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Absztrakt: Az állam gazdasági funkcióit – allokációs, elosztási, stabilizációs – a pénzügyi 
politika eszközeivel tudja megvalósítani. Az elosztási rendszerrel szemben támasztott 
követelmények: méltányosság, igazságosság és hatékonyság. A dolgozatban arra a kérdésre 
keresem a választ, hogy az adórendszer képes-e ezen  követelményeknek megfelelni. Bár az 
adózás elsődleges pénzügyi célja az állambevételek biztosítása, speciális célként 
megfogalmazódik az elosztási és foglalkoztatási cél is. Nem tartom hatékonynak azt a 
megoldást, amikor az adóbevételeket feláldozzák a szociális funkció megvalósításának 
oltárán. Nem az adózási eszközökkel-adókedvezmények bővítésével, különféle adóalap 
számítási gyakorlattal, adókulcsok differenciálásával-, hanem a célzott pénzbeli 
támogatások és a természetbeni juttatások növelésével lehet a magyar jóléti rendszert 
hatékonyan működtetni. 

1. Bevezetés 
Az állami újraelosztást gyakorlatilag a költségvetési bevételekkel és kiadásokkal 
lehet végrehajtani. Erre a feladatra három alapvető módszert alkalmaz a 
költségvetés: adók és járulékok beszedését, pénzbeli és a természetbeni juttatások 
széles körét. Magyarországon az adók és járulékok beszedése nem egyenletes, 
ezért az egyének fogyasztása nem a gazdasági teljesítmény alapján történik, 
ugyanakkor a költségvetés kiadási oldala is differenciáló hatású. Ez a többszörös 
újraelosztás csak akkor működhet jól, ha minél kisebb torzítással és társadalmi 
költségekkel jár. Szerintem a pénzbeli támogatás a méltányossági célú újraelosztás 
legeredményesebb eszköze, de adminisztratív költsége ennek a legnagyobb. A 
természetbeni juttatás akkor hatékony, ha kifejezetten nagyobb fogyasztás elérése 
a cél, ami nem korlátozza az egyén döntési szabadságát (oktatás, 
gyermekétkeztetés). Az adók esetében korlátozott a hatékonyság, mivel azokra tud 
hatni, akik rendelkeznek adóköteles jövedelemmel. Dolgozatomban azt vizsgálom, 
hogy a méltányosság alapú újraelosztásnak mennyire felel meg az adórendszer és 
ajánlásokat teszek a szociális ellátórendszer kibővítésére. Elsőként áttekintem, 
hogy Európában milyen szociális modellek alakultak ki, fenntarthatónak 
minősülnek-e, amely modellhez áll a legközelebb a magyar szociális rendszer. 
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2. Jóléti modellek 
Az EU tagországokban kialakult jóléti ellátórendszereket szerkezet és méret 
alapján a következő módon lehet csoportosítani: 

Jellemzők Skandináv Liberális Konzervatív Mediterrán 
Újraelosztás 
aránya 

Magas alacsony Magas közepes 

Adóbevételek magas Alacsony Magas járulék Alacsony 
Jóléti 
kiadások 

Magas Alacsony Magas/pénzbeli Alacsony 

Juttatások 
köre 

Univerzális Jövedelemfüggő Általános 
+jövedelem-
függő 

Szűkkörű+ 
jövedelem-
függő 

Juttatások 
formája 

Természetbeni Pénzbeli Pénzbeli pénzbeli 

A jóléti modellek értékelését a fenntarthatóság és a tartós szegénységben élők 
aránya alapján végeztem el.1 

A fenntarthatóságot a foglalkoztatottsági rátával mérik, mert magas 
foglalkoztatottság mellett elegendő bevétel keletkezik a rendszer fenntartásához. 
Ilyen szempontból a skandináv és a liberális modell teljesít jól, ha a tartós 
szegénységben élők arányát nézzük akkor, a liberális és a mediterrán modell tesz a 
legkevesebbet a méltányosság javításáért. Összességében megállapítható, hogy a 
skandináv jóléti modell áll a legközelebb a hatékony és igazságos ellátó 
rendszerhez. 

