját. A helyi vagyonadók mellett gyakran vezettek be az egyes államok helyi 
jövedelemadót is, sőt arra is van példa, hogy még a munkáltatók által - a társadalombiztosítási 
járulékon felül - fizetendő ún. kereseti adót is9.

A politikai hatalom igazi decentralizálása feltételezi azt, hogy a helyi feladat-finanszírozás
tekintélyes része a települések saját bevételeiből (adók, díiak'l történik. Elméletileg működhetnek a 

helyi önkormányzatok adóbevételek nélkül is, csak támogatásokból, hogy ha a támogatásokat olyan 

módon osztják szét, hogy az minden helyi hatóság kiadásait fedezi. Azonban tulajdonképpen 

egyetlen ország sem szervezi meg állami szektorát pusztán ilyen módon, kisebb vagy nagyobb 

mértékben valamilyen helyi adó-, díj vagy illetékbevételekre is támaszkodnak mindig a helyi 
költségvetések10.

Ennek az oka az, hogy a kiadási igényeket sohasem lehet tökéletes pontossággal felmérni 
valamennyi helyi önkormányzat számára. Mindig lesznek nagyon sajátságos szükségletek egyik
másik önkormányzat esetében, de előfordulhatnak az adatok hozzáférhetetlensége miatt 
statisztikailag nem mérhető szükségletek is. Ha a települések támogatása a fenti okok miatt nem 

bizonyulna elegendőnek a szükségleteik fedezésére, akkor a helyhatóságok arra kényszerülhetnek, 
hogy a szolgáltatásaik színvonalát az elfogadható alá csökkentsék. A helyi bevételi források 

lehetővé tétele a források „biztonsági szelepét” jelenti, amelyet az önkormányzatok a saját akaratuk 

szerint növelhetnek vagy csökkenthétnek, helyileg változtatva a beszedett adók, díjak, illetékek 

összegét.
Egy másik ok, amely kívánatossá teszi, hogy egy decentralizált állami szektorban az 

önkormányzatok rendelkezzenek saját bevételekkel az, hogy a saját helyi bevételek helvi szinten 

növelik a gazdasági, gazdálkodási felelősséget. Ezt nevezik „elszámoltathatóságnak”.

9OECD Revenue Statistics 1965-2001. 126. p.
10 Goverment Finance Statictical Yearbook, 1991-2004. London. 224.p.
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A központi kormányzatok ellenállási tendenciát mutatnak a korlátlan helyi adóztatás
bevezetésével kapcsolatban. Attól tartanak, hogy felelőtlen döntéseket eredményezne a helyi 
kiadások tekintetében egy korlátlan adóztatási autonómia. A tapasztalatok azonban azt mutatják, 
hogy nem szükségszerűen ez a helyzet. A helyi adózás szempontjából legtöbb joggal rendelkező 

államokban (Svédország11, Dánia12) nagyobb fokú az elszámoltathatóság és a helyi kiadások sokkal 

korlátozottabbak, mint más országokban.
A központi kormányok a központi (állami) támogatásokat részesítik előnyben, ami - úgy 

tűnhet - a helyi önkormányzatok ellenőrzésének hatékony eszköze. A tapasztalat - lásd Norvégiát13 

- azt mutatja, hogy a központi támogatás gyakran éppen ellenkező hatást vált ki. A helyi 
szolgáltatások nem megfelelő szintjéért a központi kormányt teszik olykor felelőssé, amely gyakran 

csak a támogatások növelésével képes ellensúlyozni a rá nehezedő politikai nyomást.
Véleményem szerint, a politikai hatalom decentralizálása és az adószedési jogok 

decentralizálása szoros kapcsolatban állnak egymással. Minél több lehetőségük van a helyi 
önkormányzatoknak saját (adó)bevételekre, politikailag annál függetlenebbek, és minél nagyobb a 

központi támogatás, annál több lehetőség van a központi ellenőrzésükre. Összefoglalva tehát: a 

politikai síkon biztosított önkormányzatiság valós érvényesüléséhez lényeges, hogy a helyi
önkormányzatok rendelkezzenek saját bevételi forrásokkal, olyan bevételekkel, amelyeket
módjukban áll növelni vagy csökkenteni az adók, díjak, illetékek növelése illetve csökkentése által.

A politikai hatalom decentralizálása függ a saját bevételekre fektetett hangsúlytól. Amennyiben a 

központi támogatás a helyi bevételek fő forrása, úgy az igazi decentralizáció lehetőségei jelentősen 

csökkenni fognak.

B, A kormányzati szektor és így az államháztartás az országok többségében többszintű- 

vertikálisán tagolt. Ez a tagoltság elvileg kétféle lehet. A két lehetőség nagyrészt az alkotmányos 

berendezkedéstől, a politikai rendszer jellegétől függ. Az egyik lehetőség a központosítás, a 

koncentráltság, amely lényegében a központi állami költségvetés dominanciáján alapul és amelyben 

a vertikum alsóbb szintjeinek a funkciója a végrehajtás. A másik megoldás a decentralizáció, ahol a 

vertikum alsóbb szintjei érdemi költségvetési önállósággal rendelkeznek. A decentralizáció elvére 

épülő szisztéma olyan közkiadási rendszer, ahol az országon belül a bevételeket előteremtő hatalmi 
jogosítványok és a kiadási programok meghatározása a különböző kormányzati szintek között 
megosztásra kerülnek.14

11 Carsten Kragen: Einfiihnmg in das schwedische Kommunalrecht, Köln, B95.168.p.
12 J. Lotz: The System of Local Government Finance and Equalization in Denmark, 1991. 151 .p.
13 Kragen (1995) 55.p.
14 A fiskális decentralizációról lásd J.E. Stiglitz: A kormányzati szektor gazdaságtana (KJK-KERSZÖV 2001. 395.p.) 

vagy: RrA.Musgrave - P.B.Musgrave- Kullmer Lore: Die öffentliche Finanzen in Theory und Praxis. Tübingen, 
1975. 650. p.
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Az államháztartási rendszer vertikális tagoltsága a politikai döntési mechanizmusok 

összetettségét növeli. Az egyes kormányzati szintek (központi, regionális, helyi) önálló érdekekkel 
bírnak. E tagoltságnak természetesen gazdasági komponensei is vannak. Az államháztartás 

egészének rendelkezésére álló, mindig szűkös forrásokon történő osztozkodás eleve magával hozza 

az érdekek divergenciáit. Az egyes kormányzati szintek közötti feladatmegosztásnak olyan 

gazdasági vonatkozásai is vannak, mint a méretgazdaságosság, a fogyasztói preferenciákhoz 

történő rugalmas alkalmazkodási képesség, stb. Árnyalja a helyzetet, hogy ezen 

érdekkonfliktusokra szűkén vett politikai tényezők is rátelepednek. A parlamentáris 

demokráciákban ugyanis - hazánkhoz hasonlóan - gyakran előfordul az a helyzet, hogy a 

különböző kormányzati szinteken a végrehajtó hatalmat más pártösszetételű koalíciók gyakorolják. 
Ekkor az erőforrás elosztás konfliktusa kibővül a politikai küzdelmekből adódó súrlódásokkal. 
Ebben az összefüggésben a decentralizáció a központi kormányzat által nem szívesen vállalt 
megszorítások alsóbb szintre való exportálásának is eszköze lehet15.

Az önkormányzati pénzügyek, mint önálló elméleti irányzat nem bír komoly múlttal16. A 

közgazdaságtudomány kezdeti időszakában szinte kizárólag a helyi adóztatás kérdései voltak 

előterében. Az a gondolat, hogy a helyi közösségek gazdasági értelemben is önkormányzatoknak 

tekinthetőek csak a XX. század 30-as éveiben alakult ki. Az önkormányzati pénzügyek elméletének 

megteremtődése a helyi adóztatási és a helyi közkiadási programok összekapcsolódásával 
kezdődött. Arnold Brecht német közgazdász XX. századi vizsgálódásai során jutott arra a 

következtetésre, hogy a nagyobb városokban az egy főre jutó közkiadások az országos átlaghoz 

képest szignifikánsan magasabbak az általuk nyújtott speciális szolgáltatások miatt17.

A helyi közösségi pénzügyek elméletében ma uralkodó közgazdasági megközelítések az 

amerikai föderális rendszer működésének elemzéséből alakultak ki. Az 1950-es években Charles 

Tiebout18, az 1960-as években Wallace E. Oates19 publikált egy-egy tanulmányt, amelyek nyomán 

e terület közgazdasági elemzése önálló tudományterületté vált. Az amerikai eredet miatt nevezik az 

államháztartástan ezen részét fiskális föderalizmusnak, vagy fiskális decentralizációnak. Az 

Európai Unió működési elvei között megfogalmazott szubszidiaritás elve lényegében ugyanerre a 

problémára reflektál.

15 Ez tükröződik abban a hazai tendenciában is, amely szerint egy sor, korábban központi feladatot ruháznak át az 
önkormányzatokra, anélkül, hogy a feladatellátás pénzügyi fedezetét egészében biztosítanák. Ilyen esetben a hiányzó 
pénzeszközöket helyi szinten kell előteremteni a delegált feladatok ellátására.

16 Az önkormányzati pénzügyek elméletét történeti megközelítésben C.B.Blankart-R.Brock: Local Public Finance: A 
Survey Humboldt Universitat zu Berlin Discussion Paper Economic Series 154. 1988. 320.p. tanulmányában 
olvashatjuk.

17 Wittmann Walter: EinfUhrung in die Finanzwissenschaft. II. Band. 2. Aufgabe, Suttgart, 1975. 24.p.
18 C. Tiebout: A pure theory of local expenditures. Journal of Political Economy, Vol.64. 1956.416-424.p.
19 W. Oates: The Economics of Federalism: The Stabilization and Tax Harmonization Problems. Stanford University 

1965. 382.p.
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A költségvetési decentralizáció a különböző államháztartási alapfunkciók megvalósítását 
eltérő mértékben érinti20. A különböző kormányzati szintek közötti feladatmegosztás elsősorban a 

jogrendszertől és a politikai döntésektől függ.
A stabilizációs funkció ellátásában a fiskális decentralizációnak kisebb szerepe van. A

fiskális politika alapvető eszközei ugyanis nemzetállami szinten értelmezhetőek. A stabilizációs 

funkció a fiskális és a monetáris eszközök és az ezen eszközöket működtető kormány és jegybank 

hatáskörének és tényleges mozgásterének kényes egyensúlyán alapul. A decentralizált kormányzati 
szintek csökkentik a kormányzatnak a monetáris hatósággal szembeni, amúgy is korlátozott 
mozgásterét. Az alsóbb szintű kormányzatok (szemben a központi kormánnyal) az esetleges 

deficitjük finanszírozása során megjelenő hiteligényükkel nem tudják hatékonyan befolyásolni a 

hitelkondíciókat. A decentralizáció ugyanakkor csökkentheti az anticiklikus kormányzati 
gazdaságpolitika hatásosságát. A helyi költségvetések túlköltekezése növeli az államadósságot, a 

helyi kiadások módosíthatják a GDP összetételével kapcsolatos központi preferenciákat (fizetési 
mérleg alakulása, stb.) és a szándékoltnál magasabb keresletet eredményezhetnek. Ez a tény az oka, 
hogy a helyi adóztatás és a hitelfelvétel kapcsán korlátozni szokták az önkormányzatok önállóságát.

Természetesen a helyi szintnek is lehet anticiklikus szerepe. Amennyiben megfelelő pénzügyi 
tartalékok állnak az önkormányzatok rendelkezésére, akkor befektetés ösztönzés és egyéb formában 

a gazdaságra hatást tudnak gyakorolni. Az Európai Unió létrejöttével az Unió regionális politikája a 

tagországok esetében e téren is változást hozott.
A redisztribúciós funkció esetében is hasonlóan korlátozott az alsóbb szintű kormányzatok 

szerepe. Könnyen belátható, hogy a helyi költségvetés szintjén megvalósuló jövedelem-újraelosztás 

az adott közösséget az abból részesedők számára vonzóvá teszi és megnöveli a rászoruló rétegek 

betelepülését. Ez a hatás a másik oldalon a magasabb jövedelmű rétegek elvándorlását 
eredményezheti. Az ilyen típusú migráció egyetlen településnek sem lehet a célja. Másrészt a 

település vonzerejének megtartása érdekében a helyi kormányzatok a szélsőséges 

egyenlőtlenségeket kezelhetik, sőt a település vonzerejének megtartása érdekében kezelniük is kell 
(pl. fiatalok lakáshoz jutásának támogatásával; munkanélküliek pénzbeli támogatásával vagy 

közmunkákban való részvételük biztosításával; hajléktalan szállók létesítésével). Ugyanakkor a 

redisztribúciós funkció decentralizálása elleni érv az is, hogy a munkaerőpiac térben is szegmentált. 
A helyi munkabér színvonalát figyelembe nem vevő segélyezési rendszer anomáliákat szül a 

munkaerőpiacon. Az átfogó szociális programok finanszírozása sokkal inkább központi 
kormányzati feladat, még ha a lebonyolításban az önkormányzatok részt is vesznek.

20 Az államháztartás funkcióinak általánosan elfogadott tagolása (allokációs, redisztribúciós, stabilizációs). Musgrave 
(1975) 125.p.
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Az allokációs funkció terén azonban a helyi önkormányzatok - speciális jellemzőik miatt - 

komoly szerepet töltenek be és érdemi feladatmegosztás létezik e területen a különböző 

kormányzati szintek között. Az államháztartástan az allokációs funkció különböző kormányzati 
szintek közötti megosztásának kérdéseit vizsgálja behatóan.

A közpénzügyek elmélete21 azt ajánlja, hogy a közszolgáltatásokat azon legalacsonyabb 

kormányzati szinten biztosítsák, ahol az allokáció a leghatékonyabb. Érdemes áttekinteni e 

koncepció fogalmi elemeit és azokat a legfontosabb közgazdasági érveket, amelyeket ezen állítás 

alátámasztására szoktak felhozni.
1. központi fogalmi elem a helyi közjavak22 fogalma. A tiszta közjavak és a vegyes javak 

egy részének fogyasztása csak lokálisan értelmezhető. Egy adott településen működő 

közlekedési lámpa, vagy iskola jellemzően a helyi közösséget szolgálja. E javak 

kínálatának egy része tisztán csak helyileg valósítható meg, míg a javak másik részénél a 

kínálat érkezhet felsőbb szintről is. Az első esetre tipikus példát jelentenek a különböző 

település üzemeltetési szolgáltatások, a második esetre jó példa a közoktatás, vagy a 

rendőrség. E javak helyi előállítása lehetővé teszik a helyi szükségletekhez, 
preferenciákhoz történő rugalmasabb alkalmazkodást. A különböző települések eltérő 

mérete, lakossági szerkezete, adottságai stb. a közszolgáltatások eltérő típusait, 
szerkezetét igénylik. A decentralizált kormányzatok több információval rendelkeznek az 

ott lakók preferenciáiról és érzékenyebbek is ezekre. A helyi szint költségvetési 
önállósága, a helyi közjavak biztosításáért felelős politikusok és köztisztviselők helyi 
választása és elszámolhatósága az állampolgárok nagyobb befolyását biztosítja e javak 

kínálatára. A nem tisztán helyi közjavak esetében (pl. közbiztonság) több szempont 
mérlegelése szükséges. A már említett előnyök mellett hátrányt jelenthet ez esetben a 

párhuzamosságokból adódó költségtöbblet és az egyenetlen szolgáltatás színvonal. Ez a 

helyzet például a magyar alapfokú közoktatási rendszerben, ahol a kistelepüléseken 

működő iskolák fajlagos költségei magasak és az oktatás színvonala nem tud lépést 
tartani a kor követelményeivel. Az önkormányzatok által biztosított javak egy része 

megfelel a zártkörű (club goods23) jószág fogalmi kritériumának.

21 Paul Samuelson: Diagrammatic Exposition of a Theory of Public Expenditure. Review of Economics and Statistics 
37. 1955. 25.p.

22 Samuelson vezette be a közjavak fogalmát. Eszerint a közjavak esetében a fogyasztó fogyasztásból való kizárása 
nem, vagy csak aránytalanul nagy költségek árán valósítható meg. A közjavak termelését e tulajdonságok miatt a 
piac nem tudja biztosítani, így azokat az állam biztosítja az adókból finanszírozva. A közjavak elméletével sok 
közgazdász foglalkozott, amely alapján megfogalmazódott az ún. zártkörű klubjavak (club goods), a díjfizető és a 
közös készteti javak elmélete. Lásd: Vígvári András: Közpénzügyek, önkormányzati pénzügyek. Bp. 2002.4Q50.p.

23 Vígvári (2002) 46.p.
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2. szintén fontos fogalmi elem az allokációs hatékonyság. Bizonyos közszolgáltatások 

decentralizált előállítása alacsonyabb költségekkel jár. A decentralizálás csökkentheti a 

szolgáltatás szervezéssel kapcsolatos igazgatási és ellenőrzési költségeket. Ezen 

tényezővel kapcsolatos az ún. iószáeküszöb fogalom, amely azt a minimális népességet 
jelenti, amely valamely jószág számára piacot tud biztosítani. A fogalom a 

magánjószágok mellett alkalmazható a közjavakra, vagy a kvázi közjavakra is. A fogalom 

akkor értelmezhető, ha az adott jószág esetében érvényesül a méretgazdaságosság, vagyis 

a jószág mennyiségének növekedésével az átlagköltség csökken. A hatékonyság másik 

problémáját a zártkörű társaságok elmélete elemzi. Ez az irányzat azt vizsgálja, hogy a 

zártkörű (klub) javak esetében mi minősül optimális fogyasztói körnek, vagyis mekkora 

csoport összesített hasznossága a maximális és milyen eszközökkel lehet csökkenteni e 

javak fogyasztása során jelentkező zsúfoltságot.

3. további kiemelendő fogalmi elem a haszonelvű adóztatás24. Ebben az esetben ösztönző 

hatás jelentkezik az ekvivalencia elv érvényesülése miatt. A közszolgáltatások helyi 
előállítása és részben a helyi forrásokból történő finanszírozása olyan ösztönző hatásokat 
indukálhat, amelyek eredményeként javul az adózási morál, megnőnek a bevonható 

erőforrások. Ez különösen akkor van így, ha a szolgáltatások előállításába 

bekapcsolódnak a helyi piaci szereplők és a non-profit szervezetek. E felfogásból 
következik az az elméleti meggondolás, amely szerint a folyó működési kiadásokat a 

folyó bevételekből (adók, díjak, stb.) kell fizetni. Az adófizetők egyben a helyi 
közszolgáltatások élvezői is. A fejlesztések esetében az állampénzüevtan abból indul ki. 
hogy ezek hasznait több generáció élvezi, tehát ezeket csak részben szabad a folvó
bevételekből finanszírozni. Ezen érvrendszerhez tartozik egy fontos fogalom: a 

..túlcsordulás” (spillover). Ez arra a helyzetre utal, amikor a helyi közszolgáltatásokat 
nemcsak a helyi adófizetők, hanem a közeli települések lakói, vagy más ideiglenesen ott 
tartózkodó fogyasztók is igénybe veszik. Az önkormányzatok által nyújtott 
szolgáltatásokból származó hasznok nem lokalizálhatok az önkormányzat területére, az
ott lakó népességre. Ebből az a következmény adódik, hogy a helyileg biztosított 
erőforrások hasznosításából adódó eredményeket külső gazdasági szereplők is élvezik. Ez 

az ún. potyautas probléma sajátos esete. Viszont fontos következmény az is, hogy a 

helyi gazdálkodás felelőtlenségeiből adódó nehézségek negatív hatásai ugyancsak

24 Ennek az a lényege, hogy az adófizető által fizetett adó (amely az ő szempontjából a magánjavak fogyasztásának 
lehetőségét csökkenti) álljon arányban az adó által finanszírozott közjavakból származó jóléti többlettel.

25 Azt a gazdasági szereplőt nevezi potyautasnak a szakirodalom, aki nem fizet az általa igénybevett közjavakért, 
például nem fizet használati díjat vagy adót. Vígvári (2002) 42.p. is1

ZZ-ZZD r I
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túlmutatnak a helyi közösségen. E negatív hatások több forrásból táplálkozhatnak. Az 

ilyen jellegű „negatív túlcsordulások” felvetik a központi állami felelősségvállalás 

kérdéseit is.

C, A Tibout-féle teória26:
Tiebout a közjavak szolgáltatásának elemzése alapján arra a megállapításra jutott, hogy - 

bizonyos feltételek mellett - a helyi közjavak fogyasztói lakhelvválasztásukkal juttathatják 

kifejezésre e javakkal kapcsolatos preferenciájukat. Tiebout arra a következtetésre jutott, hogy a 

helyi önkormányzat tényleges működése hasonlóságot mutat a versenyszféra működésével.

Megállapításait az alábbi feltételezésekre alapozta:
1. A fogyasztók teljes körűen informáltak a helyi adóztatással és a helyi kiadásokkal 

kapcsolatban, és ennek megfelelnek a települések közötti mozgásaik.
2. A helyi közszolgáltatások fogyasztói szabadon mozoghatnak és választhatják meg a 

számukra megfelelő önkormányzatot.
3. Nagyszámú önkormányzat közül választhatnak a fogyasztók.
4. Nem feltétlenül szükséges a lakóhely és a munkahely egybeesése.
5. Az önkormányzatok egyösszegű adókat vetnek ki a kiadási programjaik 

finanszírozására.
6. Nincsenek „túlcsordulások”.
7. A kiadási programok lakosságra értelmezett átlagköltség-függvénye „U”-alakú.
8. Az önkormányzatok csak az optimális méretnagyság eléréséig csábítják az új lakosokat.

Látható, hogy e feltételezések közül az egyösszegű adók a helyi közjavak költségének egyenletes 

elosztását szolgálják, míg a „túlcsordulás” hiánya az önkormányzatok klubokként való felfogásának 

felel meg. Az ún. „lábbal szavazás” mechanizmusa azt eredményezi, hogy az egyes egyén szintjén 

összhangba hozható a helyi szolgáltatások forrását biztosító helyi adózás és a közjavakkal 
kapcsolatos preferencia. Amennyiben a migráció feltételei adottak, úgy az egyének és a vállalatok 

oda vándorolnak, ahol az általuk preferált adó és szolgáltatás kombinációját kínálja az 

önkormányzat.

Az önkormányzatok versenye - Tiebout elmélete értelmében - eev sor pozitív hatást eredményez: a 

feladatellátás korszerűbb, hatékony módjainak elterjesztését; az erőforrások önkormányzatok 

közötti hatékonyabb elosztását; a közszolgáltatások bizonyos területein az önkormányzatok

26 A teória részletes ismertetését Hyman, D. N.: Public Finance. Contemperary Application of Theory to Policy, 1994. 
382.p. 3. Edition című művében találhatjuk meg.
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képesek versenyezni más kormányzati szintekkel; stb. Ez az elméleti megközelítés hasonló a 

tökéletes tőkepiac koncepcióval, amely azt állítja, hogy megfelelő feltételek esetében bármelyik 

gazdasági szereplő azonos finanszírozási költséggel számolhat. Ez pedig ellentmond annak a 

feltételezésnek, hogy különböző tőkepiaci eszközökkel lehetséges a közjavak terheit generációk 

között áthárítani. Ez biztosítani tudja a haszonelv érvényesülését a közszolgáltatásokkal kapcsolatos 

terhek térbeli elosztása mellett a generációk közötti teherelosztás során is.
Nyilvánvaló, hogy e teória gyakorlati érvényesüléséhez egy sor feltétel egybeesésére van szükség. 
Nem véletlen, hogy ez a koncepció Észak-Amerikában született és ott is talált követőkre. Az USA27 

államháztartási és önkormányzati rendszere és az ottani gazdasági szerkezet és hagyományok 

állnak a legközelebb a modell megkívánt működési feltételeihez.

A Tiebout-teóriával kapcsolatban három kritika emelendő ki:
a, az egyösszegű helyi adóztatás a gyakorlatban nem működik, a vagyon-, vagy jövedelemadók 

alkalmazásának számos versenyt torzító hatása van.
b, a tiszta közjavak fogalmából adódóan az „U” alakú átlagköltség függvény nem értelmezhető, 

hiszen egy pótlólagos fogyasztó belépésének a határköltsége nulla.
c, a lakosság és a vállalkozások mobilitása igen nehézkes és a választható önkormányzatok 

száma korlátozott.
A kép teljességéhez hozzátartozik az is, hogy az USA GDP-jének jelentős részét fordítja különböző 

típusú területi egyenlőtlenségek kiegyenlítésére28, amely egyrészt torzítja a piaci mechanizmusokat, 
másrészt pedig teljesen ellentmond e teóriának.
Az európai államháztartási rendszerek és mentalitás nem teszi lehetővé az ilyen jellegű
mechanizmusok működését. Az Európai Unió regionális politikájának deklarált célja a különböző 

okokból létrejött regionális különbségek kiegyenlítése. Mégis az mondható, hogy e modell részbeni 
érvényesülését támogató erők működése azért itt is megfigyelhető.

D, A fentiekben áttekintettük a fiskális decentralizáció melletti legfontosabb gazdasági 
érveket. Viszonyt a tényleges feladatmegosztás a központi és a decentralizált kormányzati szintek 

között nemcsak gazdasági szempontok szerint történik. Az is mondható, hogy az önkormányzatok 

működését három szempont egyidejű figyelembevételével lehet megítélni:
1. fontos a politikai autonómia, vagyis az, hogy az adott ország alkotmányos 

berendezkedése elismeri-e egyáltalán az önkormányzást és ha igen, akkor milyen 

feladatokkal, felelősséggel és önállósággal ruházza fel az önkormányzatokat.

27 Hyman (1994) 86.p.
28 Fiscal Policies in Economies in Transition. IMF, Washington DC, 1992.25.p.
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2. lényeges az is, hogy az alkotmányos helyzetet miiven gazdasági alapokkal támogatják 

meg. Ez egyrészt az államháztartásba centralizált jövedelmek alrendszerek közötti 
allokációját, másrészt a vagyonnal való ellátottság szintjét jelenti.

3. szintén fontos a gazdasági hatékonyság és eredményesség is. A tiszta magánjavaktól 
eltekintve a közszolgáltatások biztosításának is ugyanúgy vannak méretgazdaságossági 
jellemzői, mint ahogy a piaci szektorban is; valamint az erőforrások beszerzésében a 

közszférában a „piaci versenyképesség” ugyanúgy szempont, mint a magánszektorban.
A három szempont között meg nem felelések, sőt ellentmondások is elképzelhetőek. A

politikai illetve jogi önállóság megfelelő gazdasági alapok nélkül keveset ér, sőt a felelősség 

áthárításának eszköze is lehet (gondoljunk csak az állam által kötelezően előírt 
közszolgáltatásokhoz átengedett költségvetési pénzek elégtelenségére vagy kiszámíthatatlanságára, 
amelyek formálissá tehetik az önállóságot).

A decentralizáció és az önállóság sok esetben ütközhet a hatékonyság és az eredményesség
kritériumaival (pl. túlságosan alacsony tanulói létszám mellett nem lehet biztosítani épületet, 
megfelelő összetételű tanári kart, segédeszközöket, mert a fajlagos költségek túlságosan magasak 

lennének), ami hazánkban is tipikus probléma az önkormányzatok nagy számából következően.
Az egyoldalú gazdasági szemlélet azonban csökkentheti az állampolgárok elégedettségét

hiszen bizonyos esetekben a helyben nyújtott szolgáltatások, az átlátható közpénzfelhasználás 

komoly jelentőséggel bír a helyi képviselők újraválasztásánál.
A három ismertetett szempont külön-külön való optimalizálása egymásnak ellentmondhat, 

ezért a gyakorlatban „csak” valamilyen kompromisszumos optimumra törekedhetnek az 

önkormányzatok, az önkormányzati rendszerek.

A központi és a helyi költségvetési szint elválasztásából és feladatmegosztásából az önkormányzati 
feladatellátás sokfélesége következik. A tisztán helyi és a tisztán központilag biztosítható közjavak 

közötti sáv meglehetősen széles, nem is beszélve az úri. meritorikus javakról29. A különböző 

kormányzati szintek tényleges önállósága és a közfeladatok különböző szintek közötti megosztása
rendkívül kényes politikai kérdés.

Az elméleti felvezetést követően a más államok önkormányzati pénzügyeinek történetét az
alábbi, modelleknek tekinthető országokon keresztül fogom bemutatni, ahol is a francia, a német,

29 Ezeken az olyan javak értendők, amelyek fogyasztása nem bízható teljes mértékben az egyének preferenciáira. Ilyen 
például az erősen támogatott oktatás vagy az ingyenes védőoltás. Vígvári (2002) 48.p.

30 Az európai helyi önkormányzatokat nagyobb egységenként a következők szerint szokásos csoportosítani 
(természetesen más csoportosítások is ismeretesek): 1. Napóleoni rendszer (Franciaország, Belgium, Portugália, 
Spanyolország, Olaszország, Görögország); 2. Közép-Európai rendszer (Németország, Ausztria, Svájc); 3. Brit
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az angol, a svéd, az amerikai és az ausztrál fejlődést illetve szabályozást kísérelem meg ismertetni. 
Majd fogjuk látni, hogy természetesen más a helyi adóztatás hatóköre az unitárius államokban (pl. 
Franciaország), mint a nagy föderatív országokban (pl. USA)31, ahol az önkormányzatok és a 

szövetségi állam közötti szint, a tagállamok is alapvető közfeladatokat látnak el, amelyeket nagy 

részben tagállami (tartományi) adóikból finanszíroznak. A más államok önkormányzati 
pénzügyeinek megismerése a pénzügyekkel foglalkozó hazai szakemberek számára megszokott 
normákat, struktúrákat egy új megvilágításba helyezheti, egyúttal alkalmat adhat a saját 
vélemények felülvizsgálatára és új kiindulópontokat adhat a gondolkodásnak, amelyek a hazai 
önkormányzati pénzügyek fejlesztése során hasznosak lehetnek.

2. A francia modell32

A, Bevezetés:
Franciaország egy unitárius állam, amelyben - ahogy szokás mondani - minden jó és néha a rossz 

is, de mindenesetre minden fölülről, Párizsból ered33. Itt működik a parlament, itt születnek a 

törvények, itt hozták meg 1884. április 5-én az önkormányzati törvényt is, amelyet az idők 

folyamán már többször módosítottak, modernizáltak, de az alapelvei tekintetében érintetlen maradt. 
A három szintű francia önkormányzati rendszer (région, département, commune) jobb 

megértéséhez szükséges még néhány megjegyzés. Az 1789-es forradalom óta megvan az 

. önkormányzatoknak a joguk az egyesülésre, de mégis csak ritkán élnek ezzel a lehetőséggel, annak 

ellenére, hogy időnként (például 1959-ben és 1972-ben) az állam még pénzügyi előnyökkel is 

támogatta volna ezt. így működik ma az 57 milliós államban több mint 36.000! önkormányzat 

(összehasonlításul a 40 milliós Spanyolországban és a szintén 57 milliós Olaszországban csak 

8.000 az önkormányzatok száma, nem is beszélve a más elveken felépülő és jóval kevesebb 

önkormányzatot elismerő brit rendszerről34). Mivel Franciaországban a polgárok és a helyi 

politikusok jelentős ellenállást tanúsítottak a kényszerű egyesítésekkel és területi reformokkal 
szemben, ezért az állam az önkéntes társulási formákat támogatta. így tette lehetővé egy 1890-es,

rendszer (Nagy-Britannia, Írország); 4. Észak-Európai rendszer (Svédország, Finnország, Norvégia, Finnország, 
Dánia). Vö.: Szabó Lajos: Önkormányzatiság Finnországban. Magyar Közigazgatás 1994/6-7.388-394.p.

31 Hans-Georg Milbradt: Die amerikanische "sales tax" und die französische „taxe professionelle”. Dér 
Gemeindehaushalt, 1982/2.26.p.

32 E témával részletesen foglalkozó tanulmányok többek között: Balázs István, A helyi és a területi önkormányzatok 
pénzügyi rendszere Franciaországban. Magyar Közigazgatás 1987/8. 8-19.p.; Bencze Pétemé-Novotnik Imre: 
Tapasztalatok a francia önkormányzati gazdálkodás és a kincstári igazgatás kapcsolatrendszeréről. Pénzügyi Szemle, 
1993/11.21-29.p.; valamint Gerd TrefFer: Franzözisches Kommunalrecht, München, 1982.280.p. című könyve.

33 Egy régi mondás szerint, ha „Párizs tüsszent, akkor fázik az egész ország”. Viszont a hosszú történeti múltra 
visszanyúló tradicionális centralizáció mellett az utóbbi 20 évben számos radikális változás (pl. a decentralizációról 
szóló 1982-es törvény) is megfigyelhető már, amelyek részletes ismertetése kívül esike dolgozat keretein.

34 Balázs István szerk.: Közszektor. Az OECD országok tagországok közigazgatásának jellege. Bp. 1993. 370.p.
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majd egy 1959-es és egy 1992-es törvény az önkormányzatoknak társulások létrehozását először 
csak egy, majd több különböző feladat közös megvalósítására. Ezeknek is köszönhetően manapság 

már több mint 12.000 ilyen szövetség működik, de ezek a társulások nem rendelkeztek soha az 

adókivetés jogával, mivel az adókivetés mindig az önkormányzatokat illette meg.

B. Előzmények és a helyi adóztatás általános jellemzői35:

1439-ben a központi hatalom ún. „kirovást” rendelt el a közigazgatás költségeinek, illetve személyi 
állománya bérezésének finanszírozására, ami helyi adónak tekinthető, mivel emellett a központi 
közigazgatási költségeket a királynak, mint a leghatalmasabb földesúmak a magánbevételei 
fedezték. Az 1789-es forradalom minden adót eltörölt és csak olyan adó bevezetését tartotta 

politikailag elfogadhatónak, amelynek tárgya, alapja minden polgár számára látható. Ilyen a fejadó, 
a földadó, a kapu- és ablakadó, valamint az üzletek engedélyezéséért fizetendő adó volt. Ez a 

rendszer természetesen tarthatatlan volt. Sorozatos adóreformok után alakult ki a mai francia 

adórendszer, amelynek az a vezérlő elve, hogy a rendszerben minél több jövedelem- és 

vagyontípusú adónem legyen, mert így az egyik adónem fogyatékosságait kiegyenlítheti a másik 

kedvező hatása.
Az adókivetés joga Franciaországban is az államot illeti meg, amely jogot aztán részben delegál a
három önkormányzati szint (régiók, megyék, települések) felé. A parlament hatáskörébe tartozik
annak a meghatározása, hogy az önkormányzatok milyen helyi adónemeket kötelesek kivetni,
viszont az adók mértékét már maguk az önkormányzatok (a három önkormányzati szint egymással
egyeztetve) állapítják meg a törvényi minimum-maximum tételen belül. Az adómértéket évente
határozzák meg, figyelemmel az időközbeni inflációra is. Tehát évente „igazítani” kell a helyi adók
mértékét és ez igen kellemetlen a választópolgárokkal szemben, ezért az önkormányzatok évek óta
folyamatosan (és sikertelenül) követelik a központi jövedelem és a forgalmi adókból való
részesedés biztosítását, mivel ezeknél automatikus az adóbevételek inflációhoz kötődése. A
rendszer további sajátossága, hogy az önkormányzatok nem rendelkeznek saját adóigazgatási
apparátussal, a helyi adókat az állam hajtja be az önkormányzatok javára is. Francia specialitás az
is, hogy ugyanarra az adóalapra egyszerre három önkormányzati szint állapítja meg a saját 

•**
adómértékét . Ez persze azzal a következménnyel is járhat, hogy egy esetleges adónövekedés 

esetében nem látja tisztán az adófizető, hogy melyik önkormányzati típus is emelte az adó mértékét.

33 Az alábbiakról részletesen lásd: Thomas Köster: Die Entwicklung kommunaler Finanzsysteme am Beispiel 
Grofibritaniens, Frankreichs und Deutschlands 1790-1980. Berlin, 1984. 144.p.

36 A nem központi adóbevételekből a települési szint (communes) 66 %-kal, a megyék (départements) 28 %-kal, a 
régiók (régions) pedig 6 %-kal részesedtek a 90-es években. Government Finance Statistical Yearbook, 1993. 68.p.
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C, Az önkormányzatok által szabályozott adók37:
A jelenlegi, törvényben rögzített feltételek alapján működő helyi adózás általános rendszere 1959- 
óta működik kisebb-nagyobb módosításokkal (1974, 1980, 1982). Megkülönböztethetünk ún. 
közvetett és közvetlen adókat, előbbin főként az idegenforgalmi adót, a helyi fogyasztási adókat és 

az illetékeket, utóbbin pedig a telekadót, az építményadót, a lakhatási adót és az iparűzési adót 
értjük. A közvetett adók a kisebb jelentőségűek, mivel ezek csak a 20 %-át teszik ki a helyi 
adóbevételeknek, szemben a helyi adóbevételek 80 %-át kitevő közvetlen adókkal.
A legfontosabb közvetett adók és főbb jellemzőik:
1. Italmérési adó, amit minden vendéglátóipari egység köteles fizetni a törvényi kereteken belül az 

önkormányzat által megállapított mértékben.
2. Vigalmi adó, amit a játékkaszinók, játékautomaták üzemeltetői kötelesek fizetni.
3. Ingatlannvilvántartási községi kiegészítő illeték, amelyet a lakó- és vállalkozási célú ingatlanok 

értékesítésekor kell fizetni az önkormányzatok részére.
4. Vadászati iog értékesítése után fizetendő illeték.
5. Idegenforgalmi adó, aminek a bevezetésére csak az üdülőhelyként elismert települések 

jogosultak.
A közvetlen adók az alábbiak a hatályos francia szabályozás szerint:
1. Telekadó, beépítetlen ingatlanok adója (taxe fonciére sur les propriétés non báties), amelynek a 

mi telekadónkhoz hasonlóan a beépítetlen telkek a tárgyai és a telek tulajdonosa köteles az adót 
fizetni. Az adó alapjaként a telekérték 80 %-át veszik figyelembe és a hatályos magyar 

szabályoknak megfelelően mentesek a mezőgazdasági földterületek. A telekadóból származó 

bevételek a helyi adóbevételek 5 %-át teszik ki, tehát a hazaihoz hasonlóan marginális a 

szerepük.
2. Építményadó, beépített ingatlanok adója (taxe fonciére sin les propriétés báties) alanyai az 

épületek (lakások, garázsok, ipari célú épületek, raktárak) tulajdonosai. Itt az adó alapjaként az 

épület értékének csak a felét veszik figyelembe. Tehát a telkek illetve az épületek értékének a 

meghatározása a bázisa ezeknek az adóknak, amely értékeket minden önkormányzat esetében 

az állami adóhatóság állapít meg és időközönként aktualizál. A számítás lakóépületek és telkek 

esetében becslésen és más, hasonló paraméterű adótárgyak értékével való összevetésen; az 

ipari, vállalkozási célra használt adótárgyak esetében pedig az épület előállítási költségén 

alapul. Az adó mértékéről a központi jogszabály által megvont határok között a helyi 
képviselőtestületek döntenek, ugyanúgy, mint a telekadó esetében. Az építmények utáni adó

37 Code Général des Impots, Artikel 1379 ff.-Loi Nr. 80-10 du 10-1-1980. és Claude Adé: Kommunale Finanzen in 
Frankreich: System und aktuelle Probleme. Dér Stadtetag: 1981/4. 30-39.p.
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fiskális szempontból viszont már jelentősebb mint a telekadó, mivel a helyi adóbevételek 25 %- 
a származik ebből az adóból.

3. Lakhatási adó (taxe d’habitation), amely kötelezettség vonatkozik a lakóépületek tulajdonosaira 

és bérlőire egyaránt (tehát a magyar magánszemélyek kommunális adójához hasonlít ez az 

adónem), a birtoklás tényleges jogcíme (tulajdonos, bérlő, haszonélvező, szívességi használó, 
stb.) az adófizetési kötelezettség szempontjából nézve tehát teljesen irreleváns. Eltérően 

azonban az említett magyar kötelezettségtől ennek az adónak nem csak magánszemélyek, 
hanem jogi személyek is az alanyai lehetnek. Az adóalap (a már ismertetett adókhoz hasonlóan) 
itt is a lakás értéke, amit a lakás településen belüli fekvése és komfortfoka befolyásol. 
Adótárgyat képeznek itt azok a garázsok és privát parkolóhelyek is, amelyek nem szolgálnak 

vállalkozási célt. Az adó mértékét - a jogszabályi határok között - az önkormányzatok 

állapíthatják meg. Ebből az adóból - hasonlóan az építményadóhoz - származik a helyi 
adóbevételek mintegy 25 %-a. A ház- és lakástulajdonosok tehát kétszeresen vannak adóztatva, 
mivel ők egyaránt fizetik az építményadót és a lakhatási adót is.

4. Iparűzési vagy szakmai adó (taxe professionelle) kivetési joguk is van az önkormányzatoknak, 
amely adó a magyar megfelelőjéhez hasonlóan a vállalkozási tevékenységet folytató 

magánszemélyekre és szervezetekre vonatkozik. A helyi adóbevételeken belül 45 %-ot képvisel 
az iparűzési adó, tehát a hazai részarányának a mintegy felét. A szabályozás gyökere 1926-ra 

nyúlik vissza, amikor is még ez az adó háromféle adóból tevődött össze: egyrészt a 

munkavállalók létszáma, másrészt a település lélekszám szerinti nagysága; harmadrészt pedig a 

vállalkozás ingatlan- és eszközértéké után fizetendő adóból. Az első két adót országosan 

egységes adómérték alapján kellett meghatározni. Jelenleg már másképpen, de még most is igen 

bonyolult módon határozzák meg az adóalapot ennél az adónál.
Az 1975-ös módosítását követően az adóalapba tartozott az építmény- és telekadó köteles 

ingatlanok értéke; meghatározott éves bevétel fölötti adóalanyok esetében a vállalkozás céljára 

szolgáló gépek, berendezések értéke; a kifizetett munkabérek összege a legalább 5 főt 
foglalkoztatók esetében, az ennél kevesebbet foglalkoztatók esetében pedig az éves árbevétel. 
Az adózás alól mentességet kaptak többek között az alkalmazottakat nem foglalkoztató 

vállalkozók, a szociális, kulturális, egészségügyi tevékenységet folytató állami vagy 

önkormányzati vállalkozások. A reform következtében a vállalkozások egy részénél 400 %-kal 
emelkedett az adóteher, ami miatt államilag maximalizálták az önkormányzatok által 
alkalmazható adómértéket. A maximalizálás ellentételezéseként a települések minden beszedett 
iparűzési adóbevétel 7 %-át kapták meg állami támogatásként (hasonló ez a hazai nem állandó 

lakosok által fizetett idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó normatív költségvetési
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támogatásunkhoz). A későbbi módosítások eredményeképpen a kifizetett bértömeg 12 %-a és a 

beruházási célú kiadások 100 %-a képezi az iparűzési adó alapját.
Az adózói terhek drasztikus növekedését akadályozza az az 1979-ben bevezetett előírás, amely 

szerint - annak ellenére, hogy az adó mértékét a központi jogszabályok által megszabott keretek 

között a helyi választott testület jogosult megállapítani - az adóteher éves emelkedésének 

mértéke nem lehet magasabb, mint az adóalany által az előző évihez képest megteremtett 
értéknövekedés (hozzáadott érték növekedés) 6 %-a.
Az iparűzési adó a mienkhez hasonló gondokat vetett fel Franciaországban is, nevezetesen, 
hogy súlyánál és dinamikájánál fogva az egyes önkormányzatok között nagyon nagy 

egyenlőtlenséget eredményezett. Ennek kiküszöbölésére egyrészt a nagyobb városok többsége a 

környező településekkel „adóközösségként” működik, ezáltal csökkentve a helyi feszültségeket; 
másrészt az állam 1976-ban bevezetett egy a mienkhez hasonló „adóerő-képesség” kategóriát, 
amely szerint, ha az önkormányzat 1 fóré jutó iparűzési adóbevétele elér egy bizonyos szintet, 
akkor az a fölötti adóbevételt befizeti egy megyei alapba, amiből aztán részesednek a kisebb 

adóerővel bíró megyei települések.

D, A francia önkormányzati pénzügyek összefoglalása:
Zárásként az mondható, hogy a francia önkormányzatok pénzügyileg jelentős mértékben 

függenek az unitárius államtól illetve az állami támogatásoktól. Ez a függőség különösen a 

települések beruházási politikájában érződik, ugyanis az a beruházások pénzügyi alapfeltétele, 
hogy az állam támogatást biztosítson hozzájuk. Az állam önkormányzatok feletti gyámkodását 
jól mutatja az is, hogy a települési pénzügyeket nem az önkormányzat, hanem a 

pénzügyminisztérium munkatársai bonyolítják le, ők szedik be a bevételeket, teljesítik a 

kiadásokat és ellenőrzik is mindezeket. Néhány esetben az önkormányzati döntéshez szükséges 

még az állam illetve szerveinek hozzájárulása is. Ilyenek például a bankhitel felvétele vagy 

ingatlanok vásárlása illetve eladása.
Megállapíthatjuk, hogy az önkormányzatok pénzügyi mozgástere nagyon szűk és ezt is nagyon 

szigorúan kontrollálja az állam. Ezért a feladataikat ellátni szándékozó önkormányzatok vagy 

az adóprés szorítására vagy pedig hitelek felvételére és így az eladósodásra vannak 

rákényszerítve. Bár az előbbit az állam javasolja, a helyi politikusok azonban mégsem szívesen 

alkalmazzák ezt, mert a francia polgárok köztudottan szenvedélyesen reagálnak az adók 

emelésére.
Más oldalról viszont gyakran a települések utasítják el az állami kezdeményezést az egyesülésre 

és inkább tovább működnek a szűkös pénzügyi lehetőségeik között, ahelyett, hogy eszközeiket 
és erejüket egyesítve költségeiket csökkentve racionalizálnák a gazdálkodásukat.
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3. A német modell
A, Bevezetés:

Németország egy kétfokozatú föderatív állam, amely a szövetségi államból és a tartományokból áll. 
Az önkormányzatok nem képeznek egy valamiféle önálló harmadik állami szintet, hanem a 

tartományok részei. A városok, községek és járások - együttesen önkormányzatok - mégis 

kiemelkedő szerepet töltenek be az állam közigazgatási szervezetrendszerében38. A tartományokon 

belüli fontos szerepüket az 1949-ben kiadott Alaptörvény (Grundgesetz) 28. § 2. bekezdésében 

megalapozott önigazgatási joguk biztosítja a számukra.

B, A birodalom alapításától (18711 az I. világháborúié:
A mai német helyi adórendszer egy hosszú fejlődés eredményeképpen alakult ki. Már a kezdeti 
időszakra az volt a jellemző, hogy az önkormányzatok önigazgatási jogából kiindulva biztosították 

a településeknek a lehetőséget, hogy a lakosaikat megadóztathassák, amennyiben ez a helyi 
költségvetés egyensúlyához szükséges volt. Különösen akkor élhettek e jogukkal, ha a lakosság 

által kívánt létesítményeket, intézkedéseket kellett finanszírozni. A kiadások megszavazásának és a 

fedezetükre szolgáló adóbevételek előteremtésének ez a közvetlen kapcsolata az önkormányzatok 

pénzügyi önállóságának kiemelkedő alkotórésze volt.
Ennek megfelelően az 1891/93-as ún. Miquel39-féle adóreform célja az volt, hogy a helyi 

adórendszert úgy alakítsák át, hogy lehetőleg valamennyi személyt - aki a településhez 

kapcsolódik, azaz ott lakással, telekkel vagy földdel rendelkezik vagy ott vállalkozást folytat - 

bevonják az önkormányzati terhek viselésébe, persze az arányosság és teherbíró képesség elvének 

messzemenő figyelembevétele mellett. Ennek az elképzelésnek az a logikai alapja, hogy a helyi 
adórendszernek tekintettel kell lennie a település és a lakosai közötti kapcsolatra, ami sokkal 
szorosabb, mint az adófizetők és a központi állam közötti viszony. Másrészt a helyi feladatok - 

eltérően az államiaktól - a települési viszonyok által meghatározottak, közvetlenül érintik a helyi 
lakosok személyi és gazdasági érdekeit. Az önkormányzati feladatok helyi viszonyokhoz való 

szoros kapcsolódása miatt kézenfekvő, hogy a helyi adók azokhoz a települési tényállásokhoz 

kötődnek, amelyek a közösség életét és egyúttal a helyi gazdaság erejét is döntően meghatározzák. 
Ennek megfelelően a telek és ház tulajdonosokat az ún. telekadóval (Grundsteuer), a vállalkozókat 
ipari adóval (Gewerbesteuer, ami a mi jelenlegi iparűzési adónknak felel meg) terhelték40, az ott 
lakókat pedig az állami jövedelemadóhoz kapcsolódó pótadó, az azon felüli települési 
jövedelemadó fizetésére kötelezték. Ez volt az ún. három pilléren álló adóztatás elve, aminek 

nyomai a ma hatályos német helyi adórendszerben is érezhetőek.

38 Balázs István (1993) 113-130.p.
39 Johannes von Miquel (1828-1901) porosz pénzügyminiszter volt 1890 és 1901 között, őt tartják az önkormányzati 

adóztatási elv „atyjának”.
Rüdiger Göb: Die geschichtliche Entwicklung des Gemeindefinanzsystems. Die Gemeinde, 1958/4.254 l.p.40
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Végül ezen időszak adórendszerére jellemző volt az is, hogy az adók megosztása a tartományok 

és az önkormányzatok előnyére következett be a birodalommal, a központtal szemben. A 

települések kiemelkedő pénzügyi helyzetet élveztek, mivel egyrészt az összes állami adóbevétel 40 

%-át kapták meg, másrészt pedig a kiadásaik mintegy 2/3-át tudták olyan stabil adóbevételekből 
fedezni, amely adók mértékét közvetlenül képesek voltak befolyásolni41. Ilyen stabil és az 

önkormányzatok szempontjából ideális helyi adórendszer azóta sem figyelhető meg 

Németországban.

C. Az ún. Erzberger42-féle pénzügyi reform:
Az előző pontban ismertetett, a XIX. századi viszonyokat alapul vevő, csak szűk három évtizedet 
megélt önkormányzati adórendszer elképzelései a valóságban teljességgel nem igazolódtak be. Az 

adókra vonatkozó tézisei következtében az azonos, illetve hasonló települési adómértékek - az 

önkormányzatok eltérő gazdasági és szociális adottságai miatt - nagyon eltérő adóbevételeket 
eredményeztek az egyes településeken. Ennek következtében jelentős differenciák jelentkeztek a 

szolgáltatások színvonalában is, mivel a pénzügyileg erős és gyenge önkormányzatok közötti 
valamiféle horizontális kiegyenlítési rendszert még nem alkalmaztak akkoriban.
Az elvesztett I. világháború43, a háborús jóvátételi terhek és a korábbi rendszer ismertetett negatív 

hatásai miatt szükségessé vált az önkormányzati pénzügyek újjászervezése. Az 1920-as ún. 
Erzberger-féle pénzügyi reform az állam elsődlegességét biztosította, mivel az ún. tárgyi adók44 

kivételével valamennyi tartományi adót központosította. Az önkormányzatok elveszítették az 

állami jövedelemadóhoz kapcsolódó pótadóztatási jogukat, valamint a tárgyi adóikat is, mivel 
utóbbiakat a tartományok kapták meg a kieső, saját korábbi tárgyi adóbevételeik pótlására. Az 

önkormányzatok működésének biztosítására a tartományok megtehették, hogy a telek és az ipari 
(iparűzési) adóból származó, őket megillető bevételeikből az önkormányzataiknak átadjanak. 
Ezenkívül a tartományok még kötelesek voltak a birodalmi adókból való részesedésük egy részét is 

az önkormányzatoknak átengedni, amit a települések között a helyileg teljesített adófizetések 

arányában osztottak meg. Ennek az lett a következménye, hogy az amúgy is magas tárgyi adókból 
származó bevételekkel rendelkező önkormányzatok az átlagnál nagyobb, míg az alacsonyabb tárgyi 
adókkal bírók az átlag alatt kaptak a birodalmi adókból. Erről a rendszerről mondták azt, hogy a

41 Johannes Popitz: Dér künftige Finanzausgleich zwischen Reich, Landem und Gemeinden,Berlin, 1932. 322.p.
42 Matthias Erzberger (1875-1921) birodalmi pénzügyminiszter volt 1919 és 1920 között, a központ, az állam érdekeit 

képviselő centrum-politikus, az ő nevéhez fűződik a települések pénzügyi önállóságának nagyfokú korlátozása.
43 Figyelemmel kellett lenni arra az alapigazságra, hogy az önkormányzatok is részei a nemzetgazdaságnak, és ezért a 

jövedelmi, vagyoni viszonyaik nem függetleníthetőek az állam adott konkrét lehetőségeitől.
44 Tárgyi adókon a hazánkban iparűzési-, telek- és építményadó néven ismert befizetéseknek megfelelő adókat értették.



Kampler Béla: Az önkormányzati adóztatás elméleti és gyakorlati kérdései 23

szegényeket szegényebbé, a gazdagokat gazdagabbá tette45, mivel nem alkalmazott a helyi 
hatóságok közötti pénzügyi kiegyenlítési rendszert.

D, Johannes Popitz46 reformgondolatai:
Fokozatosan uralkodóvá vált az a felfogás, hogy szükséges az állami beavatkozás az önkormányzati 
szféra egésze számára biztosított erőforrások önkormányzatok közötti megosztásába, mert 
adottságaikat tekintve az önkormányzatok jelentősen különböznek. Ezt célozta már az előző 

pontban említett reform is a birodalmi adókból való önkormányzati részesedés megteremtésével, de 

az alapproblémát mégsem tudta ez megoldani az elhibázott elosztási elve miatt.
A feladat megoldása a későbbi pénzügyminiszter Johannes Popitz érdeme, aki a pénzügyi 
kiegyenlítési rendszer még ma is érvényes alapkoncepcióját dolgozta ki híres müvében47. Miután 

1933-ban kinevezték pénzügyminiszterré - még ha csak részben is - de a valóságban is keresztül 
tudta vinni reformgondolatait. Ennek keretében először az 1936-os ún. tárgyi adó reform alapján 

ismételten, most már végérvényesen megkapták az önkormányzatok az ő általuk szabályozott ipari- 

és a telekadóból származó bevételeket, igaz ezzel egyidejűleg csökkentették a központi adókból 
való részesedésüket. Ezek együttes hatására azonban csökkent az államtól, az állam által 
szabályozott adóbevételek nagyságától való függőségük is. A pénzügyi kiegyenlítésről 1938-ban 

alkotott törvény pedig a településeknek még inkább kedvező pénzügyi helyzetet teremtett.

E, AII. világháború utáni szituáció:
A Birodalom 1945-ös totális összeomlása után az egyes megszállási övezetekben eltérő szabályok 

érvényesültek. Ezt követően az 1949-ben kiadott alkotmány, a híressé vált, már említett 28. § (2) 
bekezdésében - mintegy a városok és a községek kiemelkedő újjáépítő munkájának elismeréseként 
- az önkormányzatoknak hangsúlyozottan biztosította az önigazgatási jogot.
Ugyanakkor az alkotmány pénzügyekkel foglalkozó X. fejezete azonban nagyon mostohán kezelte 

az önkormányzatokat, mivel a jogalkotók egy kétlépcsős állami felépítést (szövetségi állam, mint 
központi szerv és a tagállamok, mint tartományok) tartottak szem előtt és ebből következőleg az 

önkormányzati pénzügyek szabályozását a tartományok belügyeinek tekintették. Az 

önkormányzatok elveszítették a csak közvetett elismerésüket is, mint az állam felépítésének 

harmadik elemei és mint az állami feladatok - a föderatív állammal és a tartományokkal - egyenlő 

rangú viselői. Az adóforrások elosztásánál az önkormányzatokat csak mint a tartományok részeit 
vették figyelembe. A településeknek nem volt semmilyen konkrét, jogi alapon álló igényük a 

szövetségi állammal vagy a tartományokkal szemben az adóbevételekre vonatkozóan és a pénzügyi

45 Például Frankfurt am Main a 20 DM/fö tárgyi adó bevételéhez még 38 DM/fö birodalmi adóból származó részesedést 
is kapott, ezzel szemben Hindenburg városa esetében ezek a számok 6 DM/fö és 8 DM/fö voltak. Popitz (1932) 65. 
P-

46 Johannes Popitz (1884-1945) Erzberger tanítványa, a települések közötti pénzügyi kiegyenlítési rendszer bevezetője, 
pénzügyminiszter az 1930-as években.

47 Popitz (1932)
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kiegyenlítési rendszerben is csak közvetetten, a tartományok közvetítésével vettek részt. Ennek 

megfelelően pénzügyeiket illetően döntően a tartományi jogalkotók belátásától függtek 

Az önkormányzatok erős nyomására 1956-ban az alkotmány keretében biztosították számukra az 

ún. tárgyi adókból származó bevételeket, valamint az ezekhez kapcsolódó adómértékek 
megállapításának a jogát48. Egyúttal a tartományokat arra kötelezte az alkotmány, hogy a 

jövedelem- és társasági adókból származó bevételeikből az önkormányzataikat is részesítsék. 
Ezekkel a szabályokkal alapozta meg először a német alaptörvény az önkormányzatok pénzügyi 
autonómiáját.

F, Az 1969-es pénzügyi reform:
A városok, községek financiális helyzete egyértelműen tovább javult e reform eredményeképpen. 
Az alkotmány újonnan bevezetett 106. § (3) bekezdése alapján az önkormányzatok közvetlenül 
részesedtek a legjövedelmezőbb adó, a személyi jövedelemadó bevételéből49. Ezentúl a 

tartományokat arra kötelezte az alkotmány 106. § (7) bekezdése, hogy azokból az adóbevételekből, 
amelyekből a szövetségi állammal közösen részesednek50, juttassanak az önkormányzataiknak is. 
Fontos újítás volt még az is, hogy a szövetségi államot az alkotmány 104. § (4) bekezdésében 

felhatalmazták pénzügyi segítség nyújtására mind a tartományok, mind pedig az önkormányzatok 

különösen fontos beruházásainak a támogatására. Ennek következtében a szövetségi állam 

közvetlen felelősségét is megerősítették az önkormányzatok pénzügyeiért, amely felelősség 

egyébként a tartományokat terheli elsősorban.

(?, Az 1998-as forgalmi adó reform:
Az iparűzési adó átalakításáról szóló több évtizedig tartó vita lezárása komoly előnnyel járt az 

önkormányzatok pénzügyi struktúrájára. Ugyanis a vállalkozások vagyona utáni iparűzési adó 

megszüntetésének ellentételezéseként, közvetlenül, a tartományok beleszólását kizáró módon 

részesednek az állam forgalmi adóból származó bevételeiből. A részesedés mértéke körül igen éles 

vita alakult ki, az önkormányzatok 2,3 %-ot követeltek, a szövetségi pénzügyminiszter ezzel 
szemben csak 2,1 %-ot akart biztosítani. Végül kompromisszumos megoldásként 2,2 %-ban 

határozták meg az önkormányzatok részesedésének a mértékét. Az egyes önkormányzatok aztán 

egy igen bonyolult számítássl alapján részesednek a forgalmi adóból származó bevételekből.

48 Köster (1984) 200-214.p.
49 Ez tulajdonképpen megfelel a hazai önkormányzatok SZJA-ból való részesedésének, a részesedés jelenlegi mértéke 

pedig a jövedelemadóból származó bevételek 15 %-a Németországban. Stefan Homburg: Reform dér 
Gewerbesteuer. Archív für Kommunalfinanzen 2000/1. 8S95.p.

50 A szövetségi állam és a tartományok között megosztásra kerülő adóbevétel a három legjövedelmezőbb adó, 
konkrétan a jövedelemadó, a társasági adó és a forgalmi adó, amelyek megfelelnek a mi személyi jövedelem-, 
társasági és általános forgalmi adónknak. Kampler Béla: A német alkotmány (Grundgesetz) pénzügyekre vonatkozó 
előírásai. Jogtudományi Közlöny: 1993/2. 50-6 l.p.

51 A rendelkezésre álló összeg 30 %-át a biztosított nem közszférában foglalkoztatottak 1990-95 közötti létszáma, 70 
%-át pedig az 1990-96 közötti iparűzési adóbevételek arányában osztották meg a települések között. Ennek az 
arányában osztották meg a forrásokat a tartományok között is, azzal, hogy az volt a kiindulópont, hogy a források
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Pozitív tényként - mintegy „mellékhatásként - figyelembe kell venni azt is, hogy a vállalkozások 

helyi adóterheinek csökkenése miatt a vállalkozások több társasági adót fognak fizetni, és így 

növekedni fog az önkormányzatok társasági adóból való részesedése is.

H. A német helyi adórendszer összefoglalása:
A fenti folyamat eredményeképpen jött tehát létre a jelenleg hatályos német helyi 

adórendszer, amelynek jellemzőit az alábbiakban lehet összesíteni.
A szövetségi állam és az önkormányzatok közvetlen kapcsolatának fontos kiindulópontja az 

alkotmány 28. § (2) bekezdése. Ebben garantálják a településeknek az önigazgatási jogot, amely 

jogból vezethető le aztán a községek, városok pénzügyi szuverenitása is. Az önigazgatási jogból 
eredő feladatok megvalósításához olyan pénzeszközök szükségesek, amelyekkel a városok, 
községek önállóan rendelkezhetnek, mert különben az önigazgatási jog csak egy értéktelen frázis 

maradna. A pénzügyi önállóság tehát az önigazgatási jog szerves része. A pénzügyi szuverenitás 

magába foglalja az önálló költségvetési gazdálkodásra való jogot is, a bevételek és kiadások feletti 
önálló rendelkezés jogát. Az önkormányzati pénzügyi önállóság célja, hogy a városoknak, 
községeknek kielégítő pénzügyi ellátottságot (bevételeket) biztosítson.

Sem az alkotmány 28. § (2) bekezdéséből, sem az egyéb alkotmányos szabályokból még 

nem következik semmilyen összegszerűen vagy százalékosan rögzített önkormányzati igény, amely 

meghatározott adóbevételek átengedésére vagy egyes adókból való részesedés biztosítására vagy az 

önálló helyi adóztatási jogra irányulna. Az önkormányzati önigazgatási jog biztosítására irányuló 

alkotmányos megbízás megvalósítása a törvényalkotó további feladat volt, amit a különböző 

pénzügyi tárgyi törvényekben teljesített is. Ezek hatására a Miquel-féle „ három pilléren álló helyi 
adóztatás” a ma hatályos rendszerben is érvényesül. Ezt a három pillért a vállalkozások 

jövedelmére kivetett iparűzési adó; a telek- és házadó;, valamint a jövedelem- és mint fentebb 

megemlítésre került 1998-tól a forgalmi adóból való részesedés jelentik, bár az utóbbiakat nem 

tekinthetjük igazán a helyi adórendszerhez tartozónak, mivel a jövedelemadóra és a forgalmi adóra 

vonatkozó jogalkotási hatáskörrel nem az önkormányzatok, hanem a szövetségi állam rendelkezik. 
Ez a három forrás az önkormányzati bevételek bázisa, mivel az összes bevételeik 30 %-át52 és az 

adóbevételeik 97 %-át teszi ki.
A helyi adórendszer három pillére mellett röviden szólni kell az ún. helyi fogvasztási- 

fénvűzési adókról is, amelyek nem feltétlenül a luxusfogyasztásra irányulnak. A helyi fogyasztási- 
és fényűzési adók kifejezés egy sor konkrét helyi adófajtát foglal magába53. Tartományonként, sőt 
gyakran az azokon belüli településenként is eltérő a bevezetett ilyen jellegű adók száma. Közös

85:15 arányban oszlottak meg az új és a régi tartományok között. Jochen-Konrad Fromme: Gewerbesteuerreform 
und Beteiligung dér Gemeinden an dér Umsatzsteuer, Dér Gemeindehaushalt, 1997/11.241-244.p.

52 Forrás: Dér Gemeindehaushalt, 2003/10. 224. p.
53 A legfontosabbak ezek közül: az ebadó, a vadászati adó, az italmérési engedélyhez kapcsolódó adó, a második lakás 

után fizetendő adó és az italfogyasztás után fizetendő adó.
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jellemzőjük, hogy rendkívül alacsony (1-2 %\ bevételt biztosítanak az önkormányzatoknak54. Ebből
kifolyólag ’’bagatell-adóknak” illetve „kis önkormányzati adóknak” is nevezik őket, utalva a fo 

bevételi forrást jelentő helyi adókhoz képest csekély szerepükre.
Az alkotmány 106. szakasz 6. bekezdése értelmében az ezekből a „bagatell” adókból 

származó bevételek - az egyes tartományi törvényalkotók döntésétől függően - vagy az 

önkormányzatokhoz vagy azok szövetségeihez folynak be. Kifejezett rendelkezések hiányában 

automatikusan a községek, városok bevételeit gyarapítják A helyi fogyasztási-fény űzési adók feletti 
törvényalkotási jog az alkotmány 105. szakasz 2/a bekezdése szerint a tartományokat illeti meg, de 

ezen jogukat átruházhatják a települési önkormányzatokra is, amelyek ez esetben rendelettel 
szabályozzák a kérdéses adókat. A gyakorlatban a tartományok jogalkotása csak azt határozza meg, 
hogy konkrétan milyen fogyasztási- és fényűzési adót vezethetnek be a települések. Ennek alapján 

aztán helyileg döntenek az egyes adónemek esetleges bevezetéséről, illetve kivetésük esetén a 

konkrét adómértékekről, mentességekről. Sem a tartományi, sem az önkormányzati idevonatkozó 

jogalkotási hatáskör nem korlátlan, mivel az alkotmány idézett 105. szakasz 2/a bekezdése azt is 

kimondja, hogy csak abban az esetben lehet ilyen adókat bevezetni, ameddig és amennyiben nem 

azonos jellegűek a szövetségi állam által szabályozott adókkal (egyfajta kettős adóztatási tilalom 

ez). Ezzel tehát kizárják annak a lehetőségét, hogy ugyanazon adótárgy után több különféle adót is 

teljesíteniük kelljen az adófizetőknek.
Ennyiben tehát az alkotmány is alakítóan hat - e tiltó garanciális szabály által - a helyi 

adórendszer tényleges szerkezetére. Az így rögzített azonossági tilalom konkrét tartalmáról nem 

mond azonban semmit az alkotmány. Különösen nem tisztázza azt a kérdést, hogy mely feltételek 

esetén azonos jellegűek a tartományok illetve az önkormányzatok által szabályozott adók a 

szövetségi állam által szabályozottakkal. A gyakorlatban ebből többször is komoly értelmezési 
problémák adódtak egyes helyi adók alkotmányosságát illetően, amely esetekben a szövetségi 
alkotmánybíróság mondta ki a döntő szót egyes döntéseiben.

34 Forrás: Dér Gemeindehaushalt, 2003/10. 226. p
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4. Az angol modell
A, Bevezetés55:

Angliában és Walesben kétszintű közigazgatási rendszer működik, a nagyvárosok nélküli 
térségekben az alsó szinten a kerületekkel (non-metropolitan districts), felettük pedig a megyékkel 
(countries). A nagyvárosi térségekben a városi kerületek (metropolitan districts) találhatóak, 
London pedig - a mi fővárosunkhoz hasonlóan - speciális szereppel bír (The Greater London 

Autority).
Az önkormányzati egységek feltűnően kis száma jelzi, hogy a többi európai országhoz, különösen 

Franciaországhoz viszonyítva az átlagos önkormányzat mérete itt igen nagy. Ennek megfelelően 

Angliában egy tipikus kerület lélekszáma 100.000 fő feletti, egy megye pedig több mint félmillió 

embert foglal magába. Ezek a nagyméretű önkormányzatok egy ilyen erősen urbanizálódott 
országban nagyon sok várost és községet fognak át. Az önkormányzatok jelentős mérete azt jelenti, 
hogy az angol helyi önkormányzati rendszer igen előnyös helyzetben van méretgazdaságossági 
szempontból.
A települési önigazgatásnak kontinentális jogi értelemben vett alkotmányjogi garanciája nem 

található itt és az önkormányzatok sem a nálunk megszokott módon tagozódnak az állami 
szervezetrendszerbe. Az önkormányzatiság eszméje a folyamatos törvényalkotás, a privilégiumok 

és az adminisztratív utasítások hatására alakult ki és fejlődött tovább.

B, A pénzügyi rendszer általános jellemzői:
Az angol helyhatóságok a teljes államháztartási kiadásokon belül viszonylag magas arányt (39 %) 
képviselnek56 (összevetésül köztudott, hogy a magyar önkormányzatok államháztartáson belüli 
részaránya 20-22 % között ingadozik).
A rendszer sajátossága, hogy az önkormányzatok nem rendelkeznek a német vagy a francia 

modellnél megismert pénzügyi önállósággal, autonómiával, hanem tulajdonképpen teljesen ki 
vannak szolgáltatva az államnak illetve a parlament döntéseinek. A parlament korlátlan adókivetési 
joga a Bill of Rights-től ered. Az 1911-es ’’Parliament Act” óta a pénzügyi törvényeket nem kell a 

Lordok házának jóváhagynia. A kormány évente határozza meg a helyi önkormányzatok következő 

évi költségszintjét és ezt követően dönti el, hogy a kiadások hány %-át fedezzék az állami 
támogatásokból. Az önkormányzati költségvetések bevételi oldalán az állami támogatások igen 

jelentős, kezdetben 60 %-os, aztán pedig már csak 40 %-os arányt képviseltek. A helyi 
szolgáltatások, bérleti díjak, illetékek 30 %-os, az ingatlanok utáni helyi adók pedig szintén 

mintegy 30 %-os részesedéssel bírtak57 egészen a 90-es évek elejei reformig.

55 Forrás: Balázs István (1993) 307-325.p. és Gerd Treffen Britisches Kommunalrecht. München, 1988.210.p.
56 Local Government Financial Statistics, No.3.1991. 54.p.
57 Forrás: J.A.Kay-M.A.King: The British Tax System. 5. Edition, Oxford, 1991,95.p.



II. Az önkormányzati pénzügyek elmélete és a helyi adóztatás egyes útjai 28

C, A jelenlegi helyi adózás előzményei58:

Az önkormányzati adóztatást következetesen Angliában hívják évszázadok óta „helyi” 

adóztatásnak. Itt ugyanis a községi, a helyi hatóságok már az 1300-as években sikeresen kivívták, 
hogy teljes betekintésük legyen a központi kormányzat pénzügyeibe, elsősorban az adóztatásba, 
hiszen a községekben folyt az állami adók beszedése is. A helyi és állami hatóságok éles 

különbséget tettek a községi háztartás és a kincstári hozzájárulás politikai kezelése között, mert a 

hozzájárulás, támogatás mértékére, arányára nem tudtak megnyugtató normákat találni. Sajátos 

módon a központi hozzájárulást kötötték a helyileg befolyt adó összegéhez, a lakóházak számához, 
a községi állatállományhoz, az áruforgalomhoz, a templom befogadó képességéhez, stb. Mindezt 
igen éles viták közepette, amelyek eredménye, haszna a községi háztartások megszilárdulása lett. 
Mind a központi kormányzati, mind a hely önkormányzati költségvetési háztartás felborult, miután 

1535-ben elkobozták a szerzetesrendek vagyonát, amivel kihúzták az anyagi alapot az iskolázás, a 

szociális ellátás, a beteg- és szegénygondozás, a temetés és több más közéleti feladat betöltése alól. 
Érthetően megtöbbszöröződtek a központi kormányzati terhek, ami az állam romlásával járt volna, 

ha nem jön mentségül a helyi adóztatás engedélyezése, illetve kötelezővé tétele. így az első mai 

értelemben vett helyi adó Angliában a föld- és házbirtokok után kirótt ún. szegényadó lett, ami az 

állami adónemektől teljesen függetlenül jelent meg. Ennek állami szabályozására 1601-ben került
sor.

A rendszer alapvető sajátossága volt, hogy az önkormányzatok csak egyetlen, igaz két elemből álló
adóforrás (ingatlanadó59) felett rendelkeztek, ami miatt a települések elkerülhetetlenül függő 

helyzetbe kerültek az állami támogatásoktól és ezért igen elnehezült a központi kormányzattal való 

viszonyuk.

Az önkormányzatok egyetlen autonóm adóját jelentő ingatlanadót jellemzően a lakás, ház 

elhelyezésére vagy a vállalkozási tevékenység helyszínéül szolgáló, vállalkozási célra használt 
ingatlanok után kellett fizetni60 (előbi volt a domestic rate, építményadó, utóbbi pedig a non- 

domestic rate vagy business rate, üzleti adó) és mivel a terület vagy az épület használata jelentette 

az adótárgyat, ezért nem kellett fizetni a parlagon hagyott területek után. Az adó alanya nem a 

tulajdonos, hanem a tényleges használó volt, tehát bérbeadás esetén a bérlő, de mentességet 
élveztek az egyházi és mezőgazdasági használatban lévő területek. Az adó alapját nem a forgalmi

58 Részletesen erről lásd: U. Hicks: „Public Finance” Cambridge University Press, 1964. 8-27.p.
59 Ezen adónem részletes szabályainak bemutatását lásd: Noel Hepworth, The Finance of Local Government, London, 

1980. 79.p.
Az adóbevételek 40 %-a származott a lakások és 60 %-a vállalkozási célú területek után fizetett adóból. Kay-King 
(1991) 141.p.
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érték, hanem a bérbeadást feltételező becsült61 éves bérleti díj képezte, amit legalább 5 évente felül 

kellett vizsgáljanak (azonban a valóságban 1945 után a helyi adóreformig csak 1956-ban, 1963-ban 

és 1973-ban tették ezt meg62). Mivel az adóalap aktualizálására így nem került sor, ezért az 

ingatlanadó rugalmatlan önkormányzati bevételi forrást jelentett volna, ha az adómértéket a 

képviselőtestületek évente nem állapíthatták, azaz emelhették volna meg. Ez azonban oly annyira 

bekövetkezett, hogy 1978-ról 1989-re megháromszorozódott az átlagos adómérték (a becsült bérleti 
díj minden egységére a korábbi 0,608 helyett 2,289 esett átlagosan63) és ezáltal tudták kompenzálni 

az önkormányzatok egyrészt az adóalap változatlanságát, másrészt az inflációt, harmadrészt pedig 

az állami támogatások csökkenését. Nem titkoltan úgy állapították meg az adómértéket, hogy 

ezáltal a költségvetésük egyéb forrásokkal nem fedezett bevételi igényét biztosítsák. Mindkét 
tradicionális adónem tekintetében az adó helyi mértékének megállapításánál a helyi 
önkormányzatok teljes önállóságot élveztek, s csak az 1984-ben bevezetésre került törvényi 
adómaximumok (az ún. rate-capping) állítottak korlátokat a helyi autonómia megvalósulásával 
szemben.

Sokak szerint ezt az adót a lakáshasználatra kivetett egyfajta forgalmi adónak is lehetett tekintetni, 
különösen azért, mert a lakáshasználat mentes volt a forgalmi adóztatás alól. A másik fordulatát, a 

vállalkozások által fizetett ingatlanadót pedig, mint egyfajta, a termelési tényezőkre irányuló 

fizetési kötelezettség tekintették.
A nagyszámú kedvezmények, mentességek és visszatérítések következtében a választójoggal 
rendelkező polgárok csak mintegy 1/3-a fizette64 teljes összegben az ingatlanadót, de így is az 

összes adóbevételek több mint 10 %-át tette ki a részaránya.

Az adóbevételek megoszlása Naev-Britanniában 1985-ben65:
- Önkormányzati ingatlanadó
- Személyi jövedelemadó
- Társadalombiztosítási befizetések
- Forgalmi adó
- Speciális fogyasztási adók
- Társasági adó
- Egyéb adók

10,07 % 

23,54 % 

17,63 % 

14,03 % 

11,51 % 

7,55 % 

13,67 %

61 Ennek a becsült bérleti díjnak a lakáspiaci bérleti díjakhoz kellett volna igazodnia, azonban ilyen piac alig létezett, 
mivel a lakások több mint felében a tulajdonos lakott és csak a lakások 12 %-a volt ténylegesen magánszemélyek 
által bérbe adva. Vö.: Paying for Local Government, Green Paper, London 1986, 99.p.

62 Lásd: Frank Layfeld: Local Government Finance, London, 1976. 174.p.
63 Department of the Environment, Rates and Expenditure Monitor 1988/89, London, 1988. 3.p.
64 Paying for Local Government, 1986.6.p.
65 Forrás: Stephen Smith-Duncan Squire: Local Taxes and Local Government. London, 1987. 17.p.
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D. Egy reformkísérlet és annak a kudarca:
Az ingatlanadóra épülő rendszer reformjára, azaz az önkormányzatok rendelkezésére álló források 

bővítésére irányuló törekvéseket először elutasította a kormányzat66, majd a 80-as évek végén csak 

sor került a helyi adózás gyökeres átalakítására.
A Thatcher-kormány az önkormányzati pénzügyi rendszer alapvető átalakításával több célt akart 
elérni. Egyrészt az önkormányzati kiadások további növekedését akarták megakadályozni, másrészt 
a helyi adórendszer átláthatóságát, az adófizetők általi érzékelhetőségét kívánták javítani, 
harmadrészt pedig az önkormányzatok felelősségérzetét szerették volna növelni.
A reform eredményeképpen elmondható, hogy Nagy-Britanniában még jelentősebb lett a helyi 
adóztatás, viszont ez az éles kritikától sem volt mentes. Az új rendszer központi eleme a Margaret 
Thatcher által bevezetett (köznapi néven poll tax-nak. feladónak nevezett! közösségi adó, a 

community charge : valamint a vállalkozásokra továbbra is fennmaradó ingatlanadó országosan
eevséees adómértékének a bevezetése volt.
A kormányzat szerint az úi adó elméleti indoka az volt, hogy a természetjogi alapon álló 

ekvivalencia elvét sértette az, hogy nem egyezett meg az önkormányzati szolgáltatásokat fizetők és 

igénybevevők köre, valamint láthatóvá és szorosabbá kellett tenni a helyi kiadások nagyságának 

meghatározása és a finanszírozásuk közötti összefüggést.

Az új adónemet az önkormányzati pénzügyi reform egyik elemeként, az építményadó teljes 

eltörlése miatt a magánháztartások korábbi ingatlan adójának pótlására vezették be (először 1989- 
ben Skóciában, majd pedig a Királyság többi területén is). A közösségi adó - törvényi keretek 

közötti - mértékének megállapítási joga önkormányzati hatáskört képezett. A legtöbb kritika azért 
érte ezt a kötelezettséget, mivel arra a koncepcióra épült, hogy az adóalanyok teherbíró 

képességétől, jövedelmi-vagyoni viszonyaitól függetlenül minden adófizetésre kötelezett (minden
18 év feletti lakosi egyenlő mértékben járuljon hozzá a helyi kiadások viseléséhez. Ezt az
adóztatási elvet (fejadó-elv) egészen az 1980-as évekig csak elméletileg tartotta lehetségesnek a

/o
szakirodalom , de mint a brit példa is mutatja, erős politikai szándék és személyiség esetén 

napjainkban is találkozhatunk vele. Nagyon nagy meglepetést okozott, hogy az elmélet világos 

álláspontja ellenére éppen a kétségkívül a „kultúrállamokhoz” tartozó Nagy-Britannia vezetett be 

egy a fej adó elvére épülő kötelezettséget.

66A helyi adókra vonatkozó legfontosabb javaslatokat (többek között egy települési jövedelemadó bevezetését) az ún. 
Layfíeld-jelentés tartalmazta 1976-ban. Forrás: Report of the Committee of Inquiry into Local Government Finanze, 
Cmnd. 6453, 1976.48.p.

67 Kay-King (1991). 138.p.
A fejlett társadalmak adórendszerében a fejadónak nincs helye.” Forrás: Herbert Timm: Finanzwirtschaftliche 
Allokationspolitik, in: Handbuch der Finanzwissenschaften, Bd.III, hrsg.von Fritz Neumark. 3. Aufgabe, Tübingen, 
1981. 192.p. vagy „A fejadó a modem kultúrállamok számára rendszeridegen befizetési kötelezettség.” Forrás: 
Dieter Pohmer: Wirkungen finanzpolitischer Instrumente, in: Handbuch der Finanzwissenschaft, Bd. I. hrsg. Von 
Fritz Neumark. 3. Aufgabe, Tübingen, 1977.210.p.
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Egyébként néhány év alatt sokat finomodott, puhult a fejadóra vonatkozó szabályozás, ugyanis a 

bevezetéskori éves adótétel a töredékére csökkent. A közösségi adó alanyainak száma egyébként 
mintegy háromszorosa volt a korábbi ingatlanadóhoz képest, annak ellenére, hogy az adóalanyi kör 

nagyarányú kiszélesítésének negatív szociálpolitikai következményeit több adómentességi és 

adókedvezményi előírás volt hivatott ellensúlyozni. így például mentességet élveztek a külföldi 
diplomaták és katonák, a szociális intézmények lakói, az értelmi fogyatékosok és a hajléktalanok, 
valamint kedvezményes tarifa szerint adózhattak nappali tagozatos felsőfokú tanintézeti hallgatók, 
akik a helyben alkalmazott adótétel 20 %-át kellett teljesítsék. A központilag rendezett fenti 
mentességek mellett az angol szabályozás lehetővé tette, hogy szociálpolitikai megfontolásokból a 

helyi hatóságok saját hatáskörükben további kedvezményeket biztosítsanak, így például az alacsony 

jövedelemmel rendelkező állampolgárok esetében a konkrét jövedelemtől függően akár a 

megállapított adómérték 80 %-áig teijedő kedvezmény is adható volt. A statisztikai adatok szerint a 

közösségi adó bevezetésének évében az adófizetésre kötelezett polgárok hozzávetőlegesen 

egynegyede részesült ebben a helyi diszkrecionális jogkörtől függő kedvezményben69.

Kevésbé ismert, hogy a fenti fejadó mellett bevezetésre került egy ún. kollektív-feiadó és egy ún. 
standard feiadó70 is. A kollektív fejadót a panziók, vendégfogadók, lakóotthonok fizették az ott 
tartózkodók napi létszáma után; a standard fej adót pedig a második lakások, az üdülők vagy üresen 

álló épületek után kellett fizetni az önkormányzat szolgáltatásainak ellentételezéséül, mértéke pedig 

független volt az azokat használók létszámától.
A feiadó elvére épülő helyi adórendszer nagy negatívuma volt az igen jelentős adóigazgatási 
költségvonzata, amely ellenére is szinte lehetetlen volt valamennyi adófizető „utolérése” 

(gondoljunk csak a polgárok költözésének vagy a személyes adatok védelme tiszteletben tartásának 

következményeire). Felmerült, hogy a választói névjegyzékkel kössék össze az adózók lajstromát, 
de ez komoly politikai problémaként azt vetette fel, hogy az adózás elkerülése érdekében kifizetődő 

lenne a választásokon nem részt venni.

Ez a brit helyi adórendszer tehát háromféle feiadó típusú kötelezettségen alapult: egyrészt a csak 

bizonyos ingatlanok (pl. a második lakások) tulajdonosai által fizetett ún. kommunális 

hozzájáruláson, másrészt az ingatlanaikat hasznosítók, kiadók által fizetendő hozzájáruláson (az 

adóbeszedést tekintve a magyar idegenforgalmi adóval rokon kötelezettségen), végül pedig a már 
részletesen is ismertetett fejadó jellegű adón.

69Kay-King(1991). 102.p
70 Utóbbit az 1988. évi Local Government Act vezette be, amelynek legfőbb újítása az 1601-től működő kulcsos 

rendszerről a fix összegű adóra való áttérés volt.
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E, A jelenlegi helyi adórendszer71:
A közösségi adót már bevezetése előtt is, de bevezetésétől még inkább folyamatosan heves 

támadások érték, amelyek végül is politikai engedményekre kényszerítették a kormányt. Emiatt már 
1991-ben bejelentették az adó eltörlésének a szándékát és ezután 1993. április 1-én került sor az ún 

council tax (községi adói bevezetésére, amely felváltotta az ingatlanok tulajdonosai által és az 

ingatlanokat hasznosítók által korábban fizetendő fejadó típusú adókat.
Ez a községi adó most az önkormányzati kiadások egyik legfontosabb forrása. Az új adófajta 

lényegében ötvözi az 1990 előtti, magánszemélyeket terhelő ingatlan adó (építményadó) és a most 
megszüntetett fejadó egyes elemeit. Ha áttekintjük a községi adó jellemzőit, akkor látható, hogy 

személyi adóból visszáalakult vagyoni adóvá és ez egy tulajdonképpeni ingatlanadó, hiszen a 

tárgya ismét a házingatlan (a község minden ingatlanára vonatkozik, kivéve a mezőgazdasági célra 

használt földeket, mivel azok a földadó hatálya alá tartoznak), ahol az adó alanya az ingatlan 

tényleges használója, aki lehet a tulajdonos, a bérlő vagy a haszonbérlő is. A tulajdonos mellett az 

adóalanyi kör magába foglal még egy további, a házingatlanban lakó nagykorú polgárt is. Az 

adómérték megállapításának módszerében nem történt változás, azt a törvényi maximumon belül a 

helyi önkormányzatok jogosultak meghatározni.
A községi adó abból a feltételezésből indul ki, hogy minden ingatlant legalább 2 személy használ, 
így 25 % kedvezményt ad az egy személy által használtra és 50 %-ot az üresen állóra. A kis 

jövedelemmel rendelkezők további kedvezményt kapnak. Az adó alapja az ingatlan 1991. április 1- 
i piaci értéke, figyelemmel az 1994. április 1-ig bekövetkezett, az ingatlan nagyságát érintő 

változásokra. Minden ingatlant sávokba, értékkategóriákba osztanak az értékük alapján (8 sáv, 8 

értékkategória létezik) és minden sávhoz rendelnek egy adókulcsot úgy, hogy a legmagasabb sáv 

kulcsa a legalacsonyabb 3-szorosa, a 4. sáv kulcsa a legalacsonyabb 1,5-szerese, stb. így az adó 

nagyságát nem az ingatlan piaci értéke, hanem a hozzá tartozó sáv adómértéke határozza meg. 
Megállapítható, hogy a községi adó ugyanúgy „fejadó” jellegű, mint az általa felváltott korábbi 
adók, de mivel a mértéke függ az ingatlan értékétől is, ezért már tekintettel van az adóalanyok 

vagyoni helyzetére is (ami persze közel sem azonos az adóalanyok fizetési képességével).
A helyi adórendszernek továbbra is eleme maradt a vállalkozási célú telkek után fizetendő 

ingatlanadó (üzleti adó), amelynek részletszabályait az előzőekben már áttekintettük. Ezen a 

területen annyi volt a változás, hogy a kormányzat már nem elégedett meg az adómaximalizálás 

központi eszközeivel, hanem az adómérték megállapításának jogát teljes egészében kivette a helyi 
önkormányzatok kezéből. Ez az adó tehát ettől fogva a helyi mérlegelés lehetőségétől megfosztott,

71 Government Finance Statistical Yearbook, 1991-2004. London. 38-45.p.
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lényegében disztributív természetű központilag szabályozott vagyoni adóvá degradálódott. Emiatt 
nevezik ezt a kötelezettséget ettől fogva úgy, hogy egységes üzleti adó (uniform business tax).

5. A svéd modell
A, Bevezetés:

Az önkormányzati működés, az önkormányzatiság évszádos hagyományokkal rendelkezik 

Svédországban. Hogy mennyire beleivódott az itt élő emberekbe az önkormányzás eszméje, azt 
jól példázza, hogy e tájakon az önkormányzatiságnak mindenki által jól ismert saját 
szimbóluma van, az ún tingsted72. Svédországban a modem értelemben vett önkormányzatok 

jogi alapjait az 1862. évi első önkormányzati törvény teremette meg, amely egészen az 1950-es 

évekig meg is szabta az önkormányzatok működésének a kereteit. A fejlődés általi kihívásokra 

az 1977. évi, majd pedig az 1991. évi új önkormányzati törvény illetve az általuk bevezetett 
reformok adták meg a választ73. Svédországban nagyon egyszerű az állam felépítése. A több 

lépcsőben végrehajtott területi reformnak74 köszönhetően a legalsó szinten napjainkban már 

csak 290 települési önkormányzat (Kommun) található, amelyek felett működik a 18 megye 

(Landsting). A mindkét önkormányzati szintre vonatkozó említett új törvények biztosították 

illetve biztosítják az önkormányzatok számára az önálló önigazgatáshoz való jogot.

B. A helyi pénzügyekről általában:
A pénzügyekre vonatkozó előírások nemcsak a gyakorlati önkormányzati politikának, hanem a 

normatív szabályozásnak is jelentős részét teszik ki. Az összes adóbevétel állam és 

önkormányzatok közötti megosztása nagyon egyszerű és könnyen áttekinthető Svédországban75. 

Teljes összegében, szabadon az önkormányzatok rendelkezésére állnak a mértéküket tekintve 

általuk megállapított mindenkori helyi adóbevételek, amelyek mellett még adónak nevezett, de 

fiskális szempontból csekély jelentőségű befizetési kötelezettségeket is előírhatnak (pl. ebadó). Az 

összes többi adóbevétel az államot, az állami költségvetést illeti meg, amelyből aztán az állam az 

alkotmány vagy törvény által nem szabályozott módon, szabad belátása alapján támogatásokat 
biztosíthat az önkormányzatoknak. Az önkormányzati gazdálkodás egyik fontos alapelve szerint az

72 A tingsted az önkormányzati tradíciót jelzi, már a középkortól kezdve az önkormányzatiságot övező, ülőkéül 
szolgáló kőtömböt jelöli. A tingsted volt az a hagyományos fórum, mondhatni nyílt színi ülésterem, ahol a település 
képviselői a közügyeket megvitatták és eldöntötték. Lásd: Agne Gustaffson: Local Government is Sweden, The 
Swedish Institute, Stockholm 1988. 220.p. és Szabó Gábor: Svédország. In.: Az önkormányzatokról szóló törvények 
Nyugat-Európában. Bp. 1989.285.p.

73 Balázs István (1993) 267-278.p.
74 Még 1951-ben is 2.498 volt az önálló települések száma. Érdekességként megemlíthető, hogy csak a Svédország 

partjaitól mintegy 100 km-re fekvő Gotland szigetén a reformok előtt 92 települési önkormányzat és 1 megyei 
önkormányzat működött, a reformokat követően pedig már az egész sziget egyetlen községként működik, a megyei 
önkormányzatot pedig megszüntették. Gustaffson (1988) 65.p.'

75 Kragen (1995) 65.p.
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önkormányzatok pénzügyi szükségleteit adóval kell fedezni, amennyiben az más módon nem oldható 

meg (önkormányzati törvény 4. fejezet 2. §.). Ennek megfelelően, a közkiadásoknak azt a részét, 
amelyekre nem elegendőek az egyéb bevételek és a hitelek, helyi jövedelemadóval fedezik.

C, A helyi adókról:
A svéd önkormányzatoknak már 1865-óta (amikor ilyen tartalmú rendelkezést vettek fel az 1810-es 

alkotmányba) az alkotmány biztosítja a jogot. hogy a lakosaiktól adót igényelhetnek a feladataik 

megvalósítására.
A svéd alkotmány önkormányzatokkal foglalkozó része 1. fejezetének 7. §-a biztosítja az 

önkormányzatoknak a feladataik ellátásához szükséges adók kivetésének jogát. Az alkotmány 8. 
fejezet 5. §-a értelmében a helyi adózás részletes szabályait külön törvény állapítja meg. A helyi 
(települési és megyei) adózást illetően Svédország esetében egy olyan jövedelemadóról77 

(kommunalskatt) van szó, amely kiterjed mind az önálló tevékenységből, mind a nem önálló 

tevékenységből (tipikusan munkaviszonyból) származó, mind pedig a lakás vagy földtulajdon 

hasznosításából eredő jövedelmekre. A helyi jövedelemadó megfizetésére az önkormányzat 
közigazgatási illetékességi területén élő azon természetes személyek kötelesek, akik az adóévet 
megelőző év november havának első napján az adott önkormányzat területén voltak bejelentve. Az 

adóalanyok éves jövedelmük után egyébként a központi költségvetésbe is kötelesek személyi 
jövedelemadót fizetni. A központi és a helyi jövedelemadók közötti fő különbség abból ered, hogy 

míg az előbbi progresszív kulcsok szerint alakul, addig a helyi jövedelemadó a jövedelem konkrét 
nagyságától függetlenül azonos kulcs szerint (azaz proporcionálisán) kerül levonásra. Az adó 

mértékének, az adókulcsnak a megállapítása az adott önkormányzat hatáskörébe tartozik. 
Tekintettel arra, hogy Svédországban központilag beszabályozott helyi jövedelemadó-kulcs nem 

létezik, az önkormányzati testület az adómérték meghatározásával összefüggő döntése 

meghozatalában jellemzően a helyi költségvetés támasztotta igényekhez „igazodva” dönt. Emiatt 
nem ritka az, hogy az egyes települések által alkalmazott adómértékek akár háromszoros eltérést is 

mutatnak. A helyi jövedelemadó tárgyát és alapját nyilvánvalóan az adózással érintett esztendőben 

az adóalany által szerzett jövedelmek képezik.
Ahogy korábban megemlítésre került, jelenleg már csak természetes személyeket adóztathatnak az 

önkormányzatok. A jogi személyeket már csak az állam adóztatja, aminek kompenzációjaként az 

önkormányzatok támogatást kapnak az államtól. Az állam adóisazeatási apparátusa látja el az 

adóisazsatási feladatokat. ők számítják ki az egyes önkormányzatokat megillető jövedelemadó

76 A svéd alkotmány három alapvető törvényből áll: az 1974-es, önkormányzatokkal is foglalkozó törvényből, az 1810- 
es örökösödési törvényből és az 1949-es sajtószabadsággal foglalkozó törvényből. Balázs István (1993) 269.p.

77 Kurt Wagner: Beispiel einer Kommunalen Einkommensteuer- Schweden. Dér Stadtetag, 1996/6. 12-28.p.
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bevétel összegét és gondoskodnak aztán az adó települések részére történő kiutalásáról is. A 

kommunális (helyi) jövedelemadó alapvető sajátossága tehát, hogy nem progresszív, mint az állami 
jövedelemadó és a vagyonadó; valamint, hogy az adókulcs megállapítása az adott önkormányzati 
testület hatáskörébe tartozik.

A helyi adózásra vonatkozó törvény az önkormányzatok adómegállapítási jogát leszűkítette az 

adómértékek évente történő megállapítására, amit az éves költségvetés elfogadásával együtt kell 
gyakoroljanak . így a helyi adóztatás feltételeinek meghatározása és az esetleges megváltozatása 

egyedül a parlament (Riksdag) hatáskörében van (nem tehettek semmit az önkormányzatok még 

akkor sem, amikor a parlament megszüntette a jogi személyekre irányuló adóztatási jogukat).
A jogi szabályozás hiányában felvetődött az a kérdés, hogy a parlament maximalizálhatja-e a helyi 
jövedelemadó mértékét? A kérdés azért bírt különös jelentőséggel, mivel ez igen éles beavatkozást 
jelent az önkormányzatok adókivetési jogába és az azzal szorosan összefüggő önkormányzati 
önigazgatásba, amelyeket egyébként maga az alkotmány garantál. A parlament Alkotmányjogi 
Bizottsága a kérdést megvizsgálva úgy találta, hogy lehetséges az adómérték törvényi 
maximalizálása, ha ezzel nem szüntetik meg teljesen az önkormányzatok pénzügyi mozgásterét. 
Felkértek egy szakemberekből álló független bizottságot is a probléma elemzésére és ez a bizottság 

is hasonló eredményre jutott.
A svéd helyi adórendszer tehát szokatlan módon döntően a helyi jövedelemadóra épül, amely 

mellett marginális szerepük van az egyéb, ún. bagatell79 adóknak. Ennek, a tulajdonképpen „egy 

lábon álló” adóztatásnak a bizonytalansága ellenére is az összes bevételi forrásaik nemzetközileg is 

kiemelkedő részét (majdnem felét) fedezik az önkormányzatok80 a jövedelemadóból. A
jövedelemadó települések közötti erőteljes differenciáló hatása miatt az önkormányzati bevételek 

mintegy 25 %-át kitevő állami támogatások döntő részét az ún. adókiegvenlítő támogatások81 teszik

ki. Ezek a támogatások nagy részben az északi területek önkormányzataihoz kerülnek, céljuk pedig, 
hogy amennyire lehet - függetlenül a település fekvésétől, a lakosai jövedelmétől és más, az 

önkormányzat által nem befolyásolható tényezőktől - az önkormányzati szolgáltatások átlagos 

színvonalát biztosítsák.
A svéd szabályozás annyiban mindenképpen tekinthető skandináv mintaként, hogy az 

önkormányzatok forrásai között igen jelentős szerepet töltenek be az adók. Más skandináv

78 Az átlagos adómérték a 80-as, 90-es években 17,11 % volt, amely a települések bevételének 42 %-át tette ki. Az 
adómértékek jelentősen eltértek az egyes önkormányzatok között, a 10,9 %-os minimum és a 18 %-os maximum 
között ingadozva. Kragen (1995) 85.p.

79 Ezek a fiskális szempontból jelentőség nélküli adók a külföldi művészekre kivetett adó, a tengerészadó és az ebadó. 
Kragen (1995) 112.p.
Igaz a köztisztviselők 70 %-át az önkormányzatok foglalkoztatják. Lásd: Ferenczy Endre: Helyi adók külföldön. In: 
Önkormányzatok által kezelt adók. Bp, 1999.453.p.

81 Kragen (1995) 120.p.

so
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államban, konkrétan Norvégiában szintén jelentős a települések adóbevétele, de itt ez nem az 

önállóan megállapított helyi adóikból származik, hanem az állam által szabályozott jövedelem- és 

vagyonadóból való részesedésükből. Az utóbbi megoldás nyilvánvalóan kisebb önkormányzati 
pénzügyi mozgásteret tesz lehetővé.

*
6. Az Egyesült Államok rendszere

A. Bevezetés:
Az 50 szövetségi államot magába foglaló USA-ban, mint föderatív államban is a helyi önigazgatási 
szervek képezik a demokrácia alapját. Több mint 83.000 a mi fogalmaink szerinti helyi 
önkormányzat működik itt és számuk a 70-es évektől folyamatosan nő82. Ezek az önkormányzatok 

öt típusba sorolhatóak:
- község (county),
- városi közösség (municipality),
- falusi közösség (township),
- iskolakörzet (school district) és
- egyéb körzetek (special districts), mint például a kikötői hivatalok, amelyeket tulajdonképpen 

egy konkrét feladat ellátására hoznak létre.
Mivel az amerikai alkotmány nem szabályozza az önkormányzati önigazgatást és a tagállamoknak 

sincs egy egységes önkormányzati alkotmányuk, az önkormányzatok többé-kevésbé különböző 

szabályok alapján működnek . Az USA-ban az egyes tagállamok hatáskörébe tartozik az 

önkormányzatokat érintő alapvető szabályozás megalkotása és ezek alapján alkotmányos 

rendszerüket tekintve - mivel témánk szempontjából nem bír jelentőséggel ezért most részletesen 

kifejtésre nem kerülő - 4 modell szerint működnek az önkormányzatok (town meeting system, 
mayor council system, comissioner system, council-manager system).

B. A helyi pénzügyekről általában:
Alapvető jellegzetesség, hogy a szövetségi állam önkormányzati ügyekre vonatkozó jogalkotási 
hatáskörének hiányában az USA-ban nincs egy egységes önkormányzati adóztatás, a szabályok 

tagállamonként, önkormányzatonként különbözőek.
A nagyszámú helyi önkormányzat súlyát jól érzékelteti, hogy a föderatív államok átlagának 

megfelelően az összes adóbevételből való részesedésük 17 %84. Azonban még a „korlátlan

82 Vö.: Péteri Gábor: Szövetségi és helyi pénzügyek az USA-ban. Magyar Közigazgatás, 1993/1.47-57.p.
83 Balázs István (1993) 327-348.p.

Forrás: Finanzbericht 1981, hrsg. V. Bundesministerium derFinanzen, Bonn, 310.p.84
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lehetőségek” országában is behatároltak az önkormányzatok pénzügyi lehetőségei. A különböző 

adóforrások szövetségi állam, tagállamok és önkormányzatok közötti megosztásában alapvetően a 

történelmi hagyományok játszanak szerepet. Ennek megfelelően megfigyelhető, hogy a 

progresszívebb és adózónként differenciáltabb jövedelemadók a szövetségi államot illetik meg, a 

forgalmi típusú adók a tagállamok költségvetésébe kerülnek befizetésre, a stabilabb, jobban 

tervezhető és degresszív jegyeket magukban hordozó vagyonadók pedig jellemzően az 

önkormányzati szintet illetik meg.
Az Egyesült Államokban a bevételek nagysága szempontjából a szövetségi adók mellett 
tradicionálisan jelentős a tagállami és a helyi adók súlya is. Az USA-ban a szövetségi állam mellett 
a tagállamok és az önkormányzatok is jogosultak adókivetésre. Az 1979-es alkotmány a szövetségi 
állam és a tagállamok adókivetési jogát a szuverenitás elvéből vezeti le, amely jogot csak a 

szövetségi állam vagy a tagállamok alkotmányos döntéseivel lehet korlátozni. Ezzel szemben az 

önkormányzatokat nem tekintik szuverénnek, ami abban is megnyilvánul, hogy az adókivetési 
jogukat a tagállami törvények és alkotmányok határozzák meg.
Az USA-ban érvényesül egy sajátos adózási technika, nevezetesen, hogy azonos adóalapokhoz 

különböző (szövetségi, tagállami illetve önkormányzati) költségvetésekbe kerülő bevételeket 
meghatározó adókulcsokat rendelnek85. Ez a fajta adózási technika teljesen idegen a magyar 

gyakorlattól, nálunk a különböző adónemek államháztartási alrendszerek közötti teljes 

megosztásáról folyik a vita, ritkán fordul az elő, hogy egyes befizetési kötelezettségekből több 

államháztartási alrendszer is részesedik egymás mellett.
Az is amerikai sajátosság, hogy megalkotásra került az önkormányzatok részére eev ún. adókódex. 
amelyben, a közvetett irányítás eszközeként részletesen leírják a helyben kivethető adófajtákat, sőt 
még konkrét felhasználási célhoz is köthetik a helyi forrásokat.

C. A helyi adókról:
A helyi adózási szabályok kialakításában az önkormányzatok nagyfokú autonómiát élveznek, 
aminek következtében a helyi adórendszerek igen nagy eltéréseket mutatnak. A helyi 
önkormányzatok bevételeinek mintegy 40 %-át teszik ki a saját adóbevételeik átlagosan, amiben 

nagyon nagy a települések közötti szóródás. Az amerikai önkormányzati rendszer és helyi 
költségvetés a helyi adózásra, azon belül pedig a történelmi hagyományoknak megfelelően a 

vagyonadóra (property taxi épül . A helyi adóztatásra egyébként a felsorolt öt önkormányzati típus 

egyaránt jogosult. Az adók kivetését a tagállamok alkotmányai és egyéb törvényei, valamint az

85 Sales taxes, Income taxes and Other Revenues, in: Management in Local Government Finanze, Washington, 1981. 
130.p

Gerhard Graf: Die fmanzwirtschaftliche Bedeutung dér deutschen Grundsteuer und der Property Tax h den 
Vereinigten Staaten. Der Gemeindehaushalt, 9/198S. 208-210.p.
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egyes önkormányzatok rendelkezései (charta) szabályozzák. A gyakorlatban az önkormányzatok a 

fiskális szempontból nem jelentős fogyasztási87 és fényűzési adók (selective sales and gross 

receipts taxes) mellett leginkább a vagyonadót alkalmazzák, de újabban a nagyobb városokban már 
jövedelem-, társasági-, iparűzési88 - és egyfázisú általános89 forgalmi adóval is lehet találkozni90.

A vagyonadózás alapvető jellemzője, hogy egységes előírások hiányában államonként és azon belül
önkormányzatonként is igen eltérő a szabályozás és ennek megfelelően a vagyonadózás gyakorlata
is. Vannak államok, ahol az önkormányzatok közötti feltűnő differenciák kialakulásának 

megakadályozása érdekében az adómérték 1 %-nál nagyobb mértékű emeléséhez a tagállam 

hozzájárulását írták elő91. A települési adómértékek egységesülése irányába hat azonban az a 

piacgazdasági tény, hogy az adózást piaci problémaként kezelő önkormányzatok megpróbálják a 

környező települések adómértékéhez igazítani a saját kulcsaikat, kedvezményeiket.
A vagyonadózás tárgyai alapvetően az ingatlanok, de szóba jöhetnek ingóságok, sőt akár személyes
vagyontárgyak is. A vagyonadózás egységesen értékalapú, értékarányos adózásként működik92. A 

rendszer központi eleme a vagyontárgy értékének a meghatározása, amire különböző 

vagyonértékelési technikákat dolgoztak ki (például magánházaknál a becslés a hasonló ingatlanok 

értékének összevetésén alapul; ipari, kereskedelmi létesítményeknél az újraépítés költsége a 

mérvadó; bérlakásoknál és bérbe adott irodaházaknál pedig a jövedelem tőkésítésével számolják ki 
a vagyontárgy értékét, azaz az adó alapját).

Amerikai sajátosság, hogy a vagyonadó mértékét a hazai, maximális mértéket tartalmazó 

szabályozással szemben szabadon, törvényi korlátok nélkül állapíthatják meg az önkormányzatok93.

Kérdésként vetődik fel ezek után, hogy mi az oka annak, hogy az adómértékek mégsem 

szabadulnak el? A magyarázatot az amerikai életstílus adja, mivel a statisztikák szerint az 

amerikaiak átlagban ötévente költöznek más településre és az új lakóhely kiválasztásában döntő 

szerepet játszanak a gazdasági szempontok. Ezen belül kiemelkedő helyen van az alacsony

87 A szövetségi állam nem alkalmaz általános forgalmi adót, hanem csak bizonyos termékekre külön fogyasztási adót. 
A községek különböző típusú és mértékű fogyasztási adókat vernek ki, nem egységes a gyakorlat, általában 7,5 és 
11,25 % közötti ezen speciális forgalmi adók mértéke (restaurant meals tax, hotel accupancy tax, consumer’s utility 
tax). Forrás: Herich György: Az USA, Nagy-Britannia és Ausztria adórendszere. Perfekt kiadó, 1995.65.p.
Sok önkormányzatnál a mi iparűzési adónkhoz hasonló járulékot (franchise tax) vetnek ki, amelynek alapja lehet a 
vállalkozás nyeresége, vagyona vagy a kifizetett bérek összege. Forrás: Sales taxes, Income taxes and Other 
Revenues, in: Management in Local Government Finance, Washington, 1981. lOl.p.

89 Önkormányzati általános forgalmi adó az 50 tagállamból 26-ban működik, az adó mértéke pedig 0,25 és 1 % között 
alakul. Érdekesség, hogy az adóigazgatási feladatokat döntően a tagállamok látják el, és a költségeik levonása utáni 
önkormányzati adóhányadot utalják át a települések javára Forrás: Sales taxes, Income taxes and Other Revenues, 
in: Management in Local Government Finance, Washington, 1981. 154.p.
Az amerikai önkormányzatok adóbevételei az alábbi megoszlást mutatják: 80,6 % vagyonadó, 5 % jövedelemadó, 
7,2 % általános forgalmi adó, 3,8 % fogyasztási, fényűzési adók és 3,4 % egyéb adók. Forrás: Management Policies 
in Local Government Finance, Washington, 1981. 57.p.

91 Forrás: Management Policies in Local Government Finance, Washington, 1981. 59.p.
92 Government Finance Satistical Yearbook, 1991-2004. London. 38.p.
93 Gerd Treffen Amerikanisches Kommunalrecht. München, 1984. 188.p.
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adóteher, a jó úthálózat, a megbízható rendőrség94. Amennyiben kedvezőtlen változások 

következnek be, akkor a polgár erre gyakran a lakóhelyének megváltoztatásával reagál.
Az amerikai önkormányzatoknál a helyi adóztatás súlya tehát a vagyonadóztatáson van, de mivel a 

bevételeiknek csak kevesebb mint a felét fedezik az általuk kivetett adók, ezért erőteljesen 

függenek a szövetségi állam és a saját tagállamuk mindenkori pénzügyi politikájától, amelyek 

arrafelé különösen változékonyak. Ez az oka annak, hogy a helyi önkormányzatok pénzügyi 
lehetőségei a megkívánt stabilitás mellett nagyfokú hullámzást mutatnak a föderatív állam és a 

tagállamok támogatáspolitikája alakulásának megfelelően.

7. Az ausztrál megoldás
A. Bevezetés:

Az eddigiek alapján úgy tűnhetett, hogy a föderatív államokban nagyobb az önkormányzati 
pénzügyi mozgástér és az önkormányzatok önigazgatási joga is jobban kifejezésre tud jutni. Az 

ausztrál föderatív szabályozás95 a bizonyítéka annak, hogy nem attól függ az önkormányzati 

önigazgatás tényleges megvalósulása, az önkormányzatok megfelelő pénzügyi ellátottsága, a helyi 
adóztatás jelentősége, hogy föderatív vagy unitárius államról van-e szó. Ehelyett a történeti 
gyökerek, az adott állam közigazgatási, pénzügyi rendszerének hagyományai a sokkal inkább 

meghatározóak.

Az önkormányzatok önigazgatási jogát az ausztrál alkotmány nem garantálja, az Önkormányzatok 

jogait a tagállamok „local government Act”-jei szabályozzák96. Az önkormányzatok igen 

korlátozott önigazgatási joga történetét tekintve nagyon fiatal, nincsenek meg az európai 
önkormányzatoknál meglévő középkori történeti gyökerei. Ausztrália korai benépesülését (1788) 
követően sem sokat fejlődött az önkormányzatiság eszméje, ami azzal magyarázható, hogy ebben a 

kontinensnyi országban Victoria és South Australia kivételével sokáig valamennyi tagállam 

fegyenctelepként funkcionált, ahol az önigazgatás elvére épülőkkel szemben a centralizált, erős 

kézben tartott önkormányzatokra volt érthetően szükség. Az önigazgatás kezdetei a 19. század 

közepére nyúlnak vissza, amikor a központi hatalom a távoli településeknek meghatározott 
feladatok (útépítés, ivóvízellátás) önálló ellátását és finanszírozását írta elő. Az önigazgatás ezt 
követően nagyon differenciáltan fejlődött az egyes tagállamokban, a legerősebb pozíciót a Victoria 

állambeli települések vívták ki, amely tagállamban egyébként is a legerősebb az európai hatás.

94 Az USA-ban sajátos módon a helyi rendőrség kiadásait az önkormányzatok finanszírozzák, ami egyébként a 
kiadásaiknak mintegy 30 %-át teszi ki. Forrás: Willi Weiblen: Kommunalpolitik in den USA, Das Rathaus 1982. 
418-425-p.

95 E rész megírásánál Michael App, Kommunale Selbstverwaltung und Kommunalfinanzen in Australien című 
munkájára támaszkodtam, lásd: Zeitschrift fiir Kommunalfinanzen, 1997/11. 321-322.p.

96 Balázs István (1993) 13-23.p.
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B. A helyi pénzügyekről, a helyi adókról:
Az ausztrál önkormányzatok legnyomasztóbb problémája a települési pénzügyek állapota. Ugyanis 

eltekintve néhány jelentéktelen díjtól (pl. építési engedély kiadásért vagy a szemétszállításért) csak 

egyetlen helyi adót vezethetnek be. az ún. községi adót (council rates-), amelyet a településen lévő 

ingatlanok értéke után fizetnek azok tulajdonosai és amelynek a mértéke 1 % és 4 % közötti97. A mi 
fogalmaink szerinti iparűzési adót vagy ehhez hasonló más adót nem ismer az ottani szabályozás. 
Ezek alapján nem meglepő, hogy az önkormányzatok a szövetségi állam és a tagállamok pénzügyi 
támogatásaira nagymértékben rá vannak ráutalva. A gyakorlatban ezek a támogatások döntően nem 

szabadon felhasználhatóak, hanem meghatározott célhoz kötöttek, ami szintén nem az 

önkormányzatiságot erősíti és amelyek által így a központi hatalom befolyásolni tudja a települési 
politikát. Ebben a rendszerben az önkormányzatok célja nem lehet más, mint legalább a szabadon 

felhasználható támogatások arányának a növelését elérni.

8. Összegzés
A nemzetközi kitekintés végére érve megkísérelem megfogalmazni a helyi adóztatás történetéből, 
valamint az azonos és eltérő technikáiból levonható fontosabb következtetéseket. Az a korábban 

általánosnak tekinthető felfogás, hogy a fiskális szempontból legfontosabb adóbevételek (személyi 
jövedelemadó, társasági adó, jövedéki adó, forgalmi adó) csak az államot illethetik meg már csak 

korlátozottan érvényesül, mivel az utóbbi időkben már az önkormányzatok is részesednek ezekből 
(gondoljunk a német önkormányzatok forgalmi adó és az alkotmányból is levezethető 

jövedelemadó részesedésére vagy a svéd önkormányzatok jövedelemadóztatási gyakorlatára). 
Meghaladottnak tűnik már az a vélemény is, hogy a helyi adók (sui generis adók) csak mint csekély 

bevételt jelentő ún. bagatell-adók funkcionálnak. E tekintetben mind a hazai, mind pedig egyes 

nemzetközi adatok azt mutatják, hogy ezek a korábban jelentéktelen bevételi források manapság 

már a helyi bevételek 10-30 %-át teszik ki.
A nagyobb bevételt jelentő adók alkalmazásának a lehetősége és a sui generis önkormányzati adók 

helyi bevételeken belüli növekvő aránya azonban magával hoz egy úi problémát, nevezetesen az 

önkormányzatok közötti igen jelentős pénzügyi különbségeket. Ez pedig a központi hatalomnak, az 

államnak jelent egy olyan úi feladatot, amelynek keretében gondoskodnia kell megfelelő pénzügyi 
kiegyenlítési mechanizmusokról.
További problémaként jelentkezik az önkormányzatok - a nagyobb adóztatás lehetőségének 

gyakorlásával óhatatlanul együtt járó - népszerűségvesztése és így megváltozhat a helyi lakosok 

önkormányzatokról alkotott véleménye.

97 App (1997) 321 .p.
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Megfigyelhető, hogy a brit és a skandináv modellben az önkormányzatoknak olyan komoly bevételi 
forrást jelentő adókat biztosítottak, amelyekből azok finanszírozni tudták a fejlesztési 
elképzeléseiket is. Németországban szintén jelentős adóforrásokat kaptak az önkormányzatok, de 

itt felismerték a nagy bevételt jelentő iparűzési adó (Gewerbesteuer) települések közötti torzító 

hatását is és ennek kompenzációjaként megteremtették az önkormányzatok részesedésének a 

lehetőségét a személyi jövedelemadóban, maid pedig az általános forgalmi adóban is. Mivel ezáltal 
a helyi közösségek bevétele is függővé vált a gazdasági fejlődéstől, így érdekeltek lettek az 

önkormányzatok is a gazdaság előrehaladásában, az általános gazdasági fejlődésben.
A helyi adórendszerek tradicionális elemei, a vagyonadók kapcsán iól látható, hogy fiskális 

jelentőségük visszaszorulóban van, fennmaradásuknak a stabilitásuk, ió tervezhetőségük az
alapvető indoka. Vigyázni kell azonban a túlzott mértékükre, mivel ez az egyéb adókból származó 

bevételek csökkenését eredményezheti a gazdaság szereplőinek ilyen esetben valószínűsíthető 

telephelyváltása miatt.
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III.

Az önkormányzati adóztatás hazai jogi kereteinek története

A helyi adóztatás jelenlegi hazai szabályainak és gyakorlatának még teljesebb megértéséhez 

és továbbfejlesztéséhez szükséges az is, hogy részletesen megismerjük, áttekintsük a helyi 
adóztatás és a helyi pénzügyek hazai történeti gyökereit, előzményeit is, amelyek hatással voltak 

illetve lehettek a mostani rendszer kialakulására.
A történeti háttér feltárása mindenképpen érdekes, hiszen választ ad arra a kérdésre is, hogy a 

korábbi időszakokban voltak-e és ha igen, akkor milyen jogintézményeink, amelyek az 

önkormányzati adóztatás hazai tradícióinak tekinthetők.
A visszatekintés az érdekességen túlmenően azonban egyúttal tanulságokkal is szolgálhat a 

helyi adóztatás rendszerének küszöbön álló reformja, nóta bene koncepcionális átalakítása során 

(gondoljunk csak az új közigazgatási középszint kialakítása problematikájának finanszírozási 
aspektusaira illetve a helyi adók központi adókkal való kapcsolatának aktuális újragondolására).

A jelenleg hatályos előírások szerinti önkormányzati adóztatás és helyi pénzügyek 

szempontjából közvetlenül az Alkotmánymódosításról szóló 1990. évi LXIII. tv. 3. §-a, az 

Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv) és a Helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 
(Htv.) tekinthető mérföldkőnek. Ezen előírások biztosították a helyi önkormányzatok számára az 

adóztatási jogot, megosztva ezzel az adóztatás monopóliumát az állam és az önkormányzatok 

között.
Egyúttal ezen jogszabályok teremtették meg azokat a jogi kereteket is, amelyekre épülve 

létrejöttek az új típusú, népképviseleti alapokon nyugvó, demokratikus választások 

eredményeképpen felálló helyi önkormányzatok. A korábbi szovjet mintára épült tanácsi 
szabályozási rendszerhez képest az új önkormányzati rendszerünk tulajdonképpen minden 

elemében eltérő jegyeket hordoz, amelyek közül a legfontosabbnak az tekinthető, hogy az 

önkormányzatok most már nem a központi kormányzati akarat adminisztratív végrehajtói, hanem a 

helyi hatalomgyakorlás tényleges letéteményesei, a helyi közösség akaratának megjelenítői.
Ennek a politikai értelemben biztosított helyi önállóságnak azonban csak akkor van igazi 

értelme és jelentősége, ha párosul egy, a pénzügyek, az adóztatás és a gazdálkodás térén is 

érvényesülő önállósággal, mert különben csak formálissá válik az alaptörvényben és a hozzá 

kapcsolódó jogszabályokban biztosított, egyébként a nemzetközi standardokhoz igazodó helyi 
önállóság.

E fejezet keretében azt próbáljuk meg áttekinteni, hogy az 1867-es kiegyezést követően 

milyen fejlődési szakaszokon mentek keresztül a helyi pénzügyek, a községi, a városi adóztatás,
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mennyiben tekinthetőek ezek előzményének egy, a mai értelemben vett modem önkormányzati 
pénzügyi rendszernek, adóztatásnak.

A behatóbb történeti visszatekintést nem tűnik célszerűnek távolabbi időkre is kiterjeszteni, 
mert ezzel egyrészt elkalandoznánk egy másik diszciplína, a jogtörténet területére, másrészt pedig a 

sok száz évvel ezelőtti adóztatási megoldások úgyis nélkülözik azokat a mai jogállami gyökereket, 
amelyek alkalmassá tehetnék őket egy modem adóztatási rendszer értékelésére, továbbfejlesztésére.

A magyar önkormányzatok finanszírozása a kiegyezéstől 1950-ig.
A történeti előzmények közül röviden megemlítendő, hogy a legrégibb mai értelemben is 

elfogadható adónak az 1342-ben elrendelt kapuadót tekinthetjük, amikor is minden olyan kapura, 
amin egy szénásszekér átmehetett, adót vetettek ki. Ebből fejlődött ki aztán később az állandó 

hadsereg létalapját szolgáló hadi adó és a vármegyei közigazgatást ellátó házi adó. Magyarországon 

1850-ben vezették be az osztrák adórendszert. Ezt megelőzően az adóknak az államháztartásban 

csak alárendelt szerepük volt, az állam legfőbb bevételi forrásait ugyanis a korona birtokai, az 

állam haszonvételei, a vámok, az illetékek és a jövedékek képezték.
A kiegyezés utáni magyar önkormányzati rendszer felépítését tekintve két fő önkormányzati 

típusra tagolódott. Egyrészt - ide tartoztak a települések túlnyomó többségükben - voltak az ún.
no

községek : másrészt pedig, magukba foglalva a vármegyéket, a népességszámban és gazdaságilag 

legerősebb ún. törvényhatóságok99.

Az önkormányzatok jogi szabályozása e két fő típusnak megfelelően történt, első alkalommal 
az osztrák-magyar kiegyezést követő években - nagyjából azonban a nyugat-európai országokkal 
egy időben - a törvényhatóságokról szóló 1870. évi 42. törvénycikk100., valamint a modem magyar 

községi közigazgatást megteremtő 1871. évi 18. törvénycikk útján. E törvényeket váltotta fel 1886- 
ban az .1886. évi 21. törvénycikk, (a törvényhatóságokról) illetőleg az 1886. évi 22. törvénycikk, (a 

községekről), amelyekre az volt a jellemző, hogy a helyi önkormányzati jogkör erősítése helyett a 

központosítási törekvéseket erősítette.
Budapest székesfőváros, tekintettel az ország életében betöltött kiemelkedő, központi 

jelentőségére és szerepkörére, már akkoriban is külön törvényi szabályozás alá tartozott (lásd az 

1872. évi 36. törvénycikket). A székesfővárosi törvény, valamint az 1886. évi önkormányzati 
törvények több módosítással (ezek közül is különösen fontos volt az 1929. évi 30. törvénycikk.,

1.

98 A község jogi fogalom. A köznyelv falut és várost ismer.” Magyary Zoltán: Magyar Közigazgatás. Bp. 1912.297.p.
99 „Törvényhatóság alatt a népességnek meghatározott területen, az önkormányzati elv szerint alkotott s elsősorban a 

közigazgatás feladataira hivaton testületét (Corporatio) értjük” Kmety Károly: A magyar közigazgatási és pénzügyi 
jog kézikönyve. Bp.1911. Grill kiadó. 82.p.
Ez a törvény nyilvánította a középkori szabad királyi városokat törvényhatósági jogú városokká.100
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valamint az 1930-as évek két fővárosi novellája) ugyan, de hatályban maradtak egészen a 

szocialista tanácsrendszer 1950-es bevezetéséig.

Sem az új törvények, sem a törvénymódosítások nem érintették azonban a magyar 
önkormányzati struktúra lényegét, amely az egész korszakon belül így változatlan maradt. Ennek 

megfelelően a községeknek három, a törvényhatóságoknak pedig két alfaja volt ismeretes. A 

községi körben elkülönítésre kerültek a kisközségek, a nagyközségek, valamint az ún. rendezett 
tanácsú városok. A kis- illetve nagyközségek differenciálódásának alapja a község anyagi 
teherviselésének mértéke volt, tudniillik, hogy saját erejéből képes volt-e önállóan teljesíteni a 

törvény által előírt feladatokat, vagy pedig az erőforrások korlátozottsága folytán szövetkeznie 

kellett-e a feladatok ellátására. A jelenleg hatályos Ötv. III. fejezetében szabályozott települési 
önkormányzati társulások előfutárának voltak ezek tekinthetőek.

A nagyközségek régebben mezővárosok vagy nagyobb falvak voltak, amelyek rendezett 
tanáccsal nem rendelkeztek, de a törvény által rájuk ruházott hatásköröket saját erejükből képesek 

voltak teljesíteni.
A rendezett tanácsú város elnevezést az 1929. évi 30. törvénycikk, a megyei város 

elnevezéssel váltotta fel.
Az 1937-es adatok szerint a kisközségek száma 2249, a nagyközségeké 1087, a megyei 

városoké pedig 45 volt.101.
Az önkormányzati struktúra másik részében a törvény kétféle törvényhatóságot ismert. 

egyrészt a vármegyét másrészt pedig a törvényhatósági jogú várost. A vármegyék száma 25, a 

törvényhatósági jogú városok száma pedig 10 volt a XX. század 30-as éveiben102.
„A községi háztartás volt a legkisebb közületi gazdaság, amelynek alanya a legszűkebb helyi 

közület. Bár lényegileg ugyanezen csoportba tartozott, de terjedelménél fogva már bonyolultabb 

volt a városi háztartás. Ezek körében már számos olyan szükséglet is felmerült, amely a 

községekben nem mutatkozott vagy legalábbis kisebb intenzitással lépett fel. A városi háztartásból 
közvetlen átmenetet találunk bizonyos magasabb rendű közületek, mint a törvényhatóságok 

háztartása felé. Maga a törvényhatósági háztartás némileg más jellegű, amennyiben más 

feladatokról kell gondoskodni a törvényhatósági háztartásban, mint az alsóbbrendű 

közületeknél.»103

101 Márffy Ede: A közháztartások gazdálkodása. Bp. 1937. 33.p. 
Márfíy (1937) 33.p.

103 Heller Farkas: Pénzügytan. Bp. 1943.24-25.p.
102
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A magyar önkormányzati struktúra előbbiekben vázolt főbb elemeinek témánk szemszögéből 
különös jelentősége van, minthogy az önkormányzatok finanszírozásának szabályai döntően nem 

általános jelleggel hanem önkormánvzat-specifikusan kerültek megállapításra.

Ezért a továbbiakban a finanszírozás kérdéskörét is kétfelé választva célszerű tárgyalni, 
sorrendben először a községek, majd a törvényhatóságok kerülnek megvizsgálásra. A 

fokategóriákon belül, ahol ez a vonatkozó szabályozás és a gyakorlati működés tényében 

szükségessé válik, külön fogjuk érinteni az egyes község-, illetőleg törvényhatóság-típusok 

speciális szabályozását, jellegzetességeit.
Valamennyi önkormányzati típusra igaz volt viszont az, hogy a törvények önálló104 háztartás 

vezetésére jogosították fel őket, tehát önállóan állapíthatták meg költségvetésüket és 

gondoskodhattak annak a végrehajtásáról.
Az önkormányzati pénzügyek fontosságának igazolására álljanak Kmety Károly sorai105, 

amelyek ma is megszívlelendőek.
Érdemes felidézni, hogy idézett müvében Márffy Ede miként vélekedett már 1914-ben az 

önkormányzati önállóságról. Eszerint ”... a törvényeink által biztosított önállóság sem elméleti, sem 

pedig gyakorlati szempontból nem kifogásolható. A pénzügyi tudomány régen eldöntötte már, hogy
Éppen ezért az önkormányzatok állami 

segélyezésének kiteijesztését, különösen egyéb önálló bevételi források elvonása mellett, nemcsak, 
hogy nem helyeselte, de egyenesen aggályosnak tartotta Márffy.

az egyedüli helyes állapot csakis ez lehet106.”

A részletekbe történő elmélyedés előtt fontos röviden a finanszírozás kifejezés értelmezéséről 
is néhány szót ejteni. Ugyanis, mint ahogy majd látni is fogjuk, itt korántsem arról van szó, hogy a 

paternalista állam magára vállalta volna az önkormányzatok minden anyagi gondját, s generózus 

módon gondoskodott volna azok folyamatos pénzellátásáról. Ebből az aspektusból nézve inkább 

önfinanszírozásról illene beszélni, tekintettel arra, hogy az állami segélyezés de hire csak 

szubszidiárius eszközként, kiegészítő lehetőségként állott fenn107. Az állami támogatások lényegét
_ i no

Márffy Ede abban látta, hogy az önkormányzati gazdálkodásban is érvényesíteni kell a „különös” 

helyi érdekeltség elvét, és ezt úgy értelmezte, hogy „autonóm hatáskörben gondoskodnak a

104 Márffy Ede: A magyar városok háztartásának joga, Bp. 1914. 56.p.
105 „Azon jogszabályok, melyek a helyhatósági önkormányzat két egyetemes jelentőségű alakulatának, a községnek és 

törvényhatóságnak gazdálkodását, pénzügyét vagy ami ezekkel - mint funkció - ugyanegy, háztartását 
meghatározzák, önkormányzati (közigazgatási) jagunk nagyérdekő részét képezik.” Kmety ( 1911) 217.p.

106 Márffy (1914) 57.p.
A magyar önkormányzatok az első világháború után állami hozzájárulásra tarthattak igényt bizonyos közfeladatok 
ellátására. A nálunk elfogadott elvet Heller Farkas így magyarázta: „Az önkormányzatok önkéntes és kényszerű 
kiadásai közül az utóbbiakkal történt túlterhelés miatt az állam a területi önkormányzatokat a szükséges mértékben 
támogatja.” Forrás: Heller (1943). 93. p
Márffy Ede: A magyar pénzügyi jog kézikönyve, Bp. 1930.41-42. p.

107
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bevételek előteremtéséről és a szükséges kiadások fedezéséről”, az állam pedig hozzájárul 
„bizonyos” kiadásaikhoz.

Összességében véve mégis megfelelőbb a finanszírozás kifejezés használata, mivel az 

önkormányzatok önfinanszírozása meglehetős részletességgel megállapított jogi normák égisze 

alatt zajlott, számos vonatkozásban - és ez különösképpen a törvényhatósági önkormányzatokat 
illetően mondható el - felsőbb hatósági jóváhagyáshoz kötötten.

a. A községi önkormányzatok finanszírozása;
Az 1871. évi 18. törvénycikk 22. §-a szerint „A község: (a) saját belügyeiben határoz és 

szabályrendeleteket (statútumokat) alkot; (b) határozatait és szabályrendeleteit saját választott 
elöljárói és közegei által hajtja végre; (c) rendelkezik a község vagyona felett; (d) községi adót vet 
ki éshaitbe:...”

Valamennyi önkormányzat esetében az volt a főszabály, hogy a községi lét, a községi ügyek 

igazgatása, a községi szolgáltatások kiadásainak fedezete - a lehetőségekhez képest - az 

önkormányzat saját ereiéből előteremtett forrásokból legyen finanszírozva. Ezzel kapcsolatban már 

a korabeli szakirodalom is az alábbiakat emelte ki: „Az önkormányzat rendszerének lényegéből 
következik, hogy az autonóm helyközösségek helyi érdekű szükségleteiket saját bevételeikből 
födözzék—”. E bevétel pedig alapvetően a községi önkormányzati vagyon volt illetve szegényebb 

önkormányzatok esetében a vagyon kellett volna legyen. A községi vagyon a XVIII. sz. végéig 

Európa szerte a községi háztartásnak úgyszólván egyedüli bevételforrása volt. A község 

költségvetésének bevételi oldalát fedezni hivatott vagyontárgyak és vagyoni értékkel bíró 

jogosítványok az alábbiak szerint alakultak (természetesen e vagyontárgyak, s vagyoni értékű jogok 

tényleges megléte az adott község adottságainak, lehetőségeinek függvényében alakult).
1. községi ingatlan vagyon (a törvény megfogalmazása szerint ebbe beleértve a 

„csonkítatlanul fenntartandó” községi törzsvagyon ingatlantárgyait is (ezek a mai 
terminológia szerint a forgalomképtelen önkormányzati törzsvagyon elemei);

2. községi üzemek, intézetek (ideértve ezek törzsvagyonát is);
3. az ún. készpénztőke vagyon;
4. a különféle értékpapírok;
5. egyes vagyoni értékű jogok, az ún. jövedelmeztethető jogosítványok; ezek közül 

külön is kiemelendőek az alábbiak:
a halászati jog,
a vásári helypénzszedési jog (ez volt az ún. piacpénz) 

az italmérési jog,

109 Mariska Vilmos: Az államgazdaságtan kézikönyve. Bp. 1905. 648.p.
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kövezet-vámszedési jog, 
a hídvámszedési jog, 
rév vámszedési jog, valamint 
kikötői vámszedési jog.

6. Egyes használatra átengedhető községi ingó javak, amelyek közül a gyakorlatban 

különösen az alábbi kettő fordult elő, úgymint: 
a községi mérleg átengedése, illetve 

a községi tenyészapaállat(ok) átengedése.
A községi önkormányzat tulajdonát képező, s birtokában lévő vagyontárgyakból s vagyoni 

értékű jogokból képződő bevételi források mellett az önkormányzat rendelkezésére álltak még az 

államsegélyek különböző alapformái is. Az államsegélyek körét jellemzően az átengedett állami 
adó- és illetékbevételek képezték (ez nem tévesztendő össze azzal az államsegély-fajtával, amely
nem járt automatikusan, s amelynek forrását a majd még tárgyalásra kerülő ..Községek Segélyezési 
Alapjano» elnevezésű pénzalap biztosította). Az átengedett állami adó- és illetékbevételek a mai 
finanszírozási rend „megosztott” adóihoz álltak igen közel, az államsegély pedig a mai önhibájukon 

kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok kiegészítő pénzügyi támogatásához.

A közsési bevételek domináns elemét tehát a községi ingatlan és ingó vagyontárgyak, illetve a 

vagyoni értékű jogok „dolgoztatása”, hasznosítása jelentette. Ezért különösen fontos volt azon jogi 

normák pontos ismerete, amelyek a különféle vagyonelemek különféle hasznosítási módozatait 

(elidegenítés, bérletbe adás, használatra való átengedés, stb.) részletesen rendezték. E jogi normák 

lényegi pontjainak ismertetését az alábbi főbb szempontok szerint végezzük el:
a, a döntési fórum,
b, a községi vagyon bérbeadása,
c, a községi törzsvagyonra vonatkozó szabályok,
d, a leltározás előírásai, s végül
e, az ún vagyonbukás esete.

a, A különféle községi vagyonelemek tekintetében a választott közsési képviselőtestület111 

volt a döntési jogosítványok kizárólagos letéteményese, természetesen azok vonatkozásában,

110 Az 1929:II.tc. létesítette, amelyből a belügyminiszter a pénzügyminiszterrel egyetértésben részesíthette segélyben 
azokat a községeket, amelyek rendes kiadásaikat nem tudták fizetni a később tárgyalandó 50 %-os pótadóból vagy 
elemi csapás miatti adótörlések miatt kerültek ilyen helyzetbe. Lásd erről: Magyary (1942) 498.p.

111 A képviselőtestület felét a községi választók választották, a testület másik fele a legtöbb egyenes állami adót fizető 
községi lakos, a virilisták. Névsorukat az adójegyzék alapján évente állapították meg. De nem kerülhettek be a 
virilisták névjegyzékébe például azok, akik nem magyar honosok voltak vagy írni, olvasni nem tudtak. A virilizmus 
intézménye korlátozta a magyar községi önkormányzat demokratikus legitimációját.
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amelyek a községi települést illették meg. A törvény erejénél fogva a községi képviselőtestület 
hatáskörébe az alábbiak tartoztak:

általános rendelkezési jog a községi vagyon felett;
a községi vagyon elidegenítése, ennek külön „minősített” esetét képezték már 

akkor is a községi törzsvagyon értékesítésével kapcsolatos ügyek; 
új vagyontárgyak beszerzése, beruházási döntések; 
a községi vagyon haszonbérleti szerződés keretében történő hasznosítása; 
egyes községi vagyontárgyak (pl. a községi erdő és legelő) használati díjának 

megállapítása; valamint
a közköltségek, azaz az éves költségvetésbe felvett kiadási előirányzatok 

fedezése után megmaradó jövedelemnek a felhasználása, esetlegesen a 

lakosság közötti segélyek formájában történő felosztása.

A községi képviselőtestület fentebb felsorolt hatásköreiben hozott döntés azonban sohasem 

vált automatikusan véglegessé, jogerőssé. Néhány esetben a törvény a felettes vármegyei 
törvényhatóság jóváhagyását írta elő a jogerő bekövetkeztéhez, illetőleg valamennyi esetben 

jogában állt bármely! helyi, községi illetőségű polgárnak a képviselőtestületi határozattal szembeni
fellebbezés benyújtása. Ez utóbbi esetkörben a fellebbezést a döntéshozatalt követő 30 napon belül 
lehetett benyújtani az illetékes vármegyei törvényhatósághoz. Lényegi eleme volt a 

szabályozásnak, hogy a képviselőtestületi döntés a fellebbezésre nyitva álló 30 nap alatt nem volt 
végrehajtható, s a 30 nap eltelte után is csak akkor, ha ellenében nem nyújtottak be fellebbezési 
kérelmet. A fellebbezés tehát halasztó hatállyal bírt a képviseleti döntés végrehajtására 

vonatkozóan. A beérkezett fellebbezési kérelmek elbírálása a közgyűlés (1930-tól a 

törvényhatósági kisgyűlés) hatáskörébe tartozott.

A vármegyei jóváhagyás kikötése, mint már korábban utaltunk rá, csak egyes községi 
képviselőtestületi döntések vonatkozásában volt előírás. Ezek az alábbiak voltak: 1. a községi 
vagyon elidegenítése 2. új községi vagyon megszerzése és végül 3. haszonbérleti szerződés 

megkötése. Mindhárom esetben a jóváhagyásra felteqesztett községi határozatok kérdésében a 

soron következő törvényhatósági kisgyűlési ülésen kellett dönteni. Ennek elmaradása esetén, 
miként a törvény fogalmaz: „ a község határozata hallgatólag helybenhagyottnak tekintetik és 

végrehajtható”.
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Fontos tudnivaló még, hogy a törvényhatósági kisgyülés jóváhagyást elutasító határozata 

ellen a községi képviselőtestület 15 napos határidőn belül felülvizsgálati kérelemmel fordulhatott a 

belügyminiszterhez.

b, a községi vagyon növelésének, szaporításának elsődleges eszköze a haszonbérlet 
jogintézménye volt. A haszonbérleti szerződés megkötése, azaz a községi vagyontárgy bérbeadása 

főszabály szerint árverés útján ment végbe. Árverés nélküli bérbeadásra akkor kerülhetett sor, ha a 

meghirdetett árverés eredménytelenül végződött, vagy ha a község valamely speciális érdeke az 

árverés kizárásával történő hasznosítást tette indokolttá. Az esetleges helyi visszaélések 

(tisztességtelen verseny) kiküszöbölése céljából azonban az árverés nélküli bérbeadás eszközéhez 

csak vármegyei törvényhatósági beleegyezés! birtokában lehetett nyúlni.

Az általános szabályokhoz képest szigorúbb feltételek vonatkoztak a hosszabb távú 

haszonbérleti szerződések megkötésére. Ha ugyanis a szerződés időtartama meghaladta a hat évet, 
akkor annak az érvényességéhez kellett a törvényhatósági kisgyülés jóváhagyása is, akár kifejezett, 
akár hallgatólagos formában.

c, Ahogy már megemlítésre került, a községi törzsvasvonra (ideértve a községi felügyelet 
alatt álló intézetek törzsvagyonát is) nézve a törvény úgy szólt, hogy az „csonkítatlanul 
fenntartandó”. Mégis, kivételes esetekben volt lehetőség e körbe tartozó vagyontárgy 

elidegenítésére, lényeges átalakítására vagy felosztására is. Az erre vonatkozó képviselőtestületi 
döntés jogszerűségéhez azonban speciális eljárási természetű érvényességi kellékek voltak 

szükségesek. Egyfelől a határozathozatal név szerinti szavazás formájában kellett megvalósuljon, 
méghozzá az összes! (tehát nem csupán a jelenlévő) képviselő többségének egybehangzó 

szavazatával; másrészt pedig az ily módon meghozott döntés csak a törvényhatósági kisgyülés 

jóváhagyásával, illetve az esetleges állampolgári fellebbezés elutasításával válhatott végérvényessé.

d, A községi vagyonnal összefüggő jogi szabályozás fontos eleme volt a leltározási 
kötelezettség törvényi előírása. Eszerint minden évben leltárt kellett felvenni a község teljes ingó- 
és ingatlanvagyonár ól. Egy további előírás szerint az éves leltárakat a községi zárszámadáshoz 

(annak mellékleteként) kellett csatolni.

e, Előfordult, hogy a község a sikertelen gazdálkodás, vagy valamely elemi csapás vagy más 

ok (ahogy a törvény fogalmazott: „egyéb balsors”) következtében a csőd, a vagyonbukás szélére 

került. Ez esetben helye volt a községi önálló vagyonkezelési jog felfüggesztésének és a teljes
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vagyon zárgondnok kinevezésével eszközölt zárlat alá helyezésének. A szükséges intézkedések 

elrendelésére akár a község kérelme alapján, akár hivatalból az alispán volt jogosult.

A községi ingatlan- és ingóvagyonnal való gazdálkodásból, valamint a vagyoni értékű 

jogosítványokból származó jövedelmeken túlmenően akadtak még más források is a községek 

bevételi forrásainak gyarapítására. Ezek egy része lényegében államsegélyként, állami 
támogatásként minősíthető (átengedett bevételek), míg a másik része a különböző törvényekben112 

megengedett bevételeket jelentette. A teljesség igénye nélkül álljon itt néhány e körbe sorolandó 

községi bevétel:
átengedett állami általános kereseti adó (1922-től ennek teljes egésze
önkormányzati bevételt képezett);
átengedett állami italmérési engedély illeték;
átengedett állami szeszesital-forgalmi illeték;
községi sör- és szeszfogyasztási adópótlék;
községi bor- és húsfogyasztási adó;
adóbehajtási illetékek;
a marhalevelek kiállításáért és átírásáért járó díjak; 
az anyakönyvi kivonatok kiállításáért szedhető díjak; 
a községi kötelékbe, az ún. községi illetőségbe való felvételért beszedett 
díjak;
a községi ingatlanok után járó vagyonátruházási illetékek;
az állami forgalmi adó kezeléséért juttatott részesedés összege, továbbá
azún. ipardíj.

A község kiadásainak fedezése céljából jogosult volt valamely pénzintézettől kölcsön 

felvételére. Kölcsönfelvételt - mint a községi költségvetés módosítására szolgáló eszközt - csak a 

vármegyei törvényhatóság előzetes jóváhagyásának birtokában lehetett kérni.

Végül, de nem utolsó sorban szólnunk kell a községi közmunka kötelezettség intézményéről, 
mint a községi bevételi források egyik naturális formájáról is. Jogi szempontból tekintve a községi 
közmunka kötelezettséget az 1890. évi 1. törvénycikk rendszeresítette. Eszerint a községi lakosok 

kötelezhetőek - törvény által kijelölt keretek és határok között - a köz érdekében teljesítendő kézi - 

vagy szekeres munkálatok végzésére. A közmunkára kötelezett személy választhatott a között,

1,2 Lásd az 1899:VI.tvcikket a bor-, hús-, szeszfogyasztás adóztatására.
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hogy kötelezettségének természetben tesz-e eleget, vagy (ha azt anyagi körülményei megengedték) 
pénzben váltja meg. További lényeges rendelkezés volt e körben az, hogy mind a konkrét 
munkavégzés, mind a pénzmegváltás bevétele kizárólagosan meghatározott felhasználási célokra 

volt fordítható, úgymint a községi utcák, védőgátak, közlekedési vonalak és eszközök fenntartása.

A községi, városi adókról:
Az önkormányzati költségvetésben az összes bevételek között az adóknak volt a legnagyobb 

jelentősége . A különböző illetékek és járulékok rendszere csak hiányosan volt kialakítva, a 

település vagyonából származó jövedelem pedig a legtöbb esetben a kiadásoknak csak töredékét 
fedezte.

A községek jogosítva voltak mind egyenes, mind pedig forgalmi114, fogyasztási adók 

beszedésére. Ezen adónemek beszedése vagy községi pótadó, vagy pedig önálló községi adó 

formájában történhetett.
A községi közigazgatási és közszolgáltatási tevékenységek költségeinek fedezetére tehát a 

bevételi források igen széles köre állt a képviselőtestületek illetve az önkormányzatok 

rendelkezésére. Mégis igen gyakran előfordult, hogy valamely község még a megfelelő 

vagyonkezelés és gazdálkodási management mellett sem tudta valamennyi kiadását jövedelmeiből 
finanszírozni. E helyzetre tekintettel a törvény115 lehetővé tette a községeknek, hogy lakosaikra 

pótadót116 vessenek ki. A községi pótadóztatás intézményének alkalmazása egyébként nemzetközi 

gyakorlat volt, amit jól érzékeltetnek Mariska Vilmos sorai is117. A községi pótadó 

megállapításának és kivetésének szabályait a törvény igen szigorú keretek között rendezte. A 

pótadó bevezetésére csak a községi képviselőtestület volt jogosult, s erre is csak a finanszírozási 
hiányok megszüntetése céliából kerülhetett sor. Ez utóbbi feltételt biztosítandó a községi pótadó 

kivetésének végrehajthatósága a vármegye (törvényhatósági kisevűlés) jóváhagyásától függött. A
vármegye jóváhagyást megtagadó határozat ellen a községi képviselőtestület - 15 napos határidőn 

belül -felülvizsgálat céljából a belügyminiszterhez fordulhatott kérelmével.

113 A magyar kis- és nagyközségek bevételei 1934-ben az alábbiak szerint alakultak: Adókezelésből 40 %, 
Vagyonigazgatásból 18 %, Községi Segélyalapból segélyek 14 %, Tűzrendészetből 6 %, Közlekedésből 6 %, hogy 
csak a legfontosabb bevételi forrásokat emeljük ki. Forrás: Magyar Statisztikai Közlemények. 93. Köt. 1935. 89. p.

114 A forgalmi adókat a törvények illetékeknek neveztdc.
115 Lásd az 1886:XXII.tc. l29.§-130.§-át
116 „A pótadók általában minden megengedett községi célra igénybe vehetők s eltekintve attól, hogy bizonyos célok 

végett kivethető községi pótadók maximális mérve (pl. iskolai, óvodai pótadóké) törvényileg meg van határozva, a 
községi pótadóztatás mérve korlátozatlan, úgy, hogy a pótadók meg is haladhatják a pótlékolt egyenes állami 
adókat.” Kmety (1911) 222.p.

1,7 „Az utóbbi évtizedek folyamán annyira megsúlyosodtak Európa müveit államaiban a községi adók, hogy sok 
nagyobb városban az állami egyenes adók összegét közelítik, meg; sőt olyan községek is vannak, amelyekben a 
községi adóteher az állami egyenes adók nagyságát meghaladja.” Mariska Vilmos (1905) 653.p.
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Ha pedig a vármegye a jóváhagyás kérdésében a legközelebbi kisgyűlési ülésen nem foglalt 
az ügy érdemében állást, akkor a községi pótadó kivetését jóváhagyottnak kellett tekinteni.

A törvény pontosan meghatározta a községi pótadó kivetésének alapiát, valamint az adó 

maximális kulcsát. Eszerint a községi pótadó alapjának meghatározásánál az 1. állami földadót, 2. a 

házadót, 3. a társulati adót, valamint 4. a tantiemadót118 (a mai terminológia szerinti osztalékadót) 

kellett számításba venni119. Az így kalkulált összeg legfeljebb 50 %-áie terjedhetett a pótadó 

alapesetben. A pótadó tulajdonképpeni adóalapja a fenti adótárgyak hozadéka, ezért kizárólag a 

hozadéki adók jellegével bírt. A községi pótadó értelemszerűen nem oszlott meg egyenletesen a 

helyi adófizető polgárok között, hanem - hasonlóan az alapul szolgáló rendes adókhoz - az egyes 

adótárgyak meglétéhez és nagyságához igazodott. Amennyiben azonban az így befolyó pénzösszeg 

sem fedezte volna a kötelező közigazgatási és közszolgálati tevékenységek felmerülő költségeit, 
úgy a község egyfelől az általános kereseti adó kulcsát 50 % fölé is emelhette. E rendkívüli 
intézkedés joghatályos megtételéhez azonban már nem volt elegendő a törvényhatósági jóváhagyás, 
mivel az alkalmazhatóságáról felsőbb szinten, a belügyminiszter és a pénzügyminiszter

egyetértésben döntöttek. A gyakorlatban a pótadók kivetési kulcsai igen nagy szélsőségek között 
alakultak. 120

A fentebb ismertetett szabályok célja az volt, hogy a település polgárait az érdekeltségeik 

arányában a városi közterhekhez való hozzájárulásra kötelezze. A szó szoros értelmében vett 
„céladóztatást” azonban így sem sikerült megvalósítani. A probléma magva egyrészt az volt, hogy a 

községi pótadórendszer teljes egészében az állami egyenes adó rendszertől függött, másrészt pedig 

az egyenlő közteherviselés elvének megsértése, aminek érzékeltetésére álljanak Kmety 

gondolatai121.

118 Ez az adónem a vállalatok igazgatósági és felügyelő bizottsági tagjai, ügyvezetői, vagyis a vezető állást betöltő 
tisztviselői részére bármilyen elnevezés alatt juttatott javadalmazásokat és egyéb olyan bizalmas kiadásokat tette 
adókötelessé, amelyeknek a mibenlétét a vállalat nem tárta fel és amelynek a kifizetését nem igazolta és a havi 120, 
illetve évi 1440 pengőt meghaladta az összege. Lásd erről: Bojkó Béla: Magyar adórendszer és adópolitika 1919- 
1945. Bp. 1997. Püski kiadó 121.p.

119 Érdekesség, hogy a fenti adókból a folyó évben kivetett (és nem a fizetett, nem a fizetendő) adó után lehetett a 
pótadót előírni, tehát például az ideiglenes házadómentesség esetén is fizetni kellett pótadót, mert a házadó ebben az 
esetben is kivetésre került.
„A községi adók kivetési kulcsa 0-572 % között mozgott. Ez azt jelenti, hogy míg van Magyarországon oly boldog 
község, ahol községi pótadót egyáltalán nem kell fizetni, addig van oly sajnálatra méltó község is, ahol a községi adó 
az állami adót csaknem hatszorosan felülmúlja. A községi pótadót nem ismerő irigylendő községek között a 
legboldogabb Meczenzéf, a magyar Eldorádó, ahol a községi képviselőtestület több évben hozott olyan határozatot, 
hogy nemcsak községi pótadót nem vet ki, hanem még ezen felül a községi törzsvagyon jövedelméből fedezi 
lakosainak állami adóit is. Az a szerencsétlen község pedig, amely 572 %-os pótadót kénytelen kivetni, Karlován.” 
Exner Kornél: Dolgozatok a magyar pénzügyi jog köréből. Bp. 1904. 248-249. p.

121 „Ez a jogállapot a közteherviselés egyenlékenységének érzékeny sérelmére vezethet, s tényleg vezetett is már 
hazánkban, mivel míg egynémely vagyonos község közigazgatási és szintén országos érdekű közművelődési terheit 
pótadó igénybevétele nélkül teljesíti, igen nagyszámú községünkben a községi lakosok és birtokosok az egyenes

120
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A községi pótadók egyéni kivetését a községi vagy körjegyző eszközölte, amely ellen a 

közigazgatási bizottsághoz lehetett fordulni, amely az 1883. évi 25. törvénycikk szerint az e célra 

alakított küldöttségben határozott. Az 1896. évi 26. törvénycikk 34. §-a szerint a községi pótadónak 

az egyes adófizetőkre való kivetése és beszedése, illetve a pótadómentesség tárgyában hozott 
közigazgatási bizottsági határozatok ellen a közigazgatási bírósághoz lehetett fordulni.

A tévesen befizetett községi pótadók 3 év alatt voltak visszakövetelhetőek az 1897. évi 341. 
számú közigazgatási bírósági határozat szerint.

Már az akkori adórendszer is ismerte, alkalmazta az adómentesség intézményét. így a 

pótadók alól személyes alapon mentesek voltak például az állami hivatalnokok122, a katonák, a 

néptanítók, a jegyzők, a lelkészek, tárgyi alapon pedig például a pénzintézeteknél elhelyezett 
összegek utáni tőkekamatadó123. Ezeken kívül helyi rendelet is biztosíthatott adómentességeket!

Sok tekintetben eltérő szabályok vonatkoztak a megyei városok közé besorolt községek 

pótadó-megállapítási jogosultságára. E községi körnél már nem szembesülhetünk az alapul szolgáló 

adónemek, azaz az érdekeltségi tényező szerinti pótadóteher-megosztással. E városokban ugyanis 

egyenletesen, a föld-, ház-, kereseti és tantiemadók után százalékosan állapíthatták meg az 

adókulcsot. További fontos eltérés, hogy amíg a kis- és nagyközségek csak az egyenes adók 

tekintetében voltak jogosultak a pótadót kivetni, addig a megyei városok ezt a közvetett adókat 
illetően is megtehették - igaz, hogy ehhez már a kormány engedélyét is be kellett szerezniük. A 

kormány pedig csak akkor járult mindehhez hozzá, ha nem veszélyeztette az ipar és kereskedelem 

érdekeit. Ez pedig egy olyan szubjektív kategória, hogy a mindenkori pénzügyi helyzet 
mérlegelésével a kormány akár önkényesen is eldönthette a bevezetés kérdését.

A bevételi források körében a megyei városoknak egyébként is voltak bizonyos 

többletjogosítványai. Ekképpen a megyei városi képviselőtestület dönthetett úi helyi adónemek, 
önálló városi adók bevezetéséről, továbbá dönthettek arról is, hogy a város közigazgatási területén 

illetékeket, vámokat és helypénzeket szednek. Fontos követelmény volt azonban, hogy valamennyi 
felsorolt többletjogosítvány jogszerű gyakorlására csak kormányengedély birtokában kerülhetett 
sor. A kormány az ezekre vonatkozó engedélyeket hasonlóan a közvetett adókra vetített pótadóhoz, 
csak abban az esetben adhatta ki. ha a többletjogosítvány gyakorlása nem veszélyeztette az ipar és a

állami adók terhét megközelítő, sőt meg is haladó községi pótadókat viselnek, s ekképp a honlakosok a közigazgatás 
terheivel igen különbözöleg terheltetnek.” Kmety (1911) 222.p.

122 Lásd az 1894:IV.tc 15. §-át. Ezen komoly viták voltak, mivel a közteherviselés egyenlősége szempontjából elvi 
alapon nem lehetett ezeket megindokolni, hiszen az adómentességet élvező személyek ugyanúgy részesültek a 
városias élet előnyeiben illetve élvezték a helyi intézményeket, mint a többi polgár.

123 Lásd az 1888:VII.tc.-et
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kereskedelem érdekeit, továbbá, ha ezáltal a központi költségvetés bevételei semmilyen formában 

nem csökkentek.
A gyakorlatban a városok az önálló adóztatási jogukkal még akkor sem éltek, amikor a városi 

pénzügyek ezt indokolták volna. Ezen kísérelt meg változtatni az 1912. évi LVIII. törvénycikk. 
13.§-a, amely feljogosította a belügyminisztert, hogy amennyiben a városi háztartás érdekében 

szükségesnek találja, a várost önálló városi adó bevezetésére kötelezze! Erről az intézkedéséről a 

belügyminiszter az Országgyűlésnek jelentést kellett adjon. Az önálló városi adóztatás híveinek 

véleménye szerint az volt az előnye az önálló adóknak, hogy „az állami adórendszer 

fogyatékosságait és aránytalanságait kiküszöbölhetik, ellenben a pótadók az állami adókban foglalt 
igazságtalanságok és egyenlőtlenségek érezhetőségét még jobban fokozzák”124.

A községi formában működő önkormányzatok finanszírozásának következő fokozata akkor 

jöhetett szóba, ha a szóban forgó község nemhogy önnön erejéből nem tudta bevételeit a kiadási 
szükségletével azonos szintre hozni, de még a községi pótadó kivetése sem hozta meg a kívánatos 

eredményt. Az ilyen esetekre (amely egyébiránt a gazdaságilag igen gyenge kisközségek között 
fordult elő a leggyakrabban) szolgált (szolgálhatott) megoldásul egy külön e célra létrehozott 
pénzalap, az ún. Községek Fejlesztési Alapja. E pénzalap létesítését az 1929. évi 2. törvénycikk 

rendelte el, s a törvényszöveg értelmében valamennyi vármegyében funkcionált ilyen alap. Tehát 
megyénként külön-külön kezelték ezt a pénzügyi forrást. Az alapokból való pénzsegélyt azokban az 

esetekben lehetett igénybe venni, amikor a község a rendes és kötelező szükségleteit a pótadó 

kivetésével sem volt képes kielégíteni vagy amikor a község területén bekövetkezett elemi 
csapások következtében adótörlést kellett elrendelni, s ennek folytán keletkezett a működést 
veszélyeztető költségvetési hiány. A Községek Fejlesztési Alapjából történő segélyezés konkrét 
megvalósulása során a központi pénzösszeget a belügyminiszter (egyetértésben a 

pénzügyminiszterrel) utalta át a vármegyénként létesített megyei pénzalapokba, ahonnét a címzett 
pénzkiutalását az alispán teljesítette.

Végezetül indokolt még néhány szót ejteni a községi önkormányzati finanszírozás egy sajátos 

formájáról, amelyben egyes finanszírozandó önkormányzati feladatokat több község (rendszerint 
kisközségi egymással szövetkezve, társulva látott el. E feladat ellátási módnak a legismertebb 

példáját a körjegyzőségi jogintézmény szolgáltatta, emellett leginkább az orvosi, illetőleg az 

állatorvosi körök fordultak még elő. A közös feladatellátás finanszírozása nem kötődött közvetlenül 
az adott település lélekszámához, mivel a költségmegosztás alapját az adott községben kivetett

124 Mariska Vilmos (1905) 655.p.
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adók képezték. Ennek megfelelően a közös feladatellátásban részes községeket a közös költségek a 

területükön kivetett földadó, házadó, 5 %-kal számított általános kereseti adó, társulati adó és 

tantiemadó arányában terhelték.

b. A törvényhatóságok finanszírozása;
bl. Vármegyei törvényhatóságok:
A finanszírozás alapelve a törvényhatóságoknál is azonos volt a községi önkormányzatok 

körében alkalmazott princípiummal, nevezetesen, hogy a törvényhatóságok is maguk 

gondoskodjanak bevételeikről, s e bevételeikből fedezzék a kiadásaikat.
A dolog természeténél fogva nem kis eltérések mutatkoztak azonban a bevételi 

forrásszerkezet egyes elemeiben (ingó- és ingatlanvagyon), továbbá - s ez talán a legfontosabb 

differentia specifica - a vármegyei önkormányzati tisztviselők illetményének költségfedezeti 
megoldásában.

Ami a bevételi forrásszerkezetet illeti, magától értetődő, hogy egy vármegye esetében az 

önkormányzati vagyon komponensei nem kis mértékben tértek el a községi vagyon összetevőitől. 
Mindez eleve adódott abból a tényből, hogy amíg a község egy településre szervezett 
önkormányzat volt, addig a vármegye inkább területiségében volt megfogható. A vármegyei 
törvényhatóságok meghatározó vagyonelemeit az ingatlanok (és jellemzően nem a földingatlanok, 
hanem a házas ingatlanok) mellett az értékpapírok tették ki, s kevéssé vagy egyáltalán nem 

fordultak elő a községi önkormányzatoknál nevesített vagyontárgyak (pl. községi mérleg, legelő).
A felsőbb jóváhagyás jogintézménye viszont egyes esetekben a vármegyei vagyontárgyak 

tekintetében is előírásra került. A törvény alapján a törvényhatósági vagyon elidegenítéséhez, 
valamint új ingatlanvagyon megszerzéséhez kellett felsőbb szintű jóváhagyás. A törvényhatóság e 

tárgykörökben hozott határozatát, az abban foglaltakat részletesen alátámasztó indokolással 
egyetemben fel kellett terjeszteni a belügyminiszterhez. A miniszter a kézhezvételtől számított 40 

nap alatt nyilatkozhatott a vármegyei határozat jóváhagyása tárgyában, amennyiben ezt 
elmulasztotta, úgy a határozatot jóváhagyottnak tekintették és sor kerülhetett annak végrehajtására. 
Hasonló szabályozás érvényesült akkor is, ha a vármegyei törvényhatóság kölcsönt kívánt 
felvenni.

A vármegyei törvényhatóságok bevételi forrásszerkezetének legfontosabb eltérése a 

tisztviselők illetményrendszerének fedezetében volt megfigyelhető. Ex lege ugyanis a vármegyei 
törvényhatóságoknál alkalmazott tisztviselők rendszeres, állandó illetményeit a központi
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költségvetés (azaz az államkincstár) állta. Ennek nyilvánvaló indoka az volt, hogy - az 

önkormányzati feladatok jelenléte mellett - a vármegye egyik fő funkciója az állami (központi) 
közigazgatás közvetítése volt a megye illetékességi területén lévő községek (megyei városok, kis- 
és nagyközségek) irányába. Ilyen módon a tisztviselői illetmények költségfedezetét nem a 

vármegyei, hanem a központi költségvetés belügyminisztériumi költségvetési fejezetében 

szerepeltették.

Az aktív vármegyei alkalmazottak illetményének költségfedezeti megoldási módjával 
ellentétben viszont a vármegyei törvényhatóságot terhelte a törvényhatósági szolgálatból nyugdíjba 

vonult alkalmazottak nvugdíiiárandóságainak összege. A nyugdíjjárandóságok fedezése céljából 
minden vármegyében ún. vármegyei nyugdíjalap működött. A nyugdíjalap működtetése, a 

feltöltésről való gondoskodás a vármegye kötelessége volt.
A bármely okból bekövetkező esetleges vármegyei költségvetési hiányok (ideértve a 

vármegyei nyugdíjalap működtetése során fellépő hiányokat is) megszüntetésének eszköze, ha a 

pénzeszköz-átcsoportosítás útján nem volt megoldható, a vármegyei pótadó volt. A vármegyei 
pótadó kivetésének alapja hasonló volt a községi pótadó ismertetése kapcsán leírtakhoz, azaz az 

alap meghatározásánál - vármegyei méretekben - a földadót, a házadót, az általános kereseti adó 5 

%-os kulccsal kiszámított összegét, a társulati adót, valamint a tantiemadót vették figyelembe. A 

vármegyei pótadó alanyi körében azonban differenciáltak egyfelől a rendezett tanácsú városi (1929- 

től megyei városi) adófizetők, másfelől pedig a kis- és nagyközségi adófizetők között. A vármegyei 
törvényhatóság által a községek felé végzett munka (mind minőségi, mind mennyiségi értelemben) 
nyilvánvalóan jelentősen eltért a két jelzett önkormányzati kör vonatkozásában.

Ebből következően a megyei városi adófizetőknek csak a vármegyei központi alkalmazottak 

nyugdíjilletményéhez kellett hozzájárulniuk, miáltal a rájuk kirótt vármegyei pótadó összegét, a 

kis- és nagyközségi adófizetőkre kivetett pótadó összegéhez képest, alacsonyabb százalékban 

állapították meg. A vármegyei pótadó kivetéséhez - minthogy a költségvetés módosítását jelentette 

- be kellett szerezni a belügyminiszter jóváhagyását.
A (vármegyei finanszírozás nemcsak manapság, hanem a múltban is igen kemény politikai 

kérdés volt. Ezt tükrözi, hogy a megyék pótadó-kivetési jogát már a századforduló előtt megvonták 

és az csak a 20-as évek elejétől kapták azt vissza ismét. Ez összefüggött azzal, hogy a megye 

hatalmát vissza kellett szorítani - a főispán lett a teljhatalmú úr közigazgatási kérdésekben -, majd 

pedig azzal, hogy az ország gazdasági helyzetének romlása következtében a kormányzat a 20-as

125 Azért volt 5 %-ban limitálva a vármegyei pótadóztatás, mivel a vármegye önkormányzatának költségeit nagyrészt az 
állam viselte.
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években képtelen volt a megyéket egészében finanszírozni és így kénytelen volt a megyék pénzügyi 
önállóságát növelni.

Ezt a folyamatot jól fejezik ki a vármegyék költségvetésében az állami hozzájárulás %-os 

arányát kifejező következő adatok126 is:

Év Részarány
1910. 94,6 %
1914. 94,9 %
1920. 70,7 %
1923. 48,9 %
1928. 30,0 %

Külön kategóriaként létezett az ún. vármegyei útadóalap, amelynek célkitűzései a vármegye 

illetékessége területén található törvényhatósági utak építésében, kezelésében és fenntartásában 

fogalmazódtak meg. Az útadóalap tekintetében önálló költségvetést kellett összeállítani, amelyet 
előbb a közigazgatási bizottság állapított meg, majd a törvényhatósági útadó {mint külön pótadói 
kivetésével ellensúlyozták. Az útadó127 megállapításának alapja megegyezett a vármegyei 

pótadóval, tehát arra az adott költségvetési évet megelőző évben előírt egyenes adók (földadó, 
házadó, kereseti adó, társulati adó, tantiemadó) összege vonatkozott.

b2. Törvényhatósági jogú városok:

A törvényhatósági jogú városok finanszírozásával összefüggő alapelvek, gyakorlati 
megoldások s módszerek - mutatis mutandis - hasonlatosak voltak az előzőekben már ismertetett 
megoldásokhoz. Sőt számos ponton a törvényhatósági jogú városokra vonatkozó szabályok - annak 

ellenére, hogy a törvényhatósági és nem a községi törvényben kerültek rögzítésre - inkább a 

községi (és ezen belül is különösen a megyei városi) finanszírozás rendezése tekintetében mutattak 

fel rokon vonásokat a települési jellegből következően128.

Mindez persze érthető, ha arra gondolunk, hogy a törvényhatóságok e csoportja, a községi 

körhöz hasonlóan, ugyancsak települési önkormányzatokból állott, még ha nyilvánvalóan más

126 Forrás: A helyi önkormányzatok gazdálkodási rendszere az ezredfordulón. Szerk: Kara Pál. Bp. 2000. KJK Kerszöv. 
83. p.

127 Lásd: Takács György: Rendszeres magyar pénzügyi jog. Bp. 1936. Grill kiadó. 157.p.
128 A törvényhatósági jogú városok költségvetésén belül 30 %-ot, a megyei városok költségvetésén belül pedig 45 %-ot 

tettek ki az adóbevételek az 1934-es költségvetési évben. Forrás: Magyar városok statisztikai évkönyve, Bp. 1935. 
107.p.
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„súlycsoportba” is tartoztak azok. Mindezekre tekintettel a törvényhatósági jogú városokra 

vonatkozó sajátos szabályok az alábbiak szerint összeeezhetöek:

a, A törvényhatósági jogú városok bevételi forrásszerkezete, költségvetési hiány fedezésére 

szolgáló pótadó129 megállapítási lehetősége összességében véve ugyanarra a logikára épült fel, 
mint amelyre a korábban taglalt önkormányzatok rendszerén belül a városokra megállapított jogi 
normáké. Számos tekintetben azonos töröl fakadtak, így egyáltalán nem meglepő, hogy a 

törvényhatósági jogú városok finanszírozása a legnagyobb mértékben a megyei városok 

finanszírozási rendjével rokonítható. A megyei városi (községi) önkormányzatok bevételi 
forrásszerkezetének lehetséges elemeivel összevetve megállapíthatjuk, hogy a törvényhatósági jogú 

város finanszírozási rendje csupán két ponton tért el - egyik esetben pozitív, míg a másik esetben 

negatív irányban - az ott tapasztaltaktól.
Egyrészt a törvényhatósági jogú városokra nem terjedt ki a központilag vezérelt Községek 

Segélyezési Alapjának szervi-területi hatálya, e vonatkozásban tehát a magyar városok e szűk 

csoportjának - legalábbis elvileg - korlátozottabbak voltak a költségvetési hiány megszüntetését 
célzó lehetőségei. Másrészt ugyanakkor mindezt ellensúlyozandó, az 1924. évi 4. törvénycikk 

lehetővé tette a törvényhatósági joggal felruházott városi önkormányzatok számára, hogy egy 

önálló alapra helyezett külön községi adófajtát vezessenek be. amelynek kivetésére az állami 
jövedelemadó alapelveinek megfelelő módon kerülhetett sor.

b, A törvényhatósági önkormányzatok két alfaja között - témánk szemszögéből vizsgálva - a 

talán legjelentősebb választóvonal az önkormányzati tisztviselők illetményének kérdésköre volt. 
Mint láttuk a vármegyék esetében az aktív alkalmazottak illetményét központi állami forrásból 
fedezték. Ezzel szemben a városi törvényhatóságok alkalmazottainak javadalmazása terén a 

központi költségvetés semmilyen szerepet nem vállalt, az e körben felmerülő kiadási szükségleteit 
az adott törvényhatósági jogú város maga fedezte és költségvetésében maga irányozta elő.

c, Az 1886. évi 21. törvénycikk értelmében a törvényhatósági jogú városok pótadó kivetési 
joga nem szűkült le csupán az egyenes adókra, hanem a városi közgyűlés a pótadót a közvetett adók 

tekintetében is meghatározhatta. Ezen túlmenően a városi közgyűlés - a város közigazgatási 
területére szorítkozva - jogosult volt illetékek, helypénzek és vámok szedésére, továbbá - a 

törvényi normaszöveg szerint: ..az állam által igénybe nem vett úi adókat” vezethettek be. Ez utóbbi 
adókivetési jogkör gyakorlása azonban csak a kormány kifejezett engedélye alapján volt lehetséges. 
A kormány az erről szóló engedélyt akkor adhatta meg, ha - miután a város indokolással ellátott

m Lásd az 1886:XXI.tc. 14.§-át
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felterjesztését megvizsgálva, azt rendben valónak találta - az új adó kivetése nem csökkentette az 

állami költségvetés bevételeit, továbbá nem veszélyeztette az ipar- és a kereskedelem érdekeit.

d, Mind a városi, mind a vármegyei törvényhatóság fórumrendszerét tekintve értelemszerűen 

különbözött a községi önkormányzatoknál alkalmazott hierarchikus szabályoktól. A városi 
törvényhatóságoknál ugyanis - megegyezően a vármegyei törvényhatóságokkal - a központi 
közigazgatás (rendszerint, de nem kizárólagosan a belügyminiszter útján) volt jogosult a 

törvényben tételesen meghatározott városi törvényhatósági döntések jóváhagyására. A jóváhagyás 

jogintézménye a törvényhatósági döntés hatályosságára, végrehajthatóságára vonatkozó 

felfüggesztő feltétel volt, azonban alkalmazhatósága - az esetleges visszaélések megakadályozása 

érdekében - szigorú időhatárhoz volt kötve (általában 40 napot írtak elő). Az időhatár elmulasztása 

esetén a jóváhagyás megadását kellett vélelmezni. A finanszírozási tárgykörben az alábbi 
törvényhatósági jogú városi döntések szorultak felsőbb jóváhagyásra:

a költségvetés megállapítása;
a költségvetés módosítása (például községi pótadó bevezetése vagy a már 

említett új adónem bevezetése); 
az ingatlanvagyon elidegenítése; 
az új ingatlan megszerzése, és végül 
a kölcsönfelvétel.

Érthető okokból, az elvesztett háború és a világgazdasági válság következtében nem csak a 

vármegyei, hanem a települési önkormányzatok is kénytelenek voltak bevezetni a pótadókat. 
Kezdetben az 50 %-os pótadó mértéket nem szívesen emelték feljebb (pedig a jogi lehetőség 

megvolt rá), később azonban a finanszírozási problémák rákényszerítették őket erre, aminek 

következtében a településeknek már közel a fele elérte vagy meghaladta a 75 %-os pótadókulcsot a 

30-as évek derekára. Ez a magyarázata annak, hogy nemcsak a vagyonból, hanem az adókból 
származó bevétel tömege is igen jelentős volt az akkori Magyarországon, s ezáltal tudtak az
önkormányzatok önfinanszírozóvá válni.

c. Az átmenet évei:
1944 végére a magyar államgépezet tulajdonképpen „eltűnt” és ezzel párhuzamosan helyi 

demokratikus hatalmi szervek, ún. nemzeti bizottságok épültek ki.
Az önkormányzati közigazgatás helyreállítását a 14/1945. ME.sz.r. kezdte meg, amelyet 

1945. január 4-én hirdettek ki. Ennek kiegészítésére adták ki az 1030/1945. sz. rendeletet, amely 

részletesen szabályozta az önkormányzati igazgatást az 1950. évi tanácstörvény bevezetéséig.
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A parasztság anyagi helyzete 1947-48-ban igen nehéz volt. Ez megmutatkozott az 

adófizetések elmaradásában is. Az államnak azonban szüksége volt az adók útján befolyt 
jövedelmekre, így a beszedésükre végrehajtókat küldött. 1947 őszétől a községekben állami 
adóvégrehajtók jelentek meg, hogy az adóhátralékosoknál a zálogolásokat elkezdjék. A végrehajtók 

zálogolási jegyzőkönyveket vettek fel, és ezek alapján gyorsan foganatosították a végrehajtási 
eljárást. A végrehajtási eljárásra az ún. 3 éves terv megvalósítása érdekében volt szükség, de az 

államháztartás egyensúlyának a biztosítása is megkövetelte az adók befizetését.
A régi jogintézményekből egyre több meghatározó elem került kiiktatásra, többek között a 

virilizmus is. A meggyengült önkormányzati életet a pártállam kiépülése semmivé tette. A 

2224/1948. GF. határozat már tartalmazta azt az alapelvet, hogy az önkormányzati kiadások 

fedezetét egységesen és központilag kell biztosítani. E jogszabály szerint: ..alapelv, hogy általában 

csak az államnak van adóztatásra joga.” A 2499/1948. GF. határozat a fővárosra nézve is 

elrendelte, hogy a területén befolyó adókat teljes egészükben állami bevételként számolják el 
(együttesen kezelt adók, illetményadó, forgalmi adó, szeszes ital forgalmi illeték, fogyasztási adó és 

borfogyasztási adó). Megvalósult tehát az önkormányzati pénzügyek államosítása az élet egyéb 

területeihez hasonlóan.

2. A szocialista tanácsrendszer korszaka (1950-1990)
Az 1949. évi XX. tv. nyomán az államhatalom helyi szerveiként a szovjet típusú 

tanácsrendszert az 1950. évi I. tv. alapozta meg. A tradicionális önkormányzatokat, a korábbi 
finanszírozási rendet és adóztatást felszámolták a Népköztársaság államgépezetébe illesztett szovjet 
típusú tanácsrendszer kiépítésével.

A tanácsrendszerben nem volt megtalálható az önkormányzatiság három fő ismérve: a
politikai, a gazdasági és a jogi önállóság. Ennek oka a tanácsrendszer alapvető jellegzetességeiben 

található meg, konkrétan politikailag a monopolisztikus egypártrendszerben, gazdaságilag az állami 
tulajdon monopóliumában és a tervgazdálkodásban, jogilag pedig a hierarchikus állami 
szervezetben és a tanácsok működésében. A tanácsobiak nem volt tulajdonuk, csak kezelői voltak 

az egységes állami tulajdonnak. Vagyonhoz a rendszerváltást követően jutottak az Ötv. alapján, de 

ekkor már mint a tanácsok helyett megalakuló helyi önkormányzatok.
A területi önkormányzatok költségvetése 1950-től szerves része lett az állami 

költségvetésnek. Ez magába foglalta a községi üzemek és intézmények előirányzatait is a háztartási 
szükségleteken túlmenően. így gondoskodni kellett az adóhivatalok elhelyezkedési kiadásairól, a 

gazdajegyzők, a közellátási szervek, az általános iskolák, óvodák működési kiadásairól, az 

apaállatok fenntartásáról, a községi kórházakról, napközi otthonokról, bölcsődékről, 
szülőotthonokról és a hegyőrökről.
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Az állami költségvetés többféle beszerzést, vásárlást elvállalt a községek számára. így az 

apaállatok beszerzését, a dolgozók általános iskoláinak összes költségeit, az általános iskolák 

számára könyv és szemléltető eszközök beszerzését, a jegyzőkönyvgyakomokok segélyét, az állami 
és törvényhatósági útátkelési szakaszok fenntartásához a hozzájárulásokat.

A községi bevételek közül megszűnt a bor- és húsfogyasztási adó, a szesz- és sörfogyasztási 
adópótlék, a szeszesital forgalmi illeték, az okirati illeték, az anyakönyvi díj, a marhalevél kezelői 
különdíj, a szikvíz és vigalmi adó, a községi- és újjáépítési közmunka részesedés.

Községi bevétel maradt viszont a dobolási díj, az építési szemledíj, a mázsa díj, a piaci és 

vásári helypénz, a hússzemle díj, a vágóhídi díj, a komp- és révhasználati díj, a községi ingatlanok 

jövedelme és az ebadó.
A községi költségvetést öt példányban készítették el, amiből jóváhagyás után a községi 

elöljáróság, a járási főjegyző, a pénzügyigazgatóság pénzügyi osztálya, a Központi Statisztikai 
Hivatal és a megyei számvevőség kapott egy-egy példányt.

Az 1950-es évre a Népjóléti Minisztérium a községi szociális kiadások nagyobb részét nem 

vállalta, így azokat a községi költségvetésből kellett finanszírozni. A költségvetésben szerepeltették 

az óvodák, a napközi otthonok, a községi szegény- és szeretetházak személyi és dologi kiadásait, 
illetve a szegénygondozásra fordítható összegeket. Az étkeztetési akciók minisztériumi támogatása 

is megszűnt 1949 végére. A népkonyhák, az iskolai menzák kiadásait a községeknek kellett 
biztosítani.

Az állami és az önkormányzati költségvetések egyensúlyának biztosítása megkövetelte, hogy 

a lakosság a közadókat idejében fizesse be. A pénzügyminiszter a pénzügyi igazgatóságokhoz, az 

állami adóhivatalokhoz az adóvégrehajtás tárgyában rendeletet intézett. Ezt a rendeletet a 

belügyminiszter ismertette a törvényhatóságok első tisztviselőivel. Felhívta őket, hogy az 

önkormányzati alkalmazottak az állami végrehajtók működését a községekben, a városokban 

támogassák, hogy azok minél eredményesebben végezhessék el munkájukat.
Az 1950-ben létrehozott tanácsrendszerben - különösen az első négy évben - a tanácsok és 

szerveik nem rendelkeztek megfelelő gazdasági eszközökkel és önállósággal. Ez a szabályozás a 

tervgazdaság keretein belül egy totálisan központosított újraelosztásos rendszert hozott létre, 
amelyben a tanácsok a központi direktívák és keretszámok egyszerű végrehajtóivá váltak, szerepük 

ennek kialakításában és módosításában minimális volt. Az első tanácstörvény (1950. évi I. tv.) 
hatálybalépését követően rövid idő alatt nyilvánvalóvá vált hogy a tanácsi tevékenység gyenge 

gazdasági megalapozottsága a tanácsok fejlődésének az egyik fő akadálya.
A korabeli szakirodalom az akkori tanácsok önállósága és hatásköre kiszélesítésének alapvető 

akadályát a költségvetési tervezési és összeállítási módszerben látta. 1950-1954 között a tanácsok
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szerepe a költségvetési keretek kialakításában egészen minimális volt, véleményüket meg sem 

hallgatták és a központi feladatok kialakításakor nem voltak tekintettel a speciális helyi 
adottságokra. Ténylegesen a tanácsok a költségvetésüket teljes mértékben a központi szervek által 
kialakított keretszámok alapján állították össze és a legtöbb esetben még módosítási joguk sem volt. 
Ráadásul az éves költségvetés megállapításakor ebben az időszakban a tanácsok még nem ismerték 

a következő évben megvalósítandó beruházásaikat sem.
Alapvető kérdés volt annak az elvi tisztázása, hogy a szocialista állami berendezkedés 

keretein belül a tanácsok mennyiben rendelkezhetnek adóztatási joggal. Ehhez iránymutatást az 

akkori szovjet, bolgár, román és kínai Alkotmány adtak130, amelyek kifejezetten utaltak arra, hogy 

adókat csak törvénnyel lehet megállapítani, így az adóztatási jogkört fenntartották az államhatalom 

legfelső szervének. A helyi tanácsok csak derivatív adóztatási jogkörrel rendelkeztek ezekben az 

államokban, amely előírások természetesen a hazai jogi szabályozásban is tükröződtek. Ennek 

megfelelően a szocialista államokban a tanácsok csak külön törvényi felhatalmazás alapján voltak 

jogosultak helyi adók rendszeresítésérel31.

A második tanácstörvény 0954. évi X. tv.) bár az alapvető lényegi kereteken nem 

változtatott, de azért több pozitív változást hozott mind a költségvetés tervezésében, mind 

összeállításában. A tanácsok gazdasági és pénzügyi hatáskörének nagyobb arányú növelése 1954- 
ben indult meg az 1070/1954. (VIII.29.) Korm. sz. határozattal. Az 1066/1956. (VII.29.) Mt. számú 

határozat a második tanácstörvény alapján egységes jogszabályba foglalta a tanácsok és a 

végrehajtó bizottságok költségvetési gazdálkodással kapcsolatos összes jogait és emellett növelte az 

önállóságukat is. E jogszabály értelmében:

a, valamennyi tanács saját hatáskörben maga állapíthatta meg a költségvetését az 

Országgyűlés, illetve a közvetlen felettes tanács által megállapított kereten belül;
b, a költségvetésen belül évközben előirányzat átcsoportosítást hajthatott végre;
c, a költségvetés végrehajtását ellenőrizhette.
A szeszélyes politikai fordulatok mellett utat tört magának az önkormányzatiság szelleme132 - 

igaz deformáltan és torzultan, a maga hamisságával. Ekkor vetődött fel a helyi önkormányzatok 

pénzügyi megerősítésének igénye133, ezen belül is a helyi bevételi alap, a községfejlesztési adó

130 A szovjet alkotmány 14. cikkelye szerint az adókat és az illetékeket csak a Legfelsőbb Tanács állapíthatta meg. Az 
1954. évi kínai alkotmány 102. §-a „törvényben meghatározott adók” fizetéséről szólt. Az 1947. évi bolgár és az 
1952. évi román alkotmány is a legfelsőbb államhatalmi szervnek tartotta fenn az adómegállapítás jogát.

131 Például Lengyelországban a területi adókra és illetékekre vonatkozó 1955. évi 136. tvr, Romániában a helyi adók és 
illetékek megállapítására vonatkozó 1952. évi 18. tvr. és Csehszlovákiában a helyi illetékekre vonatkozó 1952. évi 
82. törvény.

132 Az 1958. évi I. tv a 7. § (2) bekezdésében a tanácsok bevételeinek forrásai között már az adórészesedést és a 
hozzájárulást is taxatíve felsorolta.

133 Jogi szempontból a helyi bevételek csoportosításának alapját a 2004/1958. (1.23.) Korm. határozat jelentette, amely 
a tanácsok bevételeit osztotta fel: saját bevételekre (intézmények, gazdálkodó szervek működési bevételeire, tanácsi
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(kofa) megteremtésével. Megmaradt azonban a megye centrikusság és változatlanul érvényesült az 

a szemlélet, hogy valamennyi tanácsi szint fó funkciója azonos, azaz a központi rendelkezések 

végrehajtása.

A második tanácstörvény felülvizsgálata az 1960-as évek közepén következett be. 1965 és 

1971 között több, átmeneti, kísérleti jellegű intézkedés került bevezetésre, amelyek a pénzügyi

gazdasági szférára is pozitív hatással voltak (pl. a közgazdasági szabályozókról szóló jogszabályok 

vagy a területfejlesztési irányelvekről szóló kormányhatározatok is). Ezek az előírások, 
jogszabályok többé-kevésbé beépültek a korábbiaknál lényegesen korszerűbb harmadik 

tanácstörvénybe. Kiemelendő, hogy a tanácsok 1968-tól a korábbi, egy évre szóló költségvetés 

mellett, öt évre szóló pénzügyi tervet is készíthettek, amely elősegítette a település átgondoltabb 

fejlesztését.
A harmadik tanácstörvény (1971. évi I. tv.l lényegében három fő cél megvalósítását volt 

hivatott támogatni:
- a gazdálkodási rendszer támassza alá a tanácsok önállóságát;
- a tanácsok számára biztosított pénzügyi források összhangban legyenek a 

területfejlesztési célkitűzésekkel;

- a bevételi struktúra változtatásával tartós egyensúly jöjjön létre a központi és a tanácsi 
pénzalapok között.

E törvény szerint a tanácsok gazdasági tevékenységük során a lakosság alapvető igényeinek 

kielégítéséről gondoskodnak. így a helyi tanács gondoskodott az alapfokú ellátásról, ami felölelte a 

bölcsődei, óvodai, általános iskolai, a napközi otthoni, a körzeti orvosi, a fogorvosi ellátást, de 

jelentette az alapvető kommunális igények kielégítését is, a közvilágítást, a szemétszállítást, a 

temetők fenntartását, az utak, hidak karbantartását. E feladatok ellátására a tanácsok vállalatokat, 
üzemeket hozhattak létre. A városi, városi jogú nagyközségi tanácsok feladatai a fentieken túl 
kibővültek az úgynevezett középfokú ellátással (középiskola, kollégium, kórház, stb.), amelyek 

nem csak egy település ellátását szolgálták.
Ezen feladatok megfelelő színvonalon történő ellátásához szükséges anyagi eszközök két 

nagy csoportra oszlottak: egyrészt az ún. szabályozott forrásokra, másrészt pedig az ún. 
érdekeltségi bevételekre (hozzávetőlegesen 90-10 %-os arányban).

a, A szabályozott források központi jogszabályokon alapuló kötelezettségek voltak, 

amelyeket konkrétan, a jogszabályok előírásai szerint kellett fizetnie egyrészt az igénybevevőnek

vállalatok nyereség befizetéseire), adórészesedésre és állami hozzájárulásokra. A pénzügyi politika törekvése az 
volt, hogy a szükségleteket a saját bevételek fedezzék elsősorban, s csak a további igényeket kelljen kielégíteni az 
utóbb említett forrásokból. A valóságban persze ezen utóbbi források túlsúlya volt a jellemző.
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(ezek voltak a működési bevételeké, másrészt az érintett lakossági rétegeknek (lakossági adók'), 
illetve a gazdálkodó szerveknek (vállalati, szövetkezeti adók). Ezeket a bevételeket részben az 

intézmények, részben a tanácsi szakigazgatási szervezet, részben pedig egy erre szakosodott 
központosított intézmény szedte be. A szabályozott források közé a következő források tartoztak:

1. működési bevételek: az intézményüzemeltetési bevételek (óvodai, bölcsődei térítési 
díjak), a szolgáltatások igénybevételéért fizetett ellenértékek (élelmezés, munkásszállás, 
szolgálati lakás, fűtés, melegvíz, stb.).

2. lakossági adók: azon lakossági adók tartoztak a szabályozott források közé, amelyeket 
részben a helyi tanácsi szervek állapítottak meg és szedtek be (pl. háztáji és kisegítő 

gazdaságok jövedelemadója), részben pedig a helyi tevékenységhez kötődtek, s 

megállapításukban részt vett a helyi tanácsi szakigazgatási szerv is {általános 

jövedelemadó) illetve a közigazgatási területen fekvő ingatlantulajdonhoz kötődtek (pl. 
házadó).

3. vállalati, szövetkezeti adók: ezeknek a forrásoknak kettős szerepük volt. Egyik oldalon, 
mivel megoszlottak a központi és a tanácsi költségvetés között, lehetőséget adtak arra, 
hogy a központi és a tanácsi költségvetés a vállalati, szövetkezeti gazdálkodás 

eredményességétől függően, de hasonló mértékben növekedjen. A másik oldalon pedig 

lehetővé tették, hogy a helyi tanácsok a feladataikat mind nagyobb mértékben helyben 

képződő forrásokból fedezhessék, illetve ha közvetve is, a helyi tanács érdekelt legyen a 

mind nagyobb vállalati, szövetkezeti eredmény elérésében. Ide tartozó adók voltak a 

mezőgazdasági nagyüzemek adói: úgymint a földadó (amit a föld minősége, aranykorona
értéke és művelési ága alapján határoztak meg); a jövedelemadó (a nagyüzemben elért 
egy főre jutó bruttó jövedelem alapján kellett ezt fizetni); a városi-községi hozzájárulás 

(ami az elért bruttó jövedelem 3 %-a volt). Szintén ide tartoztak a vállalatok, kisipari és 

fogyasztási szövetkezetek által fizetett adók, mint a kifizetett bérek utáni 10 %-os béradó, 
és az elért nyereség 15 %-át kitevő városi-községi hozzájárulás.

r

4. Állami támogatások: amelyeknek többrétű volt a szerepe és ezért különböző okokból 
válhattak a helyi tanács szabályozott forrásává. Többnyire közvetett úton, a megyei 
tanácsok klasszikus újraelosztó tevékenysége következtében jutottak el a források a helyi 
tanácsokhoz. Ezen kívül ide tartozott még az ún. fejlesztési fejkvóta is, amely az akkori 
egységes pénzalapon belül elsősorban fejlesztési célokat szolgált (az indokolt fenntartási 
kiadásokon felül). Mértékét a lakosságszámra vetítve határozták meg részben központi, 
részben pedig megyei szinten. Ez a feladatoktól függetlenül, a tanács közigazgatási 
határain belül élő lakosságszám alapján járt. A harmadik állami hozzájárulási formát 
pályázati úton lehetett elnyerni. Ennél lényegében arról volt szó, hogy a megyei tanács az
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általa meghatározott, legfontosabb, leginkább megoldandó fejlesztések megvalósításához 

támogatást nyújtott mindazon helyi tanácsok részére, amelyek ilyen célok megvalósítását 
tervezték. A pályázati rendszer nyílt, a középtávú terv készítését megelőzően ismert volt, 
így a helyi tanácsok már időben kalkulálhattak vele.

b, Az érdekeltségi bevételek közös jellemzője volt, hogy megszerzésük és 

nagyságrendjük döntően a helyi tanács és intézményei munkájától függött. Ebbe a körbe az 

alábbiak tartoztak:
1. Ár- és díjbevételek: ezek lényegében szintén intézményüzemeltetési célt szolgáltak, de a 

nagyságuk jelentős mértékben függött az intézmény jó vagy kevésbé jó munkájától. Ez a 

forrás képződhetett például árutermelésből, szolgáltatásból, bérleti díjból.
2. Üdülőhelyi díi: az üdülőhelyeket igénybevevők fizették ezt, amelynek a mértékét a 

központilag megállapított határok között a helyi tanácsok határozták meg.
3. Településfejlesztési hozzájárulás: ennek különlegessége abban állt, hogy megállapításáról 

előzetesen maguk a fizetésre kötelezettek dönthettek és igenlő véleményük esetében 

alkothatott azután rendeletet a helyi tanács. Ennek a kötelezettségnek a tárgya lehetett a 

lakás, az egyéb ingatlan, ha az egy főre jutó jövedelemszint egy minimális határ feletti 
volt.

4. Az említetteken kívül az érdekeltségi bevételek körébe tartozott még az út- és 

közműfejlesztési hozzájárulás, az építési telek eladásából és tartós használatba adásából 
származó bevétel, a lakás- és garázsforgalmazással kapcsolatos bevétel, a telek
igénybevételi díj, a telekadó, a költségvetési üzem nyereség befizetése, a bankhitel, a 

kötvénykibocsátásból származó bevétel és a tanácsi vállalkozásokból származó bevételek.
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A tanácsok bevételei az 1986-os évben az alábbiak szerint alakultak134:

Bevételek
megnevezése összege

(millió Ft-ban és %-ban)

Szabályozott források
Vállalatok városi és községi 
hozzájárulása
Béradó
Földadó

Lakossági adók, illetékek, 
forgalmi adó, honvédelmi hozz.
Költségvetési intézmények 
működési bevétele

26.345

13.287
1.789

10.874

6.701
Összesen: 58.996 (37 %)

Érdekeltségi bevételek:
Költségvetési intézmények ár- 
és díjbevétele
Gyógy- és üdülőhelyi díj
Településfejlesztési hozz.
Út- és közműfejl-i hozz.

Telekeladás bevétele

Lakásépítés-, forgalmazás bevétele 1.370
Telekhasználati díj
Hitelfelvétel, kötvénykibocsátás 2.324 

Átvett pénzeszközök 

Összesen:
Állami támogatás:

6.628
291

1.002
297

2.399

2.835

8.040
25.186
75.098

(16 %) 
(47 %) 

(100 %)Bevételek főösszege: 159.280

Korábban már megemlítésre került, hogy az ún. kiadásorientált rendszert a maga egészében 

a tanácsrendszerrel szokás azonosítani. Azonban, ha mélyebben vizsgáljuk meg a kérdést, akkor 
azt állapíthatjuk meg, hogy a közvetlen múltunk ebből a szempontból is sokkal differenciáltabb volt.

Az 1950-es és részben az 1960-as évekre valóban a „klasszikus” tervlebontás, a 

kiadásorientált támogatási rendszer volt a jellemző, amelyben semmiféle tanácsi önálló

134 Varga Sándor: Bevételi érdekeltség a tanácsok gazdálkodásában. Pénzügyi Szemle: 1987/7. 513.p.
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adóztatásról vagy pénzügyi önállóságról nem lehetett beszélni. A települések illetve egy-egy tanács 

feladatait és a kiadási színvonalának nagyságát - egy zárt alkumechanizmus keretében, a 

hierarchikus, alá- fölérendeltségi viszonynak megfelelően - az elöljáró államigazgatási szerv: a 

megyei tanács határozta meg. A rendszerben a hiánypótlás szerepét az állami, vagy felsőbb tanácsi 
támogatás elosztása töltötte be. Ennek megfelelően a helyi bevételi érdekeltség nem bontakozhatott
ki.

Az 1971. évi tanácstörvény azonban - főleg elveiben - már igazi önkormányzati elemeket is 

tartalmazott, valamint a pénzügyi szabályozó rendszer is megpróbált ilyen irányba módosulni. Főbb 

jellemzőit tekintve a szabályozó rendszer továbbra is kiadásorientált volt, de azért csökkent a 

központi előírások száma és erősödött a helyi bevételi érdekeltség is. A jó irányba indult 
folyamatok 1975 után megtorpantak, mivel a politika „visszarendezte” az előremutató átalakulást.

9

Úgy a gyakorlati szakemberek, mint az elméleti kérdésekkel foglalkozók egyaránt sürgették 

az 1980-as évek eleién a már szinte tarthatatlan helyzet megváltoztatását. Ennek következtében 

olyan „reformok” megvalósítására került sor, amelyeket az akkori kor embere forradalminak, 
korszakváltónak tekintett, de mai szemmel csak apróbb előrelépésként értékelhetjük. Ilyenek voltak 

az 1986. évi tanácsi szabályozórendszerben megjelenő új elemek, mint a fejlesztési fejkvóta, az 

érdekeltségi bevételek, a céltámogatás, de még ezek ellenére sem beszélhettünk pénzügyi 
önállóságról vagy önálló adóztatási jogról.

Annak ellenére, hogy az 1986-ban korszerűsített szabályozórendszer továbbra is 

ellentmondásosan működött és alapvetően kiadásorientált maradt, a bekövetkezett változások mésis 

már a forrásorientált rendszer előhírnökei voltak és a jövőt előkészítő gyakorlati kísérletet 
jelentették. Ugyanis az úi kiadásorientált pénzügyi szabályozás egészen más tartalmú volt, mint a 

korábbi. A helyi tanácsok normatív, illetve automatizmusokon nyugvó eszközökön keresztül 
irányozhatták elő pénzeszközeik döntő hányadát, így az intézmények működtetését szolgáló, 
valamint a népességarányos és a céltámogatásos fejlesztési lehetőségeket. Ezekre a pénzügyi 
fedezetet a szabályozott bevételek és az állami támogatás adta. Ezen felül minden tanács 

adottságától és kezdeményezőkészségétől függően juthatott hozzá egyéb érdekeltségi bevételekhez.
Mindezek alapján összefoglalva megállapítható, hogy a tanácsok általános, bevételt 

megállapító (adóztatási! joggal nem rendelkeztek, vagyis:
A, új bevételi forma megállapítására, vagy a meglévő bevételi nemek megszüntetésére egyik 

fokozatú helyi szerv sem volt jogosult. A tanácsok jogszabályalkotó hatáskörét az Alkotmány 43. § 

(2) bekezdése biztosította, önálló bevételi forma megállapítására azonban nem kaptak 

felhatalmazást. Volt azonban néhány olyan bevételi forma (pl. ebadó, telekadó), amelyek 

összegeinek megállapítása és az adó esetleges elengedése a helyi szervek hatáskörébe tartozott;

%
!; SL
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B, a helyi szervek által szedett bevételi fajták - beleértve a községfejlesztési hozzájárulást135 

is - központi államhatalmi vagy államigazgatási rendelkezésen alapultak;
C, a helyi szervek joga e területen csak arra korlátozódott, hogy végrehajtják - bár eléggé 

szűk keretek között - a központi szervek rendelkezéseit.

Ennek a korszaknak volt sajátos intézménye a településfejlesztési hozzájárulás (a 

továbbiakban: TEHOV amellyel annak speciális adókivetési módja miatt külön is foglalkozunk. A 

TEHO 1984. évi 12. tvr-rel történt bevezetése széleskörű társadalmi vitát váltott ki. Korábban egy, 
a TEHO-hoz hasonló adónem már létezett, de nem mindenki fizette, hanem csak a tulajdonnal 
bírók, azok, akik családi házzal, szövetkezeti- vagy öröklakással rendelkeztek, tehát akik döntően 

maguk gondoskodtak lakásukról. Akik pedig tanácsi bérlakásban laktak nem fizették azt az 

adónemet, holott a lakbér még a lakásfenntartási költségeket sem fedezte. Ugyanez más 

megközelítésben úgy nézett ki, hogy azokon a településeken, ahol az állam a bérlakások építésére 

többet áldozott, ott a lakosság kisebb arányban járult hozzá a közös terhekhez. Ott pedig, ahol 
kisebb volt az állami szerepvállalás, a lakosságnak nőtt a lakások után fizetett adóterhe. Ez a 

helyzet tarthatatlan volt, meg kellett változtatni. Elvileg két lehetőség volt: vagy megszüntetni vagy 

pedig általánossá tenni a települési adófizetési kötelezettséget, azaz minden lakással rendelkezőre 

kiterjeszteni, tehát még a bérlakásban élőkre is. Figyelembe véve a költségvetési hiányt, valamint 
azt a törekvést, hogy a tanácsok helyi bevételeinek összege és aránya növekedjék, csakis az utóbbi 
jöhetett szóba és ugyanezt igényelte az általános közteherviselés elve is.

A gyakorlatban azonban nem működött a TEHO-rendszer. A hiba nem a tanácsi adószedés 

általánossá tételével, hanem a megvalósítás módjával volt. A helyi bevételek növelésére irányuló 

törekvés, a tanácsok adókivetési joga természetes jelenség volt, a világon akkor és most is széles 

körben alkalmazták, alkalmazzák. Az adó kivetését azonban szavazásra, népszavazásra bízni nem 

szokás , nem volt túl bölcs dolog, ugyanis az emberek általában nem szeretnek adót fizetni. 
Furcsa volt már a megfogalmazás is, hogy a TEHO nem adó, de megszavazása után adóként 
viselkedik. Aztán az is hiba volt, hogy az állami lakásban lakók a személyi tulajdonban lakottak 

által fizetettnek csupán a 70 %-át fizették. Ez ugyanis sértette az arányos közteherviselés elvét és 

nem is volt praktikus. A TEHO-ból megvalósuló beruházási célok szavazásra bocsátása137 is sok 

bonyodalmat és félreértést okozott. Az egyes településeken igen nehéz volt olyan célokat találni,

135 Az 1955. évi 4. tvr., az 1956. évi l.tvr és az 1958. évi 7. tvr. adott felhatalmazást a községfejlesztési hozzájárulás 
formájában történő adóztatásra, amely 1952-től már más egykori szocialista országok jogában helyet kapott. Lásd 
ezekről az akkor hatályos lengyel 1955. évi 138. tvr-t, a bolgár 1951. évi november 16-i tvr-t és a román 1952. évi 
14. tvr-t.

136 A jelenleg hatályos önkormányzati törvényünk is a népszavazásra nem bocsátható ügyek között sorolja fel a helyi 
adónemeket illetve adómértékeket megállapító rendeletet. /1990. évi LXV. Tv. 46. § (4) bek b, pont/

137 Hatályos önkormányzati törvényünk a költségvetést is a népszavazásra nem bocsátható ügyek közé sorolja.
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amelyek a lakosság minden rétegének egyformán fontosak és időszerűek voltak. Aztán problémás 

volt a lakossági vélemények begyűjtésének a módja is, mivel a klasszikus szavazási eljárás helyett a 

lakosságot levélben vagy személyes felkereséssel kérdezték meg a bevezetni tervezett TEHO-ról. 
így pedig titkos szavazásról nyilvánvalóan szó sem lehetett és egyfajta erkölcsi nyomás nehezedett 
a meglátogatott családokra.

Mindezek miatt nem is lehetett csodálkozni azon, hogy a települések döntő részében a 

lakosság elutasította a TEHO bevezetését. Nyilvánvalóvá vált ennek az „adóztatási” módszernek a 

gyakorlati kudarca, viszont adórendszerünkből csak a Htv. helyezte hatályon kívül a TEHO-t, 
mégpedig 1990. december 31-el.

Visszatérve a helyi pénzügyekre az 1986-os korszerűsítés után tovább folytak az elméleti 
viták és a gyakorlati modellezések az önkormányzati rendszer gazdasági alapjait képező, 
forrásorientált szabályozórendszer kialakítása érdekében, amely folyamatot jelentősen gyorsította 

az új adórendszer első elemének, a személyi jövedelemadónak az 1988. évi bevezetése.
A körülmények és a feltételek gyors változása következtében a forrásorientált 

szabályozórendszer legfontosabb elemei a tervezettnél egy évvel korábban, már a tanácsrendszer 
utolsó évében bevezetésre kerültek. Az úi forrásorientált szabályozási modell igazi fordulata az 

volt, hogy a kiadásorientált rendszerben a hiánypótlás funkciójának szerepét betöltő állami 
támogatás szabályozása gyökeresen megváltozott: döntően előre kalkulálható, „fix” jellegű bevétel 
lett, elosztásának alapvető rendező elve a normativitás, illetve a nyílt, bárki által ellenőrizhető és 

áttekinthető döntési rendszer lett. A forrásorientált rendszerben a hiánypótlás funkcióját a helyi 
adók, az egyéb saját bevételek és a hitel látják el. Ez az elméleti modell azonban csak vezérfonala 

volt a változásoknak, mert az elmúlt időszak gyakorlata szerint a hiánypótló funkció csak részben 

változott meg:
a helyi adók csak részben töltik be a klasszikus hiánypótló funkciót, mivel egyfelől az 

előző évben megállapított - a költségvetési rendeletet megelőző - rendelet szerint fix 

bevételként épülnek be az önkormányzatok költségvetésébe, másfelől az arányuk alig 

haladja meg az összes bevételek 10 %-át; valamint a megyei önkormányzatok eleve nem 

is rendelkeznek adóztatási autonómiával;
a hitel marginális szerepet töltött be a 90-es évek elején a hiányfinanszírozásban, mivel 
hitelkamatok igen magasak (40 % körüliek) voltak. 1994-től megélénkült a hitelkereslet, 
s ennek nyomán valóságos hiánypótló funkciót kezdett betölteni e bevételi forma. Az 

államháztartás finanszírozása és a mérlegek egyensúlyi követelményei miatt 
szükségessé vált a hitelfelvétel korlátozása, ami miatt mára a hitel is csak részben tölt be 

hiánypótló szerepet (a hitellel részletesen az V. fejezet foglalkozik);
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hiánypótló szerepet játszott azonban továbbra is - bár marginálisan és hullámzó 

nagyságban és mértékben - az állami támogatás. Ezen belül is kiemelhető az önhibáján 

kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása, a címzett- és 

céltámogatás, valamint az egyéb támogatások, és az államháztartás más alrendszeréből 
származó támogatások. Ugyanakkor nem hasonlítható össze az állami támogatás 

hiánypótló szerepe az 1991 előtti helyzettel, ugyanis ma döntően normatív alapú és 

áttekinthetőbb a rendszer.

A magyarországi 1988-as átfogó adóreform előkészületei során az új adórendszer negyedik, 
egyben utolsó elemeként szerepelt a helyi adók rendszerének megalkotása. Az SZJA, az ÁFA és a 

vállalkozási nyereségadó mellett tehát egy új típusú, a magánszemélyeket és a vállalkozásokat 
egyaránt terhelő helyi adórendszer kiépítése volt a cél, ami azonban csak mintegy 4 éves késéssel 
tudott megvalósulni. Ezen új típusú és jelenleg is hatályos helyi adórendszerünk részletes 

bemutatására a dolgozat VI. fejezetében kerül sor.

3. Összegzés:
A hazai önkormányzati pénzügyek mintegy másfél évszázados áttekintése után 

megállapítható, hogy ezen időszak alatt igen széles skálán mozgott a helyi gazdasági, pénzügyi 
önállóság, az önálló helyi adóztatás. Az egymástól igen eltérő megoldások mellett sok közös vonás 

figyelhető meg az 1945 előtti és az 1990 utáni szabályozásban és igazán csak a tanácsrendszerben 

megvalósított pénzügyi modell „lóg ki” ebből a sorból. A tanácsrendszer - különösen annak első 

évtizedeiben — és az önkormányzati pénzügyi önállóság egymástól távol lévő fogalmaknak 

minősültek. Az 1990-ig érvényben lévő finanszírozási rendszer keretében hazánk lényegében 

unitárius kormányzati és finanszírozási rendszert alkalmazott, ahol az önkormányzatoknak csekély 

független jövedelem meghatározó vagy kiadási funkciójuk volt. A rendszer megfelelt a politikai 
átalakulás előtti számos szocialista országban fellelhetőnek, így pl. Lengyelország, Románia vagy 

Kína jellemzőinek, amelyek esetében a központi és helyi költségvetési tevékenységeket egyetlen 

„egységes” nemzeti költségvetési rendszerben számolták el138. A magyar 1523 „helyi tanács” nem 

rendelkezett önálló jogi személyiséggel és ezeket 19 „megyei tanács” irányította a kommunista 

rendszer egységes kormányzati rendszerében. Ezek a települések a központi kormány eszközeiként 
igen széleskörű kiadásokat vállaltak magukra, miközben bizonyos díjak és illetékek helyi szinten 

kerültek beszedésre, de ezek mértékét is a központi kormányzat szabta meg. Minden további 
jövedelemigény a kiadások fedezésére a központi kormánnyal folytatott tárgyalásokon múlott és - a 

megyéken keresztül - a központi költségvetésből érkezett.

138 China: Revenue Mobilization and Tax Policy. In Fiscal Policies in Economies in Transition. IMF, Washington DC, 
1992. 215.p.
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Az önkormányzati pénzügyi önállóság valós és alapvető ismérvének az önálló, az államtól 
független helyi bevételeket, különösen pedig a helyileg kivetett adókat tekinthetjük.

Az eddigiek alapján kijelenthető, hogy akár az önálló, akár a pótadóztatásra épülő 

önkormányzati adóztatás kell legyen az önkormányzati pénzügyi önállóság szerves része, bázisa.
A pótadóztatásos rendszer értékelése kapcsán mindenképpen el kell fogadnunk Exner Kornél 

megállapításait139, amely szerint az ilyen fajta helyi adóztatás teljességgel rendszertelen is lehet és a 

pótlékok rendszertelensége a legjobb állami adórendszer hatását is képes tönkre tenni: „Annál 
inkább fokozódik ott az aránytalan megadóztatás veszélye, ahol az állami adók is igazságtalan 

teherelosztást létesítenek. Ha az ilyen aránytalan alapokra százalékokat vetünk ki, az 

igazságtalanságot a százalékok arányában öregbítjük. A hibás állami adórendszer bajai, súlyosbítva 

a mindig társuló pótlékokkal, egyenesen válságosakká lehetnek az adózókra nézve.” Tehát nagyon 

fontos, hogy egy esetleges pótadóztatási rendszerben az önkormányzati pótadóztatás véletlenül se 

legyen parttalan, kizárólag az önkormányzat döntésétől függő és a bázisul szolgáló központi 
adónem igazságos, társadalmilag elfogadott legyen.

Ugyanakkor a pótadóztatással, mint lehetséges módszerrel kapcsolatban arra is fel kell hívni a 

figyelmet, hogy igen jó lehetőséget biztosít az állam burkolt adóemeléseinek illetve feladat 
decentralizációinak leplezésére is. Ugyanis minden olyan újabb feladat, amelynek megoldását az 

állam az önkormányzatokra hárítja, a pótadó emelésével, a lakosság további adóztatásával járhat, 
anélkül, hogy az államnak az állami adók kulcsait emelni kellene.

A napjainkban aktuális helyi adóreform kivitelezése kapcsán mindenképpen célszerű 

átgondolni Exner azon véleményét is, amely szerint: ,fl helyi adóztatás reformja az állami egyenes 

adóztatás reformjától elválaszthatatlan-, mindegyik a másiknak előfeltétele, de egyszersmind 

következménye is. Amíg ugyanis nem reformáltuk meg az állami adókat és a községeknek 

átengedhető állami adók helyét az állami adórendszerben nem pótoltuk, addig nem nyúlhatunk a 

községi adóztatás jogkörébe.
Mivel a települések, az önkormányzatok anyagi ereje különböző, ezért természetes, hogy a 

valamennyi önkormányzatra egységes adókulcsok alkalmazása egyszer s mindenkorra kizárt. Tehát 
fel kell vállalnunk, hogy bizony az önkormányzatok között egyaránt mindig lesznek szegények és 

gazdagok. Viszont, ha teret engedünk a települések közötti eltérő adómérték alkalmazásának (akár 
önálló, akár az állami adók pótadóztatása formájában), akkor mindenképpen szükséges annak a 

határait is megszabni, úgy, ahogy a jelenleg hatályos jogszabályunk is ezt megteszi az adótárgyak 

taxatív felsorolásával és az adómértékek maximumának előírásával. Ezzel biztosítható egy 

áttekinthető, szélsőségektől mentes és a központi adókkal is harmonizáló önkormányzati adóztatási 
rendszer.

»140

139 Exner (1904) 258.p. 
Exner (1904) 259.p.140
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IV.

Az önkormányzati adók az adórendszerben

1. Az adórendszerről általában
Az adók és az adózás léte egyidejű az emberiség történetével. Bizton állítható, hogy minden 

civilizáció előbb vagy utóbb eljutott annak a felismerésére, hogy a társadalmi szükségletek 

kielégítése elkerülhetetlenné teszi az egyéni jövedelmek meghatározott részének az elvonását, majd 

az aktuális politikai-gazdasági célok szerinti újraelosztását. E makroszintű kérdéskörnek 

nyilvánvalóan megvan a maga jelentősége és létjogosultsága a helyi közigazgatás területén, az 

önkormányzatok mikroszintjén is.
A közigazgatási döntések telepítése, valamint a közigazgatás tudományos és szakszerű 

megszervezése átitatódik politikai célokkal és indítékokkal, ezért mind az állami, mind az 

önkormányzati adóztatás elsősorban politikai kérdés, amiben az államiság és az önkormányzati elv 

ütközik az országos és a helyi érdekkülönbségek szerint.
A büntetőjog után az adóztatás minősül az állami erőszak második legerősebb 

beavatkozásának a privát szférába. Egyetlen más jogterületnek sincs olyan számos és mélyreható 

kihatása mind az egyes adófizető polgárokra, mind a gazdaság egészére, mint az adójognak. A 

létező adórendszert alkotó adójogi normák megváltoztatása, megszüntetése, megreformálása 

tradicionális módon a politikai viták legkényesebb kérdései közé tartozik. Nem lehet azon 

csodálkozni, hogy az adóztatás kellemetlen érzéseket vált ki az adózókban, hiszen egyrészt 
megterheli mind az egyes személyeket, mind az egész gazdaságot, másrészt pedig a bonyolultsága, 
összetett volta miatt gyakran még a szakemberek számára is nehezen átlátható.

Adórendszeren azon adók összességét értjük, amelyek egy államon vagy közösségen belül 
adott időszakban funkcionálnak. A pénzügyi tudományok már a kezdetektől foglalkoztak az 

ésszerű adórendszer keresésével. Elméletileg - mintegy modellszerűen, ideáltípusként - meg is 

alkották az adópolitikai célok és eszközök egységét megteremtő koherens adórendszert.
Az egyes államok valóságos, tényleges adórendszerei azonban történeti fejlődés 

eredményeképpen jöttek létre, magukban hordozzák e fejlődés ellentmondásait, és tulajdonképpen 

sohasem felelnek meg teljes egészében az ideálisnak tekinthető adórendszer követelményeinek. A
létező adórendszer tehát folyamatos politikai, gazdasági és ideológiai csaták eredményeként, 
kisebb-nagyobb kompromisszumokkal terhelten alakul ki és változik. Ezeket a gyakorlatban is 

létező adórendszereket szokás történeti adórendszereknek nevezni és az ideális adórendszerrel 
szembeállítani.
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Már a középkor speciális adórendszereiben tükröződtek az érvényesülési területükre jellemző 

politikai, szociális és gazdasági viszonyok, mivel egy kereskedelmi város teljesen más adóztatási 
szisztémával rendelkezett, mint egy kézműipari település. A patríciusok más adókat részesítettek 

előnyben, mint a céhek. Akkoriban az ingó- és ingatlan vagyonra irányuló direkt adók mellett a 

vámok voltak túlsúlyban.141

A gazdaság és a társadalom kölcsönhatásban lévő folyamatos változásaival módosulnak azok 

a paraméterek, tényezők is, amelyekhez az adórendszert lehet mérni, kötni. Ezért az egyes államok 

önálló és jelentősen eltérő adóztatási rendszerének okait alapvetően az eltérő gazdasági-társadalmi 
viszonyaikban kell keresnünk. A mai különbözőségük is nem utolsósorban az eltérő gazdasági és 

történelmi fejlődés következménye.

Vannak országok, mint például Németország, ahol az adottságok egy relatíve szisztematikus, 
világos és átfogó adótörvény-alkotásnak és az ún. személyi adók erős igénybevételének 

kedveztek142. A német adórendszer ezért tudta az adóztatás súlypontját az egyenes adókra helyezni 

és közben a német adófizetők általánosnál jobb adómoráljára, a gondosan kiképzett adóigazgatási 
apparátusra és a fejlett adóellenőrzési rendszerre építeni.

Más országok (például Franciaország és Olaszország143) - ahol a feltételek eltérőek voltak a 

némettől - az adóbevételek jövedelmezősége érdekében arra kényszerültek, hogy a közvetett adókat 

részesítsék előnyben, mivel ezekhez nem szükséges egy annyira jól szervezett adóigazgatási- és 

adóellenőrzési apparátus, ezentúl az általános adómorál is a németországi alatti ezekben az 

országokban. Ezek az adottságokban való különbözőségek tették és teszik oly nehézzé manapság is 

az Európai Unión belüli adóharmonizációt.

Az adórendszerek egyes elemei a történelmi fejlődés különböző szakaszaiban alakultak ki. A
reformok hatására bevezetésre kerülő új elemék többnyire érintetlenül hagyják a fennálló 

adórendszer működő elemeit és sajnálatos módon az újonnan bevezetésre kerülő adók, 
intézmények, módszerek a korábbiakkal csak részben összehangoltak. Az esetleges új prioritásokat 
legegyszerűbben egy új adónem vagy egy új tényállás bevezetésével lehet megoldani, aminek 

megvan az az előnye, hogy nem kell felborítani a rendszer működő elemeit. Viszont komoly 

hátránya, hogy így az adórendszer egyre bonyolultabb lesz és reális veszélyként jelentkezik az is, 

hogy az adórendszer egyes elemei egymással inkonzisztensekké válnak, sőt szélsőséges esetben az 

egymással ellentétes hatású elemek még közömbösíthetik is egymást vagy végrehajthatatlan 

elvárásokat támasztanak a jogalkalmazókkal szemben.

141 Erről részletesen lásd: Karl Zeuner: Die deutschen Stádtesteuem, insbesondere die stadtischen Reichssteuem im 12. 
und 13. Jahrhundert, Bd. I. Heft 2., Leipzig, 1878,. 46.p.

142 Köster (1984) 198.p.
143 Köster (1984) 143.p.
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Az adórendszer tehát államonként eltérő, úgy is megfogalmazható, hogy ország-specifikus 

fogalom. A napjainkra jellemző integrációs törekvések ellenére is különbözőek még a fejlett 
országok adórendszerei is, nem is beszélve az eltérő fejlettségi szinten lévőkéről. A nemzeti 
adórendszerek kora azonban abban az értelemben már végérvényesen lejárt, hogy egy-egy állam a 

pénzügyi szuverenitása alapján tetszőlegesen alakíthatja ki az adórendszerét. Egyrészt a különböző 

adóegyezmények (kettős adózás elkerülésére; adóügyi jogsegélyre; jogviták esetében választott
bíróságra; információcserére; stb.), azaz a nemzetközi integrációs folyamatok, másrészt a gazdasági 
racionalitás (túlzott adómérték esetén az adóalanyok más országba helyezik tevékenységüket vagy 

emiatt rohamosan romlik a jogkövetés színvonala, azaz virágzik az adócsalás144; stb.), harmadrészt 
pedig az alkotmányos illetve egyéb jogi korlátok (pl. hazánkban közbevételi formát előírni szűk 

körű kivételektől eltekintve csak törvényben lehet) gátolják az államok „szabad” elhatározását. A 

pénzügyi (adóztatási) szuverenitás korlátozása lehet önkéntes is (csatlakozás az Európai Unióhoz), 
de az a realitás, hogy a fenti okok miatt a mai modem világban ez már az államok szándékától 
független gazdasági szükségszerűség.

Az adórendszerek folyamatosan változnak, optimális esetben csak hosszabb időszakonként 
(stabil, kiszámítható adórendszert, viszont gyakran előfordul az is, hogy évente, sőt még ennél is 

gyakrabban módosulnak (instabil, kiszámíthatatlan adórendszer).
Szokás ún. működtetett adórendszerről is beszélni. Ezen azt értjük, hogy az adórendszerben 

egymás mellett élnek az új, az aktuális és a már nem hatályos szabályok. Tudniillik az 

adóigazgatási, az adóellenőrzési munka során gyakran fordul az elő, hogy az elévülési időn belüli, 
néhány évvel korábbi időszakra vonatkozó vizsgálat illetve határozat meghozatala során olyan 

elemét kell alkalmazni az adórendszernek, amely a vizsgálat lefolytatása során, a határozat 
meghozatalakor már nem is hatályos. Ugyanez vonatkozik egy közigazgatási bírósági eljárásra, egy 

adóperre is, ahol az eljáró bíróság a tényállás idején hatályos adójogszabályok alapján hozza meg a 

döntését. Tehát a „korábbi” szabályok is élő elemei az adórendszernek, mindaddig, amíg az adó 

megállapításához és a végrehajtásához való jog el nem évül.
Sokak véleménye szerint az adórendszer egyszerűsége és igazságossága egymást kizáró 

fogalmak, mivel az igazságosság megvalósításához egy sereg szempontot is figyelembe kell venni, 
így viszont egyre bonyolultabbá válik maga az adórendszer. Tény, hogy abban az esetben, ha a mai 
igen összetett, bonyolult világban az adórendszeren keresztül akarnak a szociálpolitika területére 

tartozó szempontokat érvényesíteni, akkor ezt csak egy igen bonyolult, összetett adórendszeren 

keresztül lehet megvalósítani.

144 Az adócsalás és az adójogi jogkövetés komplex feldolgozását Szilovics Csaba adja hiánypótló müvével: Szilovics 
Csaba: Csalás és jogkövetés az adójogban, Gondolat Kiadó, Bp. 2003.193.p.
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Az adórendszerek megítélésének nagyon fontos ismérve a gyakorlatban való 

érvényesíthetőségük illetve érvényesülésük is. Ezt alapvetően két tényező befolyásolja: egyrészt az 

adórendszer sikeres működése jelentős mértékben függ az adóigazgatási apparátustól, annak tárgyi 
és személyi feltételeitől, ugyanis az adórendszert működtetni és ellenőrizni is kell és a 

legtökéletesebb rendszer is képes összeomlani ezek hiányában. Hasonlóképpen fontos szerepet tölt 
be az adózók magatartása is, ugyanis az adózók nagy száma miatt az alapvetően az önadózás elve 

szerint működő adórendszerben nem lehet minden adózót ellenőrzés alá vonni. Szükséges az 

önkéntes jogkövetés is, ami feltételezi a hagyományokkal nem ellentétes, a kulturális fejlettségnek 

és az adómentalitásnak megfelelő adórendszert. Mind az állami, mind az önkormányzati 
adóztatásnak a kiinduló feltétele a lakosság és a vállalkozások teherbíró képességének a helyes 

felmérése oly módon, hogy ebben a központi és a helyi adók együttesen kerüljenek mérlegelésre. 
Ez praktikusan a szóba jöhető helyi adónemek hatásainak külön-külön és együttesen történő 

elemzését jelenti mind az adózók, mind pedig az önkormányzat szempontjai szerint. Csak a 

helyileg meghatározható politikai akaratnak eleget tevő, a társadalmi igazságérzetnek megfelelő és 

méltányosnak tartott adót szabad kivetni, mert a társadalmilag elfogadhatatlan adórendszer 
alapjaiban veszélyezteti az államiságot is.

2. A helyi adók az adórendszerben
A helyi (önkormányzati) adó gondolata - szemben az országos adóval - világosnak tűnik. 

Valójában azonban nem az. Egy valóban helyi adó úgy határozható meg, mint amit a helyi 
önkormányzat vezet be rendeletével, olyan adókulcsokkal, amit állami kötöttségek nélkül maga az 

önkormányzat határoz meg, saját önkormányzati adóapparátussal látja el az adóigazgatási 
feladatokat és az ezekből az adókból származó bevételek teljes egészében az önkormányzathoz 

folynak be. A valóságban azonban számos helyinek nevezett adó pusztán csak a fenti sajátosságok 

egyikével vagy másikával jellemezhető.
Az adóztatás általános problematikáján belül évszázados vita tárgyát képezte és képezi a 

települések, a helyi törvényhatóságok adóztatási joga, a helyi adóztatás elveinek és módszereinek a 

kimunkálása. Ez a vita az utóbbi időkben világszerte felélénkült, mert az államháztartási kiadások 

rohamos növekedése mellett szembetűnően fokozódtak a településekre háruló terhek, akár
falvakról, akár városokról, akár metropoliszokról is legyen szó145. A vitákat gerjeszti az adóügyvitel 
technikai fejlődése, a számítógépes adatfeldolgozás adóigazgatáson belüli elterjedése is. A 

közigazgatás pénzszükségletének általános növekedésén belül már a századfordulón feltűnt, hogy a 

helyi igazgatás költségei aránytalanul nőnek a városiasodás következtében. Törvényszerű, hogy

145 Goverment Finance Statictical Yearbook, 1991-2004. London. 105.p.
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minél nagyobb egy település, annál többe kerül az igazgatása. A probléma tovább bonyolódik, ha 

figyelünk arra, hogy az igazgatás drágulása gyorsabb mint a települések népességének és 

területének a növekedése. Társadalometikailae elfogadhatatlan tehát a lakosságra rótt közterhek
országos egységesítése. A méltányos adóztatás kívánalma csak úgy érhető el, ha az állami adók 

mellett megjelennek a helyi önkormányzati adók is. Az államnak korlátoznia kell a helyi adóztatást, 

nehogy az önkormányzatok túladóztatással, adótöbbszörözéssel vagy személyválogatással a 

polgárok, vállalkozások gazdasági teljesítőképességét gátolják.

A helyi adórendszer tipikusan a regálékból alakult, s akkor fejlődött ki, amikor a központi 
államhatalom a modem adórendszert bevezette146. A territoriális szükségletek növekvő arányai 

mellett kulcskérdéssé vált a központi és a helyi adóztatás viszonyszámainak és terheinek 

megosztása, úgy, hogy az ne veszélyeztesse az adóforrást, és mégis mindkét adóztató közület 
igényei kielégítést nyeljenek.

Az önkormányzati pénzügyeket és adóztatást a pénzügyi tudományok általában véve sokáig 

elhanyagolták. A szerzők szinte kizárólagosan csak az állam pénzügyeivel, az állami adóztatás 

témakörével foglalkoztak. Kivételt képez ez alól a közigazgatástan és az államtan képviselője 

Lorenz von Stein, aki híres tankönyvében147 már a pénzügyek négy dimenzióját különböztette meg, 

úgymint a szövetségi állami, a tagállami, a nemzetközi és az önkormányzati szintet és külön 

figyelemre méltó, hogy a helyi pénzügyeknek nagy figyelmet szentelt. Ezt követően a pénzügytan 

képviselői 148 foglalkoztak a helyi adókkal. Az ő felfogásuk értelmében a helyi adók jogi 
kategóriának minősülnek. Ammon például kifejtette, hogy az állami adók és a helyi adók közötti 
megkülönböztetés a pénzügytan szempontjából nem lényeges, mert nem az adók közötti jellemző 

vonásokon épül fel, hanem kizárólag az adóztatási helyre utal. Szerinte azt a helyzetet, hogy egyes 

adókat községek vethetnek ki, „történelmi és gyakorlati körülmények” indokolják.
Ezeken kívül foglalkozott még a témával a XX. század elején alkotó francia közigazgatási 

jogtudós, Léon Duguit is. Szerinte149 a valódi decentralizációhoz, a valóságos helyi önkormányzat 

létrejöttéhez két alapelv érvényesülése elengedhetetlenül szükséges. Az egyik alapelv értelmében a 

decentralizált közigazgatásnak, a helyi önkormányzat szerveinek az adott területtel, településsel 
szoros kapcsolatban kell állniuk, ami azoknak a demokratikus választások alapján történő 

felállításával biztosítható. A másik alapelv szerint a helyi önkormányzatok kiadásaikat ne állami

146 Göb (1958) 27.p.
147 Lorenz von Stein: Lehrbuch dér Finanzwissenschaft, 5. Afl., Leipzig 1885/86.485.p.
148 Alfred Ammon: Grundsatze dér Finanzwissenschaft. Bem. 1947. I. Band. 184. p. és a svájci pénzügyi irodalom 

képviselői (Steiner és Grossmann), valamint az angolszász pénzügytan, amely Grice összehasonlító művének 
hatására indult meg. Utóbbiakról lásd: Wilhelm Bickel: Dér Finanzausgleich. Hb. D. Fw. (1956) II. Band. 730. p.

149 Köster (1984) 249.p.
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támogatásokból, hanem saját bevételeikből fedezzék, mivel az előbbiek az önállóságukat 
illuzórikussá tennék, annak megvalósítását súlyosan veszélyeztetnék.

A helyi eredetű bevételek (elsősorban helyi adók) kizárólagosságára építő elmélet 
természetesen már a maga korában, a liberális demokráciák hajnalán is puszta vágyálom volt, bár 

kétségtelen tény, hogy az önkormányzatok költségvetésében akkoriban a helyi bevételek 

domináltak. Angliában például az 1913-as adatok szerint a helyi bevételek aránya 85 % 

tehát a központi állam alig egyhatod részben volt „érdekelt” a helyi büdzsékben vagy a XIX. század 

végi Németországban a helyi bevételek mintegy 2/3-os arányt képeztek a települések összes 

bevételén belül151.
Jelentős változásokat idézett elő a II. világháborút követően az ún. jóléti államok 

megjelenése152. A jóléti állami közszolgáltatások jelentős részének a helyi önkormányzatokhoz 

történt telepítése mind nagyobb nehézségek elé állította a helyi költségvetéseket. Ennek 

eredményeképpen az önkormányzati költségvetések képtelenek voltak önállóan megbirkózni a 

növekvő mértékű közszolgáltatások fokozatosan emelkedő költségkihatásaival, azaz mind inkább 

növekvő arányban szorultak rá az állami támogatásokra. Az 50-es évektől kezdődően az állami 
pénzügyi támogatások mind nagyobb arányban jelentek meg a helyi költségvetésekben, ezáltal 
fokozatosan csökkentve a helyi bevételek, a helyi adók jelentőségét. A 80-as évek eleiétől a jóléti 
állam viszonylagos háttérbe vonulásával, a takarékos jóléti állam megjelenésével az állami 
támogatások fokozatos megcsappanása tapasztalható, amely - ha abszolút értékben nem is - de az 

arányokat tekintve emelte a helyi adók fontosságát.
A szovjet pénzügytani és jogi irodalom álláspontja is az volt, hogy a helyi adók és díjak az 

adórendszer szerves részét képezik153. Ezen álláspont szerint a helyi adókat és díjakat a városokban 

és a községi településeken szedték be. A községekben a helyi adók és díjak fizetése alá vonták 

azokat a vállalatokat és szervezeteket, amelyeknek a tevékenysége nem mezőgazdasági, továbbá 

azokat az állampolgárokat, akiket mezőgazdasági adóval nem adóztattak meg. A Szovjetunió 

Legfelső Tanácsa Elnöksége által 1942-ben kiadott határozat a következő helyi adókat és díjakat 
állapította meg: épületadó, földjáradék, szállítási eszközök tulajdonosai által fizetett díj, állattartók 

által fizetett díj és a kolhozpiacokon szedett egyszeri díj. Ezeket a bevételi típusokat a szovjet 
jogban hosszú éveken keresztül alkalmazták. Ennek az ún. szovjet típusú „helyi adórendszernek” az 

alábbi jellemzői voltak:

ISO volt,

150 Layfeld (1976) 65.p.
151 Popitz (1932) 54.p.
152 David Williams: Trends in International Taxation. IBFD, Amsterdam, 1991. 65.p.
153 Lásd erről: Rovinszkij: A Szovjetunió állami költségvetése. Bp. 1952.11. kötet. 203.p.
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jogi szempontból központilag rendszeresített közadóknak minősültek, amelyek bevételeit 
kivétel nélkül átengedték az államhatalom helyi szerveinek, vagyis a helyi költségvetések 

bevételeit gyarapították;
a központi jellegük abban is megnyilvánult, hogy mértékük az egész ország területén 

egyforma volt, igaz a tanácsok jogosultak voltak kedvezmények, mentességek 

biztosítására;
a tanácsok nem állhatták el e befizetések igénybevételétől, attól tartva, hogy az így kieső 

bevételeket aztán a központi költségvetés esetleg „hozzájárulás” címén lenne kénytelen 

folyósítani nekik;

elsősorban a falusi lakosságot, másodsorban a városiakat, s végül a szövetkezeteket 
terhelte;
a kötelezettségek elnevezése vegyes volt: adó, díj, járulék és illeték egyaránt előfordult; 
a helyi tanácsok öntevékenyen adót nem állapíthattak meg154, nem saját jogon 

adóztathattak, hanem a központi államhatalomén.

Az adórendszert alkotó adókat különféle szempontok szerint lehet csoportosítani, amelyek 

közül a témánk szempontjából a legfontosabbakat emeljük ki a következőkben, miközben a hazai 
önkormányzati adókat és egyéb befizetési kötelezettségeket is elemezzük ezekből a szempontokból:

A, Az egyik ilyen szempontú megközelítés alapján differenciálni lehet az adók között a 

tekintetben, hogy az adóztatás ioea kit illet meg. Ennek alapján megkülönböztethetünk központi és 

helyi (önkormányzati’) adókat. A helyi adók közé e csoportosítás alapján csak azok az adók 

tartoznak, amelyek tekintetében az adójogalkotás lehetősége az önkormányzatokat illeti meg, tehát 
amelyeknél az állam legfeljebb a helyi jogalkotás kereteit szabja meglss. E felfogás értelmében nem 

minősülnek helyi adóknak azok a kötelező befizetések, amelyek tekintetében az összes szabályt az 

állam állapítja meg és az önkormányzatoknak csak az állam által meghatározott keretek közötti 
adómérték megállapítására van lehetőségük156.

134 Érdekes módon ezt az elvet a szovjet jog még büntetőjogi szankcióval is alátámasztotta, ugyanis, „ha a helyi szervek 
önkényesen állapítottak meg adókat, eljárásuk bűncselekménynek minősült és büntetőjogilag vonták őket 
felelősségre.” Rovinszkij (1952) lO.p.

155 Ezen kritérium alapján a jelenleg hatályos magyar adórendszerben helyi adóknak az alábbiak minősülnek: 
építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója, vállalkozók kommunális adója, idegenforgalmi adó és 
a helyi iparűzési adó.

156 Ennek az elvnek megfelelően nem minősült helyi adónak a Magyarországon működő belföldi gépjárművek utáni 
adó sem, mivel ennél is az önkormányzati adójogalkotás pusztán a törvényi adómértékeken belüli konkrét 
adómérték kiválasztásra adott lehetőséget. 2004-től már ez a joguk sincs meg az önkormányzatoknak, mivel 
ekkortól a törvény egységesen minden megkezdett 100 kg után 1.200 Ft-ban állapítja meg az éves adótételt 
(eltekintve néhány speciális rendszámmal rendelkező járműtől, amelyek esetében fix összegű az adótétel).
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A fenti megkülönböztetés alapján az önkormányzati adók az adórendszer egészén belül egy 

homogén csoportot, egy önálló rendszert képeznek. Az önkormányzati adók rendszerén a helyi 
adók egy olyan jól átgondolt és összehangolt rendjét értjük, amely messzemenően megfelel a 

modem adópolitika céljainak. A modem adópolitika hangsúlyozásával kapcsolódik össze az a 

megállapítás, hogy a helyi adórendszer - ugyanolyan módon, mint az állam teljes adórendszere - 

saját kora gazdasági és társadalmi viszonyainak tükörképe kell legyen, ha igény tart a „korszerű és 

a fennálló rendszerrel harmonizáló” jelzőkre.

B, Az adórendszer további tagolási lehetősége, hogy a befizetési kötelezettségeket az 

adóbevételek felhasználására való jogosultság alapján rendszerezzük. Ez egybeeshet az adóztatási 

jog alapján való megkülönböztetéssel (központi és helyi adó), de ez nem szükségszerű, ugyanis az 

önkormányzatok részesedhetnek olyan adóbevételekből is, amelyek nem az általuk alkotott 
jogszabályok alapján kerülnek megállapításra. Ennek a hazai jogi hátterét az Államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény adja, mivel a 11. § (1) bekezdése értelmében maga a fizetési 
kötelezettséget előíró jogszabály rendelkezik arról, hogy a bevétel az államháztartás mely 

alrendszere, szervezete javára számolható el, illetve mely alrendszert, továbbá törvény erre 

vonatkozó rendelkezése alapján mely államháztartáson kívüli szervezetet illet meg.
A magyar önkormányzati költségvetési jogi szabályozásban ezekre adnak példát az ún. megosztott 
vagy átengedett adók157 néven ismertté vált közbevételi formák Ezek esetében kizárólag a 

parlament által alkotott adótörvények íiják elő az adózási szabályokat, viszont a központi 
költségvetésről szóló törvény évente meghatározza, hogy ezekből a közbevételi formákból mekkora 

hányad kerül az önkormányzatok költségvetésébe.
C, Differenciálásra ad az is lehetőséget, hogy a befizetési kötelezettségeket az alapján 

csoportosítjuk, hogy a beszedésük központilag vagy helyileg történik. Ez a fajta különbségtétel 
tulajdonképpen az adóigazgatási feladatokat ellátó adóhatóságok alapján különböztet az egyes 

adónemek között. Magyarországon a hatályos szabályozás értelmében jelenleg négyféle adóhatóság 

működik158, ezek közül az adóigazgatási feladatokat helvi szinten ellátó adóhatóság az 

önkormányzati jegyző. Fő szabályként az mondható, hogy a helyi adóhatóság által történik a 

helyileg alkotott bevételi formák beszedése (pl. a helyi adók), de kivételesen az önkormányzati 
adóhatóságok beszednek olyan közbevételi formákat is, amelyek jogi szabályozásában nem

157 Ebbe a körbe tartozik a jelenleg már 100 %-ban önkormányzati forrást jelentő belföldi gépjárműadó, az 
összességében 40 %-ban az önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó, a szintén 100 %-ban helyi 
bevételt jelentő külterületi termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó és a speciális 
szabályok alapján megosztásra kerülő illetékbevételek.

158 Az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 10. § (1) bekezdése értelmében az adóhatóságok: az APEH 
Központi Hivatala és területi szervei, a VPOP és szervei, az Illetékhivatal és az Önkormányzati jegyző.
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vesznek részt (belföldi gépjárművek utáni adó, külterületi termőföld hasznosításából származó 

jövedelem utáni SZJA, adók módjára behajtandó egyes köztartozások).

D, A természetes személy adóalanyok esetében csoportosítási szempont lehet az is, hogy az 

adóalany személyes körülményeit figyelembe veszik-e és ez alapján megkülönböztetnek személyi 
és tárgyi adókat. A személyi adók értelemszerűen tekintettel vannak az adóalany egyéni 
körülményeire, a tárgyi adók pedig nem. Helyi adóink a törvényi szabályozás (1990. évi C. 
törvény) alapján ebből a szempontból inkább tárgyi adóknak tekintendők, mivel az adóalanyok 

egyéni körülményeire alig van tekintettel a hivatkozott törvényi anyagi jogi szabályozás159. A 

személyes körülmények figyelembe vételére és így a személyi jellegű adók irányába való 

elmozdulásra két módszer kínál lehetőséget. Egyrészt az önkormányzatok a saját adórendeleteikben 

biztosíthatnak olyan kedvezményeket és mentességeket, amelyek megfelelnek a törvényi 
kereteknek (pl. iparűzési adó alól való mentesség azon vállalkozások részére, amelyek éves 

adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot, bár ez is inkább a költség-hatékony adóigazgatás 

megteremtése miatt került bevezetésre). Másrészt az adóigazgatási eljárási szabályok alapján160 a 

helyi adóhatóság által azon magánszemélyek161 adója mérsékelhető vagy engedhető el, amelyek 

megélhetését súlyosan veszélyeztetné az adó megfizetése.

E, Az adórendszer további tagolására az adómegállapítási módok szolgálhatnak. E szerint 

megkülönböztetünk adóhatóság általi adómegállapítást (kivetéses, kiszabásos, utólagos, soron 

kívüli adómegállapítás); adózó általi adómegállapítást (önadózást); az adóbeszedésre kötelezett 

általi adómegállapítást (beszedéses adómegállapítás); a munkáltatók, kifizetők általi 
adómegállapítást (levonásos adómegállapítás). Ebből a szempontból a helyi adóink közül az 

építményadó, a telekadó, a magánszemélyek kommunális adója és az épületek utáni idegenforgalmi 
adó a kivetéses adók közé tartozik; a vállalkozások kommunális adója és az iparűzési adó az 

önadózás; a nem állandó lakosok után fizetendő idegenforgalmi adó pedig az ún. beszedéses 

adómegállapítás szabályai szerint kerül megállapításra.

F, A teherviselő személye alapján közvetlen és közvetett adókat különböztethetünk meg. Ez a 

közbevételi formák leggyakoribb csoportosítási szempontja. A közvetlen adók esetében - 

legalábbis a jogalkotó szándéka szerint - az adóalany és az adó teherviselője megegyezik. A 

közvetett adóknál pedig a jogalkotónak éppen az a szándéka, hogy az adót az adóalany hárítsa át és

159 Valahol azért a személyes körülmények értékelését jelenti, hogy például mentesülnek az építményadó alól a 
szükséglakások és a gyógy- vagy üdülőhelynek nem minősülő kistelepülésen fekvő komfort nélküli lakásokból 100 
m2 vagy hogy mentesek az idegenforgalmi adó alól a 18 év alattiak és a 70 év felettiek.
Az Adózás rendjéről szóló törvény (Art) 134. §-a adja meg az adómérséklés és adóelengedés részletes törvényi 
szabályait.

161 Magánszemélynek minősülnek az egyéni vállalkozók is az adóigazgatási eljárási szabályok szempontjából az APEH 
7004/2000. (AEÉ.8.) és 7004/1995. (AEÉ.4.) irányelvei szerint.

160
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így elváljon az adó alanya és tényleges teherviselője, akit a szakirodalom adódesztinatáriusnak162 

(előre számításba vett adó viselőnek) is nevez. Meg kell jegyezni, hogy elvileg a közvetlen adóknál 
is történhet áthárítás, ugyanis az adóalany vállalkozó a kalkulációjában a közvetlen adót is 

költségnek, az eladási árában érvényesítendő elemnek tekinthet, de itt az áthárítás pontosan nem 

mérhető, sőt az adóalanyok egy része nem is képes az adó áthárítására, mivel az árban nem tud 

minden költségelemet feltétlenül érvényesíteni. Ezért az újabb elméleti megközelítések az 

áthárítható és át nem hárítható kategóriák helyett, inkább már a könnyen és nehezen áthárítható 

adókat különböztetik meg.
Helyi adóink a klasszikus felosztás alapján a közvetlen adók csoportjába tartoznak, ugyanis a 

jogalkotó szándéka szerint ezeket az adókat az adók alanyainak kell viselniük. Az, hogy mennyiben 

képes az adóalany ezeket áthárítani a tőle terméket vásárlóra, szolgáltatást igénybevevőre már nem 

egységes, szakmánként, adóalanyonként eltérő.
G, Szokásos az adórendszert alkotó adókat az adóalanyok szerint is csoportosítani. Ennek 

alapján megkülönböztetünk olyan befizetési kötelezettségeket, amelyeknek vagy csak természetes 

személyek vagy csak szervezetek (jogi személyiséggel rendelkező vagy nem rendelkező) lehetnek az 

alanyai. Ebből a szempontból a helyi adóinkról azt mondhatjuk el, hogy kizárólag magánszemély 

lehet az alanya a magánszemélyek kommunális adójának és az idegenforgalmi adónak. Az egyéb 

helyi adóink esetében pedig mind magánszemélyek, mind szervezetek is lehetnek egymás mellett 
adóalanyok (építményadó, telekadó, vállalkozások kommunális adója, iparűzési adó). Az utóbbi 
kettő esetében azok a magánszemélyek lehetnek az adók alanyai, akik a személyi jövedelemadóról 
szóló törvény szabályai szerint egyéni vállalkozónak vagy mezőgazdasági őstermelőnek 

minősülnek. Fontos kiemelni, hogy nem a vállalkozói igazolvány léte teszi a magánszemélyt a 

vállalkozókra vonatkozó helyi adók alanyává, mert a jövedelemadóról szóló törvényünk 3. § 17. 
pontja egyéni vállalkozónak tekinti azokat a magánszemélyeket is, akik olyan jövedelem- és 

vagyonszerzésre irányuló tevékenységet folytatnak, amelyeket vállalkozói igazolvány, azaz a szó 

szoros értelmében vett vállalkozói státus hiányában végezhetnek. Ezek tipikusan az ügyvédek, a 

közjegyzők, az önálló bírósági végrehajtók és az egyéni szabadalmi ügyvivők, akik tehát így 

alanyai az iparűzési adónak és a vállalkozások kommunális adójának is163.
H, Az adórendszeren belüli kötelezettségek osztályozását az adóalap szerint is el lehet 

végezni, amely eredményeképpen beszélhetünk önálló vagy alapadóztatásról és pótadóztatásról. 
Ebben a megközelítésben a pótadó mindig valamely más adóhoz kapcsolódik, annak tipikusan 

meghatározott százalékát jelenti. A gyakorlatban akkor kerül sor az alkalmazására, ha a pótadó más 

államháztartási alrendszer bevételét képezi, mint az alapjául szolgáló adó. Rendszerint az állami

162 Lásd: Meznerics Iván: Pénzügyi jog a szocialista gazdálkodásban és a nemzetközi kapcsolatokban. Bp. 1977.279.p.
163 Erről lásd a 2002. évi 118-as BH-t illetve a Legfelsőbb bíróság 4/1999. KJE számú jogegységi határozatát is.
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költségvetési bevételt jelentő adókhoz (elsősorban a jövedelemadókhoz) kapcsolódik a pótadó és az 

önkormányzatok bevételét gazdagítja. Kiváló hazai példa erre az e dolgozat III. fejezetében 

részletesen bemutatott községi pótadó, ami 4 különféle adónemhez kapcsolódott.
Adóelméletileg sokan a helyi, önkormányzati adóztatás elégtelen megoldásának tekintik a 

pótadóztatást, ami véleményük szerint azért alakult ki, mert a helyi közigazgatásnak nincs kellő 

szakemberállománya ahhoz, hogy minden településnek részletekbe menő, mégis az állami 
iránymutatást követő önálló adóztatási lehetőséget nyújtson. Az önkormányzatoknak viszont 
feltétlenül állami segítségben, támogatásban kell részesülniük, hiszen ők hordozzák magát az 

államot, látnak el egy sor állami feladatot. Az állami előnyökből való részesülés nem célszerű, ha 

mechanikusan egyforma összegek útján valósul meg, ezért a helyi viszonyokat, igényeket, 
helyesebben indokolt szükségleteket valamiképpen figyelembe kell venni. Államilag egyszerű, ha 

ez az állami adók különböző mérvű községi megpótlékolásával történik meg. A pótlékolás mértéke 

a helyi büdzsé hiányától függhet, korlátozva azt egy államilag meghatározott maximummal.
A pótadózás mellett szóló fontos érv, hogy vele az állami és a helyi adórendszer szoros egységbe 

vonható, az önkormányzatok így közvetlenül érdekeltté tehetők az állami adóbeszedés 

sikerességében is. Ha nem működik az országban a központitól eltérő önálló adónem, akkor az 

adóztatás igazgatásilag kétségtelenül olcsóbb. A pótadóztatás melletti érvelés nem kívánja minden 

egyes állami adónem helyi pótlékolását, de kívánatossá teszi minden olyan esetben, amelyben 

számszerűsíthetően megállapíthatóak az állami adó helyi, települési vonatkozásai. Az 

önkormányzatok ily módon a differenciált pótadóztatással elérhetik és ki is meríthetik a helyileg 

adott adóbevétel-növelési lehetőségeket mind az állam, mind a települések javára.
A jelenleg hatályos magyar adórendszer nem alkalmazza a pótadóztatást, viszont a napirenden lévő 

reformelképzelések már igen élénken foglalkoznak ezzel a témával is, különös tekintettel az 

iparűzési adót felváltandó pótadóval, amely a központi költségvetés bevételét jelentő társasági 
adóhoz kapcsolódna. A pótadóztatás esetleges hazai jövőjével a dolgozat VI. fejezete foglalkozik 

részletesebben.
Az önálló helyi adónemek alkalmazásának a hívei azt vallják, hogy nem létezhetnek 

önkormányzatok önálló adóztatási jog nélkül, meg kell tehát a számukra engedni, hogy az önálló 

költségvetésük, önálló gazdálkodásuk keretében a közszükségleteik tervezésére a lakosaiktól, a 

vállalkozásaiktól a helyi adottságoknak és a települési politikának eleget tevő pénzbeli 
hozzájárulást követelhessenek. Ezt a kívánalmat korántsem elégíti ki az állami adók 

megpótlékolása. Amennyiben az önkormányzatnak valóságos az adóztató hatalma, az nem 

korlátozható egy adóügyviteli eljárásra, vagyis a központi adók pótlékolására, hanem önálló 

adónemek önkormányzati bevezetésére van szükség. A helyi adórendszernek sokkal gyorsabban 

kell alkalmazkodnia az adózó lakosság gazdasági erejének változásaihoz és a települési
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kiadásokhoz, mint amire az állami adórendszer képes. Nyilvánvaló, hogy ezt a rugalmasságot csak 

önálló helyi adónemek útján lehet elérni.
Nem vitatható, hogy az önkormányzatok önálló adónemei jobban szolgálhatják a települési 
gazdaságpolitikát, mint az adópótlékok, de tévedés lenne pálcát tömi akár az egyik, akár a másik 

kizárólagossága mellett.
Van olyan adópolitikai nézet is. amely az önkormányzati adóztatást akár a pótadók, akár az önálló
adónemek formájában elveti, mert azt tartja, hogy az önkormányzat és a vele járó adóztatási 
hatalom túlhangsúlyozása mindenképpen a közigazgatási kiadások növelését, vagyis az adóterhek 

emelését vonja magával. Eszerint legyen tehát kizárólagos az állami, központi adók rendszere, 
amelyben a települések komoly adóigazgatási szerephez jutnak, miközben szakszerűen kivitelezik 

az állami előírásokat az adók kivetése, beszedése és kezelése terén. Az állam a bevételeiből 
előzetesen megállapított normatívák alapján részesíti a településeket, de nem a helyi bevétel 
függvényében, hanem az állami elosztási politika szerint. Ezt a megoldást szokták „leosztásaként 
emlegetni. Ezzel többnyire együtt jár, hogy az állam több-kevesebb megszorítással előírja, hogy az 

önkormányzatokra leosztott pénzt mire szabad, illetve kell fordítani.
Hasonló, de mégis lényegileg más a helyben hagyott adórész. A fentiekben ismertetett leosztás 

mellett ismert gyakorlat az is, hogy az állam a befolyt adóbevétel bizonyos részét azok 

keletkezésének a helyén meghagyja az önkormányzatoknak.
A négy elv, nevezetesen az önálló helyi adók, a pótadók, az állami leosztás és a helyben hagyás a
nemzetközi gyakorlatban együtt, egymás mellet érvényesül, nem jellemző, hogy az 

adórendszerekből bármelyik is kimaradna. Ezzel szemben megfigyelhető az az irányzat, miszerint 
igyekeznek visszaszorítani az állami leosztást, hiszen az önkormányzatisággal ez nem fér össze. Az 

önkormányzatiság amúgy is csak addig terjed, amíg annak megvannak a helyi pénzügyi alapjai. Az 

állami leosztás az önkény melegágya lehet, amennyiben az önkormányzat és az állam közötti 
érdekközösség elvész a hatalmi bürokrácián belüli összeköttetések, személyi kapcsolatok 

útvesztőjében.

3. A helyi adórendszerrel szemben támasztott követelmények
Az adók jelentős szerepet gyakorolhatnak az egyének, a vállalkozások viselkedésére és a gazdaság 

működésére, amely hatásokat figyelembe kell venni az adórendszer kialakításakor. Az 

adórendszerek vizsgálatának megkezdését követően kiemelt figyelemben részesültek az állami 
adók rendszerei és a velük szemben támasztott kritériumok. Emellett az adórendszeren belül egy 

külön kis „szigetet” képező önkormányzati adók rendszerével kapcsolatban is már többen164

164 Messere, K. C.: Tax Policy in OECD Countries. IBFD, Amsterdam, 1993.; 241.p.; Musgrave (1975); Popitz(1932.).
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megfogalmazták azokat a követelményeket, amelyekre tekintettel kell lenniük az államoknak a 

saját helyi adórendszerük kiépítése és fejlesztése során. Az alábbiakban a témát talán 

legrészletesebben feldolgozó Popitz165 gondolatain keresztül tekintjük át ezeket a követelményeket.

A. A rugalmas jogalkotás lehetőségének elve:
Ezen azt kell érteni, hogy a helyi adórendszernek olyan változtathatónak kell lennie, hogy az 

önkormányzatok a feladataik megvalósítása során a sajátos helyi feltételekhez állandóan igazodni 
tudjanak, azaz az adóbevételeik összetételét és nagyságát közvetlenül befolyásolni tudják. Ennek az 

elvnek a biztosítása megköveteli az önkormányzatok választási lehetőségét a különböző helyi adók 

bevezetésével kapcsolatban és az adómértékek önálló megállapítására irányuló jogosultságot.

B. A helyi adóztatás igazodjon a gazdaság egészének mindenkori állapotához:
Lényeges, hogy a helyi adórendszer feleljen meg a gazdaság aktuális állapotának, azzal 

szinkronban legyen166. Az adók nem lehetnek túlzott mértékűek, mivel ez a gazdaságra káros 

befolyással járhat. Ez az alapelv világos megfogalmazást kapott például Baden-Württemberg 

tartomány önkormányzatokra vonatkozó egyik rendeletében is, ami szerint a településeknek 

tekintettel kell lenniük a bevételeleik előteremtése során a „befizetésre kötelezettek gazdasági 
erejére” is167.

C, A helyi viszonyokhoz való szoros kapcsolódás elve:
Nagyon fontos, hogy a helyi adók olyan adótárgyakat ragadjanak meg, amelyek a településsel, a 

település területével és lakosaival szoros kapcsolatban vannak. így kerülnek szóba, mint 
adótárgyak a települési épületek, telkek, földek, a településen folytatott vállalkozási tevékenység 

illetve ennek az eredménye vagy bevétele, a település lakosainak jövedelme vagy a településen 

történő foglalkoztatás. Ennek a követelménynek tehát nem felelnek meg azok az adók, amelyeket 
nem a településsel kapcsolatban lévő alanyok fizetnek meg, illetve amelyeket a nem helyi 
lakosokra át lehet hárítani. így ebből a szempontból nem szerencsés kötelezettség a jelenleg 

hatályos helyi adórendszerünkben az idegenforgalmi adó.

D, A feladatok ellátásához elegendő bevételek biztosításának elve:
A helyi adóbevételek az önkormányzati kiadások alakulásához igazodjanak, ami pedig 

alapvetően a gazdasági növekedéstől függ. Ezen elv szerint legalább az önkormányzatok által

165 Popitz (1932) 25-40.p.
166 E témához kapcsolódóan lásd: Marianne Blöcker, Hans-Georg Petersen: Zűr konjunkturpolitischen Problematik des 

Gemeindesteuersystems, Wirtschaftsdienst, 1977/III. 136-141.p.
167 Emst Zwilling: Untersuchungen zu einem rationalen Steuersystem dér Gemeinden. Meisenheim, 1971. 64.p
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kötelezően ellátandó feladatok megvalósításához elegendő legyenek az önkormányzatok adókból és 

állami támogatásokból származó bevételei. A kötelező feladatok megvalósítása az önkormányzati 
igények minimális szintű kiegyenlítését jelenti, tulajdonképpen csak a létezési minimumot 
biztosítja. Ezt az elvet értelmezhetjük makro kategóriaként is (az összes önkormányzat kötelező 

feladatait fedezzék az önkormányzati szféra számára biztosított állami támogatások és az 

adóbevételeik), de úgy is felfoghatjuk, mint a minden egyes önkormányzatra érvényes elv. Utóbbi 
esetében már jóval többről van szó, mivel ez már egy igen kifinomult, valamennyi önkormányzatot 
külön-külön értékelő rendszert jelent, ami eleve feltételez az önkormányzatok között valamilyen 

pénzügyi kiegyenlítési rendszert.
A helyi adórendszer tehát hozzá kell járuljon ahhoz, hogy az önkormányzatok hozzájussanak 

az egymástól eltérő finanszírozási igényeiknek megfelelő bevételekhez. Ezzel összefüggésben két 
dolgot kell kiemelni: egyrészt, még akkor is, ha a települések az azonos igényeket azonos szintű 

szolgáltatásokkal elégítik ki előfordul, hogy ezt csak különböző nagyságú költségekkel tudják 

megtenni. Ez abból következik, hogy az egyes helyi szolgáltatások fajlagos költségei - az eltérő 

adottságok miatt - erősen differenciáltak. Másrészt az egymástól eltérő szerkezetű településekre 

jellemző a szükségleteik, feladataik különbözősége. Az önkormányzatok meg kell teremtsék az 

ipar, a kereskedelem, a szolgáltatások, stb. előfeltételeit. Alacsonyabb az egy főre jutó 

finanszírozási igény azoknál a településéknél, amelyek területén „csak” laknak, de onnan máshova 

járnak el dolgozni a lakosok, mint amelyik éppen ellenkezőleg fogadja a más településről érkező 

munkavállalókat. Az utóbbiak ugyanis nemcsak a saját, hanem más települési igények egy részét is 

biztosítják. Ezen kívül egyéb tényezők is befolyásolhatják a helyi kiadások nagyságát. Például a 

lakosságszám kisebb mértékű növekedése is olyan hatással járhat, ami a meglévő intézmények 

kapacitását már meghaladja és ezáltal ugrásszerű beruházási igények jelentkeznek. Általában az 

figyelhető meg, hogy az egy főre jutó költségek a település lakosságszámának növekedésével 
párhuzamosan emelkednek.

E. Az önkormányzat kiadásai és adóbevételei közötti szoros összefüggés elve:
Ez az elv röviden azt jelenti, hogy mindazok járuljanak hozzá az önkormányzatok bevételeihez, 

akik miatt az önkormányzatnak kiadásai is jelentkeznek. Tulajdonképpen ez a Miquel-féle ún. 
„három pilléren álló adóztatás” elvéhez való visszanyúlást jelenti, amely a helyi lakosok, a 

települési vállalkozások és a helyi ház- és telektulajdonosok kiegyenlített adóztatását célozta meg. 
Popitz tehát kölcsönhatást tartott szükségesnek az önkormányzatok adóztatási lehetőségei és 

kiadásai között. Ezzel olyan követelményt támaszt a helyi pénzügyi (adó) rendszerrel szemben, 
amely az állami adókra érvényes adóztatási elvektől legalább részben eltér. Ugyanis az utóbbiaknál 
az adóztatás előterében a fizetőképesség elve áll, míg a helyi adóknál - a díjakhoz kicsit hasonlóan
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- az adóbevételi igények legalább eev részét a szolgáltatás-ellenszolgáltatás elve (ekvivalencia elv)
alapján kell előteremteni. Ez a haszonelvre épülő helyi adóztatás pedig azt jelenti, hogy mindenki, 
aki valamilyen önkormányzati szolgáltatást vesz igénybe (hasznot húz), valamilyen formában és 

mértékben járuljon hozzá a helyi terhek, a helyi kiadások viseléséhez is. Ennek alapján tehát olyan 

adók alkalmasak helyi adónak, amelyeket lehetőség szerint a helyi lakosok többsége fizet. Az ilyen 

adóknak az adózók teherbíró képessége szerinti adóztatás elvébe ütközése a fizetőképesség elvének 

megfelelő, más helyi adók egyidejű alkalmazásával kompenzálható és ezáltal a helyi adórendszer 

összességében felel meg a vele szemben támasztott követelményeknek.
Elméletileg az ekvivalencia elvet fel lehet fogni individuális-, csoport-, sőt a település valamennyi 
lakosára értelmezett szinten is. Az egyén szintjére vonatkoztatott eset azt jelenti, hogy minden helyi 
szolgáltatás igénybevételekor a felmerülő költségeket meg kell térítse az érintett. Sok esetben (pl. 
ilyen a közutak használata) nem lehetséges az igénybevétel mérése, ezért ilyenkor szóba sem jöhet 
az ekvivalencia elvének alkalmazása. Helyesen az mondható, hogy az adók esetében az 

ekvivalencia gondolatát nem egyéniesítve, hanem általánosságban, a település lakóinak 

összességére vagy csoportjaira vonatkoztatva szabad értelmezni és itt sem a kiadások teljes, hanem 

csak részleges mértékű finanszírozásaként.

F, A különböző társadalmi rétegek arányos adóztatásának elve:
Ennek az elvnek az a lényege, hogy úgy kell felépíteni a helyi adórendszert, hogy egyrészt a 

kiadások fedezésére olyan adónemeket is bevezessenek, amelyek a lakosság széles köre számára 

jelentenek fizetési kötelezettséget, másrészt pedig ezen adók mértékével arányosan kell 
megállapítani a csupán a helyi lakosok töredéke által fizetett adók mértékét. E gondolat mögött egy 

politikai szándék húzódott meg. Nevezetesen, hogy a csaknem valamennyi polgár által fizetett 
személyi adók (a jövedelemadóhoz kapcsolódó pótadó) mértékéhez kívánta kötni a csak 

kevesebbek által fizetendő iparűzési- és ingatlan adó mértékét, mert így kívánta biztosítani, hogy az 

adók mértékéről döntő helyi képviselők többsége - akik a lakosság széles rétegét képviselték - ne 

engedje meg, hogy gátlástalanul döntsenek a tapasztalatok szerint csak a helyi lakosok egy részét 
érintő adók mértékéről. Ellenkező esetben az általuk képviselt nagy társadalmi csoportok anyagi 
terhei is jelentősen növekedtek volna, amit nyilván mindenképpen el akartak kerülni. Ezáltal 
megvalósult az az adópolitikai cél, hogy a társadalom minden rétegét arányosan vonják be a 

közterhek viselésébe.

G, Az adórendszer, az adóbevételek stabilitásának elve:
Ez az elv értelemszerűen érvényes nemcsak a helyi adókra, hanem az adórendszer egészére is, 

mivel az egész gazdaság fejlődése számára alapvetően fontos a stabil, kiszámítható adórendszer. A
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helyi pénzügyek szempontjából az bír különösebb jelentőséggel, hogy az állam által az 

önkormányzatoknak bevezetni megengedett helyi adók olyan stabilak, tartósak legyenek, hogy egy 

hosszabb időre előrelátó, tervezhető helyi pénzügyi politikát tegyenek lehetővé.
Ezen az elven értik még azt is, hogy a helyi adórendszer ne legyen kitéve a konjunkturális 

hatásoknak, ellenkezőleg hasson mérséklőén a gazdasági élet, a kereslet és kínálat hullámzásaira.
Az önkormányzatok adóbevételeit nem csak az általános konjunktúra, hanem az egyes ágazati 
konjunktúrák is befolyásolhatják, különösen azoknál a településeknél, amelyeknél a bevételeik 

nagy része egy-két vagy csak néhány ott működő vállalkozás teljesítményétől függ. Annak nincs 

realitása, hogy csak olyan adókat biztosítsanak az önkormányzatoknak, amelyek a gazdaság 

ingadozásaitól teljesen függetlenek. Ezért annak a hangsúlyozása fontos, hogy az önkormányzatok 

alapvetően olyan adóbevételekkel rendelkezzenek, amelyek kevésbé érzékenyek a gazdasági 
fejlődés alakulására, a helyi gazdasági struktúrától alapvetően függetlenek és ezért relatíve 

állandónak, stabilnak tekinthetőek.
A helyi költségvetések (és az adóbevételek is) - eltérően a központi költségvetéstől, amely 

anticiklikusan kell működjön - dekonjunktúra idején is stabilak kell maradjanak, mivel a belőlük 

finanszírozandó kiadások is jórészt állandóak, hiszen ezek a település illetve az ott lakók 

mindennapi szükségleteit elégítik ki. Ez a követelmény két érvvel is indokolható: egyrészt az 

önkormányzatoknak megterhelő lenne, ha dekonjunktúra idején a saját terhűkre nekik kellene 

anticiklikus költségvetési gazdálkodást folytatniuk. Másrészt konjunktúra idején a helyi 
adóbevételek stabilitása megakadályozza a települések kiadásainak bővülését és ezáltal az állami 
anticiklikus pénzügyi politika keresztezését.

H. A helyi adórendszer állami adópolitikával való harmonizálása:
Popitz már 1932-ban felismerte, hogy az egységes gazdaság, egységes adópolitikát igényel168. 

Ennek megfelelően a helyi adórendszer állami adórendszerhez való harmonikus kapcsolódásának 

fontossága mellett szállt síkra. Ezt meg lehet úgy is valósítani, hogy az önkormányzatok eleve már 

csak semmilyen vagy csak nagyon szűk mozgásteret kapnak a helyi adópolitika kialakítására és így 

objektíve nincsenek abban a helyzetben, hogy az állami adópolitikával inkonzisztenssé váljanak. A 

harmonizáció azonban úgy is megvalósítható, hogy az önkormányzatok felelősségteljesen élnek az 

állam által nekik biztosított széles körű adópolitikai mozgástérrel és figyelemmel vannak a 

központi kormányzat gazdaság- és adópolitikai elképzeléseire a saját adórendszerük 

részletszabályainak kialakítása során.

168 Popitz (1932) 66.p.
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Popitz korábbi gondolatait elfogadva még az alábbiakkal egészíthetjük ki azokat a helyi 
adórendszerrel szembeni követelményekhez kapcsolódóan:

- egyszerű adóigazgatás keretében lehessen kezelni a helyi adókat, azaz az adóknak 

olyanoknak kell lenniük, hogy a megállapításuk, a nyilvántartásuk, a beszedésük, az 

ellenőrzésük a lehető legegyszerűbb legyen. Ez nagyon fontos a helyi adóhatóságoknál, 
amelyek sokszor nem rendelkeznek a megfelelő képzettségű munkatársakkal, akik 

optimális esetben az állami adóhatóságnál megtalálhatóak. Az egyes adófajtáknál 
jelentősen eltérhet az adminisztrációjukhoz szükséges szaktudás szintje. A fejadók 

adminisztrálása viszonylag egyszerű, ezzel szemben a vállalkozások 

jövedelmére/bevételére épülő adó kezelése már speciális számviteli ismereteket is 

igényel. Az adóelkerülő magatartások lehetősége is eltérő az egyes adónemeknél és 

ebből következőleg a feltárásuk, az ellenőrzésük is differenciált képességeket igényel.
- az egyszerű adóigazgatás szerves része, de fontossága miatt külön is ki kell emelni a 

beszedési költségeknek a befolyt adóbevételekhez viszonyított minimalizálásának
követelményét. Az egyes adónemek ebből a szempontból is eltérést mutatnak. Általában 

a beszedési költségek aránya úgy csökken, ahogyan a beszedett adóbevétel növekszik. 
Ebből következik, hogy előnyösebb, ha kevesebb, de jelentős hozamú adót alkalmaznak 

és a csekély bevételt eredményezőket mellőzik. Az is tény, hogy a terület növekedésével 
a gazdaságosabb méret miatt csökkennek a relatív igazgatási költségek. Ezért a 

költségesebb adminisztrációjú adókat érdemesebb a magasabb kormányzati szinten 

alkalmazni, illetve helyi szintű alkalmazás esetében a nagyobb önkormányzatoknál.
- a valamennyi adóval szembeni elvárásnak megfelelően a helyi adók sem 

eredményezhetik a piaci verseny torzulását, azaz meg kell feleljenek a 

versenysemlegesség követelményének és szintén nem vezethetnek az adózók területi 
elhelyezkedésének, a tevékenység-gyakorlás helyszíne megválasztásának torzítására.
befolyásolására

- a helyi adórendszer ne keltsen ellenérzést, tiltakozást, sőt erősítse a településhez tartozás 

lojalitását. A közvéleménynek azt kell vallania, hogy aki a településnek kiadást okoz, 
vagy annak létéből előnyre tesz szert, az ennek megfelelően járuljon hozzá a közterhek 

viseléséhez is. A rendszer tehát legyen közismert és elfogadott, amit persze nagyon 

nehéz megvalósítani az adózással szembeni általános negatív hozzáállás miatt.
- a helyi adók, a helyi adófizetés volumene közvetlenül érzékelhető, átlátható legyen a 

helyi lakosok számára. Ha ez nem áll fenn, akkor azt sem tudják érzékelni, hogy 

mekkora a helyi szolgáltatások költsége és így nem fogják értékelni az önkormányzat 
által nyújtott szolgáltatásokat sem, illetve nem fognak érdeklődni a bevételek
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felhasználása iránt sem. Ez a követelmény szoros kapcsolatban áll az adóterhek 

általánossá tételének igényével. Célszerű, ha az önkormányzat közhírré teszi, hogy a 

bevételeit mire fordította. Minden lakosnak illik tudnia, hogy a településnek milyen 

kiadást okoz és telke, lakása, háza, műhelye, közlekedése, bevásárlása, művelődése, 
sportolása, iskolázása, stb. révén milyen előnyökben, civilizációs kényelmekben 

részesül, ezek mennyibe kerülnek és miből, hogyan fedezik a költségeiket. Az 

érzékelhetőség természetesen az egyes adóknál eltérő. A magánszemélyeket terhelő 

építményadó például jóval érzékelhetőbb, mint a vállalkozások által fizetett iparűzési 
adó vagy a vállalkozások tulajdona után fizetendő adók. A személyi jövedelmek utáni 
központi adóból való részesedéssel szemben (megosztott adó) sokkal érzékelhetőbb a 

helyi szinten kivetett jövedelemadó. Ez a követelmény egyébként ellentmond annak az 

általános elvnek, amely az adókkal szembeni ellenállás csökkentése érdekében az adók 

„észrevétlenségének” szükségességét hangsúlyozza. Látni kell azonban azt is, hogy az 

adózók nagy többségét nem az érdekli, hogy melyik államháztartási alrendszer javára 

mekkora összegű befizetést kötelesek teljesíteni, hanem az, hogy a befizetéseik után 

nekik mennyi szabadon felhasználható pénzük marad. E tekintetben azonban javulás 

várható, különösen a kisebb településeken, ahol könnyebb áttekinteni a helyi 
pénzügyeket.
a helyi adókból származó bevételek stabilitásának követelményét nem vitatva a mai 
viszonyok között azért célszerűnek tűnik, hogy a helyi adók kissé jövedelem-rugalmasak 

legyenek, azaz kövessék a gazdasági növekedés által kínált lehetőségeket is. Ugyanis, ha 

a helyi adóbevételek követik a konjunktúra mozgásait, akkor a helyi politikusok a 

bevételek növekedése miatt nagyobb kiadásokat tervezhetnek és valósíthatnak meg, 
recesszió idején pedig fordítva, a kiadásokat csökkenthetik. A helyi adóbevételek 

rugalmassága hosszú távon legalább olyan kell legyen, mint a megfelelő színvonalú 

ellátásokat biztosító kiadások rugalmassága.
A helyi adók bevezetése kapcsán fontos annak a hangsúlyozása is, hogy kerülni Ml az 

olyan adótechnikai módszerek alkalmazását, amelyek túlontúl növelik az adóbevételek 

rugalmasságát (hacsak ez által nem magasabb szintű célokat valósítanak meg). Ebből a 

szempontból negatívan értékelendő a magyar iparűzési adó is, mivel az a vállalkozások 

korrigált árbevételét, kis túlzással a nyereségét adóztatja, ami pedig a konjunktúra 

változásával közvetlen kapcsolatban áll.
Közismert, hogy minél jövedelem-rugalmasabb egy adó, annál nagyobb automatikus 

bevétel növekedést biztosít. A rugalmasságnak két aspektusa van: egyrészt az adóalap 

reagálását, másrészt pedig az adó mértékrendszerének az adóbevételek nagyságára
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gyakorolt hatását jelenti. Ilyen értelemben a progresszív adók rugalmasabbak, mint a 

lineárisak. Az adók között a progresszív személyi jövedelemadó a legrugalmasabb, a 

társasági adó és a forgalmi típusú adók kevésbé, de egymással hasonló rugalmasságúak. 
Nem minden szerző tartja azonban fontosnak a jövedelemrugalmasságot a helyi adóknál. 
U. Hicks169 véleménye szerint az a legfontosabb a helyi adónál, hogy „hozzásegítse az 

önkormányzatokat az egyenletes finanszírozáshoz, azaz olyan adóik legyenek, amelyek 

jó és rossz időben egyaránt egyenletes bevételeket biztosítsanak”.
Olyan érvek is vannak, hogy amennyiben az adók jövedelemrugalmassága magas, akkor 
nagy közkiadások és magas nemzeti jövedelem alakul ki170. Oates171 azt állapította meg, 

hogy az USA-ban azokban az államokban nőttek gyorsabban a közkiadások, 
amelyekben személyi jövedelemadót vezettek be. Ez azonban nem szükségszerűen 

jelenti azt, hogy a jövedelem-rugalmas adóforrás okozta a magas kiadási szintet. Lehet, 
hogy csak arról van szó, hogy a növekvő kiadási igény arra kényszerített egyes 

államokat, hogy magas jövedelemrugalmasságú bevételi forrásokat biztosítsanak, 
az önkormányzatok közötti adóverseny káros hatásainak kiküszöbölése, minimalizálása.
A települések flexibilitását és financiális döntésképességét növeli az adóik alapjának és 

kulcsainak meghatározásában biztosított önállóság. Azonban a helyi adók eltérése 

könnyen horizontális adóversenyt eredményez a települések között, aminek torzító 

hatásai igen veszélyesek lehetnek a gazdaságra. Ha az adót mobil adóbázisra vetik ki, 
akkor az adózók érdekeltek lesznek abban, hogy olyan helyre telepítsék a 

tevékenységüket, illetve olyan helyre vigyék az adóalapot, ahol alacsony az adókulcs. 

Ugyanakkor ez egy nulla-összegű játék, mivel az összes adóbázis nem nő, csak a magas 

adókulcsú területek felől az alacsony adójú területek felé vándorol. A horizontális 

adóverseny keretében a települések az adókulcsok alacsonyan tartásával vagy az 

adóztatás mellőzésével a területükre vonzzák a vállalkozásokat, de ezzel a bevételeik el 
is maradhatnak a szolgáltatásaik színvonalához szükséges szinttől. További nem 

kívánatos hatása, hogy hátrányosan befolyásolják az adórendszer egésze szempontjából 
az igazságossági és hatékonysági szempontokat is. Az adóversenyben a vállalkozások 

jövedelmét terhelő adók vesznek leginkább részt, azonban a személyi jövedelemadó és 

az építményadó is alkalmazható, igaz kisebb sikerrel. Az adóversenynek a cégek 

székhelyére gyakorolt hatása alacsony, ha a helyi adó az üzleti költségek csak kis részét

169 Hicks (1964). 237.p.
170 J. Buchanan: Public Finance in Democratic Process. University of North Carolina Press. 1967. 320.p.
171 W. Oates: Automatic Insreases in Tax Reveunes - the Effect on the Size of the Public Budget, in: W. Oates: 

Financing the New Federalism, John Hopkins University Press, 1975. 248.p.
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teszik ki. Ugyanez a helyzet, ha az adókülönbségeket a helyi szinten biztosított 
szolgáltatások különbsége kompenzálja.
a helyi adókból származó egy főre jutó adóbevételek nem eredményezhetnek jelentős
különbségeket a települések között, azaz a helyi adóbevételek területi szóródása a lehető 

legkisebb legyen. Ez a követelmény abból indul ki, hogy az adóbevételek 

megállapítására a releváns önkormányzati igényekre tekintettel kerül sor. Például egy, a 

lakosságszámtól függő igények fedezésére szolgáló helyi jövedelemadó így 

településenként hasonló egy főre jutó bevételeket eredményezne. Amennyiben a helyi 
adók ennek a feltételnek elég jól megfelelnek, akkor az egy főre jutó helyi adóbevételek 

nagyjából azonosan alakulnak, legalábbis a hasonló népsűrűségű és iparosodottságú 

települések esetében.
Ez a követelmény azért is fontos, mert már részleges megvalósulása is bizonyos 

védelmet nyújt az adóbevételek által kiváltott helytelen területi fejlődéssel szemben. 
Ugyanis, ha jelentős különbség mutatkozik a települések egy főre jutó helyi bevételei 
között, akkor az erősebb önkormányzatok különleges előnyöket tudnak biztosítani az 

adóalanyoknak, ami átlag alatti adómértékek mellett is átlag feletti bevételeket biztosít a 

részükre. Megfigyelhető, hogy az egy főre jutó helyi adóbevétel áltálában a 

településnagysággal együtt emelkedik, ha a helyi adórendszer nemcsak a 

lakosságszámhoz, hanem a vállalkozásokhoz (ipar, kereskedelem) kapcsolódó elemeket 
is magában foglal.
Az egyes helyi adókból származó bevételek szóródása alapvetően az adóalanyok, az 

adóalapok és az adómértékek kiválasztásától függ. Minél hasonlóbban vannak az 

önkormányzatoknál ezek az adótényállási elemek meghatározva, annál alkalmasabbak a 

befizetések helyi adónak. Ebből az is adódik, hogy az adómentességek, 
adókedvezmények- amelyek a helyi bevételkülönbségekhez szintén hozzájárulnak - 

csökkentik a befizetési kötelezettség helyi adóként való alkalmazhatóságát. Továbbá a 

proporcionális kötelezettségekkel szemben a progresszív adók szintén felerősítik az 

adóbevételekből eredő helyi különbségeket. Ebből következően a helyi adók egyrészt 
arányos, lineáris adómértéket kell alkalmazzanak, másrészt pedig el kell kerülni a 

progresszív központi adókhoz kapcsolódó helyi pótadókat is.
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A helyi adózás követelményeiként is felfoghatjuk a helyi adózás R. Muserave172 által 
megfogalmazott alapelveit. E szerint az alábbiakra kell tekintettel lenni a helyi adópolitika, a helyi 
adózási szabályok megalkotása során:

- a mobil adóalapokat a központi szinten, az immobil (stabil) adóalapokat a helyi, vagy 

középszinten kell adóztatni;
- a progresszív adókat azon a szinten célszerű kivetni, ahol a személyi jövedelmek egészét 

a legcélszerűbben lehet adóztatni;
- a redisztribúciót szolgáló progresszív adó központi adó legyen;
- a helyi adók legyenek a gazdasági ciklusokra érzéketlenek, a stabilizációs célokat 

támogató adók pedig a központi adók legyenek;
- a haszonelvű adók kerüljenek alkalmazásra minden szinten;
- az államon belül szeszélyesen eloszló adóbázisokat központi adók terheljék (ilyenek a 

természeti erőforrásokhoz kapcsolódó adók);
- a helyi saját forrású bevételek ideális esetben elegendőek kell legyenek arra, hogy 

legalább a tehetősebb önkormányzatok képesek legyenek a helyi lakosság igényeinek 

megfelelő szolgáltatások saját erőből történő finanszírozására;
- a helyi adókból származó bevételeket kizárólag a helyi lakosoktól kell beszedni, lehetőleg 

a helyi szolgáltatások igénybevétele által élvezett előnyöknek megfelelően.

A fentebb ismertetett, a helyi adókra tipizált követelmények illetve alapelvek mellett - mivel a helyi 
adók is részét képezik az egységes állami adórendszernek - a központi adókkal megegyezően az 

önkormányzati adókkal szemben is alapvető elvárás, hogy igazságosak, méltányosak, semlegesek, 
stb. legyenek, azaz az adókkal, az adóztatással szembeni általános követelményeknek is feleljenek 

meg. Emellett persze az önkormányzatok azon sajátosságából, hogy azok az államszervezet helyi, 
legalsó szintjét képezik, - mint bemutatásra került - az általánosakhoz sokban hasonló és azoktól 
részben el is térő, azokkal néha ellentétes, speciális követelmények is megfogalmazhatóak a helyi 
adókkal kapcsolatban.

Összegzésként a helyi adóknak két alapvető sajátossága emelhető ki a központi adókkal szemben: 
egyrészt az állami adóknál kiemelkedő szerepet betöltő teljesítőképesség, fizetőképesség elve helyi 
szinten kevésbé bír jelentőséggel, másrészt pedig az érzékelhetőség. átláthatóság követelménye 

sokkal fontosabb a helyi adóknál, mint a központiaknál.

172 Musgrave (1975) 62-65.p.
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A fizetőképesség elvének kisebb súlya nem kifogásolható a helyi adóknál, mivel azok egy másik 

hasonló célt, az ekvivalencia elvéből levezethető szolgáltatás-ellenszolgáltatás gondolatát követik. 
A teljesítőképesség elve és az ekvivalencia elv pedig tendencionálisan egymást kölcsönösen kizáró 

adópolitikai céltételezések. Ez következik többek között abból is, hogy a helyi adóknál nem 

tanácsos progresszív adómértéket alkalmazni, mivel a belőlük származó bevételek csak kisebb 

területi, települési differenciákat szabad előidézzenek. Mindezek mellett azonban nem lehet azt sem 

mondani, hogy a helyi adók a szociálpolitikai követelményeket teljesen figyelmen kívül 
hagyhatják.
Nehezebb meghatározni a helyi adókra jellemző érzékelhetőség, átláthatóság követelményének a 

jelentését. Általánosan érvényes, hogy egy adó csak akkor alkalmazható a gazdasági élet szereplői 
döntéseinek befolyásolására és ezáltal bizonyos folyamatok irányítására, ha az érintettek, azaz az 

adóteher viselői érzékelik az adóbevételek felhasználását és az adófizetés terhét, és az adóteher 

elkerülése céljából reagálni is tudnak rá. A helyi politikusok folyamatosan a magasabb mértékű 

helyi adók miatti hátrányok és a belőlük finanszírozható jobb, újabb önkormányzati szolgáltatások 

okozta előnyök közötti egyensúlyt keresik. Ez a rendszer csak akkor tudna kielégítően működni, ha 

többek között valamennyi helyi adó azonos mértékben érezhető lenne. Paralel módon a másik 

oldalon a települési szolgáltatásokat is érzékelhetővé kell tenni a helyi lakosok számára, hogy azok 

az önkormányzat tevékenységét egyáltalán meg tudják becsülni. A helyi adóterhek lehetőség 

szerint a lakosok többsége általi viselésének illetve érezhetőségének követelményét legfeljebb azzal 
az elvárással lehet megindokolni, hogy ezen a módon valósulhat meg leginkább a visszacsatolás a 

választók érdekei és a helyi politikusok elképzelései között. Ez a várakozás egyébként még nem 

jelent feltétlenül biztos sikert a helyi tevékenységek hatékony célok felé történő irányítására.
Hogy mindezen bizonytalanságok ellenére is az érezhetőséget a helyi adók egyik legfontosabb 

kívánatos jellemzőjének tekintjük azzal magyarázható, hogy az adózás a polgárok erősödő 

érdeklődését váltja ki a helyi politikai döntések iránt. Emellett azt is vizsgálni kell, hogy az erősen 

érezhető, érzékelhető helyi adókkal szükségképpen együtt járó nem kívánatos reakciók (pl. az 

adózók elvándorlása a településről) kizárhatóak-e? Ugyanis minél nagyobb mértékben reagálnak 

negatívan az adózók a jól érzékelhető helyi adók változtatására, annál inkább kisebb mértékben 

tehetik meg azt az önkormányzatok, hiszen ilyen módon a remélt növekedés helyett csökkenhet a 

bevételük.
Láthatjuk, hogy a helyi adókkal szembeni sajátos követelmények fenti katalógusa részben 

egymásnak ellentmondó elemeket is tartalmaz. Megállapítható, hogy egyetlen helyi adó sem 

teljesíti a valóságban a követelmények mindegyikét, mégis, jobb híján, a helyi adók egymással jól 
összehangolt rendszere egy kielégítő, az elvárásoknak is nagyban megfelelő végeredményhez 

vezethet. A gyakorlatban sokféle lehetőség kínálkozik a helyi adórendszer kialakítására, az egyes
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követelmények súlyának értékelésétől és az alkalmazandó helyi adóktól függően. Előfordulhat, 
hogy némely adók több követelménynek sem felelnek meg, de a más követelményeknek való 

megfelelés miatt az adórendszer egészén belül ezek a hátrányok mégis kompenzálódnak. Eltekintve 

a kevés bevételt biztosító, csak egyes államokban működtetett helyi adóktól (ebadó, jégkrém 

fogyasztás adója, egyéb fogyasztási-fény űzési adók) az önálló önkormányzati adóztatás tárgyai 
leginkább a magánszemélyek jövedelmei (főként a skandináv államokban); az ingatlanok (telkek és 

építmények); a vállalkozások bevétele (mint a hazai iparűzési adó) vagy nyeresége, az általuk 

kifizetett munkabérek összege vagy ezek kombinációja (mint Franciaországban).

4. A helyi adók előnyei a központi adókkal szemben
Már sokan vizsgálták azt a kérdést, hogy a települési adóknak, a helyi adórendszernek vannak-e 

előnyei az állam javára teljesítendő kötelező befizetésekkel szemben és ha vannak, akkor melyek 

ezek. E kérdés áttanulmányozásánál az önkormányzati pénzügyek jeles hazai képviselőjének, Nagy 

Árpádnak a gondolatait tartjuk mértékadónak173.
Ebből kiindulva a helyi adóztatás alábbi előnyeit állapíthatjuk meg:
A, azt a tényt nem vitatva, hogy adót senki sem fizet örömmel vagy lelkesedéssel, de mégis, ha már 

fizetni kell, akkor a potenciális adóalanyok (magánszemélyek és vállalkozások egyaránt) 
szívesebben fizetnek a helyi közösség költségvetésébe, mint a tőlük távol lévő, számukra 

nehezen átlátható állami büdzsébe, mert ennek az eredményeit közvetlenül élvezhetik.

B, a helyi önkormányzat javára teljesített befizetések felhasználását sokkal könnyebben 

ellenőrizhetik az adófizetők, mert a helyi költségvetésből megvalósuló eredmények közvetlenül, 
a mindennapi életük során tapasztalhatóak. Tehát megvalósulhat egyfajta direkt. iól átlátható 

kapcsolat a helyi közösség javára teljesített adóbefizetések és az ebből helyben realizálódó
eredmények között.

C, Fontos lehet az is, hogy a sok adót fizető magánszemélyekben illetve vállalkozásokban kialakul 
egyfajta „hasznos állampolgár” illetve „mecánás” érzet és ezáltal a helyi közügyek, a helyileg 

rendelkezésre álló pénzek felhasználása utáni nagyobb érdeklődés is.

D, Mivel az önkormányzatok által szabályozható adók sokkal polgárközelibbek mint az állam 

javára teljesítendő befizetések, ezért a települési adók részletszabályainak megállapításánál - 

mint fontos szempont - figyelembe lehet venni az adott önkormányzat vagyoni, földrajzi, 
demográfiai jellemzőit. Ehhez persze alapvetően az szükséges, hogy az önkormányzatok 

jogalkotási lehetősége úgy legyen biztosítva, hogy rendelkezésükre álljon egy megfelelő

173 Nagy Árpád: A helyi adók. In: Nagy Tibor-Tóth János-Nagy Árpád: Pénzügyi jog, Bp, 1993. 184.p.
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jogalkotási mozgástér a helyi adóikra vonatkozó szabályok megalkotása során. Utóbbin érteni 
kell az adónemek közötti választás és az adómérték keretek közötti meghatározásának 

lehetőségét, de ide tartozik a különböző adómentességek, adókedvezmények biztosítása is.

E, A helyi adók fontos előnye az állami adókkal szemben az is, hogy ezek esetében elvileg kisebb 

az adócsalás, a nem jogkövető magatartás valószínűsége, mivel a helyi adók működtetése (a 

bejelentési, bevallási kötelezettségek teljesítése és ezek alapján az adókivetés; adófizetés, 
mentességek biztosítása, stb.) az egymást jól ismerő helyi lakosok szeme láttára történik. A 

tipikusan az önkormányzatok által adóztatható helyi építmények és telkek jól láthatóak, a helyi 
lakosok előtt nem lehet eltitkolni ezeket.

F, Az esetleges jogsértő magatartás a helyi polgárok gazdasági érdekeit közvetlenül sérti, szemben 

egy, az állam javára teljesítendő fizetési kötelezettség nem vagy nem megfelelő teljesítésével és 

ennek a tudata is a jogkövető magatartás irányába „tereli” a helyi adók alanyait. A helyi 
gazdasági érdek potenciális veszélyének közösségi tudata erősíti a helyi adózás feletti látens 

társadalmi kontrollt is.

G, Az is a helyi adóztatás előnye, hogy bizonyos gazdasági „együttlélegzést” hoz létre a 

szolgáltatást nyújtó önkormányzat és a szolgáltatást használó adóalanyok között. Ennek a 

gazdasági kihatások mellett következményei vannak a helyi demokratikus működésre is. A 

helyileg erőteljesen adózó választópolgárt például fokozottabban érdekli, hogy a jövedelme 

vagy/és az ingatlana után befizetett adóját a helyi önkormányzat mire és hogyan használja fel. A 

helyi adók gazdasági „együttlélegeztetö” hatását még pótolni tudja a gazdasági változásokat 
rugalmas formulákkal követő állami támogatás, ám a helyi adóztatásból kisaijadó demokratikus 

érdekeltségi hatásokat nehéz más módokkal helyettesíteni. Az állami támogatásból több pénzt 
nem lehet beszedni, mint amit előzetesen megállapítottak, míg a helyi adókból az előzetesen 

számítotthoz képest többletbevétel szedhető be. A helyi bevételi szerkezetben a helyi adók 

aránya más bevételekhez képest lehet kisebb (például 30 %), ilyenkor viszont több lehetősége 

lenne annak, hogy nagyobb helyi adómegállapítási szabadságot adjanak a helyi 
önkormányzatoknak. Amennyiben a helyi adók nagyobb arányt (50-60 %) kapnak a helyi 
költségvetésekben, akkor viszont pont az ellenkező tendencia kerülhet előtérbe, azaz bevételi 
mozgásában jól kiszámítható adókat célszerű a helyi önkormányzatoknak átengedni kevesebb 

helyi adómegállapítási szabadsággal.

A felsorolt előnyök kapcsán meg kell említeni, hogy azok csak elméletileg valósulnak meg így 

tisztán, a gyakorlatban csak kisebb-nagyobb törésekkel érvényesülnek. Gondoljunk csak arra, hogy 

a nagyobb önkormányzatok esetében az adófizető által teljesített adóbefizetés és az ebből
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megvalósított helyi feladatok közötti közvetlen kapcsolat tulajdonképpen ugyanúgy hiányzik, mint 
az állam javára teljesített adók és az állami költségvetésből finanszírozott feladatok között. Egy 

bizonyos önkormányzati nagyság fölött már helyi szinten is elszemélytelenedik a rendszer, 
megszűnik az adófizetők jó értelemben vett „adóközösségi” érzete. Ugyanígy nem érezhető a 

társadalmi kontroll adómorálra gyakorolt jótékony hatása a nagyobb önkormányzatok esetében (pl. 
Szeged megyei jogú városban a köztudottan önkormányzati bevételt is jelentő gépjárműadó 

esetében több ezer olyan adóalanyt tártak fel a vizsgálatok 2003-ban, akik be sem jelentették, hogy 

gépjárművet szereztek és ezért évek óta nem is fizettek gépjárműadót. Ez egyébként sajnálatos 

módon nem elszigetelt, hanem országos jelenség volt.).
Mégis, mivel helyi szinten olyan feladatok finanszírozására kerül sor, amelyek az adófizetők 

mindennapi életét közvetlenül befolyásolják, meg lenne a lehetőség arra, hogy emeljék a helyi 
adózás elfogadottságát, az adófizetők fizetési hajlandóságát, az adómorált. Gondoljunk csak arra, 
hogy milyen pozitív hatással járna az, ha a helyi adóbefizetések az önkormányzat költségvetésében 

„pántlikázott” forrásként, a helyi lakosok által vitán felül megvalósítandó célok finanszírozására 

szolgálóan szerepelnének. Ennek az adóbevételek növekedésére gyakorolt pszichológiai hatása 

szinte biztosra vehető.

5. Mely adónemek lennének megfelelőek mint önkormányzati bevételi forrás?
Az önkormányzati adórendszerek, a helyi adóztatás aktuális nemzetközi gyakorlata - mint 

ahogy a II. fejezetben részletesen bemutatásra került - közel sem egységes és egységesülési illetve 

egységesítési tendenciák sem figyelhetőek meg. Láttuk, a tipikusan önkormányzati forrásokat 
jelentő vagyonadók illetve vagyoni típusú adók tulajdonképpen országonként eltérőek. A helyi adók 

vonatkozásában - szemben a forgalmi és jövedelemadókkal - még az Európai Unió sem irányoz elő 

egységesítést. Több ország tapasztalatait figyelembe véve azt állapíthatjuk meg, hogy nem létezik 

egy űn. „legjobb helyi adózás", hanem csak választani lehet több lehetőség közül. Létezik az 

országok között egy közös vonás, nevezetesen, hogy az egyes országok egy adott helyi adót ún. 
főadónak tekintenek. Az országokban ennek a megválasztása a történelmi és kulturális háttértől 
függ. Több ország tapasztalata azt mutatja, hogy a kiválasztott adó bevételi potenciáljának 

messzemenő következményei vannak a decentralizáció mértéke szempontjából. Az ingatlanadók 

korlátozott bevételi potenciált jelentenek, a helyi jövedelemadók sokkal többet számítanak ebből a 

szempontból.

Ezek után mit lehet mondani arra a kérdésre, hogy mely adófajták a legmegfelelőbbek az 

önkormányzati szintre telepítésre, illetve a helyi adók megválasztásának melyek legyenek a 

szempontjai?
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A válasz csak differenciáltan adható meg, ugyanis egymás mellett több szempont is fontos szerepet 
játszik ennek a kérdésnek az eldöntésében.

A helyi adók alapvető célja a lakosok számára helyben nyújtott közjavak, közösségi 
szolgáltatások finanszírozása. Ha ezek a javak valóban „közösségiek”, abban az értelemben, 
hogy egyenlő mértékben jutnak el a terület minden lakójához (beleértve nemcsak a végső 

fogyasztókat, hanem a vállalkozásokat is) és, ha a helyi adópolitikának nem célja a 

nemzetközi standardoktól eltérő újraelosztás és, ha az igazgatási költségeket nem vesszük 

figyelembe, akkor a helyi adó-jövedelmek legmegfelelőbb forrása talán egy egyenlően egy 

főre jutó befizetés lehetne (mint például a poll tax174), amelynek megvan az az erénye, hogy 

gazdasági értelemben semleges és hatékony is abból a szempontból, hogy nem okoz külön 

terheket. A gyakorlatban azonban a különböző helyi fejadókat költözködéssel könnyű 

elkerülni, de még azokat is nehéz megadóztatni, akik nem „szöknek” meg. Ezért a fejadó 

alacsony hatékonysága úgy tűnik, hogy magas igazgatási és végrehajtási költségekkel 
párosul.

Annak az elvnek is van alapja, hogy mivel egyes lakosok - akiknek például iskoláskorú 

gyermeke van - a többieknél nagyobb hasznot húznak a helyi közszolgáltatásokból, ezért 
indokolt lenne, hogy ezek a helyi lakosok több adót fizessenek, mint mások. Ez a 

haszonelvű175 adóztatás akkor lenne igazságos, ha megfelelne annak a haszonnak, amelyet az 

adózó a közösségnek hoz, vagy annak a költségnek, amennyibe kerül. A haszonelv 

kizárólagos elvként biztosan nem alkalmazható a mai viszonyok között, mivel a 

rászorultakról, a rászorultságról nem vesz tudomást. Ennek megfelelően van olyan felfogás 

is, amely a jogállammal összeegyeztethetetlennek tekinti.
Ha a helyi közszolgáltatások iránt a kereslet a helyi lakosok jövedelmeire rugalmas, érv 

szól a helyi jövedelemadó mellett, vagy figyelembe véve a külön helyi jövedelemadó 

kezelésével járó költségeket, a központi jövedelemadó helyi pótadóztatása mellett176. Ha az 

ilyen jellegű közszolgáltatások inkább a fogyasztáshoz kapcsolódnak, mint a lakóhelyhez, 
hasonló hasznossági érvelés szól a helyi fogyasztási adó mellett177, amely gyakorlatban 

szinte teljesen biztosan egyfajta kiskereskedelmi forgalmi adó formáját öltené.
A helyi adóztatásra általában azok az adónemek a legalkalmasabbak, amelyek nem

igényelnek túlzottan bonyolult adóigazgatási feladatokat (a tárgyi feltételek biztosítása

1.

2.

3.

4.

174 Bemd Diekman-Dorothea Schütz: Die Kopfsteuer als Komponente eines Gemeindesteuer-systems? Archív für 
Kommunalwissenschaften, 1989.158.p.

173 Ekvivalencia elvnek (benefit principle) is nevezik a haszonelvre építő adóztatást. Lásd: Heinz Haller: Die Bedeutung 
des Áquivalenzprinzips fur die öffentliche Finanzwirtschaft. Finanzarchiv N.F.21. Heft 2.248260.p.

176 Zwilling (1971) 65.p.
177 Zwilling (1971) 71.p.
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mellett itt elsősorban a megfelelő személyi háttér jelenti a szűk keresztmetszetet, hiszen még 

az állami adóhatóságok is folyamatosan a megfelelő szakemberek megszerzéséért és 

megtartásáért küzdenek, ami a nagyszámú önkormányzatoknak, különösen a 

kistelepüléseken fokozottan nehéz feladat); másrészt pedig viszonylag stabil bevételt 
jelentenek az önkormányzatoknak, azaz bevételi szempontból iól tervezhetőek178. Ennek
alapvető indoka az, hogy a központi költségvetéssel ellentétben a helyi kiadások kevésbé 

rugalmasan változtathatók. A stabilitás követelményének a vagyoni típusú befizetések 

(építmények, telkek és részben a vállalkozói vagyon után fizetendők) felelnek meg a 

legjobban, de ennek ellenére fimgálnak jövedelemadók is (személyi jövedelem- és társasági 
adók egyaránt) helyi adóként. A helyi adók hátrányaként azt szokás említeni179. hogy 

konzerválják a helyi önkormányzatok közötti indokolatlan ellátási különbségeket, mivel a 

gazdagabb adóalappal rendelkező önkormányzatok ellátási feladataiktól függetlenül jobb 

helyzetbe kerülnek, mint a hasonló ellátási feladatkörű szegényebb önkormányzatok. Ez az 

oka annak, hogy a helyi adók soha sem lehetnek a helyi költségvetések kizárólagos forrásai.
Az adózás kérdéséhez szorosan hozzátartozik az is, hogy mennyiben van joga a helyi 

önkormányzatoknak központilag nem szabályozott, úi adófajtákat bevezetni. Nos, általában 

kevéssé van, miként hazánkban sincs. Európában csak Németország, Belgium és Luxemburg 

önkormányzatai tehetik ezt meg180. Azonban itt is korlátozott és ellenőrzött ez a lehetőség, 
mert általában felsőbb hatósági hozzájáruláshoz, engedélyhez kötik. Meg kell jegyezni, hogy 

az elvi lehetőség maga sem jelent túl sokat, hiszen ahol a központi kormányzat előzetesen 

már „kiürítette” az „adómezőt”, ott akár a korlátlan adóztatási autonómiának is vajmi kevés 

gyakorlati jelentősége van.
Nem adható egyértelmű válasz továbbá arra a kérdésre sem, hogy vajon 1-2 jól 

megválasztott adófajta, vagy sokféle, egymást kiegészítő adóbevétel-e a hatásosabb
önkormányzati forrás? Egyféle adó dominál például a skandináv államokban és Angliában 

is, az előbbiekben nagy, az utóbbiban viszonylag kisebb az adók szerepe az önkormányzati 
finanszírozásban. Egyértelműen csak annyi mondható, hogy ha az egyetlen adóbevétel 
jövedelemadó, akkor ennek súlya nagyobb lesz, mintha egyetlen vagyonadóból állna a helyi 
adóztatás. Többféle helyi adóbevételt alkalmaznak Franciaországban és Hollandiában181, az 

előzőben sok, az utóbbiban kevés adóbevétel az eredmény.

5.

6.

178 Musgrave (1975), 33-38.p.
179 Horst Zimmermann-Rolf-D. Postlep: Beurteilungsmaflstabe ftlr Gemeindesteuern. Wirtschaftsdienst, 1980/V. 42.p. 

Williams (1991) 51.p.
181 Williams (1991) 57.p.
180
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7. A helyi adók között különféle adófajták szerepelhetnek. Mindegyik adótípusnak megvan a 

maga előnye és hátránya. A vagyonadók „lusta” adók, nem automatikusan reagálnak a 

gazdasági fellendülésre. A vagyon (köztük az ingatlanok) ismételten visszatérő 

felértékelésére van szükség, hogy követni tudják a gazdasági változásokat. Ugyanakkor ez az 

adó biztonságos bevételt jelent, előre jól tervezhető. A jövedelemadók és a forgalmi adók 

rugalmas adók, amelyekkel közvetlenül lehet kötődni a gazdasági folyamatokhoz. Hátrányuk 

épp a változékonyságukban és a nehezebb tervezhetőségükben van.
8. Az önkormányzatok adóztatási hatáskörét központi megkötésekkel szokták megterhelni.

Például felsőbb hozzájáruláshoz kötik, ha a helyi önkormányzat új adót akar kivetni; a 

törvények alapján kivetett helyi adóknál a jogszabályok megszabják az adó mértékének a 

felső határát, amelyet az önkormányzat saját maga nem léphet túl; az adót központi kulcsok 

alapján megosztják a helyi és a központi szervek között; stb. A nem jogi jellegű megkötések 

sorában első helyen áll, hogy a központi állami adókkal és elvonásokkal oly mértékben 

megterhelik a helyi adózókat, hogy azokkal később igen nehéz lesz újabb vagy több helyi 
adót helyileg elfogadtatni.

9. A legtöbb probléma minden adófajtával tulajdonképpen az, hogy a helyi adókivetés a 

központi adóztatás lehetőségeire is kihat. A központi kormányzatok maguk is adót vetnek ki 
és sokszor ugyanazokra a dolgokra, amelyekre a települések is, és így mindig az a probléma, 
hogy milyen mértékben osszák meg az önkormányzatokkal ezt a jogukat. Az adók 

megosztása és a koordináció mellett a szabályozás mikéntiének a kérdése is nagy hangsúlyt 
kap: a helyi adóztatás autonómiája vajon korlátlan legyen-e; netán csak központilag rögzített 
fix adókulcsokkal dolgozhatnak, vagy valahol a kettő között, limitált adókulcsokat 
alkalmazhatnak az önkormányzatok?

Igen széles a jó helyi adókra vonatkozó kritériumok elméleti irodalma182, így meg lehet vizsgálni, 
hogy az egyes adófajták miként teljesítenek a kritériumok alapján. Egy ilyen vizsgálódás hasznos, 
de a hasznossága korlátozott. A fő probléma az, hogy egy átfogó elemzés azt mutatja meg, hogy 

tökéletes, minden szempontnak megfelelő helyi adó nincs. Ez nem jelenti azt, hogy ne legyenek 

helyi adók, hiszen tökéletes központi adók sincsenek és ebből nem következik az, hogy nincs 

szükség a centrális adókra. Sokkal inkább azt jelenti, hogy a különböző kritériumok között 
választani kell és a választás alapján aztán azt kell értékelni, hogy a legfontosabb kritériumok 

szerint melyik adónemet a legcélszerűbb alkalmazni. Azonban ennél alaposabb következtetések is 

levonhatók a helyi adók kiválasztása kapcsán. Kiindulópontul az szolgálhat, hogy mekkora

182 Lásd például D.N.King: Fiscal Tiers: The Economics of Multi-level Government (London, 1984.), 199-235.p. müvét.
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összegben van szükség a helyi adókra. Ez természetesen attól függ, hogy milyen a helyi hatóságok 

kiadási szintje, és mennyire választanak centrális vagy önkormányzati finanszírozást.

A. Az adók telepítésének problémája
Az állami-önkormányzati kiadások megfelelő szintre történő telepítésével szoros kapcsolatban álló 

kérdés, hogy a különböző bevételi formákat melyik kormányzati szintre (állami-regionális-helyi) 

telepítik. Egyes adónemek alkalmasabbak a központi kormányzat, mások pedig a helyi hatóságok 

számára? Vagy egyszerűen csak az igazgatási kényelmesség dönti el a kérdést?
Ha az egyes államok vertikális adó struktúráját vizsgáljuk, akkor nagyon változatos képpel 
találkozunk183. Szinte valamennyi lényegesebb adó előfordul mind állami, mind pedig 

önkormányzati szinten. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az adónemek telepítésének kérdése 

közömbös lenne. A változatos kép ellenére a bevételek megosztása nem véletlenszerű, van egy 

általánosan felismerhető, jellegzetes megosztás. A nem megfelelő vertikális adótelepítés komoly 

társadalmi költségeket jelenthet, mind a hatékonyság, mind az igazságosság szempontjából.
A bevételi források különböző kormányzati szintekre történő telepítésének az alábbi általános elvei
állapíthatóak meg:
1. Elsősorban azokat az adókat kell központosítani, amelyek erős progresszivitást mutatnak, 

redisztribúciós célzattal kerültek bevezetésre. így a központi költségvetés bevétele kell legyen 

az erős progresszivitású személyi jövedelemadó. Az ilyen adók azért kerülendők helyi szinten, 
mivel migrációra ösztönzik az adóalanyokat.

2. A helyi hatóságok számára nem javasoltak az ún. mobil alapú adók, mivel ezek torzíthatják a 

helyi gazdasági tevékenység megoszlását. Ezért az önkormányzatok számára tanácsosabb a 

kevésbé mobil bázisú adók (pl.: építményadó, telekadó) alkalmazása.
3. A központi kormányzat gyakorolja az adóztatás jogát azon adóalapok felett, amelyek a 

különböző területek között egyenlőtlenül oszlanak meg. Ennek megfelelően a sporádisan 

megosztó természeti erőforrások adóztatása centralizált körbe kell kerüljön, hogy ezáltal 
elkerülhetők legyenek a geográfiai egyenlőtlenségek, amelyek az ilyen források helyi 
adóztatásából származnának.

B. Az általános forgalmi adó megítélése mint önkormányzati adó
Az önkormányzatok forgalmi adóból származó bevétele elképzelhető mint önálló helyi 

forgalmi adó vagy mint az állami forgalmi adóhoz kötött helyi forgalmi pótadó, de a központi

183 Lásd: Musgrave, R. A.: Who Should Tax, Where, and What? In C. McLure, ed., Tax Assignment in Federal 
Countries, Canberra, Australian National University Press. 1987. 241.p. munkáját.
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költségvetést megillető, az állam által szabályozott forgalmi adóból való részesedés (a hazai 
személyi jövedelemadóhoz hasonló megosztott adó) formájában is.

1- A származási hely alapján működő egyfázisú önálló önkormányzati forgalmi adóelőnye 

abban lenne, hogy ezáltal a nem helyi lakosok (akik tehát csak mint vásárlók, fogyasztók jelennek 

meg az önkormányzat területén) is részt vállalnának a helyi terhek viselésében (mint az 

idegenforgalmi adó esetében is), ami különösen a körzetközpont jellegű településeknek jelentene 

magas bevételt. Hátrányt jelentene viszont az - ha az egymáshoz közeli települések adómértékei 
eltérőek lehetnének - akkor ez eltérítené a kereskedelmet és így veszélyt jelentene a piaci versenyre 

(különösen a nagy értékű termékek illetve a bevásárlóközpontokbani „nagybevásárlások” 

esetében), mivel az árak így eltérőek lennének. Az is negatívuma lenne, hogy az önkormányzatok 

között jelentős adóerő-különbség lépne fel, ami ráadásul nem feltétlenül felelne meg a feladataik 

finanszírozási igényének.
Részben megszűnnének a hátrányok (de az előny is), ha a forgalmi adót (a rendeltetési hely 

elve alapián) nem az eladó, hanem a vevő állapítaná meg és aztán a saját önkormányzata javára 

fizetné meg. Mivel azonban az önkormányzatok közötti kereskedelemi forgalom nem állapítható 

meg az országok között határellenőrzéshez hasonló módszerrel, ezért az adóeltitkolás bizonyosan 

magas lenne egy ilyen rendszer esetében. Alternatívaként szóba jöhetne, hogy ebben az esetben is 

az eladó állapítsa meg az adót, viszont ekkor is szinte megoldhatatlan technikai és jogi nehézséget 
jelentene minden vevőre a saját települése szerinti adómérték alapján az adó megállapítása. Ezek 

miatt a rendeltetési hely elve szerinti adózást nem lehet javasolni és meg kell barátkozni a 

származási hely elvének alkalmazásával az ott említett hátrányok egyidejű elfogadásával. A 

kereskedelemre gyakorolt negatív hatást egyébként nagymértékben csökkenteni lehet a szomszédos 

települések adómérték eltérésének a behatárolásával vagy egy egységes adómérték törvényi 
rögzítésével. Fontos lenne az is, hogy a települések egyedileg ne mentesíthessenek bizonyos 

termékeket az adózás alól, a mentesítést csak egységesen, állami szinten lehessen előírni.
További problémaként jelentkezne az adóköteles végső fogyasztás és a nem adóköteles 

továbbértékesítési célú vásárlások elhatárolása. Ha ez az elhatárolás csak általános lenne, akkor a 

szándék ellenére vagy a vállalkozásokat is adóztatnák vagy pedig az adócsalásnak nyitnának teret.
Sokak szerint előnye, sokak szerint viszont hátránya lenne az önálló helyi forgalmi adónak.

hogy minden települési lakost nyíltan megadóztatna. Nagy előnye lenne viszont, hogy - ellentétben 

például az iparűzési adóval vagy a jövedelemadóval - a helyi gazdaság strukturális, konjunkturális 

ingadozásaitól független, mivel a helyi fogyasztás volumene viszonylag stabil.

2. A települések elvileg úgy is részesedhetnének a forgalmi adóból származó bevételekből, 
hogy az államot megillető forgalmi adóhoz egy helyi pótadót vetnek ki, aminek aztán a településen



IV. Az önkormányzati adók az adórendszerben 102

székhellyel illetve telephellyel rendelkező vállalkozások lennének az alanyai. Ez a módszer 
szélesítené a települések pénzügyi önállóságát, különösen akkor, ha eltérő pótadó mértékeket 
alkalmazhatnának. Hátránya lenne a pótadózásnak, hogy - még azonos pótadómértékek esetében is 

- jelentős adóbevétel különbségek adódnának a települések között, az eltérő adottságaik 

következtében. De az általános forgalmi adóra vonatkozó szabályok miatt is igen eltérő 

adóbevételek jelentkeznének az egyes településeknél, gondoljunk csak a 0 %-os mértékű exportra 

illetve közösségen belüli értékesítésekre, nem is beszélve a forgalmi adó alól mentes 

értékesítésekről és az egyes értékesítések különböző fogalmi adókulcs (5-15-25/20 %) alá való 

besorolásáról. Mindezek azzal a következménnyel járnának, hogy nagy volumenű, de főként a nulla 

kulcs alá tartozó értékesítések alacsonyabb helyi forgalmi pótadóbevételt eredményeznének, mint a 

csekély forgalmat felmutató, de a forgalmi adó általános kulcsa alá tartozók, mivel az államot 
megillető forgalmi adóhoz igazodna a helyi pótadó. A települések által alkalmazandó differenciált 
mértékű pótadónak jogi akadálya is van, ugyanis sérteni az Unió forgalmi adóval kapcsolatos 

előírásait. Mindezek alapján megállapítható, hogy nincs realitása egy az állami forgalmi adóhoz 

kapcsolódó helyi forgalmi pótadó alkalmazásának.

3. Az önkormányzatok megosztott adóként is részesedhetnek a központi költségvetésbe 

befolyó forgalmi adóból (lásd a német megoldást), annak egy meghatározott százalékát megkapva, 
amely összeget aztán az egyes települések között megfelelő kulcsok segítségével osztanának fel. Az 

adómegosztás általános mechanizmusa hazánkban is ki van már dolgozva, gondoljunk csak a 

személyi jövedelemadó vagy az illetékek már több mint egy évtizedes megosztási gyakorlatára, bár 

kétségtelen, hogy a forgalmi adó megosztására más szempontokat kellene alkalmazni. Erre szóba 

jöhetne a lakosságszám vagy a helyben foglalkoztatottak száma például. Az önkormányzatok 

forgalmi adóból való ilyen részesítésének az lenne a legnagyobb hátránya, hogy az korlátozná a 

települések pénzügyi autonómiáját, mivel azok nem befolyásolhatnák a nekik megállapított 
forgalmi adó összegét. Tehát ezért az iparűzési adó esetleges hazai megszüntetésekor nem javasolt 
az általános forgalmi adó megosztott adóként kezelése a kieső helyi bevételek pótlására.

A forgalmi adóval kapcsolatos fejtegetések során azonban nem szabad figyelmen kívül 
hagyni a forgalmi adózást szabályozó - már megemlített - Uniós előírásokat sem, különös 

tekintettel arra, hogy azok - szemben a jövedelemadóztatással vagy a vagyonadóztatással - éppen 

erre az adónemre vonatkozóan alkalmazzák a legtöbb kötelező előírást. 1978. január 1-én lépett 
hatályba az azóta már sokszor módosított hatodik áfa-irányelvm, amely a többfázisú nettó forgalmi 
adózás elemeit foglalja keretbe. Ez az irányelv és módosításai az általános forgalmi adó

184 77/388/EGK irányelv (HL L 145/1., 1977. május 17.)
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harmonizációjának alapvető jogforrásai. Az irányelv a tagállamok forgalmi adózási szabályainak 

közelítését írja elő. Ennek kettős célja van: egyrészt meg kell akadályozza a tagállamok közötti 
verseny forgalmi adók általi eltorzítását, másrészt az Unió lehetőség szerinti egységes 

részesedésének biztosítása a tagállami forgalmi adókból. Az irányelv és módosításai a tagállamok 

számára kötelező előírást jelentenek, de azért a részleteket illetően biztosítanak egy bizonyos 

mozgásteret is, különös tekintettel a célok megvalósításához alkalmazandó adójogi eszközök 

kiválasztása során. Az irányelv valamennyi tagállam számára egyetlen hozzáadott érték alapú, 
összfázisú forgalmi adó bevezetését írja elő illetve teszi lehetővé, azzal, hogy a részletszabályok 

nem kell minden pontban megegyezők legyenek, de az eltérő előírások nem érinthetik a 

versenysemlegesség feltételeinek lényegét. Ezek az eltérések a nemzeti adórendszerek és az 

önkormányzatok által ellátandó feladatok történeti sajátosságaiból185 fakadhatnak.

Nagyon fontos előírása az irányelvnek, hogy az államot megillető forgalmi adó mellett nem 

engedi meg egy második forgalmi adó bevezetését, viszont nem akadályozza meg a tagállamokat 
abban, hogy olyan fogyasztási típusú adókat tartsanak fenn vagy vezessenek be újólag, amelyek 

nem rendelkeznek az általános forgalmi adó jellemzőivel186. Egy önkormányzati forgalmi adó vagy 

egy települési fogyasztási adó tehát csak akkor lenne az uniós joggal összeegyeztethető, ha az nem 

felelne meg az általános forgalmi adó hivatkozott irányelvben is megfogalmazott ismérveinek. 
Mindkét ilyen típusú kötelezettség a végső fogyasztókra áthárítható lenne, tehát az árszínvonal 
nagyságát befolyásolnák, emelnék. Szintén mindkettő adóra érvényes lenne az is, hogy nem 

képzelhető el náluk az állami forgalmi adóhoz hasonlóan az import (településre kívülről behozott 
termékek) adóztatása illetve az exporthoz (településen kívülre történő értékesítésekhez) kapcsolódó 

adóvisszatérítés biztosítása.

Az előadottak ismeretében talán nem meglepő, hogy az európai országokban csak keVés 

helyen alkalmazzák a forgalmi adókat helyi adóként. Kétségtelen, hogy az e tekintetben különböző 

helyi önkormányzati magatartás a kereskedelmi forgalom területi eloszlását is alakítaná: 
mesterségesen átterelné a forgalmat az enyhébben adóztató területekre, településekre. A skandináv 

országokban úgy érvelnek, hogy ez jellegzetesen a nagy országok adótípusa (ahol tudniillik 

nehezebb a vásárlóknak követniük az alacsonyabb adókat), s ők ezért nem alkalmazzák ezt. Az 

országos, központi forgalmi adók még így is terelik a kereskedelmi forgalmat, tudniillik az 

országhatárokon át, nemzetközi viszonylatokban. De mindez nem akadályozta meg például

183 Ilyen sajátosság a települések önigazgatási jogának történeti fejlődése és hatályos szabályozása Németországban 
vagy a dolgozat II. fejezetében tárgyalt francia iparűzési adó (taxe professionelle), amely egy helyi hozzáadott érték 
típusú adójegyeit is magán viseli.

186 Ennek megfelelően léteznek a dohányárukra, a kőolajszármazékokra és egyes alkoholos italokra a jövedéki adók 
illetve a termékek szűk körére a fogyasztási illetve regisztrációs adók. OECD Revenue Statistics 1965-2001.52.p.



IV. Az önkormányzati adók az adórendszerben 104

Ausztriát, Németországot vagy Görögországot az önkormányzati fogyasztási adók 

alkalmazásában187: ha ugyanis nem nagyok az adómértékek tekintetében a területi eltérések, vagy 

ha országosan rögzített, fix adókulcsot használnak, akkor helyi fogyasztási adóként vagy 

megosztott adóként részesíthetők az önkormányzatok is ezekből a bevételekből, azaz a forgalmi 
adók teljesen egyenjogú és racionális helyi adófajtáknak, helyi bevételeknek bizonyulhatnak.

188C. A feiadó megítélése mint önkormányzati adó
A fejadózás elvére épülő adóztatás általános célja a demokratikus felelősség és diszciplína 

erősítése, azaz minden polgár legyen tudatában, hogy ha több vagy magasabb színvonalú települési 
szolgáltatásokat szeretne, akkor ehhez ő maga is magasabb mértékű, összegű adóval hozzá kell 
járuljon. így egyetlen szavazó sem tarthatja a helyi szolgáltatásokat ingyenesnek.

A fej adót a helyi adókkal szembeni alábbi követelményeknek való megfelelősége alapján
érdemes értékeim:

1. az adó érzékelhetősége
2. ekvivalencia az igénybevett önkormányzati szolgáltatásokkal
3. konjunktúrától való függetlenség, stabilitás
4. gazdasági növekedésre való reagálási képesség lehetősége
5. helyi pénzügyi szükségletek fedezése

1. az érzékelhetőség követelményét biztosan teljesíti a fejadó, gondoljunk csak arra, hogy milyen 

intenzív vitákat váltott ki Angliában is. Ezt egyébként ott még növelte az alkalmazott 
adókivetési technika is, mivel a ténylegesen fizetendő fejadó közlésével egyidejűleg az előző 

évi fejadó összegét is ugyanazon adókivetési íven közölték, azért, hogy az adó összegének 

változására ezáltal felhívják az adóalanyok figyelmét.
2. a fejadót nem lehet megindokolni a helyi szolgáltatásokkal való személyre szabott 

ekvivalenciával, mivel ez azt tételezné fel, hogy a fejadóból finanszírozott önkormányzati 
szolgáltatásokat valamennyi lakos azonos mértékben veszi igénybe. Az itt szóba jöhető helyi 
szolgáltatásoknál (oktatás, közterületek gondozása, stb.) az ekvivalenciának legfeljebb csak a 

csoportos formája realizálható. A fejadó ekvivalencia-elmélettel való igazolása során aligha 

oldhatóak meg az igénybevett szolgáltatások mennyisége pontos mérésének és értékének 

meghatározása során jelentkező problémák. Tehát ennek a követelménynek nem felel meg egy 

fej adó típusú kötelezettség.

187 OECD Revenue Statistics 1965-2001.53.p. 
Diekman (1989) 159.p.188
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3. a konjunktúrától való függetlenség segíti a településeket a bevételektől függő önkormányzati 
politika elkerülésében. A fejadó ebből a szempontból ideális, mivel a konjunktúra alakulásától 
nem függ a belőle származó bevételek nagysága. Meggondolandó ugyanakkor, hogy nagyon 

nehéz gazdasági körülmények idején a legkisebb jövedelmet szerző csoportok már nem lesznek 

képesek az adó teljesítésére.
4. az általános gazdasági növekedés alakulását nem követi a fej adóból származó bevételek 

nagysága. Amennyiben egy növekvő életszínvonal mellett csökkenne a születések száma (és ez 

a fejlett országokban tipikusnak tekinthető), a fej adó-bevételek apadása lenne megfigyelhető. 
Másfelől egyes, fejadóból finanszírozott helyi kiadások (pl. oktatási) a növekedéssel 
párhuzamosan alakulnának, ami az ezt nem követő fejadó-bevételek miatt finanszírozási 
problémákat okozna. Mindazonáltal a fej adó gazdasági növekedésre való hiányos reagálási 
képessége miatti probléma könnyen kezelhető, mivel egyszerűen csak a fejadó mértékét kell 
megfelelően hozzáigazítani.

5. a fejadó egy megközelítőleg azonos egy főre jutó bevételt eredményez az önkormányzatok 

számára. A hasonló lélekszámú települések hasonló, az eltérőek különböző bevételekre 

számíthatnak. A fejadó ezen sajátossága mindaddig előnyös, amíg nem lesznek a 

lakosságszámtól függő helyi kiadások valamilyen közgazdasági követelménynek alárendelve és 

ezért el nem térnek az átlagostól. A fejadóval szembeni fenti kifogás elhanyagolható, mivel a 

település-nagyság és az egy főre jutó pénzügyi igények közötti kapcsolat létezése nem 

egyértelmű. Ezért ezen az alapon nem fogalmazható meg érv sem a fejadó mellett, sem pedig 

ellene.
A fentiek alapján az mondható, hogy egy fejadó típusú adó helyi adórendszerbe illesztése 

ésszerűnek tűnik. A fej adózás elvére épülő adónak az a legfontosabb előnye, hogy gazdasági 
értelemben semleges, minden adóalanyt egyaránt és egyformán, egyenlő mértékben érint, mivel 
nincs tekintettel az adóalanyok jövedelmi helyzetére.

Hátránya azonban, hogy a gyakorlatban a különböző helyi fej adókat könnyű kikerülni, 
gondoljunk csak a lakóhely megváltoztatására, de még azokat is nehéz megadóztatni, akik nem 

változtatják meg lakóhelyüket. Ezek miatt a fejadó magas adóigazgatási (felderítési) és végrehajtási 
költségekkel párosul. A feiadóval szembeni érvként azt is szokásos megemlíteni, hogy - kötelező 

kivetése esetében - korlátozza az önkormányzati pénzügyi autonómiát, különös tekintettel a - 
fejadózás lényegéből fakadóan a - különböző mentességek, kedvezmények alkalmazásának 

mellőzése miatt.
A legnagyobb probléma azonban a fej adó típusú befizetési kötelezettséggel (mint azt a brit példa is 

mutatta) az, hogy nincs tekintettel az adóalanyok teherviselő képességére, „szociálisan” nem 

érzékeny. Alkalmazása mellett a több nagykorút magukba foglaló, csekély értékű ingatlanban élő
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háztartások több adót fizettek, mint a nagy értékű ingatlanokban lakó egyedülállók. Ez az oka 

annak, hogy nemhogy elterjedni, de még gyökeret sem tudtak verni az adórendszeren belül a fejadó 

elvére épülő befizetések. Az kétségtelenül helyes kiindulópont a fej adó kapcsán, hogy a település 

valamennyi polgára járuljon hozzá a közkiadások finanszírozásához, hiszen mindenki (ha 

különböző formában és mértékben is) de igénybe veszi a különböző települési szolgáltatásokat. Ezt 
azonban fel kellene oldani az adózók teherbíró képességének a követelményének elvével, amely 

egyes esetekben a kötelezettség alóli teljes mentességet is eredményezhetné. A mentesülés 

szempontjait azonban több mint problémás megalkotni és egy igazságos, mindenki által elfogadott 
feltételrendszer nem is alakítható ki, gondoljunk csak például arra a nem is ritka esetre, ha egy nagy 

értékű ingatlanban lakik egy idős, alacsony jövedelmű személy (aki emiatt egyébként vagyonosnak 

tekintendő).
Mindezek alapján az mondható, hogy nem javasolt egy, az alanyok teherviselő képességére 

tekintettel nem lévő feiadó típusú kötelezettség helyi adórendszerbe történő integrálása, hanem
ehelyett vagy esetleg e mellett! egy vagy több, de kisebb társadalmi konfliktussal járó, más típusú 

adónem illetve adónemek bevezetése a támogatandó. Az mindenesetre bizton állítható, hogy egy 

fejadó típusú kötelezettség legfeljebb csak valamely más típusú helyi adókötelezettségnek 

alárendelten, azt kiegészítendő kerülhet alkalmazásra.

D. A vagyonadó (ingatlanadó) megítélése mint önkormányzati adó
A vagyon utáni önkormányzati adóztatás a vagyoni elemek közül tipikusan az ingatlanokat 

érinti illetve ehhez jönnek még néhány esetben a gépjárművek. Az angol nyelvű országok nagy 

részében - Nagy Britannia, Írország, Ausztrália, Új-Zéland, USA és Kanada 

jövedelemadóval szemben a kedvelt helyi adóbevételi forma az ingatlanadó. A vagyonadó a földtől 
kezdve minden ingatlanra kiterjedhet, országonként igen eltérő, hogy minek a tulajdonát adóztatják. 
Az is változó, hogy tulajdonképpen kinek a tulajdonáról van szó - azaz az adó mennyiben 

tekinthető valóban helyi jellegűnek. Vitatott kérdés, hogy ki viselje a terheit. A bérbe adott 
lakásokra vagy bármely ipari-kereskedelmi, termelési rendeltetésű épületekre és berendezésekre 

gondolva, ez csakugyan kérdéses. Szokás ezzel kapcsolatban „adóexportra”, illetve „adóimportra” 

is utalni.

189 a

Az ingatlanadó a világ szinte minden pontján roppant népszerűtlen. Az adózók nem 

szeretik, mivel ez az egyetlen adó, amellyel közvetlenül szembesülnek - a többi adót „elrejtik” a 

szemük elől: közvetlenül levonják a jövedelmükből vagy a fogyasztói árakba építik be. Másrészt 
ezt az adónemet sokan tartják igazságtalannak, mivel nem jelzi pontosan az adózók jólétét,

189 Government Finanze Statistical Yearbook, 1991-2004. London. 32-33.p.
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,jobbmódúságát”. Minden helyi közösségben fel lehet lelni alacsony jövedelemmel, de nagy értékű 

ingatlannal rendelkező személyeket. Bár az ingatlanadót sokan tekintik a vagyonarányos 

közteherviselés egyik eszközének, de ez sem mindig igaz: az adót át lehet hárítani másokra, például 
a vagyonnal nem rendelkező bérlőkre vagy adóztatott ingatlanban végzett tevékenység esetén az ott 
gyártott termékek magasabb árán keresztül a fogyasztókra. Az adó terhét így végső soron nem azok 

viselik, akiket a törvény adófizetőnek nevez.
Nemzetközileg tipikusnak tekinthető az ingatlanokra kivetett adó alkalmazása, azzal, hogy 

országonként eltérő a súlya, jelentősége190'. Ez az adó (értékalapú alkalmazása esetében) a helyi 
adókkal szembeni csaknem valamennyi követelménynek megfelel, leszámítva a gazdasági 
növekedés követésének sokak által megfogalmazott elvárását.

Az ingatlanokra épülő helyi vagyonadó előnyeiként azt szokás191 megemlíteni, hogy:
- az adó elsősorban a helyi lakosokat terheli;
- a lakó és a vállalkozási ingatlanokra egyaránt kivethető;
- az adóalapja a legstabilabb a helyi adók közül; 

az adó jól és könnyen érzékelhető;
- a különböző területek között változtathatják az adókulcsot anélkül, hogy az adóalap (az 

ingatlan) az egyik területről a másikra elvándorolna;
- valamennyi háztartásnak kell fizetni (hacsak nincs valamilyen visszatérítési vagy 

adómentességet biztosító rendszer);
- haszonelvű adónak is tekinthető, hiszen az ingatlanok magasabb értékébe a helyi 

szolgáltatások színvonala is szerepet játszik (ebben az értelemben a helyi szolgáltatások 

értéknövelő hatásáért szedett díjnak is minősíthető);
- értékalapú adóztatás esetében, amennyiben az ingatlanok értéke nő, akkor az adókulcsok 

kétségkívül nem népszerű emelése nélkül is növelhetőek a helyi bevételek;
- arra ösztönzi az adóalanyokat, hogy csak annyi ingatlant használjanak, amennyire 

ténylegesen szükségük is van (ez az elv fenntartással kezelendő egy olyan országban, 
ahol az ingatlankínálat rögzített, mivel az adó itt nincs hatással a használatra).

A vagyonadó nagy hátrányaként lehet megemlíteni192, hogy rendszeresen „lemarad" az 

inflációról, elsősorban azért, mert a vagyonértékelés általában nem folyamatos, hanem csak 5-15 

évenként végezhető el. A vagyonadót alkalmazó országok többségében 10-20 évente rendelnek el 
általában újraértékelést, de például Írországban a XIX. század végétől egészen az 1980-as évekig

190 OECD Revenue Statistics 1965-2001.42.p.
191 Zimmermann (1980) 44.p.
192 Zimmermann (1980) 48.p.



IV. Az önkormányzati adók az adórendszerben 108

193nem történt újraértékelés. Az adóalap az éves fiktív bérleti díi (Franciaország), vagy a föld, 
épület, stb. forgalmi értéke (Németország). Az adókulcsok megállapítása vagy teljesen helyi 
hatáskörben van (így volt Angliában), vagy egy központi bázis adókulcshoz teszik hozzá az
önkormányzatok a maguk igényét (Belgium), vagy éppen központilag rögzített kulccsal szabad 

csak adóztatni (Törökország)194. A Nagy-Britanniában népszerűtlen ingatlanadó jelentősége más 

helyeken egyre bővült. Portugáliában például egészen 1989-ig elhanyagolható volt az ingatlanok 

utáni adó, amikor komolyabb mértékkel bevezetésre került195. Spanyolországban is nőttek az utóbbi 
években az ingatlanok utáni adókból származó bevételek, különösen azt követően, hogy az 

önkormányzatok megkapták a jogot a saját adóik mértékének - a mienkhez hasonlóan központi 
maximalizáltság melletti - meghatározására196.

Az ingatlanadó ellen szóló fontos érv az is. hogy a potenciális hozama korlátozott, ami két 
okra vezethető vissza: egyrészt ez az adónem népszerűtlennek bizonyulhat, mivel a potenciális 

adóalanyok szinte valamennyiét terheli, azaz erőteljes a szavazók ellenállása és ezért a politikusok 

inkább eltekintenek a bevezetésétől; másrészt egyáltalán nincs közvetlen összefüggés az ingatlan 

tulajdonlása és a tulajdonos fizetési képessége között, ami miatt ez az adó gyakran méltánytalannak 

tűnik. Ezt az adófajtát a szakértők általában nem tartják alkalmasnak arra, hogy önmagában az 

önkormányzatok egyre növekvő bevételi igényét kielégítse, azaz más adókból vagy állami 
támogatásokból mindenképpen ki kell egészíteni. A decentralizáltabb (pl. szövetségi) igazgatású 

országokban inkább további adók, a centralizáltabb rendszerekben pedig állami támogatás „pótolja” 

a lassan növekvő - mert csak lassan növekszik a belőlük származó bevétel - vagyonadókat.
Az is fontos ellenérv az ingatlanadóval szemben, hogy egyes lakóknak lehetőségük sincs az 

adó megfizetésére. Tipikus eset erre az idősek helyzete. Noha lehet azzal érvelni, hogy túl nagy 

lakásban élnek, a gyakorlat azonban általában kedvezményekben részesíti őket197. A kedvezmény 

egyébként többféleképpen valósítható meg: egyes országok mentesítik őket, mások 

adókedvezményben részesítik, ismét mások pedig a fizetés elhalasztását engedélyezik egészen az 

ingatlan értékesítéséig.

A vagyonadó alkalmazását igen nehézzé teszi, hogy súlyos problémát jelent annak a 

megoldása, hogy horizontálisan méltányos módon terítsék, különösen, ha az árak gyors ütemben 

változnak. Az adóztatandó ingatlanok értékének meghatározása nemcsak mennyiségileg okoz

193 Ken Messere: The Tax System in Industrialized Countries. Oxford Uhiversity Press. 1998. 141.p.
194 Messere (1998) 143.p.
195 Porto M.C.L.: Prospects for Local Finance in Portugal. Lissabon. 1990. 135.p.
196 Sóié Villanova, J.: Local Finance in Spain.. Madrid. 1991.218.p.
197 Ilyen kedvezményt vezetett be a magyar szabályozás is 2004. január 1-el, amikortól az ún. adófelfüggesztés 

eredményeképpen a 65. évet betöltött személyek, vagy életkoruktól függetlenül a legalább 67 %-ban rokkantak 
kérhetik az adó megfizetésének a felfüggesztését. Részletesen lásd: 1990. évi C. törvény 14/A§.
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komoly feladatot az illetékeseknek, mivel ennél még nehezebb az egyes ingatlanok értékének, azaz 

az adóalapnak a fixálása. Utóbbi érthető módon - annak ellenére, hogy az értékelés kötelezően 

figyelembe veendő szempontjait több helyen törvényben írják elő - szubjektív elemeket is magában 

hordoz, ami a jogviták táptalajául szolgálhat. Egyszerűbb a helyzet, ha a magyar megoldásnak 

megfelelően természetes mértékegységben, az ingatlan m2-ben kifejezett nagysága szerint 
következik be az adóalap meghatározása, viszont ezzel a módszerrel már nincs tekintettel a 

jogalkotó az azonos nagyságú ingatlanok közötti gyakran igen jelentős értékbeni különbségekre. Ez 

tehát a vagyonadóztatás egy kényszerűen alkalmazott, de semmi esetre sem méltányos és követendő 

módszere.
A vagyonadók bevezetését meggondolandóvá teszi, hogy miközben igen sok ország 

hagyatkozik a vagyonadó bevételekre, ezt nem is mindig könnyű beszedni (nem technikailag, 
hanem az adóalanyok negatív hozzáállása következtében). Ahogy az utóbbi években egy sor ország 

tapasztalatai mutatták, gyakran széleskörű a vagyonadóval szembeni ellenállás, különösen, ha túl 
sok bevételt akarnak elérni ebből a forrásból. A korábbi úgynevezett „Proposition 13” mozgalom az 

USA-ban198, amely a vagyonadó mérséklésére irányult, szintén arra utalt, hogy milyen erős és 

politikailag mennyire fontos a vagyonadóval szembeni ellenállás. A vagyonadó iránti ellenszenv 

részben abból következik, hogy ez az adófajta illetve a tárgya jól látható, jól érzékelhető és részben 

abból, hogy az adminisztrációja bizonyos belső problémákat hordoz.
A helyi ingatlanadók jobban láthatóak, mint más adók és ennek több oka van: Először is ellentétben 

a jövedelemadókkal, a vagyonadót nem a jövedelem megszerzésekor kell fizetni, hanem 

rendszeresen és általában évi két részletben teljesítendő befizetések formájában juttatják el az 

adófizetők az önkormányzatokhoz. Az adózók, mivel az adót közvetlenül az önkormányzatnak 

fizetik, inkább tudatában vannak adójuk mértékének, mint amikor havonta a jövedelmük után 

fizetik meg a jövedelemadót, pontosabban annak az előlegét. A rendszeresen (évente kétszer) 
visszatérő nagyobb összegű befizetések nagymértékben megnövelik az adófizetők érzékenységét, 
még az adók normális mértékű növelésével szemben is.
Másodsorban a vagyonadó rugalmassága szintén hasonló hatással jár. Mivel ennek az adótípusnak 

az alapja általában nem emelkedik az idő múlásával automatikusan, a vagyonadók időről-időre 

történő névleges növelése szükséges az önkormányzati bevételek reálértékének a fenntartásához. 
Harmadrészt a helyi vagyonadók természetesen olyan önkormányzati szolgáltatásokat is 

finanszíroznak, mint az oktatás, szemétszállítás, közutak, stb. A fenti szolgáltatások mennyisége és 

minősége (vagy ezek hiánya) így közvetlenül kapcsolódhat a vagyonadóhoz. Ha egy utca kátyús, 
akkor az ott élő adófizetők megkérdőjelezik azokat az adókat, amelyek vélt célja az utak

198 Fiscal Policies in Economies in Transition. IMF, Washington DC, 1992. 33.p.
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karbantartása. Hangsúlyozni kell, hogy éppen azok a jellemzők, amelyek a vagyonadót elvileg jó 

önkormányzati bevételi forrássá teszik, azok okozzák a politikai ellenállás miatti sebezhetőségét.
A vagyonadó adminisztrációiával, működtetésével is problémák adódhatnak. Itt a 

kulcskérdés az adóalapnak, a vagyon értékének a meghatározása. Általában a vagyon értékét a piaci 
érték alapján kell meghatározni, mégpedig olyan árként, amely alku alapján alakul ki egy határozott 
szándékú vevő és egy készséges eladó között egy majdnem létrejövő üzlet során199. A valóságban 

azonban rendszerint eltérések mutatkoznak a hatóság által becsült és a valós piaci értékek között.
mind településenként, mind a településen belüli azonos rendeltetésű ingatlanok tekintetében, 
utóbbiaknál a földrajzi fekvés, az ingatlan életkora, műszaki állapota, az épülethez tartozó telek 

nagysága kivétel nélkül az értéket komolyan befolyásoló tényezők. De szintén komoly problémát 
jelent a különböző rendeltetésű ingatlanok (lakóingatlanok, gyárak, üzletek, bevásárlóközpontok, 
stb.) értékének a meghatározása. Mivel az adófizetők könnyen összehasonlíthatják vagyonadójukat 
és ezáltal az ingatlanaik értékét a környéken lévő hasonló ingatlanokéval, ami eltérések esetén 

jogviták kezdeményezésével, az adóterhek enyhítésére irányuló általános nyomással járhat.
Az értékalapú vagyonadóztatást alkalmazó államokban a családi házak általában alulbecsültek a 

lakásokhoz képest és a lakásokat általában kevesebbre értékelik, mint a kereskedelmi és ipari 
ingatlanokat. Hasznossági oldalról semmi sem igazolja a nem lakás céljára szolgáló ingatlan 

magasabb adóztatását. Valójában amellett lehet érvelni, hogy alacsonyabb adókat vessenek ki a 

nem lakás célú ingatlanokra, mivel ezek általában kevesebb helyi szolgáltatást vesznek igénybe (pl. 
nem érinti őket az önkormányzat oktatási feladata, stb.). A nem lakás típusú ingatlanok 

megadóztatása elősegíti az ún. „adóexportálást” (a helyi kiadások nem helyben lakók általi 
finanszírozását), megsértve ezzel azt a fontos alapelvet, hogy a körzeti szolgáltatások kivételével a 

helyi adókat a helyi lakosoknak kell fizetniük.
Az ingatlanértékek meghatározása körüli ellentmondások a piaci értékek becslésének lényegi 
problémáiban gyökereznek. Ahol egy ingatlant a közelmúltban adtak el, ott a piaci értéke könnyen 

meghatározható (feltéve, hogy a szerződés szerinti ár reális), de ahol több éve nem volt 
ingatlanértékesítés és különösen ahol az ingatlanoknak sajátos jellemzőik vannak, ott a piaci érték 

meghatározása meglehetősen nehéz feladat. Sőt, ahol a vagyontárgyak értéke gyorsan változik 

(nagymértékű infláció), ott még az éves újrabecslés (ami túl költséges ahhoz, hogy a gyakorlatban 

megvalósítható legyen) is azt jelentené, hogy a becsült értékek mindig gyorsan elavulnak. A becsült 
értékek ennél fogva még a legjobb esetben is csak durva becslést jelentenek a valós piaci értékhez 

képest és így mindig ki vannak téve a jogvita lehetőségének.

199 A magyar Illetéktörvény is hasonlóan fogalmaz, amikor azt mondja ki, hogy az illeték alapja a forgalmi érték, 
amelyen azt az árat kell érteni, ami a vagyontárgy eladásakorá/to/áóan (tehát nem alkalmi vétel esetén) elérhető.
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A vagyonadók alkalmazásának korlátját jelenti az is. hogy abban az esetben, ha azt 
gazdaságilag jelentős helyi bevételi forrássá akarják tenni, akkor erősen korlátozni kell a 

vállalkozások (akik tipikusan komoly ingatlantulajdonosok) egyéb önkormányzati adókkal való 

terhelésének a mértékét.

A vagyonadókkal szemben érvként azt is szokás felhozni, hogy az ingatlan-beruházásokra 

ellenösztönző hatást fejtenek ki. mert csökkenti ezek hozamát. Még az értékalapú ingatlanadó sem 

teljesen semleges ebben az értelemben.
A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy az olyan helyi ingatlanadó, amelynek a 

hozama meghaladja a GDP 2 %-át csak nehezen valósítható meg200, azaz ezt az adónemet csak 

akkor fogadják el, ha mértékletesen vetik ki201. Az ingatlanadó szolgálhat biztonsági szelepként is 

és használható az elszámolhatóság bevezetése érdekében a kiadások növelésekor vagy 

csökkentésekor. Viszont sohasem elegendő egy jól fejlett helyi önkormányzati szektor 
finanszírozásához, ugyanis ahhoz még jelentős mértékű támogatásokra is szükség van. Talán ezzel 
is magyarázható az, hogy kevésbé kiépített ezekben az államokban (Írország, Ausztrália) az 

önkormányzati rendszer illetve, hogy az önkormányzatok erősebben függenek a kormányközi 
juttatásoktól (Kanada, Egyesült Királyság és USA)202.

Az értékalapú helyi adóztatás dilemmája

Az USA-ban a fiskális szempontból a mienknél jóval jelentősebb helyi adózás központi eleme a 

vagyonadózás, amely tradicionálisan értékalapú adózást jelent203. Joggal vetődik fel a kérdés, hogy 

ha máshol tud így is működni a rendszer, akkor a hazai tapasztalatok miért mutatják azt, hogy az 

önkormányzataink az értékalapú adóztatás helyett szinte kizárólag a naturália (m2), a természetes 

mértékegység alapján álló adóztatást részesítik előnyben.
Hazánkban az értékarányos helyi adóztatással szemben két érvet szoktak leginkább felhozni.
Egyrészt az ingatlanok értékének bonyolult, költséges meghatározási lehetőségét, másrészt pedig, 
hogy az adózók várhatóan óriási számban vitatnák az adóhatóság által figyelembe vett értéket és 

ezért a közigazgatási hivatalok nem győznék a fellebbezéseket, a bíróságok pedig az adópereket 
elbírálni. Nos, az amerikai gyakorlat204 nem ezt mutatja, ugyanis az adatok (értékek, adóalapok) 

publikussága! és az értékbecslő hivatali csoport egyedi egyeztetési kötelezettsége miatt például egy

200 OECD Revenue Statistics 1965-2001. 66. p.
201 Az angolszász államokban is csak az összes adóbevétel alig több mint 10 %-a származik a vagyonadókból. A 

vagyonadót alkalmazó országokban a helyi adók átlagosan csak a helyi bevételek mintegy 30 %-át teszik ki, 
szemben a jövedelmeket adóztató államok átlagosan 45 %-os arányával. Ebből a jövedelmekre irányuló adóztatás 
nagyobb hatékonysága következik. OECD Revenue Statistics 1965-2000.61. p.
Hans-Uwe Erichsen-Wemer Hoppe-Adalbert Leidinger: Kommunalverfassungen in Európa. Münster, 1988.64.p. 
Fiscal Policies in Economies in Transition. IMF, Washington DC, 1992. 36.p.
Lásd: Péteri Gábor (1993) 56.p.
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50.000 adóalanyt magába foglaló településen csak az ügyek kevesebb, mint 1 %-át fellebbezték 

meg és mindössze 12 ügy jutott el bírósági szakba, amelyek többsége egyedi ingatlan, nagy ipari
kereskedelmi létesítmény volt.
A vagyonértékek nyilvános kezelése viszont nálunk biztosan nem valósulhatna meg, mivel az 

adótitokra és a személyes adatok védelmére hivatkozva sem a szabályozás, sem pedig az 

állampolgári jogok biztosa nem engedi illetve engedné meg. Ettől függetlenül érdemes lenne 

mélyebben is foglalkozni a kérdéssel, mert az alkotmányban is rögzített jövedelem- és 

vagyonarányos közteherviselési elv megvalósulása érdekében valamilyen módon mégiscsak 

lehetne, illetve kellene korlátozni a személyes adatok védelmét, hiszen az mégsem lehet 
helyénvaló, hogy az adatvédelem „bástyái” mögé bújva csak erősen korlátozottan valósul meg az 

arányos közteherviselés alkotmányos elve. Ennek olyan méltányolandó és mindenképpen elérendő 

célnak kell(ene) lennie, hogy érdekében más alapjogok is korlátozást szenved(het)nek, különös 

tekintettel arra, hogy egyéb célravezető módszer, technika nem áll - legalábbis mindezidáig - 

rendelkezésre. Az értékalapú ingatlanadózás hazai alkalmazásának lehetőségei, problémái és azok 

lehetséges megoldási eszközei részletesen a dolgozat VI. fejezetében kerülnek kifejtésre.

Az említett hátrányok és problémák ellenére a vagyonadó (ingatlanadó) jelentős jövedelmi 
forrás marad számos országban az önkormányzatok számára, különösen természetesen azon 

államokban, ahol ez már történelmileg is kellően megalapozott. Annak ellenére, hogy a vagyonadó 

adminisztrációja viszonylag költséges (értékbecslések és ezek aktualizálása), ez az adótípus kellően 

jó eredményt mutat mind a hatékonyság, mind a méltányosság tekintetében. Amennyiben pedig 

helyi szinten alkalmazzák, akkor a vagyonadó jó eszközként szolgál a helyi közszolgáltatások 

finanszírozására. Van azonban három fontos feltétel, amire tekintettel kell lenni: egyrészt 
megfelelő, országosan egységes jogi keretet és környezetet kell létrehozni annak érdekében, hogy 

megelőzzék az adóalap és az adómérték szerkezetének nem kívánatos helyi alakítását és különösen 

a nem helyi lakosokra kirótt túlzó adóterhelést; másrészt az önkormányzatok számára biztosítani 
kell a szükséges technikai feltételeket ahhoz, hogy az adóigazgatási feladataikat el tudják látni; 
végül pedig lehetővé kell tenni az önkormányzatoknak, hogy módosíthassák adókulcsaikat 
(legalább évente), mivel az adómérték rugalmassága létfontosságú, ha azt akarjuk, hogy az adó 

kielégítő mértékben biztosítsa a helyi bevételi szükségleteket.
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E. A jövedelemadó megítélése mint önkormányzati adó
Az OECD országok tapasztalatai azt bizonyítják, hogy a valamilyen formában a központi 

jövedelemadó kiegészítéseként kivetett helyi jövedelemadó kézenfekvő alternatívája vagy 

kiegészítője lehet a helyi vagyonadónak205. Ha több „saját forrásból származó” önkormányzati 
bevételre van szükség - akár azért, hogy bővítsék a helyi szolgáltatásokat, akár azért, hogy az 

önkormányzatokat önállóbbá tegyék - sok érv szól a (pótlékolt vagy a központit kiegészítő önállói 
helyi jövedelemadó mellett. Érdekes, hogy az észak-európai országok - Dánia, Finnország, Izland, 
Norvégia, Svédország - hagyományainak nem a központi, hanem a helyi jövedelemadók felelnek 

meg206 és egyetemesen ezek tekinthetők a helyi jövedelemadó legmarkánsabb formájának. Ezekben 

az országokban - néhány eltéréssel - a helyi jövedelemadót általában egy helyileg megállapított 
kulcs alapján vetik ki, mégpedig ugyanarra az adóalapra, mint az országos jövedelemadó esetében 

is és az adó beszedését, az adóigazgatási feladatok ellátását itt is a központi kormányzat végzi el. 
Ez a proporcionális helyi jövedelemadó különösen megfelel az érzékelhetőség követelményének, 
de ugyanakkor a konjunktúrával való szoros kapcsolat hiányának már nagyon rosszul.

A jelenlegi magyar személyi jövedelemadó részben a helyi önkormányzatok bevételeit 
gyarapítja, részben pedig a központi költségvetést illeti meg, de az adó kulcsait a parlament 
állapítja meg, az adóigazgatási feladatokat pedig az állami adóhatóság, az APEH látja el. A mi 
jövedelemadónk ezek miatt nem is tekinthető igazán helyi jövedelemadónak, sokkal inkább az 

úgynevezett megosztott adók körébe tartozik, ugyanis az önkormányzatok abból „csak” 

részesednek, de sem a szabályok megalkotása, sem az adó beszedése, elosztása nem tartozik a 

hatáskörükbe.
Ettől részben eltér a Kanadában alkalmazott jövedelemadó, amely részben az adóbeszedési 

egyezményhez207 csatlakozó tartományokhoz folyik be, az adójogalkotás és az adóigazgatás ott is 

központilag megoldott, de a tartományok saiát maguk állapítják meg a hozzájuk befolyó 

jövedelemadó kulcsát. Ez a jövedelemadó tehát egy „hibrid” adó, mivel amíg az adóalapok 

meghatározása teljes mértékben a központi kormányzat kezében van, addig az adómértékeket már a 

tartományok önállóan határozzák meg.
A svájci208 szabályozás keretein belül a legtöbb kanton (ott ez a köztes kormányzati szint) 

lehetővé teszi a helyi önkormányzatoknak a pótadóztatást az állami jövedelemadóra kivetett 
kulcsok formájában, amelyek történetesen - mint a legtöbb USA tagállami jövedelemadó - 

semmilyen módon nincsenek összhangba hozva a központi jövedelemadókkal.

205 OECD Revenue Statistics 1965-2001.22.p.
Wagner (1996) 14.p.

207 A tartományok szerződést kötöttek az állammal (a kormánnyal) a befolyó adóbevételek meghatározott százalékára, 
azért, hogy kihasználják a központi adóbeszedésben meglévő komparatív előnyt. Messere (1998) 154.p.
Yvo Hangartner: Die kommunale Selbstverwatung in dér Schweiz. DVBL, 1985/16. 44.p.
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Kevésbé ismert Japán209 különleges helyi jövedelemadóztatási rendszere, amely nem a 

magánszemélyeknek, hanem a vállalkozásoknak jelent terhet. A vállalkozásokat helyi 
önkormányzati adó terheli, amelyet az előző évben az államnak fizetett vállalkozói nyereségadó 

alapján vetnek ki, az adóalapot pedig az alkalmazotti létszámra vetítve osztják el az egyes 

önkormányzatok között. Emellett a cégek progresszív önkormányzati vállalkozói adót is fizetnek a 

megtermelt eredményük után. Egyedülálló módon ezeket az adókat Japánban helyileg állapítják 

meg, vetik ki és látják el a hozzájuk kapcsolódó adóigazgatási feladatokat is. Ennek az 

adóztatásnak a bírálói elsősorban azt említik, hogy a vállalkozásokat terhelő befizetési 

kötelezettségek gátolják a gazdaság fellendülését és hogy egyetlen, különösen a vállalkozásokra 

irányuló adótól való erős függés esetén az önkormányzat jelentős mértékben ki van téve a 

konjunktúra ingadozásának. Ez utóbbi megállapítás vonatkozik a hazai iparűzési adónkra is, ezért 
különösen megszívlelendő.

A jövedelemadók az egyes országokban vagy személyi, vagy családi jövedelemadók, de 

akad olyan ország is, ahol vállalati jövedelemadót is alkalmaznak (Norvégia)210 vagy máshol a 

munkáltatókra vetettek ki a foglalkoztatottak bére után levonásos adót (Ausztria)211. A legtöbb ezt 

az adófajtát alkalmazó országban vagy központilag maximalizálják, vagy pontosan rögzítik a 

kivethető adórátát és csak a skandináv országokban nem korlátozzák e tekintetben az 

önkormányzatok döntési szabadságát212.

Vitatott kérdés, hogy hol adózzék az. aki adózik: a lakóhelvén-e vagy a munkahelye szerinti
településen? (amennyiben persze ezek eltérőek) Ha az önkormányzati szolgáltatások kizárólag 

lakóhelyi jellegűek lennének, akkor természetesen a lakóhelyen, de probléma az, hogy nemcsak 

ilyen szolgáltatások vannak a gyakorlatban. A két megoldást kombinálni is lehet: egyes amerikai 
városok az ott lakókat és a bejáró dolgozókat is megadóztatják, mások kedvezményt adnak eljáró 

lakóiknak, ha másutt is adóznak. A levonásos, a munkabérekre kivetett adót a munkahely szerinti 
településen, a teljes jövedelemre kivetettet pedig a lakóhelyen könnyebb alkalmazni.

Vitatott kérdés továbbá az is. hogy ez az adó lineáris vagy progresszív legyen (a központi 
jövedelemadó rendszerint progresszív, az önkormányzati pedig lineáris). A „túlzó” adóztatásnak

209 Herich György: Japán adórendszere. Pécs, 1996. 12.p.
Lotz(1991). lOO.p

211 Herich György: USA, Nagy-Britannia és Ausztria adórendszere. Pécs, 1995. 17.p.
2,2 Ez a korlátozásoktól mentesség azért nem teljesen igaz. Dániában például személyi jövedelemadót állapíthat meg 

egymás mellett az állam, a megyei és a helyi önkormányzat is. Az állami személyi jövedelemadó sávosan 
progresszív, a megyei adó 10 %-os lineáris kulcsot alkalmaz, a települések pedig 14-24 % közötti mértékben 
állapíthatják meg a saját személyi jövedelemadójuk mértékét. Az önkormányzatok az adókulcsokat ezen határok 
között állapíthatják meg attól függően, hogy a helyi lakosság jövedelemszintje milyen magas, és az ellátandó 
feladatoknak milyen pénzigénye van. A törvény azonban maximalizálja! a teljes adóterhelést, a magánszemélyek 
jövedelmének 62 %-ában. Lotz(1991). lOl.p
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azonban nemcsak a progresszív, hanem a lineáris adókulcs mellett is van némi veszélye. Másfelől: 
az adóalap területi különbségei (azaz a jövedelemi differenciálódás) nagy eltéréseket okozhatnak az 

adókulcsokban is: ezért a szegényebb területek önkormányzatai erőteljesebb, magasabb kulcsokkal 
történő adóztatásra kényszerülhetnek. Emiatt az önkormányzati jövedelemadózást szinte mindenütt 
kiegyenlítő mechanizmusok is kiegészítik, nevezetesen az általános állami támogatások bonyolult 
elosztási rendszere.

A jövedelemadó-bevételekből való települési részesedéssel kapcsolatban is igaz, hogy az 

elméletileg elképzelhető mint önálló helyi jövedelemadó, mint a központi jövedelemadóhoz 

kapcsolódó helyi pótadó és a központilag szabályozott jövedelemadó meghatározott hányadának 

helyi szintre való „delegálása”, azaz megosztott/átengedett adóként való alkalmazása egyaránt.
1. A helyi adókkal szembeni, már ismertetett követelményeknek egy olyan helyi 

jövedelemadó felelne meg elvileg a legjobban, amelyik esetében a központi jövedelemadótól 
teljesen elkülönítve ugyan, de országosan egységesen kerülnének szabályozásra az adóalanyok, az 

adóköteles jövedelmek, az adómentességek, az adókedvezmények és az adómérték. Az persze már 
kérdéses, hogy a gyakorlatban létezhetne-e az állami jövedelemadó mellett egy ilyen típusú helyi 
jövedelemadó is. Egy alkalmazható helyi jövedelemadó arra a kompromisszumra épülve lenne 

bevezethető, hogy adminisztratív okokból a központi jövedelemadóval azonosan szabályozná az 

adóalanyiságot, az adómentességeket és adókedvezményeket, azaz elkerülhetetlennek tűnne az 

önkormányzatoknak a központi jövedelemadó jogalkotástól való bizonyos függése. A települések 

pénzügyi autonómiája ugyan a korlátok közötti, de a helyileg megállapított adómértékekben 

tudnának kifejezésre jutni.
A helyi jövedelemadóval szemben két ellenérvet szoktak felhozni: egyrészt azt, hogy az 

adóztatási autonómia az önkormányzatok túlköltekezéséhez vezet, másrészt - különös tekintettel az 

adóalanyok nagy számára213 - a nyilvántartás, adatbegyűjtés, az adóigazgatás adminisztrációs 

nehézségeit és magas költségeit, utóbbin elsősorban az adóhivatalnokok bérköltségére utalva.
A helyi jövedelemadó mellett érvelők214 azt mondják, hogy az önkormányzatok általi 

túlköltekezés nem a helyi jövedelemadózás következménye. A mértéktelen önkormányzati 
adóztatásnak helyi, politikai korlátái vannak, s ha ebben nem bízna a jogalkotó, akkor 
maximalizálni lehet a használható adókulcsot. Az adminisztrációs akadályok pedig a korszerű 

számítógépes nyilvántartással leküzdhetőek és általában érdemes összekötni a központi, valamint a 

helyi adókivetési-számítási és adatgyűjtési (adóbevallási) adminisztrációt, azaz az állami 
adóhatósággal a kooperáció elengedhetetlen és ezáltal a helyileg jelentkező személyi költségek is 

kisebb teherként jelentkeznek. Az adminisztráció technikai és szervezeti tökéletesítése ugyanakkor

213 Lotz (1991). 117.p.
214 Wagner 2 l.p.
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rendkívül centralizált információs rendszer kiépítését eredményezi: a személyiségi jogok védelme, 
a visszaélések megakadályozása miatt nem elegendő a technikailag és szervezetileg jól működő 

adatvédelem, hanem a hatóságok, apparátusok iránti hagyományos állampolgári bizalom is 

szükségeltetik hozzá. Skandináviában215 és Svájcban216 mindenesetre mindeddig sikerrel kezelték a 

jövedelemadózás említett elvi és gyakorlati problémáit.
A helyi jövedelemadó melletti további érvként217 szokás említeni, hogy az egyes települések 

közötti esetleges adókulcs különbségek nem okoznak komolyabb migrációs problémát. Emiatt nem 

változtatnak lakóhelyet a magánszemélyek, szemben a vállalkozásokkal, amelyek gyorsabban 

döntenek a telephely más önkormányzat területére helyezése mellett egy őket terhelő, települések 

között eltérő mértékű adó esetében. További előnye, hogy a jövedelemadóból származó bevételek 

általában rugalmasan növekednek218, követik a gazdasági fejlődést, az inflációt, ami miatt a helyi 

költségvetésekben a reálértéküket jól megőrző bevételnek minősülnek. Ez utóbbi persze veszélyes 

is lehet, mivel elkényelmesedhetnek a költségvetés összeállítói, kevésbé lesznek a takarékos, az 

adminisztrációt csökkentő büdzsé elkészítésében érdekeltek.
Szintén a helyi jövedelemadó melletti érv, hogy komoly fiskális előnyökkel bír219, mivel 

elegendő pénzt képes biztosítani az önkormányzatok számára, valamint, hogy mivel nem a 

vállalkozásokat, nem a munkáltatókat terheli, ezért vonzó azon települések számára, amelyek az új 
vállalkozások odavonzása érdekében gyakran élnek a vállalkozások helyi terheinek csökkentésével, 
viszont az így kieső bevételeiket pótolják aztán a természetes személyek által fizetendő 

jövedelemadóval.
A helyi jövedelemadó előnyeként azt is szokták említeni220, hogy nem kifogásolható a 

méltányosság és az igazságosság alapián sem, mivel a helyi jövedelemadó terheit főként a helvi
lakosok viselik. Az ingatlanadóhoz hasonlóan a jövedelemadó is kivethető a vállalkozásokra (a 

nyereségükre) és így a helyi szolgáltatásokat élvező vállalkozásoktól is biztosít forrásokat az 

önkormányzatok számára.

215 Dániában az egységes (állami, megyei, települési) jövedelemadó-bevallást a helyi önkormányzatokhoz kell 
benyújtani, akik ellenőrzik azt és továbbítják az Országos Adó- és Vámhivatalhoz. Minden adóbefizetés is ide 
folyik be, ahonnan aztán visszaosztják az önkormányzatoknak az őket megillető hányadot. Lotz (1991). 68.p.

216 Svájc legtöbb kantonjában a legfontosabb helyi adó az önkormányzati személyi jövedelemadó, amely esetében a 
kantonok által kivetett jövedelemadóhoz kapcsolódó pótadóról van szó. A pótadót közvetlenül a magánszemély 
lakóhelye szerinti önkormányzat veti ki az adóalany természetes személyekre, a munkáltatókat nem terheli emiatt 
adólevonási kötelezettség, amit annál is inkább nehéz lenne megvalósítani, mivel a különböző kantonokban lakó 
munkavállalók esetében más és más adózási szabályokat kellene ismerjen és alkalmazzon a munkáltató. Peter 
Bohley: Aufgaben und Finanzen dér Shweizer Gemeinden. ZKF, 1984/7. 3S56.p.

2,7 Wagner (1996) 25.p.
218 Wagner (1996) 28.p.
219 Az északi államokban a helyi személyi jövedelemadó jelentős bevételt tesz ki, mintegy a GDP 15-16 %-át. Az ilyen 

tekintélyes saját bevételek tették lehetővé az északi települések számára, hogy az állam háttérbe vonulásával a 
háztartásoknak és vállalkozásoknak nyújtott valamennyi közszolgáltatást átvegyék. Wagner (1996) 15.p.
Wagner (1996) 42.p.220
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A helyi jövedelemadó pozitívumaként azt is szokás megemlíteni221, hogy - hasonlóan a 

vagyonadóhoz - jól áttekinthető és így eleget tesz a helyi politikai felelősség követelményeinek és 

a bevétel felhasználásának elszámoltathatóságát is biztosítja. Továbbá, mivel az adó mértéke 

általában progresszív (de azért egyes helyeken lineáris adómértéket alkalmaznak) vagy 

progresszívebb, mint a helyi vagyonadóé, ezért méltányossági, igazságossági szempontból jobbnak 

tartják a helyi jövedelemadót a vagyonadónál. Előnyeként említik meg azt is, hogy hozzájárul az 

önkormányzatok pénzügyi önállóságának és az adóterhelés települési lakosok általi 
érzékelhetőségének növeléséhez.

2. A másik lehetőség a helyi jövedelemadóztatásra az önkormányzatok által a központi 
jövedelemadóhoz kapcsolódóan kivetett pótadó alkalmazása. Ennek nagy hátránya abban állna, 
hogy az önkormányzatok teljesen a központi jövedelemadóhoz kapcsolódó törvényhozástól 
függenének és annak minden módosítása közvetlenül tükröződne a települések bevételeiben. Ezen 

kívül a pótadóztatásból az is következne, hogy a központi jövedelemadó progresszív hatásai 
áttevődnének a helyi adóbevételekre is, ami törvényszerűen az eltérő jövedelmű lakosokkal 
rendelkező települések között az egy főre jutó bevételek hangsúlyozott differenciálódásához és az 

adóbevételek konjunktúrától való erőteljes függéséhez vezetne. Kézenfekvőnek tűnik az a 

feltételezés, hogy az önálló helyi jövedelemadóval szemben a helyi pótadó ugyan a települési 
pénzügyi autonómia és az adóteher érzékelhetőségének a csökkentéséhez vezetne, de ez a hátrány 

kompenzálódna a kisebb adóigazgatási terhek és a csekélyebb települések közötti 
jövedelemkülönbségek következtében.

A központi költségvetést gazdagító jövedelemadó melletti pótadó bevezetése esetében ezért 
a pótadó alkalmazható maximális mértékét célszerű lenne törvényileg meghatározni, hogy ezáltal a 

települések közötti, egyébként is előálló jelentős jövedelemadó különbségek további növekedését 
megakadályozzák.

222Nézzük meg röviden, hogy eev személyi iövedelem-pótadó

bevezetésének és működtetésének melyek lennének a fontosabb elemei: Először is a pótadóztatásra 

az adna lehetőséget, hogy csökkentésre kerülnének az SZJA kulcsai és az így felszabaduló adózói 
teherviselő képességet ragadhatná meg azután a pótadó. A pótadó azonban semmi esetre sem 

jelenthetne a több mint 3.000 önkormányzatnál külön-külön kezelt helyi jövedelemadót, de nem is 

okozhatná az állami adóhatóság munkájának jelentős változását. Valójában egy ilyen adó 

működtetése által okozott adminisztrációs többletteher jóval kisebb az előnyökhöz viszonyítva. 
Minden önkormányzat évről évre megállapítaná (egy törvényi kereten belül vagy központi korlátok

esetleges magyarországi

221 Wagner (1996) 45.p.
222 Ez természetesen csak az ún. összevonás alá eső adóköteles jövedelmek utáni pótadó lehetne, tehát a külön adózó 

jövedelmek utáni személyi jövedelemadót nem érintené egy ilyen szabályozás.
t.

V. r».
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nélkül) a következő évre vonatkozó jövedelem-pótadója mértékét. A jövedelmet szerző személyek 

informálnák a munkahelyüket, a jövedelmük kifizetőjét a december 31-i lakóhelyükről (ami egy 

kódszámmal párosulna), úgy, mint az egyéb adataikat is megadják. A munkáltatóknál a bérfizetési 
jegyzékek természetesen bővülnének egy levonási oszloppal, de a bérszámfejtők munkája ezáltal 
nem változna, csak arra kellene figyelniük illetve azt kellene a bérszámfejtő programba az év elején 

rögzíteniük, hogy az adott dolgozó bejelentett lakóhelyén mekkora a jövedelem-pótadó mértéke. Az 

így levont összeg ezután a szokott módon kerülhetne egy erre a célra megnyitott központi számlára. 
A központi kormány pedig a jogosult önkormányzatoknak összevontan utalná át az őket megillető 

jövedelem-pótadó összegét (a gyakorlatban praktikusan év közben az előző évi adatok alapján 

előlegként, amit aztán a következő év elején korrigálnának a tárgyévi tényszámokkal). 
Természetesen az ilyen kifizetőhelyek éves adatszolgáltatásának tartalmaznia kellene az összes 

érintett településenkénti levonást.
A rendszer által igényelt többletfeladat tehát az lenne, hogy a kifizetőknek évente egyszer 
jelenteniük kellene az önkormányzatoknak a levont adókat és az állami adóhatóság az egyes 

önkormányzatok számára kénytelen lenne összegezni a különböző kifizetők által levont adókat. 
Azoknál a személyeknél kissé másképpen működhetne a rendszer, akik saját maguk nyújtják be a 

személyi jövedelemadó bevallásukat. Esetükben a bevallás átvételekor az APEH rá kell vezesse a 

lakóhely szerinti kódot (ahogy a kifizető is megteszi ezt a magánszemély bejelentése alapján) és 

szükség szerint korrigálnák nem csak a központi SZJA, hanem a helyi jövedelem-pótadó tartozást, 
mivel esetükben nem a kifizető útján számol el a magánszemély. Ez a kis többletfeladat nem 

okozhatna semmilyen adminisztrációs problémát az APEH-nak, feltéve, hogy az SZJA 

nyilvántartás megfelelően számítógépesítve van. Az adófizetők bevallásai alapján számított helyi
jövedelemadó tartozásokat ezután összegezni kell a számítógépen feldolgozott munkáltatói 
levonásokkal. A becsült teljes helyi-jövedelemadót ezután minden település esetében jelenteni 
kellene a költségvetési forrásokat folyósító részére, és ez szolgálhatna alapul a következő évi 
források elosztásához.
Összefoglalva tehát az mondható, hogy egy helvi-iövedelemadó pótadó hazai működőképességéhez 

a legpraktikusabbnak tűnő lehetőség az, hogy minden adminisztrációt központilag az állami 
adóhatóság lát el, a helyileg megállapított adókulcsokat kombináljuk az adófizetők lakóhely szerinti 
bevallásával; az APEH számára a kifizetői bevallásokra és a közvetlen adózói bevallásokra építve 

ez szolgálna alapul a helyi-jövedelemadó bevételek első számításához. Az állami adóhatóságnak 

nem szabadna az önkormányzatok más ügyeivel foglalkozni, mint, hogy évente egyszer információt 
kap a következő évben alkalmazandó helyi-jövedelemadó mértékéről.
Amennyiben egy, a fentiekben vázolt jövedelem-pótadó váltaná fel a jelenleg megosztott adóként 
fungáló SZJA-t, akkor ez természetesen az egész önkormányzati finanszírozási rendszer és annak
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minden elemének (adóerő-képesség számítása, stb.) újragondolását igényelné, mivel a jövedelem- 

pótadó igen élesen differenciálna a települések között az objektív alapadottságok jelentős 

különbözősége miatt. A iövedelem-pótadó alkalmazása azt eredményezné, hogy az SZJA helvi 
része most már valóban helyi adóvá válna, mivel az önkormányzatoknak kellene dönteniük a 

kivetendő pótadó mértékéről. Ha alacsonyabb mértéket alkalmaznának, mint amennyivel csökkent 
az SZJA kulcsa (és ezáltal az SZJA megosztott idejében elért bevételük), akkor ez a korábbihoz 

képest kevesebb bevételt és elkölthető pénzt jelentene számukra. így az önkormányzatok erősen 

ösztönözve lennének, hogy legalább olyan mértékű pótadót vessenek ki, mint amennyi SZJA-t a 

központi kormányzat elengedett. Másrészt viszont, mivel ezen pótadó jogosságát közvetlenül a 

település lakosai felé kellene bizonyítani, erősebben lennének az önkormányzatok arra ösztönözve, 
hogy a befolyó bevételeket hatékonyabban használják fel. Ha egy önkormányzat úgy döntene, hogy 

a bázis SZJA-részesedés (megosztott adóból származó bevétel) „fölé” emeli a pótadót, akkor ezzel 
kiadásait is ennek megfelelően növelhetné, mivel a többlet adóbevétel nem járna, járhatna a 

költségvetési támogatásai csökkentésével. Helyi szinten pedig nagy lenne az ösztönzés arra 

vonatkozóan, hogy bebizonyítsák, a választók igényei szerint használják fel a többletbevételt. Ez az 

ösztönző azonban a jelenlegi szabályozásból hiányzik.

3. Tekintve, hogy központi (állami) jövedelemadóztatás mindenütt van, a helyi források 

bővítésének egyik - kétségen kívül egyszerű és a legtöbb országban, így hazánkban is alkalmazott - 
technikája, hogy a jövedelemadót megosztják az állam és az önkormányzatok között. Ez központi 
adókivetést és a központilag beszedett adók egy részének meghatározott szempontok szerinti 
újraelosztását jelenti. Európában többnyire a szövetségi rendszerű államokban (Németország223, 
Ausztria224) alkalmazzák ezt az eljárást, de Dániában225 és mint közismert hazánkban is hasonló 

szabályozás működik. Meg kell jegyezni, hogy az adók átengedése vagy megosztása - mint ahogy 

már bemutatásra került - a közvetett adók, a forgalmi adók esetében is alkalmazható, ahogy ezt 
teszik Luxemburgban, Törökországban vagy 1998-tól Németországban226 is. Egyébként ez az 

eljárás elvileg is és gyakorlatilag is összemosódik az általános állami támogatások elosztásával.

A különböző lehetséges helvi adóbevételi formák elemzésének lezárásaként tehát az
mondható, hogy a helyi adókra nincs egy tökéletes rendszer, azaz nincs sem egy egyedüli helyi adó, 
sem pedig egy valamilyen olyan összetétele a helyi adóknak, ami valamennyi ország számára

223 Kampler (1993) 56.p.
224 Herich György: USA, Nagy-Britannia és Ausztria adórendszere. Pécs, 1995. 1 .p.
225 Lotz (1991). 72.p.
226 Fromme (1997) 242.p.
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ajánlható lenne. Azonban, ha egy állam ténylegesen is kívánja az önkormányzati modellt 
alkalmazni és a helyi kiadásai tipikusak, akkor a magánszemélyeket terhelő valamilyen fokú helyi 
jövedelemadóztatásra mindenképpen szükség van. Emellett célszerű, ha valamilyen más helyi 
adónemet is alkalmaznak, amire a helyi ingatlanadó tűnik a legmegfelelőbbnek. Az alacsony 

kiadási szintű, kevésbé fejlett államokban esetleg a helyi ingatlanadó önmagában is elegendő lehet, 
vagy kombinálható egy alacsony terhet jelentő (az adózók teherviselő képességét is figyelembe 

vevő) fejadóval vagy esetleg gépjárműadóval. Az önkormányzatiságot kevésbé preferáló, 
centralizáló törekvéseket támogató államokban a megosztott adóként való alkalmazásukra lehet 
inkább támaszkodni, erre a célra pedig tulajdonképpen valamennyi ismertetett adónem alkalmas.
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V.

A helyi adók és egyéb bevételi források szerepe az önkormányzatok 

költségvetésében és pénzügyi önállóságában

w

1. Általános megjegyzések
A társadalmi-gazdasági fejlődéssel párhuzamosan fokozatosan növekvő tendenciát mutatnak 

a közkiadások, amely tényre már a XIX. században felhívta a figyelmet Wagner227 (ezt a nézetet 

nevezték el róla Waener-törvénvnekV Emellett sokáig érvényesült az a tendencia is, hogy hosszabb 

távon a közkiadásokon belül egy központosító törekvés volt megfigyelhető a helyi
költségvetésektől a központi költségvetés felé228. Ez azonban korántsem volt mindig igaz, 

gondoljunk csak az 1980-as, 1990-es évek azon általános nemzetközi jelenségére, hogy a 

jövedelemközpontosítás mértékének csökkentésére szinte minden fejlett államban kísérletet tettek. 
Ez elsősorban a jóléti kiadások csökkenését jelentette, aminek hatására sokan már egyenesen a 

jóléti államok végéről beszéltek.
Az utóbbi évtizedek egy másik szembetűnő jellegzetességére hívta fel a figyelmet Williams229, 

nevezetesen hogy felerősödött az állami kiadások decentralizálásának olyan tendenciája, amely 

anélkül valósult meg, hogy a feladatok megvalósításához szükséges bevételeket is átengedték volna
az önkormányzatoknak. Az utóbbi évek hazai tapasztalatai szintén ezt a tendenciát látszanak 

alátámasztani, amit az önkormányzataink állandóan - tegyük hozzá jogosan - sérelmeznek is. 
Ennek a világméretű jelenségnek a következménye, hogy az önkormányzatokra átruházott korábbi 
állami feladatok finanszírozását olyan módon kívánják biztosítani, hogy növelik az 

önkormányzatok helyi adóztatási jogát, a helyi adókból előteremthető bevételi lehetőségét.
Az önkormányzatok államháztartáson belüli súlyát és a települések pénzügyi önállóságát vizsgálva 

az állapítható meg, hogy ezek a pénzügyi kategóriák egymással fordított arányban állnak. Azaz 

minél nagyobb az önkormányzati szféra államháztartáson belüli részaránya, minél nagyobb az

általános pénzügyi szerepük, annál kevésbé önfinanszírozóak az önkormányzatok, és fordítva, 
minél kisebb az államháztartáson belüli arányuk, annál inkább önfinanszírozók vagyis kevésbé 

támogatás függőek. Azaz az önkormányzatok nem lehetnek egyszerre fiskális súlyukat tekintve 

fontosak és a központi támogatásoktól függetlenek.

227 Erről részletesen lásd: Walter Wittmann: Einfiihrung in die Finanzwissenschaft I.-IV. kötet. 2. Aufgabe, Stuttgart, 
1975. 851 .p.

228 Ezt a dolgozatban már említett Popitz állapította meg először és innen a felismerés Popitz - törvény elnevezése. 
Popitz(1932) 64.p.

229 Williams (1991) 129.p.
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Megfigyelhető, hogy csaknem mindenhol több kiadási funkciót telepítenek a helyi 
önkormányzatokhoz, mint amennyit az ennek a kormányzati szintnek biztosított jövedelmi (adó) 
forrásokból finanszírozni lehet. A feladatok és a források meg nem felelésének következtében (néha 

ezt vertikális egyensúlyzavar”-ként említik) az önkormányzatok mindig a magasabb kormányzati 
szintről érkező juttatásoktól függenek, annál inkább, minél jelentősebbek a hozzájuk telepített 
feladatok, kiadások. A helyi önkormányzati finanszírozás egyik másik fontos problémája a 

„horizontális egyensúly”, vagyis annak az igénye, hogy kezelni tudják a települési különbségeket. 
Még a legkisebb országban is vannak viszonylag nagy és kis városok, erősen urbanizált és falusi 
települések, gazdag és szegény régiók.

Az önkormányzati költségvetések bevételi oldala determinálja a települések által elkölthető 

pénzek nagyságát, a helyi közösségek által finanszírozható feladatokat. Ha a hazai önkormányzatok 

által ellátandó feladatokat vizsgáljuk, akkor azt állapíthatjuk meg, hogy az OECD országok 

önkormányzataihoz hasonló funkciókat látnak el230. Mindemellett a kisméretű önkormányzatokkal 

működő magyar rendszerben bizonyos szolgáltatásokat (pl. középfokú oktatás, egészségügy) a 

skandináv országok példájára érdemes lenne nagyobb önkormányzati egységhez telepíteni . A 

magyar települések átlagos népessége kevesebb mint 3.500 fő (Budapestet leszámítva pedig alig 

több mint 2.800 fő). Más országokhoz hasonlóan ezek közül számos önkormányzat egyszerűen 

képtelen a tőle megkövetelt összes közszolgáltatás hatékony biztosítására, mivel túl kicsi.
Az önkormányzatok főbb feladatai szolgáltató és kisebb mértékben elosztási jellegűek. Ennek 

ellenére a helvi szint költségvetési rendszere alapvetően befolyásolhatja a központi kormányzati.
állami stabilizációs gazdaság- és pénzügypolitikát. Általános szabályként elmondható, hogy ott 

nincs ok a helyi önkormányzatok gazdasági stabilizációra gyakorolt hatása miatt aggódni, ahol az 

önkormányzatok számára nincs lehetővé téve a deficites működés. Ahol viszont - hazánkhoz 

hasonlóan - ez a lehetőség biztosított, már komoly figyelmet kell fordítani a helyi költségvetések 

egyenlegére. Mielőtt azonban bármiféle következtetést vonnánk le a helyi pénzügyi rendszer 
stabilizációs hatását illetően, szükséges a helyi bevételek és kiadások, valamint az állami 
támogatások részletes, komplex vizsgálata, továbbá annak a számbavétele is, hogy ezek mennyire 

tükrözik a központitól elváló helyi döntéseket. Ezért kevés információt nyújtanak az olyan egyszerű 

megállapítások, mint, hogy egy adott évben az államháztartási deficit bizonyos százalékáért a helyi

230 Balázs István (1993) 370.p.
231 Finnországban például, ahol az önkormányzatok átlagos népessége alig több mint 10.000 fö úgy szervezték meg 

önkéntes alapon a 460 közösséget, hogy egy sor helyi társulás jött létre egyes szolgáltatások biztosítására. Ezek a 
társulások a helyi közösségek ellenőrzése alatt állnak. Hasonló célú önkormányzati szövetségek léteznek más 
skandináv államokban is, de emellett az északi országokban léteznek bizonyos második szintű közösségek, mintegy 
megyei típusú szervezetek is, amelyek bizonyos több közösséget lefedő szolgáltatások nyújtásáért is felelősek. 
Balázs István (1993) 91.p.
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költségvetések hiánya a felelős vagy, hogy az önkormányzatoknak folyósított állami támogatások 

okozzák az államháztartási deficit adott százalékát.
Az önkormányzati gazdálkodás szuverenitása alapvetően két dologtól fiigg: egyrészt attól, 

hogy a bevételek (legyen az helyi adókból származó bevétel, különböző formájú állami támogatás, 
megosztott adó, stb.) milyen biztonsággal képződnek, másrészt attól, hogy a rendelkezésre álló 

források felett az önkormányzatok miiven szabadságfokkal rendelkezhetnek.
Nézzük meg a továbbiakban, hogy hazai önkormányzataink mennyire is tekinthetőek 

önállónak pénzügyi szempontból. De mit is jelent az önkormányzati pénzügyi önállóság, hogyan is 

kell értelmezni ezt a fogalmat? Az 1990. február 13-16. között Budapesten tartott Európai 
Önkormányzati Fórum többek között az alábbiakban állapította meg az erős, önálló helyi 
önkormányzatok feltételeit:

- a helyi szintnek független, önálló jövedelemforrásra van szüksége, ami lépést tart a 

változó szükségletekkel. Lényeges, hogy ez ne egyetlen forrás legyen. A szükségletek, a 

források számbavételénél objektív rendszert kell kiépíteni a központi kormányzattal, a 

szükségletek és a források egyensúlyának megteremtése érdekében.
- a helyi önkormányzat bevételének nagyobb részét helyi adóbevétel tegye ki, amit központi 

támogatás egészítsen ki. Központi támogatás indokolt a szükségletek kielégítésében a 

települések közötti kiegyenlítés megvalósítására. A cél ugyanis az, hogy a polgárok 

számára a városokban, a községekben azonos életminőséget teremtsenek az 

önkormányzatok.
- az önkormányzat nagyobb felelősséggel dönt, ha a polgárok pénzét költi, szemben azzal, 

amikor nagyobb részt központi, állami források felhasználásáról határoz.
Általános vélemény szerint csak akkor beszélhetünk önkormányzati pénzügyi önállóságról. 

ha a városok, községek mind a költségvetésük kiadási oldaláról, mind pedig a bevételeikről, azok 

nagyságáról alapvetően önállóan dönthetnek. Ez tehát azt is magába foglalja, hogy az 

önkormányzatoknak egy meghatározott mozgásteret kell biztosítani a bevételi forrásaik 

kiválasztására és a bevételeik növelésére. A bevételi források helyi kiválasztására akkor van 

lehetőség, ha van egy olyan keretjogszabály, amely mintegy étlap különféle adónemeket kínál fel 
az önkormányzatoknak, és aztán a települések döntik majd el, hogy melyik adónemet, milyen 

mértékkel kívánják bevezetni. Az önkormányzati önigazgatási ioe szerves része tehát az 

önkormányzati pénzügyi önállóság, amelynek központi eleme az önkormányzatok önálló adóztatási
ioea. Sokak véleménye szerint az önkormányzati önigazgatási garancia csak annyit ér, amennyit az 

önkormányzatok pénzügyi ellátottsága, amelyen a feladataik ellátásához rendelkezésre álló 

pénzügyi kereteket értik.
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Az önkormányzatok kielégítő pénzügyi ellátottsága, önállósága nemcsak attól függ, hogy a 

települések rendelkeznek-e a feladataik ellátásához szükséges pénzeszközökkel, hanem attól is, 
hogy honnan származnak ezek a források232 (vannak-e jelentős bevételt biztosító általuk kivetett 

adóik vagy túlnyomórészt az állami támogatásoktól függenek). A településeknek a pénzeszközöket 
sokféle formában lehet biztosítani, a helyi kiadásokat többféle pénzügyi forrásból lehet 
finanszírozni. A centralizáció és a helyi önállóság szempontjából a legfontosabb két forrástípus az 

állami támogatás és az adó. A pénzügyi források típusai és egymáshoz mért arányai országonként 
változnak. Az országok eltérő adottságai, hagyományai, valamint az elosztás-politikai feladatok és 

célok határozzák meg, hogy adott országban önkormányzati típusonként milyen a bevételek 

szerkezete. A helyi önkormányzatok nagyobb pénzügyi önállóságát kétféle bevételi szerkezettel is 

alá lehet támasztani. Az első megoldás, hogy a helyi költségvetésen belül az adók aránya jóval 
magasabb az állami támogatások arányánál. A másik megoldás, hogy az állami támogatás összege 

meghaladja a helyi adók mértékét, de az állami támogatáson belül a fejlesztéseket finanszírozó 

céltámogatások aránya a legkisebb, és ehhez képest több a célhoz nem kötött általános, normatív 

alapú állami támogatás. Az erőteljes pénzügyi centralizációnak viszont csak egyféle alaptípusa van: 
a helyi adóforrások mértékét meghaladja az állami támogatás, az állami támogatásokon belül az 

általános támogatás a legkisebb arányú, az állami támogatás 60-80 %-át a céltámogatások teszik ki, 
amelyeken belül a fejlesztési céltámogatások megközelítik az 50 %-ot.

Elméletileg a következő tipikus lehetőségek vannak a helyi feladatok megvalósításához 

szükséges bevételek előteremtésére:
a. kizárólag állami támogatásokból áll az önkormányzatok bevétele 

Ebben az esetben az önkormányzatok nem rendelkeznek az önálló adóztatás jogával, csak állami 
támogatások alkotják a bevételeiket. Ebből következik, hogy az állam határozza meg, hogy mely 

feladatot, mikor és milyen módon valósítanak meg a települések és az ehhez szükséges pénzeket is 

az állam biztosítja, döntően speciális, célhoz kötött támogatások formájában.. Ebben a rendszerben 

az önkormányzatok teljes mértékben az államtól függenének és tisztán állami végrehajtó szervvé 

lennének degradálva. Ezért önkormányzati önigazgatásról egyáltalán nem is lehet beszélni ebben az 

esetben.
b, az önkormányzatok adóközössége

Itt már egyes adóbevételeket az önkormányzatok önállóan határoznak meg, de ezeket a forrásokat 
egy közös alapba helyezik (adóközösség) és aztán az állam dönti el, hogy az egyes települések

232 Ebből a szempontból igen változatos képet mutatnak az európai önkormányzatok. Néhány országban a forrásaik 
közel fele származik a saját és az ún. megosztott adóbevételekből (Ausztria, Svédország, Norvégia, Luxemburg, 
Svájc), míg ugyanakkor Olaszországban és Görögországban ez kevesebb mint 20 %, Hollandiában pedig még az 5 
%-ot sem éri el. Forrás: 7th Conference of European Ministers responsible for Local Government, Theme I: Local 
Finanze, 39.p.
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milyen feladatokat látnak el és hogy az egyes települések mekkora összegben részesednek ebből. A 

helyi decentralizált döntés helyébe egy központi, a településektől elkülönült idegen döntési 
mechanizmus lépne ezzel, ami szintén nem egyeztethető össze az önkormányzati önigazgatási jog 

garantálásával.
c. az önkormányzatok teljes függetlensége az államtól

Az önkormányzatok önigazgatási joga szempontjából az lenne az ideális, ha a települések a 

pénzügyi igényeik döntő részét az egyedül számukra rendelkezésre álló, önálló felelősséggel saját 
maguk által megállapított adókból tudnák fedezni. Egy ilyen gyakorlatilag korlátlan 

„adóautonómia” azonban erőteljesen zavarná az állam konjunktúra-, gazdaság- és pénzügyi 
politikáját, nem is beszélve arról, hogy az önkormányzatok között igen jelentős differenciák 

jelentkeznének, amelyek miatt ez a módszer nem valósítható meg a gyakorlatban.
d. az ún. vegyes rendszer

Ez jelenti az elméletileg lehetséges utolsó módszert a bevételek előteremtésére. Az önkormányzati 
önigazgatási jog garantálása és a pénzügyi önállóság realizálása megköveteli a saját 

adóforrásokat. Tekintettel azonban az önkormányzatok állami szervezetrendszerbe való 

beágyazódására, az adók megosztásának terén is figyelembe kell venni, hogy a közfeladatok 

valamennyi ellátójának (állam, önkormányzatok) részesednie kell a legnagyobb bevételt hozó 

adókból. Ennek megfelelően a vegyes rendszer esetében meghatározott adók (általában a nagyobb 

bevételt biztosítók) egy közös kasszába folynak be és ezt követően kerülnek felosztásra az állam és 

az önkormányzatok között; más adók pedig direkt módon, kizárólag a településeket illetik meg, 
akik maguk döntenek ezen adók bevezetéséről és mértékéről.
Az önkormányzatok önálló adózatási jogából értelemszerűen következik a tényleges pénzügyi
lehetőségeik közötti különbségek kialakulása. Ezeket a különbségeket aztán az állam kell tompítsa, 
olyan pénzügyi kiegyenlítési rendszer233 működtetésével, amely az alacsonyabb vagy csekély 

adóbevételekkel rendelkező települések számára is biztosítja a kötelező feladataik ellátásához 

szükséges pénzeszközöket. A pénzügyi jogi irodalmunk tudományos alapon sokáig nem boncolta a

233 Érdemes megemlíteni, hogy a svájci pénzügytani irodalomtól maradt örökül a „Finanzausgleich” kifejezés, amely az 
önkormányzati költségvetési szabályozási rendszert jelenti tulajdonképpen, szó szerint pedig „pénzügyi 
kiegyenlítésként” fordíthatjuk. A „pénzügyi kiegyenlítés” azokat a normákat jelenti, amelyek az adóforrások 
elosztását szabályozzák a különböző szintű (központi-tartományi-helyi) költségvetések között, valamint a központi 
költségvetési támogatások és kiegyenlítő kifizetések utalványozásának feltételeit és rendjét. Németországban a 
weimari alkotmány pénzügyi reformjai ösztönözték az irodalmat, hogy ezekkel a kérdésekkel is foglalkozzon, 
amihez kapcsolódóan alkotott maradandót a már korábban említett Popitz és Hensel. Wilhelm Bickel véleménye 
szerint a pénzügyi kiegyenlítés rendszere nemcsak a bevételek, hanem a kiadások költségvetések közötti elosztását 
is átfogja. Bickel felismerte, hogy a „Finanzausgleich” állandó változás állapotában azért van, mert hiányzik az 
államhatalmi szervek feladatainak állandó és szabatos elhatárolása, azaz a feladatok körét államonként és azon belül 
is bővítik vagy szűkítik. A gyakorlatban, a jogi szabályozás terén is elfogadott az alapelv, hogy az önkormányzatok 
saját bevételeik erejéig szuverén módon állapítják meg kiadásaikat, e feletti szükségleteik fedezése érdekében pedig 
állami támogatásra, hozzájárulásra szorulnak. Bickel (19S6) 732.p.
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közadók különböző költségvetési elosztásának elvi szempontjait, hanem elfogadva a tételes jogi 
állapotot, a „pénzügyi kiegyenlítés” problematikáját lényegében az állami támogatásokra 

korlátozta.

A decentralizált államháztartási rendszerekben a helyi szintek bevételszerzési lehetőségei
két szélső pont között helyezkednek el. Az egyik a teljes bevételi autonómia, a másik annak a teljes 

hiánya. A fiskális decentralizációhoz értelemszerűen hozzátartozik az adóztatási jogok részleges
decentralizációi a. A nemzetközi tapasztalatok és a közgazdaságtani elemzések szerint a hatékony 

kormányzás elsődleges feltétele az, hogy a választók kíséreljék figyelemmel a képviselők munkáját 
és kéijék tőlük számon azt, hogy mire költik az általuk fizetett adókat. Azonban ehhez arra lenne 

szükség, hogy a választók érzékeljék a költségeket, lássák, hogy mekkora adóra, használói díjra 

vagy egyéb bevételre van szükség ahhoz, hogy a szolgáltatásokat finanszírozzák. Márpedig 

mindaddig, amíg az önkormányzatok a kiadásaikat nem helyi, hanem elsősorban központi 
forrásokból finanszírozzák, addig a választók csak az önkormányzat költségeinek kisebb részével 
szembesülnek: ők a központi szintről érkező transzfereket nem érzékelik, tehát az ilyen 

önkormányzat gyengébb választói ellenőrzés mellett gazdálkodhat. Minél nagyobb a közvetlen 

helyi finanszírozások aránya, a választók annál érzékenyebbek lesznek a helyi politikai döntésekre.

Ha megfigyeljük az önkormányzati bevételek és kiadások telepítését, akkor hazánkban azt 
állapíthatjuk meg, hogy az államtól kapott illetve az állam közvetítésével érkező bevételek jelenleg 

is igen nagy szerepet játszanak a helyi költségvetésekben. Önkormányzataink átlagosan a teljes 

bevételük mintegy 2/3-ában a központi forrásoktól függenek (ide értve a megosztott adókat, az 

állami támogatások különböző formáit és a társadalombiztosítástól átvett forrásokat), de a helyi 
adók már mintegy 13 %-ot tesznek ki234. Miközben az állami költségvetés rugalmassága 

nyilvánvalóan kívánatos a központi kormány rövid távú nézőpontjából, tévedés lenne úgy vizsgálni 
az önkormányzatoknak nyújtott központi átutalásokat, mintha azok a központi költségvetés 

„összenyomható” részét képeznék. Az önkormányzatok által nyújtott szolgáltatások jelentős része 

létfontosságú infrastruktúrát jelent Magyarország jövőbeni fejlődéséhez és nem lehet azt képzelni, 
hogy a hazánkban létező kis önkormányzatok többsége valaha is képes lesz arra, hogy megfelelő

szinten finanszírozza az ilyen szolgáltatásokat. Az önkormányzatoknak folyósított állami 

támogatások ezért fontos kiadási tételként hosszú távon is részei maradnak a magyar állami

költségvetésnek. Az önkormányzati finanszírozás és támogatás területén olyan rendszerre van 

szükség, amely egyértelmű, áttekinthető és megfelel mind a központi kormány, mind az 

önkormányzatok igényeinek.

234 Lásd a 128. és a 192. oldal táblázatait.
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Ezeket felismerve több országban úgy döntöttek, hogy az önkormányzatoknak biztosítandó 

támogatások végösszegét képlettel állapítják meg (például a GDP vagy egy központi adó illetve 

adók százalékában235), amely a támogatás nagyságát nyilvánosan, egyértelműen határozza meg az 

egyedi döntéseken alapuló módszer (mint pl. a támogatásokat a költségvetési törvényben évről-évre 

újra megállapító magyar megoldás) helyett. Ennek sok előnye van, mind a központi, mind a helyi 
költségvetés szempontjából. Mivel a helyi transzfer összege kötött, a központi kormányzat 
bizonyos mértékben elhatárolódhat a helyi önkormányzatoknak nyújtott támogatások növelésére 

irányuló folyamatos nyomástól. Másrészt az önkormányzatok sokkal nagyobb biztonsággal 
készíthetik költségvetésüket, ha tudják, hogy a központi juttatásaik teljes összege objektív 

számoktól (pl. a beszedett adók vagy a GDP nagyságától) függ (amelyet aztán szintén előre 

meghatározott, objektív ismérvek alapján osztanak meg az önkormányzatok között), mintha teljes 

egészében ki lennének szolgáltatva a központi döntéseken alapuló politikának. Ez a megközelítés 

kompromisszumos megoldást jelent, ahol az állam bizonyos mértékű bevételről eleve lemond, de 

egyben egyúttal el is záija magát a rögtönzött és esetleg eszkalálódó helyi költségvetésektől, 
miközben az önkormányzatok meg vannak védve a stabilizációs célból hozandó esetleges állami 
támogatáscsökkentésektől és ezek téves elosztási hatásaitól, amelyekkel egy ilyen döntés 

szükségképpen együtt járna.
Véleményem szerint Magyarország számára az lenne az egyik legfontosabb feladat hogy az állami 
támogatások GDP-hez viszonyított éves keretét és elosztását törvényileg előre szabályozzák.
valamint, hogy a helyi költségvetéseket azáltal erősítsék meg, hogy a helyi adóbevételek növelése
céliából a helyi adóalapokat, a helyi adóztatás mozgásterét szélesítik.

A magyar költségvetési gyakorlatot ismerve kimondható, hogy egy önkormányzati rendszer nem 

lehet egyidejűleg a gazdaság egészén belül jelentős súlyú és ugyanakkor független is központi
forrásoktól. Ennek megfelelően a hazai önkormányzatok komoly tényezői a magyar 

államháztartásnak a maguk közismerten több mint 20 %-os részesedésével, de ez szükségképpen 

együtt jár az állami támogatásokra való ráutaltságukkal is.
A gyakorlatban az önkormányzatok bevételei ezért is a valamilyen módon korlátozott helyi adózási 
rendszerekből, a díjfizető javakból realizált bevételekből, különböző formákban biztosított központi 
költségvetési támogatásokból, más kormányzati szintekkel megosztott adókból, a vagyon 

hasznosításából származó jövedelmekből és a tőkepiacon szerzett forrásokból állnak. így van ez 

nálunk is. Az országok közötti eltérések igazából csak abból adódnak, hogy az egyes bevételi 
formák mekkora részarányt tesznek ki a helyi büdzsékben. A hazai önkormányzatok által realizált 
bevételeket a következő adatsor illusztrálja:

235 Williams (1991) 58.p.
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A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES TERV és TÉNY BEVÉTELI ADATA MAGYARORSZÁGON 1991-től 2003-ig

1993 tény 
Mrd %

1995 tény 
Mrd %

1991 tény 
Mrd

1992 tény 1994 tervBevételi forma
Mrd %Mrd %%

17,7 146,6 
90,93
95.85 

317,85 
127,0
18.85 
22,12

17,9
11,1
11.7
38.8 
15,5

17,6 99,8
31,3
51.6 

267,4
86.7 
15,0
12.7

17,7 105,8
32.4 
61,2

281,4
91,9
12.5 
13,2

16,2 91,0
28,5
65,3

219,5
80,8

67,4 
15,6 
47,0

Állami támogatások 190,7 
Eüb-i Alaptól átv 
Hitel, kötvény 
Egyéb

Saját bevétel 
Felhalm., tőke j. 
Megosztott adók

5,45,53,7 5,5
10,2
47,0
15,4

9,111,3 
45, 7 
16,1

12.7 
42,5
15.7

47.4
15.467,1

2,11,2 2,7 2,34,8 7,5 1,5
2,224,3 5,8 23,3 4,5 2,2 2,7

598,4 100,0416,9 100,0 515,9 100,0 564,5 100,0 819,2 100,0ÖSSZESEN

1996 tény 
Mrd %

1997 tény 1998 tényBevételi forma 1997 terv 1998 terv
Mrd % Mrd % Mrd % Mrd %

Saját bevétel 
Felhalm., tőke j. 
Megosztott adók 
Állami támogatások 326,60 
Eüb-i Alaptól átv 148,36 
Hitel, kötvény 
Egyéb

206,17
118,50
108,86

21,4
12.3
11.3 
33,9
15.4

201,6
94,0

143,6
361,8
195,5
36,4

19,3 238.5 
148,0
143.6 
348,8 
193,5
17,4

21.7
13.5 
13,0
31.7
17.6

244,7
89,0

188,6
409.9
218.9 
25,0

20,6 290.6 
140,0 
188,4
401.6 
226,1
25,0
10,0

22, 7 
10,9 
14,7 
31,3 
17,6

9,0 7,5
13,8
34.7
18.8

15,9
34,6
18,5

1,614.45
40.46

1,5 3,5 2,1 2,0
4,2 9,0 0,9 9,0 0,9 9,0 0,8 0,8

963,40 100,0 1041,9 100,0 1098,8 100,0 1185,1 100,0 1281,7 100,0ÖSSZESEN

Bevételi forma 2002 tény1999 terv 2000 terv 2001 terv 
Mrd %

2003 tény
Mrd % Mrd % Mrd % Mrd %

Saját bevétel 
Felhalm., tőke j. 
Megosztott adók 
Állami támogatások 440,5 
Eüb-i Alaptól átv. 256,3 
Hitel, kötvény 
Egyéb

320,0
131,0
212,4

22,9 431,915
130,00
255,214
445,167
282,665
21,3
15,0

27,31
8,22

16.14
28.15 
17,88
1,35
0,95

533,684 28,2 
191,143 10,1 
287,660 15,2 
484,480 25,6 
314,155 16,6 
81,378 4,3

629, 850 
208,596 
347,591 
620,487 
345,153 
135,144 
29,279

27,2 % 
9,0 % 

15,0 % 
26,8 % 
14,9 % 
5,8 % 
1,3 %

635,424 
205,139 
420,286 
720,480 
360,245 
92,563 
67,546

25,4% 
8,2% 

16,8% 
28,8% 
14,4% 

3,1% 
2,7%

9,4
15.2 
31,6
18.3

25,0
11,0

1,8
0,8 0,0

1396,1 100,0ÖSSZESEN 1581,261 100,0 1892,5 100,0 2316,1 100,0 % 2501,683 100,0

Forrás: Pénzügyi Szemle 1991-2004. közötti számai
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A következőkben e bevételi források közül a fontosabbak lényegi jellemzőit tekintjük át. Nem 

foglalkozunk az egyes bevételi típusok önkormányzati költségvetésben betöltött szerepének, az 

utóbbi évtized tendenciáinak részletes elemzésével, mert ezzel eltérnénk a dolgozat témájától, 
alapvető céljaitól és a terjedelmi korlátok sem adnak erre lehetőséget. Ez ilyen típusú vizsgálatok 

egy másik, a helyi költségvetési gazdálkodás jellemzőit kutató tanulmány keretében lennének 

célszerűen lefolytathatóak.

2. A helyi adók
A helyi adók, mint az önkormányzati költségvetési források közötti saját bevételek egyik 

válfaja, a községpolitika leglényegesebb eszköze. A jól kialakított helyi adóztatás fokozhatja a 

település lakosságmegtartó képességét, hozzájárulhat ahhoz, hogy az emberek sajátjukénak érezzék 

a lakóhelyüket az önkormányzattal egyetemben olyannyira, hogy érte anyagi áldozatokra is 

hajlandók. A helyi adóztatást semmiképpen sem tekinthetjük elszigetelt, önmagába zárt 
önkormányzati feladatnak, mindenképpen a települési költségvetés egészén belül kell vizsgálnunk. 
A helyi adórendszert csak az önkormányzati háztartás egészéből kiindulva lehet értelmesen
kialakítani, fenntartani és fejleszteni. Emiatt az önkormányzati adóztatásnak az államinál 
rugalmasabbnak kell lennie, vagyis településtípusonként változatosabbnak és változtathatóbbnak 

kell bizonyulnia, mint amilyen a törvényhozás központi adórendszere lehet.
Az önkormányzatiság, a települési pénzügyi önállóság egyik alapvető biztosítéka az önálló 

bevételszerzési jog, ezen belül is kiemelkedő jelentősége van az önálló adókivetés jogának. Vitán 

felül áll, hogy az önkormányzat adóztatási jogát az állam adja meg. Az állam kötelessége a 

közigazgatás anyagi fedezetéről gondoskodni, ennek a gondoskodásnak az egyik módja az 

önkormányzat számára a helyi adóztatás engedélyezése, hogy az önkormányzati vagyon 

kiegészüljön a helyi lakosok, vállalkozások pénzügyi hozzájárulásaival is.
Az adók a középkori városok esetében helyi adók voltak, viszont nem a helyi közösség, 

hanem az uralkodó bevételeit gyarapították. A polgári fejlődés során az adórendszerek fokozatosan 

a központi adók súlyának növekedését eredményezték. A mai államháztartási rendszerekben a helyi 
adózás súlya az adózás egészén belül és az önkormányzatok forrásai között is igen differenciált. A 

helyi önkormányzatok feletti központi kontroll úgy nő. ahogyan növekszik a helyi forrásokban az 

állam által biztosított források részesedése. így a független helyi bevételi források, különösen a 

helyi adók, lehetővé teszik e kontroll mérséklését, valamint a bevételeken belüli minél magasabb 

helyi adókból származó rész növeli a települések mozgásterét a helyi igények kielégítésében.
A jelenlegi helyi adózási rendszerekre szinte kivétel nélkül jellemző az állami, törvény általi 

korlátozásuk, amely korlátozás kiterjedhet:
- a kivethető adónemek és az adóztatható adótárgyak körének meghatározására;
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az adóalanyok, az adókedvezmények és adómentességek körének meghatározására; 
a kivethető adómértékek felső határának meghatározására; 
az önkormányzat adókivetési jogának és kötelezettségének előírására.

Ezeken a korlátozásokon túlmenően a helyi adózás rendszerének alapkérdése a megfelelő 

adóalapok megtalálása. Amennyiben a haszonelvű adóztatás esetében értelmezhető ekvivalencia 

elvből indulunk ki, akkor az mondható, hogy az a jó helyi adóalap, amely helyhez kötött, amely 

valamilyen összefüggést mutat a helyi közszolgáltatások bővülésével és minőségével, amely 

alapján azok fizetnek adót, akik a helyi szolgáltatások haszonélvezői.
Fontos követelmény, hogy az adóalap ne legyen érzékeny az önkormányzat által nem 

befolyásolható gazdasági folyamatokra és ne ösztönözze egyoldalú helyi gazdasági szerkezet 
kialakulását. Az ideális helyi adóalap az, amely stabil bevételeket biztosít és amely beszedésének 

költségei arányosak az adóbevételek nagyságával. A helyi adózás alapelveit - mint azt már a IV. 
fejezetben ismertettük - többek között R. Muserave236 fogalmazta meg.

A helyi adóztatás állandóan vitatott kérdése, hogy az alkalmazott adónemek kizárólag 

magánszemélyekre kivetett adók, vagy a gazdálkodó szervebe is kivetett adók legyenek-e. A 

vállalkozások jövedelmének, vagy azok bizonyos elemeinek bevonása a helyi adózás rendszerébe 

ellentmondásos hatást váltanak ki. Különösen a vállalkozási árbevételek és jövedelmek adóztatása 

érzékeny a telephely változtatására, illetve a több telephelyes vállalkozások esetében az 

önkormányzatok közötti méltányos megosztásra.
A regionális egyenlőtlenségek kezelésének eszközrendszerében, a helyi önkormányzatok 

gazdaságfejlesztő tevékenységében az „adóverseny 

épülő adóztatással szemben ez fontos ellenérvet jelent.

>,237 kulcsszerepet játszik. A vállalkozásokra

A helyi adórendszerek jellemzően helyi személyi jövedelemadókra és/vagy vagyonadókra (vagyoni 

típusú) adókra épülnek. A különböző (természetes személyekre és vállalkozásokra kivetett) 
vagyonadók jelentik az ideális helyi adóalapot, mivel a vagyonadó megfelel az előbb jelzett 
kritériumoknak, mivel:

- az adóalap stabil, nem változó;
- az egyes önkormányzatok által használt eltérő adókulcsok a vagyonadók esetében nem, 

vagy csak nagyon ritkán váltanak ki migrációt illetve vállalkozói telephely  váltást;

236 Musgrave (1975) 68.p.
237 Ezen azt értjük, amikor az adókivetésre jogosult kormányzati szintek illetve az azonos szinten lévők valamilyen cél 

(pl. beruházások elősegítése) érdekében, a központilag szabályozott adók esetében a másik államénál, a helyi 
szinten szabályozott adók esetében pedig a másik önkormányzaténál kedvezőbb adóztatást alkalmaznak.
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- a haszonelv alapú adóztatás érvényesül, az adóexportálás lehetősége korlátozott;
- az adóalap jó megválasztása esetében a helyi szolgáltatások költsége és az ingatlanok 

értéke közötti kapcsolat közvetlen és jól kimutatható lesz, és ezáltal az adóteher 
méltányosan oszlik el;

- előre kiszámítható, stabil adóbevételeket eredményeznek;
- az adóelkerülő magatartás nagyon nehéz.

A helyi adóztatás rendszere nem lehet független az adott település, terület általános gazdasági, 
költségvetési helyzetétől. Ezzel kapcsolatos az adó, vagy fiskális kapacitás fogalma, amely az adott 
adórendszer keretei között beszedhető adójellegű bevételek tömegét jelenti.
A gyakorlatban előfordul az is, hogy a központi kormány és az önkormányzat közös adóbázist 
használnak. Ez - mint már az előző részekben láttuk - történhet az adott adóalaphoz kötődő 

többletadó (pótadó) kivetésével, vagy - mint az alábbiakban látni fogjuk - az adóbevételek 

megosztásával. A többletadó-kivetés és az adómegosztás leginkább a jövedelemadók esetében 

jellemző.
Az OECD országok gyakorlatában a helyi adók súlya az összes adóterheken belül - hasonlóan a 

költségvetéseken belüli eltérő szerepükhöz - meglehetősen differenciált. Az 1990-es évek végén 

Svédországban és Svájcban a helyi adók súlya 34-36 %-os volt, ezzel szemben Hollandiában és az 

Egyesült Királyságban pedig csak 3-4 %-os. Az erre vonatkozó hazai érték (10 %) megfelel a 

nemzetközi átlagnak .

*

A helyi adók alkalmazásának számos, a kivetés közvetlen fiskális célján túlmutató hatása is 

van, különösen mobil adóbázisok esetében. Ezek a hatások egyúttal a helyi adópolitika mozgásterét 
is kijelölik, amelyek közül a következők a legfontosabbak:

- káros adóverseny: ha túlságosan alacsony adót vet ki egy helyi közösség, mert így 

szeretné vagy a lakosságot vagy tőkevonzási céllal a vállalkozásokat a településre 

vonzani, vagy pedig egyszerűen az újraválasztás céljából teszi ugyanezt, akkor ez a 

közszolgáltatások szintéjét és/vagy a kapcsolódó infrastruktúrák karbantartását a 

lehetségesnél alacsonyabb szinten tartja;
- az adóteher exportálása: ennek az a lényege, hogy bizonyos feltételek esetében az 

adófizető az adóterhet a közösségen kívüli gazdasági szereplőkre tudja hárítani;
- a regresszivitás: az önkormányzatoknak az a céljuk, hogy a gazdag adófizetőket 

megtartsák, a szegényeket pedig távol tartsák a településtől, mert utóbbiak nem fizetik 

meg a helyi szolgáltatások árát, tekintettel arra, hogy a kis értékű ingatlanaik és az

238 OECD Revenue Statistics 1965-2001.260.p.
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alacsony jövedelmeik után csak csekély mértékű adót fizetnek. A fentiekkel szemben a 

központi adók nem váltanak ki migrációs következményeket, tekintettel arra, hogy 

országosan egységes mértékű terheket jelentenek. Ezek esetében a migrációs hatás csak 

nemzetközileg értelmezhető.
kiutasító adóztatás: ha bizonyos tevékenységeket távol kíván tartani az önkormányzat a 

saját területétől, akkor ezekre magas adót vet ki az önkormányzat, bár az ez irányú 

adójogalkotásnak komoly gátat jelent a versenysemlegesség biztosításának követelménye. 
költségvetési extemália: az egyik önkormányzat adóztatása által kiváltott migráció másik 

önkormányzat számára jelenthet pozitív hatást, az oda áramló adópotenciál 
következtében.

3. A megosztott (átengedett) adókról
Ezen a bevételi kategórián olyan önkormányzati bevételeket értünk, amelyek kapcsán nem 

az önkormányzatokat, hanem az államot illeti meg a jogalkotási hatáskör, viszont a bevétel 
megoszlik a központi költségvetés és az önkormányzati költségvetés között. Ezeket az 

önkormányzati bevételeket el kell választani azoktól az adóktól, amelyek kizárólag a településeket 
illetik meg és amelyeket az önkormányzatok szabályoznak. A kizárólag a helyi közösségek 

rendelkezésére álló adókat nevezi a szakirodalom sui generis helyi adóknak239. A megosztott 
adókkal szemben ellenérvként azt szokás felhozni, hogy nem biztosítja az adófizetők számára azt az 

áttekinthetőséget, amelyet a csak egy államháztartási alrendszert megillető bevételeknél 
megkapnak.

Az adómegosztás definiálható úgy is, mint egy formális megállapodás, aminek keretében az 

adó bevezetése, kiszabása és beszedése központi kormányzati szinten történik, míg a befolyt 
bevételeket aztán előre meghatározott arányok szerint megosztják az önkormányzatokkal. Az 

adómegosztásnak két típusa van: általános és speciális adómegosztás. Az általános 

adómegosztásban a központilag beszedett adóbevételek egy részét feltételek nélkül osztják szét az 

önkormányzatok között240, a speciális adómegosztásnál a központilag beszedett adó egy hányadát 
speciális célokra bocsátják241 a települések rendelkezésére. Az előző bizonyos mértékben hasonlít 
az általános támogatásokhoz, míg a másik az ún. céltámogatásokhoz. Ezen ok miatt vitatni szokták, 
hogy a megosztott adók a központi kormányzat által biztosított támogatásként vagy a helyi 
önkormányzatok saját bevételeként kezelendők-e. A föderatív berendezkedésű államokban az ilyen

239 Ferenczy (1999). 450.p.
Ilyen megoldás tapasztalható hazánkban a forrás helyére visszaosztott SZJA estében. 

241 Williams (1991) 66.p.
240
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adómegosztást gyakran az alkotmány tartalmazza242, ahol is a tartományi (tagállami) és az 

önkormányzati szintnek joga van a meghatározott adókból való részesedésre és az adók állami 
beszedése pusztán adminisztratív megoldás. Itt tehát garantált a helyi szint számára a meghatározott 
adókból való részesedés joga. Ezzel szemben az unitárius államokban az adók megosztása a 

központi kormányzat diszkrecionális joga. Ezekben az országokban az adók megosztása 

tulajdonképpen az állami támogatások egyik alternatív formájaként is felfogható. Azonban a 

megosztott adók és az állami támogatások között két lényeges különbség van: a megosztott adókból 
származó bevételek viszonylag permanens módon áramolnak az önkormányzatokhoz, ezzel is
erősítve a helyi önállóságot, másrészt a megosztás aránya előre rögzítve kerül243 a jogszabályokban.

Az átengedett adók a központi kormányzat adói, azaz a jogalkotási hatáskör nem az 

önkormányzatokat illeti meg. Az elnevezés onnan származik, hogy a bevétel önkormányzatokkal 
történő valamilyen megosztása a törvény értelmében kötelező. Az adóbevétel bizonyos százalékát 
részesedésként a helyi önkormányzatoknak át kell engedni. Az „átengedett adó” kifejezés 

megfelelő használatát illetően eltérő vélemények léteznek. Az OECD statisztikák244 csak azokat a 

helyi bevételeket tekintik megosztott adóknak, ahol a bevételt az adót eredetileg beszedő hatósággal 
osztják meg. Ezzel szemben a szó német nyelvterületen lévő használata mindenféle bevételi 
részesedést magában foglal, a tartományok által allokáltaktól kezdve egészen addig, amikor az 

adóbevételt nem a származási helye szerint osztják meg, hanem a kiadási szükségletek objektív 

kritériumai alapján.
Megállapítható, hogy függetlenül attól, hogy az átengedett adókból származó helyi 

bevételek mennyire számítanak ténylegesen saját helyi bevételeknek, nem szolgálhatnak 

„biztonsági szelepként” sajátos és nem mérhető helyi kiadási szükségletek esetében. Ezen kívül az 

elszámolhatóság tekintetében úgy működnek, mint a támogatások: a helyi önkormányzatok egyre 

nagyobb részesedét fognak követelni, mihelyt plusz forrásokra van szükségük. Ezekből 
következőleg az átengedett adók nem lényegesek a saját helyi pénzkezelés tárgyalásakor, a helyi 
önkormányzatoknak nyújtott támogatásokkal összefüggésben célszerű tárgyalni őket, amelyekkel 
sok közös jellemzőjük van.

Sokak véleménye szerint245 az ún. általános, normatív támogatások működésének egyik 

formája a központi kormányzat és a helyi önkormányzatok közötti adóbevételek megosztása. A

242 Kampler (1993) 56.p.
243 Amennyiben ez nem valósul meg, akkor az önkormányzatok ki vannak szolgáltatva az államháztartás mindenkori 

helyzetének, a központi kormányzat változó fiskális politikájának. Ez a helyzet nálunk is, ami abban is 
megnyilvánult, hogy a forrás helyére visszaosztott SZJA 1990 óta 100 %-ról fokozatosan 5 %-ra esett vissza, igaz 
néhány éve ennek a duplájára, azaz 10 %-ra emelték fel. Részletesen lásd a központi költségvetésről szóló 
törvényekben.

244 OECD Revenue Statistics 1965-2001. 275.p.
245 Willi Albers: Aufgabe und Stellung dér Gemeinden im Finanzsystem dér gesamten Öffentlichen Hand. Finanzarchiv

N.F.19. Heft 3. 24.p.
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bevételmegosztás egyik lehetősége az ún. „származtatás”, ahol az adott önkormányzat területén 

beszedett valamennyi adó meghatározott hányadát osztják meg a központi és a helyi szint között. 
Ezzel szemben az ún. „nem származtatás” módszere azt jelenti, hogy csak bizonyos adóból 
származó teljes bevétel meghatározott hányadát osztják szét különböző kritériumok (terület, 
népesség, ellátottak száma, stb.) alapján.

Nem bír érdemi jelentőséggel, de azért érdemes elgondolkodni azon is, hogy nálunk melyik 

kifejezést használjuk: megosztott vagy átengedett adók? Az előbbi kifejezés sokkal barátságosabb 

az önkormányzatok számára, mivel egyenrangú feleket tételez fel a „megosztás” kifejezés, szemben 

az „átengedett” jelzővel, amely az önkormányzatok valamiféle alárendeltségére utal. Az 

államháztartásról szóló törvény nem rangsorolja az államháztartás alrendszereit. Ez alapján tehát 
nem tekinthetőek az önkormányzatok „másodlagosnak” a központi költségvetéssel szemben, azaz a 

„megosztott” kifejezésnek ez nem jelent akadályt. A megosztott vagy átengedett kérdésre a jogi 
szabályozás területén a választ az Ötv. 83. §-a adja meg, ez ugyanis „átengedett központi adókról” 

szól. Ennek ellenére a szakirodalomban inkább az önkormányzatbarát megosztott kifejezést 
használják, amit e munka szerzője is előnyösebbnek tart.

A megosztott adók alapvető szerepe az önkormányzatok bevételeinek a kiegészítése, az 

önkormányzatok közötti megoszlásánál azután a nivelláló funkció játszik alapvető szerepet. Az 

önkormányzatok gazdasági potenciáljának a kiegyenlítése úgy történhet meg, hogy az egyes 

önkormányzatok helyzetét a - többnyire egy lakosra vetített - adóalap, esetleg tényleges adó 

valamely átlagos értékéhez viszonyítva mérik le, s az átlagtól lemaradókat támogatják (vagy őket 
támogatják inkább). A számítások sokszor bonyolultabbak, mint amit az elv egyszerűsége 

megkíván: sok helyütt csoportokba osztják az önkormányzatokat, szubjektív súlyokkal szorozzák 

be a népességszámot, stb.
Az önkormányzati szolgáltatások színvonalának nivellálása szintén statisztikai számítások 

alapján történik. A lényegük az, hogy itt is valamely átlaghoz mért vagy normának tekintett, egy 

lakosra vetített kiadási szükségleteket számítanak: mennyit kellene az önkormányzatnak költenie, 
hogy szolgáltatásai az országos átlag, vagy a norma színvonalán álljanak? Az attól elmaradók 

arányosan nagyobb mértékben részesednek a megosztott adókból illetve a támogatásokból. 
Általában 3-10 naturális mutatószámmal közelítik a kiadási szükségleteket (pl. az önkormányzat 
területén élő általános iskolás korú gyermekek száma).

A kétféle rúvellálást össze is szokták kancsolni. de elvileg is tisztábbak azok az elosztási 
rendszerek, ahol az általános állami támogatást inkább különálló részekre bontják, s azokat 
különböző elvek alapján arányosítva osztják el. (Nem feltétlenül a legszegényebb területek 

dokumentálhatnak nagyobb kiadási szükségleteket - vagyis a kétféle nivellálásnak nem ugyanazok 

a kedvezményezettjei).
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Egyébként szerencsésebb megoldásnak tűnik, ha a jövedelmi vagy szükségleti helyzetet egy 

tényleges átlaghoz, és nem elméleti standardhoz mérik. Angliában246 például az utóbbi, eleve is 

több alkudozással járó megoldást vezették be a kiadási szükségletek nivellálásában, majd a 

rendszert diszkriminatív módon alakították át. A standard, a viszonyítási bázis mintegy kiadási terv 

lett, s az a fölött költekező önkormányzatokat „túlköltekezőnek” tekintették (ahelyett, hogy 

egyszerűen magasabb színvonalú szolgáltatásokról beszéltek volna). A „túlköltekezőket” pedig a 

támogatások részleges megvonásával sújtották.
Igen érdekes kísérletnek lehet tekinteni az olyan megoldásokat, amelyek a szó szoros 

értelmében nivellálásra törekednek, de ahol nem az állami támogatás nivellál, hanem ahol a jobb 

helyzetű önkormányzatok támogatják a gyengébbeket (automatikus elvonás, átcsoportosítás). 
Dániában ez két újraelosztási mechanizmusban (adóalap-arányosítás és szükségletarányosítás) 

működik, nulla összegű rendszerként, tehát állami támogatás nélkül. Hasonló „transzfereket” találni
•yAQSvájc Zürich kantonjában is. Azt is hozzá kell tenni azonban, hogy amikor ezt a módszert 

Dániában bevezették, a voltaképpeni általános állami támogatást tisztán bevétel kiegészítő 

feladatúvá alakították át (az adóalap arányában osztották el). így azt a nélkül lehetett immár 

csökkenteni, hogy bármelyik nivelláló elv érvényesülését gyengítették vagy megsértették volna.

Mely állami adókból részesedjenek az önkormányzatok megosztott adóként?
Nemzetközileg általánosnak tekinthető, hogy a települések az állam által szabályozott személyi 
jövedelemadóból részesednek, mégpedig vagy annak meghatározott %-ában vagy pedig az 

önkormányzatok által ahhoz kapcsolódóan megalkotott pótadó formájában. Hazánkban az 

Önkormányzati törvény 83. § a, pontja értelmében a személyi jövedelemadóból és egyéb, meg nem 

nevezett adókból részesednek az önkormányzatok, azzal, hogy a részesedés mértékére itt nincs 

előírás, azt az egyéb adókkal együtt az évente elfogadásra kerülő költségvetési törvény határozza 

meg.
Németországban249 1998-tól az önkormányzatok már az állam általános forgalmi adóból származó
bevételeiből is részesednek. A forgalmi adóból való részesedést azért biztosították ott az 

önkormányzatoknak, mivel így kívánták kompenzálni őket a vállalkozások vagyona, tőkéje után 

fizetett iparűzési adó megszüntetéséért. A forgalmi adóban való részesedésből eredő bevételt mint 
stabil, de kevéssé dinamikusan növekvő önkormányzati forrás kezeli a szakirodalom

246 Paying for Local Government, Green Paper, London 1986, 88.p.
247 Lotz (1991). 105.p
248 Bohley (1984) 40.p.
249 Fromme (1997) 242.p.
250 Hans Karrenberg: Die Finanzlage dér Kommunen2000 und 2001. Dér Gemeindehaushalt 2001/9. 202.p.
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A megosztott adók értékelése:
A megosztott adók a helyi bevételeket közvetlenül kötik a gazdasági növekedés alakulásához. A 

helyi önkormányzatok a nélkül tesznek szert bevételekre, hogy az önálló adóztatással járó esetleges 

hátrányokkal (pl. települések közötti adóverseny) számolniuk kellene. Az adók megosztása a 

különböző kormányzati szintek közötti gazdasági egyenlőtlenségek és a fiskális diszparitások ellen 

is hat. Komoly előnyük, hogy jól elősegítik az állam és az önkormányzatok közötti együttműködést 
is. Nagy hátrányuk viszont, hogy nem teszik lehetővé a települések számára, hogy a saját 
adókulcsaikat ők maguk határozzák meg, azaz a helyi adók legfontosabb előnye esetükben hiányzik. 
Ha a megosztott adókra való jogot az alkotmány vagy más törvény biztosítja, akkor a belőlük 

származó bevétel kétségtelenül a helyi önkormányzatoké lesz. Azonban, ha ilyen biztosíték nincs, 
akkor a központik kormányzat mindenkori pénzügyi elképzeléseitől függ, hogy mely adókat és 

milyen mértékben oszt meg az önkormányzatokkal. A megosztott adókkal kapcsolatban 

megfigyelhető az a tendencia, hogy az önkormányzatok állandóan a részesedésük növekedését 
szorgalmazzák, vagyis az adóverseny nem az önkormányzatok között, hanem az állam és az 

önkormányzatok között valósul meg. Mindent összevetve megállapítható, hogy az önkormányzati 
önállóság szempontjából a megosztott adók nem ítélhetőek olyan kedvezőnek, mint a klasszikus 

saját bevételt jelentő helyi adók.

4. Az állami támogatások
A támogatások sok tekintetben a helyi szintű költségvetés és finanszírozás lényegét jelentik. 
Önmagukban a transzferek nem jók és nem rosszak: az allokáció hatékonyságára, az elosztás 

igazságosságára és a makroökonómiai stabilitásra gyakorolt hatásuk számít.
Az állami támogatásokat világszerte, minden ország helyi önkormányzatainak finanszírozásában 

alkalmazzák?51. Felvetődik a kérdés, hogy miért? Az okokat az alábbiakban összegezhetjük:
A, Az adóztatás kérdéseinek vizsgálata során érzékelhettük, hogy a helyi adóztatásnak, a 

helyi adóbevételeknek nemcsak külső, hanem belső korlátái is vannak: önmagukban egyszerűen 

nem elegendőek és nem képesek elég rugalmasan követni a növekvő kiadási igényeket. Az állami 
támogatások szerepe tehát részben az, hogy kiegészítik a helyi adókból származó bevételeket. 
mivel az önkormányzati saját bevételek soha nem képesek fedezni az összes helyi kiadást, tehát a 

támogatásoknak mindig hiánypótló, a „pénzügyi lyukakat betömő” szerepük van.
B, Vannak továbbá az önkormányzatok által ellátott olyan funkciók, feladatok is, amelyek 

csak részben tekinthetőek helyieknek. Ezek voltaképpen állami, univerzális feladatok és

251 Albers (1975) 25.p.
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szolgáltatások, amelyeket a konkrét önkormányzatok mintegy végrehajtanak (alapfokú oktatás, 
stb.). Ezekben az esetekben a felelősség pénzügyi oldala a központi kormányzaté is.

C, A központi kormányzat ezen kívül ösztönözheti is a helyi önkormányzatokat, hogy 

bizonyos feladatokat lássanak el és ehhez a költségek teljes vagy részleges átvállalása a 

leghatékonyabb eszköz (címzett- és céltámogatások). Ebben az esetben az állami támogatások a 

helyi költségvetési erőfeszítések ösztönzésére szolgálnak, vagyis a településeket a saját forrásaik 

(adóbevételeik) növelésére késztetik.
D, A jövedelmek és a vagyonok területi differenciálódása következtében a helyi 

adóbevételek is differenciálódnak. E bevételek közelítése, kiegyenlítése, annak érdekében, hogy az 

elvileg mindenkit megillető közületi szolgáltatások „ára” ne a leggyengébb helyzetűeket sújtsa a 

leginkább, szintén általánosan központinak tekintett feladat, amit a támogatásokkal látnak el.
E, Szorosan összefügg az előző pontban említettekkel, hogy a közszolgáltatások jelentős 

része, elvben minden állampolgárt azonos színvonalon illet meg: az állami támogatások feladata az 

is. hogy ha nem is egységes, de egy minimumnak, normának tartott közszolgáltatási színvonalat
garantáljanak.

F, Az önkormányzati feladatok és a helyi pénzügyi lehetőségek meg nem felelése 

következtében, különösen amiatt, hogy a decentralizált, központilag előírt feladatok finanszírozási 
feltételeit hiányosan biztosítják, azaz a vertikális pénzügyi egyensúlytalanságot kormányzati 
támogatási eszközökkel kell kompenzálni.

G, Az egyes önkormányzatok eltérő adottságokkal, adókapacitásokkal rendelkeznek, amely 

egyenlőtlenségek részleges kezelése, a horizontális pénzügyi egyensúlyra való törekvés 

szükségessé teszi az állami támogatásokat.
H, A különböző már említett externáliák és ..túlcsordulások” kezelése szintén indokolja a 

kormányzati támogatások alkalmazását.
/, Az állami támogatások oka lehet a helyi gazdaságfejlesztési célok támogatása is, amely 

egyben az állam stabilizációs és növekedést segítő funkcióinak a minél hatékonyabb 

megvalósulását is szolgálja.

Az állami támogatások minél hatékonyabb allokálása és megfelelő felhasználásának a 

kikényszerítése akkor lehetséges, ha mód van a helyi adóztatás és a kiadási programok 

ellenőrzésére is, megfelelve a méltányosság, az átláthatóság és a kiszámíthatóság követelményének. 
Az állami támogatások megítélése kétarcú. Természetesen az önkormányzatok örömmel fogadják a 

központi kormányzattól érkező pénzeket, hiszen ezek révén elkerülhetik a helyi lakosságot 
közvetlenül terhelő eszközök (adók, díjak) alkalmazását. Azonban ez függőségi viszonyt alakít ki. 
hiszen az önkormányzatok gyakorlatilag képtelenek lesznek arra, hogy a finanszírozási rendszert
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befolyásolják. Gondoljunk csak arra, hogy a költségvetési szigorítások esetén elsősorban a központi 
támogatásokat kurtítják meg, és nem a helyi adókat központosítják.

Közismert módon az állami támogatásoknak alapvetően két nagy csoportja ismeretes: a 

céltámogatásoké (szokták feltételes támogatásoknak is nevezni) és az általános (normatív, feltétel 
nélküli) támogatásoké, amelyek közül az ún. általános támogatás kedvez jobban az önkormányzati 
önállóságnak. A helyi önkormányzat az általános pénzügyi támogatáshoz központi felhasználási 
kikötések nélkül jut hozzá. Amennyiben pedig az általános állami támogatás összege nem az 

ügyesebb helyi önkormányzatok egyedi kijárásától, hanem viszonylag objektív országos mutatóktól 
függ, akkor ez a központi pénzügyi irányítást normatívvá teszi, és egyben a helyi önállóságot is 

előmozdítja. Az állami dotáció központi kérdése a mutatórendszer, az, hogy mennyiben sikerül 
megtalálni az ország adottságaihoz és elvárásaihoz igazodó megfelelő elosztási kritériumokat. 
Alapvetően politikai mérlegelés - és nem elvont matematikai képletek - kérdése, hogy milyen 

tényezőket szerepeltetnek elosztási mutatóként, és e mutatókhoz milyen százalékarányban rendelik 

hozzá az állami pénzeszközöket. Az általános állami támogatás összetevőinél figyelembe veszik a 

települési szükségletek összevont mutatóit és a települések bevételi kapacitásának hiányát. A 

különböző normatív mutatókat nemzetközileg többféle módon képezik. Jellemző, hogy kombinált 
mutatórendszert alkalmaznak, többféle kritériumot vesznek számításba, hogy kezelni tudják a helyi 
önkormányzatok helyzetéből adódó különbségeket252. A lakosságszámra épített mutatókkal 
differenciált módon indokolt bánni. Holland becslések szerint253 például a 400.000 fő feletti holland 

városokban 2,5-szer nagyobb a lakosonkénti kiadási szint, mint az 5.000 fő alatti községekben, ám 

az utóbbiak 1 főre eső kiadási szintje meghaladja az 50.000 fős településekét.
A feltétel nélküli általános támogatások felhasználását nem korlátozzák, céljuk bizonyos 

törvényekben vagy más jogszabályokban előírt kötelező önkormányzati feladatellátás 

finanszírozása és/vagy az önkormányzatok által biztosított közszolgáltatások minimális szintjének 

biztosítása és/vagy a különböző önkormányzatok fiskális kapacitásának a kiegyenlítése. 
Alkalmazásuk esetén nő az önkormányzat jövedelme és valószínűleg nem módosul a meglévő 

közszolgáltatások összetétele, legfeljebb a nyújtható szolgáltatások köre bővül.

252 A nemzetközi tapasztalatok szerint alaptényezőket (mint pl. a lakosság száma, infrastrukturális jellemzők, stb.) és 
kiegészítő, korrigáló tényezőket vesznek figyelembe. Van, ahol a lakosságszámot nem tartják eléggé informatívnak, 
ezért más tényezőkkel számolnak. Hollandiában például összesen 14 tényezőt számítanak be az általános dotáció 
települési indexébe. Az alaptényezők (a terület nagysága, az út-, vízhálózat hossza, az urbanizált terület beépítési 
sűrűsége, a lakóházak száma, stb.) mellett korrigáló tényezőként veszik figyelembe, hogy van-e történelmi
műemléki városközpont, milyen összetételű a társadalmi struktúra, stb. Belgiumban elosztási részmutatóként 
szerepel az épületszám mellett a területen a országos átlag alatt egy főre eső adóérték. Philip Blair: Die Gestaltung 
dér kommunalen Selbstverwaltung in den europaischen Staaten. Die Öffentliche Verwaltung, 1988/23. 1002- 
1017.p.

253 Rolf Krahmer: Gemeindefinanzierung und Kommunaler Finanzausgleich in den Niederlanden. ZKF, 1992/1. 8.p.
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Az általános pénzügyi támogatás kifejezi a központi szervek bizalmát, hogy a helyi 
önkormányzatok előzetes célmeghatározás nélkül is megfelelő módon fogják elkölteni az állami 
pénzeket. Ugyanakkor ez a finanszírozási rendszer nem zárja ki, hogy a központi szervek 

utólagosan széles körben ellenőrzik és értékelik a helyi tevékenységet. Az általános dotáció jó 

eszköz a kormány számára a helyi önkormányzatok összes kiadási volumenének kézbentartására254. 

A támogatások funkciói bizonyos történeti sorrendbe is állíthatók, s ebben a központi feladatok 

helyi végrehajtása, valamint az ösztönző funkció időben feltétlenül megelőzi a többit. E két funkció 

lényegében céltámogatások folyósítását jelenti. A támogatások kiterjedése, s az újabb támogatási 
elvek érvényesítése azután az általános támogatások megnyitásával járt. Az ötvenes évek végétől, a 

hatvanas évek elejétől kezdve általános tendencia volt ez utóbbiak bevezetése, s a céltámogatások 

fokozatos visszaszorulása. Ezt több országban azért tartották fontosnak, mert a nagy számú 

céltámogatás és ezek egyre növekvő súlya a finanszírozásban veszélyeztetni látszott a helyi 

önkormányzatok önállóságát. Kétségtelen, hogy a megjelölt feladatra nyújtott támogatás nemcsak 

központi garanciát jelent az adott szolgáltatásra, hanem központi ellenőrzést is a szolgáltató helyi 
hatóságok fölött.
Az általános támogatások relatív térnyerése a 70-es évek közepétől255 azonban lelassult, vagy meg 

is állt. Az ok: a nehéz gazdasági helyzetben a központi kormányzatok - egyebek között - az 

önkormányzatoknak nyújtott támogatások csökkentésével reagáltak, s ezt könnyebb volt megtenni 
az általános támogatásokkal. A forrás biztonsága és a felhasználás szabadsága tehát mintha fordított 
arányban állnának: az általános támogatás lényegileg szabadon elkölthető, de úgyszólván bármikor 

csökkenthető. Összegének „védelme” mindenesetre általában kevésbé szabályozott, mint a 

céltámogatások legtöbbjéé.
A céltámogatások részesedése az összes támogatásból - a mondott tendencia ellenére - ma is 

erősen eltérő az egyes országokban. Hollandiában, Svédországban, Dániában nagy, Belgiumban 50 

% körüli, Olaszországban kisebb az arányuk a központi támogatásokon belül256. Az önkormányzati 

intézmények folyó, működési kiadásaira és a beruházásokra is adható céltámogatás. A szövetségi 
rendszerű államokban nemcsak a központi, hanem a tartományi, tagállami szint is nyújt 
céltámogatásokat. Mértékük megállapítása igen eltérő módon történhet. Az adott feladatra 

nyújthatnak fix összegű támogatást; rögzíthetik, hogy a költségek hány százalékát vállalja át a 

támogató felsőbb hatóság (Dánia)257; a fentiek valamelyikét kombinálhatják az adott önkormányzat

254 Angliában például a nehezebb pénzügyi időszakban a központi szervek meghatározták az önkormányzatok kiadási 
színvonalát, és az ezt túlköltö, többletadót kivető helyi önkormányzatokat a központi dotáció csökkentésével 
büntették. Kay-King (1991). 68.p.

255 Blair (1988) 1005.p.
256 Government Finanze Statistical Yearbook, 1991-2004. London. 47-52.p.
257 Lotz (1991) 103.p.
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jövedelmi helyzetének figyelembevételével is (Norvégiában258 kísérleteztek ilyennel); végül a 

céltámogatások elnyerése függhet tisztán a „kijárás” sikerétől, a hatalmi pozíciótól is.
Az általános támogatások bevezetése óta a kormányzatok igyekeznek a céltámogatásoknak is 

szabályozott, normatív jelleget adni (ha eredetileg nem lett volna).
Az általános támogatások fogalmuk szerint normatívak, legalábbis elosztási elveik tekintetében. A 

támogatási funkciók közül bevétel kiegészítő és kétféle területi kiegyenlítő (nivelláló) funkcióval 
rendelkeznek. Bevétel kiegészítő szerepe persze minden általános támogatásnak van, az a ritkább 

eset, amikor csak ezt a funkciót szánják nekik. Ez történt például Írországban259, ahol bizonyos 

vagyonadótételek megszüntetéséért állami támogatással kárpótolták az önkormányzatokat. Tisztán 

bevétel kiegészítő szerepet játszott a 80-as években a dán általános állami támogatás is, amit az 

önkormányzatok összevont jövedelem- és földadóalapja arányában osztottak el260.

Míg az általános állami támogatások elosztási elvei és módszerei kifinomult meggondolásokat és 

technikákat tartalmaznak, azok teljes összesének megállapítása jóval kevésbé szabályozott. Még ott 
a leginkább az, ahol ezek alapként működnek - ám az alapképzés szabályai is megváltoztathatók, s 

bármely alap esetleges keretté alakulhat át. Az általános állami támogatás, mint már volt róla szó, 
ebben a vonatkozásban „nyitott”, a konjunktúraingadozásokkal szemben védtelen önkormányzati 
pénzforrás261. A tapasztalatok alapján az a megoldás látszik a legszerencsésebbnek, amelyben 

világosan elkülönülnek a funkciói, s a restrikciók csak a bevétel kiegészítő hányadát érintenék, a 

nivellálásra szolgáló támogatásrészt nem. Elegendő alkudozási tárgynak ígérkezik az is, hogy 

mekkorák is lennének, legyenek ezek az egymástól elválasztott részei az általános támogatásnak.

Nemzetközileg általános tendencia, hogy a szolgáltató állam keretében az önkormányzatok is egyre
több nagy költséggel iáró feladatot kell megvalósítsanak, amelyek finanszírozása többnyire együtt
jár az állami támogatásoktól való függőségük növekedésével. Ott még inkább szembetűnő ez a
jelenség, ahol a helyi adóbevételek alacsony aránya miatt eleve nagyobb volt az állami támogatások 

262szerepe

2S8 Lotz(1991) 103.p.
239 Paying for Local Government, Green Paper, London 1986,88.p.
260 Ebben annyi volt a „nivelláló” funkció, hogy a helyi adókhoz az állam mindenütt azonos arányú „adópótlékot” adott 

hozzá, miközben ugyanezt az adóalapot az önkormányzatok a maguk eltérő mértékében adóztatták. Lotz (1991) 
89.p.

261 Wemer Scheel: Möglichkeiten und Grenzen einer Einbeziehung dér Gemeinden in die konjunktur-politischen
MaBnamen dér öffentlichen Hand. Dér Gemeindehaushalt 1973/12. 48.p.

262 Például Belgiumban a bevételek 60 %-a, Olaszországban a 75 %-a, Hollandiában pedig a 95 %-a származott állami 
támogatásokból már az 1980-as években. Ezzel szemben Svájcban csak mintegy 20 % körüli volt a támogatások 
aránya. Blair (1988) 1002-1007.p.
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A nagy arányú adóbevételek nem jelentik a települési pénzügyi autonómia automatikus
bővítését263, de ugyanígy a nagy arányú állami támogatások sem jelentik automatikusan az 

önkormányzatok pénzügyi autonómiájának a csorbítását. Az autonómia szempontjából sokkal 
fontosabb az állami támogatások jellege, milyensége.

Az önkormányzati szféra költségvetési támogatásának a növelése illetve az önkormányzatok 

közötti pénzügyi kiegyenlítést célzó, nem célhoz kötött ún. normatív jellegű támogatások növelik 

az önkormányzatok elkölthető kiadásait, viszont nem befolyásolják azok prioritásait.
Ezzel szemben a célhoz kötött támogatások - amennyiben objektív kritériumokhoz kötöttek vagy 

az állami szervek mérlegelésétől függőek (pályázható források) vagy a támogatásban részesülőktől 
önerőt igényelnek - nagyon jól használhatóak a települések tevékenységének az irányítására, 
befolyásolására. A céltámogatások erősen centralizált formája az adminisztratív módon kötelezően 

lebontott céltámogatás, amely esetében a központi szerv írja elő a helyileg kötelezően 

megvalósítandó szakfeladatok paramétereit és ehhez hozzászorozza a csak erre a célra 

felhasználható céltámogatás összegét. A központi szervek az állami dotációk másik típusával, az 

ajánló céltámogatásokkal rendszerint a helyi szolgáltatások kifejlesztését mozdítják elő. Az ajánló 

támogatásoknál a helyi önkormányzat dönt, hogy a többféle központi céltámogatás közül melyiket 
veszi igénybe, hogy milyen mértékű saját pénzügyi eszközt szán arra a célra, amihez további 
központi pénzügyi kiegészítést kér. Elvileg tehát ez a finanszírozási forma önmagában nem 

ellentétes a helyi önállóság követelményeivel. Nemzetközi tendencia, hogy a céltámogatást 
elsősorban ágazatpolitikák változó céljaira, az éppen legaktuálisabb prioritások országos 

elteijesztésére használják fel.
Ha a központi pénzügyi politika elszegényíti a helyi önkormányzatot (azáltal, hogy nem hagy 

helyben elegendő saját bevételt és az általános dotációt szűkre fogja), akkor a helyi szerv kénytelen 

a központi céltámogatásokat minél nagyobb arányban megpályázni. Ennek az lesz az ára, hogy a 

helyi szabad pénzforrások növekvő részét kell a központilag preferált pályázatokra saját erőként 
lekötni, és így tovább csökken a helyileg szabadon felhasználható pénzmennyiség.
A céltámogatási-pályázati rendszer elősegítheti a központi pénzeszközök igazságtalanul 
egyenlőtlen szétosztását. A „gazdagabb” és nagyobb helyi önkormányzatnak több pénze van, 
amivel többféle céltámogatásra pályázhat és többféle központi támogatást nyerhet el. A pályázatos 

céltámogatási rendszerben kísért az a veszély, hogy a gazdagabb helyi szerv tovább gazdagszik, a
szegényebb helyi szerv helyzete pedig változatlan marad.

263 Például a 80-as években Törökországban hiába származott a települési bevételek 65 %-a adókból és csak 25 %-a 
állami támogatásokból, mégis az államháztartási kiadások, feladatok mindössze 7,2 %-át viselték csak helyi szinten. 
Tehát a nagyobb pénzügyi mozgástér nem jár feltétlenül együtt az önkormányzati autonómia kibővülésével. Blair 
(1988) 1009.p.
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A központi céltámogatásokat minisztériumi tervezőasztaloknál találják ki és gyakran a központilag 

legkorszerűbbnek vélt megvalósítási, műszaki-technikai feltételekhez kötik a céltámogatás 

megadását. Ennek nem ritkán az a következménye, hogy a központi szinten korszerűnek ítélt 
megvalósítási módszer, típusmegoldási javaslat helyileg pazarló felhasználást eredményez, mivel a 

központi tervek nem adnak lehetőséget, hogy a helyi szerv a helyi viszonyok szerint esetleg 

takarékosabb megvalósítási módszerrel érje el a kiemelt célt. Nemzetközi tapasztalat, hogy a 

céltámogatások között gyakran találhatunk olyanokat, amelyek céljuknál fogva elsősorban az 

urbanizált nagyobb településeknek és térségeknek kedveznek, és a kistelepülések pedig alig tudják 

élvezni az ilyen céltámogatások forrásnövelő hasznát.264

A céltámogatások biztosítása lehetséges önkormányzati forráshozzáadás, saját erő kikötésével 
(matching granf). vagy e nélkül (non-matching grant)265. Az előbbit illesztett támogatásnak is 

nevezik. Az illesztett támogatások lehetnek nvílt és zárt végűek. Az előbbiek esetében a támogatási 
összeget nem korlátozzák, a felhasznált támogatás végül is az önkormányzaton múlik. Az utóbbi 
esetben a támogatásnak felső határa van (a hazai szabályozásban ilyen zártvégű illesztett támogatás 

a cél- és a címzett támogatás). Az illesztett támogatás speciális formája az, amikor nem egy kiadási 
tételhez, hanem valamilyen bevételhez kapcsolódik (a magyar szabályozásban ilyen nyílt végű 

illesztett támogatás a nem állandó lakosokra tekintettel beszedett idegenforgalmi adóhoz 

kapcsolódó állami támogatás). E támogatások elosztási mechanizmusa lehet automatikus 

hozzáférés vagy pályázati úton való elnyerés. Ez utóbbi esetben lehetséges a pályázati feltételek 

teljesítése esetében az alanyi jogon történő hozzáférés vagy a pályázatok versenyeztetése. A 

céltámogatásoknak általában nem feladata az egyes önkormányzatok fiskális kapacitásának a 

kiegyenlítése. E támogatás fajta alapproblémáig az, hogy a központi kormányzat preferenciáit 
egyoldalúan közvetíti a helyi önkormányzatok felé és így jelentősen mérséklődhetnek a fiskális 

decentralizációból származó előnyök. A vissza nem térítendő állami támogatások igénybevétele 

természetes törekvése minden helyi önkormányzatnak. Az önkormányzati vezetés akkor is 

törekszik a céltámogatások igénybevételére, ha a helvi elképzelésekkel, prioritásokkal nem esik
egybe a támogatott cél. A céltámogatások további veszélye, hogy azok igénybevétele során nem 

tudatosul a megvalósított proiekt későbbi működtetési forrás igénye, ami pedig a későbbi évek 

költségvetésében komoly feszültségeket okozhat.
A centralizált állapotoktól a decentralizáltabbak felé fejlődő helyi igazgatási rendszerekben 

alapvető feladattá válik, hogy a célszubvenciókat minél nagyobb mértékben általános támogatásba

264 E témában lásd az alábbi tanulmányokat: Enyedi György: A magyar településhálózat átalakulása. Magyar 
Tudomány 1993/5. 28-45.p., valamint Enyedi György: Globalizáció és a magyar területi fejlődés. Tér és 
Társadalom 2001/1. 15-32.p.

265 Vígvári András: Az önkormányzati pénzügyek közgazdaságtanának néhány alapkérdése. Pénzügyi Szemle 2002/2. 
138.-151 .p.
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vonják össze, vagy esetleg helyettük helyi adóforrást biztosítsanak. A célszubvenciókat általános 

dotációba, vagy ún. blokk-dotációba lehet összevonni. Ez utóbbi lényege, hogy egy ágazatnak vagy 

hasonló ágazatoknak a korábbi többféle speciális szubvenciói egy ágazati blokk-dotációba 

olvadnak össze, amit az ágazati blokkon belül bármely ágazati részcélra fel lehet használni. Ennél a 

megoldásnál radikálisabb változtatást eredményez az általános dotációba való egyesítés, mivel 
akkor a pénzeszközöket helyileg bármely ágazati célra szabadon hasznosítani lehet.

Az állami támogatások allokálása két lépésben, vertikális és horizontális elosztás formájában
történik. A vertikális elosztás az államháztartás helyi önkormányzatok támogatására fordítható 

pénzügyi erőforrásait határozza meg, a horizontális elosztás pedig az adott összeg önkormányzatok 

közötti belső elosztását jelenti. A horizontális elosztás lehetséges technikái a következők:
- egyszerű fejkvóta, azaz a lakosságszám szerint történik az elosztás. Előnye a könnyen 

kezelhetőség, az olcsóság, viszont nem küszöböli ki az önkormányzatok pénzügyi (adó) 
ereje közötti differenciákat.

- a keletkezés helve szerint osztják vissza az adóbevételeket. Ez a módszer tovább növeli a 

települések közötti, már amúgy is meglévő jövedelemkülönbségeket. Előnye, hogy ezáltal 
csökken az adóigazgatás fajlagos költsége.

- a helyi fiskális kapacitások kiegyenlítése a cél, amit az önkormányzatok gazdasági 
adottságai, a helyi gazdálkodás nem megfelelő volta, vagy éppen az állami támogatások 

adott rendszere okozhattak. Az egyenlőtlenségek szokásos kezelési módja a helyi adóalap 

kiegészítése vagy éppen a kiugró helyi adóbevételek egy részének az elvonása (ilyen 

megoldást alkalmaz az önkormányzatok adóerő-képességére épülő hazai szabályozás is).
- a helyi szolgáltatási igények alapján történik meg a kiegyenlítés. Ezzel a módszerrel az 

adott önkormányzati szolgáltatást igénybe vevők (óvodások, általános iskolások, stb.) 
számának arányában határozzák meg a fejkvótákat.

- a nettó fiskális hasznok kiegyenlítése a források elosztásának alapjául szolgáló módszer. 
Ebben az esetben a fiskális lehetőségeket és a feladatokat hozzák összhangba. A kiadási 
igényekből levonják az átlagos helyi adókulcs alkalmazása mellett elérhető bevételt és a 

hiányzó forrást adják át állami támogatás formájában. Ez a klasszikus kiadásorientált 
pénzügyi szabályozási módszerre emlékeztet.

A fenti technikákat a gyakorlatban kombináltan alkalmazzák. Ebben az a veszély rejlik, hogy a 

szándékolt és a tényleges hatások eltérhetnek egymástól, amelyek miatt további korrekciók válnak 

szükségessé. E korrekciók aztán permanensé válhatnak, esetleg eszkalálódhatnak.
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A helyi adókkal és az arányosan biztosított általános dotációval elérhető, hogy minden helyi
önkormányzatnak - a működési kiadások fedezésén túl - olyan mértékű szabad fejlesztési 
pénzeszköze maradion, amelyből valóban önként pályázik, vagy nem pályázik a központi elosztású
céltámogatásokra. A céltámogatások összevonásakor fontos szempont, hogy ne úgy csökkenjenek, 
hogy azzal nem tart lépést a normatív támogatás növekedése266.

A fentiek a magyarázatai annak, hogy a relatíve alacsony összegű helyi adókkal rendelkező 

önkormányzatok (pl. olasz267 vagy portugál268) pénzügyi önállósága mégis igen erős, mivel a nagy 

összegű állami támogatásokon belül a szabadon felhasználhatóak kimagaslóan magas arányt 
képeznek. Ezzel szemben a központi kormányzat településeket irányító, befolyásoló tevékenysége 

azáltal lesz meghatározó, hogy a helyi bevételeken belül jelentős forrásokat képező állami 
támogatások döntő részét (pl. Dániában269 68 %) speciális, célhoz kötött források képezik. Utóbbi 

ellenkezőjére is van példa, ugyanis Svájcban a célhoz kötött támogatások a magas arányuk ellenére 

sem bírnak komoly jelentőséggel, mivel az állami támogatások a helyi forrásoknak csak csekély 

részét képezik.

A legtöbb európai államban többé kevésbé megfigyelhető az a tendencia, hogy - a Helyi 
Önkormányzatok Európai Chartájának előírásaihoz igazodva - erősítsék a települések pénzügyi 

autonómiáját, különös tekintettel a célhoz kötött támogatások meghatározott olyan területekre való 

korlátozásával, ahol a központi kormányzatok a településeket tevékeny közreműködésre akarják 

ösztönözni.

5. A működési bevételek, díjak
Erről a bevételi csoportról is szólunk röviden, amelynek kiterjesztése egyike a helyi 

források növelésére javallott - és gyakran alkalmazott - módszereknek. A helyi önkormányzatok az 

általuk nyújtott szolgáltatásokért amikor csak lehet díjakat számolnak fel és ahol ez nem 

kivitelezhető, ott a szolgáltatásokat a lakosok helyi adóiból kell fedezni, kivéve azt az összeget, 
ameddig a központi kormány - egyéb indokokra tekintettel - hajlandó ezeket megfizetni. Az 

önkormányzatok számára nemcsak biztosítani kell a számukra legjobban kihasználható 

jövedelemforrásokhoz való hozzáférést (pl. a helyi közszolgáltatásokért fizetett használati díjakat),

266 A kormányra kerülő konzervatív pártok gyakran folyamodnak ahhoz a taktikához, hogy „támogatják” a korábbi 
céltámogatásokkal szembeni helyi ellenállást, és azokat összevonják általános dotációba. Csakhogy az egész 
folyamatnak az lesz az eredménye, hogy mennyiségileg csökkentik az állami támogatást, és helyettük a helyi adók, 
a helyi szolgáltatások díjainak emelését javasolják. Példa erre az iparűzési adó alapjának és maximális mértékének 
1998-2000. közötti hazai változása, de megemlíthető az USA szövetségi kormányának 1985-os intézkedése is, 
amikor a blokk-támogatásokra való áttérés első évében a szövetségi kormány tényelegesen 25 %-kal kevesebb! 
dollárt adott a városi programok támogatására. Messere (1998) 69.p.
Fritz Kroll: Italienisches Kommunalrecht. München, 1985. 142.p.

268 Porto (1990) 130.p.
Lotz(1991) 103.p.

267

269
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de arra ösztönözni is kell őket és meg kell engedni számukra, hogy ezeket a forrásokat a lehető 

legnagyobb mértékben ki is aknázzák. Ha a helyi önkormányzatok a helyi bevételek tekintetében 

nem élveznek bizonyos mértékű szabadságot, beleértve a hibák elkövetésének lehetőségét is (ami 
számon kérhető rajtuk), akkor a felelős és rugalmas helyi önkormányzatok kialakulása csak 

elérhetetlen délibáb marad. Persze még a korlátozott önkormányzati szabadság engedélyezésének is 

vannak bizonyos veszélyei. Sokak szemében az egyik veszély az, hogy nem aknázzák ki teljesen az 

összes, számukra biztosított bevételi lehetőséget, így lehetővé téve, hogy a közszolgáltatások 

szintje és minősége egyes területeken a kívánatos szint alá essen. De nem ez az igazi probléma. Ha 

a kérdéses szolgáltatás valójában országos fontosságú vagy fontos nemzeti érdek fűződik a 

standardok fenntartásához (pl. a szegénység enyhítése), akkor azt nemzeti szinten kell 
finanszírozni, legalábbis abban a mértékben, ahogy ez lehetséges és a teljesítményeket figyelemmel 
kell kísérni. Ha azonban az ügy nem országos jelentőségű, miért törődne vele a központi 
kormányzat? Ha a helyi választók nem szeretik amit az önkormányzat tesz vagy éppen nem tesz, 
akkor a következő választáson „leválthatják”. A hibák elkövetésének szabadsága, illetve a 

tévedések következményeinek vállalása a helyi autonómia fontos eleme.

E bevezető alapján is megállapíthatjuk, hogy a díjak is fontos forrásai lehetnek tehát az 

önkormányzati saját bevételeknek. Különbséget lehet tenni a következő két lehetőség között: az 

egyik esetben a használati díjaknak az adott szolgáltatás teljes költségét meg kell téríteniük.: míg a 

másik esetben az önkormányzat úgy dönthet, hogy támogatásban részesíti az adott szolgáltatást. 
tevékenységet, és ezzel kisebbé téve a használati díjat a tényleges költségének mértékénél. A 

közüzemi vállalatok esetében a használati díjaknak általában fedezniük kell a költségeket. Az ilyen 

díjak tehermentesítik a helyi költségvetéseket, de nem teljesítik a saját bevételek esetében felállított 
feltételeket (a díjak mértékének a helyi adottságokhoz való igazítását, stb.) Ebben az értelemben a 

legérdekesebb azokról a díjakról tárgyalni, ahol az önkormányzatoknak lehetőségük nyílik a 

szolgáltatás támogatását növelni illetve csökkenteni. Ilyenek a tömegközlekedés, a kulturális 

rendezvények támogatása, stb. Az ilyen díjakat könnyű beszedni, de méltányos újraelosztásuk már 
nehezebb feladat. Ezt például az idősek, nyugdíjasok részére kedvezményezett díjszabás 

bevezetésével lehet ellensúlyozni. Az ilyen díjak használata a legtöbb országban ismert. Ha más 

helyi bevételi források nem nagyon állnak rendelkezésre, az ilyen díjak nyilvánvaló példát 
jelentenek a saját helyi bevételekre.

Közismert, hogy az önkormányzatok nemcsak tiszta helyi közjavakat biztosítanak, hanem 

ún. vegyes jellegű javakat is. Ezen javak esetében biztosított a fogyasztásból való kizárhatóság, így 

ezek finanszírozását célszerű legalább részben különböző felhasználói díjakból fedezni. Ilyen 

bevételek lehetnek a közüzemi szolgáltatásokért fizetett díjak, bizonyos klubjavakért (pl.
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szabadidőközpont) fizetett ár, vagy díj; az ingyenes oktatási-egészségügyi szolgáltatáson felüli 
„extrák” (pl. kórházi hotelszolgáltatás) után fizetett díj; bizonyos hatósági szolgáltatásokért járó 

díjak vagy bizonyos tevékenységek engedélyezéséhez kötődő díjak. E kategóriába tartoznak az 

önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevételek is, mint az önkormányzati tulajdonú 

bérlakások lakbére és az egyéb önkormányzati ingatlanok bérleti díja is. A fenti elv azonban nem 

minden esetben alkalmazható, mert léteznek fel nem osztható szolgáltatások is, amelyek tényleges 

„fogyasztási arányait” nem lehet mérni, így a díjakat sem lehet a tényleges igénybevételhez kötni. A 

tapasztalat az, hogy a legtöbb országban folyamatosan kénytelenek emelni a díjakat, az árakat, 

térítéseket, és az egykor ingyenes szolgáltatások közül is sokra kivetnek ilyen terheket.
Az igénybe vevő által részben vagy egészben megfizetett szolgáltatásokra az 

önkormányzatoknak alapvetően kétféle módon gyűjthetik be a pénzt: indirekt adót vetnek ki. vagy 

díjat Cáratl fizettetnek. A díjakból vagy adókból történő finanszírozás közötti választásnál több 

szempont merül fel. Az adók esetében valamennyi adófizetőnek van hozzájárulása, függetlenül 
attól, hogy igénybe veszi/veheti-e közvetlenül a szolgáltatást. A díjaknál biztosan csak az fizet, aki 
a szolgáltatást igénybe vette, így a díjak két lényeges szempontból eltérnek az adóktól. 1. a fizetés 

ellenében az igénybevevők valamilyen közvetlen szolgáltatást kapnak 2. az igénybevevők 

valamilyen mértékben befolyásolhatják a szolgáltatások költségeinek a felmerülését. Ezektől 
függetlenül az adók és a díjak közötti határ sokszor elvékonyodhat.

A díjakból származó bevételek növelésének - a nyilvánvaló politikai akadályok mellett - 

elvi korlátái is vannak. A térítési díj nem haladhatja meg a költségeket - ez a szolgáltatás 

„kiárusítása” lenne, amit maga az adókból élő helyi önkormányzat nem végezhet. A térítés vagy ár 

egyes szolgáltatások esetében visszavetheti a keresletet - már pedig a közületi szolgáltatásokat nem 

ezért fejlesztették ki. A fizetett közszolgáltatások árai egyébként egy sor esetben nem lehetnek 

országosan egységesek, ez a körülmény viszont semlegesítheti az adópotenciál, vagy a szükségleti 
szint kiegyenlítésére tett erőfeszítéseket. A fenti meggondolások a „kiszerződés”, a 

közszolgáltatásoknak piaci szolgáltatásokkal való felváltása kérdéséhez vezetnek át: a kiadások így 

remélt mérséklése csak e dilemmák árán érhető el, ha elérhető.
A díjak előnye: a közgazdászok állandóan azt javasolják, hogy a települések fokozottabban 

támaszkodjanak a díjbevételekre azon szolgáltatások tekintetében, amelyeket ingyenesen 

bocsátanak rendelkezésre és növeljék a díjakat azoknál a szolgáltatásoknál, amelyeket jelentősen 

szubvencionálnak. E mögött az a filozófia húzódik meg, hogy a leghatékonyabb (költségérzékeny) 

gazdálkodás akkor érhető el, ha az egyes szolgáltatások igénybevevőit terheli az összes vagy közel 

az összes olyan költség, amely azokkal kapcsolatban felmerült. A díjakról azt tételezik fel, hogy 

senki sem fizet olyan szolgáltatásért, ami neki nem éri meg, és bárki igénybe veheti a szolgáltatást, 
aki kész megfizetni a költségét. A díjak alkalmazása lehetővé teszi egy olyan árrendszer
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kialakítását, ami gondoskodik a források allokálásáról. Ezzel szemben, ha nem alkalmaznak díjakat 
és a szolgáltatásokat/javakat ingyenesen bocsátják a választók rendelkezésére, akkor ez azt 
eredményezheti, hogy a gazdasági erőfonásokkal pazarlóan fognak bánni.

A díjak adókkal szembeni előnyeként azt szokás megemlítem, hogy mivel a díjakat 
közvetlenül az igénybevett szolgáltatásokért fizetik, így azok nem idéznek elő a gazdaságra káros 

hatásokat, mint ahogy ezt az adók teszik.
A díjak hátrányai: ha az önkormányzati szolgáltatások teljes egészében egyének és nem a 

közösség hasznát szolgálnák, akkor az értük fizetendő díjak segítik az önkormányzatot a 

szolgáltatások optimális szintjének meghatározásában. Ebben az esetben indokolható a szolgáltatás 

egyénekkel történő megfizettetése. Azonban számos települési szolgáltatás az egész közösséghez az 

egyén számára láthatatlanul jut el, és a szolgáltatás nem vonható meg azoktól, akik ezért nem 

hajlandóak fizetni. Az ilyen esetekben a díjak egész egyszerűen nem alkalmazhatóak. A 

gyakorlatban azonban nem dönthető el egységesen, hogy mely szolgáltatások tartoznak ide és hogy 

milyen mértékben.
Ezen kívül vannak olyan esetek is, amelyekben lehetséges díjak alkalmazása, azonban ez 

nem kívánatos. Először is vannak esetek, amikor a díjak nem biztosítják a bevételek optimális 

megoszlását. Másodszor a beszedés költségei is túlzottak lehetnek, végül pedig a díjak alkalmazása 

nemkívánatos is lehet, ha a díjak csökkentenék a szolgáltatás igénybevételét.
A díjak mellett érvelők szerint az igazságosság megkívánja, hogy akik a legnagyobb 

mértékben veszik igénybe a szolgáltatásokat, azok fizessék a legtöbbet. Azonban a megosztható 

előnyök léte önmagában nem igazolja a díjrendszer alkalmazását. Egyéb igazságossági célok 

fontosabbak lehetnek a díjak mellett felsorolt fenti gazdaságossági és igazságossági érveknél. 
Például figyelembe lehet venni az igazságosabb jövedelem-elosztás érdekében, hogy a 

legalacsonyabb jövedelmű rétegeket mentesítik a díjfizetési kötelezettség alól egyes szolgáltatások 

esetében (pl. Görögországban a dolgozók díjmentes munkába járásának biztosítása).
További ellenérv a díjakkal szemben, hogy az adminisztrációjuk nem egyszerű, annak 

ellenére, hogy a tényleges igénybevételek alapján kerülnek megállapításra. A gyakorlatban számos 

helyi szolgáltatás olyan jellegű, hogy könnyen nem is mérhető. Azonban még az ebbe a kategóriába 

nem tartozó eseteknél is gyakran nehézkes a díjak kiszabása és beszedése. A díjak alkalmazásának 

alapja a költségek megtérülése, így az első teendő a díjakkal finanszírozandó szolgáltatás teljes 

költségének meghatározása és kiszámítása. Ez azt jelenti, hogy figyelembe kell venni a beruházási 
költségeket, a becsült adminisztrációs költségeket, stb. Azonban az ilyen kalkulációk sokszor

270 Georg Krippas: Die kommunale Selbstverwaltung in Griechenland. Die Öffentliche Verwaltung, 1991/3.2S.p.
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túlmutatnak a helyi hatóságok lehetőségein. Bizonyos adminisztrációs költségek a nem fizetők 

kizárásával kapcsolatban is felmerülnek.
A díjak alkalmazása akkor sem nagyon használható, amikor a közvetett szociális előnyök

jelentősek. Ez azért van így, mert ha a társadalmi-előnyök sokkal nagyobbak, mint a magán
előnyök és a költségeket díjak fedezik, akkor korlátozott az igénybevétel. Azonban csak néhány 

olyan települési szolgáltatás van, amelyeknél a társadalmi-előnyök nagyobbak, mint a 

magánelőnyök és a fedezetet az igénybevételi lehetőség korlátozása mellett díjak biztosítják. Olyan 

szolgáltatás is kevés van, amelyeknél nincsenek külső előnyök. Épp ellenkezőleg, ez ilyen külső 

előnyök igazolják gyakran, hogy a szolgáltatást a település biztosítja.
Az elosztási és adminisztratív indokok mellett történeti és politikai indokok is vannak a 

díjak ellen. A díjak általában egységnyi szolgáltatásra kerülnek rögzítésre és külön politikai döntést 
igényel az esetleges megváltoztatásuk, amikor a költségek emelkednek. Ugyanakkor viszont 
gyakran olyan dolgokra irányulnak, amit szükségletnek tekintenek az emberek, ezért a 

megemelésük népszerűtlen, és sokszor elmaradnak ezért az inflációtól. Ezen ok miatt a díjakból 
finanszírozott szolgáltatások vagy leromlanak vagy finanszírozásuk az általános bevételekre 

tevődik át.
A fentiek miatt annak ellenére, hogy a díjak vitán felül rendelkeznek közgazdasági 

megalapozottsággal, mégis csak korlátozottan alkalmazhatóak az önkormányzati szolgáltatásokkal 
kapcsolatban.

6. A hitelek
A kölcsönforrás-bevonás az önkormányzatok esetében a beruházás-finanszírozás (és rossz 

esetben a működési költségek finanszírozásának) fontos forrása. Az önkormányzatok folyó 

(adó)bevételeikből és/vagy az állami támogatásokból általában nem képesek fejlesztéseiket teljes 

egészében finanszírozni. Ennek döntő oka az, hogy e beruházások több generáció igényeit elégítik 

ki, így tőkeigényük viszonylag nagy, másrészt pedig a közszolgáltatásokhoz használatos 

vagyontárgyak esetén nem megoldott az elhasználódásukból fakadó visszapótlás, mivel a szükséges 

pénzügyi fedezet, az amortizáció nem teremtődik meg a tevékenység non-profit jellege miatt. Az 

önkormányzati hitelfelvételek jelentőségét az is hangsúlyozza, hogy növelik a konszolidált 
államadósságot és hogy az adósság után fizetett kamatok komoly tehertételt jelentenek az 

önkormányzatoknak.
Az önkormányzati fejlesztések finanszírozási stratégiája elvileg két típusba sorolható. A 

„Pav-as-vou-use” elv (fizess, amikor használod) a hitelek felvételére épít, úgy, hogy annak 

törlesztését a megvalósult projekt használói által fizetett díjakból és a jövőben befolyó adókból 
fedezik. A kölcsönből való finanszírozás időben előbbre hozza a beruházások megvalósulását. Ez a
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módszer a fejlődés terheinek egy részét a következő generációkra is hárítja a hitel futamidejétől 
függően. A hiteltörlesztési kényszer a projekt szigorú költséggazdálkodását eredményezi, a 

működtetés átlátható lesz. A „Pav-as-vou-go” elv (fizess, amikor elkezded') lényege, hogy a 

beruházást a folyó bevételekből és esetleg a visszafizetési kötelezettség nélküli állami 
támogatásokból (céltámogatásokból) finanszírozzák. Ebben az esetben a projekt megvalósulása 

után nincs szigorú fizetési kötelezettség, ami lazább gazdálkodást eredményez a beruházónál. A 

fejlesztés terheit a jelenlegi generáció viseli, hiszen a beruházás forrását a tőlük beszedett adók 

jelentik.
A nemzetközi tapasztalatok szerint a helyi önkormányzati költségvetést rugalmasan 

kiegészíthetik a hitelek. Az önkormányzati kölcsönök felvételét azonban mindenütt szoros állami 
ellenőrzésnek rendelik alá. Az előzetes ellenőrzésnek sokféle variációját lehet alkalmazni. Az 

önkormányzat például bizonyos határon túl, vagy hosszabb visszafizetési idő esetében csak 

engedéllyel vehet fel kölcsönt, (például a költségvetés 5 %-át meghaladó, vagy az 5 éven túli 
visszafizetés esetén, másutt az önkormányzati költségvetés bizonyos százaléka feletti 
kölcsönfelvételnél állami jóváhagyást kötnek ki). Ahol nem kell hitelengedély, ott az önkormányzat 
csak az állam kijelölt hitelintézetétől kölcsönözhet és ilyenkor az állami célokat a hitelszervezet 
saját hitelpolitikája révén érvényesítik. A hitelfelvételek adminisztratív korlátozásának alapvető 

célja, hogy megakadályozzák az önkormányzatok felelőtlen eladósodását és védelmezzék az állam 

pénzügyi egyensúlyát. A kölcsönengedélyezések járulékos célja, hogy ezáltal az önkormányzati 
gazdálkodást a központilag preferált célokhoz közelítsék (a kölcsönöket a hitelintézetek és az 

állami engedélyek az államilag preferált beruházási célokhoz köthetik, esetleg kimondják, hogy az 

önkormányzat csak akkor kaphat kölcsönt, ha az állam már előzetesen arra a célra céltámogatást 
adott). Mindezek miatt az önkormányzati önállóság szembekerülhet a célhitelek rendszerével. A
helyi pénzügyi önállóság szempontjából kedvezőbbek az ún. globális hitelek. A hitel globalizálása 

azt jelenti, hogy a hitelt nem célhoz, hanem az önkormányzati költségvetés többi bevételének 

százalékához igazítják (például a bevételek 20 %-áig engednek kölcsönözni).
Az önkormányzatok gazdálkodásának fontos mutatója az önálló hitelfelvételre való iog. E 

lehetőség szabályozási módszerei térben és időben egyaránt változatos képet mutatnak. Az egyes 

szabályozások abban különböznek, hogy nemfizetés esetében mennyiben áll az adós önkormányzat 
mögött a központi költségvetés helytállása, illetve, hogy szabnak-e valamilyen határt az 

önkormányzat eladósodásának. Ez utóbbi korlátozások a szektor hitelkockázatait lényegében a 

minimumra képesek leszorítani. Az önkormányzati hitelfelvétel központi kormányzat általi 
kontrollálásának két alapvető módszere van: az iin. aktív kontroll lényege, hogy a hitelfelvételt jóvá 

kell hagyatni a központi kormányzattal vagy helyi népszavazás útján az érintett közösséggel. A 

passzív kontroll valamilyen viszonyítási alapot (pl. a hitelösszeg maximuma valamilyen
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költségvetési mutatóhoz van kötve), maximális hitelösszeget határoz meg, vagy a hitelfelvétel 
lehetőségét kizárólag beruházási célokra korlátozhatja. Szóba jöhet még a központi kormányzati 
kezességvállalás is, de a költségvetési önállósággal rendelkező önkormányzatok esetében az állami 
garancia nem automatikus. Gyakori (európai) megoldás az államilag támogatott garancia-alapok 

létrehozása vagy a hitelbiztosító intézmények igénybevétele (USA)271 az önkormányzati 

hitelfelvételekhez kapcsolódóan.

Hazánkban a helyi önkormányzatok (korábban a tanácsok) és a pénzintézeti rendszer 
kapcsolatának alakulása egy sajátos fejlődési utat járt be. Egy szigorúan kötött rendszertől a szinte 

teljes liberalizációig vezetett ez az út, amire a jelenleg is hatályos önkormányzati törvényhez 

érkeztünk el. Az utóbbi időben azonban ismét felerősödtek a korlátozó és a visszacentralizáló 

törekvések, amelyek egy jelentős része a gyakorlatban is alkalmazásra került.
A mai rendszer alapjai 1971-72-re nyúlnak vissza. Akkor az OTP átvette a Magyar 

Nemzeti Banktól a tanácsok számláinak vezetését, a Magyar Beruházási Banktól pedig a beruházási 
számlák vezetését. Az OTP e feladatokat - mint kizárólagos számlavezető szerepet - "állami 
feladatként" látta el. Ennek megfelelően a tanácsok betéteket is - különböző lekötéssel - szintén 

csak az OTP-nél helyezhettek el. A kezdeti - központilag szabályozott - abszolút monopolhelyzet 
az 1970-es évek második felétől kezdett aztán oldódni.

A hitelezés terén egy sajátos "keretgazdálkodás" alapján megyei keret-lebontással 
osztották illetve bírálták el a hiteleket - meglehetősen alárendelve a hierarchikus megyei 
redisztribúciónak, diszkrecionális szubjektív elosztási rendszernek, s a bank sem volt autonóm. A 

hitel mindvégig marginális szerepet játszott a tanácsok gazdálkodásában és aránya sem haladta 

meg az éves összbevétel 1,5-2 %-át272. A fejlesztési ambíciók ennek ellenére igen erősnek 

mutatkoztak, köszönhetően az általános fejlesztés-centrikusságnak, az infrastrukturális ágazat 
háttérbe szorításának (nem termelőnek tekintett ágazat), továbbá a regionális és települési 
fejlettségi hátrányoknak, az elmaradottságnak. Jól példázza mindezeket, hogy az 1970-90 közötti 
években a tanácsi beruházási célhiteleket tekintve a hiteligény és az engedélyezett hitel aránya 54- 
69 % között alakult273.

Az 1980-as évek közepe hozta az első igazi fordulópontot e kapcsolatrendszerben. Ez 

döntően két tényezőre volt visszavezethető. Egyrészt a tőkeallokáció elősegítése érdekében 

elkezdődött a pénz- és tőkepiac kiépítése Magyarországon. Másrészt 1987. január 1-től újra 

kétszintűvé válta a hazai bankrendszer. A pénz- és tőkepiac kialakításának első - kísérleti - 
előfutára a kötvénykibocsátás volt, amelyet a - rendkívül forrásigényes - tanácsok számára is

271 Fiscal Policies in Economies in Transition. IMF, Washington DC, 1992. 36.p.
272 Gyenis Ágnes: Hitelben furödve. Önkormányzatok eladósodása. HVG, 1995. február 11. 101.p.
273 Tatai Zoltán: A tanácsi gazdálkodás fejlődésének néhány kérdése. Magyar Közigazgatás 1988/5. 65.p.
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engedélyeztek. 1981-1988 között például több mint 100 kötvényt bocsátottak ki a tanácsok, 
mintegy 3,4 Mrd Ft összegben, amelyek 40 %-a az oktatási, kulturális és sportcélokat, 17 %-az 

egészségügyi, 33 %-a az infrastrukturális, 10 %-a pedig a településgazdálkodási feladatok 

finanszírozását szolgálta274. Ebben a tekintetben a tanácsok bármely bank szolgáltatásait igénybe 

vehették, tehát ez által megtört az OTP monopóliuma, versenytársként megjelentek az új 
kereskedelmi bankok is. A kötvény-kibocsátással a tanácsok tulajdonképpen "belekóstoltak" a 

piacgazdaság ízébe, új magatartás és gondolkodás indult el a jelenlegi önkormányzataink elődeinél. 
A felgyorsult infláció azonban ellehetetlenítette a helyi önkormányzati kötvénypiacot, még mielőtt 
a tőkepiac tényleges intézményrendszere - a tőzsde, a bróker-cégek, stb. - kialakultak volna.

A következő fordulópontot a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 

(Ötv) jelentette. Az Ötv 88. §-a ugyanis előírta, hogy:
- "a helyi önkormányzat... hitelt vehet fel, kötvényt bocsáthat ki” (amelyek fedezetéül az 

önkormányzati törzsvagyon és - a likvid hitel kivételével - a normatív állami hozzájárulás, az állami 
támogatás, a személyi jövedelemadó, valamint az államháztartáson belülről működési célra átvett 
bevételei nem használhatók fel):

- továbbá, hogy "a helyi önkormányzat... dönt a célhoz nem kötött forrásai betétként történő 

elhelyezéséről, az állami hozzájárulás kivételével”; valamint
- "dönt egyéb banki szolgáltatások igénybevételéről."

t

Ezáltal az új helyi önkormányzatok szabadon dönthettek pénzintézeti kapcsolatukról, amely 

kiegészült az ezzel kapcsolatos végrehajtási szabályokkal az 1991. évi költségvetésről szóló 1990. 
évi CIV. törvény 41.§ (2). bekezdésében a következők szerint:

"A helyi önkormányzat költségvetési elszámolási számlát egy pénzintézetnél nyithat. A 

pénzintézetet szabadon választja meg azok közül a pénzintézetek közül, amelyek a 

Pénzügyminisztérium számára havi információt nyújtanak az önkormányzatok költségvetési 
elszámolási, valamint egyéb bankszámlái záró állományi adatairól. E pénzintézeteknek vállalniuk 

kell, hogy az állami hozzájárulást, valamint a személyi jövedelemadót a pénzintézeti jóváírást 
követő 5 munkanapon belül az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján jóváírják."

így az OTP monopóliuma megtört. 1991-től a központi költségvetés információs 

igényeinek kielégítését vállaló mintegy 12 bank vezethetett számlát az önkormányzatok részére. 
Ennél fogva a helyi önkormányzatok a bankok versenyének és csábításainak előnyeit élvezték: 
magasabb betéti kamatokat, alacsonyabb hitelkamatokat, jobb színvonalú szolgáltatásokat tudtak 

elérni így. A verseny akkor kezdett élesebbé válni, amikor egy nagyobb kiadási főösszeggel bíró

274 Gyenis (1995) 102.p.
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önkormányzat elpártolt az OTP-től, s ennek bázisán az új számlavezető bank fiókjának pozíciója 

megszilárdult, sőt további expanzióra is képessé vált.
Az új Ötv. szabályozás lényegében korlátozás nélkül lehetővé tette az önkormányzatok 

számára, hogy kilépjenek a teljes hitel- és pénzpiacra, s ott hitelhez jussanak, betétjeiket 
előnyösebben kamatoztathassák és így sajátos portfolió jött létre egyes önkormányzatoknál. 
Mindinkább terjedt a megtakarítások - gyors, fürgén mozgatott - kamatoztatása, s a látra szóló 

költségvetési egyszámláról éven belüli, de éven túli lekötéseket is eszközöltek.
A megtakarítások ilyetén való eszközlése az esetek többségében súrolta vagy át is lépte a 

törvényesség határait, mivel azok alapját különösen igen nagy arányban az állami támogatások 

képezték. A szabályozás következetlenségei, a helyi önkormányzatok erős "hatalmi ágként" való 

megjelenése miatt ennek nem lettek különösebb következményei az adott önkormányzatokra nézve, 
értve ez alatt az Állami Számvevőszék jelentéseit is, így bátran forgatták az állami támogatásokat 
is. Az állami támogatásokkal kapcsolatos korlátozó előírásokat nem, vagy csak kevésbé 

ellenőrizték, sőt 1991-92-ben, amikor nagyon magasak voltak a kamatbevételek, az 

önkormányzatok kifejezetten a kamatbevétel miatt az állami támogatásokat sok esetben a törvényes 

előírásokat kijátszva, jogtalanul lehívták. A helyi nyilvánosság és a testületi kontroll is 

meglehetősen rosszul működött illetve működik. (Talán hihetetlen, de nemhogy a település 

nyilvánossága, de még sok önkormányzati testület sem ismeri, nem tudja, hogy az önkormányzat 
pénzpiaci - hitel, betét - kapcsolata miként alakul.)

Ilyen helyzetben a központi kormányzat és a Pénzügyminisztérium egyet tehetett: az Ötv 

módosítás 2/3-os, szinte lehetetlen módosítási korláta mellett 1993-tól szinte minden területen 

szigorította az önkormányzatok gazdálkodását, a pénzügyi önállóságukat korlátozta. Ennek 

keretében a visszaélések elkerülése céljából - erősödtek az állami támogatások jogosultságának 

vizsgálatai, az utalási rendszer kontrollja, és magas büntető kamatokat is alkalmaztak, mintegy az 

elrettentés eszközével is élve. Cél volt a pénzforgalom csökkentése, a pénz felesleges utaztatásának 

kiiktatása is. Ennek megvalósítására a jelenlegi nettó finanszírozásnak megfelelő modell 
lényegében már 1992. elejére kész volt, de bevezetése az akkori politikai konstelláció mellett 
("önálló hatalmi ág" az önkormányzati szféra) nem volt időszerű.

Kezdetben, az 1990 utáni első években az önkormányzati hitelpiac igen nehezen mozdult 
meg. Jellemző volt egy túlzott óvatosság, továbbá a magas - 40 % feletti - hitelkamatok sem voltak 

vonzóak és racionálisak, sem az árbevételeiből gazdálkodó, sem a költségvetési intézményi szféra 

számára.
Lassan olvadó óvatosság jelentkezett a pénzintézetek részéről is. mivel alapvető korlátozó 

feltétel a hitelezés terén a piaci törvények, a csődtől, a rossz üzlettől való félelem volt, miután az 

Ötv. 90.§-a kategorikusan kimondta, hogy: "a veszteséges gazdálkodás következményei az
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önkormányzatot terhelik, kötelezettségeikért az állami költségvetés nem tartozik felelősséggel", 
valamint, hogy "a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselőtestület, a 

gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős."
Jóllehet, egy önkormányzat nem mehet csődbe, de a bankok óvatosak voltak, mivel végső 

esetben az állam nem segíthetett a bajba jutott önkormányzatnak, az önkormányzat központi 
költségvetési támogatásai és megosztott bevételei havi 1/12-ed összegben, egyéb bevételei pedig, 
pl. helyi adók március és szeptember hónapban, megint más bevételek pedig tulajdonképpen 

rendszertelenül folynak be. így a rendszerváltás után kezdetben a hitel meglehetősen marginális 

szerepet játszott, az önkormányzatok összes bevételének mindössze 1-2 %-át tette ki.
1993-95-ben a helyi önkormányzatok körében megindult egy jelentős beruházási hullám, 

ami a korábbi megtakarításoknak, a közelgő választásoknak, valamint a szigorodó feltételekkel 
szabályozott, de növekedő központi támogatásoknak volt köszönhető. Ennek következtében az 

addig 10-20 Mrd Ft körül stagnáló hitelállomány több mint 50 Mrd Ft-ra emelkedett275.
Az 1995. évi stabilizációs kormányprogram jegyében - az eladósodás nagyságából és 

dinamikájából kiindulva - sor került az önkormányzati hitelfelvétel drasztikus visszafogására. 
aminek következtében a hitelállomány fokozatos csökkenése megindult.

A szigorítást az is motiválta, hogy valóságosan is megjelent az önkormányzati csőd: 4 

önkormányzat 1995. végére fizetésképtelen helyzetbe jutott, amelyet végül is a központi 
költségvetés "kezelt le". További 40 önkormányzatot a fizetésképtelenség réme fenyegetett, de a 

nehéz helyzetben levő önkormányzatok száma is mintegy 500-ra volt tehető, azon túl, hogy az 

önhibájukon kívül hátrányos, forráshiányos helyzetbe került önkormányzatok külön támogatást 
kaphattak egy központi keretből. Az állam attól való félelmében, hogy a csődbe jutott 
önkormányzatok százai jelenhetnek meg milliárdos igénnyel, az elrettentés eszközéhez folyamodott 
és az Ötv. módosításával lehetővé tette azt, hogy külön törvény szabályozza a helyi 
önkormányzatok adósságrendezési eljárását (lásd: az 1996. évi XXV. törvényt).

A finanszírozás szigorítását a következők jellemezték:
- csökkent a jogtalan igénybevételek száma, mivel a fejlesztési támogatások igény 

szerinti, visszaélésekre lehetőséget adó lehívásáról 1993-tól az Állami Fejlesztési Intézet útján 

történő utólagos, majd teljesítményarányos finanszírozásra tértek át. így jelentős mértékben 

csökkentették a pénzforgalmat.
- 1996-tól bevezetésre került a helyi önkormányzatok nettó finanszírozása, amely 

következtében 200 Mrd Ft közteher nem kerül átutalásra az önkormányzatok számára. így a

t
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számlavezető bankok - még mindig döntően az OTP - elestek igen jelentős összegű forgalmi 
jutaléktól, a helyi önkormányzatok pedig a kamatbevételektől.

- 1995-től a helyi önkormányzatok kötelesek az állami támogatásokat elkülönített 
alszámlán tartani, megakadályozva ezzel az állami támogatások betétként való lekötését, forgatását, 
esetleg más célra, például hiteltörlesztésre való felhasználását.

Mindezek mellett különböző kincstár-fejlesztési projektek tervbe vették, a közpénzek, 
köztük a helyi önkormányzatok teljes pénzforgalmának és számláinak az integrálását a Magyar 
Államkincstárba. Ez azt jelentené, hogy a számlavezetés lehetősége megszűnne a kereskedelmi 
bankok számára, fokozatosan a betét-elhelyezés is beszűkülne illetve megszűnne. A kereskedelmi 
banki szféra számára így csak a hitelnyújtás és az egyéb banki szolgáltatás, tanácsadás maradna. 
Mind a mai napig mindezek csak terv szintjén maradtak, talán éppen azért, mivel megvalósításuk 

esetén az oly sokszor hangoztatott önkormányzati önállóság igen jelentős csorbát szenvedne, amit - 
legalábbis mindeddig - a politika nem kívánt felvállalni.

A hitelfelvétel belső önkormányzati hatásköri és ioei keretei:
Az Ötv. 10.§ d, pontja értelmében a képviselő-testület hatásköréből bizonyos ügyek nem 

ruházhatók át: így a gazdasági program, a költségvetés megállapítása, döntés a végrehajtásukról 
szóló beszámoló elfogadásáról, a helyi adók megállapítása, a településrendezési terv jóváhagyása, a 

képviselő-testület által meghatározott értékhatár feletti hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, stb. . 
Garanciális szempontból tehát már maga a jogalkotó is úgy ítélte meg, hogy a kötvénykibocsátás és 

a nagyobb összegű hitelek felvétele olyan súlyú ügyek, amelyek esetében mindenképpen a 

képviselő-testület döntése szükséges. Az önkormányzat pénzügyi bizottsága - ellenőrzési 
jogosítványa keretében - vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, 
ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat betartását, a bizonylati rend és bizonylati fegyelem 

érvényesítését. A pénzügyi bizottság vizsgálatainak megállapításait haladéktalanul közölni köteles 

a képviselő-testülettel. Ha az nem ért egyet a megállapításokkal, akkor a vizsgálati jegyzőkönyvet 
az észrevételeivel együtt megküldi az Állami Számvevőszéknek.

A helyi önkormányzat hitelfelvételének korlátozása:
Az Ötv 88.§ 121 bekezdése szerint a helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves 

kötelezettség-vállalásának (hitelfelvételének és járulékainak, valamint kötvénykibocsátásának, 
garancia- és kezességvállalásának, lízingjének) felső határa a korrigált saját folyó bevétel. A 

korrigált saját folyó bevétel ebben az értelemben a rövid lejáratú kötelezettségek (tőke- és 

kamattörlesztés, lízingdíj) adott évre eső részével csökkentett saját folyó bevétel éves 

előirányzatának 70 %-a, valamint a megszűnt víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett 
érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevételek.
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Összességében megállapítható, hogy 1990. után a helyi önkormányzatok pénz- és hitelpiaci 
kapcsolatai dinamikus bővülésnek indultak, amelyek azonban az 1995-96-os korlátozások miatt 
megtorpantak illetve azoknak megfelelően átalakultak egészen napjainkig. Ennek megfelelően a 

hitelből származó önkormányzati bevételek aránya jelenleg is csak mintegy 2-5%-a az összes 

önkormányzati bevételnek.
A hitelezés speciális formája a lakosság és a gazdálkodó szervezetek által jegyezhető

kötvény, amelyet szintén állami ellenőrzési biztosítékkal öveznek. A nemzetközi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy a hitelek és a kötvények - mint kiegészítő pénzforrások - a decentralizáltabb helyi 
igazgatási rendszerekben kapnak nagyobb gazdálkodási szerepkört. A centralizált rendszerekben 

pedig a központból kiutalt állami támogatás révén biztosítják a helyi kiadások pénzügyi feltételeit.
A hitelfelvételt illetve a hitelfelvétel kondícióit nagyban befolyásolhatja az, hogy az 

önkormányzatok bevételei mennyiben függenek a saját döntéseiktől (a helyi adóktól) és mennyiben 

az állam támogatási politikájától. Azon önkormányzatok, amelyeknek a bevétele nagyobb részben a 

helyi politika döntésétől függ olcsóbban juthatnak a banki hitelekhez, hiszen ezek a bevételek 

stabilabbak, biztosabbak, mint az állami támogatások. Az ilyen önkormányzatok hitelképessége nő 

a forrásaik kiszámíthatósága miatt.
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VI.

Az 1990 utáni helyi adórendszerünk kritikus ismertetése de lege lata és 
fejlesztési szempontjai de lege ferenda (anyagi és eljárásjogi értelemben)

1. Bevezetés

Mint már említettem, a jelenleg hatályos, 1991-től élő helyi adórendszerünk jogi alapját egy 

alkotmánymódosítás keretében az Alkotmány 44/A §-ával beillesztett előírás teremtette meg, amely 

biztosította a helyi önkormányzatoknak a jogot, hogy törvény keretei között megállapíthatják a 

helyi adók fajtáját és mértékét276. Az alkotmányban hivatkozott törvényi kereteket az 1990. évi C. 

törvény (Htv.) adja. Ez alapján az új önkormányzati adórendszer (az adóztatás kötelező jellegének 

hiánya miatt) fokozatosan épült ki 1991-től, úgy, ahogy a bevezetésére jogosult önkormányzatok 

gazdasági helyzete, az adóigazgatási feladatokat ellátó apparátusaik felkészültsége és a társadalmi 
elfogadtatottság ezt lehetővé tette.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (Ötv.) általános indokolása kiemeli, 
hogy „1949-ben történelmi útvesztés volt, hogy hazánkban fel kellett számolni az évszázados 

tapasztalatokkal rendelkező önkormányzati típusú helyi szerveződéseket”. A törvény a Helyi 
Önkormányzatok Európai Chartájának alapkövetelményei mellett - a szakirodalomhoz hasonlóan277 

- a hazai haladó önkormányzati hagyományokra is utal.
Az Ötv. egyrészt alapelveiben erősítette meg a hatályba lépésekor már kialakult 

forrásorientált pénzügyi szabályozást, másrészt a követelményei és az időközben felhalmozódott 
tapasztalatok alapján a szabályozórendszer továbbfejlesztésére, finomítására kerített sort. A mostani 
ún. sokcsatornás (sokféle típusú bevételre építő) önkormányzati pénzügyi szabályozási rendben a 

települések pénzügyi, gazdasági önállósága szempontjából központi szerepet töltenek be a helyi 
adók. A továbbiakban a pénzügyi önállóságra és különösen a helyi adókra koncentrálva tekintjük át 
önkormányzati pénzügyi szabályozás jellemzőit, kialakulásának közvetlen előzményeit.

276 Hasonló előírás található meg egy sor állam alkotmányos szabályozásában: így például a spanyol alkotmány 133. 
cikk 2. bekezdésében: „Az autonóm közösségek és a helyi testületek az Alkotmánnyal és a törvényekkel 
összhangban állapítanak meg és vethetnek ki adót.”; vagy a belga alkotmány 110. cikk 4. §-a szerint a községek 
adókat és egyéb terheket kizárólag tanácsaik határozatával vethetnek ki; vagy az Észt alkotmány 157. cikk 2. 
bekezdése szerint a helyi önkormányzatok jogosultak arra, hogy törvényi alapon adókat vessenek ki és gyűjtsenek 
be; vagy a román alkotmány 138. cikk 2. bekezdése szerint a helyi adókat és illetékeket a helyi vagy a megyei 
tanácsok állapítják meg, a törvény keretei és feltételei között; vagy a szlovén alkotmány 147. cikke értelmében a 
helyi közösségek adókat és más járulékokat az alkotmányban és törvényben megállapított keretek között írhatnak 
elő. Viszont vannak államok, ahol nincs az önkormányzati adóztatás alkotmányjogilag garantálva. így például a 
bolgár alkotmány csak annyit mond a 141. cikkében, hogy törvény állapítja meg a község állandó pénzügyi forrásait 
és az állam támogatja a községek normális működését.

277 Például Ivancsics Imre. Az önkormányzatoktól az önkormányzatokig. Adalékok a helyi közigazgatás elmúlt száz 
évének történetéhez. 235.p. In: A magyar államiság első ezer éve, Pécs, 2000. 410.p.
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2. A Helyi Önkormányzatok Európai Chartája és hazai megvalósulása278

a, Mintegy 10 éven át tartó egyeztetési mechanizmust követően 1985. október 15-én 

Strasbourgban került aláírásra279 a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájáról szóló egyezmény2 

és ezt követően 1988. szeptember 1-én lépett hatályba. Ezáltal először jött létre európai méretben 

egy olyan Charta, amely lerakta a helyi önkormányzat, a helyi önigazgatás legfontosabb 

feltételeinek és tartalmának alapjait, valamint az önkormányzatiság értelmében határozta meg az 

állam és a helyi közösségek közötti viszonyt. Létrejöttekor a Chartát tekintették az Európa Tanács 

negyedik pillérének az Európai Kulturális Megállapodás, az Európai Szociális Charta és az Európai 
Emberi Jogi Konvenció mellett281.

b, A Charta általános jelentősége:

Az alulról felfelé kiépülő demokratikus államok szerves részét képezik a helyi 
önkormányzatok, a helyi önkormányzatiság is. Ez az alapelv széles körben, mint közös európai 
érték került elismerésre, azzal, hogy az önkormányzatiság fogalmának, konkrét tartalmi elemeinek 

értelmezése során még igen nagy különbségek figyelhetőek meg. így gyakran hallani e kapcsán 

arról, hogy ez nem más, mint az önkormányzatok állammal szembeni védelmi reakciója vagy hogy 

bizonyos önkormányzati igények alkotmányban való rögzítésének követelését jelenti, vagy, hogy 

az alkotmányban már rögzítettek mindennapi életben való realizálásának az igényeként kell 
értelmezni. Ennek ismeretében különös jelentőséggel bír, hogy európai léptékben létezik egy 

Charta, amely lerakta a helyi önkormányzat, a helyi önigazgatás legfontosabb feltételeinek és 

tartalmának alapjait, valamint a szorosan vett önkormányzatiság értelmében határozta meg az állam 

és a helyi közösségek közötti kapcsolatot.
c, A Charta létrejöttének előzményei:

A II. világháborút követően a németről olasz és francia nyelvre egyaránt lefordított 
alapművével Adolf Gasser jelentős lökést adott a helyi önkormányzatiság kialakításához. 
Véleménye szerint Európa politikai, szociális és morális felépüléséhez egyaránt nélkülözhetetlen 

feltétel a községek átfogó döntési szabadsága. Gasser jelentős szerepet játszott az Európai 
Községek Tanácsa 1951-es megalakításában is. 1953-ban, Versailles-ban több mint 1.000

so

278 Európai Egyezmények 122. sz.: Strasbourg, Conseil de l’Europe, Section des Publications, 1985.
279 Eredetileg 11 állam írta alá az egyezményt, amelyhez aztán további államok is csatlakoztak.
280 Magyarország egykori kormányfője Németh Miklós, akkor mint a Minisztertanács elnöke 1990. január 29-én az 

Európa Tanács parlamenti közgyűlésén jelentette be hazánk csatlakozási szándékát a Chartához és az Országgyűlés 
az 1997. évi XV. törvénnyel hirdette ki az egyezményt.
Jean Spautz, az Európa Tanács akkori elnöke fogalmazott így a Charta jelentőségének értékelésekor, mivel 
véleménye szerint az nagyban hozzájárult a polgárközelibb közigazgatás megvalósításához és az állam
önkormányzatok közötti kapcsolat javításához. Franz Ludwig Knemeyer: Die Europische Charta dér kommunalen 
Selbstverwaltung. Baden-Baden. 1989. 8.p.
Lásd: Franz-Ludwig Knemeyer: Gewáhrleistung des notwendigen Handlungs- und Entscheidungsspielraums dér 
kommunalen Selbstverwaltung. Neue Juristische Wochenschrift 1980. 1140. p.
Adolf Gasser: Gemeindefreiheit als Rettung Europas, Berlin. 1947. 210.p.
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polgármester részvétele mellett az Európai Községek Gyűlésén azzal a céllal fogadták el a Tanács 

által kidolgozott községi szabadságjogokat, hogy ezáltal védik majd meg az önkormányzatokat az 

állami centralizáló törekvésekkel szemben. Ez a deklaráció azonban nem bizonyult elegendőnek az 

állami központosítással szemben, ezért megpróbálták rávenni az érintett államokat a helyi 
önkormányzatiságot erősítő nyilatkozatok tételére. Ilyen célból került 1957-ben összehívásra az 

Európai Községi Konferencia is. Ez az Európai Tanács mellett működő, évente ülésező konferencia 

1968-ban fogalmazta meg a községi önigazgatás alapelveit284, amelyet aztán szinte változatlan 

formában 1970-ben a Miniszteri Konferencia mint ajánlást285 fogadott el. A Miniszterek Tanácsa 

azonban vonakodott ezt támogatni, részben annak tartalma, részben pedig az ajánlás túlzottan rövid 

és ezért differenciálásra álig lehetőséget biztosító volta miatt. Az elutasítás hivatalos indokolásában 

többek között az alábbiak szerepeltek: „A Miniszterek Tanácsa osztja azt a nézetet, hogy a 

községek, mint a társadalom alapegységei jelentős szerepet töltenek be az Európai Közösségek 

életében. Ugyanakkor tekintettel kell lenni a tagállamok közötti jelentős alkotmányos, jogi és 

adminisztratív különbségekre is. Ez utóbbi nem teszi lehetővé a jelenlegi időpontban egy 

általánosan elfogadható önkormányzati autonómia fogalom megalkotását286.”

Ezt követően csak a 70-es évek végén került ismét napirendre a kérdés, amikor egy 

lényegesen bővebb, de ugyanakkor rugalmasabb és kompromisszumokat is magában hordozó 

formában készült el egy tervezet az egyes államok önkormányzati szövetségeinek hathatós 

támogatásával. Erről mondta L. Harmegnies az egykori belga belügyminiszter az alábbiakat: „Túl 
sokat várt volna el az, aki azt remélte volna, hogy a tervezet a különböző tagállamok valamennyi 
községi képviselőjének igényét maradéktalanul kielégíti. Ezt nem teszik lehetővé a 

jogrendszerekben, a politikai tradíciókban és az intézményrendszerekben lévő túl nagy 

különbségek. Emellett azonban mind tartalmilag, mind formailag különös gondot fordítottunk arra, 

hogy a Charta ezen tervezete általánosan elfogadható legyen és megfeleljen az alapvető 

igényeinknek is287”.

Mivel a Charta hivatalos elfogadásának legfontosabb kritériumát a megfogalmazása és a jogi 
jellege adta, különös súlyt fektettek a megfelelő forma kiválasztására. A viták során az egyszerű 

kinyilatkoztatásokat és a gyakorlatban meg nem valósítható elképzeléseket egyaránt elvetették és a 

véleményük szerint politikailag még akceptálható maximumig mentek el.
A tervezetet az önkormányzati ügyekben illetékes európai miniszterek 5. Konferenciáján 

1982-ben Luganóban vitatták meg és ajánlásukra egy külön bizottság a következő 1984-es római

284 Lásd: Conférence des Pouvoirs Loceaux et Régionaux de l’Europe, Conseil de I’Europe- CPL (7) 14.
285 615. számú ajánlás.

Lásd: lm Bericht über die Grundsatze dér kommunalen Selbsverwaltung, gegeben von L. Hamegnies auf dér 16. 
Tagung dér Conférence des Pouvoirs Loceaux et Régionaux de l’Europe, Conseil de l’Europe- CPL (16) 6.

287 Bericht CPL (16) 6. 9. p.

286
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i ülésükre átdolgozta azt. Ennek során a Charta jogi formáját (ajánlás vagy kötelező jelleg) 

figyelmen kívül hagyták. Az a tény, hogy ez a csak politikai síkon eldönthető kérdés 1982-ben még 

nem dőlt el jelentős következményekkel járt a tervezet tartalmára. Ezért a szöveget úgy kellett 
megfogalmazni, hogy az a maga egészében valamennyi tagállam számára elfogadható legyen. Ez 

persze az egyes konkrét megfogalmazások jelentős tompítását, legyengítését jelentette és így a 

Charta végleges szövege néhány tekintetben még annál is enyhébben fogalmazott, mint ahogy azt 
az aláíró államok igényelték volna.

Ettől függetlenül a Charta végleges szövege is nagy előrelépésnek minősül a községi 
önkormányzatiság, mint az európai államok demokratikus bázisának megerősítése terén.

Az átdolgozott szöveget 1984-ben Rómában a miniszterek egyhangúlag elfogadták, ezt 
követően pedig a Miniszterek Tanácsa a megkívánt 2/3-os többséggel mint kötelező Charta szintén 

támogatta, az erről szóló egyezmény aláírására pedig 1985. október 15-én Strasbourgban került sor.
d, A Charta tartalma és realizálódása a hatályos magyar jogban:

A Charta természetéből fakadóan nem csak a helyi pénzügyekkel, a helyi adóztatással foglalkozik, 
hanem az önkormányzati szférával a maga egészében. A Charta tartalmának vizsgálata során 

azonban nem szűkítem az ismertetést kizárólag a pénzügyekre, mivel úgy gondolom, hogy az 

önkormányzati jog valamennyi eleme közvetlenül vagy közvetetten, de kihat a pénzügyekre, és a így 

teljes kép érdekében foglalkozni kell a látszólag nem pénzügyeket érintő pontokkal is. A pénzügyi 
kérdések kapcsán a vizsgálódás értelemszerűen kiterjed a Charta pontjainak hazai jogban való 

megjelenésének megemlítésén túlmenően az adott norma részletes kritikai elemzésére is.

A Helyi Önkormányzatok Európai Chartája a Preambulumában többek között abból indul ki, hogy 

a helyi hatóságok a demokratikus kormányzás alapintézményei és az Európa Tanács minden 

tagállama által elfogadott demokratikus elvek egyike az, hogy az állampolgároknak joguk van a 

közügyekben részt venni, ami pedig az önkormányzatok vonatkozásában közvetlenül meg tud 

valósulni. Továbbá kiemelésre kerül itt az is, hogy a helyi önkormányzatok védelme és 

megerősítése fontos hozzájárulás a demokratizmus és a hatalom decentralizálása elvein alapuló 

Európa kialakításához.
A Charta sajátossága a könnyebb elfogadásának biztosítása céliából abban áll, hogy a maga 

egészében nem kötelező az aláírók számára, hanem csak a 12. cikkelyében rögzítettek szerint. Ez 

pedig konkrétan azt jelenti, hogy az I. részében lévő összesen 30 pontból csak legalább 20-at kell 
elismerniük a csatlakozóknak, azzal, hogy ebből legalább 10-et a 12. cikkely 1. pontjában megadott 
16-ból kell kiválasztaniuk. Ez utóbbi kör tekinthető egy bizonyos olyan ..minimum-garanciának”. 
amely a helyi önkormányzatok önállóságát, autonómiáját hivatott biztosítani. Ennek nem az a célja, 
hogy a különböző államok önkormányzatait azonossá alakítsa, hanem az, hogy az államok eltérő
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sajátosságainak elismerése mellett a helyi önkormányzati standard kialakításához járuljon hozzá.
t

így a Charta csak az első, bár kétség kívül nagyon fontos lépést jelenti az európai államokban a 

helyi önigazgatás biztosítása során.

Az elérendő önkormányzati standard az alábbiakból tevődik össze:
1. A helyi önkormányzás elvét a belső jogalkotásban és amennyire lehetséges az alkotmányban is 

el kell ismerni (2. Cikkely).
Ez az előírás teljességgel megvalósul hazánkban, mivel mind a Helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény (Ötv.) a Preambulumában, mind pedig az Alkotmány a 42. §-ában 

rögzíti, hogy a választópolgárok közösségét megilleti a helyi önkormányzás joga.
2. A helyi önkormányzás fogalmát a 3. Cikkely 1. és 2. pontjai adják meg, amelyek szerint ez a 

helyi igazgatási szerveket megillető jog a közügyek jelentős részének saját hatáskörben történő 

szabályozására, amely jogot azok a tanácsok vagy gyűlések gyakorolhatják, amelyek tagjait 
(lemokratikus módon választják és amely tagok beszámolási kötelezettséggel bírhatnak 

megválasztóik felé. A Charta ezen előírásai szintén megtalálhatók Alkotmányunkban és az Ötv- 
ben egyaránt.

3. A helyi önkormányzás hatáskörének részletes szabályait a Charta 4. Cikkelye határozza meg, 
amiből az alább részletezendő 1., 2. és 4. pontjai tartoznak a kötelezően választandók közé. 
Egyrészt az önkormányzatok hatáskörét az alkotmány vagy törvény illetve törvény 

felhatalmazása alapján alacsonyabb szintű jogszabály kell kijelölje, másrészt a hatáskörükbe 

tartozó ügyekben az önkormányzatok a jogszabályi keretek között teljes körű diszkrecionális 

jogosítványokkal kell bírjanak, harmadrészt pedig a hatáskörüket akár központi, akár regionális 

szerv nem korlátozhatja. Ezek a normatívák szintén szerves részét képezik a hazai 
önkormányzati szabályozásnak is, hiszen az Ötv. a 6. és 7. §-ai, valamint Alkotmányunknak a 

helyi önkormányzatokkal foglalkozó IX. fejezete is majdnem szó szerint így fogalmaznak.
4. A helyi hatóságok területi határa védelmének elvét fogalmazza meg a Charta 5. Cikkelye, 

amikor a helyi önigazgatási határok megváltoztatásához a helyi közösségekkel való előzetes 

konzultációt vagy helyi népszavazás támogató véleményét igényli. Hazai jogunk ezt a szabályt 
akként valósítja meg, hogy az Ötv. 46. §-ában, a kötelezően népszavazásra bocsátandó ügyek 

között említi mind a település más megyéhez csatolásának, mind pedig a községek 

egyesítésének, szétválasztásának az ügyét. Az így népszavazásra bocsátott ügyekben aztán a 

képviselőtestület hoz határozatot az Ötv. V. fejezetének előírásai szerint, azzal, hogy a más 

megyéhez való csatoláshoz szükséges az Országgyűlés hozzájárulása is az Ötv. 56. § (9) 
bekezdése értelmében.
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5. A következő, tisztán politikai elv értelmében a helyi választott képviselőknek biztosítani kell a 

mandátumuk szabad gyakorlását. Ez részben az önkormányzati képviselők jogállásáról szóló 

2000. évi XCVI. örvény, valamint az Ötv. 21. §-ának előírásai alapján valósul meg a hazai 
jogban.

6. A helyi hatóságok tevékenységének a felügyeletével foglalkozik a Charta 8. Cikkelye. Eszerint 
az állami felügyelet csak a tevékenység jogszerűségének és az alkotmány elveinek való 

megfelelés vizsgálatára irányulhat. Ennek a komplex közigazgatási jogi kérdésnek a mélyreható 

hazai elemzését Kaltenbach Jenő készítette el288.
7. Témánk szempontjából a legérdekesebb, pénzügyi vonatkozású pontokat a Charta 9. Cikkelye 

fogalmazza meg. Az itt felsorolt 8 pontból azonban csak az első 3 pont szerepel a kötelezően 

választandó normák listáján, amelyek az alábbiak:
A, a helyi önkormányzatok az adott gazdaság keretein belül megfelelő, saiát 

bevételi forrásokra jogosultak, amelyeket szabadon, tehát állami befolyástól mentesen 

használhatnak fel feladataik megvalósítása, hatásköreik gyakorlása során;
B, a helyi hatóságok pénzügyi forrásai nagyságának arányban kell állnia az 

alkotmányban vagy a jogszabályokban meghatározott feladataikkal:
C, a helyi hatóságok pénzügyi forrásainak legalább egy részét az olyan helyi adó- 

és díjbevételek tegyék ki. amelyek mértékének meghatározására törvény adta keretek 

között e hatóságoknak lehetőségük van289.

A, A ..megfelelő saiát bevételi forrásokra” való jogosultság, mint a Chartában található 

alapvető pénzügyi tárgyú előírás megtalálható Alkotmányunkban, a 44/A §. (1) bekezdés c, 
pontjában („az önkormányzat törvényben meghatározott feladatainak ellátásához megfelelő saját 
bevételre jogosult”). Megállapíthatjuk, hogy a törvény által az önkormányzatokkal kötelezően 

megvalósítandó feladatokra szinte szó szerint átvette a hazai szabályozás a Charta szövegét, tehát 
formai szempontból teljességgel elégedettek lehetünk. Vizsgáljuk meg azonban tartalmi oldalról is, 
hogy mit is jelent a „megfelelő saját bevételekre való jogosultság”?
Először is azt kell tisztáznunk, hogy mit is értünk saját bevételeken. Saját bevételnek az olyan 

önkormányzati források minősülnek, amelyek meghatározásában, a nagyságának befolyásolásában 

az önkormányzatoknak közvetlen ráhatási lehetőségük van; valamint e bevételeket az 

önkormányzatok önállóan, saját belátásuk szerint használhatják fel, tehát az állam nem ír elő velük

288 Lásd: Kaltenbach Jenő: Az önkormányzati felügyelet. Universum Kiadó, Szeged, 1991.231. p.
Hasonlóképpen szabályozza a kérdéskört az Önkormányzatok Nemzetközi Uniójának (IULA) 1985-ben kelt 
Önkormányzati Deklarációja is, amely kimondja, hogy a helyi pénzügyi források ésszerű arányát a helyi adóknak, 
illetékeknek és a díjaknak kell alkotniuk, amelyek mértéke tekintetében az önkormányzatoknak kell határozniuk.

289
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kapcsolatban felhasználási kötöttséget, azaz a saját bevételek nem ún. „pántlikázott pénzek”. Hazai 
jogunkban a hivatalos, a statisztikákban és a szakirodalomban290 is szereplő megközelítés szerint 
saját bevételeknek többek között az alábbiak minősülnek: a helyi adók; az önkormányzatok saját 
tevékenységéből, vállalkozásaiból, az önkormányzati vagyonból vagy annak hozadékából származó 

nyereség, osztalék, kamat, bérleti és koncessziós díj; az önkormányzatok által beszedett illetékek 

egy része; a gazdálkodó szervezetektől, magánszemélyektől, alapítványoktól átvett pénzeszközök; a
környezetvédelmi és a műemlékvédelmi bírságok bizonyos részei.
Témánk szempontjából nem bír különösebb jelentőséggel, de meg kívánom jegyezni, hogy a fent 
felsorolt bevételek közül az illetékekből származó forrásokat szerencsésebb lenne az ún. átengedett 
adók vagy más néven a megosztott adók közé sorolni. Véleményem szerint ennek az lenne a 

logikus magyarázata, hogy egyrészt a megosztásra kerülő adókhoz (pl.: SZJA) hasonlóan az 

illetékek esetében sincs meg a saját bevételeknél megkívánt önkormányzati jogalkotási illetve 

befolyásolási lehetőség, ugyanis az illetékekre vonatkozó jogi szabályozást kizárólagosan az 

illetéktörvény adja meg. Másrészt a központi és az önkormányzati költségvetések között 
megosztásra kerülő adókhoz hasonlóan az illetékek esetében is évente, az adott évi központi 
költségvetésről szóló törvény határozza meg a két államháztartási szint közötti megosztás konkrét 
arányait.
A saját bevételek között egyébként már évek óta és évről-évre egyre nagyobb dominanciával a 

helyi adókból származó bevételek jelentik hazánkban a legfontosabb önkormányzati forrást291. 
Visszakanyarodva az alkotmány „megfelelő saját bevételekre” vonatkozó előírásának az 

elemzésére, meg kell állapítani, hogy az önkormányzatok szempontjából sajnálatos módon nem bír 

érdemi jelentőséggel ez a Chartából átvett előírás. Ennek pedig az oka az, hogy a „megfelelő” jelző 

egy a jog világában értelmezhetetlen, inadekvát, csak szubjektiven értelmezhető fogalom, ebből az 

önkormányzatoknak nem vezethető le egy esetleges olyan igénye, jogosultsága, amelynek meg nem 

valósulása esetében sikerrel élhetnének azon alkotmányos jogukkal292, hogy az 

Alkotmánybírósághoz fordulva kikényszeríthetnék az államtól a „megfelelő” saját bevételeket. A 

jogi érvényesíthetőség hiányának tehát az oka az, hogy önkormányzatonként eltérően lehet 
értelmezni a „megfelelő” és így az esetleges nem megfelelő saját bevételi kört. Ugyanis a törvény 

által kötelezően elírt feladatok ellátása esetén gondolható az is, hogy ehhez az a „megfelelő”, ha a 

saját bevételek teljes egészében fedezik azokat, de gondolható az is, hogy az a „megfelelő”, hogy 

az ilyen kiadásokat csak egy bizonyos részben képesek majd finanszírozni a saját bevételi források.

290 Lásd: Nagy Árpád: Az önkormányzatok pénzügyei, a helyi államháztartás joga. In: Pénzügyi jog, Szerkesztette: 
Földes Gábor, Bp. 2003. 159-176.p.

291 Dobos-Szelényi (2003) 968-969.p.
292 Alkotmányunk, az 1949. évi XX. tv. 43. § (1) bekezdése biztosítja ezt a jogot az önkormányzatoknak.
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ll Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a Charta és alkotmányunk „megfelelő saját bevételekre” 

vonatkozó idézett előírása igazodik ahhoz a korábban már említett politikai háttérhez, amely közölt 
illetve amelynek hatására a Charta a végleges szövegét elnyerte. Tehát a mindenki általi 
elfogadhatóság érdekében olyan megfogalmazást választottak a dokumentum elkészítői, ami 
egyetlen aláíró és csatlakozó állam számára sem jelenthet olyan kötelezettséget, amelyet a saját jogi 
szabályozásának későbbi megalkotása során ne vállalhatna.

B, A Chartában megfogalmazott választandó pénzügyi tárgyú elvek közül a második 

értelmében a helyi hatóságok pénzügyi forrásai nagyságának arányban kell állnia az alkotmányban 

vagy a jogszabályokban meghatározott feladataikkal. Ennek az elvnek a hazai jogba való 

inkorporálása részben az Alkotmány 44/A § (1) bekezdés c, pontjának második fordulatával, 
részben pedig az Ötv. 1 § (5) bekezdésében történt meg.
Az Alkotmány ezen előírása szerint a törvényben előírt kötelezően ellátandó feladatok 

megvalósításához az önkormányzatok e feladatokkal arányban álló állami támogatásban 

részesülnek. Míg a Charta szerint az önkormányzatok pénzügyi forrásainak a maguk egészében kell 
arányban állniuk a kötelezően ellátandó feladataikkal, addig az Alkotmányunk „csak” az állami 
támogatásoknak a kötelező feladatokkal való arányosságát íria elő. Ha eltekintünk e különbségtől 
és mindkét esetben csak a „kötelezően ellátandó feladatokkal való arányosságot” vizsgáljuk meg, 
akkor azt kell megállapítanunk, hogy a „megfelelő saját bevételekénél már megemlítetteknek 

megfelelően az önkormányzatok szempontjából ebben az esetben is csak egy formai és nem 

tényleges, nem tartalmi előírásról van szó. Ugyanis joggal vethető fel az alábbi kérdés: a kötelezően 

ellátandó feladatokkal milyen arányban kell álljanak az önkormányzatok Charta szerinti pénzügyi 
forrásai illetve az Alkotmányunkban említett állami támogatásuk? 1:1; 1:2; 1:3; vagy netán 1:1.000 

arányban? Meg kell állapítani, hogy a kétségtelenül hangzatos kijelentés („arányban álló állami 
támogatásban részesülnek”) a helyi hatóságok számára a teljes bizonytalanságot hordozza 

magában, ugyanis ez alapján a törvények által kötelezően ellátandó feladataikhoz mindig 

bizonytalan nagyságú, arányú állami támogatásban részesülnek. A kötelezően ellátandó 

feladatokhoz kapcsolódó állami támogatásnak nincs tehát egy garantált finanszírozási aránya, az az 

államháztartás és/vagy a fiskális kormányzati politika adott évi költségvetéssel kapcsolatos 

álláspontjától függ.
Nézzük meg továbbá, hogy mit mond a kötelezően ellátandó feladatok finanszírozásával 
kapcsolatban az Ötv. már említett 1. § (5) bekezdése. Ennek értelmében ..a kötelezően ellátandó 

feladat- és hatáskörök meghatározásával egyidejűleg az Országgyűlés biztosítja az ellátásukhoz
szükséges anyagi feltételeket”. Az önkormányzatok szempontjából az Alkotmányhoz képest ez a 

törvényi szöveg már jóval több reménnyel kecsegtet, ugyanis ez már a kötelező feladatok
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ellátásához szükséges anyagi feltételek Országgyűlés általi biztosításáról szól, ami nyilván nem 

jelenthet saját helyi forrásból származó bevételeket, hanem csak állami támogatásokat, vagy 

valamely a központi költségvetést megillető adóbevételből való részesedést, mint az átengedett- 
megosztott adók esetében ismert. Míg mielőtt azonban az önkormányzati pénzügyekért aggódók a 

fenti szabály miatt optimistán tekintenének a kötelezően ellátandó feladatok finanszírozási 
háttérére, ki kell emelni, hogy az előbbi szabály után egy vessző található és az alábbiak szerint 
folytatódik az Ötv. 1. § (5) bekezdése: „ ..., dönt a költségvetési hozzájárulás mértékéről és 

módiáról.” Ezzel szertefoszlanák mindazok a remények, amelyek a kötelezően ellátandó feladatok 

állami finanszírozásában bíztak és világossá válik itt is, hogy ahol a költségvetési hozzájárulásnak 

nemcsak a módját, hanem a mértékét is meghatározza az Országgyűlés, ott nem lehet szó 

kizárólagos állami finanszírozásról. A baj nem is az, hogy ezeket a kötelezően ellátandó 

önkormányzati feladatokat az állam és az önkormányzatok megosztva finanszírozzák, hanem az, 
hogy a megosztás arányára, a megosztás stabilitására semmilyen előírás nincs. Ez az 

önkormányzatokat teljességgel kiszolgáltatottá teszi a mindenkori állami fiskális politikának és 

nyilvánvalóan ez az oka annak, hogy a rendszerváltást követően az önkormányzati szféra bevételein 

belül az állami támogatások részaránya igen jelentősen lecsökkent293, pedig köztudomású, hogy 

ezen időszak alatt egy sor feladat került át az önkormányzatok hatáskörébe294.

Mit lehetne hát tenni? Egy olyan megoldást kellene találni, amelyben megszűnne az 

önkormányzatok teljes kiszolgáltatottsága, bizonytalansága, de ugyanakkor azért még az állam
számára is elfogadható lenne, a fiskális politika mozgástere is megmaradna. Ezeket a 

követelményeket véleményem szerint egy olyan jogi szabályozás biztosítaná, amelyik minden 

kötelezően ellátandó feladat esetében vagy a feladatot előíró jogszabályban vagy az éves
költségvetési törvényben, annak egyik mellékleteként tételesen meghatározná, hogy az egyes
feladatokhoz konkrétan hány százalékos és mekkora összegű állami támogatás kapcsolódik. Az
előző évihez képest esetleges csökkenő arányú állami szerepvállalást külön meg kellene indokolni 
és erről külön szavazna a jogalkotó.

Félreértés ne essék, nincsenek illúzióim, hogy ezzel a módszerrel is ne lehetne csökkenteni a 

kötelezően ellátandó önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó állami támogatás mértékét. Mégis 

úgy gondolom, hogy ebben az esetben ezt nem a bonyolult költségvetési finanszírozási rendszerbe 

elrejtve, hanem csak nyíltan, külön megindokolva lehetne megtenni, ami már önmagában is

293 Míg 1991-ben az állami támogatások az összes helyi bevételek 45,7 %-át tették ki, addig 1997-ben már csak a 31,7 
%-át, 2002-ben pedig már csak a 26,8 %-át. Forrás: Pénzügyi Szemle 1991-2002. közötti számai

294 A fentiekkel ellentétes szabályozás is létezik, mint például az észt alkotmány, amelynek a 154. cikk 2. bekezdése 
értelmében: „A helyi önkormányzatra törvény által rótt kötelezettségekkel kapcsolatos költségeket a nemzetig 
költségvetésből kell fedezni.”.
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visszatartó erővel bírna. Az is előnye lenne ennek a szabályozási módnak, hogy az önkormányzatok 

számára így kiszámíthatóbb, nagyobb állandóságot biztosító lenne az állami támogatási rendszer.

C, A választandó pénzügyi tárgyú elvek közül a harmadik azt mondja ki, hogy a helyi 
hatóságok pénzügyi forrásainak legalább eev részét az olyan helyi adó- és díjbevételek tegyék ki.
amelyek mértékének meghatározására törvény adta keretek között ezen hatóságoknak lehetőségük 

van. A Chartának ezt az előírását a hazai jogi szabályozás teljességgel megvalósítja. Ugyanis a 

helyi költségvetésekben egyre jelentősebb szerepet betöltő helyi adók és önkormányzati működési 
ár- és díjbevételek olyan bevételi források, amelyek esetében a mérték meghatározására az 

önkormányzatoknak lehetőségük van. A helyi adók esetében az Alkotmány 44/A § (1) bekezdés d, 
pontja azt mondja ki, hogy a helyi képviselőtestületnek joga van a törvény keretei között a helyi 
adók fajtáit és mértékét megállapítani. A törvényi kereteket pedig anyagi jogi értelemben a Htv., 
eljárásjogi értelemben pedig jelenleg az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény adja.

8. A pénzügyi tárgyú kötelezően választandó elveket követően találhatóak meg a Charta azon 

pontjai, amelyek a helyi önigazgatási szervek egyesülési jogával foglalkoznak. A 10. Cikkely 

1., 2. és 3. pontjai egyaránt ebbe a körbe tartoznak. Ezek értelmében a helyi szervek a feladataik 

megvalósítása során más helyi hatóságokkal társulhatnak a jogszabályi keretek között; továbbá 

az állam köteles elismerni a helyi szerveknek azt a jogát, hogy érdekeik védelmében nemzeti 
vagy nemzetközi szövetség tagjai legyenek; valamint együttműködhetnek más állam helyi 
önigazgatási szerveivel.
A Charta ezen követelményei realizálódnak hazai jogunkban, ugyanis az Ötv. 39-40. §-ai 
szerint az önkormányzatainknak joguk van körjegyzőséget alakítani illetve a 41-44. § szerint 
társulásokat (hatósági vagy intézményi) is hozhatnak létre feladataik hatékonyabb, célszerűbb 

megoldására. Továbbá az 1. § (6) bekezdés c, pontja értelmében az önkormányzat érdekeinek 

képviselete és védelme céljából területi, valamint országos érdekképviseleti szervezetbe 

'tömörülhet, feladat- és hatáskörében együttműködhet külföldi helyi önkormányzattal, beléphet 
nemzetközi önkormányzati szervezetekbe.

9. A Charta utolsó választandó pontja a helyi önigazgatás jogi védelmével foglalkozik. Eszerint az 

alkotmányban vagy más jogszabályban rögzített hatáskörük szabad gyakorlása és a helyi 
önigazgatás elveinek védelme érdekében jogi védelmet vehetnek igénybe az önkormányzatok. 
Ez hazánkban akként valósul meg, hogy egyrészt az általános jogegyenlőség elvéből 
következően a jogalanyisággal bíró önkormányzatok is mind a rendes bíróságok, mind pedig az 

Alkotmánybíróság előtt kérhetnek jogi védelmet jogaik és hatáskörük jogszerű gyakorlásával 
kapcsolatban, másrészt pedig a hatáskörükbe tartozó ügyekben hozott döntéseiket csak 

jogszabálysértés esetén bírálhatja felül az Alkotmánybíróság illetve a rendes bíróság (Ötv. 3. § 

és 1. § (3) bekezdés).
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Az elemzés teljessége kedvéért meg kell vizsgálnunk a Charta eddig nem említett azon pénzügyi 

tárgyú pontjait is, amelyek igaz, hogy nincsenek benne a kötelezően választandók között, de ennek 

ellenére is fontos szerepet töltenek be a helyi pénzügyeket illetően. Vizsgálódásunk során 

természetesen ezekkel kapcsolatban is kitérünk ezen elvek hazai jogban való megvalósulására. 

A pénzügyi tárgyú, nem kötelezően a belső jogba „átültetendő" elvek a következők: 

1. a helyi hatóságok rendelkezésére álló pénzügyi források olyan rendszerűek legyenek, 

amelyek kellőképpen rugalmasak és így lehetővé teszik a feladatok költségeinek 

változásával való lépéstartást; 

2. a pénzügyileg gyengébb helyi önkormányzatok védelme szükségessé teszi a pénzügyi 

kiegyenlítési eljárásokat, amelyek célja a potenciális pénzügyi források egyenlőtlen 

elosztásából fakadó hatások korrekciója; 

3. az önkormányzatokra eső államháztartási források önkormányzatok közötti felosztási 

módjáról ki kell kérni a helyi önkormányzatok véleményét; 

4. a helyi szerveknek juttatott állami támogatások lehetőség szerint nem fordíthatóak 

speciális tervek finanszírozására és az állami támogatás nem korlátozhatja az 

önkormányzatok diszkrecionális jogkörét; 

5. beruházási hitelekhez a helyi önkormányzatok a nemzeti tőkepiacon hozzájuthatnak. 

1. A pénzügyi források rugalmasságával kapcsolatban megállapítható, hogy az önkormányzati 

finanszírozási rendszerünket szokás ún. sokcsatornás, bevétel orientált pénzügyi rendszernek is 

nevezni, amiből a bevétel orientált jelzőt a II. fejezet bevezetőjében már áttekintettük. A 

„sokcsatornás" jelző pedig arra utal, hogy az önkormányzatok bevételi szerkezete egy igen 

összetett, különböző jogcímekből származó bevételi struktúrát jelent, amelynek a több lábon való 

állás előnyein túlmenően meg van az pozitív hatása is, hogy az egymástól független bevételi 

formákat eltérő mértékben lehet módosítani, az inflációhoz vagy éppen a megváltozott 

költséghátterükhöz igazítani. Azt mondhatjuk tehát, hogy a jelenleg érvényesülő önkormányzati 

finanszírozási rendszerünk - legalábbis elviekben - megfelel a Charta rugalmassággal kapcsolatos 

elvárásainak. 

2. Ami az önkormányzatok közötti pénzügyi kiegyenlítési eljárásokat illeti azt mondhatjuk, hogy 

igen gazdag ezen a területen is a hazai szabályozás. Ez azt mutatja, hogy a mindenkori kormányzat 

és az önkormányzati pénzügyeket alapvetően befolyásolni tudó országgyűlés komolyan veszi azon 

kötelezettségét, amely szerint valamennyi önkormányzat területén biztosítani kell a 

közszolgáltatások egy standardnak tekinthető minimumát és ez által az alapszolgáltatások, a közel 

azonos életfeltételek biztosítását. Fontos hangsúlyozni, hogy a pénzügyi kiegyenlítési eljárásoknak 

nem az egyenlősdi, nem a valamennyi önkormányzatnak egy azonos szintre hozása a céljuk. Ez 
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már csak abból is következik, hogy az önkormányzatoknak azonosak az alapjogaik, de a 

kötelezettségeik tekintetében már különbözőségeket mutathatnak (Alkotmány 43. § (1) bekezdés). 
Ami a pénzügyi kiegyenlítési eljárások konkrét formáit illeti megemlíthetőek az SZJA megosztási 
szabályai; az önhibájukon kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok kiegészítő támogatásai; a 

tartósan fizetésképtelen helyzetbe került önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel 
visszterhes kamattámogatási rendszere; a cél- és címzett támogatások szabályai, valamint a 

működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatásai.
Ezek közül mind a volumenét és mind a szabályozás érdekességét tekintve külön is érdemes 

foglalkozni az önkormányzatokat összességében megillető SZJA megosztásának rendjével. Ehhez 

példaként a 2005. évi központi költségvetésről szóló 2004. évi CXXXV. törvényt vehetjük, amely 

szerint az önkormányzatokat (települési és megvert együttesen a két évvel korábban bevallott, az 

APEH által településenként kimutatott SZJA 40 %-a illeti meg. A települési önkormányzatok a 

területükre kimutatott SZJA 10 %-át kapják meg alanyi jogon, a fennmaradó 30 % pedig egy igen 

bonyolult elosztási mechanizmus alapján kerül megosztásra a különböző önkormányzatok között. 
Ennek az elosztásnak a lényegét az önkormányzatok ún. adóerő-képessége adja295. De mi is ez az 

adóerő-képesség?
Az adóerő-képesség kifejezés hallatán joggal gondolhatja a pénzügyi joggal részleteiben nem 

foglalkozó személy, hogy valamely személynek, szervnek, intézménynek az adófizetési 
képességére vonatkozó jelképes kijelentésről van szó és nem pedig egy létező, fontos jogi 
kategóriáról. A valóságban azonban az adóerő-képesség a pénzügyi jogi, konkrétan a települési 
önkormányzatok pénzügyeire vonatkozó jogi szabályozás egyik kiemelkedő elemévé vált 1999-től.
Ekkor lépett hatályba ugyanis a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről szóló törvény, 
amely a 20. § (4) bekezdésében említette először a települési önkormányzatok adóerő-képességét, 
mint a költségvetési támogatásukat befolyásoló tényezőt, a részletszabályokat pedig a Tv. 4. számú 

melléklete tartalmazta. Az adóerő-képesség intézményének pénzügyi jogi meghonosítása mind 

államháztartási jogi, mind pedig adójogi (a helyi adóztatási elveket érintő) következményekkel járt, 
de az alapvető változásokat a települési önkormányzatok központi költségvetési támogatási 
rendszerében eredményezte.
Az adóerő-képesség kategória megteremtésének és az önkormányzatok finanszírozási rendszerébe 

illesztésének az volt a célja, hogy ezzel mérsékeljék az egyes önkormányzatok közötti - évről évre 

növekvő - jövedelmi különbségeket. A központi kormányzatnak ugyanis nem csak az a feladata, 
hogy olyan államháztartáson belüli elosztási rendszert valósítson meg, amelyben az önkormányzati 
alrendszer összességében rendelkezik a feladatai ellátásához szükséges pénzekkel, hanem arra is

295 Az adóerő-képesség intézményének alkotmányossági szempontokból is megfelelő voltát a 48/2001. (XI.22.) AB 
határozat állapította meg.
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ügyelnie kell, hogy a több mint 3.000 önkormányzat egyenként is tudja finanszírozni - minimálisan 

a jogszabályok által kötelezően ellátandó - feladatait.
Ezek után nézzük meg, hogy konkrétan mit is jelent az adóerő-képesség és milyen hatással bír az 

önkormányzatok pénzügyeire?
Az önkormányzatok különböző típusú adóbevételekre tesznek szert illetve különböző típusú 

adókból részesednek (belföldi gépjárműadó, SZJA, illetékek, külterületi földek bérbeadásából 
származó jövedelmek utáni SZJA, 6 fajta helyi adó), de ezek közül mind fiskális és mind az 

önkormányzatok gazdasági hátterét, jövedelmi helyzetét meghatározó szempontból csak a személyi 
jövedelemadó és a helyi iparűzési adó bír igazán jelentőséggel. Az SZJA domináns szerepe már a 

kezdetektől nyilvánvaló volt, az iparűzési adó azonban csak a 90-es évek derekától vált igazán 

fontossá, aminek eredményképpen a manapság már évi mintegy 370 Mrd forint körüli összegben 

tervezett helyi adóbevételeknek a közel 85 %-át teszi ki az iparűzési adó296. Ebből a két adónemből 
származó bevételek kerülnek figyelembe vételre az adóerő-képesség megállapítása során, különös 

tekintettel arra, hogy a települések közötti szóródásuk is igen magas (pl. egyes kisvárosok iparűzési 
adó bevétele 100-150-szer magasabb a községek átlagánál).
Az adóerő-képesség intézményének 1999-es bevezetéséig a települések jövedelem különbségének 

mérséklésére még csak az iin. személyi jövedelemadó-kiegészítés szolgált, amely a költségvetési 
törvényekben meghatározott település-típusonkénti minimálisan elvárt szintre egészítette ki az 

SZJA-ban szegény önkormányzatok bevételeit. Ez a rendszer azonban nem volt tekintettel arra, 
hogy a kevés SZJA-val rendelkező önkormányzatok egy része ugyanakkor igen komoly iparűzési 
adóbevételt ért el és ennek ellenére kiutalásra kerültek az SZJA-kiegészítések ezen 

önkormányzatok részére is. Nyilvánvalóvá vált, hogy ez a mechanizmus igazságtalan, mert nem 

részesítette kiegészítésben azokat, akik magas SZJA mellett csekély iparűzési adó bevételekkel 
rendelkeztek, viszont azok kaptak támogatást, akik ugyan alacsony SZJA-val bírtak, de magas 

iparűzési adóbevételt értek el.
Szükségessé vált tehát egy új pénzügyi kiegyenlítési modell kialakítása, amely már nem csak az 

SZJA, hanem az ezen adó szintjét időközben elérő iparűzési adóbevételek nagyságát is figyelembe 

veszi az önkormányzatok részére biztosítandó költségvetési támogatások megállapítása és a 

települések közötti jövedelmi különbségek csökkentése során.
Az új finanszírozási modell központi eleme az adóerő-képesség fogalom, amely a települések 

meghatározott szabályok szerint figyelembe vett SZJA és iparűzési adó bevételének illetve bevételi 
lehetőségének az 1 főre jutó összegét jelenti. Egyszerű a számítás az SZJA esetében, ahol a 

jövedelemadó-bevallásokból rendelkezésre állnak a tényleges adatok és ezekből kiindulva aztán

296 Lásd a 193. oldalon közölt táblázatot.
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már csak egy egyszerű szorzási művelettel kiszámítható a településeket alanyi jogon megillető 

SZJA összege (már korábban említettük, hogy a 2005-ös költségvetési évben ez 2003. évi SZJA 10 

%-a volt). Az iparűzési adó meghatározása azonban sokkal nehezebb feladat, ugyanis az iparűzési 
adóbevétel nagysága attól függ, hogy a település egyáltalán bevezette-e ezt az adónemet, ha pedig 

bevezette, akkor a maximálisan alkalmazható adómértéken belül mekkorát alkalmazott, biztosított- 
e különböző, a jogszabályi kereteknek megfelelő jogcímeken adómentességet vagy 

adókedvezményt. Tehát az iparűzési adóból származó bevétel nem csak az adóalanyok 

gazdálkodási adataitól, hanem az önkormányzat adópolitikájától is erőteljesen függ. Az utóbbitól 
azonban függetleníteni kellett az önkormányzatok kiegészítő támogatását, a pénzügyi kiegyenlítés 

rendjét, mert különben automatikusan az kapná a nagyobb támogatást, amelyik önkormányzat be 

sem vezetette az iparűzési adót. Ezért az iparűzési adónál nem a ténylegesen elért, hanem egy 

potenciálisan realizálható bevétel lesz az adóerő-képesség kiszámításául figyelembe veendő
tényező. Az elvileg realizálható iparűzési adóbevétel kiszámításának a menete már az 1999-es 

bevezetésekor is igen bonyolult volt, az évek folyamán pedig egy sor további „finomításon” ment 
keresztül. A legfrissebb szabályok a 2005. évi költségvetésről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 4. 
számú mellékletében és a 2006. évi költségvetésről szóló 2005. évi CLIII. törvény szintén 4. számú 

mellékletében találhatóak meg. Mindenre ki nem térve az iparűzési adóerő-képesség lényege az 

alábbiakban foglalható össze: a potenciális iparűzési adóbevételt az adóalap 1,4 %-a adja. Ez az 

iparűzési adó törvény szerinti 2 % maximális mértékét tekintve azt jelenti, hogy az alkalmazható 

legmagasabb adómérték 70 %-át tételezi fel, mintegy „várja el” a jogalkotó az önkormányzatoktól. 
Ez más oldalról úgy is felfogható, hogy közvetett módon az önkormányzatokat abba az irányba 

befolyásolja a szabályozás, hogy vezessék be az iparűzési adót területükön, a mértéket tekintve 

pedig legalább az 1,4 % nagyságot írják elő rendeletükben, mert az állam a jövedelem-kiegyenlítési 
rendszerben úgyis ezt tételezi fel, úgyis ezzel számol.
Az iparűzési adó önkormányzati szintű adóalapjának számbavétele során annyira kifinomult már a 

szabályozás, hogy az előző évi adóbevallásokban szereplő összesített adatokat egy sor tényezővel 
növelni illetve csökkenteni kell. Előbbire példa a bevallási kötelezettségüket nem teljesítő 

vállalkozások, mert esetükben az előző bevallásuk adatával kell számolni; a csökkentést pedig, az 

előző év végével megszűnt vállalkozások adóalapjai jelentik.
Abban az esetben, ha egy önkormányzat egyáltalán nem vezette be az iparűzési adót, akkor az ő 

adóerő-képességét a népességszám alapján vele megegyező kategóriába tartozó önkormányzatok 

adóerő-képességének számított átlaga alapján határozzák meg. A tényleges SZJA és az „elvárt” 

iparűzési adóbevétel 1 főre jutó összese adia aztán az önkormányzatok adóerő-képességét.
A jogalkotó 7 fajta település-típusra (lélekszám alapján 3-féle község és 2-féle város, megyei jogú 

város, főváros) külön-külön megállapította azt az 1 főre jutó adóerő nagyságot (25.800 Ft és 38.600
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Ft között ), amit ha nem érnek el a települések, akkor erre a szintre a központi költségvetés 

kiegészíti a pénzügyi lehetőségeiket. Amennyiben pedig több mint 25 %-kal meghaladják ezt a 

szintet, akkor sávosan progresszív módon, 25 - 90 %-ban is csökkentik a központi költségvetésből 
az önkormányzatot együttesen megillető összegeket, de a levonások azért nem haladhatnak meg 

egy, a költségvetési törvény 4. sz. mellékletben meghatározott szintet.

Az adóerő-képesség fenti módon történő figyelembevételének három fontos következménye van:

először is ezzel közvetetten állami támogatási forrás biztosítható és irányítható a nagy 

adókapacitású településektől a kis adókapacitású, támogatandó önkormányzatokhoz. Másodszor - 

függetlenül a jogalkotó által a számításnál becsült iparűzési adókapacitás nagyságától - minden 

önkormányzatot arra fog ösztönözni, hogy ezt a kapacitást (az iparűzési adó alapját) legalább a 

feltételezett kulccsal adóztassák meg, mert ha nem ezt teszik, akkor az állami támogatás lényegesen 

alacsonyabb lesz az egyébkéntinél, hiszen a tényleges adóerejük alacsonyabb lenne a kalkuláltnál. 
Végül pedig, ha bármelyik önkormányzat úgy dönt, hogy az adóerő-képesség képletében 

feltételezettnél magasabb adót vet ki, akkor ezáltal többletbevételre tesz szert, vagyis ezt nem 

„adóztatják” meg azzal, hogy az állami támogatás mértékét csökkentik.

Az adóerő-képesség intézményének bevezetésével tehát igazságosabbá vált az önkormányzatok 

költségvetési támogatási rendszere és könnyebben kezelhető lett a központi kormányzat azon 

kötelessége, hogy a települések a kötelező feladataik ellátásához elegendő pénzeszközökkel 
rendelkezzenek. Ezen előnyök "oltárán" azonban fel kellett áldozni és ezért hatályon kívül kellett 
helyezni a 1990. C. tv-nek helyi adók, a helyi adóztatás alapelvei között említett azon előírását (9. 

§-át), amely szerint az önkormányzat által megállapított helyi adók mértéke és összege nem 

befolyásolhatja a részükre a költségvetési törvényben megállapított állami támogatások jogcímeit 
és mértékeit298. A jövőben abban bíznak az önkormányzatok pénzügyeiért aggódók, hogy a helyi 

adóztatás egyéb alapelvei (pl. a helyi adó az önkormányzat bevételét képezi, tőle az nem vonható

297 Érdekesség, hogy a rendszer 1999-es bevezetésekor még a főváros mutatószáma volt a legmagasabb (20.000 Ft/fő) 
és a megyei városok csak a „második” helyen voltak a 17.700 Ft/fös adatukkal. Ezzel szemben a 2004-es 
költségvetési évben már a megyei városok normatívája a legmagasabb (38.600 Ft) és a főváros a második helyre 
került a maga 36.500 Ft-os értékhatárával. 2005-ben aztán a főváros (38.900 Ft) „visszaelőzött”, mivel a megyei 
jogú városok értékhatára 38.800 Ft lett.
Ezzel a hatályon kívül helyezéssel kapcsolatban fejtette ki Dr. Kiss László alkotmánybíró a már hivatkozott és a VII. 
Fejezetben részletesen bemutatásra kerülő 48/2001. (XI.22.) AB határozathoz fűzött különvéleményében, hogy így 
nyílt meg az út az előtt, hogy a törvényhozó a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok esetében - „a 
feladatokkal arányban álló támogatásra épülő, 44/A. § (1) bekezdés c, pontjában írt alkotmányi szabályozás mellett, 
mintegy azt megkerülve - kialakítsa az önkormányzatok központi pénzellátásának helyi bevételekhez (s nem pedig 
a feladatokhoz) igazodó rendszerét. Azaz az Alkotmány szabályozását figyelmen kívül hagyva átrendezték az 
önkormányzatok pénzellátásának rendszerét, amennyiben az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés c, pontjában írt 
„feladat-alapú" finanszírozási rendszer mellett egy „bevétel-alapú" finanszírozási rendszer alapjait teremtették 
meg. Ezért szükségesnek találta volna a feladat-alapú finanszírozási rendszert fenntartó alkotmányi rendelkezés 
biztosítékául szolgáló Htv. 9. §-a hatályon kívül helyezésének alkotmányossági felülvizsgálatát is. Erre azonban az 
Alkotmánybírósági ellentétes többségi vélemény miatt nem került sor.

298
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el) nem szenvednek sérelmet a helyi pénzügyek időszakosan előtérbe kerülő és részben meg is 

valósuló reformelképzelései kapcsán, még akkor sem, ha egyes helyi adó bevételi források (mint 
az iparűzési adó) rohamos növekedést mutatnak.

3. A Charta azon pontjával kapcsolatban, hogy ki kell kérni a helyi önkormányzatok véleményét az 

önkormányzatokra eső államháztartási források önkormányzatok közötti felosztási módjáról 
kiemelendő, hogy e területen még bőven van javítani valónk. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy 

maga az önkormányzati szféra is egy igen bonyolult, összetett rendszer, amelyben a különböző 

önkormányzati típusoknak is sok esetben egymástól eltérőek az érdekei. így az önkormányzatokra 

jutó államháztartási források megosztásával kapcsolatban is természetesnek kell felfognunk, hogy a 

véleményeik különbözőek. Például a fajlagosan az átlagnál jóval nagyobb SZJA-bevételt 
„produkáló” nagyvárosok, a főváros és kerületei abban érdekeltek, hogy növekedjen az 

önkormányzatok SZJA-részesedése; a kisebb települések pedig az ún. normatív támogatások illetve 

az „önhibás” támogatások kereteit szeretnék bővíteni.

4. A Charta következő pontja értelmében a helyi szerveknek juttatott állami támogatások lehetőség 

szerint nem fordíthatóak speciális tervek finanszírozására és az állami támogatás nem korlátozhatja
az önkormányzatok diszkrecionális jogkörét. Ez az elgondolás abból indul ki, hogy lehetőség 

szerint az önkormányzatok a támogatásokat egységes, normatív alapon kapják, ezzel is biztosítva 

az esélyegyenlőségüket és a lehető legkisebb körre kell visszaszorítani az egyedi, speciális 

támogatási formákat. Már maga a Charta is óvatosan fogalmaz („lehetőség szerint” ne fordítsák a 

támogatásokat speciális tervekre), ami viszont egyértelművé teszi, hogy ez csak a fő támogatás
elosztási elv lehet, és emellett azért óhatatlanul fenn kell maradjanak az egyedi finanszírozási 
megoldások is. A lényeg abban van, hogy a támogatási keretek csak kis részét fordítsák speciális, 
egyedi projektek finanszírozására. Ez az elv a hazai önkormányzati finanszírozási rendben is 

megvalósul, ugyanis az önkormányzatoknak juttatott állami támogatások döntő része normatív 

támogatás formájában, egységes alapon jut el valamennyi önkormányzathoz.

5. A Charta utolsó nem kötélezően alkalmazandó pénzügyi tárgyú pontja azt írja elő, hogy a 

beruházási hitelekhez a helyi önkormányzatok a nemzeti tőkepiacon juthassanak hozzá. Ez
hazánkban is megvalósul, ugyanis az önkormányzatok az Ötv. 88. § (1) bekezdés b, pontja alapján 

egyrészt rendelkeznek a kötvénykibocsátás jogával, másrészt pedig a szabad bankválasztás elvéből 
kifolyólag az általuk kiválasztott hitelintézettől vehetnek fel hitelt a fejlesztési elképzeléseik 

finanszírozására. A kötvénykibocsátás és a hitelfelvétel felső határát 1996-tól az önkormányzatok 

korrigált saját folyó bevételei jelentik, amelyek részletszabályait az V. fejezet mutatta be.
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3. Az önkormányzatok általi jelenlegi adóztatásunk általános jellemzői:
A korábbi tanácsrendszer jellegét, a sajátos állami patemalizmust, a szigorú monolitikus 

egyközpontú, de többszintű hierarchikus személyi és pénzügyi redisztribúciós függőségi 
viszonyokat felváltotta a kiszélesített, önálló döntési jogosítványokkal és feladat- és hatáskörökkel 
felruházott új helyi önkormányzati rendszer, amely a decentralizáció és a szubszidiaritás 

megtestesítőjévé vált. A kétharmados törvények által biztosított, úgymond „bebetonozott” 

viszonylagos függetlenség nyomán a helyi önkormányzatok, mint kvázi önálló hatalmi ágként, a 

centrális hatalom ellensúlyozó, kiegyensúlyozó szerepében jelentek meg.
A politikai, gazdasági, társadalmi és jogi értelemben végbement "rendszer-váltásnak" az 

egyik legfontosabb eredménye volt az új típusú önkormányzati rendszer létrejötte. A politikai 
értelemben biztosított önkormányzati önállóság azonban gazdasági megalapozást is igényelt, 
aminek az a legteljesebb megvalósítása, ha az önkormányzatok bevételeik mind nagyobb részét a 

saját döntéseikkel tudják befolyásolni, nem pedig a bizonytalan központi költségvetési 
támogatásoktól függenek. Az önálló bevétel-meghatározás klasszikus formája az, ha önálló 

adóztatási jogosítványt kapnak az önkormányzatok299. Ez viszont nem egyszerűen adóztatási 
(bevételi) kérdés, hanem súlyában sokkal inkább a politikai jelentősége dominál. Minél nagyobb 

ugyanis a települési önkormányzat gazdasági önállósága, annál kevésbé kiszolgáltatottja a 

központnak. Ez a tény nem a település és a központ (állam) szembeállítását jelenti, ellenkezőleg, ez 

a szerepvállalás értelmes újraelosztását eredményezi: erős (önálló) önkormányzatokra épülő 

társadalmat (államot). Már a rendszerváltás előtt voltak olyan tanácsi bevételi formák (házadó, 
településfejlesztési hozzájárulás, magánszemélyek földadója, lakossági borforgalmi adó, telek 

igénybevételi díj, telek használatbavételi díj stb.), amelyek előképeinek tekinthetők egy ilyen önálló 

adóztatásnak, de ezen adók „helyi” jellege mindig is erőteljesen megkérdőjelezhető volt. A helyzet 
körülbelül úgy jellemezhető, hogy annyiban volt helyi és önálló az akkori adórendszer, amennyiben 

a tanács demokratikus és önkormányzati. A tanácsrendszer idején alkalmazott befizetési 
kötelezettségek az alábbiak miatt nem feleltek meg a modem önkormányzatiság követelményeinek:

- jogi szempontból az volt a probléma, hogy ezek a befizetési kötelezettségek kivétel 
nélkül a törvényi szintnél alacsonyabb jogszabályok által kerültek megállapításra (tvr, Mt rendelet, 
PM rendelet, PM-ÉVM közös rendelet), ezzel szemben az időközben hatályba lépett jogalkotásról 
szóló 1987. évi XI. törvény előírásai szerint törvényi szinten kell szabályozni az adókat, adójellegű

299 Ezek a gondolatok nem újkeletűek. Ennek illusztrálására álljanak Márffy Ede sorai: „Nem szenved kétséget, hogy 
valóságos autonóm közháztartási jogosítványokról nem lehet szó akkor, ha a törvényhozás a budget-joggal 
kapcsolatosan az autonóm közületeknek csakis azt engedi meg, hogy az állam által rendelkezésükre bocsátott 
anyagi eszközöket autonóm alapon utalják ki azokra a célokra, amelyekre azok rendeltetve vannak. Igazi háztartási 
autonómiáról csak akkor beszélhetünk, ha a törvényhozás az autonóm közháztartásokat arra is feljogosítja, hogy 
azok a szükségleteik fedezésére megkívánható bevételeiket önállóan szerezhessék be. Más szóval a közháztartások 
autonóm jogainak a veszélyeztetését kell látnunk abban, ha a törvényhozás az említett közületeknek szükségleteik 
fedeztetésére nem önálló bevételi forrásokat jelöl ki, hanem a szükséges anyagi eszközöket egy összegben az 
államkincstár bevételeiből utalja ki részükre.” Márffy (1937) 27.p.
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kötelezettségeket. Hasonló előírás lépett hatályba 1988-tól az állami pénzügyekről szóló törvény 

módosításával, amely kimondta, hogy adót bevezetni, a mértékét vagy az adóalanyok körét 
megállapítani csak törvényben lehet. Ezek alapján nyilvánvalóvá vált, hogy törvényi szintű 

jogszabállyal kellett rendezni az önkormányzatok javára teljesítendő befizetési kötelezettségeket is, 
amely aztán így már megfelel a fenti és a jogállami követelményeknek egyaránt.

- gazdasági szempontból az volt a kifogás a tanácsrendszerben alkalmazott adókkal, hogy 

döntően a lakosságot terhelték, de azt is egyenetlenül a kiterjedt kedvezmények, mentességek miatt 
és az akkor még alig létező vállalkozásokat alig érintették; valamint problémát jelentett az is, hogy 

áttekinthetetlen, elaprózódott volt az adóztatás és a központi szabályozás rugalmatlansága miatt ott 
sem voltak növelhetőek az ebből származó bevételek, ahol a lakosság teherbíró képessége ezt 
lehetővé tette volna. Szükségessé vált tehát egy egyszerűbb, áttekinthetőbb helyi adóztatás, amely a 

vállalkozásokat is bevonja a helyi terhek viselésébe.
- politikai szempontból negatívumként azt lehetett megemlíteni, hogy a tanácsrendszer 

adói esetében a helyi szint pusztán a központi akarat technikai végrehajtója volt, nem rendelkezett 
önálló jogalkotási jogosítvánnyal (kivételes és minimális volt egyes adómértékek központi keretek 

közötti tanácsok általi meghatározása). Ez a szerep azonban már nem volt összeegyeztethető az új 
típusú önkormányzatisággal. Minthogy maga a tanácsrendszer is a teljes állami függőségben 

(kiszolgáltatottságban) létezett és tevékenykedett, így a hozzá rendelt adórendszer is e 

követelményrendszernek felelt meg. Mindez nem egyszerűen mint jogszabály ütközött az 

önkormányzatiság lényegével (az önszervező helyi hatalomgyakorlással és az ezt alátámasztó 

gazdálkodással), hanem szellemében is túlhaladottá vált, mégpedig oly mértékben, hogy az az adott 
jogi keretek között már nem volt korrigálható.

Ha tehát az utóbb részletezett jogi, gazdasági és politikai szempontokat összegezzük, a 

tanácsi adórendszer tükrében nem lehetett kérdéses az, hogy a tanácsi adók kiigazítására nem volt 
jogi lehetőség, de ellene szólt a gazdasági és politikai racionalitás is. Ebből kifolyólag 

adórendszerünk továbbfejlesztésének útja célszerűen csak az lehetett, hogy az alapjaiban akkorra
már kiépült központi adórendszer a nemzetközi gyakorlatnak is megfelelő helyi adórendszerrel
egészüljön ki. így tehát szükségessé vált az önkormányzati adóztatás gyökeres átalakítása, amihez 

az alapot az Alkotmány módosítása biztosította, amikor is a beiktatott 44/A. S értelmében az 

önkormányzatok jogosulttá váltak törvény keretei között a helyi adók fajtáinak és mértékének a
megállapítására. Ez az alkotmányos felhatalmazás azért bír különleges jelentőséggel, mert ezzel az 

állam megosztotta az adóztatás monopóliumát az önkormányzatokkal. Ugyanezt a felhatalmazást 
ismételi meg a Helyi Önkormányzatokról szóló törvény is 82. szakaszában, de már csak a települési 
önkormányzatokra szűkítve az adóztatás lehetőségét. Ezekre a felhatalmazásokra épülve született 
meg az 1990. C. tv. a helyi adókról (Htv.), amely az adóztatás lehetőségét és nem a kötelezettségét 
teremtette meg a települési önkormányzatok részére (A Htv. egyébként az adóalanyoknak sem
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jelent adófizetési kötelezettséget önmagában. Ehhez is az szükséges, hogy az önkormányzat helyi 
rendeletet, pontosabban adórendeletet alkosson, azaz a jogszabályalkotás kétszintű folyamat, amire 

jelentős hatással vannak még az Alkotmánybíróság döntései is.)
Tehát a Htv-ben levő szabályozás önmagában nem jelent az önkormányzatok számára 

adórendelet alkotási kötelezettséget, a gazdasági helyzetük azonban a gyakorlatban szinte 

rákényszeríti a testületeket arra, hogy éljenek törvényes felhatalmazásukkal. Ha tehát úgy ítélik 

meg a pénzügyi lehetőségeiket, hogy feladataik, céljaik megvalósításához szükséges a helyi 
adókból származó bevétel is, akkor ehhez helyi adórendelete(ke)t alkothatnak. Ez eltér a belföldi 
gépjárműadóra, egy másik önkormányzati bevételt jelentő adóra vonatkozó szabályozástól, mivel 
ott helyi rendelet hiányában is a törvényi adótételt köteles az önkormányzat kivetni. Mivel sokszor 

a belföldi gépjárművek utáni adót is - tévesen - a helyi adók egyik fajtájának tekintik, ezért 
egyértelműen el kell határoljuk ezt a központilag szabályozott adónemet a helyi adóktól.

A hatályos helyi adózásunk alapvető jellegzetességeit az alábbiakban foglalhatjuk össze:
- a helyi önkormányzatok közül a települési és sajátos szabályok szerint a fővárosi és a 

fővárosi kerületi önkormányzatok jogosultak adóztatni. Tehát a közigazgatási középszint, a megyei 
önkormányzatok nem rendelkeznek adóztatási jogosultsággal;

- keretjellegű a törvényi szabályozás, amely kereteket a helyi sajátosságokra figyelemmel az 

önkormányzati rendeletek töltik meg tartalommal (pl. a törvényi kedvezményeket, mentességeket 
az önkormányzatok kötelesek az adóalanyoknak megadni és ezeken felül jogosultak további 
olyanokat is biztosítani, amelyek nem sértik a diszkrimináció tilalmának alkotmányos 

követelményeit illetve megfelelnek a Htv. EU-konform előírásainak). A települési önkormányzatok 

helyi adót megállapító rendeletalkotási joga és az ezzel párosuló felelőssége tartalmilag azonos az 

Országgyűlés adótörvényt megállapító jogával, azzal az értelemszerű eltéréssel, hogy a helyi adó 

csak és kizárólag az adott település lakosságát és vállalkozásait terhelő adózási kötelezettséget 
jelent.;

- a törvény további sajátossága - legalábbis a tanácsi adókhoz képest - az, hogy 

szektorsemleges. Az adóztatás jogával élő önkormányzat képviselőtestülete megadóztathatja a 

település lakossága mellett az ott tevékenykedő vállalkozásokat is, tehát adóalanyok lehetnek nem 

csak a magánszemélyek, hanem a jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezetek is. Bizonyos adóalanyi körre (összefoglalóan talán non-profit szervezeteknek 

nevezhetjük ezeket) speciális szabályok, az ún. feltételes adóalanyiság vonatkozik, néhány adózó 

(pl. az MNB, az ÁPV Rt., stb.) pedig a Htv. erejénél fogva nem alanya a helyi adóknak. Ezek 

tekintetében tehát a törvény korlátozza az önkormányzatok adóztatási jogát.
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- az adótárgyak a törvényben taxatíve meghatározottak (ingatlantulajdon; ingatlanhoz 

kapcsolódó vagyoni értékű jog, amin értendő az önkormányzati tulajdonban levő lakás bérleti joga 

is; munkaerő foglalkoztatása; nem állandó lakosként való tartózkodás; meghatározott gazdasági 
tevékenység gyakorlása), amelyeket a központi adótörvények közvetlenül nem vonnak a 

hatókörükbe. Ezt a kört az önkormányzat nem tágíthatja, tehát, ha adórendeletet alkotna például a 

hazai történeti hagyományokkal is bíró, a közvéleményben rendszeresen felszínre kerülő 

ebtartásról, akkor ez a rendelete túllépne a törvényi kereten és ezért az Alkotmánybíróság 

megsemmisítené azt. Az önkormányzatoknak arra sincs felhatalmazásuk, hogy a központi adókat 
„pótlékolják”, amivel egyúttal biztosítják a központi és a helyi adók megfelelő elkülönítését is.

- érvényesül az adótöbbszörözés tilalma, ami azt jelenti, hogy egy adótárgy után, 
egyidejűleg csak egy helyi adó vethető ki, még akkor is, ha az potenciálisan több helyi adóval is 

lenne terhelhető. Például a magánszemély tulajdonában álló üdülő után lehet építményadót, 
magánszemélyek kommunális adóját és idegenforgalmi adót is kivetni, de egyidejűleg csak az 

egyiket a felsoroltak közül;
- az adómértékek maximalizáltak, ami annyit jelent, hogy az egyes adónemek esetében a 

törvény rögzíti az alkalmazható legmagasabb adótételeket, az önkormányzat pedig eldönti, hogy 

ezen belül milyen konkrét adómértéket állapít meg. Az utóbbi három jellemző legfontosabb célja az 

adózók védelme, mivel az önkormányzatok adó megállapítási joga igen erőteljesen beavatkozik a 

magánszférába és ezt az állam valamilyen keretek között kell tartsa;
- eljárási kérdésekben az Adózás rendjéről szóló törvény előírásait kell alkalmazni, az 

önkormányzat helyi rendeletében csak akkor rendelkezhet eljárási kérdésről, ha ezáltal az adózók 

kötelezettsége, terhe enyhül (például a törvényi előlegfizetési határidőt későbbi időpontra teszi);
- az év közbeni rendeletmódosítás csak a következő év január 1-től léphet hatályba, kivéve 

ha az adózói terheket csökkenti;
- nem közvetlenül a Htv-be tartozó kérdés, de a jogbiztonság érdekében elengedhetetlen és 

a helyi adók működtetésének törvényes garanciáját jelenti az is, hogy az adózók az őket esetlegesen 

ért jogsérelmeket orvosolhatják illetve megkísérelhetik orvosolni. Ennek megfelelően az egyedi 
ügyekben keletkezett, vélt vagy valós jogsérelmek orvosolhatóak a közigazgatási eljárási szabályok 

alapján (fellebbezés a Közigazgatási Hivatalhoz) és adott esetben a másodfokú közigazgatási 
határozatok - egyéb feltételek fennállásakor - még a megyei/fővárosi bíróság előtt is 

megtámadhatóak;
- a beszedett helyi adók összegéről évenként tájékoztatni kell a település lakosságát (sajnos 

a felhasználásukról nem kell beszámolni, pedig ilyen módon - igaz pántlikázott pénzként, ha előre 

meghatároznák a felhasználási jogcímeket - emelhető lenne az adómorál is;
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- a központi adók és a helyi adók harmonizálása olyan módon került biztosításra, hogy a 

társasági adó- és az SZJA-alany vállalkozók a vállalkozás költségei között számolhatják el a 

vállalkozási tevékenységük gyakorlásával összefüggő helyi adókat, valamint, hogy a forgalmi 
típusú adók nélküli adóalapok képezik a helyi adók (iparűzési, idegenforgalmi) alapját;

- a fentiekben ismertetett széles körű adóztatási jog gyakorlása keretében az 

önkormányzatoknak lehetőségük van a helyi adópolitika kialakítására és ezáltal a helyi 
gazdaságpolitikai célok támogatására is.

Megállapíthatjuk, hogy az új típusú helyi adózás, az egyes adónemekre vonatkozó tételes jogi 
szabályozás nem felel meg a dolgozat IV. fejezetében a helyi adókkal szemben megfogalmazott 
elméleti követelmények jelentős részének, mert például nem csak a helyi lakosokat adóztatja, a 

helyi bevételek nem elegendőek önmagukban az önkormányzati kiadások finanszírozására, nem 

küszöböli ki az adóversenyt, jelentős jövedelemkülönbséget idéz elő a települések között, stb. 
Ennek ellenére azonban nyugodtan kimondhatjuk, hogy a helyi adókra vonatkozó hazai 
szabályozás - különösen a jogi kereteit illetően - megfelel a nemzetközi gyakorlatnak és 

mindenképpen komoly előrelépést jelent a tanácsrendszer idején működtetett rendszerhez képest. 
Ezen kívül, ha reálisan értékeljük az önkormányzati adórendszerünket, akkor megállapíthatjuk, 
hogy nemcsak nálunk, hanem más államokban sem valósulnak meg a maguk tiszta formájában és 

teljességében az adóelmélet jeles képviselői (Popitz300, Musgrave301 , stb.) által megfogalmazott 
elvek illetve követelmények. Tehát reális kompromisszum eredményeként foghatjuk fel a jelenlegi
helyi adórendszerre vonatkozó szabályozásunkat, ami nem jelenti azt, hogy ne lennének 

korrigálandó, sőt akár teljesen újragondolandó és gyökeresen átalakítandó elemei. Viszont azt is 

látnunk kell, hogy az adóelméleti követelmények sohasem fognak a maguk teljességében a 

gyakorlatban is megvalósulni, mivel azoktól a jogi szabályozást az aktuális politikai, gazdasági 
lehetőségek és a történeti gyökerek kisebb-nagyobb mértékben, de mindig el fogják téríteni.

4. Az 1990 utáni szabályozás egyes főbb állomásai és stratégiai kérdései
1990-es megalkotását követően a Htv. már közel 20 alkalommal került módosításra. A 

törvény eredeti koncepciója nemcsak a központi hatalom és az önkormányzatok viszonyát illetően 

épített ki garanciákat, hanem az adózókat védő biztosítékokat is tartalmazott, amelyek az 

önkormányzatok túlzott bevételi érdekeltségével szemben védték az adóalanyokat. A 

törvénymódosításokat követően azonban egyre több korábbi központi korlát, adózókat védő 

garancia került lebontásra. Ennek ellenére viszonylag ritka a helyi fiskális szempontok indokolatlan 

érvényesítése.

300 Popitz (1932) 25-40.p. 
Musgrave (1975) 62-65.p.301
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Az új típusú helyi adórendszerben alkalmazott adónemek (építményadó, telekadó, magánszemélyek 

kommunális adója, vállalkozók kommunális adója, idegenforgalmi adó, helyi iparűzési adó) az 

iparűzési adó kivételével az előző rendszerben a helyi tanácsok által kezelt és beszedett korábbi 
„helyi adók” folyományai. Az adók önkormányzati telepítésekor alkalmazott fő szempont az volt, 
hogy teljes „függetlenséget” biztosítsanak és tökéletesen elválasszák a helyi és a központi szint 

közötti adóztatási funkciókat. Annak a lehetősége, hogy a központi adóigazgatás előnyeire, illetve a 

nagyobb központi adóalapra építsenek, mindezt társítva egy pótadóztatási rendszerrel, az akkori 
politikai légkörben elfogadhatatlan volt. A jelenleg alkalmazott helyi adóink az alábbi bevételeket 
eredményezték az önkormányzatoknak 2003-ban (adatok millió Ft-ban)302, amelyek az alábbi %-os 

részarányokat jelentették a helyi adókon és az összes önkormányzati bevételen belül:

Adóbevétel Adóbevétel az összes 
helyi költségvetési 

bevétel %-ában
Adó megnevezése %-a a helyi 

adókban
összege 

Millió Ft-ban

Építményadó 34 098 10,57 1,36
4 476 1,39 0,18Telekadó
6 308 1,95 0,25Magánszemélyek kommunális adója
1 148 0,36 0,05Vállalkozók kommunális adója
3 316 1,03 0,13Idegenforgalmi adó tartózkodás után
1 247 0,050,39Idegenforgalmi adó építmény után

271 995 84,31 10,87Iparűzési adó
Összesen 322 588 100,00 12,89

A régi és az úi helyi adórendszer átmeneti évében. 1991-ben (de legfeljebb 1991. december 31-ig) -
- még hatályban maradtak a tanácsrendszerből „visszamaradt” helyi 

befizetési kötelezettségek, a központilag szabályozott kulcsaikkal, amelyek alacsonyabbak voltak a 

hozzájuk hasonló új helyi adónemek maximális értékeinél. Azok az önkormányzatok, amelyek nem 

éltek az új helyi adófajták bevezetésének a lehetőségével, legfeljebb 1991. végéig még 

beszedhették a tanácsrendszerbeli kötelezettségeket. Azok esetében viszont, amelyek már 1991. 
folyamán megalkották és hatályba is léptették az új adórendeletüket, ettől fogva értelemszerűen már 
nem szedhették be a régi adókat is, tehát - elkerülendő a kettős adóztatást - a régi adókat a tárgyuk 

szerint hatályba lépett azonos kötelezettséggel együtt már nem lehetett alkalmazni.

Az Szja Tv. a helyi adók 1991-es hatálybalépésétől egészen 1994-ig megengedte a 

magánszemélyeknek, hogy az általuk megfizetett helyi adó összegét levonhassák az összevonás alá

303kisebb korrekcióval

302 Dobos-Szelényi (2004) 948.p.
Ez a kisebb korrekció azt jelentette, hogy a lakossági borforgalmi adó és az ún. TEHO külön törvényi feltételek 
nélkül, a Htv. rendelkezése alapján 1991. január 1-ével hatályát veszítette.

303
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tartozó jövedelmeikből, tehát adóalap csökkentő tényezőként vehették azt figyelembe. Ennek az 

volt a feltétele, hogy egyidejűleg költségként nem került elszámolásra a megfizetett helyi adó 

összege. Ezt az adóalap csökkentő kedvezményt aztán sok más kedvezmény egyidejű 

megszüntetésével az SZJA koncepcionális átalakítása során hatályon kívül helyezték.

A vállalkozási tevékenységet folytató magánszemélyek és gazdálkodó szervek költségként 
érvényesíthették és jelenleg is érvényesíthetik a helyi adókat mind az SZJA, mind pedig a társasági 
(korábban vállalkozói) adó rendszerében. Ezen felül 2004-től a sokat vitatott iparűzési adó 25 %-át, 
2005-től pedig már 50 %-át is elszámolhatják további adóalap csökkentő tételként, amennyiben az 

év végén nem áll fenn köztartozásuk és ezt 100 %-ra növelték a 2006-os adóévtől kezdődően.
A Htv. a bevezetését követően néhány éven keresztül preferálta a magánszemélyek kommunális 

beruházásait. A törvényben meghatározott feltételek esetén a helyi adókból le lehetett vonni a 

kommunális beruházások összegét. Ennek az volt a legnagyobb hibája, hogy sértette a 

versenysemlegesség biztosításának követelményét, ugyanis a vállalkozási forma választásától 
függött, hogy ilyen jogcímen érvényesíteni lehetett-e a kedvezményt, mivel csak az egyéni 
vállalkozók alkalmazhatták (ők ugyanis magánszemélynek minősültek ebben a tekintetben), a 

különböző gazdasági társaságok viszont már nem.

A Htv. első szövegezésében a kommunális jellegű adók (magánszemélyek kommunális adója, 
vállalkozók kommunális adója) olyan kötelezettségek voltak, amelyek pántlikázott pénzeket 
jelentettek, mivel csak az infrastruktúra fejlesztésére és a környezetvédelmi feladatok ellátására 

voltak fordíthatók. 1993-tól azonban hatályon kívül került ez a felhasználási kötöttség, amelyet 
nem követett sem az adónemek elnevezésének változtatása, sem pedig a törvényi fejezet 
elnevezésének korrekciója, azaz a „kommunális” jelző ezen adónemek elé illesztése feleslegessé és 

félretájékoztatóvá vált a továbbiakban.

A Htv. 1991-es eredeti szövegezésében - egyfajta biztonságteremtés érdekében - indokolatlanul 
kitágította az adózás alól kötelezően mentesítendök körét, ami élesen szemben állt a helyi adóztatás 

egyik sarkalatos elvével, amely szerint lehetőség szerint a lakosság és a vállalkozások minél 
szélesebb körét vonják be a helyi terhek finanszírozásába. Az utóbbi mintegy 15 év egyik fontos 

jellemzője volt ezeknek a mentességeknek a folyamatos, szisztematikus visszaszorítása, ami 
mindenképpen üdvözlendő adóelméleti oldalról.
Ha visszagondolunk a helyi adókkal szembeni, a dolgozat IV. fejezetében kifejtett sokrétű 

követelményekre, akkor azt mondhatjuk, hogy a jelenlegi helyi adóink csak részben felelnek meg 

azoknak.
Ennek személtetésére nézzük meg az alábbi táblázatot, ahol az idegenforgalmi adónak csak a nem 

állandó lakosok utáni alakzatát értékeljük:
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Hatályos helyi adóink és a helyi adókkal szembeni követelményeknek való megfelelésük

Magánszemélyek 
kommunális adója

Vállalkozók 
kommunális adója

Követelmény
megnevezése Építményadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adóTelakadó

Rugalmas jogalkotás 
lehetősége TeljesítiTeljesíti Teljesíti TeljesítiTeljesíti Teljesíti

Igazodás a gazdaság 
általános állapotához TeljesítiTeljesíti Teljesíti Teljesíti Nem teljesíti Teljesíti

Az adótárgyak helyi 
kötődésűek legyenek Teljesíti Teljesíti Teljesíti TeljesítiTeljesíti Teljesíti

A helyi feladatokhoz 
elegendő bevételek 
biztosítása

Nem teljesíti Nem teljesíti Nem teljesíti Nem teljesíti Teljesíti Teljesíti

Ekvivalencia a bevételek 
és a helyi szolgáltatások 
igénybevétele között

Teljesíti Teljesíti Teljesíti Teljesíti Nem teljesíti Teljesíti

A társadalmi rétegek 
arányos adóztatása Teljesíti Teljesíti Teljesíti Nem teljesíti Teljesíti Nem teljesíti
Stabil, nem konjunktúra
függő bevétel biztosítása Teljesíti Teljesíti Teljesíti Nem teljesíti Teljesíti Nem teljesíti
Összhang a központi
adókkal Teljesíti Teljesíti Teljesíti Nem teljesíti Teljesíti Teljesíti

Értékalapon nem tel
jesíti, m2 alapon 

teljesíti

Értékalapon nem tel
jesíti, m2 alapon 

teljesíti
Egyszerű, olcsó adói
gazgatás Teljesíti Teljesíti Nem teljesíti Nem teljesíti

Nem teljesítiV erseny semlegesség Nem teljesíti Nem teljesíti Nem teljesíti Nem teljesíti Nem teljesíti
Az adóteher közvetlen Teljesíti Teljesíti Nem teljesíti Nem teljesíti Teljesíti Teljesítiérezhetősége
Kismértékű jövedelem- 
rugalmasság Nem teljesíti Nem teljesíti Nem teljesíti Teljesíti Nem teljesíti Teljesíti
Települések közötti adó- 
verseny kiküszöbölése Nem teljesíti Nem teljesíti Nem teljesíti Nem teljesíti Nem teljesíti Nem teljesíti
Csekély 1 főre jutó jöve
delemkülönbség előidézé- 
se a települések között

Nem teljesíti Nem teljesíti Teljesíti Teljesíti Nem teljesíti Nem teljesíti
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Mint a táblázatba foglalt értékelés mutatja (nem vitatva az egyes minősítések 

megkérdőjelezhetőségét), mindegyik alkalmazott helyi adónknak vannak előnyei és hátrányai vagy 

másképpen fogalmazva a helyi adókkal szemben támasztott követelmények csak egy részének felel 
meg mindegyik. Ez alapján tehát kivétel nélkül bírálat érheti valamennyi helyi adónkat, aminek a - 

teljesség igénye nélküli - kifejtésére, az egyes helyi adókra vonatkozó fontosabb jellemzők és 

javaslatok ismertetéséhez kapcsolódva, az alábbiakban kerül sor:

A. az építményadó és a telekadó
A helyi adók tárgykörét tekintve talán a leginkább „hagyományőrzőnek” tekinthetőek a 

vagyoni javak meghatározott köréhez kötődő, ún. vagyoni típusú adók. Ugyanakkor igaz az is, 
hogy bevezetésük a legtöbb vitát váltotta ki, egyfelől igényelve az általános és teljes körű 

vagyonadóztatást, másfelől vitatva még az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni jellegű adóztatást is. 
Ezek az úgynevezett vagyoni típusú adónemek, vagyonadók - különösen hosszú távon - jelentős 

bevételi potenciált jelenthetnek az önkormányzatok számára.
Joggal vetődik fel a kérdés, hogy ennek ellenére nálunk mégis miért realizálnak a települések 

nem túl sok bevételt ezekből az adótípusokból? A választ a sajátos hazai viszonyok, a 

lakóingatlanok adóztatásától való félelem illetve tartózkodás adják, amely következtében a lakás 

céljára szolgáló építményeket csak a települések csekély hányada adóztatja. Annak ellenére, hogy a 

törvényi szabályozás az adóalapot alternatív módon, az építmény m2-ben meghatározott hasznos 

alapterületében vagy pedig az építmény úgynevezett korrigált forgalmi értékében határozza meg, a 

gyakorlatban az önkormányzatok szinte kivétel nélkül csak a természetes mértékegységben
megállapított adóalapot felhasználva vetik ki a vagyonadókat. Ennek egyszerűen az az indoka, 
hogy az egyetlen információ, ami az adó alapjára vonatkozóan az önkormányzatok számára 

rendelkezésre áll, az építmények, telkek m2-ben meghatározott területe. A m2-ben meghatározott 
adóalappal, az önkormányzatok számára az alapterületek nagyságáról rendelkezésre álló 

információk korrektségével azonban komoly problémák vannak, ami a magyar valóság ismeretéből 
vezethető le.

De miről is van szó ebben az esetben? Nos, a mai napig hatályos az a különböző, egymást 
felváltó jogszabályokban304 évtizedek óta folyamatosan megfogalmazott előírás, amely 

meghatározza azt a „méltányolható lakásigényt”, pontosabban szobaszámot, amit a lakóingatlanba 

beköltöző személyek számától függően úgy lehet építeni, hogy még jogosultak legyenek az építők a 

szociálpolitikai kedvezményre, a kedvezményes kamatozású hitelintézeti illetve munkáltatói 
kölcsönre és a lakásépítéshez, lakásvásárláshoz kapcsolódó egyéb támogatási formákra. Ahhoz,

304 A jelenleg hatályos szabályok a Lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (1.31.) Korm. rendeletben 
találhatóak meg.
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hogy az építtetők ne lépjék túl a kedvezmények igénybevételére jogosító fenti határt, arra 

kényszerülnek, hogy vagy az igényeiknél kevesebb szobaszámú ingatlant építsenek vagy pedig - 

legalábbis papíron - a ténylegesnél kevesebb szobát szerepeltessenek a tervrajzon, az építési illetve 

használatbavételi engedélyen. A gyakorlatban az utóbbi megoldást alkalmazzák általában, és ezzel 
már el is érkeztünk az adózási következményekhez. Ugyanis mentesek az építményadó alól az 

ingatlanok lakószobának nem minősülő, huzamosabb emberi tartózkodásra nem alkalmas ún. 
kiegészítő helyiségei (szárító, mosókonyha, lomkamra, hobby szoba, stb.), amelyekkel viszont - a 

kedvezmények elnyerése miatt - nagyon gyakran találkozni lehet - a valósággal nem mindig identis
- építési dokumentációkban. Ennek következtében például egy 200 m2 alapterületű ház akár 

harmada is kívül kerülhet az adóztatás keretein, ami miatt meggondolandó egy - az adózást - és 

támogatásokat is magába foglaló - moratórium keretében meghirdetett, szankció nélküli 
pótbejelentés alkalmazása, mivel ennek következtében a valóságnak megfelelő adóalapokat 
ismerhetnék meg a helyi adóhatóságok.

A Htv. 1991-es hatályba lépésekor a legtöbb önkormányzat megszüntette az ingatlanok 

tanácsrendszerbeli adóztatását és helyette nem élt az új szabályozás adta adóztatás lehetőségével, 
ezzel is politikai támogatást, népszerűséget szerezve magának. Ugyanakkor az évtized végére a 

helyi bevételek növelésének kényszere miatt ismét előtérbe került az ingatlanok adóztatása. Sok 

önkormányzat vetett ki területalapú építményadót (általában a nem lakossági, illetve nem lakáscélú 

ingatlanokra) és kommunális adót (a lakásokra). A mai gyakorlat igazságtalanságával maguk az 

alkalmazók is tisztában vannak, hiszen az ingatlan léte, de még a területe sincs összefüggésben sem 

a bennük lakók, az azt használók „fizetőképességével”, sem az általuk igénybevett helyi 
közszolgáltatások ekvivalencia elvet tükröző mennyiségével. Úgy tűnik, hogy az építmény- és 

telekadó erőteljesebb hazai elterjedése hiányának legfontosabb oka az, hogy helyi adórendszerünk
- sok országétól eltérő módon - nem ismeri a kötelezően bevezetendő helyi adók intézményét, 
mondjuk olyan módon, mint a belföldi gépjárművek utáni adónknál. Ez a megoldás oda vezetett, 
hogy az önkormányzataink mintegy egyötöde semmilyen helyi adót nem vezetett be, de még a 

legnagyobb települések is meglehetősen eltérő adópolitikát folytatnak az ingatlanok adóztatását 
illetően.

A vagyoni típusú adók kritikus jellemzéséhez kapcsolódóan említést kell tenni arról is, hogy 

a Htv. egyik fontos korábbi garanciális előírása értelmében a hatályukat vesztett tanácsrendszerbeli 
jogszabályok alapján, a korábban jogerős határozattal egyedileg engedélyezett kedvezmények, 
mentességek a régi kötelezettségekkel együtt vesztették hatályukat az új adók hatályba lépése 

napján. Ez alól egyetlen kivételt jelentett az új építésű lakásokra megállapított házadómentesség, 
amely annak (akár 10 éves) lejártáig - mintegy szerzett jog - hatályos és biztosítandó volt. Az ilyen 

típusú házadómentesség legkésőbb 1992. december 31-én volt biztosítható, tekintve, hogy a
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► házadóról szóló jogszabály legtovább eddig maradhatott hatályban. Az önkormányzati adóztatást 
gúzsba kötő és az adózók között erőteljesen differenciáló fenti szabályt egy 1993-as évközi 
törvénymódosítás úgy szűkítette, pontosította, hogy csak az építményadó fizetési kötelezettség alóli 
mentesítést eredményezhetnek a korábban kiadott házadó mentességek, tehát annak már nem volt 
akadálya, hogy a - jóval kisebb terhet jelentő - magánszemélyek kommunális adójával azért 
terheljék az érintetteket. Egy újabb, 2003. január 1-től hatályos módosítással pedig teljesen 

megszűnt ez az áthúzódó házadómentesség, mivel a Htv. - észlelve, hogy lejártak a korábbi, 
leghosszabb időre engedélyezett mentességek is - ettől kezdve már építményadóval is engedi 
adóztatni a korábban határozott idejű házadómentességben részesülőket. A szabályozás fenti 
egységesülését csak üdvözölhetjük, mivel komoly feszültségeket okozott és az igazságosság 

követelményének érvényesülését is akadályozta az, hogy míg például egy 1990-ben épült és 

házadómentességet kapott családi házat nem lehetett építményadóval adóztatni, addig egy 1993-ban 

- akár közvetlenül mellette - építettet és használatba vettet pedig már igen. Viszont látni kell, hogy 

a korábbi módosításra nem volt jogi lehetőség a szerzett jogok, a szerzett házadómentességek 

tiszteletben tartására ügyelő alkotmányos kötelezettség miatt, tehát e tekintetben nem a jogalkotó 

elkésett reagálásáról van szó.
Az ingatlanok adóztatására a jelenlegi helyi adórendszerünkben az alábbi hat formában

kerülhet sor:
a, építmények értékalapú
b, építmények területalapú
c, építmények, önkormányzati lakások kommunális
d, idegenforgalmi ingatlanok területalapú
e, beépítetlen belterületi telkek értékalapú és
f, beépítetlen belterületi telkek területalapú adóztatása útján.

A természetes mértékegység, az alapterület alapján történő fentiekben már kritizált adóztatás 

helyett szakmai szempontból inkább az értékalapú vagyoni típusú adóztatás javasolható, amely 

alkalmazásának lehetőségét, az azt gátló problémákat és azok kiküszöbölésének eszközeit az 

alábbiakban tekintjük át:
Az értékalapú ingatlanadónak a gyakorlatban három alapvető formája ismert: az egységes adó, a 

telekérték (vagy osztott) adó és az értékkategóriákként kivetett egy összegű adó.

1. egységes adó:
A legtöbb helyen az ingatlanadó egységes kulccsal adóztatja a telket és az épületet. E rendszer 

kapcsán azonban fel kell hívni a figyelmet az USA-ban néhány évvel ezelőtt emiatt lezajlott ún.
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adólázadásokra , amelyek miatt több tagállam parlamentje kénytelen volt korlátozni az 

ingatlanadó automatikus növekedését. Ezek a korlátozások érintették az adóalap (az ingatlanérték) 

növekményét, úgy, hogy például az aktuális ingatlanérték nem lehet több, mint az előző évi érték 

105 %-a. A probléma hátterében az állott, hogy a gazdasági növekedés idején az ingatlanok értéke 

és a helyi ingatlanadó-bevétel radikálisan megnőtt, de ezekkel párhuzamosan az önkormányzatok 

nem csökkentették az adókulcsokat.
2. telekérték adó:
A legfontosabb különbség az előző adóforma és a telekérték-adó között az, hogy ez elválasztja 

egymástól a telek és az építmény adóját, magasabb adókulcsot állapít meg a telekre és 

alacsonyabbat vagy semekkorát az építményekre. A telek, a föld kínálat általában nem változik 

(kivéve a település körüli mezőgazdasági földek belterületté nyilvánítását), míg az építmények 

mennyisége a befektető döntésétől függ. Az építményekre kivetett adó egyfajta büntetésnek is 

tekinthető, amely a fejlesztést, az épület beruházást sújtja. Éppen e felismerés miatt alkalmazza 

meglehetősen sok - az épület beruházásokat visszafogni szándékozó - ország (többek között 
Ausztrália, Új-Zéland, Japán és Dánia306) ezt az adónemet. A telkekre kivetett adó másik nagy 

előnye az, hogy a vertikális kiegyenlítő hatása nagyobb. Például egy tízemeletes, százlakásos 

lakótelepi ház esetén a telek értékének egy-egy háztartás csak az egy százalékát fizetné, míg egy 

kertes háznál a tulajdonos egyedül viseli a teljes adót. Magyarországon, ahol nincs nagy 

hagyománya az értékalapú adóztatásnak, a pusztán a telkeket terhelő adónak jelentős 

adminisztrációs előnyei lennének. A telkekről szükséges információk ugyanis a Földhivatalokban 

elérhetőek, míg az építmények fizikai jellemzőiről egyelőre közel sem teljes, de még inkább a 

valóságtól eltérő adatbázis található csak meg a települések Építési Hatóságainál. Viszont a 

telekérték-adó alkalmazásakor több probléma is felmerülhet az építmény nélküli telek értékének 

meghatározásakor. Például a közművek (víz, csatorna, gáz, elektromos hálózat) benne foglaltatik-e 

a telek értékében vagy nem? A másik nagy probléma abból fakad, hogy ha az adóbázist szűkebbre 

szabják, akkor magasabb adókulcsot kell megállapítani ugyanakkora bevétel biztosításához. Éppen 

ez a magasabb adókulcs teszi a tiszta telekérték-adót meglehetősen ritkává. Ezért azt az adót, amit 
„ésszerű” kulcs mellett egy pusztán a telkeket magában foglaló adóbázison nem lehet beszedni, az 

építményekre kivetett alacsonyabb adó formájában próbálják megszerezni. Ezeken túl egy további 
problémája is lenne nálunk a telekérték-adónak: a jelenleg hatályos szabályozás szerint nem hogy 

magasabb kulccsal nem lehet adóztatni a telket, hanem a Htv. kifejezetten mentesíti is az adó alól 
az építmények alatti területet, telket, ha az nem haladja meg a település rendezési tervében 

meghatározott vagy ennek hiányában a helyben szokásos területnagyságot.

305 Szalai Ákos: Az értékalapú ingatlanadó Magyarországpn. Magyar Közigazgatás, 2001/4. 24.p.
306 Szalai (2001) 26.p.
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3. értékkategóriákként kivetett egyösszegű adó
Ennél az Angliában alkalmazott megoldásnál az ingatlanokat értékük alapján különböző 

„értékosztályokba” sorolják és az értékelés pusztán az ingatlan értékkategóriáját és nem a pontos 

becsült értékét tartalmazza307. Az önkormányzatok ezt követően az adót egy összegben vetik ki a 

különböző osztályokra a rájuk megállapított mérték szerint. Ennek a megoldásnak három fontos 

előnye van: egyrészt ennek révén el lehet kerülni az ingatlan értéknövekedéssel azonnal együtt járó 

adónövekedést, másrészt valószínűleg az adózók könnyebben fogadják el ezt az értékelési 
módszert, amely csak az értékkategóriát határozza meg és ezáltal csökkenteni lehet a jogviták 

várható számát, végül pedig az adminisztrációs költség, az értékelés költsége is csökkenthető, mivel 
nem kell a pontos érték meghatározására törekedni. Az újraértékelés sem olyan fontos, mint a többi 
előbb említett esetben, csak akkor van rá szükség, ha az egyes ingatlanok egymáshoz viszonyított 
áraiban jelentős változás történik. Az egységes adó esetén akkor is mindenképpen újra kell 
értékelni, ha az árarányok ugyan nem módosultak, de az árak jelentősen emelkednek.
Természetesen ennek a formának is megvannak a maga hátrányai. Az egy összegű adó miatt 
jelentősen nagyobb vagy kisebb adót kell fizetni az értékkategóriák határának közelében, aszerint, 
hogy a határ alá vagy fölé kerültek. Ennek kiküszöbölésére szolgál az, ha viszonylag alacsony 

mértékben növelik meg az egyes kategóriák között az adót, ami viszont jelentős regresszivitást 
eredményez.

A mai hazai gyakorlat leginkább ennek az ingatlanadó-formának (értékkategóriára kivetett) felel 
meg, mivel a legtöbb önkormányzat - egyszerűsége és alacsony adminisztrációs költsége miatt - 

igaz nem építmény- vagy telekadót, hanem egyösszegű kommunális adót vet ki az ingatlanokra. 
Ezért a továbbiakban az értékkategóriák szerint kivetett ingatlanadó egyes részletszabályait
tekintjük át.
A hatályos magyar szabályozás az ingatlan tulajdonosát tekinti adóalanynak az építmény- és a 

telekadó esetében, míg a kommunális adónál a magánkézben lévő ingatlanok tulajdonosát, illetve a 

nem magán ingatlanok bérlőiét. A legtöbb adórendszer a magyarhoz hasonlóan a tulajdonosra 

terheli az adót, de van ellenpélda is. Mint már megemlítettük az adót Nagy-Britanniában a bérlő 

fizeti vagy Franciaországban is van olyan ingatlanadó, amelyet a bérlők fizetnek308.
Az adóalap meghatározásakor az egyik legfontosabb kérdés az, hogy a nem lakossági ingatlanokat 
szintén adóalapnak tekintsük-e? Ez természetesen a gazdasági társaságok kereskedelmi, ipari 
ingatlanait érintené. E kérdés kapcsán két markáns, egymással ellentétes álláspont fogalmazódik 

meg. Azok, akik az egységes adóztatást támogatják, azt állítják, hogy ez a rendszer segíti elő a

307 Szalai (2001) 27.p. 
Smith-Squire(1987) 18.p.308
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leginkább a hatékony ingatlanhasználatot, hiszen az egységes adókulcs esetén a tulajdonosok a 

használat módját nem fogják pusztán azért megváltoztatni, hogy csökkenthessék az adót. Azonban 

ez az elvárás ritkán teljesül a gyakorlatban: majdnem minden adórendszer magasabb kulccsal 
adóztatja az üzleti ingatlanokat. A másik ellenérv az adó lehetséges exportjára és az adóversenyre 

hivatkozik. A nem lakossági ingatlanok tulajdonosainak általában nincs helyben szavazati joguk, 
tehát ez ’’’adóztatás képviselet nélkül”, ami a képviselők elszámoltathatóságát is gyengíti. 
Ugyanakkor a helyi közszolgáltatásokat nem csak a helyi lakosság fogyasztja, tehát az üzleti 
szférának is hozzá kell járulnia a helyi költségekhez. Az üzleti ingatlanokra kivetett adót a 

vállalkozók a fogyasztókra hárítják át, és ezáltal jelentős részben exportálják. Itt nincs különbség az 

ingatlanadó és az iparűzési adó között, az exportálás feltételei is hasonlóak.

Az adóalappal kapcsolatban a másik súlyos kérdés a telek és az építmény értékének azonos 

kezelése. Amennyiben a telkekre magasabb adót kívánnának kivetni, erre két lehetőség kínálkozik: 
az építményekre vonatkozónál magasabb adókulcsot alkalmaznak a telkekre vagy az adóalapot 
határozzák meg eltérő módon.
Az egyes ingatlankategóriák értékhatárait célszerűen a központi kormányzattal szemben a helyi 
önkormányzatok határozzák meg, mivel ők sokkal pontosabban képesek a helyi közösségekben 

megjelenő árakhoz igazítani az értékkategóriákat.

Az értékelés az ingatlanadózás legsebezhetőbb pontja, amelynek legfontosabb feladata talán nem is 

a pontos érték meghatározása, hanem az, hogy a különböző ingatlanok értékelésekor biztosítsa az 

egyenlőséget az egyes ingatlanok között. Ezen feladat megoldására három alapvető technikát 
dolgoztak ki: az ingatlanok értékelése épülhet a piaci értékre, az éves bérleti értékre és a vételi 
értékre. A piaci értékre építő technikát tekintik a leginkább igazságosnak, hiszen minden ingatlant 
azonos időben értékel, és mindegyiket azon az értéken, amelyet a leghatékonyabb használat esetén 

kapni lehetne érte. A legmagasabb elérhető ár ugyanis, amelyet ez a technika becsül, azt feltételezi, 
hogy annak a vásárlónak a tulajdonába kerül, aki a lehető leghatékonyabban használja. 
Mindenképpen meg kell határozni az ún. határnapot is, vagyis azt az időpontot, amelynek árait az 

értékeléskor figyelembe veszik, az árak ugyanis időről-időre változnak. A piaci érték alapú becslés 

esetén mindenképpen nagy terjedelmű adatbázist kell összeállítani, amely tartalmazza a valóban 

piaci alapon kialakuló árakat, bérleti díjakat és építési költségeket. Ez a mechanizmus követeli meg 

a legképzettebb adminisztrációt és a legmodernebb technikai felszerelést. Mindezt úgy tekinthetjük, 
mint az értékelés igazságosságának és pontosságának költségét.
Az éves bérleti érték esetében az adóalapot az aktuálisan kialakuló vagy becsült éves bérleti díj 
alapján számítják. Ez a megoldás csökkenti az értékelés költségét (sok ingatlan értéke pontosan
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ismert lehet a bérleti szerződésekből) és a bérbe adott ingatlanok tulajdonosai is könnyebben 

elfogadják ezt a megoldást, hiszen itt egy, a valóságban is megjelenő pénzfolyamot adóztat az 

önkormányzat. Ugyanakkor meglehetősen nehéz kiszűrni a nem valós (bennfentes) bérleti díjakat. 
A bérleti értékre alapuló megközelítés azokban az államokban309 (Nagy-Britannia, Franciaország) 
terjedt el, amelyekben a lakásbérlet általánosnak tekinthető.
A vételi érték alkalmazása kuriózumnak minősül, egyedül Kaliforniában használják. Ez 

meglehetősen barátságtalan az újonnan letelepülőkkel szemben, akik az ingatlanuk aktuális vételi 
értéke után kell fizessék az adót. Ez a három módszer közül a legkevésbé igazságos, hiszen például 
5 %-os éves infláció idején két teljesen hasonló ingatlan adóértéke között akár több mint 
százszázalékos eltérés is lehet, ha az egyiket tíz évvel később vásárolták. Ugyanakkor az összes 

közül ez a megoldás a legegyszerűbb, újraértékelésre sincs szükség, pusztán az eladási ár 

„valóságtartalmát” kell vizsgálni. A vételi érték alapú becslés a nyugdíjasokat kedvezményezi, 
hiszen ők lényegesen ritkábban adják-veszik ingatlanaikat, ezért általában a régebbi érték után 

adóznak.

Az ingatlanadó kapcsán az egyik legfontosabb kérdés az, hogy miiven kedvezményeket 
alkalmazunk. A központi kormányzat és a helyi önkormányzatok különböző társadalmi csoportok 

számára kedvezményeket akarnak biztosítani. Az adókedvezmények kapcsán két kérdést kell 
megválaszolni: milyen elvek szerint választjuk ki a kedvezményezett csoportokat és ténylegesen 

milyen kedvezményeket biztosítunk a számukra.
A beépítetlen telkek tekintetében a világ adórendszereit két nagy csoportra oszthatjuk. Az egyikbe 

tartoznak a latin-amerikai országok, amelyek az üres ingatlanokat alacsonyabb összeggel 
adóztatják, mondván, hogy ezek használói, tulajdonosai nem fogyasztják a helyi 
közszolgáltatásokat. A másik nézet szerint az üres telek nem más, mint az erőforrások pazarlása, 
illetve gyakran a spekuláció formája, tehát a tulajdonosokat arra kell ösztönözni, hogy fejlesszék a 

tulajdonukban álló területet. Ennek az ösztönző mechanizmusnak része az a büntetés, amelyet a 

beépített ingatlanokhoz képest magasabb adó formájában a nem használt területekre vetnek ki. A 

hazai telekadóra vonatkozó szabályozás az utóbbi típusba tartozik.
Az állami tulajdonban lévő ingatlanok a legtöbb helyen mentesek az adó alól, mondván, hogy az 

ezekre kivetett adó egyszerűen a különböző kormányzati szintek közötti transzfer lenne. 
Ugyanakkor sok szakértő amellett érvel, hogy ezek adóztatása elősegítené a hatékony 

földhasználatot a kormányzat esetében is.

309 Smith-Squire (1987) 18.p.
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Szociális kérdések figyelembevétele is indokolt az adókedvezmények biztosítása során, ami úgy is 

megnyilvánulhat, hogy bizonyos jövedelemszint alatt nem kell, vagy csak csökkentett ingatlanadót 
kell fizetni, illetve bizonyos társadalmi csoportok (rokkantak, nagycsaládosok, stb.) jövedelemtől 
függetlenül mentesülhetnek. Az előbbi problémásnak tűnik a fekete gazdaság és a nem mérhető 

jövedelmek közismert aránya miatt. Ezért a nyugati világban elterjedt jövedelemhez kötött 
mentességek nálunk nem alkalmasak arra, hogy egyszerre részesítsék kedvezményben a valóban 

rászorulókat és zárják ki a támogatottak közül a Jövedelemeltitkolókat”. Ezért hazánkban jelenleg 

csoportos célzással célszerű néhány társadalmi csoportot jogosulttá termi, például az időseket 
bizonyos korhatár felett, a munkaképteleneket vagy a három és többgyermekes családokat.
Az alacsony értékű ingatlanok mentességét fontos biztosítani, mivel az utánuk befolyó adó 

minimális, a kivetés költsége azonban átlagos, sőt a beszedésé, végrehajtásé valószínűleg átlag 

fölötti.

Az adókedvezmények biztosítása két konkrét formában valósulhat meg. Az egyik az adóalapot, az 

ingatlanértéket, a másik a fizetendő adót csökkenti. Az adóalap csökkentése komoly problémákat 
okozhat, ha megváltozik a tulajdonos és ezzel megszűnik a kedvezmény. Ezt az ingatlanok 

évenkénti újraértékelése küszöböli ki, amely viszont költségigényes megoldás. A fizetendő adóból 
adott kedvezmény vagy mentesség elméletileg lehet teljes mentesség, a fizetendő adó százalékában 

meghatározott részleges kedvezmény vagy részleges összegszerű kedvezmény, amely az 

alacsonyabb értékű ingatlanoknak nagyobb könnyítést jelent, de roppant érzékeny az inflációra. A 

jelenlegi magyar szabályozás eleve meglehetősen széles kört mentesít az ingatlanadó alól, amelyek 

nagy része (pl. a közszolgáltató vállalatok) nagy értékű ingatlannal rendelkezik. Éppen ezért nem 

tűnik szerencsésnek e kör további túlzott bővítése.
Az adófelfüggesztés biztosítása310 is kedvezménynek minősül, amikor a meghatározott 
kedvezményezetti körbe tartozó adózó az adófizetés elhalasztását kéri és a be nem fizetett adót
aztán az ingatlanára terhelik és évről-évre (nem büntető) kamattal növelik. Az elmaradt adótartozás 

és a kamatok megfizetésére akkor kerül sor, amikor az ingatlant eladják, öröklik vagy más módon 

tulajdonost cserél. A rendszer legfontosabb hátránya az, hogy a helyi önkormányzatok bevétele 

bizonytalanná válik. Nem tudják, hogy az adott évben hányán fognak adóhalasztást kérelmezni, és 

éppen ezért érdemes a jogosultak körét a lehető legszűkebben meghatározni (pl. idősek, rokkantak).

Az értékalapú ingatlanadó bevezetésének egyik korlátiát a helyi igazgatás jelenti, mivel a helyi 
apparátus nincs felkészülve az értékalapú adóztatásra. A problémák egy része a központi

310 Ennek megfelelő szabályozást vezettünk be 2004-től hazánkban is, amelynek működéséről még nem állnak 
rendelkezésre értékelhető adatok.
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szabályozás hiányosságaiból fakad, míg másik forrása a tapasztalatok hiánya. A forgalmi érték 

megállapítása a központi probléma., mivel sem az önkormányzatoknak nincs elegendő 

szakemberük arra, hogy a teljes ingatlanállományt viszonylag rövid idő alatt felmérjék, sem a 

központi kormányzattól nem kapnak megfelelő információt az értékeléshez. Mindenképpen egy 

értékelési törvényt kellene megalkotni, annak érdekében, hogy az önkormányzati helyszíni 
adatfelvétel és értékelés lehetővé váljék.

Az értékalapú ingatlanadó bevezetése esetében minden adózó abban lesz érdekelt, hogy 

fellebbezzen és aztán a bíróság előtt vitassa a megállapított értéket, az adóalapot és ezáltal a 

fizetendő adó összegét. Amennyiben ezzel következmény nélkül lehet élni, akkor az önkormányzati 
határozatok tömeges megtámadására lehet számítani. Ettől távol tartó módszer lehetne például, ha 

az adóalapként nyilvántartott érték visszahatna az ingatlanért valóban elkérhető vételárra (ún. 
golfpálya-szabály: az adózó köteles az önkormányzat kérésére a felbecsült illetve az adóztatás 

alapjául szolgáló értékért neki eladni az ingatlant) vagy ha az adózó szempontjából sikertelenül 
zárult a jogvita, akkor az jelentős költséget (emelt összegű illetéket) jelentene a számára.

Nem csak az értékalapú, hanem bármilyen helyi adóztatás súlyos gondja nálunk, hogy jelen 

pillanatban nem megoldott a magánszemélyek adótartozásának behajtása, 
adótartozások nagy része a vállalkozásoknál halmozódik fel, ami megkönnyíti a behajtást, mivel 
ezek bankszámlával, ingatlanokkal, jármüvekkel és egyéb ingóságokkal rendelkeznek, amelyekre 

végrehajtási eljárást lehet kezdeményezni. Azonban a magánszemélyek banki adatai az 

önkormányzatok előtt ismeretlenek és nem mindig van megfelelő végrehajtás alá vonható ingó 

vagyonuk. Elő kell segíteni, hogy a nem fizető tulajdonosok ingatlanait és ingóságait hatékonyan 

megterhelhesse az önkormányzat. Látni kell ugyanakkor, hogy - ahol eddig nem alkalmaztak 

ingatlanadót - a nagyobb adózói létszám nagyobb apparátus felállítását is szükségessé teheti, ami 
kapcsán a költség-haszon elv alapján mérlegelni kell a bevezetést, a bevezetendő adók mértékét.

Szerencsére az

Megállapítható, hogy technikailag az ingatlanok adóztatása csak önbevallással indulhat a jelenlegi 
szabályaink alapján. Hiába rendelkeznek az önkormányzatok adatokkal az ingatlanok 

tulajdonjogáról, paramétereiről vagy értékéről, amíg az ehhez szükséges adatokat az adózó nem 

vallja be, addig az adókötelezettség és az adóalap megállapítása nem lehetséges. A más 

országokban alkalmazott önfkormánvzati) helyszíni értékfelmérésre nálunk csak az adóellenőrzés 

keretében kerülhet sor, ha az adózó egyáltalán nem is nyújt be adóbevallást vagy hiányosan nyújtja 

azt be vagy az adóhatóságnak (önkormányzati jegyzőnek) alapos gyanúja van, hogy az nem valós 

adatokat tartalmaz.
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Sajátos problémaként jelentkezik hazánkban az adatvédelem is és ezért az adathiány is nehezíti az 

értékalapú ingatlanadóztatást. Az egyik legfurcsább szabályozás az, hogy az Illetékhivatalok 

hatáskörébe tartozó és általuk felmért ingatlanértékekhez az önkormányzatok nem férhetnek hozzá, 
az ingatlan értékadatokat az illetékhivatalok nem adhatják ki az önkormányzatok számára, mivel ez 

az adótitkot sértené. Ugyanakkor az ingatlanok értékéről (adó- és értékbizonyítvány) a helyi 
önkormányzatok adnak ki igazolást hagyatéki, bírósági és egyéb ügyekben, amit aztán az 

Illetékhivatal felülvizsgálhat, de ezek általában csak a rosszabb minőségű ingatlanokat fedik le, és 

szociális okokból gyakran azokat is alulértékelik az önkormányzatok. Fontos lenne, hogy az 

illetékhivatalokat törvény hatalmazza fel (kötelezzed arra, hogy az önkormányzatokat az
összehasonlító árakkal ellássák és az értékelőik vegyenek részt az értékelésben. Másrészt, mivel a 

földhivatalok és az önkormányzat közötti viszony városról városra változik, így a központi 
szabályozásnak kellene arra kötelezni a földhivatalokat, hogy a teljes tulajdonosi listát
(elektronikus formában isi az értékelés idején átadják, és ezt követően minden 

tulajdonosváltozásról is értesítsék az önkormányzatot.

Kérdéses nálunk, hogy az ingatlanok értékadatai nyilvánosságra hozhatóak-e valamilyen módon? 

Az ezt lehetővé tevő központi szabályozás azért is lenne különösen fontos, mert ezáltal 
csökkenthető a késztetés, hogy „alábecsült” értékeket tartalmazó adóbevallásokat nyújtsanak be az 

adózók. Mindezen túl, ennek révén tudnák az adófizetők felmérni, hogy mennyire pontosan, 
egységesen dolgozik az ingatlanok értékét megállapító szervezet.

Az értékalapú adóztatás előnyeinek, hátrányainak, akadályainak fenti ismertetését követően az 

alábbiakban foglaljuk össze egy javasolt hazai értékalapú ingatlanadó fóbb elemeit:
1. Nyilvánosság. El kell érni, hogy az egyes ingatlanok adószempontból becsült értéke nyilvános 

legyen, lehessen. Ez nem csak azért fontos, hogy ezzel lehessen csökkenteni az adóelkerülést, 
hanem azért is, mert így az esetleges vevő vagy az ingatlant fedezetként elfogadó bank az 

ügylet előtt tisztába kerülhet az ingatlan adókötelezettségével, fedezeti értékével.
2. Elkülönült értékelési technikák. A legtöbb ország ingatlanadó-rendszere különbséget tesz 

értékeléskor a különböző ingatlanok között. Magyarországon ezt a különbségtételt a tulajdon 

típusa szerint kellene megtenni. Az egyik csoportot képezhetnék azok az ingatlanok, amelyek 

valamely gazdasági egység (vállalkozás) mérlegében bármilyen formában, bármilyen jogcím 

alatt szerepelnek. A korrigált könyv szerinti érték lehetne az adóztatás alapja ezek esetében. Ez 

- különösen nagyobb érékű ingatlanok és profitérdekelt vállalkozások esetén - elégséges gátnak 

tűnik a torz bevallások ellen. A másik csoportot a lakossági tulajdonban lévő ingatlanok 

alkothatnák. Ugyanezen csoporton belül adóztatási szempontból elkülöníthetnénk a lakásokat és
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•a nem lakás céljára használt ingatlanokat, de érdemes lenne mindkettőt ugyanolyan módszerrel 
értékelni.

3. Építmények és telkek külön adóztatása. A jelenlegi gyakorlatnak megfelelően fenn kellene 

tartani a beépítetlen belterületi telkek és a felülépítmények elkülönült értékelését, adóztatását.
4. Értékkategóriák szerinti adóztatás. A lakások és a magánszemélyek egyéb ingatlanainak 

értékelésekor a pontos értékmeghatározás (és a velük szükségképpen együtt járó jogviták) 

helyett a Nagy-Britanniában311 sikerrel alkalmazott értékkategorizálást kellene nálunk is 

alkalmazni. Az egyes ingatlanokat értékük alapján osztályokba kellene sorolni, ingatlanonként 
csak ezt a besorolást nyilvántartani, aztán az ingatlanok fizikai paramétereivel együtt 
nyilvánosságra hozni és az egyes kategóriákba tartozó ingatlanokat egységes összeggel 
adóztatni. így két alapeset lenne lehetséges:
a. kommunális adóra épülve: maximális mérték alapján vetnék ki az adót, amelyből a 

különböző ingatlankategóriák különböző nagyságú kedvezményeket kaphatnának. Az 

ingatlankategóriák alapja az ingatlan becsült értéke lenne. A legmagasabb kategória semmilyen 

kedvezményt nem kapna, azaz a maximumot fizetné és a legalacsonyabb kategória kapná a 

legmagasabb adókedvezményt, esetleg adómentességet.
b, építmény- és telekadóra épülve: itt is maximális mérték alapján vetnék ki az adót, amelyből a 

különböző ingatlankategóriák különböző nagyságú kedvezményeket kaphatnának. A 

kategorizálás alapja itt a négvzetméterérték lenne. A legmagasabb kategória kapná a legkisebb 

kedvezményt, ő fizetné a legmagasabb négyzetméterenkénti adót, a legalacsonyabb kategóriát 
pedig a legkisebb adókulcs terhelné.

5. Széles körű helyi jogalkotási autonómia. Egyik fenti esetben sem kell ragaszkodni a törvény 

forgalmi érték megállapításához, mivel az önkormányzatoknak gyakorlatilag korlátlan 

lehetőségük van adókedvezmények kialakítására. Az önkormányzatok kialakíthatnak saját 
„számított értéket” vagy rendeletükben határozhatják meg a saját helyi „becsült értékeket”. A 

számítási, becslési módot mindkét esetben részletesen közölni kell a helyi rendeletben. Ez 

jelentősen csökkenthetné a jogviták számát, hiszen az adóalap nem lenne azonos a piaci 
értékkel, csak becsli azt, és a nyilvános számítási mód lehetővé tenné, hogy az adózók 

ellenőrizni tudják, hogy az adókategória, amelybe az ő ingatlanuk került megfelel-e a 

rendeletben közzétett számítási módnak.

311 Messere (1998) 155.p.
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B. magánszemélyek kommunális adója
Ennek az adónemnek az ad különös jelentőséget, hogy jelenleg egyedül ezzel a 

kötelezettséggel tudják a helyileg finanszírozandó kiadásokhoz hozzájárulásra kényszeríteni az 

önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérlőit. Ezek az adóalanyok (bérlők) - az önkormányzati 
lakások időközben végbement jelentős privatizálása miatt - a helyi adókra vonatkozó szabályok 

1991-es hatálybalépésekor kétség kívül nagyobb számban fordultak elő, mint manapság, de számuk 

országosan még mindig igen jelentős. A helyi adókra vonatkozó alapelvek megvalósulása 

érdekében nagyon fontos, hogy ez az adóalanyi kör is járuljon hozzá a helyi kiadások viseléséhez. 
A gyakorlatban azonban nem emiatt alkalmazzák szívesen az önkormányzatok, hanem azért, hogy 

egyúttal a magánszemélyek tulajdonában lévő építmények és beépítetlen belterületi telkek 

tulajdonosait is adóztassák, ugyanis ezek is alanyai a magánszemélyeket terhelő kommunális 

adónak. Mivel ezek a magánszemélyek így lényegesen kevesebb adót kell fizessenek az 

ingatlantulajdonuk után, mintha az építményadót vagy a telekadót kellene teljesíteniük312, ezért a 

társadalmi elfogadottsága igen jó ennek az adónak. Viszont ebből következőleg csekély a fiskális 

jelentősége és valószínűleg sohasem eredményez majd emiatt számottevő bevételt, hacsak az 

adómérték megállapításánál a mainál sokkal nagyobb szabadságot nem biztosítanak az 

önkormányzatok számára, azaz nem emeli jelentősen a jogalkotó a kiszabható maximális adótétel 
nagyságát, amin belül aztán majd az önkormányzatokra lesz bízva, hogy milyen mértékben élnek a 

fokozottabb adóztatás lehetőségével. Egyebekben az építmény- és a telekadónál kifejtettek erre az 

adónemre is érvényesek, különös tekintettel az értékalapú adóztatásnál leírtak.

C, vállalkozók kommunális adója
Az iparűzési adóhoz hasonlóan sok kritika éri a vállalkozásokat terhelő ezt az adónemet is. 

Mivel fiskális szempontból elenyésző a jelentősége ennek az adónak (foglalkoztatottanként 
legfeljebb 2.000 Ft az éves adótétel), az önkormányzatok sem alkalmazzák szívesen. Ezzel az 

adóval szemben azt szokás felhozni ellenérvként, hogy növelik a munkáltatók munkaerő
foglalkoztatáshoz kapcsolódó egyébként is igen magas terheit, amely terheket a központi 
kormányzat is fokozatosan csökkent illetve perspektivikusan csökkenteni szándékozik. A 

foglalkoztatási- és a gazdaságpolitikával való fenti szembenállása és a csekély bevételt biztosító 

volta miatt ennek az adónemnek a megszüntetése mindenképpen indokoltnak tűnik.

312 A magánszemélyek kommunális adójának évi legfeljebb 12.000 Ft-os adótétele lényegesen kisebb adóterhelést 
jelent, mint a vagyoni típusú adók akár m2-ben, akár Ft-ban meghatározott adóalapja után teljesítendő összege.
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D. idegenforgalmi adó

Véleményem szerint ezt az adónemet szerencsésebb lenne magánszemélyek idegenforgalmi 
adójának nevezni, ugyanis mindkét alakzatában csak magánszemély lehet az alanya. Egyrészt a 

településen nem állandó lakosként legalább egy vendégéjszakát eltöltő, másrészt pedig a 

településen üdülésre, pihenésre szolgáló építmény tulajdonjogával rendelkező magánszemély. Az 

előbbi alakzata, klasszikusan a turistákhoz kapcsolódó idegenforgalmi adó (amit a vendégéjszakák 

száma vagy a szállásdíj után lehet megállapítani) sajátossága abban áll, hogy az idegenforgalmi 
adó minden ilyen jogcímen beszedett forintja után - mintegy prémiumként vagy adókivetésre 

ösztönzés célzataként - 2 Ft normatív központi költségvetési hozzájárulásra válnak az 

önkormányzatok jogosulttá.. Ez nem jelent mást, mint, hogy különösen vonzóvá teszik az 

önkormányzatoknak a nem helyi lakosok megadóztatását, amit egyébként adóelméletileg - mint 
ahogy ez a IV. fejezetben már bemutatásra került - sokkal inkább korlátozni kellene, mintsem 

ösztönözni. Ennek ellenére a jelenlegi nem túl magas mérték mellett (maximum napi 300 Ft vagy a 

szállásdíj 4 %-a) a fenntartása javasolt, különös tekintettel a turizmus fejlesztésének országosan is 

kiemelt célként való kezelésére. Az ingatlanokat terhelő alakzatát illetően pedig az értékalapú 

ingatlan adóztatással kapcsolatban korábban leírtak itt is érvényesek.
Az is fontos jellemzője ennek az adónemnek, hogy speciális adómegállapítási mód 

(beszedéses) tartozik hozzá, legalábbis a nem állandó lakosokat adóztató alakzatához. Ez azt jelenti, 
hogy nem az adóalany, de nem is az adóhatóság, hanem egy harmadik személy, a szállásadó köteles 

az adó megállapítására, beszedésére, befizetésére és bevallására, amely kötelezettségek nem 

teljesítése esetében ő maga köteles az adót megfizetni, persze a különböző szankciók (adóbírság, 
mulasztási bírság, késedelmi pótlék) megfizetésén túlmenően.

E. helyi iparűzési adó
A helyi adórendszerünk legvitatottabb eleme a helyi iparűzési adó. De miért van ez így? Az 

indokok között megemlíthető, hogy fiskális szempontból ez a legfontosabb helyi adónem, ugyanis 

egymaga a helyi adóbevételek több mint 80 %-át eredményezi és ezért szinte állandóan a politika 

figyelmét is felkelti, gyakran központi költségvetési bevételi formává módosításának javasolásával. 
A jelentős bevételi szerepe miatt igen nagy különbségeket is eredményez az egyes önkormányzatok 

között, amely további állami intézkedéseket (lásd az adóerő-képességről korábban írtakat) igényel, 
tehát ezért is „problémás” adónemnek minősül.

A hazánkban működtethető helyi adónemek fiskális jelentőségét a következő adatsor szemlélteti:
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HELYI ADÓBEVÉTELEK ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON 1991-2004.
adatok millió Ft-ban

1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1999. 2000.1998. 2001. 2002.Megnevezés 2003. 2004.

Építményadó 200 2 294 3 255 8 3132 119 4145 10 752 16 629 22 262 26 25913 056 29 178 34 098 38 240

15 394 474 710 813 1 296 2 262 3 0991 717 1 811 3 242 3 943 4 476 5 346Telekadó
Magánszemélyek 
kommunális adója 304 420 530 516 747 1 492 1 980 2 698 3 422 4 557 5 087 6 3085 578 7 162
Vállalkozók 
kommunális adója 646 933 1 222 1 200 1 075 1 174 1 178 1 161 1 354 1 192 1 192 1 155 1 148 1 164

Idegenforgalmi adó 
tartózkodás után 270 455 510 745 768 1 8781 505 2 147 2 396 2 942 3 275 3 224 3 316 3 548
Idegenforgalmi adó 
építmény után 92 400 407 309 363 461 524 637 824 892 1 170 1 091 1 247 1 188

2 500 12 210 21 652 27 257 38 472 66 130 93 133 124 316 171 476 186 822 226 460 252 603Iparűzési adó 271 995 310 536

5 451 390Egyéb adók*

9 478 33 99217 221 27 089 46 383 80 371 111 162 198 363145 826 221 766 266 685 296 772 322 588Helyi adók összesen 367 184
* Az ún. volt tanácsi adók.

Forrás: Pénzügyminisztérium, Illetékek és Önkormányzati adók Főosztálya.
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A fentebb írtak mellett az iparűzési adóval kapcsolatban azt is fontos kiemelni, hogy az Európai 
Unióhoz történt csatlakozásunkat követően felvetődött (és európai bírósági döntés fogja ezt a 

kérdést hamarosan elrendezni), hogy az erre az adóra vonatkozó hazai törvényi szabályozás 

ellentétes az Unió azon előírásával, amely szerint egyidejűleg csak egy forgalmi típusú adó 

működhet. Márpedig az általános forgalmi adó mellett az iparűzési adó az adóalany eredményétől 
függetlenül a többszörösen korrigált árbevételt adóztatja és többek véleménye szerint ezzel a 

háttérben mintegy második forgalmi típusú adó működik. Az Uniós bíróság várhatóan csak 2006- 
ban, esetleg 2007-ben fog dönteni ebben a kérdésben (de ezt megelőzően egy hasonló olasz 

tényállásban már korábban is várható a döntése, amelyet analóg módon a mi iparűzési adónkra 

adaptálhatunk majd). E döntéstől függetlenül az a véleményem, hogy az iparűzési adónk nem 

tekinthető forgalmi típusú adónak és így nem is valósul meg az egymás melletti két forgalmi adó 

működtetése, mivel az adótényállás elemeit vizsgálva az állapítható meg, hogy az iparűzési adó 

alanya, tárgya különbözik az általános forgalmi adóétól. Ettől függetlenül én is a jelenlegi, 
árbevételre épülő formájában való megszüntetését javasolom, azaz egyet értek a kormányzat erre 

irányuló elképzelésével.
Alapvetően a fiskális szempontok miatt alkalmazzák igen gyakran az önkormányzatok ezt a 

meglehetősen konjunktúra függő és mobil adóbázisra épülő adónemet, mégpedig a törvényi 
adómérték maximumot vagy ahhoz közeli mértéket bevezetve. Egyes településeknek ezzel az 

adóval az a célja, hogy a helyi infrastruktúra igénybevételéért terheljék meg ezzel a 

vállalkozásokat. Ezek nincsenek tekintettel arra a tényre, hogy a használati díjak és a vagyonadók 

kevésbé romboló hatású formákat nyújtanak e cél elérésére. Mivel az iparűzési adó bázisa mobil, ez 

pedig jelentős adóversenyhez vezet az önkormányzatok között, ami ennek az adónak komoly 

hátrányát jelenti. További negatívuma, hogy nagyon érzékeny a gazdasági ciklusokra (ami éppen 

ellentétes a vállalkozások és az önkormányzatok között szolgáltatás-ellenszolgáltatásra építő 

ekvivalencia elvvel) és az adóalap önkormányzatok közötti megoszlása is nagyon eltérő.
Formai kérdés, de nem lényegtelen, hogy magának az adónemnek az elnevezése is szerencsétlen. 
Az „iparűzési” kifejezés azt sugallja, hogy a gazdasági tevékenységek közül csak azokat kívánja 

adóztatni, amelyek valamilyen ipari illetve iparos tevékenységet jelentenek. Ezzel szemben sokkal 
jobb, a tényleges helyzetet és az adóztatási szándékot is megfelelőbben tükröző lenne, ha a 

„vállalkozói” kifejezést használnánk az adónem elnevezésében, mivel bármilyen vállalkozóinak 

minősülő nyereség- illetve jövedelemszerzésre irányuló tevékenység a tárgyát képezi.
A helyi iparűzési adónak a talán lestöbbet vitatott előírása az volt. amely az adó alapját 1993- 

tól úgy módosította, hogy a nettó árbevételt már csökkenteni lehetett az eladott áruk beszerzési 

értékével és az alvállalkozói teljesítmények értékével. Ettől kezdve lényeges különbség mutatkozott 
az adó alapját és a fizetendő adót illetően a kereskedelmi és a termelő-szolgáltató (pék, kőműves,
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fodrász, gépgyártó, stb.) tevékenységet folytatók között, mivel az előbbiek - élve az eladott áruk 

beszerzési értékének és az alvállalkozói teljesítmények levonhatóságával - alacsonyabb adóalap 

mellett tehettek eleget iparűzési adófizetési kötelezettségüknek. A munkahelyeket teremtő, új 
értéket létrehozó termelő-szolgáltató vállalkozásokat hátrányosan érintő fenti szabályozást szakmai 
szempontból rengeteg kritika érte, a diszkriminatív szabályozást vélő vállalkozások pedig az 

Alkotmánybírósághoz fordultak segítségért. Az Alkotmánybíróság a 963/B/1993. határozatában 

végezte el a fenti szabályozás illetve az indítványok vizsgálatát. A kérelmezők szerint a hátrányos 

megkülönböztetés tilalmába ütközik az a rendelkezés, amely az iparűzési adó alapjának 

csökkentését csak a vállalkozások egy részének tette lehetővé azáltal, hogy a nettó árbevétel 
csökkentését csak két olyan költség esetén ismerte el, amelyek csak a kereskedelmi tevékenységet 
végző, illetve alvállalkozókat foglalkoztató vállalkozásoknál merültek fel. A termék előállítással 
illetve szolgáltatások nyújtásával foglalkozó vállalkozások nettó árbevétele nem volt csökkenthető 

a náluk jellemzően előforduló ráfordításokkal. Az Alkotmánybíróság az indítványt azzal az 

indokolással utasította el, hogy a gazdaságpolitika (az adópolitika) meghatározása, ezen belül az 

egyes tevékenységek adójogi eszközökkel történő támogatása vagy esetleges visszaszorítása 

jogalkotói mérlegelés és nem alkotmányos szabályozás kérdése. Tehát nem volt megalapozott az 

indítvány, amely szerint az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdésében szabályozott jogegyenlőség 

követelményét sértették volna.
Az Alkotmánnyal nem ellentétes, de nyilvánvalóan igazságtalan és szakmailag sem 

igazolható fenti szabályozás akkor szűnt meg, amikor - igaz csak lépcsőzetesen és az iparűzési adó 

alkalmazható maximális mértékének egyidejű felemelésével 1998-tól kezdődően - az adóalapból 
levonhatóvá tették az anyagköltségeket is.

Az iparűzési adóra vonatkozó szabályozás azon problémája mellett, hogy hosszú időn 

keresztül nem sikerült közérthető és a gyakorlatban is alkalmazható módon kialakítani az 

önkormányzatok és a vállalkozók kapcsolatát meghatározó adóalapot, szintén nagy gondot jelentett 
a települések közötti adómegosztás szabályozatlansága illetve nem megfelelő szabályozása, ami
miatt tömegesen felesleges jogviták is keletkeztek. A részletekbe nem elmélyülve tekintsük át 
röviden az idevágó szabályozás fontosabb változásait.
Az iparűzési adó 1991-es bevezetésétől egészen 1992 végéig, tehát 2 éven keresztül teljesen 

szabályozatlan volt az a kérdés, hogy a több önkormányzat területén árbevételt elérő adóalanyok 

miként osszák meg az adóalapjukat az érintett települések között. A jogalkotó „elfelejtette”, hogy 

vannak több településen tevékenységet végző vállalkozások is. Nem kell túlzottan nagy képzelőerő 

ahhoz, hogy elgondoljuk miként éltek az érintettek a jogalkotó által nyitva hagyott lehetőséggel. 
Nyilvánvaló, hogy az adófizetési kötelezettség csökkentése érdekében a bevallásaikban azt 
szerepeltették, hogy annak az önkormányzatnak a területén érték el az árbevételt, amelyik vagy
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egyáltalán be sem vezette az iparűzési adót vagy pedig a többihez képest alacsonyabb mértékben 

tette ezt.
1993-tól - amikortól az árbevételt már csökkenteni lehetett az eladott áruk beszerzési értékével és 

az alvállalkozói teljesítmények értékével - akként szabályozták a problémát egészen 1998-ig, hogy 

elsődlegesen az adóalanyokra bízták az adóalap önkormányzatok közötti megosztását (ha a
települések szerint elkülönítetten rendelkezésükre álltak az adóalapok, akkor ennek megfelelőn 

önállóan oszthatták meg az adóalapot) és csak ha ez „nem állt rendelkezésre” kellett a 

tevékenységük sajátosságaira tekintettel (a Htv. mellékletében megadott, még mindig túlontúl 
általános szempontok szerinti) megosztást alkalmazniuk. Szintén könnyen belátható, hogy a több 

településen tevékenykedőknek „rendelkezésükre állt” a településenként elkülönített adóalap, 
mégpedig ugyanolyan módon mint korábban, azaz ott realizálták az adóalap nagy részét, ahol nem 

vagy csak nagyon alacsony mértékű volt az iparűzési adó. De nem kellett tartaniuk a tevékenységük 

sajátosságaira tekintettel történő adóalap megosztástól sem, mivel az, a túlságosan is általános, 
példálózó! megfogalmazás miatt tetszőlegesen volt értelmezhető és ezáltal az adóalap is igény 

szerint volt „tolható” a kisebb adóteher irányába. Az adóbevételre váró önkormányzatok nem 

rendelkeztek olyan eszközzel, amellyel meg tudták volna gátolni a több településes vállalkozások 

tetszőleges adóalap megosztási gyakorlatát.
1998-tól - amikortól lépcsőzetesen az árbevételt már csökkenteni lehetett az anyagköltségek egyre 

növekvő hányadával - akként szabályozták az adóalap-megosztást, hogy megszüntették a 

vállalkozások tulajdonképpen tetszőleges adóalap megosztási lehetőségét és annak ellenére, hogy 

esetleg önkormányzatonként rendelkezésükre állott az elkülönült adóalap, kötelező volt a számukra 

a Htv. mellékletében megfogalmazott, igaz még mindig csak példálózóan (termelés, forgalom, bér, 
létszám) megadott adóalap-megosztási lehetőségek egyikének az alkalmazása.
Az igazi fordulat 2000-től következett be, amikortól már az adóalanyok a Htv. módosított 
mellékletében található, most már nem példálózó, hanem nagyon is pontosan meghatározott és 

kötelezően alkalmazandó adóalap-megosztást kell alkalmazzák. A választás egyedül arra 

korlátozódik, hogy ha az adóalap az éves 100 millió Ft-ot nem haladja meg, akkor a vállalkozó 

dönti el, hogy a személyi jellegű ráfordításokkal vagy pedig az eszközértékkel arányosan kívánja az 

érintett önkormányzatok között az adó alapját megosztani. 2005-től tovább finomodott a 

szabályozás, amelynek eredményeképpen az általánostól eltérő módon oszthatják meg az adóalapot 
az önkormányzatok között a vezetékes gázszolgáltatást és villamosenergia-szolgáltatási közvetlenül 
a végső fogyasztók részére nyújtó adózók. Ezek a vállalkozások a számviteli törvény szerinti nettó 

árbevételek arányában osztják meg az adóalapot, és a megosztásnál nem korrigálhatják azt az 

ELÁBÉ-val és az egyéb módosító tényezőkkel. Meggondolandó, hogy hasonló (árbevétel-arányos) 
szabályozást kellene bevezetni a telefonszolgáltatókra is, mivel az általános megosztási elvek
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(eszközérték vagy személyi ráfordítás vagy ezek kombinációja) szerinti adóalap-megosztás 

eredményeképpen csak jelentéktelen vagy egyetlen forint iparűzési adóbevételre sem tesznek szert 
azok az önkormányzatok, amelyek területén találhatóak a különböző átjátszó állomásaik, illetve 

berendezéseik és a beszélgetéseket is nem a szolgáltató székhelyén, hanem a településeken 

kezdeményezik. Azért is indokolt lenne ez a szabályozás, mert - ahogyan ez egy közelmúltbeli 
bírósági ítéletből közismertté vált - maguk a telefonszolgáltatók is tévesen értelmezték a Htv. 
mostani szabályait és ezért helytelenül azoknak az önkormányzatoknak fizették az iparűzési adójuk 

jelentős hányadát, amelyik területén árbevételt ugyan elértek, de eszközértékét vagy személyi 
jellegű ráfordítást nem számoltak el. Az így tévesen „rossz helyre” fizetett összegeket aztán most, 
mint tartozatlan fizetéseket kérik vissza a településektől, amelyek persze többnyire nincsenek abban 

a helyzetben, hogy az előző évek - már régen el is költött - iparűzési adóbevételét visszautalják a 

telefonszolgáltatóknak. Ez a bírósági ítélet egyébként a szolgáltatók számára sem jelent 
„nyereséget”, sőt, inkább „veszteségesen” jönnek ki az ügyből, mivel a vidéki önkormányzatok 

helyett a székhelyük javára kell teljesítsék az iparűzési adót a bíróság döntése értelmében, 
mégpedig késedelmi pótlékkal és egyéb szankciókkal növelten.
Az iparűzési adóalap önkormányzatok közötti megosztásának problémájával nem véletlenül 
foglalkoztam ilyen részletesen. Ugyanis mind adóelméletileg, mind pedig fiskális szempontból 
komoly jelentősége van ennek a kérdésnek, hiszen a települések legfontosabb helyi adóbevételéről 
van szó. Adóelméletileg az ad különös élt ennek, hogy olyan adóalap megosztási szabályokat kell 
kialakítson az állam, amelyben egyrészt meg tud valósulni a vállalkozások önkormányzatok közötti 
reális, a tényleges gazdasági teljesítményeket tükröző adóalap megosztása, másrészt a települések 

pénzügyi önállósága sem válik formálissá az egyes önkormányzatokat megillető adóalapok illetve 

azoknak az iparűzési adó adóalanyok általi tetszőleges meghatározásával. Sajnos ezeknek az 

elvárásoknak hosszú időn keresztül nem felelt meg a Htv. adóalap megosztási szabályozása, ami 
miatt csak becsülhető, de bizonyosan nagyon jelentős bevételtől estek el a települések illetve - igaz 

ez kisebb probléma - nem azok az önkormányzatok jutottak hozzá az iparűzési adóhoz, amelyek a 

Htv. szerint erre jogosultak lettek volna.

i

A hatályos iparűzési adónk legfontosabb előnyeként a helyi költségvetéseket jelentősen 

támogató voltát, azaz a fiskális hatását szokták említeni. Ez azonban nem elegendő indok a 

jelenlegi formájában való fenntartása mellett, hiszen egy, a vállalkozások nyereségét adóztató, 
igazságosabb kötelezettség is képes megfelelni ennek a várakozásnak és egy ilyen adó jobban meg 

is felelne a helyi adókkal szemben támasztott, korábban részletesen ismertetett követelményeknek.
Már régóta megvan a konszenzus a központi kormányzat, az önkormányzatok és a 

vállalkozások között, hogy a jelenlegi iparűzési adót vagy meg kell szüntetni vagy pedig meg kell

ip
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reformálni. Az eltérés csak a megvalósítás módja tekintetében figyelhető meg, amely 

nézetkülönbség folyamatosan akadályozta a tényleges lépések megtételét. Az alábbiakban a 

vállalkozásokat terhelő (nem az ingatlanaikra irányuló) adóztatás elméleti alapjait tekintjük át 
röviden és javaslatot is teszünk az új típusú adóztatásukra.
A vállalkozások helyi közszolgáltatások finanszírozásába - adókkal történő - bevonása azzal (is) 
indokolható, hogy maguk a vállalkozások is igénybe vesznek egy sor olyan települési szolgáltatást, 
amelyért használati díjat egyáltalán nem fizetnek. Ebből következőleg a vállalkozókat terhelő helyi 
adó az ekvivalencia elv alapján megindokolható, mivel a vállalkozások (egy társadalmi csoport) 
ezáltal az önkormányzatok azon szolgáltatásainak „ellenértékét” fizetik meg, amelyek esetében 

nem lehet pontosan meghatározni az egyes vállalkozók általi tényleges igénybevételt. Mivel az 

eltérő adottságok miatt településenként nem csak a nyújtott szolgáltatások eltérőek, hanem az 

azonosak esetében felmerülő fajlagos költségek is, ezért szükséges az, hogy az önkormányzatok 

rendelkezzenek az eltérő adómértékek alkalmazásának jogával. Adóelméletileg az is fontos, hogy 

szociális alapon vagy egyes szakmákra vonatkozóan kedvezmények, mentességek nem 

alkalmazhatók, mivel ez ellentétes lenne az ekvivalencia elvéből levezetett kiindulópontunkkal. 
Különösen fontos az adótárgy kiválasztása, azaz, hogy a vállalkozások melyik gazdasági adatát 
(árbevétel, nyereség, foglalkoztatottak száma, kifizetett bérek, stb.) ragadja meg a helyi adóztatás. 
A kiválasztás során nem lehet eltekinteni az adózó teherbíró képességének figyelembe vételétől 

sem, erre pedig legnagyobb figyelemmel a vállalkozás jövedelmére, nyereségére irányuló adóztatás 

van. Az összes többi szóba jöhető adóalap ennek a hiánya miatt nem javasolható, ezért a jelenlegi, 
csak közelítően a nyereségre épülő iparűzési adónk megszüntetése elkerülhetetlennek tűnik.

[

F. Adóharmonizáció az Európai Unió előírásaival313
Az EU tagállamaiban alkalmazott helyiadó-rendszerekhez képest a magyar helyi adó törvény 

jóval nagyobb mozgásszabadsággal ruházza fel az önkormányzatokat azáltal, hogy egyaránt a 

kompetenciájukba utalja a helyi gazdasági tevékenységet és az ingatlanokat terhelő, jelentős 

bevételt eredményező adónemek bevezetéséről szóló döntéseket. Az ilyen fontos adónemek 

működtetését az európai államokban sok helyen nem az önkormányzatok döntésétől teszik függővé. 
Magyarország Európai Uniós csatlakozása miatt a helyi adókra vonatkozó szabályozást azonban 

csak kisebb mértékben kellett az Uniós előírásokhoz igazítani, ugyanis a helyi adókat kifejezetten 

és közvetlenül érintő Uniós előírás nincs. A helyi adókat a csatlakozás kapcsán a Versenyjog című

3,3 E témában lásd: Erdős Éva: Adójogi harmonizáció és az önkormányzatok... avagy hogyan kerül a csizma az asztalra; 
azaz érinti-e az adójogi jogharmonizációs kötelezettség az önkormányzatokat? EU csatlakozás-magyar 
önkormányzatok. Konferencia előadásai (Szerk: Csáki Gyula), Virtuóz Kiadó, Budapest, 2003. 73-82.0., valamint 
Klaus Herbert: Kommunale Belange im Rahmen dér europischen Steuerharmonisierung. Dér Gemeindehaushait, 
5/1989.24.p.
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fejezet érintette, mivel az önkormányzatok által elvileg nyújtható különböző adómentességek, 
adókönnyítések vállalkozói versenyt torzító tiltott állami támogatásnak minősülnek. A pénzügyi 
tárgyú törvények módosításáról szóló 2001. évi L. törvény hazánk Európai Unióhoz történő 

csatlakozásának napján hatályba lépő módosítása az önkormányzati rendeletek harmonizációját, 
közösségi jogszabályokkal való összhangját teremtette meg.

A hazánkban biztosított nagyfokú önkormányzati rendeletalkotási szabadság 

eredményezhette azt, hogy egyes önkormányzati adórendeletek ellentétesek lehettek bizonyos - az 

állami támogatások tilalmára vonatkozó - EU-rendelkezésekkel314. A széleskörű rendeletalkotási 
jog keretében az önkormányzatok a Htv-ben szereplő mentességeket további mentességekkel, 
illetőleg a kedvezményeket további kedvezményekkel bővíthetik ki (1990. évi C. törvény 6.§ d, 
pontja). Az EU-joganyag az állami támogatások fogalmát meglehetősen szélesen értelmezi. 
Támogatásnak minősül nemcsak a hétköznapi értelemben használt állam (központi kormányzat), 
hanem az állam bármely szerve, intézménye vagy az önkormányzatok által nyújtott közvetlen vagy 

közvetett előny, ami a vállalkozásokhoz jut és a belső piacon a kereskedelmet befolyásolja, a piacot 
torzítja. A támogatások sem csak közvetlen pénztranszfert jelenthetnek, idetartozik valamennyi 
közvetett támogatás is, mint például az adókedvezmény, adómentesség is, de az is állami 
támogatásnak tekintendő, ha azokat valamely vállalkozás nem tudja igénybe venni, azaz 

szelektívek, függetlenül attól, hogy azokat az Országgyűlés iktatta törvénybe vagy az 

önkormányzat rendeletében rendelkezett azokról.
Mindezekből következőleg az önkormányzat által adott mentesség, kedvezmény is lehet 

támogatás. Az önkormányzati adórendeletek tehát tartalmazhattak olyan kedvezményi, mentességi 
rendelkezéseket, amelyek állami támogatást eredményeznek az igénybe vevőnél. 2004. május 1-től 
tehát az önkormányzatoknak az EU állami támogatások jogát mindenképpen figyelembe kell 
venniük és ez vonatkozik a legkisebb önkormányzatokra is! Nyilvánvaló ugyanakkor az is, hogy - 

tekintettel a joganyag összetettségére, terjedelmére - a támogatásokra vonatkozó anyagi jogi és 

eljárásjogi ismereteket nem lehet megkövetelni az önkormányzatoktól, az önkormányzatok 

apparátusaitól. Ezért - a helyi jogalkotást és jogalkalmazást segítendő - már maga a Htv. a 

módosításaival megteremtette az összhangot az EU állami támogatásokra vonatkozó szabályai és 

az önkormányzati rendeletek között. Ezeknek a módosításoknak az volt a céljuk, hogy a 

csatlakozást követően a hazai jogrendszerben ne lehessen olyan új adórendeletet alkotni, illetve ne 

legyen, ne maradjon olyan helyi adórendelet, amely ellentétes az EU állami támogatásokra 

vonatkozó rendelkezésével és gyakorlatával. Annak érdekében, hogy elkerülhető legyen az

314 Fő szabályként az unióban az állami támogatás tilos, mert károsan befolyásolja az egységes piac működését. Ez alól 
vannak kivételek is, de az ilyen támogatási programokkal csak akkor lehet élni, ha azokat előzetesen bejelentették 
és jóváhagyatták az EU Bizottságával.
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önkormányzatok által alkotott rendeletek EU normákkal való inkompatibilitása, illetve, hogy az 

önkormányzati adóhatóságoknak ne kelljen az EU Bizottság előtti eljárást kezdeményezni, ne 

terhelje őket előzetes bejelentési kötelezettség, a harmonizáció úgy valósult meg, hogy a Htv. 
szerinti széleskörű kedvezménynyújtási lehetőséget kizárólag a vállalkozónak nem minősülő 

magánszemélyekre szűkítették. Mindez természetesen érintette az önkormányzati rendeletekben már 

meglévő kedvezmények, mentességek EU-kompatibilitását is, ami viszont felvetette az 

alkotmányossági összefüggések vizsgálatának szükségességét is.
Két ok miatt vetődött fel az alkotmányossági kérdés, egyfelől, hogy van-e alkotmányos 

lehetőség az önkormányzatok kedvezménynyújtási jogának korlátozására, másfelől pedig, hogy 

meg lehet-e szüntetni alkotmányos keretek között a helyi rendeletekben már meglévő 

mentességeket, kedvezményeket. Az önkormányzatok kedvezmény, mentességnyújtási joga az 

Alkotmányból nem vezethető le, az kizárólag a Htv. rendelkezéséből következik. Ennek 

megfelelően ez a jog törvénnyel nem csak korlátozható, hanem meg is szüntethető. Nincs tehát 
törvényes akadálya annak, hogy az önkormányzatok kedvezménynyújtási lehetőségét a Htv. 
korlátozza. A már megadott kedvezmények, mentességek (szerzett jogok) megváltoztatása, 
megszüntetése viszont korán sem ilyen egyszerű.

Különbséget kell termi a határozatlan és a határozott időre szólók, utóbbin belül is a rövid 

távra és a hosszú távra biztosítottak között. A határozatlan időre szólók rövid idő alatt, különösebb 

alkotmányossági aggály nélkül megvonhatóak, mivel a jogalkotó széleskörű mérlegelési joggal 
rendelkezik arra nézve, hogy milyen gazdaságpolitikát, adópolitikát kíván megvalósítani. Más a 

helyzet viszont a határozott időtartamra nyújtott kedvezményekkel, mentességekkel. A határozott 
időtartamra szólók ugyanis fokozott alkotmányossági védelmet élveznek, ezért a kedvezmények, 
mentességek határidő előtti megvonása során mindig körültekintéssel kell eljárni, mivel a 

határozott időre biztosított előnyök esetén az adózók joggal bízhatnak abban, hogy a jogalkotó által 
a saját maga részére előírt korlátozást megfontolta és azt a kedvezmény, mentesség ideje alatt nem 

változtatja meg. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a határozott időre szóló kedvezmények, 
mentességek közül a rövid időre szólók, az öt évnél rövidebb időre megadottak alkotmányosan a 

határidő lejárta előtt nem vonhatóak meg. A hosszabb időtávra szólóak esetében azonban 

kivételesen van lehetőség arra, hogy a kedvezményeket, mentességeket a jogalkotó visszavonja. 
Erre akkor kerülhet sor, ha a jogalkotó számára az előny további biztosítása már aránytalanul 
terhessé vagy kifejezetten teljesíthetetlenné válik.

A törvény az alkotmányossági követelményeket alapvetően a hatálybaléptetésével
kapcsolatos szabályokkal elégítette ki. Fő szabály szerint a módosító rendelkezések a csatlakozás 

időpontjában léptek hatályba, azaz az önkormányzatok ezen időpontot követően csak a törvényben 

foglaltak szerinti módon nyújthatnak mentességeket, kedvezményeket. Ekkortól hatályon kívül
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kellett helyezni valamennyi önkormányzati rendeletben az eddig az időpontig adott határozatlan 

időre szóló kedvezményt, mentességet, kivéve a határozott időre biztosítottakat. Ez utóbbiak - az 

ismertetett alkotmányos követelményekre tekintettel - az önkormányzati rendeletben meghatározott 
időpontig, legfeljebb azonban 2007. december 31-ig továbbra is hatályban maradhatnak. Viszont 
ezeket is csak azok a vállalkozások vehették igénybe, amelyek az igénybevételükre 2003. március 

31-ig jogot szereztek vagy az igénybevételre jogosító feltételek teljesítését legkésőbb 2003. végéig 

megkezdték és azt 2004. január 31-ig be is jelentették az illetékes helyi adóhatósághoz.
A harmonizáció általános jellemzője, hogy az Országgyűlés valójában mentesítette az 

önkormányzatokat azon feladat alól, hogy a helyi adórendelet-alkotás során közvetlenül 
érvényesíteni kelljen az állami támogatásokra vonatkozó EU szabályokat.

A harmonizáció konkrét lénveee. hogy korlátozták az önkormányzatok kedvezménynyújtási 
lehetőségét, illetve előírták, hogy az önkormányzat valamennyi vállalkozó számára csak azonos 

adómértéket állapíthat meg rendeletében. (A vállalkozókat - mint közismert - e minőségükben 

négyféle adónem terhelheti: építményadó, telekadó, vállalkozók kommunális adója és helyi 
iparűzési adó. Ezek esetében kötelező az azonos adómérték alkalmazása, azzal, hogy az 

építményadó és a telekadó esetében - ha az adóalapot m2-ben határozzák meg - megállapítható 

differenciált adómérték, viszont kizárólag az adótárgy fajtája illetve a településen belüli földrajzi 
elhelyezkedése alapján). Nagyon fontos viszont azt kiemelni, hogy az önkormányzatok a 

vállalkozónak nem minősülő magánszemélyek számára a csatlakozást követően is megállapíthatnak
adóelőnyt jelentő rendelkezéseket, „csak” az alkotmány általános diszkrimináció tilalmát 

megfogalmazó szabályára kell tekintettel lenniük. A nem vállalkozók eltérő szabályozásának az az 

indoka, hogy az EU-nak az állami támogatásokra vonatkozó joganyaga csak a vállalkozókra terjed 

ki, tekintve, hogy azok a belső piac résztvevői. Tehát a magánszemélyeknek - például szociális 

szempontok érvényre juttatása érdekében - nyújtott adóelőnyök nem képezik a harmonizáció 

tárgyát, azok nem minősülnek állami támogatásnak.
A Htv. egyébként 2004. május 1. után sem zárja ki teljesen az önkormányzatok kedvezménv-

nvúitási lehetőségét még a vállalkozók számára sem. A törvény szerint az iparűzési adóban csak a 

kisebb méretű vállalkozások élvezhetnek adómentességet, adókedvezményt. Ennek megfelelően az 

önkormányzat mentesség-, illetve kedvezménynyújtási kompetenciája arra korlátozódik, hogy 

döntsön a törvény szerinti adópreferencia alkalmazásáról, továbbá, hogy a törvényi keretek között 

az adópreferencia konkrét szabályait meghatározza. Az önkormányzat az adópreferencia 

alkalmazása, azaz a rendeletalkotás során kizárólag arról dönthet, hogy mekkora összegű - jelenleg 

legfeljebb évi 2,5 millió Ft-ot meg nem haladó315 - adóalappal rendelkező vállalkozásokat kíván

315 Fontos kiemelni, hogy az adóalapon természetesen a vállalkozás szintjén számított adóalapot kell érteni, s nem azt, 
ami az adott önkormányzat illetékességi területére az esetleges önkormáryzatok közötti megosztás során jut.
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kedvezményezni, illetve, hogy milyen nagyságrendű legyen a kedvezmény konkrét összege. Ilyen 

szabály esetén sem lehet azonban a kedvezményezett vállalkozók egyes (bármely szempontból 
kiválasztott) csoportjai számára eltérő szabályokat alkotni. A lényeg, hogy lehetséges tehát olyan 

rendeletet alkotni, amely akár teljes körű mentességet biztosít a kisebb méretű vállalkozások 

számára. Mindezen rendeletalkotási korlátozások indokoltságát az adja, hogy csak e szabályok 

alapján érhető el az az állapot, hogy a helyi adókban a vállalkozók számára adott önkormányzati 
kedvezmény, mentesség ne legyen ellentétes az EU-előírásokkal.

5. Javaslat az „ideális” helyi adórendszerre
A fenti kritikai ismertetést követően - nem kevés bátorságot merítve - kísérletet teszek arra, 

hogy megfogalmazzam egy jobbnak vélt, az aktuális hazai viszonyok között alkalmazható 

optimális helyi adórendszer alapelemeit. Azért igényel nagy bátorságot az „ideális” helyi 
adórendszer megfogalmazása, mert - mint a dolgozat eddigi fejezeteiből is remélhetőleg már 

kiderült - rengeteg szempontra, követelményre (adópolitikai, fiskális, területfejlesztési, stb.) kell 
egyidejűleg tekintettel lenni, amelyek - egymásnak részben ellentmondó voltuk következtében - 

együttes figyelembevételére, teljesítésére értelemszerűen nincs lehetőség. Ezért ez a javaslat is 

óhatatlanul tartalmaz „gyenge” pontokat, mivel nem tud valamennyi követelményre egyszerre 

tekintettel lenni. A javaslat ezért meghatározott szempontokat (pl. az ekvivalencia elvet a 

teljesítőképesség elvével szemben vagy az értékalapú adóztatást) prioritásként kezel, másokat (pl. 
olcsó adóigazgatás) pedig kevésbé vesz figyelembe.

A javasolt helyi adórendszer elemei ezek után:
1. országosan maximalizált mértékű, de helyileg differenciálható, értékkategóriákat 

alkalmazó értékalapú építményadó
2. országosan maximalizált mértékű, de helyileg differenciálható, értékkategóriákat 

alkalmazó értékalapú telekadó
3. országosan egységes mértékű, értékalapú és kötelezően bevezetendő belföldi 

gépjárműadó
4. országosan maximalizált mértékű, de helyileg differenciálható, az ingatlanokra nem 

vonatkozó idegenforgalmi adó
5. országosan maximalizált mértékű, de helyileg differenciálható vállalkozói jövedelem 

(nyereség) adó

Az alábbi áttekintő táblázat azt mutatja, hogy az egyes javasolt helyi adók mennyiben felelnek meg 

a helyi adókkal szemben támasztott elméleti követelményeknek:
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A javasolt helyi adók és a helyi adókkal szembeni követelményeknek való megfelelésük

Értékalapú
telakadó

Értékalapú
építményadó

Belföldi gépjárművek 
utáni értékalapú adó

Vállalkozási
jövedelemadó

Követelmény
megnevezése Idegenforgalmi adó

Rugalmas jogalkotás 
lehetősége TeljesítiTeljesíti Nem teljesíti Teljesíti Teljesíti

Igazodás a gazdaság 
konkrét állapotához TeljesítiTeljesíti Teljesíti Teljesíti Teljesíti

Az adótárgyak helyi 
kötődésűek legyenek Teljesíti Teljesíti Teljesíti Teljesíti Teljesíti

A helyi feladatokhoz 
elegendő bevételek 
biztosítása

Teljesíti Teljesíti Teljesíti Teljesíti Teljesíti

Ekvivalencia a bevételek 
és a helyi szolgáltatások 
igénybevétele között

Teljesíti Teljesíti Teljesíti TeljesítiNem teljesíti

A társadalmi rétegek 
arányos adóztatása Teljesíti Teljesíti Teljesíti Teljesíti Nem teljesíti
Stabil, nem konjunktúra- 
függő bevétel biztosítása
Összhang a központi
adókkal

Teljesíti Teljesíti Teljesíti Teljesíti Nem teljesíti

Teljesíti Teljesíti Teljesíti Teljesíti Nem teljesíti

olcsóEgyszerű,
adóigazgatás Nem teljesíti Nem teljesíti Teljesíti Nem teljesíti Teljesíti

V erseny semlegesség Nem teljesíti Nem teljesíti Teljesíti Nem teljesíti Nem teljesíti
Az adóteher közvetlen Teljesíti Teljesíti Teljesíti Teljesíti Teljesítiérezhetősége
Kismértékű jövedelem- 
rugalmasság Nem teljesíti Nem teljesíti Nem teljesíti Nem teljesíti Teljesíti
A települések közötti 
adóverseny kiküszöbö
lése

Nem teljesíti Nem teljesíti Teljesíti Nem teljesíti Nem teljesíti

Csekély 1 főre jutó jöve
delemkülönbség előidézé- 
se a települések között

Nem teljesíti Nem teljesíti Teljesíti Nem teljesíti Nem teljesíti
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Mint látható, a javaslat megszüntetné a magánszemélyek kommunális adóját (az önkormányzati 
lakások bérlői is alanyai lennének az építményadónak, de esetükben az alkalmazható mérték 

alacsonyabb (50 %-a) lenne a tulajdonban lévő építményekéhez képest, az adó alapja pedig a 

bérlemény értéke lenne), a vállalkozások kommunális adóját (a munkaerő foglalkoztatással járó 

terheket nem csak központilag kell csökkenteni, hanem helyileg is, a vállalkozások pedig az 

eredményük és az ingatlanaik alapján úgyis adóznának) és a helyi iparűzési adót. Ezenkívül 
jelentősen módosítaná az építményadót és a telekadót (megszüntetné a m2 alapú formájukat és csak 

értékkategóriákat alkalmazó értékalapú alakzatot alkalmaznának), az idegenforgalmi adót 
(megszüntetné az ingatlanokra vonatkozó formáját) és új típusú, a társasági adóalapra épülő 

kötelezettséggel terhelné a vállalkozásokat, amivel jelentősen csökkennének mind a vállalkozások, 
mind az ellenőrzést végző adóhatóságok adminisztrációs terhei, hiszen nem lenne kettős (társasági 
és iparűzési) adóalap meghatározás.

A belföldi gépjármüvek utáni adó, amely egyébként is már teljes egészében helyi bevételt jelent és 

az adóigazgatási teendőit is helyben látják el, nem mint megosztott adó, hanem önálló, de - 
egyedüliként - kötelezően alkalmazandó helyi adóként szerepel a javaslatban. Viszont a jelenlegi, a 

járművek valódi értékével semmilyen kapcsolatot nem mutató adóztatás helyett egy értékalapú 

gépjárműadó bevezetését tartom indokoltnak, amely a biztosító társaságok által is használt, a 

járművek értékét tartalmazó, egész Európában elfogadott katalógus alapján határozná meg a 

járművek életkorhoz igazodó értékét, azaz az adó alapját. Az adóalap legkisebb nagyságát a jármű 

10 éves korában érné el, ezt követően adójogi értelemben az nem változna. Ennek az adóalapnak 

aztán a meghatározott százaléka (például a jármű életkorával évente 0,1 %-kal növekedő, induló évi 
0,5 %) határozná meg az éves fizetendő adót. így például egy 20 éves jármű esetében az adó 

mértéke évi 2,5 %, egy 10 éves jármű esetében évi 1,5 %, az új járműveké pedig évi 0,5 % lenne, 
így a szabályozás a környezetvédelmi szempontokra is tekintettel lenne, amit persze a most 
hatályos szabályok adaptálásával is lehet biztosítani. Ezt a javasolt adóztatást megfelelő szoftverrel 
támogatva elérhető lenne, hogy valamennyi önkormányzat roppant könnyen és egyszerűen, 
minimális adóigazgatási ráfordítással megállapíthassa valamennyi jármű éves adótételét.

A központi költségvetési bevételt jelentő regisztrációs adó közeljövőben várható megszüntetése 

miatti kieső államháztartási bevételt úgy lehetne pótolni, hogy ezzel egyidejűleg a belföldi 
gépjárművek utáni adót két komponensből álló adóvá alakítanák át. Az egyik a már ismertetett 
értékalapú adó lenne, a másik pedig a jármű új értéke után 10 éven keresztül, évi 1 %-os mértékben 

fizetendő kötelezettség lenne (tekintettel arra, hogy a regisztrációs adó is általában a járművek új
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értékének a 10 %-át teszi ki). Az éves adótételt aztán itt is évi két részletben teljesítenék az 

adóalanyok.

Az elgondolás annyiban érintené az úgynevezett megosztott adókat (SZJA, illetékek), hogy nem 

kizárólag a magánszemély lakóhelye szerinti önkormányzat részesedne a személyi jövedelemadó 

meghatározott hányadából, hanem bizonyos mértékben a jövedelmet szerző magánszemély 

munkahelye szerinti település is.
A személyi jövedelemadóból való részesedés eszerint továbbra is részét képezné az önkormányzati 
bevételeknek, de ne feledkezzünk meg itt arról, hogy ez nem minősül helyi adónak, mivel ennek a 

nagyságára a települések egyáltalán nem rendelkeznek befolyással. A javaslat tehát nem számol 
egy, a személyi jövedelemadóhoz kapcsolódó önkormányzati pótadóval, mert adóigazgatási 
szempontból hatékonyabbnak gondolja a központi költségvetésbe befizetendő, az állami 
adóhatóság által kezelt SZJA meghatározott százalékban (a százalék mértékén és a települések 

közötti felosztás módszeréről persze lehet vitatkozni) történő visszajuttatását az 

önkormányzatokhoz.
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VII.

Az Alkotmánybírósági határozatok és a közigazgatási bírósági gyakorlat 

kapcsolata az önkormányzati adóztatással, adójogalkotással

1. Bevezetés
Az önkormányzatok adórendelet-alkotási tevékenysége és az arra épülő helyi adóhatósági 
határozatok nagyon sok esetben képezték az Alkotmánybíróság illetve a rendes bíróságok által 
ellátott felülvizsgálatok tárgyát.
Az Alkotmánybírósági kontrollra különböző jogalapon és különböző szervek, személyek 

kezdeményezésére kerülhet sor.
Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény l.S (b) pontja alapján az
Alkotmánybíróság hatáskörébe tartozik a jogszabályok alkotmányellenességének elbírálása. E 

rendelkezés az önkormányzatokat kétféle minőségükben is érinti: egyrészt mint jogalkalmazó 

szerveket, amelyek az előttük folyó eljárás során észlelik a különböző szintű jogszabályok 

egymással vagy közvetlenül az Alkotmánnyal való ellentétét, másrészt pedig mint olyan szerveket, 
amelyek maguk is jogosultak jogszabályt, adórendeletet kibocsátani.

Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény l.§ (e) pontja az Alkotmánybíróság 

hatáskörébe utalja a mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megszüntetését is. E 

hatáskör gyakorlása szempontjából nem mindenfajta alkotmányellenes mulasztás releváns, hanem 

csupán az, amikor a jogalkotó szerv a jogszabályi felhatalmazásból származó jogalkotói 
feladatának teljesítését mulasztotta el. Az önkormányzatok itt is két vonatkozásban lehetnek 

érintettek: részint mint eljárást kezdeményezők, részint mint helyi jogalkotók, amelyek maguk is 

követhetnek el alkotmányellenes mulasztást. Mint korábban már bemutatásra került, a helyi adók 

vonatkozásában kizárt az önkormányzatok által mulasztás formájában való alkotmányellenesség 

elkövetése, mivel a helyi adórendszernek éppen az a lényege, hogy az önkormányzatok szabad 

döntésén alapul, hogy alkotnak-e adórendeletet vagy sem. A helyi képviselőtestületet terheli a 

politikai felelősség azért, hogy él-e a helyi adóztatási jogával vagy sem. A testületnek feltétlenül 
mérlegelni kell a lakosság szociális helyzetét (pl. korösszetételét, jövedelmi viszonyait) ahhoz, 
hogy e kérdésben állást tudjon foglalni. Ha tehát a testület úgy ítéli meg, hogy az adott településen 

nem állnak fenn a helyi adóztatás feltételei, s emiatt nem alkot adórendeletet, szóba sem kerülhet az 

alkotmányellenes mulasztás megállapítása.

Az alkotmánybírósági eljárást tehát kezdeményezhetik maguk az önkormányzatok is, élve az 

Alkotmány 43. §-ának (2) bekezdésében biztosított jogukkal, amely kimondja, hogy ,jogai
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védelmében az önkormányzat az Alkotmánybírósághoz fordulhat”. Kezdeményezheti az eljárást 
továbbá az önkormányzati rendeletek feletti törvényességi kontrollt gyakorló Megyei (Fővárosi) 
Közigazgatási Hivatal (korábban a Köztársasági Megbízott), sőt bármely adózó is, ha az 

önkormányzati adóztatással kapcsolatos valamelyik jogforrás (helyi adórendelet vagy például maga 

a helyi adózásról szóló törvény) alkotmányellenességének a megállapítását kezdeményezi.
A témánkhoz kapcsolódó alkotmánybírósági vizsgálat természetesen kiterjedhet és mint látni 
fogjuk, ki is terjedt az egyes önkormányzati adórendeletek vizsgálata mellett magára a helyi 
adózásra vonatkozó törvényi szabályozás, a Helyi adókról szóló törvény kontrolljára is. Az 

Alkotmánybíróság ügyforgalmában számottevő csoportot alkotnak a helyi adóztatással kapcsolatos 

indítványok, amelyek tematikus és egyben kivonatos ismertetésére e fejezet keretében kerül sor. 
Ezen indítványok elbírálásánál a kiindulópontot az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdése jelenti, amely 

az önkormányzati alapjogok egyikeként definiálja, hogy „a képviselőtestület törvény keretei között 
megállapítja a helyi adók fajtáit és mértékét”. Figyelmet érdemel még az alaptörvény 44/C. §-a is, 
amelynek értelmében az önkormányzatok alapjogai csak a jelenlévő országgyűlési képviselők 

kétharmadának szavazatával elfogadott törvényben korlátozhatók. Az alkotmány hivatkozott két 
rendelkezésének az egybevetéséből nyomban adódik is az elvi kérdés: vajon amikor a 44/A. § úgy 

határoz meg egy önkormányzati alapjogot, hogy a szövegben szerepel a „törvény keretei között” 

kitétel, akkor ebben az összefüggésben törvény alatt egyszerű szótöbbséggel elfogadott, vagy 

„kétharmados” törvényt kell-e érteni. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint 
törvény nem korlátoz valamely meglévő önkormányzati alapjogot, hanem meghatározza annak 

tartalmát, azáltal, hogy konkretizálja az Alkotmány 44/A. §-ában foglalt keretrendelkezést. 
Valójában tehát a törvény teremti meg azt a viszonyítási alapot, amelyhez képest a „korlátozás” 

kifejezés a későbbiekben egyáltalán értelmezhető. Éppen ezért az Alkotmánybíróság úgy foglalt 
állást, hogy az Alkotmány 44/A.§ (1) bekezdésének alkalmazása szempontjából „törvény” alatt 
nem feltétlenül csak a ’’kétharmados” törvényeket kell érteni. Az más kérdés, hogy a 44/A.§ 

konkretizálása során az „egyszerű” törvények nyilvánvalóan nem mehetnek el valamely, az 

Alkotmányban deklarált önkormányzati alapjog teljes tartalmi kiüresítéséig.

316 ilyenkor a

A rendes bíróságok abban az esetben kerülhetnek kapcsolatba a helyi adójogi jogalkalmazással, ha 

az önkormányzati adóhatóság (jegyző) által hozott határozattal szemben az adózók fellebbezést 
nyújtanak be, és az azt elbíráló megyei (fővárosi) közigazgatási hivatali döntést aztán a bíróság 

előtt megtámadja az érintettek közül valamelyik fél a perindításra rendelkezésre álló 30 napos 

határidőn belül. Az ilyen ügyekben (adóperekben) 1999-től a megyei (fővárosi) bíróságok járnak el

316 Erről részletesen lásd az 58/B/1992. AB határozatot.
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első fokon317, míg ezt megelőzően a megyei bíróságok székhelyén lévő helyi bíróságok hatáskörébe 

tartoztak az ilyen ügyek.
Ezek az adóperek, mint speciális közigazgatási perek, az alábbi jellemzőkkel rendelkeznek. A 

bírósági utat csak akkor lehet igénybe venni, ha a megtámadott határozat másodfokú, jogerős, 
érdemi, a kérelmező jogszabálysértésre hivatkozik és a keresetlevelet a határozat kézhezvételétől 
számított 30 napon belül nyújtja be.
Tehát a bírósági út igénybevételének feltétele a fellebbezés, a rendes közigazgatási jogorvoslati 
eszköz kimerítése, ami annyit jelent, hogy az önkormányzati adóhatóság első fokú határozatát 
közvetlenül nem lehet a bíróság előtt megtámadni.
A perindítás ..érdemi” feltételeként említett jellemző arra utal, hogy csak azokban az ügyekben 

lehet a közigazgatási fórumrendszeren kívüli lehetőséget, azaz a bíróság általi felülvizsgálatot 
kezdeményezni, amelyekben az adózó jogát, kötelezettségét állapítják meg, kivéve a fizetési 
halasztás és a részletfizetés engedélyezése, a végrehajtási kifogás, az adózó ismételt ellenőrzésre 

irányuló kérelme és az adó feltételes megállapítása tárgyában hozott határozatokat. így például nem 

lehet bíróság előtt megtámadni a fizetési halasztással és a részletfizetéssel kapcsolatos ügyekben 

hozott határozatokat, mivel ezek esetében az adózó nem vitatja az általa fizetendő adó összegét, 
csak a fizetés átütemezését szeretné elérni a hatóság határozatában foglaltaktól eltérően.
Fontos jellemzője még a rendes bírósági eljárásnak, hogy a megyei (fővárosi) bírósági döntésekkel 
szemben fellebbezésnek nincs helye, csak rendkívüli perorvoslattal (felülvizsgálati kérelem illetve 

perújítás) lehet élni, amennyiben az ehhez szükséges szigorú polgári eljárási jogi feltételek 

fennállnak.
Szintén fontos ismérve a rendes bírásági eljárásnak az is, hogy - hasonlóan az egyéb adókkal 
kapcsolatos perekhez - a helyi adók területén is érvényesül a tárgyi illeték feljegyzési jogra 

vonatkozó előírás. Ez a pert indító vagyoni, jövedelmi helyzetétől függetlenül minden esetben 

biztosítja azt a lehetőséget, hogy nem kell a perérték 6 %-ának megfelelő, összegében egyébként 
maximalizált bírósági eljárási illetéket az eljárás megindításakor megfizetni, mert arról majd a 

bíróság utólag fog dönteni, azaz a pernyertesség, pervesztesség arányában fogják az illetéket a felek 

viselni.

2. A helyi adóztatás jogalapjának alkotmánybírósági megerősítése
Közvetlenül a helyi adókról szóló törvény hatálybalépését követően három beadvány is érkezett 

az Alkotmánybírósághoz, amelyek a helyi önkormányzatok adómegállapítási jogára vonatkozó 

akkor új jogosultság alkotmányellenességének megállapítását és megsemmisítését indítványozták.

317 A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. tv. 23. § (1) bekezdés, i, pontja értelmében.
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Az Alkotmánybíróság a beadványok felülvizsgálatát követően meghozta a 67/1991. (XII. 21.) AB 

határozatot, amely döntése elvi jelentősével bír a helyi adóztatással kapcsolatban, ezért ennek a 

részleteivel is mindenképpen szükséges foglalkozni.
Az indítványozók véleménye szerint az Alkotmány 8.§ (2) szerint az alapvető jogokra és 

kötelezettségekre vonatkozó szabályokat törvényben kell megállapítani és ezért alkotmányellenes a 

helyi adókról szóló törvény települési önkormányzatokat adóztatásra feljogosító rendelkezése. 
Hasonló ellentmondást véltek a jogalkotásról szóló törvénnyel is, mivel eszerint az Országgyűlés 

kizárólagos hatáskörébe tartozik az adókra vonatkozó szabályok megalkotása. Sértve érezték az 

Alkotmány 70/A.§-ában szereplő, az állampolgárok bármely megkülönböztetését tiltó normát is, 
mivel településenként eltérő adózási kötelezettség jelentkezik az ugyanolyan körülmények között 
levő adóalanyok között. Ez utóbbi sértette az Alkotmány 9.§ (2) bekezdésében levő 

versenysemlegesség követelményét is az indítványozók véleménye szerint. Végezetül kifogásolták 

azt is, hogy az Alkotmány alapján csak a magyar állampolgárokat terheli adófizetési kötelezettség, 
de ezzel szemben a helyi adóknak alanya lehet a külföldi magánszemély és jogi személy egyaránt.

Az Alkotmánybíróság az indítványok vizsgálatát követően alaptalannak minősítette azokat és 

teljes egészében hatályában tartotta, azaz Alkotmánnyal konformnak tekintette a helyi adókra 

vonatkozó szabályozást. Határozata indokolása szerint az önkormányzatok jogalkotási hatásköre 

nem az indítványozók által megemlített rendelkezésekből származik, hanem az Alkotmány 44/A 

(1) bekezdés d, pontjából, amely feljogosítja a helyi képviselőtestületeket a helyi adók fajtáinak és 

mértékének törvény keretei közötti megállapítására. Az Országgyűlés ennek az alkotmányos 

felhatalmazásnak tett eleget, amikor a helyi adókról szóló törvényt megalkotta. A továbbiakban az 

Alkotmánybíróság kiemelte, hogy az önkormányzatokat megillető önállóság csak akkor valósulhat 
meg, ha adottak annak a gazdasági feltételei is, az igazgatási önállóság gazdasági önállósággal is 

párosul. A gazdasági önállóság biztosításának pedig egyik eszköze a helvi önkormányzatok
számára biztosított adómegállapítási iog. A helyi önkormányzatok adóztatási joga az 

önkormányzatok gazdasági autonómiájának tradicionális és a fejlett önkormányzati rendszerrel 
rendelkező országokban általánosan alkalmazott garanciális intézménye. A hazai megoldás 

megfelel e tekintetben az európai standardnak, amit a Helyi Önkormányzatok Európai Chartája is 

rögzít 9. cikkelyének 3. szakaszában. Fontos annak a hangsúlyozása is, hogy a helvi adó 

lényegéhez tartozik annak önkormányzatonkénti különbözősége. A helyi önkormányzatok eltérő 

települési feltételek között látják el feladataikat, eltérő az egyes települések fejlettsége, a 

közszolgáltatások színvonala, de eltérő a lakosságnak a közszolgáltatások iránti igénye is. Ennek 

megfelelően különbözően alakulnak a települési önkormányzatok feladatai is és e különböző 

feladatok ellátásához eltérő gazdasági feltételek is szükségesek. Ezek szükségszerűen azt 
eredményezik, hogy az önkormányzatok élve az alkotmányi felhatalmazással, a törvény keretei
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között egymástól eltérően döntenek, s ezzel az adóalanyok között - területi alapon - különbségek 

alakulnak ki. Ez a megkülönböztetés azonban nem tekinthető az Alkotmány 70/A §-ában 

megfogalmazott diszkrimináció tilalmába ütköző hátrányos megkülönböztetésnek. Ugyanis ebben 

az esetben nem személyek közötti hátrányos megkülönböztetésről van szó, hanem az ország egyes 

települései közötti különbségeket tükröző, alkotmányi felhatalmazáson alapuló, partikuláris 

szabályozásból eredő területi különbözőségről.
A külföldiek adóztatásával kapcsolatban pedig az Alkotmánybíróság azt emelte ki, hogy az az 

alkotmányos szabály, amely a magyar állampolgárok számára mondja ki az arányos közteherviselés 

kötelezettségét, nem értelmezhető egyúttal a külföldiek adóztatásának tilalmát magában foglaló 

rendelkezésként.

A helyi adók a 90-es évek elejei 1-2 %-ról napjainkban már az önkormányzati bevételek 12- 
13 %-ára emelkedtek, ami közel 370 Mrd Ft éves, szabadon felhasználható, az önkormányzatok 

döntésétől függő bevételt jelent. Az önkormányzati pénzügyi önállóság legfontosabb eleme, a most 
már az Alkotmánybíróság határozatával is megerősített helyi adó, amely egyre nagyobb szerepet 
kap a helyi közkiadások finanszírozásában, ami mindenképpen előremutató jelként, az 

önkormányzati pénzügyi önállóság térnyeréseként értékelhető. A helyi adók térnyerése, a pénzügyi 
önállóságból adódó lehetőségek kihasználása azonban „túl jól” sikeredett, aminek következtében a 

helyi pénzügyi források átalakítását látta a központi kormányzat szükségesnek, ami az úgynevezett 
adóerő-képesség intézményének és a hozzá kapcsolódó előírások bevezetésével valósult meg, 
amelyek lényegét a dolgozat VI. fejezete ismertette, az ezzel kapcsolatos alkotmánybírósági 
álláspontot pedig e fejezet további részében tekintjük át.

3. Az adóalanyisággal és az adótárggyal kapcsolatos egyes döntések:
A, A Helyi adókra vonatkozó törvény (Htv.) taxatív módon határozza meg az egyes helyi 

adófajták alanyait és az adók tárgyait. Ezen - elvileg könnyen értelmezhető - szabályozás ellenére a 

helyi adórendeletek több esetben is alkotmánybírósági kontroll alá kerültek a törvény téves, néha 

kiterjesztő értelmezése és az adóalanyok közötti meg nem engedett különbségtételek miatt. E 

körben mértékadónak tekinthető az 57/1996. (XII. 22.) AB határozat, amely többek között 
megállapította, hogy a helyi adók alanyait az adók tárgyát a Htv. állapítja meg és e tekintetben nem 

engedi eltérő szabályok megalkotását az önkormányzatok számára. Ezért alkotmányellenesnek 

minősítette és megsemmisítette az Alkotmánybíróság egy helyi adórendeletnek azon pontját, amely 

a Htv-vel szemben alkotmányellenesen hátrányos megkülönböztetést alkalmazott a vállalkozók 

között, mivel nem tekintette adóalanynak a magánszemélyeket és az egyéni vállalkozókat, míg más 

vállalkozókat és a szövetkezeteket igen. Ugyanez a határozat a Htv. meg nem engedett kiterjesztő
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értelmezése miatt azt az önkormányzati adóelőírást is megsemmisítette, amely az adó tárgyának a 

..gazdasági tevékenység gyakorlását” tekintette, ugyanis a Htv. „csak” az ..e törvényben 

meghatározott gazdasági tevékenység gyakorlását” határozta meg, mint az adó tárgyát. Az adó 

tárgya tekintetében tehát nincs lehetőség a Htv-től való eltérésre, a helyi rendelet pedig az erre 

vonatkozó felhatalmazás nélkül kiszélesítette azt és mindenfajta, nem csak a Htv-ben 

meghatározott gazdasági tevékenységre kiterjesztette a helyi adókötelezettséget. Egy másik esetben 

az Alkotmánybíróság a 12/1993. (III. 3.) határozatával azt a telekadóról szóló önkormányzati 
rendeletet semmisítette meg, amely adóalanynak minősítette azokat a haszonbérlőket is, akik az 

önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági területeket nem szőlömüvelési célra 

hasznosították. Az AB megállapította, hogy a haszonbérlő a Htv, alapján nem lehet a telekadónak 

az alanya, mivel a telek tulajdonosán kívül csak az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni 
értékű jog jogosultja lehet adóalany. A Htv. 52. § 3. pontja határozza meg, hogy a törvény 

alkalmazása szempontjából mely jogokat kell vagyoni értékű jognak tekinteni, az ingatlan
nyilvántartásról szóló akkor hatályos 1972. évi 31. tvr 6. § (1) bekezdése pedig azt szabályozta318, 
hogy az ingatlanhoz kapcsolódó jogok közül melyek jegyezhetőek be az ingatlan-nyilvántartásba. 
A haszonbérlő e rendelkezések egyikében sem szerepelt, így értelemszerűen nem is lehetett a 

telekadó alanya, az ezzel ellentétes, ezt kiterjesztő helyi rendelet ellentétes volt a Htv-vel, sértette 

az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés d) pontját is és ezért az AB megsemmisítette azt.

B, Az Alkotmánybírósághoz számos állampolgári indítvány érkezett a miatt, mert az 

önkormányzati adórendeletek az idegenforgalmi adó második fordulata szerinti üdülésre, pihenésre 

szolgáló épületek esetében az üdülőtulajdonra magasabb adótételt állapítottak meg, mint az állandó 

lakás céliára szolgáló épületekre. Esetenként azzal is tetézték a különbségtételt, hogy az utóbbi 
ingatlanok tulajdonosai számára - meghatározott számú négyzetméterig, nem egyszer 99 %-os 

adókedvezményt nyújtottak, míg az üdülőtulajdonosok számára hasonló kedvezményt nem adtak. 
Az indítványozók álláspontja szerint a „bennszülöttek” és a ,jött-mentek”, avagy 

szalonképesebben: az állandó lakosok és a máshol lakó üdülőtulajdonosok közötti különbségtétel 
ellentétes az Alkotmány 70/A. §-ában foglaltakkal. Az indítványozókat bizonyára az is motiválta, 
hogy az Alkotmánybíróság a 21/1990. (X.4.) AB határozatában arra hívta fel a figyelmet, hogy a 

tulajdonosok között a tulajdon tárgya szerinti megkülönböztetés esetenként lehet olyan, amely nem 

egyeztethető össze az Alkotmány 70/A. §-ának (1) bekezdésével.

318 Az ingatlan-nyilvántartásról szóló jelenleg hatályos 1997. évi CXL1. törvény 16. §-a szintén nem tekinti a 
haszonbérletet ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jognak.
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Az Alkotmánybíróság a fenti tartalmú indítványokat elutasította és elvi jelentőséggel mutatott rá az 

alábbiakra319:

a, az Alkotmány 70/A.§ (1) bekezdésének végén, a megkülönböztetést tiltó felsorolást bezáró 

„vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel” szövegrész egy olyan gyűjtőfogalomra utal, amelybe 

adott esetben az állandó lakás szerinti különbségtétel is beletartozik.

b, helyes értelmezés mellett a 70/A.§. (1) bekezdése nem szűkíthető le az emberi jogokra, és az 

alapvető állampolgári jogokra, hanem - a magyar jogrendszer egészét átfogó módon - irányadó 

általában a jogok és kötelességek alapvető szabályozásánál, akkor is, ha nem alapvető jogról vagy 

kötelességről van szó.
c, ugyanakkor a diszkrimináció tilalma nem abszolút érvényű, nem annyit jelent, hogy a 

férfiak és a nők vagy éppen az adott településen állandó bejelentett lakással rendelkezők vagy nem 

rendelkezők között a jogszabályok soha, sémmiféle különbséget nem tehetnek. Azt tehát mindig 

csak a konkrét alkotmányossági probléma kapcsán, a szabályozás tárgyi és alanyi összefüggésében 

lehet eldönteni, hogy a diszkrimináció tilalmába ütköző hátrányos megkülönböztetésről, vagy 

bizonyos társadalmi csoport tagjai számára, az Alkotmányban meghatározott cél érdekében 

nyújtott pozitív megkülönböztetésről van-e szó. A megkülönböztetés tilalmába ütközik, ha 

ugyanazon szabályozási koncepción belül a jogalanyok egy csoportjára eltérő szabályozás 

vonatkozik, kivéve, ha a különbségtételnek kellő súlyú alkotmányos indoka van.
A fentieknek megfelelően a testület álláspontja a konkrét ügyekben az volt, hogy az Alkotmány 

70/A. §-ának (1) bekezdése nem mindenfajta különbségtételt tilt, egy ilyen általános tilalom 

egyébként összeegyeztethetetlen lenne a jog társadalmi rendeltetésével. Az Alkotmánybíróság 

álláspontja szerint nem alkotmánysértő, ha az önkormányzat az építményadó alól azokat mentesíti, 
akik az ingatlant állandó bejelentéssel használják320, és szintén nem alkotmányellenes, ha azon 

ingatlanok adóalanyai, akik a birtokolt ingatlanukat lakás és munkahely céljára használják, kisebb 

mértékű adóterhet viselnek, mint az üdülésre használt ingatlanok adóalanyai .
Nincs tehát semmiféle alkotmányos akadálya annak, hogy a jogalkotó különbséget tegyen az eltérő
rendeltetésű adótárgyak - az adott esetben: a lakások és az üdülők - között, s ezt a különbségtételt 
mind az adótétel összegében, mind a kedvezmények körének és mértékének meghatározásánál 
érvényre juttassa322. Az lenne alkotmányellenes, ha a jogszabály az azonos adótárgyak tulajdonosai 

között akként tenne különbséget, hogy például az adott településen állandó bejelentett lakással

319 Lásd például az 1250/B/1991, a 2002/B/1991.és a 2047/B/1991. AB határozatokat 
Lásd a 722/B/1996. AB határozatot

321 Lásd a 858/B/1997. AB határozatot
322 Viszont azt is kiemelte az Alkotmánybíróság, hogy a határozatából nem lehet olyan következtetést levonni, hogy az 

adott településen állandó bejelentett lakással rendelkezők és nem rendelkezők közötti mindenfajta adóügyi 
megkülönböztetés, az adó tárgyára való tekintet nélkül, összeegyeztethető lenne az Alkotmány rendelkezéseivel.

320
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rendelkező személyek az üdülőtulajdonuk után kevesebb adót kötelesek fizetni, mint azok az 

üdülőtulajdonosok, akiknek más településen van az állandó lakásuk.
Ennek megfelelően az Alkotmánybíróság megsemmisítette323 azt az önkormányzati rendeletet, 

amely az építményadó-kötelezettséget kizárólag üdülőre, hétvégi házra, illetve pihenőházra, 
valamint az üdülőterületen lévő lakásokra nézve állapította meg, ugyanis a rendelet ezzel a 

lakástulajdonosok számára nem kedvezményt, illetve mentességet adott, hanem az építmények e 

körét illetően kizárólag az üdülőterületen lévő lakásokra állapított meg adókötelezettséget. Szintén 

megsemmisítésre került324 az az önkormányzati építményadó rendeleti előírás is, amely egyrészt az 

építmények területi elhelyezkedése (belterületi vagy külterületi) alapján tett különbséget az 

adóalanyok között, másrészt pedig a külterületi építmények tulajdonosai között is különbséget tett 
az építmény használati módja alapján, amikor kedvezőbb adómértéket állapított meg azok számára, 
akik állandó bejelentett lakásként használták építményüket. A megsemmisítés indoka az volt, hogy 

a fenti különbségtétel nem valamely alkotmányos cél érdekében a preferált csoportnak biztosított 
pozitív diszkrimináció biztosítását jelentette, hanem a településfejlesztési célok megvalósításának 

elősegítését szolgálta. Arra alkotmányosan nincs mód, hogy az önkormányzat alkotmányos indok 

nélkül, pusztán azon az alapon, hogy a település különböző területein eltérő fejlesztési feladatai 
vannak - ugyanazon szabályozási körbe vont jogalanyok - ugyanazon adófajta alanyai tekintetében 

diszkriminatív szabályozást alkalmazzon.

C, Érdekes ügy illetve Alkotmánybírósági döntés volt 2002-ben, amikor Szeged Megyei Jogú 

Város Közgyűlése építményadóról szóló rendeletének és módosításának a felülvizsgálatát végezte 

az Alkotmánybíróság325. A helyi rendelet - sajátos módon - az építményben folytatott vállalkozói 

vagy más gazdasági tevékenység, illetve az építmény hasznosítása alapján tett különbséget az 

adóalanyok és az adó mértéke között, valamint a Helyi adókról szóló törvényben (Htv.) foglaltaktól 
eltérően határozta meg az építmény fogalmát.
Az Alkotmánybíróság arra hivatkozva semmisítette meg a helyi építményadó rendelet kifogásolt 
szabályait, hogy az önkormányzatok nem állapíthatják meg az egyes adónemeket, az adó alanyait, 
az adó tárgyát és a Htv. szerinti fogalmakat, mert azokat maga a Htv szabályozza. A Htv. akkor
hatályos szabályai szerint az építményadó olyan vagyoni típusú adó volt, amelynek a mértékét a 

településen belül egységesen326 kellett megállapítani az építmény m2-ben számított hasznos

323 Lásd az 50/2000. (XII. 18.) AB határozatot.
324 Lásd a 49/1993. (VII.6.) AB határozatot
325 Lásd a 22/2002. (VI.10.) AB határozatot.
326 A 2003. január 1-től hatályos előírás szerint a vállalkozók üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze utáni építményadó 

alapjának alapterület szerinti megállapítása esetén kizárólag az adótárgy fajtája, illetőleg a településen belüli 
földrajzi elhelyezkedése alapján állapítható meg differenciált adómérték; a korrigált forgalmi érték szerinti adóalap 
meghatározáskor pedig csak egyféle adómérték állapítható meg továbbra is.
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alapterülete vagy az építmény korrigált forgalmi értéke alapulvételével. Az építményadó alapjának 

és mértékének szabályozásakor a Htv. ezen kógens szabályai nem tették lehetővé az önkormányzat 
számára az adó mértékének megállapításakor az adótárgytól független további szempontok 

figyelembevételét, sem az építmény fogalmának a törvénytől eltérő megfogalmazását. A helyi 
képviselőtestület jogalkotása tehát sértette az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdésének d, pontját; 
valamint a 44/A. § (2) bekezdésében foglaltakba is beleütközött, tehát alkotmányellenes volt és 

mindezek miatt maga után vonta az Alkotmánybírósági megsemmisítést.

D, Hosszú időn keresztül vitatott volt az a kérdés, hogy az iparűzési adónak és a vállalkozók 

kommunális adóiának alanvai-e az egyéni ügyvédek illetve az ügyvédi irodák. A Htv. eredeti 
szövege szerint vállalkozónak és így adóalanynak az a magánszemély minősült, aki belföldön, saját 
nevében és kockázatára, .haszonszerzés céljából Üzletszerű gazdasági tevékenységet végzett és 

vállalkozói igazolvánnyal rendelkezett, továbbá az a magánszemély, akinek a tevékenységét a Htv. 
vagy más adótörvény vállalkozási tevékenységnek minősítette, valamint a jogi személy, egyéb 

szervezet, amely üzletszerű gazdasági tevékenységet folytatott. 1993-tól a jogalkotó - kevés 

sikerrel - megpróbálta pontosítani az adóalanyiság fogalmát, amikor is akként fogalmazott, hogy 

vállalkozónak minősül az egyes tevékenységek gyakorlásáról szóló jogszabályok alapján 

vállalkozói igazolványhoz nem kötött tevékenységet folytató magánszemély is. Ez a módosítás 

kifejezetten az ügyvédi tevékenységet folytatók eredetileg is szándékozott helyi adóalanyiságát 
kívánta megerősíteni, egyértelművé tenni, mivel ez a személyi kör minden lehetséges jogi fórumon 

vitatta azt.
A bizonytalan jogi helyzetet mutatta az is, hogy a megyei bírósági döntések többsége327 

adóalanynak tekintette az ügyvédi tevékenységet folytatókat, de egyes esetekben születtek olyan 

is, amelyek szerint az egyéni ügyvéd nem alanya az iparűzési adónak. Ezen 

utóbbi ítéletek arra alapozták a döntéseiket, hogy az ügyvédi tevékenység nem tekinthető gazdasági 
tevékenységnek és az ügyvédek nem rendelkeznek vállalkozói igazolvánnyal sem. Ezt az 

álláspontot látszott alátámasztani az APEH is, mivel a 20/1989. (III.1.) MT rendeletre épülő akkor 

hatályos 36/1992. (AEÉ 1992/3) iránymutatása - igaz más adónem kapcsán - azt mondta ki, hogy 

az ügyvédi tevékenység nem minősül vállalkozási tevékenységnek.
A bírósági gyakorlat fenti kérdésben való egységesítése érdekében szükségessé vált a Legfelsőbb 

Bíróság intézkedése is, amely a Közigazgatási Jogegységi Tanácsa 4/1999. számú határozatának

328bírósági ítéletek

327 Lásd például a Zala Megyei Bíróság 2.Kp.20.494/1999. és a Csongrád Megyei Bíróság P.20.244/1999. és P. 
20.510/1999. számú ítéleteit.

328 Lásd a Gyulai Városi Bíróság 7.P.20.354/1997, a Békés Megyei Bíróság l.Pf.20.800/1997. és a Szekszárdi Városi 
Bíróság 20.K.30.581/1998. számú ítéleteit.
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kiadását eredményezte. A Legfelsőbb Bíróság Közigazgatási Kollégiumának vezetője indítványozta 

a jogegységi határozat meghozatalát abban a kérdésben, hogy a Helyi adókról szóló törvény 

alkalmazása körében vállalkozónak minősül-e, tehát adóalany-e az ügyvéd illetve az ügyvédi iroda. 
A jogegységi tanács nem nyilvános ülésén részt vett a legfőbb ügyész képviselője is, akinek 

véleménye szerint az egyéni ügyvédek és az ügyvédi irodák - hasonlóan a jogterület más 

jogszabályaihoz329 - vállalkozóknak minősülnek és ezért már 1991. január 1-től alanyai a helyi 

adóknak.

A jogegységi határozat - egyetértve a legfőbb ügyész álláspontjával - a helyi iparűzési és a 

vállalkozások kommunális adója alanyának minősítette 1991-től az egyéni ügyvédeket és az 

ügyvédi irodákat is, kiemelve, hogy a jogterület egyéb hivatkozott jogszabályaiból is kitűnik, hogy 

a társadalombiztosítási és adórendszer az ügyvédet illetve az ügyvédi irodát e törvények 

alkalmazása körében nevesített módon is az egyéni vállalkozók illetve a társas vállalkozások 

fogalomkörébe sorolja. Hangsúlyozza továbbá, hogy nincs olyan, az ügyvédi hivatás 

sajátosságaiban rejlő törvényi indok, amely a központi adókötelezettség nyilvánvaló fennállása 

mellett a helyi adók tekintetében az ügyvédek, ügyvédi irodák330 adómentességét megállapító 

jogértelmezést támasztana alá.

A jogalkotó egyébként úgy próbálta a jogbizonytalanságot oldani, hogy 1998-tól tovább 

pontosította a vállalkozó és ez által az adóalany fogalmát. Ez a módosítás néhány tevékenységet 
(egyéni ügyvéd, közjegyző, önálló bírósági végrehajtó, stb.) példálózva, azaz nem taxatív módon, 
de már kifejezetten is nevesített, amikor az egyes tevékenységek gyakorlásáról szóló jogszabályok 

alapján vállalkozói igazolványhoz nem kötött tevékenységet végző magánszemélyek 

adóalanyiságát meghatározta. Ekkortól tehát már nem jogértelmezés kérdése volt a jogalkotó 

ügyvédi tevékenységet végzők adóalanyiságával kapcsolatos akarata, mivel azt a törvény expressis 

verbis megfogalmazta. 2003-tól pedig úgy lett megoldva ez a probléma, hogy a Htv. szerint a 

személyi jövedelemadóról szóló törvényben egyéni vállalkozónak minősülök a helyi adók alanyai 
és a most hatályos SZJA Tv. 3. § 17. e, pontja szerint az egyéni ügyvédek egyéni vállalkozónak 

tekintendők és a rájuk vonatkozó szabályok szerint is adóznak.
Az ügyvédi tevékenység helyi adóztatásának fentiekben ismertetett kronológiája kapcsán 

mindenképpen meg kell jegyezni, hogy a jogalkotó nem volt „csúcsformában” és a nem kellően 

átgondolt, nem egyértelmű törvényi szövegezés vezetett az évekig tartó jogbizonytalansághoz. Ez

329 Az 1997. évben hatályos - a társadalombiztosításról szóló - 1975. évi II. törvény és - a személyi jövedelemadóról 
szóló - 1995. évi CXVII. törvény szerint egyéni vállalkozónak tekintendő az egyéni ügyvéd is, a társasági és 
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény pedig az ügyvédi irodákat minősítette társas vállalkozásoknak, 
azaz társasági adóalanyoknak.
E témában lásd még a 2002.118. számú BH-t is.330
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pedig felveti az Alkotmánybíróság 11/1992. (III.5.), 26/1992. (IV.30.), 61/1994. (XII.24.)331 és 

49/2000. (XII. 18.)

jogszabály szövegrészének határozatlansága és bizonytalansága sérti az Alkotmány 2.§(1) 
bekezdésében meghatározott jogbiztonság követelményét, s ezért alkotmányellenes. A jogbiztonság 

az Alkotmánybíróság értelmezésében a jogalkotótól azt várja el, hogy a jog egésze, egyes területei 
és egyes szabályai is világosak, egyértelműek, hatásukat tekintve kiszámíthatóak és a norma

számú határozataiban megfogalmazottakat, amelyek szerint valamely

címzettjei számára előre láthatóak legyenek. A jogbiztonság megköveteli a jogszabályok olyan 

világos és egyértelmű megfogalmazását, hogy mindenki, akit érint tisztában lehessen a jogi 
helyzettel, ahhoz igazíthassa döntését és magatartását, s számolni tudjon a jogkövetkezményekkel. 
A világos, érthető és megfelelően értelmezhető normatartalom a normaszöveggel szemben 

alkotmányos követelmény. A jogbiztonság megköveteli, hogy a jogszabály szövege értelmes és 

világos, a jogalkalmazás során felismerhető normatartalmat hordozzon.
Nos, ezeknek az elvárásoknak kétségen kívül évekig nem felelt meg a helyi adókra vonatkozó, 
ügyvédeket érintő törvényi szabályozás.
Az előadottakból következően nincs jogszerű akadálya annak, hogy a helyi adórendelet a magasabb 

jogszabálynak a saját rendeletébe illeszthető előírásait szó szerint átvegye. Az sem törvénysértő, 
hogy a helyi rendelet a magasabb szintű jogszabály előírásait nem ismétli meg. A magasabb szintű 

jogszabályi rendelkezések ugyanis - akár a szó szerinti átvétellel, akár alacsonyabb szintű 

jogszabályba való beillesztés nélkül - önmagukban is érvényesek. A vegyes helyi jogszabály
alkotási megoldás azonban homályos, megtévesztő és félrevezető. Márpedig a jogszabályokat a 

jogalkotásról szóló 1987. évi XI. tv. 18. § (2) bekezdése szerint is világosan és közérthetően kell 
megszövegezni. Az önkormányzat a fenti követelményeknek megfelelő szövegezési megoldást 
választhat akként, hogy a törvényi mentességek idézése után a helyi mentességeket sorolja fel, de 

úgy is, ha csak utal a Htv-ben adott mentességekre és további tételesen megfogalmazott helyi 
mentességeket iktat a rendeletébe.

Ei Az adóalanyiság kérdésével összefüggésben született egy érdekes, külön is megemlítendő 

megyei bírósági ítélet332, amelynek hátterében az a szegedi építményadó rendelet-módosítás állott, 

amely a fizetendő építményadó összegét a tárgyévi iparűzési adóelőleg 35 %-ában maximalizálta. 
Azzal sem az ítélet, sem mi nem foglalkozunk részletesen, de azért megemlítjük, hogy egy végleges 

adó (építményadó) összegét egy másik adónem (iparűzési adó) előlegének bizonyos %-ához kötni

331 Ez a határozat azt a helyi jogalkotási gyakorlatot vizsgálta, amely egyes törvényi adómentességeket szó szerint 
átvesz, más törvényi adómentességeket viszont teljesen mellőz, a helyileg biztosított adómentességeket pedig 
félreérthetően általános fogalmakban fejezi ki.

332 Lásd a Csongrád Megyei Bíróság 3.P.20754/2003. számú ítéletét.
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adóelméleti szempontból teljesen hibásnak minősül, hiszen az iparűzési adó előlege és a végleges 

összege között igen jelentős eltérések mutatkozhatnak. Egyébként pedig az építményadónak még a 

végleges iparűzési adóhoz illetve annak bizonyos %-ához való kötése sem lenne szakmai 
szempontból könnyen indokolható.
Rátérve a konkrét ítéletre, kiemelendő, hogy a tényállásnak az volt a lényege, hogy miként 
értelmezendő az iparűzési adóelőleg 35 %-ában maximalizált építményadó mérték azon adóalanyok 

tekintetében, akiknek valamely okból „0” Ft a fizetendő iparűzési adóelőlegük. A nulla Ft-ban 

megállapított iparűzési adóelőlegnek több oka is lehetett, úgymint a helyi rendelet által biztosított 
100 %-os mértékű adókedvezmény vagy a magas összegű anyagköltség illetve ELÁBÉ miatti 
negatív iparűzési adóalap vagy akár az adóalanyiság hiánya is. A helyi adóhatóság álláspontja 

szerint közömbös volt a nulla Ft adóelőleg oka és ilyen esetekben egységesen úgy alkalmazta a 

helyi adórendeletet, hogy nincs korlátja az építményadó mértékének, azaz nem illeti meg 

kedvezmény ilyen esetekben az építményadó alanyait.
Ezzel nem értett egyet a megyei bíróság, amely ítéletében hangsúlyozta, hogy az iparűzési 
adóelőleg 35 %-ában maximalizált építményadót valamennyi iparűzési adóalany vonatkozásában 

értelmezni kell, még a nulla Ft-ot fizetők esetében is és függetlenül attól, hogy milyen okból 
kifolyólag állapították meg nulla Ft-ban az iparűzési adóelőleget. A bíróság álláspontja szerint 
tehát, ha egy adóalany 100 %-os iparűzési adókedvezményben részesül és ezért nincs iparűzési 
adóelőleg fizetési kötelezettsége, akkor ő rá is alkalmazni kell az iparűzési adóelőleg 35 %-ában 

maximalizált építményadót, ami azt jelenti, hogy ilyen esetben nulla Ft lesz a tárgyévben fizetendő 

építményadó összege is, tekintve, hogy a nulla Ft-nak a 35 %-a is nulla lesz. Az ítélet szerint 
viszont azok esetében, akiknek azért nulla Ft a fizetendő iparűzési adóelőlegük, mert nem is alanyai 
az iparűzési adónak már nem csökkenthető a fenti szabályok szerint az építményadó összege.

F, Az építményadóra vonatkozó törvényi előírások értelmében az adókötelezettséget nem érinti, 
hogy az építményt ténylegesen használják-e vagy sem. Amennyiben az adóköteles építmény 

rendelkezik használatbavételi vagy fennmaradási engedéllyel illetve ha ezek hiányában valamikor 

már ténylegesen használatba vették, akkor a tulajdonosa meg kell utána fizesse az építményadót 
építményadó rendelet hatálya idején. Szeged egyik patinás épülete utáni építményadó fizetési 
kötelezettséget vizsgálta a megyei bíróság és hozta meg azon ítéletét333, amelyben megállapította, 
hogy nem mentesít az építményadó fizetési-kötelezettség alól az a körülmény, hogy az adóalany
szünetelteti az építményben a vállalkozási tevékenységét.

333 Lásd a Csongrád Megyei Bíróság 3.K.21.259/2003. számú ítéletét.



VII. Az Alkotmánybírósági határozatok és a közigazgatási bírósági gyakorlat hatása az 218
önkormányzati adóztatásra, adóiogalkotásra

G, Nem állták ki az alkotmánybírósági próbát azok az önkormányzati adórendeletek sem, 
amelyek csak azokat a nem lakás céliára szolgáló épületeket, épületrészeket és egyéb építményeket
vonták adókötelezettség alá, amelyek jövedelemszerzés céliát szolgálják és aztán a
jövedelemszerző funkciók szerint csoportosították az adótárgyakat és így differenciálták az
adótételeket. Egy helyi rendelet magasabb, ötszörös adótételt állapított meg az üzlethelyiségek, 
irodák, üzemanyagtöltő állomások, valamint a banki illetőleg biztosítási célú épületek tekintetében 

a gazdasági tevékenység céljára szolgáló más építményekkel szemben; egy másik rendelet pedig a 

pénznyerő automatákat üzemeltető vendéglátóhelyekre 900 Ft/m2 adótételt állapított meg az 

egyébkénti 60 Ft/m2-el szemben.
Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a Htv. az építményadó tekintetében nem jelöl meg 

olyan külön adótárgyat, amelyben gazdasági tevékenységet folytatnak és ezért a vizsgált helyi 
rendelet a Htv-vel ellentétesen bővítette az adótárgyak körét. A támadott helyi rendeletek - 
szemben a Htv. előírásával, amely szerint az építményadó mértéke csak az adótárgy értékéhez és 

mértékéhez igazodhatott - az adó mértékét az építményben végzett gazdasági tevékenység 

fajtájához kötötték, a jogalanyok közötti fenti megkülönböztetéseknek nincs alkotmányos indoka. 
sértik az Alkotmány 70/A-§ (1) bekezdését334, az ott deklarált negatív diszkrimináció tilalmának 

alkotmányos elvét és ezért a kifogásolt rendeleti szabályokat megsemmisítette az 

Alkotmánybíróság335.

4. Alkotmánybírósági felülvizsgálat önkormányzatok általi kezdeményezésének 

elmulasztása két konkrét esetben
Az Alkotmány 43. §-ának (2) bekezdése kimondja, hogy ,jogai védelmében az önkormányzat az 

Alkotmánybírósághoz fordulhat”. Ez a rendelkezés kétségen felül az önkormányzati jogok 

védelmének egyik garanciális eszközét jelöli meg, anélkül, hogy olyan általános érvényű hatásköri 
szabály lenne, amely minden olyan esetben megalapozná az Alkotmánybíróság hatáskörét, amikor 
az önkormányzatot valamilyen jogsérelem érte. A jogsérelem forrása ugyanis nagyon sokféle lehet, 
így megeshet, hogy például a Kincstár nem folyósítja határidőben az önkormányzat részére a 

költségvetési törvényben megállapított normatív támogatást, de fel sem merül, hogy ebben az 

esetben az önkormányzatok az Alkotmánybírósághoz forduljanak.

334 Az Alkotmány 70/A.§-a tiltja az azonos szabályozási kör alá vont jogalanyok közötti olyan, alkotmányos indok 
nélküli különbségtételt, amelynek következtében egyes jogalanyok hátrányos helyzetbe kerülhetnek. A 624/B/1998. 
AB határozat is rámutatott, hogy a Jogegyenlőségnek ugyanazon jogosultság vagy kötelezettség tekintetében kell 
fennállnia”.
Lásd a 61/2001. (XII.20.) és az 55/2000. (XII.18.) AB határozatokat. Az Alkotmánybíróság e döntései kialakításakor 
tekintettel volt az 57/1998. (XI.27.) AB határozatában kialakított álláspontjára is, amely szerint a diszkrimináció 
tilalmát sérti az olyan helyi rendeleti előírás, amely „más mértékű ... adókötelezettséget ír elő az olyan lakás 
esetében, amelyben gazdasági tevékenységet folytatnak és azok tekintetében, amelyekben gazdasági tevékenység 
nem folyik”.

335
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Az alkotmánybírósági vizsgálat önkormányzatok általi kezdeményezésére például az 1992. 
decemberében kihirdetett és 1993. január 1-én hatályba lépett 1992. évi LXXVI. tv. vagy az 1997. 
végén kihirdetett és 1998. január 1-én hatályba lépett 1997. évi CIX. tv. kapcsán kerülhetett volna 

sor. Ezek a helyi adókról szóló törvényt több pontban is módosító jogszabályok többek között az 

idegenforgalmi adó egyik típusú alapját és az iparűzési adóra vonatkozó előírásokat „írták át”. Az 

1992-es változtatás lényege abban állt, hogy az idegenforgalmi adó fizetésére az eredeti szöveg 

szerint csak a „48 órát meghaladóan”, a módosított alapján pedig már az „egy vendégéjszakát 
meghaladóan” nem állandó lakosként a településen tartózkodók is kötelezhetőek voltak. Az 1997- 
es módosítás az iparűzési adó alkalmazható maximális mértékét emelte fel a korábbi 1,2 %-ról 1,4 

%-ra, de ugyanakkor az adóalapot jelentősen csökkentette azáltal, hogy az adóalapból levonhatóvá 

tette az anyagköltségek 33 %-át is.
A helyi adókról szóló törvény akkor és most is hatályos 6. § a, pontja értelmében a helyi 
adórendelet év közbeni módosítása nem súlyosbíthatja az adóalanyok adóterheit (ezt erősítette meg 

többek között az 51/1993. (X.I.); az 55/1993. (X.15.) és a 7/1996. (11.23.) AB határozat is). Ennek 

megfelelően az 1992-es és 1997-es törvénymódosításokkal 1993-tól illetve 1998-tól lehetővé vált 
magasabb idegenforgalmi adóalapot és magasabb iparűzési adómértéket csak akkor alkalmazhatták 

az önkormányzatok az 1993-as illetve 1998-as adóévben, ha az idegenforgalmi és a helyi iparűzési 
adórendeletüket még 1992. illetve 1997. december 31-ig - néhány rendelkezésükre álló nap alatt - 

az adózókra terhesebb szabályoknak megfelelően módosították és azt ki is hirdették. Az iparűzési 
adó alapjának csökkentését (az anyagköltség 33 %-ának levonhatóságát) viszont helyi adórendelet 
módosítás nélkül is kötelesek voltak átvenni, mint kötelező törvényi előírást.
Mindezek következtében azon önkormányzatok - amelyek a törvénymódosítást követően az év 

végéig rendelkezésre álló néhány napon belül nem módosították az adóalapot illetően az 

idegenforgalmi illetve az adómértéket illetően a saját iparűzési adórendeletüket - azzal kellett 
szembenézzenek, hogy egyrészt az idegenforgalmi adóból származó bevételük növelési 
lehetőségétől elestek, valamint a legfontosabb helyi adóbevételi forrásuk, az iparűzési adó mintegy 

egyharmadát elveszítették az 1998-as adóévben.
Azért is problémásak voltak a fentebb ismertetett törvénymódosítások, mivel a jogalkotásról szóló 

1987. évi XI. törvény 12. § (2)-(3) bekezdése szerint a jogszabály nemcsak a kihirdetését megelőző 

időre nem állapíthat meg kötelezettséget, hanem kellő időt is kell, hogy biztosítson a 

jogalkalmazásra való felkészülésre és az adórendeletet alkotó, módosító önkormányzati 
képviselőtestületek ebben a tekintetben mint kvázi jogalkalmazók tekintendők. Az önkormányzatok 

azonban (különösen az 1992-es módosító törvény december 20-i kihirdetése miatt) 
kényszerhelyzetbe kerültek. Az ünnepekkel együttes év végi tíz nap alatt ugyanis a 

képviselőtestület összehívása, a módosító rendelettervezet megszövegezése, szétküldése, a tervezet
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testületi ülésén való elfogadása, majd az előírt módon történő kihirdetése gyakorlatilag aligha volt 
megoldható feladat.

Érdekes lett volna, hogy egy önkormányzat kezdeményezésére az Alkotmánybíróság miként ítélte 

volna meg a Parlament kissé késve született törvénymódosítását, mivel ennek következtében az 

önkormányzatok igen jelentős, sok milliárd Ft iparűzési adóbevételtől estek el. De az 

idegenforgalmi adókiesés is számottevő annak a fényében, hogy köztudottan minden, a nem 

állandó lakosok településen való tartózkodására tekintettel beszedett 1 Ft idegenforgalmi adó után 2 

Ft normatív költségvetési hozzájárulást fizet a központi költségvetés az önkormányzatok számára. 
Sajnos azonban egyik példa szerinti esetben sem kezdeményezte egyetlen önkormányzat sem az 

Alkotmánybíróság előtt a vizsgálatot, ami persze több mint kellemetlen lett volna az Országgyűlés 

számára, mivel az eljárás tárgyát az képezte volna, hogy a Parlament megkésett törvénymódosítása 

következtében részben „kiüresedett-e” az önkormányzatok Alkotmányban is biztosított helyi 
adóztatási joga. Ha az alkotmánybírósági válasz igenlő lett volna, akkor ezt azt jelentette volna, 
hogy a Parlament igen jelentős vagyoni hátrányt okozott az önkormányzatoknak és felmerülhetett 
volna a Parlament kártérítési felelőssége is.
A problémát elkerülendő szerencsésebb lett volna olyan átmeneti rendelkezéseket beépíteni a 

törvénymódosítások szövegébe, amelyek értelmében az év közbeni súlyosítási tilalom fenntartása 

mellett, egy egyszeri lehetőséget kaptak volna az önkormányzatok - például a következő év január 

31-ig - a saját idegenforgalmi és iparűzési adórendeleteiknek az adózói terhek növelését 
eredményező év közbeni módosítására. Ezáltal a törvénymódosítás által lecsökkentett iparűzési 
adóalap „kompenzálásaként” elegendő idejük lett volna a településeknek az új maximális 

adómértéket tartalmazó iparűzési adórendelet módosítás megalkotására és így nem csökkent volna 

jelentősen 1998-ban a legfontosabb helyi adóból származó bevételük.

Az év közbeni helyi adórendelet-módosítás korlátozására vonatkozó előírásokat egyes 

önkormányzatok úgy próbálták meg kijátszani, hogy nem rendelet-módosítással éltek, hanem az 

éppen hatályos adórendeletüket év közben hatályon kívül helyezték és egyúttal egy új adórendeletet 
szavaztak meg helyette. Ez a fajta helyi jogalkotás azonban nem állta ki az alkotmánybírósági 
próbát, mivel az Alkotmánybíróság a jogalkotó hatalommal való visszaélésnek minősítette ezt és 

megsemmisítette az ilyen tartalmú adórendeleteket (lásd az 55/1993. és az 51/1993. AB. 
határozatokat). A korábbi rendelet egyidejű hatályon kívül helyezése mellett új rendelet 
megalkotása ugyan alaki szempontból nem tekinthető rendeletmódosításnak, a helyi adórendelet 
anyagi jogi tartalma azonban nem más, mint a törvényi rendelkezést kijátszó, az állampolgárok 

adóterheit a Helyi adókról szóló törvény által tiltott módon emelő rendeletváltoztatás.
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Az év végéhez közeli törvénymódosítás kétségtelen kényszerhelyzetbe hozta a helyi 
önkormányzatokat. Mint már megemlítésre került, néhány év végi munkanap ugyanis aligha volt 
elég arra, hogy az önkormányzatok előkészítsék, meghozzák és ki is hirdessék - a Htv. új 
előírásainak egyébként megfelelő - rendeleteiket. Ahogyan azonban az időhiány nem szolgálhat 
törvényes indokként az évközi adóemelésre, ugyanúgy a rendelet hatálytalanítása, összekötve 

ugyanazon adónemek megemelt tételekkel való megújításával sem fogadható el törvényes 

eljárásként az adóteher év közben történő súlyosbítására.

Az év közbeni adórendelet-módosítás korlátozására vonatkozó törvényi előírások megsértésének 

sajátos esetét jelentette az, amikor egy önkormányzati rendelet február 1-i hatálybalépés mellett 
azzal a feltétellel biztosított iparűzési adómentességet a tevékenységüket év közben kezdő 

adóalanyoknak, ha azoknak a településen volt a székhelyük a tevékenységük kezdetén és az a 

működésük ideje alatt is változatlan marad. Abban az esetben, ha az adóalany a székhelyét más 

településre helyezte át, automatikusan elvesztette az adómentességét. A 64/B/1997. AB határozat az 

adósúlyosbítási tilalomba ütközőnek minősítette az adóalanyokat a településhez láncolni 
szándékozó fenti rendeletet és megsemmisítette azt.

Érdemes azonban tüzetesebben is elemezni a Helyi adókról szóló törvény fentiekben érintett, az év 

közbeni súlyosító módosítást tiltó előírását illetve ennek a történetét. A törvény eredeti, 1991-es 

szövegével az volt a gond, hogy nem differenciált, azaz mindenféle, még az adózók javára szóló 

évközi módosítást sem tette lehetővé. Ezzel a maga sommás tilalmával a törvény bizonyos 

aspektusból a jogbiztonságot védte, s erről az oldalról nézve teljes mértékben alkotmányos volt, 
míg másfelől alkalmas volt arra, hogy alkotmányellenes helyzetet konzerváljon, ezért - akarva- 
akaratlanul maga is alkotmányellenessé vált. Az említett tilalom minden valószínűség szerint azt a 

helyes és támogatandó elvet kívánta érvényre juttatni, hogy az állam magatartása legyen hosszabb 

távon kiszámítható, s ezért a közterhek növekedése - pl. az adótárgyak körének bővítése; az 

adómértékek emelése; bizonyos mentességek, kedvezmények megszüntetése - ne év közben, 
váratlanul és mintegy „lórugásszerűen” érje az adózókat, hanem legkorábban a következő év első 

napján legyen hatályba léptethető. Ez az Alkotmány 2. §-ának (1) bekezdésében deklarált 
jogállamiságot, illetőleg az annak szerves részét alkotó jogbiztonságot védte, garanciális 

jelentőséggel is bírt, és így megkérdőjelezhetetlen volt.
Valószínűleg azonban a törvény szerkesztők figyelmét elkerülte, hogy az adót nem csupán az 

adózók terhére, hanem az adózók javára is meg lehet változtatni, s ez esetben az említett korlátozás 

már egészen más megvilágítás alá esik. Az élet ugyanis néha furcsa dolgokat produkál. 
Előfordulhatott az az eset, amikor egy önkormányzati adórendelet az adózók terhére azért volt
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alkotmányellenes, mert például meghaladta a törvényben meghatározott adómaximumot. Ilyenkor a 

köztársasági megbízott felhívhatta volna a képviselőtestület figyelmét az alkotmánysértés 

orvoslására. Ezzel azonban nagy dilemma elé állította volna az önkormányzati képviselőket. Ha 

ugyanis az év első napjával vezették be a szigorítást és mondjuk márciusban tárgyalták a 

köztársasági megbízott törvényességi észrevételét, illő lett volna az elkövetett alkotmánysértést 
január 1-re visszamenőleges hatállyal vagy legalább a jövőre nézve orvosolni. Ha azonban a 

képviselőtestület ezt tette volna, akkor kockáztatta volna vele, hogy újból magára vonja a 

köztársasági megbízott rosszallását, aki immár - a törvény év közbeni módosítást tiltó 

rendelkezésére hivatkozással - azt kifogásolhatta volna: miért év közben változtatták meg a helyi 
adórendeletet. Ha viszont a képviselőtestület csak a következő év január 1-jei hatállyal orvosolta 

volna az alkotmánysértést, fennállt volna a valószínűsége és veszélye annak, hogy akár valamely 

választópolgár az ügyet az Alkotmánybíróság elé terjeszti, amely nagy valószínűséggel ex tunc 

hatállyal, legkésőbb azonban határozatának közzétételi napjával megsemmisítette volna az 

alkotmányellenes rendelkezést. A fenti anomáliákat küszöbölte ki a jogalkotó azáltal, hogy 1993-tól 
az év közbeni módosítás már csak az adózók terhére tilalmazott, ezzel beismerve a 

képviselőtestületek kezét gúzsba kötő előírás tarthatatlanságát.

5. Az Adózás rendjéről szóló törvény előírásaihoz kapcsolódó egyes döntések
A Helyi adókról szóló törvény 6. § e, pontja értelmében az önkormányzatok adómegállapítási 

joga arra terjed ki, hogy a Htv. és az Adózás rendiéről szóló törvény (2003. évi XCI. tv., röviden 

Art.) keretei között a helyi adózás részletes szabályait meghatározzák. Az előbbi az anyagi jogi, az 

utóbbi pedig nyilvánvalóan az eljárási jogi szabályokra való utalást jelenti. Eszerint tehát az 

önkormányzatok nem csak anyagi jogi, hanem eljárási jogi normákat is alkothatnak rendeletükben, 
figyelve arra a törvényi előírásra, hogy az Adózás rendjéről szóló jogszabály keretein belül kell 
maradjanak. Némiképp ellentmond ezen előírásnak a Helyi adókról szóló törvény 43. § (3) 
bekezdése, amely az eljárási jogi helyi jogalkotást csak az Art-ben nem szabályozott eljárási 
kérdésekre korlátozza, tehát csak mintegy Joghézag kitöltő” szerepet biztosít a 

képviselőtestületeknek.
A Helyi adókról szóló törvény 43. § (2) bekezdése viszont továbbmegy és azt is kimondja, hogy az 

önkormányzatok - az adóelőleg- és az adófizetés esedékességére vonatkozóan - el is térhetnek! 
az adózás rendjéről szóló törvényben foglaltaktól, ha ezzel az adóalanyok számára kedvezőbbé 

válik a kötelezettségük teljesítése.

336 2002. december 31-ig még „az adóbevallás benyújtásának időpontja” tekintetében is eltérhettek az önkormányzatok 
rendeletiikkel az Adózás rendjéről szóló törvény előírásaitól.
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A fenti szabályok összevetéséből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a helyi eljárási jogi 
adóiogalkotás két területre korlátozódik: egyrészt az Art-ben nem is szabályozott kérdésekre, 
másrészt pedig az Art-beli előírásokhoz képest kedvezőbb adó- illetve adóelőleg fizetési szabályok 

megalkotására. Ha tehát ezeken a kereteken túllép a helyi rendelet, akkor erre irányuló beadvány 

esetében az Alkotmánybíróság általi megsemmisítést vonja maga után.
Ez következett be például 1992-ben is, amikor Ercsi nagyközség helyi iparűzési adórendeletének 

egyes előírásait semmisítette meg az Alkotmánybíróság337. A konkrét esetben a helyi rendelet 

egyrészt az iparűzési adóelőleg havi, a tárgyhó 10. napjáig történő beszedésének a kötelezettséget; 
másrészt pedig a településen tevékenységet végző, de ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező 

(ideiglenesen a településen tevékenységet végző) vállalkozóktól való megrendelés esetében a nem 

magánszemély megrendelő! számára írta elő az iparűzési adó beszedésének és a tevékenység 

megkezdése 3 napon belüli bejelentésének a kötelezettségét.
Az Alkotmánybíróság a köztársasági megbízott indítványára megvizsgálta a fenti tartalmú helyi 
adórendeletet és megsemmisítette az idézett szabályokat. A határozat indokolása egyértelműen 

megállapította, hogy csak az Art-ben nem szabályozott kérdésekben lehetséges a helyi eljárási jogi 
jogalkotás, valamint, hogy kizárólag a fizetési kötelezettség tekintetében, de ott is csak az adózókra 

kedvezőbb módon és a helyi adórendelet nem felelt meg e keretszabályoknak.
Adóigazgatási eljárási jogi kérdést érintett az Alkotmánybíróság egy másik határozatával 

is, amelyben annak a helyi rendeletnek az alkotmányosságát vizsgálta, amely a jegyző hatáskörét 
elvonva a képviselő-testület javaslatához kötötte a helyi iparűzési adó mérséklésének
engedélyezését. Az Alkotmánybíróság az Alkotmány, az önkormányzatokra és a helyi adókra 

vonatkozó törvényi szabályok339 összevetéséből azt állapította meg, hogy a helyi önkormányzat - 

rendeletében - kizárólag a törvény keretei között határozhatja meg az adók mérséklésére vonatkozó 

rendelkezéseket. A vonatkozó törvényi előírások értelmében a jegyző az önkormányzati

338

337 Lásd a 2/1992. (1.23.) AB határozatot.
338 Lásd az 59/2001. (XII.7.) AB határozatot.
339 Az Alkotmány 44/B.§ (3) bekezdése szerint „törvény vagy kormányrendelet államigazgatási feladatot, hatósági 

hatáskört állapíthat meg a jegyzőnek...”. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 36.§ (1) 
bekezdés f, pontja pedig kimondja, hogy a jegyző „dönt a hatáskörébe utalt ügyekben”. Az Alkotmány 44/A.§ (2) 
bekezdése szerint a helyi önkormányzat feladatkörében rendeletet alkothat, amely nem lehet ellentétes a magasabb 
szintű jogszabállyal. Az Ötv. 16.§ (1) bekezdése pedig előírja, hogy a képviselő-testület a törvény által nem 
szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá a törvény felhatalmazása alapján, annak 
végrehajtására önkormányzati rendeletet alkot. Az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény (Art) 49.§ (3) 
bekezdése a helyi adók esetében az önkormányzati adóhatóság első fokú hatáskörét állapította meg, a 6.§ (1) 
bekezdés c, pontja pedig úgy rendelkezett, hogy az önkormányzati adóhatóság hatáskörét az önkormányzat jegyzője 
gyakorolja. Az Art. 82.§ (4) bekezdése azt mondta ki, hogy a helyi adót az önkormányzat rendeletében 
meghatározott feltételek alapján az önkormányzati adóhatóság mérsékelheti vagy engedheti el. (ez minősül a helyi 
eljárási adójogalkotás harmadik területének). Az 1957. évi IV. tv. (Áe.) 4.§ (6) bekezdése értelmében 
„közigazgatási és önkormányzati szervtől a hatáskörébe tartozó ügy nem vonható el; a Közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 19. § (4) bekezdése szerint pedig „a hatóságtól 
... hatáskörébe tartozó ügy nem vonható el”.
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adóhatósági jogkört a törvényi keretek között, az előírt eljárási szabályok alkalmazásával 
gyakorolja. Ezzel szemben a vitatott helyi rendelet - a törvényi előírásokon túlmenően - a 

jegyzőnek az adó mérséklésére vonatkozó döntését a képviselőtestület javaslatához kötötte és ezért 
megsemmisítette azt az Alkotmánybíróság. Az Alkotmánybíróság már korábbi döntéseiben340 is 

megállapította, hogy tiltott hatáskörelvonásnak minősül az olyan szabályozás, amely a jegyző 

döntési hatáskörét oly módon korlátozza, hogy a döntés megalkotását az önkormányzat valamely 

szerve (polgármester, bizottság) előzetes egyetértési, jóváhagyási vagy javaslattételi jogához 

kapcsolja. Az ismertetett törvényi előírások alapján a képviselő-testület számára javaslattételi jog 

sem írható elő önkormányzati rendeletben a jegyző adómérséklési határozata feltételeként.

6. Az adókedvezmények, adómentességek alkotmánybírósági megítélése
Az új típusú helyi adóztatás bevezetését követően a helyileg biztosított kedvezmények, 

mentességek kapcsán több esetben is sor került az önkormányzati rendeletek alkotmánybírósági 
kontrolljára. A települési szinten biztosítható kedvezmények, mentességek törvényi keretei mára 

már jelentősen leszűkültek az 1991-es szabályozáshoz képest. A Helyi adókról szóló törvény 6. § d, 
pontja tette illetve teszi lehetővé 1991-től az önkormányzatok számára, hogy a törvényben 

szabályozott kedvezményeket és mentességeket továbbiakkal is kibővíthetik, amely jogot azonban 

mára már e törvény 7. § e, pontjának első mondata és a 39/C.§ jelentősen korlátoznak. E szűkítés 

hátterében az az Európai Uniós előírás341 áll, amely az adókedvezményeket, adómentességeket 

(egyébként mind a törvényit, mind a helyi rendeletben megadottakat) az adóalanyoknak, a 

vállalkozóknak biztosított támogatásnak és így a piaci versenyt torzítónak tartja és ebből kifolyólag 

korlátozni kívánja, mert nem tartja összeegyeztethetőnek a közös piac elveivel342.

340 Lásd az 58/1992. (XI.6.) és a 45/1993. (VII.2.) AB határozatokat.
341 1996-ban Veronában rögzítették a miniszterek a közvetlen adókra vonatkozó harmonizációs alapelveket (Report on 

the Development of Tax Systems), amelyeket a Mondorf-les-Bains-ban 1997-ben tartott ülésen dolgoztak ki aztán 
részletesen. E munka eredményeképpen született meg a káros adóverseny meggátlását célzó javaslatcsomag, amely 
három fő részből állt: a megtakarítások, valamint a kamat- és jogdíjak adóztatásáról szóló irányelvek tervezetéből, 
továbbá az adóztatás üzleti magatartási kódexe (Code of Conduct) szövegéből. A Code of Conduct jogi kötőerővel 
nem rendelkező, a tagállamok adópolitikai állásfoglalását tartalmazó dokumentum. A bevezetés folyamatát nem 
szabályozza az uniós szerződés, a tagállamok a jóváhagyással egyoldalú kötelezettséget vállalnak egyfajta 
viselkedésnorma követésére. A szabályok be nem tartásának nincs szankciója sem. A Kódex aláírásával a 
tagállamok azt vállalták, hogy többek között nem vezetnek be a Közösségre nézve sérelmes adóintézkedéseket és 
2003-ig megszüntetik az összes hatályban lévő ilyen intézkedéseiket. Ezzel függött össze a Helyi adókról szóló 
törvény azon módosító előírása is, amely 2002. december 31-ig kötelezte az önkormányzatokat a Helyi adókról 
szóló törvényünk már említett 7.§ e, pontjának első mondatával ellentétes határozatlan időre biztosított 
adókedvezmények, adómentességek megszüntetésére; valamint legfeljebb 2007. végéig engedte hatályban tartani a 
határozott időtartamra szóló, a 7.§ e, pontjának első mondatával szintén ellentétes adókedvezményeket, 
adómentességeket.

342 Lásd a Római Szerződés 87-89. (92-94.) cikkelyeit.
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Az önkormányzati rendeleteknél általában is, de különösen a helyi adókról szólóknál lényegesek a 

jogegyenlőség biztosításának és a hátrányos megkülönböztetés tilalmának alkotmányos elvei, 
tartalmi elemei és összefüggései is. Ez hangsúlyozottan igaz a helyi adórendeletekben adott 
kedvezményekre, mentességekre. Tehát nemcsak az Uniós szabályokat integráló törvényi 
korlátokra, hanem az alkotmányos normák betartására is figyelni kell a helyileg biztosított 
kedvezmények, mentességek megadása során.
E körben az Alkotmánybíróság többek között az alábbiakat fejtette ki a 61/1992. (XI.20.) AB 

határozatában: az Alkotmány 70/1. §-a az állampolgárok egyik alapvető kötelezettségeként mondja 

ki, hogy a jövedelmi és vagyoni viszonyaiknak megfelelően kötelesek a közterhekhez hozzájárulni. 
E hozzájárulás módját és mértékét az adókról, az illetékekről, a vámokról stb. szóló törvények 

állapítják meg. Az említett törvények megalkotása során a Parlament rendszerint kedvezményeket, 
mentességeket is nyújt a jogszabály címzettjei meghatározott köre számára illetve bizonyos 

tevékenység fajtákra vagy tárgyakra. Amíg azonban a közterhekhez váló hozzájárulás az 

állampolgároknak az Alkotmányból eredő kötelezettsége, addig a kötelezettség alól való 

mentesülésre vagy bizonyos mértékű kedvezményekre senkinek sincs Alkotmányon alapuló joga.
A mentességek és kedvezmények meghatározásánál a jogalkotót széles körű mérlegelési jog illeti 
meg. Ennek gyakorlása során tekintettel lehet bizonyos, az Alkotmányban is nevesített jogokra - pl. 
a szociális biztonsághoz való jogra - de ezen túlmenően érvényre juttathat az Alkotmányból 
közvetlenül le nem vezethető, esetenként rövid távra irányadó gazdaságpolitikai, életszínvonal
politikai és egyéb célkitűzéseket is. Ekként tehát, noha a jogalkotót a mentességek és 

kedvezmények megállapításánál nem kötik az Alkotmányban meghatározott jogi korlátok, a 

jogalkotói mérlegelésnél nem a jogi, hanem az egyéb szempontok játsszák a meghatározó
343szerepet .

A kifejtettekből következik, hogy a kedvezményekre vonatkozó jogszabályi rendelkezések 

alkotmányossági felülvizsgálata során az Alkotmánybíróság hatáskörébe kizárólag annak az 

ellenőrzése tartozik, hogy a jogalkotó mérlegelési jogának gyakorlása során nem került-e ellentétbe 

az Alkotmány valamely rendelkezésével, s az Alkotmánybíróság nem jogosult a jogalkotói 
mérlegelés célszerűségi - pl. gazdaságpolitikai - szempontú felülbírálatára.
Az Alkotmánybíróság számos döntésében - elvi jelleggel a 670/B/1997. AB határozatban - 

mutatott rá arra, hogy a helyi önkormányzat kizárólag törvény keretei között rendelkezik döntési 
szabadsággal a helyi adópolitika kialakításában. E döntés azt is kiemelte, hogy „a helyi adók 

körében az adómentességek és adókedvezmények megállapításának a joga a helyi önkormányzat 
adómegállapítási jogának részjogosítványa. Az adómentességek, kedvezmények meghatározása

343 Ezzel kapcsolatban lásd az 1827/B/199. AB határozatot is.
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során az önkormányzat a helyi sajátosságokat, gazdaságpolitikai, adópolitikai szempontokat, a 

lakosság szociális körülményeit mérlegelve, a törvényi és alkotmányos kereteken belül szabadon 

dönt arról, hogy az adóalanyok mely csoportját vonja az általánostól eltérő kedvezőbb megítélés 

alá, az adóalanyok mely csoportja számára nyújt adómentességet, adókedvezményeket.”. Ennek 

megfelelően nem minősítette az Alkotmánybíróság344 alkotmányellenesnek azt a magánszemélyek 

kommunális adójáról szóló helyi rendeletet, amely az első adóköteles ingatlan után évi 1.000 Ft és 

minden további adóköteles ingatlan után évi 12.000 Ft adómértéket állapított meg. Az indokolás 

szerint - nem vitatva, hogy lehetséges olyan szituáció is, amikor az egyik magánszemélynek több, 
egyenként 2 millió Ft, míg egy másiknak csak egy, de ugyanakkor 20 millió Ft értékű lakása van - 

a rendelet nem azt az adóalanyt részesíti pozitív diszkriminációban, akinek nagy értékű háza, 
lakása, telke van, hanem azt, akinek - értékétől függetlenül - csak egy ingatlana van. Általában 

ugyanis az egyetlen ingatlan tulajdonnal rendelkező a saját házában lakik, akinek azonban két vagy 

több ingatlana van, az nem tudja mindegyiket egyidejűleg lakni vagy használni. Méltányos és 

jogilag sem tiltott, hogy az ilyen további adóköteles ingatlan adóalanya magasabb mértékű adó 

fizetésére legyen kötelezhető. Az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdésében meghatározott 
jogegyenlőség nem jelenti a természetes személyeknek a jogon kívüli szempontok - köztük a 

vagyoni helyzet - szerinti egyenlőségét is.

Mint már korábban részletesen bemutatásra került, az Alkotmánybíróság több határozatában is 

foglalkozott az Alkotmány 70/A. §-ának értelmezésével. Bár a jogegyenlőség fogalma csupán a 

hivatkozott § (3) bekezdésének szövegében lelhető fel, maga a jogegyenlőség követelménye jelen 

van a 70/A. § valamennyi szabályában. A jogegyenlőség lényege, hogy az állam, mint közhatalom, 
s mint jogalkotó köteles egyenlő elbánást biztosítani a területén tartózkodó minden személy 

számára. Ebben az összefüggésben nem tehet különbséget közöttük faj, szín, nem, vallás, politikai 
vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet 
szerint.
Az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdésében foglalt tilalom, nem csak az emberi illetve az alapvető 

állampolgári jogokra irányadó, hanem e tilalom kiterjed az egész jogrendszerre, ideértve azokat a 

jogokat is, amelyek nem tartoznak az emberi jogok, illetőleg az alapvető állampolgári jogok közé.
A jogegyenlőség nem jelenti a természetes személyeknek a jogon kívüli szempontok szerinti 
egyenlőségét is. Az ember, mint a társadalom tagja hivatása, képzettsége, kereseti viszonyai, stb. 
szerint különbözhet és lényegesen különbözik is más emberektől. A jogalkotó joga - s egyben 

bizonyos kötelezettsége is hogy a jogalkotás során figyelembe vegye az emberek között

344 Lásd az 1166/B/1996. AB. határozatot.
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ténylegesen meglévő különbségeket. Az Alkotmány 70/A. § (11 bekezdése ugyanis nem bármifajta 

különbségtételt tilt, hanem csupán az emberi méltósághoz való jogot sértő megkülönböztetéseket. 
Ezzel kapcsolatban az Alkotmánybíróság nyomatékosan rámutatott, hogy az Alkotmány 

hivatkozott rendelkezésének a vagyoni helyzet szerinti különbségtételt tiltó szabályát is csak ekként 
szabad értelmezni. Amikor tehát az Alkotmány 70/1. §-a kifejezetten a vagyoni viszonyoknak 

megfelelő közteherviselést írja elő, ez nem jelent az alaptörvényen belüli ellentétet a 70/A. § (1) 
bekezdésével. Sem a jogegyenlőségből, sem a hátrányos megkülönböztetés tilalmából nem 

következik ugyanis, hogy vagyoni helyzetére való tekintet nélkül mindenki azonos mértékben lenne 

köteles hozzájárulni a közterhekhez.

7. Az adóerő-képesség jogintézményének alkotmányos felülvizsgálata
Az e dolgozat VI. fejezetében részletesen ismertetett adóerő-képesség jogintézményének 

bevezetésére 1999-ben került sor és ezt követően több önkormányzat képviselőtestülete is kérte az 

Alkotmánybíróságtól az 1999. és 2000. évi költségvetési törvény azon rendelkezései 
alkotmányellenességének megállapítását és megsemmisítését, amelyek az önkormányzatok 

iparűzési adóerő-képességének a figyelembevételét írták elő a települési önkormányzatokat a 

központi költségvetésből megillető bevételi források meghatározása során.
Az indítványozók konkrétan a költségvetési törvények azon rendelkezéseit támadták, 

amelyek - a települési önkormányzatok bevételeiben meglévő aránytalanságok mérséklése 

érdekében - kimondták, hogy a települési önkormányzatokat iparűzési adóerő-képességük egy főre 

eső kalkulált összege alapján kiegészítés illeti meg vagy a központi költségvetésből származó 

forrásaik csökkennek.
A, Az indítványozók álláspontja szerint a vitatott rendelkezések az Alkotmány 44/A. §-ában 

szabályozott önkormányzati alapjogokat sértették. Sértik az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés b, 
pontjában biztosított alapjogot, amely szerint a képviselő-testület a bevételeivel önállóan 

gazdálkodik, mert kizárja a helyi adóbevételekkel való önálló gazdálkodás lehetőségét.
B, Sértik az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés d, pontjában biztosított önkormányzati 

adómegállapítási jogot is, amennyiben a helyi adóztatás szabályainak kialakításakor 

kényszerhelyzetbe hozza az önkormányzatokat. A központi forráscsökkentés lehetősége ugyanis 

arra kényszeríti az önkormányzatokat, hogy a helyi adóból származó bevételek megfelelő arányával 
igyekezzenek elkerülni vagy ellensúlyozni a központi költségvetésből származó forrásaik 

csökkenését. Ennek következtében pedig sérül az önkormányzatoknak a helyi adók fajtáinak és 

mértékének meghatározásához való joga.
C, Az indítványozók szerint a sérelmezett költségvetési intézkedés sérti az Alkotmány 44/A.

§ (1) bekezdés c, pontját is, mivel az állami támogatások elosztásánál nem a kötelezően ellátandó ...
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feladatokat, hanem az egyes önkormányzatok adóerő-képességét veszi alapul, másrészt azért, mert 
a központi forrásból származó bevételek csökkentése a kötelezően ellátandó feladatok 

finanszírozására szolgáló normatív állami támogatásokat is érinti. így az önkormányzat arra 

kényszerül, hogy az iparűzési adóbevételből csoportosítson át azokra a forrásigényes területekre, 
amelyeket eddig a központi költségvetésből származó bevételeiből finanszírozott. Ezáltal a 

korábban az iparűzési adóbevételekből finanszírozott feladatok forráshiányossá válnak.
D, Az indítványok az önkormányzatok egyenjogúságának sérelmére is hivatkoztak. 

Véleményük szerint az új szabályok sértik a helyi önkormányzatoknak az Alkotmány 43.§ (1) 
bekezdésében és 70/A. §-ában szabályozott egyenjogúságát, mert a jelentős mértékű iparűzési 
adóbevétellel rendelkező önkormányzatoknak a központi költségvetésből származó bevételei 
jelentősen csökkennek, ugyancsak csökkennek ezek a bevételei azoknak az önkormányzatoknak is, 
amelyek a vállalkozásbarát helyi adópolitika megvalósítása érdekében eltekintenek a jelentős 

mértékű iparűzési adó kivétésétől. Az indítványozók szerint költségvetési törvény nem tartalmazhat 
a központi költségvetésből származó bevételek tekintetében olyan mértékű különbségtételt, 
amelynek alapján a települési önkormányzatoktól önkormányzati alapjogokat érintő mértékben von 

el anyagi forrásokat, ezáltal súlyosan veszélyeztetve a kötelező feladatok ellátását. Az a tény, hogy 

az elvonás az intézményi normatívákat is érinti, alkotmányellenes megkülönböztetést tesz a 

különféle intézmények között. A nem önkormányzati fenntartású intézményeket a fenntartó 

jövedelmi viszonyaitól függetlenül megilleti az állami normatíva teljes összege, addig az 

önkormányzati intézmények esetén a normatívából való részesedés a fenntartó önkormányzat 
adóerő-képességének függvénye.

Az Alkotmánybíróság alaposan megvizsgálta a fenti beadványokat illetve a bennük vélelmezett 
alkotmánysértéseket és ezt követően a 48/2001. (XI. 22.) számú határozatában345 elutasította azokat.

Ad A, Az indokolás többek között kitért arra, hogy az Alkotmánybíróság már több 

határozatában346 vizsgálta az Alkotmányban szabályozott önkormányzati alapjogok jogi 

természetét. E határozatokban megállapította, hogy az Alkotmány 44/A.§ (1) bekezdésében 

szabályozott alapjogok a helyi önkormányzás körében az önkormányzatok számára biztosított 
autonómia alkotmányos garanciáit képezik. Az önkormányzatokat az egyes alapjogok körében

345 A határozathoz Dr. Kiss László alkotmánybíró különvéleményt fogalmazott meg. Ebben kiemeli, hogy önmagában 
nem alkotmányellenes az a törvényalkotói cél, amely a helyi önkormányzatok között átcsoportosítást irányoz elő 
bevételi forrásaik különbözőségére tekintettel. Megjegyzi viszont, hogy ez a forrásátcsoportosítás kizárólag az 
érintett önkormányzatok alapjogainak tiszteletben tartása mellett mehet végbe. A különvélemény szerint a 
költségvetési törvény támadott szabályai, az azokban választott megoldás miatt ütközik a Htv. 6. §-ával, s emiatt 
sérülhet az Alkotmány 44/A.§ (1) bekezdés c, pontjában megfogalmazott önkormányzati alapjog is.

346 Lásd például az 1/1993. (1.13.), a 4/1993. (11.12.), az 57/1994.(XI.17.), a 77/1995. (XII.2L), az 56/1996. (XII. 12.) 
AB határozatokat.
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megillető autonómia azonban nem feltételen és korlátozhatatlan. Az alapjogok szabályozása 

elsősorban a kormánnyal és az államigazgatással szemben nyújt alkotmányos garanciát az 

önkormányzatok számára. A törvényhozót az önkormányzati alapjogok annyiban korlátozzák, hogy 

azokat nem vonhatja el, nem állapíthat meg olyan mértékű korlátozásokat, amelyek valamely 

önkormányzati alapjog tartalmának kiüresedéséhez, tényleges elvonásához vezetnek. Az 

indítványozók szerint a vitatott költségvetési szabályok sértették az önkormányzatoknak a helyi 
adóbevételekkel való önálló gazdálkodást biztosító jogát (Alkotmány 44/A. §.(1) bekezdés b, pont) 

is. Az Alkotmánybíróság az ezt megállapítani kérő indítványt is elutasította. Véleménye szerint a 

bevételekkel való önálló rendelkezés jog azt jelenti, hogy a helyi önkormányzat önállóan dönt 
bevételeinek felhasználásáról, függetlenül attól, hogy a bevételnek mi a forrása. Az Alkotmány a 

bevételekkel való önálló gazdálkodás szempontjából nem tesz különbséget a központi költségvetési 
kapcsolatokból és a helyi adókból származó bevételek között. Az Alkotmány 44/A. §.(1) bekezdés 

b, pontja csak a már megszerzett bevételekkel való gazdálkodás szabadságát biztosítja a képviselő- 
testület számára. Az indítványozók viszont a helyi önkormányzatokat megillető bevételek körét, a 

bevételek meghatározásának és megszerzésének a módját tartalmazó szabályokat kifogásolták, 
vagyis azt, hogy az önkormányzatok milyen, a központi költségvetésből származó bevételre 

tarthatnak igényt. Ez pedig a megszerzett bevételekkel való gazdálkodás szabadságát nem is érinti.
Ad B, Az indítványozók szerint a sérelmesnek vélt költségvetési szabályok sértették az 

önkormányzatok helyi adómegállapítási jogát (Alkotmány 44/A. §.(1) bekezdés d, pont) is. Az 

Alkotmánybíróság ezzel sem értett egyet, és kifejtette, hogy már a hivatkozott előírás alapján is 

csak törvény keretei között illeti meg az önkormányzatokat a helyi adó megállapításának a joga. Az
Alkotmánybíróság - már ismertetett - gyakorlata szerint az önkormányzati alapjogok 

alkotmányellenes korlátozása akkor állapítható meg, ha a törvényhozó közvetlen vagy közvetett
módon elvonja az önkormányzat Alkotmányban szabályozott alapjogát (azaz olyan mértékű 

korlátozást ír elő, amely az alapjog tartalmának kiüresedéséhez vezet és így kizárja azt, hogy az 

önkormányzat önálló felelősséggel döntsön az Alkotmány által az önkormányzati autonómia 

körébe utalt ügyekben). Ebből következően nem tekinthető alkotmányellenesnek az a törvényi 
korlátozás, amely az önkormányzati alapjog tartalmát adó hatáskörcsoporton belül egyes 

hatáskörök gyakorlását korlátozza, mindaddig, amíg a képviselő-testületet megillető hatáskörök 

elegendőek ahhoz, hogy a képviselő-testület önálló felelősséggel döntsön az Alkotmány által az 

önkormányzati autonómia körébe utalt ügyekben. A kifogásolt költségvetési törvények a központi 
költségvetési támogatások mértékének az iparűzési adóerő-képességtől való függővé tételével 
formális, jogi korlátozást nem írnak elő, de amennyiben gazdasági kényszert teremt az iparűzési 
adóerő-képesség mértékének megfelelő, illetőleg azt meghaladó iparűzési adó megállapítására, 
kétségtelenül korlátozza a helyi képviselő-testületnek az iparűzési adóval kapcsolatos döntési
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szabadságát. Azonban ez a szabályozás - mivel az adóerő-képesség számításánál nem az elérhető 

teljes iparűzési adóbevételt, hanem csak az önkormányzatok által elérhető átlagos mértékkel 
számított iparűzési adóbevételt veszik számításba - az iparűzési adó megállapítása tekintetében sem 

vonja el az adómegállapítás jogát a helyi önkormányzatoktól és nem érinti a képviselő-testületnek a 

helyi adók többi fajtája körében meglévő döntési szabadságát, nem zárja ki azt, hogy a képviselő- 
testület önálló felelősséggel döntsön a helyi adók megállapításáról. Ezért ez a korlátozás nem lépi át 
azt az alkotmányos mércét, amelynek alapján - az önkormányzat döntési szabadságának elvonása 

miatt - az alkotmányellenesség megállapítható lenne.
Ad C, Az Alkotmány a helyi önkormányzatok finanszírozási rendszerét nem szabályozza. Az 

önkormányzatok finanszírozására vonatkozóan egyetlen szabályt tartalmaz, ez pedig az Alkotmány 

44/A.§ (1) bekezdés c, pontja, amely szerint „az önkormányzat törvényben meghatározott 
feladatainak ellátásához megfelelő saját bevételre jogosult, továbbá e feladatokkal arányban álló 

állami támogatásban részesül”.
Ez az alapjog jogi természetét tekintve eltér a helyi önkormányzatokat az Alkotmány 44/A. § (1) 
bekezdése alapján megillető más alapjogoktól. Az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdésében 

szabályozott alapjogok az önkormányzati autonómia lényeges tartalmi elemeit jelentő 

önkormányzati hatáskörök meghatározását jelentik. Az, hogy ezeket a hatásköröket az Alkotmány 

rögzíti, azt eredményezi, hogy e hatásköröket az önkormányzatoktól elvonni csak 

alkotmánymódosítással lehet, azaz korlátot állít a törvényi szabályozás elé vagyis a törvényhozó 

törvénnyel sem közvetlen, sem közvetett módon nem vonhatja el azokat. Ezzel szemben a 44/A. § 

(1) bekezdés c, pontjában meghatározott önkormányzati jogosultság nem korlátozást állapít meg a 

törvényhozás számára, hanem cselekvési kötelezettséget ír elő, feladatot határoz meg a 

törvényhozónak. Ez az önkormányzati alapjog arra biztosít alkotmányos garanciát a helyi 
önkormányzat számára, hogy ha törvény kötelezően ellátandó feladatot ír elő számára - s ezzel 
korlátozza feladat ellátási autonómiáját -, a törvényhozó gondoskodjék a feladat ellátásához 

szükséges anyagi eszközökről.
Ennek a törvényhozót terhelő kötelezettségnek két eleme van. Egyrészt a törvényhozó 

kötelezettségévé teszi azt, hogy olyan saját forrásokat biztosítson a helyi önkormányzatok számára, 
amelyek megfelelő bevételeket nyújtanak a törvényben meghatározott feladataik ellátásához. A 

másik eleme pedig a helyi önkormányzatok feladatarányos állami támogatásra való igényének 

biztosítása, azaz a törvényhozó köteles a helyi önkormányzatok gazdálkodásához olyan állami 
támogatást nyújtani, amely a törvényben meghatározott feladataikkal arányban áll.
Az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés c, pontjából következően a törvényhozó a törvényben 

meghatározott önkormányzati feladatok ellátásának gazdasági feltételeit megfelelő saját bevételi 
források és feladatarányos állami támogatás útján köteles biztosítani, a saját bevételi források és az
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állami támogatás meghatározásának módjára, mértékére, a saját bevételek és az állami támogatás 

arányára nézve az Alkotmány további rendelkezéseket nem tartalmaz.
A fentiek alapján tehát az Országgyűlés szabadon dönt arról, hogy miként gondoskodik a 

törvényben előírt feladatok ellátásának anyagi fedezetéről. A helyi önkormányzatok kötelezően 

ellátandó feladataihoz szükséges anyagi fedezetet a Parlament a saját bevételi források és a 

központi költségvetési hozzájárulások törvényben (az Ötv-ben, a Htv-ben, a kötelező feladatot 
előíró ágazati törvényekben, valamint a költségvetési törvényekben) meghatározott - komplex 

rendszerén keresztül biztosítja. A saját bevételeknek és az állami költségvetési hozzájárulásoknak 

ez a rendszere kell, hogy biztosítsa a törvényben előírt feladatok ellátásához szükséges pénzügyi 
fedezetet az önkormányzat számára347. Az, hogy a finanszírozási rendszer megfelelő módon 

biztosítsa az önkormányzati működés gazdasági feltételeit - a VI. Fejezetben leírtaknak 

megfelelően - az Országgyűlés politikai felelőssége körébe tartozik.
Az önkormányzatok finanszírozási rendszerének szabályozása alkotmányossági problémát akkor 

vet fel, ha az az Alkotmány valamely tételes rendelkezésébe ütközik, illetőleg ha az 

önkormányzatok autonómiájának sérelmét eredményezi azáltal, hogy valamely önkormányzati 
alapjog gyakorlásának lehetőségét közvetlenül, vagy közvetett módon elvonja az 

önkormányzatoktól. Az Alkotmány 44/A. § (11 bekezdés c. pontja alapián alkotmányellenesség 

megállapításának csak végső esetben, akkor van helve, ha az Országgyűlés nem biztosít saiát
bevételeket és állami támogatást a törvényben meghatározott feladatok ellátásához, vagy az 

önkormányzati feladatellátás gazdasági feltételeinek biztosításával kapcsolatos alkotmányos 

kötelezettségének oly módon tesz eleget, hogy annak következtében az önkormányzati feladatok 

ellátása, illetőleg a helyi önkormányzatok működőképessége ellehetetlenül
Az Alkotmánybíróságnak nem feladata annak tényszerű vizsgálata, hogy az önkormányzatok 

számára a törvényhozás által biztosított bevételi források megfelelően biztosítják-e a törvényben 

előírt kötelező feladatok ellátásának gazdasági feltételeit. Ennek megfelelően az Alkotmány 44/A. 
§ (1) bekezdés c, pontja alapján az indítványozók által támadott rendelkezések
alkotmányellenességét az Alkotmánybíróság nem állapította meg.

Ad D, A továbbiakban az Alkotmánybíróság azt is megállapította, hogy a költségvetési 
törvények adóerő-képességre tekintettel megállapított finanszírozási szabályai által a települési
önkormányzatok között tett megkülönböztetés alkotmányellenessége sem állapítható meg. Az
Alkotmány 43. §-a az önkormányzatok egyenjogúsága tekintetében kimondja, hogy a helyi 
önkormányzatok alapjogai egyenlőek. viszont a kötelezettségeik már eltérőek lehetnek. Annak a 

kimondásával, hogy a kötelezettségeik eltérőek lehetnek, maga az Alkotmány teremti meg annak az

347 Bővebben erről a témáról lásd még a 2/1997. (1.22.) AB határozatot.
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alkotmányos alapját, hogy a törvényhozó az egyes önkormányzattípusok tekintetében eltérő 

rendelkezéseket, az eltérő feladatokhoz igazodó jogokat, kötelezettségeket állapítson meg. Nem 

sérti az alapjogok egyenlőségének követelményét az. ha az alapjogok tartalmát adó
hatáskörcsoporton belül egyes hatáskörök gyakorlását a törvény korlátozza, egészen addig, amíg a
korlátozás az önkormányzati alapjog kiüresedéséhez nem vezet.
A finanszírozási rendszer szempontjából az alapjogok egyenlőségének követelménye nem jelenti 
azt, hogy minden önkormányzatnak egyenlő joga van ahhoz, hogy az állam a törvényben 

meghatározott feladatai ellátásához szükséges bevételi forrásokat azonos mértékű költségvetési 
hozzájárulás útján biztosítsa.
A központi költségvetési forrásokból való azonos arányú részesedés nem következik az Alkotmány 

70/A. §-ában szabályozott jogegyenlőség követelményéből sem. Az adóerő-képesség szabályai 
alapján a települési önkormányzatok típusai (község, város, megyei jogú város, főváros) 

tekintetében alkalmazott, az ellátott feladatok különbözőségén alapuló megkülönböztetésen kívül 
minden önkormányzat tekintetében azonos számításokon és mutatókon alapuló szabályozást 
alkalmaz a tekintetben, hogy adóerő-képességüket is figyelembe véve miként alakul a központi 
költségvetésből való támogatásuk. Annak, hogy mely önkormányzatoknál eredményezik ezek a 

szabályok - az általános finanszírozási szabályoktól eltérően - a központi támogatások 

kiegészítését és melyeknél annak csökkentését, nem a jogi szabályozásban, hanem a települések 

eltérő objektív adottságaiban, és ezzel összefüggésben a települési önkormányzatok iparűzési 
adóbevételi lehetőségeiben vannak. A települési önkormányzatok közötti jövedelemkülönbségek 

kiegyenlítését szolgáló finanszírozási szabályok a nagyobb társadalmi egyenlőség érdekében 

megállapított szabályok, a különböző településeken élő polgárok nagyobb egyenlőségét, az 

önkormányzatok által szervezett közszolgáltatásokhoz való hozzájutás nagyobb egyenlőségét 
hivatottak biztosítani.
Nem tekinthető alkotmányellenesnek az a különbségtétel sem, amelyet a költségvetési törvény az 

önkormányzati és a nem önkormányzati fenntartású intézmények finanszírozása között tesz. Az 

Alkotmánybíróság gyakorlata szerint az Alkotmány 70/A. §-a csak a jog által azonos szabályozási 
körbe vont jogalanyok közötti különbségtételt tiltja. Az indítványozók által vitatott szabályok az 

állami szervezeti rendszer részét képező helyi önkormányzatok központi költségvetésből való 

finanszírozásának szabályrendszerébe illeszkednek. A nem önkormányzati intézmények fenntartói 
ezzel szemben az állami szervezeti rendszer részét nem képező szervezetek, jogi és természetes 

személyek. A központi költségvetési támogatások rendszerének szabályozása szempontjából nem 

tartoznak azonos szabályozási körbe a helyi önkormányzatok és a közfeladatokat is ellátó nem 

önkormányzati intézmények fenntartói. Mindezek alapján az Alkotmánybíróság sem az Alkotmány
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70/A. §-ában, sem az Alkotmány 43. § (1) bekezdésében szabályozott jogegyenlőségi követelmény 

sérelmét nem állapította meg.

8. Az adótöbbszörözés tilalmával kapcsolatos egyes döntések
A 34/2000. (X.20.) AB határozatban az Alkotmánybíróság egy önkormányzat építményadóról 

és magánszemélyek kommunális adójáról alkotott rendeletéinek törvényességi, alkotmányossági 
vizsgálatát végezte el. Az indítványozók álláspontja szerint azzal szegték meg az adótöbbszörözés 

tilalmát, hogy a lakásokra kivetették a magánszemélyek kommunális adóját és ezzel egyidejűleg 

építményadó fizetési kötelezettséget írtak elő a garázsokra. Az Alkotmánybíróság ezzel szemben 

megállapította, hogy a két helyi adó nem ugyanazon adótárgyra terjed ki és ezért fel sem merülhet 
az adótöbbszörözés tilalma. Az indítványozók további jogi álláspontja szerint azért ellentétes a Hív
vel a fenti szabályozás, mert nem lakás céljára szolgáló helyiségnek minősíti és az építményadó
fizetési kötelezettség alá vonja a garázsokat, amelyek pedig véleményük szerint a lakás részének 

tekintendőek. Az Alkotmánybíróság a lakás törvényi definícióit megvizsgálva megállapította, hogy 

a garázs - mint a lakás rendeltetésszerű használatához nem feltétlenül szükséges és a Htv. 
felsorolásában külön nem szereplő helyiség - nem tekinthető olyan kiegészítő helyiségnek, amelyet 
a törvényhozó az adómentesség körébe kívánt volna vonni. Emiatt az Alkotmánybíróság 

elutasította a beadványt.
Egy másik esetben azt a rendelkezést kifogásolták az indítványozók, amely szerint 

valamennyi lakás céljára szolgáló ingatlan mentes az építményadó alól, kivéve amelyiket gazdasági 
tevékenység vagy egyéb jövedelemszerző tevékenység céljára használják. A szabályozásnak ezt az 

utóbbi fordulatát tartották alkotmánysértőnek. Érvelésük szerint azok a vállalkozók, akik a 

tulajdonukat képező építményekben végzik vállalkozási tevékenységüket „kétféle adót 
(építményadót és helyi iparűzési adót) fizetnek a helyi önkormányzatnak”. Az Alkotmánybíróság 

döntése értelmében az indítvány megalapozatlan volt, mivel az adótöbbszörözés tilalmát a Htv. 
csak az azonos adótárgyakra vonatkoztatta. Az indítványozók által kifogásolt esetben az 

építményadó tárgya az építmény, a helyi iparűzési adó tárgya pedig a vállalkozó e minőségében 

végzett nyereség-, illetve jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége. A saját lakásában vagy 

épületében iparűzési tevékenységet végző személy valóban kétféle helyi adót fizet, de mindkét 
adótípusnak más a tárgya. Az indítványozók a szabályozás tárgyától elvonatkoztattak, 
megalapozatlanul kiterjesztő jogértelmezéssel éltek. Az Alkotmány 70/1. §-ában meghatározott 
arányos közteherviselés elvét sem sérti a helyi rendelet, hiszen az iparűzési tevékenységet végző a 

vállalkozása révén jövedelemre tesz szert, és ha egyben a vállalkozás helyszínéül szolgáló építmény 

tulajdonosa is, akkor vagyonnal is rendelkezik. Mindezek következtében az Alkotmánybíróság 

elutasította az építményadó rendelet megsemmisítésére irányuló indítványt.
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VIII.

Összegző gondolatok

Az előzőekben áttekintettük az önkormányzati adóztatás elméletét, hazai és számos külföldi 

gyakorlati megoldásait, valamint a helyi adókra vonatkozó 1990. utáni magyar alkotmánybírósági 

és rendes bírósági gyakorlat fontosabb elemeit.

Ezek alapján többek között megállapítható, hogy a politikai értelemben biztosított 

önkormányzati önállóság csak akkor teljesedhet ki, ha az gazdaságilag is megfelelően alá van 

támasztva. Ez utóbbihoz pedig vitán felül állóan az egyik legjobb eszköz a települések önálló helyi 
adóztatási jogának a biztosítása. Azonban nem elegendő pusztán az, hogy az állam az adóztatás 

monopóliumáról lemondva az önkormányzatok részére is biztosítja az önálló adókivetés 

lehetőségét, szükséges az is, hogy ezt az önkormányzati alapjogot olyan tartalommal töltse ki a 

hatályos adójogi szabályozás, amely valós bázisát képes adni az önkormányzatok gazdasági 

megalapozásának, pénzügyi önállóságának. Mint a bemutatott korábbi és most hatályos nemzetközi 

megoldások is mutatják, ennek a kérdésnek sincs egy egyedüli üdvözítő szabályozása, 

országonként és koronként lényegesen eltérő gyakorlatot alkalmaztak illetve folytatnak az egyes 

államok, sőt azonos feltételek mellett is gyakran különböző technikákat választanak. Nyilvánvaló 

az is, hogy a történeti tradíciókon túlmenően alapvetően a mindenkori gazdaságpolitikai és gyakran 

még inkább a szorosan vett politikai elképzelések és az államháztartás aktuális állapota határozzák 

meg a ténylegesen alkalmazásra kerülő megoldásokat. Amikor a paternalista vagy centralizáló 

elvek kerülnek előtérbe, akkor az önkormányzati pénzügyi önállóság és a vele párhuzamosan 

alakuló helyi adóztatás általában a háttérbe kerülnek, míg a decentralizációs tendenciák 

erősödésének idején - igaz általában csak kisebb-nagyobb késéssel - ugyanezek új erőre kapnak és 

a szabályozás lényegi elemévé válnak illetve válhatnak. Azonban ez az összefüggés sem igaz 

minden körülmények között, gondoljunk csak arra a nem ritkán előforduló szituációra, amikor a 

decentralizáció, azaz az állami feladatok helyi szintre telepítése nem jár együtt sem az 

önkormányzatok adóztatási lehetőségeinek egyidejű bővítésével, sem a részükre biztosított egyéb 

források, tipikusan az állami támogatások megfelelő emelésével, amelyek következtében a 

települések pénzügyi önállósága nagyfokú csorbát szenved és így az állammal szembeni 
kiszolgáltatottságuk növekszik.
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A helyi adórendszer illetve az egyes helyi adókra vonatkozó konkrét szabályok megalkotása 

során mindenek előtt tekintettel kell lenni arra, hogy ezek a normák szervesen illeszkedjenek az 

adórendszer egészéhez, az államháztartás nem önkormányzati alrendszerei javára teljesítendő 

egyéb befizetésekhez is. Ennek kapcsán különösen ügyelni kell arra, hogy - hasonlóan az államok 

közötti szabályokhoz, a nemzetközi szerződésekhez és a kialakult viszonossági gyakorlatokhoz - 

elkerüljék a kettős adóztatást, egyrészt úgy, hogy ugyanazt az adótárgyat ne adóztassák az 

önkormányzatok is és az állam is, másrészt pedig úgy, hogy maguk a helyi önkormányzatok se 

éljenek az adótöbbszörözéssel. Utóbbi kifejezetten is tilalmazott a helyi adókra vonatkozó jelenleg 

hatályos hazai normáink szerint, az előbbire vonatkozóan azonban már nincs ilyen kifejezett 

előírásunk. Ennek ellenére az önkormányzati adókra vonatkozó szabályaink igyekeznek a 

konzisztenciára az állam javára teljesítendő befizetésekkel (lásd az V. fejezetben a helyi adóink 

általános jellemzőinél írtakat), de a központi és a helyi adótöbbszörözést tiltó norma hiányában 

lehetséges az is, hogy például az ún. nagy értékű lakóingatlanokra 2006-tól központi (állami), 
kötelezően alkalmazandó „luxusadót” vezettek be (2005. évi CXXI. törvény), pedig ezek az 

ingatlanok is tárgyát képezik a települések által - igaz nem kötelezően - alkalmazható több adónak. 

(Az adótöbbszörözést a lakóingatlanok után megfizetett adók /építményadó, idegenforgalmi adó, 
magánszemélyek kommunális adója/ levonhatóvá tételével kerülték el.) Ugyanígy fordítva is 

lehetséges lenne - a Htv. módosítása keretében egy újabb helyi adónem bevezetése esetében - az, 

hogy az állam által adóztatott adótárgy, mint a például a magánszemélyek összevonás alá tartozó 

jövedelme után ne csak az állam, hanem maguk az önkormányzatok is alkalmazzanak 

jövedelemadót, mégpedig vagy az állami jövedelemadó pótlékolása vagy pedig egy azon túlmenő 

önálló helyi jövedelemadó formájában. Az utóbbiak tekintetében is legalább átgondolandó az 

adótöbbszörözési tilalomnak a más államháztartási alrendszerek javára teljesítendő befizetésekre 

való kiterjesztett értelmű megfogalmazása a Htv.-ben, mert ezáltal világossá válna a jogalkotó 

szándéka, hogy perspektivikusan sem kíván olyan önkormányzati adót illetve adókat alkalmazni, 

amelyek már valamely létező közbevételi formával terhelt adótárgyat kívánnának adóztatni.

Az önkormányzatok általi adóztatás biztosítása során tekintettel kell lenni az adóelmélet által 

kidolgozott sokrétű, összetett követelményeknek való megfelelésre is, ha el szeretnénk kerülni az 

adójogi szabályok terén az inkonzisztenciát illetve ha nem akarjuk a gazdaság működését 

hátrányosan befolyásolni. A megfelelés megteremtése részben a központi és az önkormányzati 

adókkal szembeni általános, részben pedig a csak a helyi adókra vonatkozó sajátos kritériumokkal
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való összhangot igényli. Látni kell azonban, hogy az elmélet és a gyakorlat ilyen kapcsolata koránt 
sem probléma mentes, hiszen maguk az elméleti követelmények is részben egymással ellentétes, 
egymást kioltó elvárásokat fogalmaznak meg. Ezen túl persze az is nehezíti az összhang 

megteremtését, hogy a napi politikai célkitűzések és realitások, valamint az aktuális, magasabb 

szempontokat szem előtt tartó költségvetési kényszerpályák általában nem teszik lehetővé, nem 

engedik meg az elméletileg még oly egyértelmű és alkalmazandó követelmények érvényre jutását.

Hazánkban az önkormányzati adóztatás alkotmányos kereteinek megteremtése az 1990-es 

alkotmánymódosítással és a hozzá kapcsolódó helyi adókról szóló törvény megalkotásával 
sikeresen megvalósult, e tekintetben nem maradunk el sem a komoly hagyományokra épülő, 
rendszerét tekintve kiépült, de a gyakorlatban alkalmazott megoldásai vonatkozásában viszont 
eltérő elemeket felmutató fejlett államokon belüli, sem pedig a XIX. század végi és a XX. század 

első felének magyar önkormányzati adóztatási szabályozásaitól. Az viszont vitán felül áll, hogy az 

alkotmányos keretek konkrét szabályokkal való kitöltése, az alkalmazásra kerülő egyes adónemek 

kiválasztása és azok részletszabályainak megalkotása, a helyi adók önkormányzati költségvetésen 

belüli szerepe, súlya már mind olyan kérdések, amelyek tekintetében korántsem mondható az, hogy 

már megtaláltuk az adottságainknak, hagyományainknak és az aktuális lehetőségeinknek leginkább 

megfelelő megoldásokat. Ezek olyan kérdések, amelyekkel kapcsolatban soha nem is volt, de nem 

is lesz egy egységes, minden oldal (központi kormányzat-önkormányzatok és azon belül is az eltérő 

adottságú települések különböző preferenciáinak megfelelő) és a szakemberek által is egyaránt 
elfogadott szabályozó rendszer. Mindezek azt jelentik tehát, hogy a jelenleg hatályos, mintegy 15 

éves önkormányzati adórendszerünk is megérett a továbbfejlesztésre, amit az érintettek közül 

mindenki nagyon jól lát, de a megvalósítás módját tekintve már koránt sem azonosak az 

elképzelések és ezek nem csak a politikai és szakmai nézetek különbözőségét jelentik, hanem 

ezeken belül is egymással gyakran élesen szembenálló elgondolásokat figyelhetünk meg. A 

nemzetközi gyakorlatnak megfelelően Magyarországon is kimutatható, hogy a napi politikai illetve 

államháztartási érdekek döntően befolyásolják az önkormányzati adóztatásra vonatkozó 

szabályozást, amin nem is lehet meglepődni, hiszen a helyi adók közvetlenül befolyásolják a 

decentralizált feladatok megvalósítását, azok ellátásának színvonalát, ami egyértelműen közvetlen 

politikai kérdéssé vált. Nyilvánvaló, hogy a gyakorlatban csak kompromisszumos megoldások 

alkalmazására kerülhet sor, amelyek az önkormányzati feladatok mennyiségének, ráfordítási 

szükségletének változásával (tipikusan bővülésével) folyamatosan együtt kell, hogy tovább
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változzanak, vagyis - figyelve azért a stabilitás követelményére is - azokhoz állandóan igazítani is 

kell őket.

Kimondhatjuk, hogy a helyi adókra vonatkozó nem nagyszámú Uniós előírásnak megfelel a 

hazai szabályozásunk. Tulajdonképpen csak az adókedvezmények és az adómentességek területén 

kellett a közösségi normákhoz igazítani a Htv. és az önkormányzati adórendeletek előírásait, mivel

- ellentétben például a forgalmi adókkal, amelyekre igen részletes közösségi előírások vonatkoznak

- az Uniós irányelvek alapvetően nem érintik az önkormányzatok adóztatási jogosítványait, minden 

bizonnyal azok nem túl nagy fiskális jelentősége miatt.

A magyar helyi adóztatás elvi alapjaira és a konkrét jogi szabályozásra gyakorolt kiemelkedő 

hatása miatt itt is említést kell tenni az Alkotmánybíróságról, amely a határozataival nem csak az 

önkormányzati adóztatás alkotmányosságát mondta ki, erősítette illetve alapozta meg, hanem a Htv. 
és a helyi önkormányzati adórendeletek alkotmánnyal való konformitásához is nagymértékben 

hozzájárult. Az Alkotmánybíróság a helyi adóztatással kapcsolatos igen nagyszámú határozatával 
az önkormányzati adójogalkotás számára mintegy zsinórmértékül szolgált, segítve ezzel a 

települések adórendelet alkotási tevékenységét, az alkotmányos keretek közötti adóztatás 

megteremtését.

Most van hazánkban napirenden a helyi adóink közül a fiskális szempontból legfontosabb 

önkormányzati adónem, a helyi iparűzési adó átalakítása, esetlegesen a megszüntetése. Még a helyi 

adóztatás csak egy részét érintő ezen elképzelés megvalósítása előtt célszerűnek és szükségesnek 

tűnik nem csak magának az iparűzési adónak, hanem a teljes önkormányzati finanszírozási 
rendszer, a helyi adóztatási koncepció, valamint az önkormányzati adórendszer egésze és minden 

eleme (benne valamennyi alkalmazható helyi adónem) mélyreható vizsgálata is. Ennek keretében 

elkerülhetetlen nem csak a hatályos szabályozásunk, hanem a vonatkozó aktuális nemzetközi 

gyakorlat, az önkormányzati adóztatás elmélete, valamint a helyi adóztatás hazai és külföldi 

történeti összefüggései alapos áttekintése is. Remélhetőleg ehhez - az önkormányzatok által 

ellátott, a helyi adókból is finanszírozásra kerülő nagyszámú feladat széles körű társadalmi kihatása 

miatt kétség kívül igen fontos feladathoz - valamelyest hozzá tudott járulni ez a munka is.
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