Magyarország leginkább a konzervatív modellhez áll közel és a skandináv modell 
lenne a kívánatos. Ennek eléréséhez a jelenlegi adó/GDP szint mellett, a jóléti 
kiadásokon belül a természetbeni kiadások arányát kellene növelni. 

3. A jóléti kiadások szerkezete 
A jóléti kiadások 2004-ben a teljes államháztartás 62,2%-át tették ki (1. táblázat). 
Ha ehhez hozzáadjuk a vállalati támogatásokat és az adókedvezményeket, akkor 
ennek az összegnek kb harmada lesz szociális célú kiadás. (rendszeres szociális 
segély, közgyógyellátás, családi pótlék, családi adókedvezmény) 

 

 

 

                                                 
1  Benedek-Firle-Scharle: A jóléti újraelosztás mértéke és hatékonysága, 12. oldal 
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1. táblázat 
A jóléti kiadások aránya 2004 

 
A magyar jóléti rendszer 3 féle eszközzel nyújt szociális támogatást. (1. ábra) A 
pénzbeli támogatás jelenti a legnagyobb részt, de ezen belül kevés a rászorultsági 
alapon fizetett összeg. Leginkább az ártámogatást kellene csökkenteni, hiszen ez a 
magas jövedelműeket is finanszírozza (jelentős változás ezen a téren a 
gázártámogatás jövedelemkorlátjának bevezetése 2007. januártól). 

1. ábra 
A szociális célú kiadások és GDP-hez viszonyított arányuk 2004 

 



Handa Lászlóné 

Az adók szerepe az állam szociális funkciójának megvalósításában 

 372 

4. Az adók szerepe az újraelosztásban 

4.1. Adóbevételek 
Az államháztartás bevételei közül nagyságrendjük és a gazdaságot érintő hatásuk 
szerint is legjelentősebbek az adók és járulékok. Az egyes adótípusok újraelosztó 
hatása eltérő. A direkt adók esetében könnyebben érvényesíthető az azonos 
elbánás elve, a kedvezményeken keresztül az állam bizonyos csoportokat célzottan 
tud támogatni. Az indirekt adók esetében a fogyasztó döntése, hogy milyen 
terméket vásárol, ezáltal a kedvezményezett termékkör nem kizárólag az alacsony 
jövedelműeket támogatja. Nálunk az indirekt adók súlya viszonylag magas: az 
adóbevétel 40%-át adja. 

2. ábra 
Adóbevételek adótípusonként az összes adóbevétel százalékában az EU15 és az új tagállamokban, 2004 

 
Más szempontból - adótárgy alapján csoportosítva - a magyar adóterhelés a 
munkajövedelmet és a fogyasztást célozza meg és igen alacsony a tőkejövedelmek 
adójának aránya. Ezen a helyzeten változtatott a kamatadó 2006. szeptemberi 
bevezetése (erről még nincs értékelhető adatom). Méltányosabbnak tartanám, ha a 
munkajövedelmek adóterhe (szja és járulékok) csökkenő, míg a tőkejövedelmek 
(osztalékadó, kamatadó) adójának növekvő részaránya jellemezné az újraelosztást. 
Hasonló szerepet szánok a vagyonadózás általános körű bevezetésének is (2008). 
Végleges formájában az értékalapú ingatlanadózást tartam igazságos 
közteherviselési formának, azért is, mert a jövedelemadózás alól kivont (eltitkolt) 
összeg is adóztathatóvá válna. 
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4.2. A 2006. évi adó- és támogatási rendszer újraelosztási hatása 
A továbbiakban vizsgálataimat a Pénzügyminisztérium mikroszimulációs 
modelljére építettem.2 A módszer lényege: 2003. évi APEH, KSH és TÁRKI 
alapadatokból a háztartások jövedelmi deciliseire kiszámítja a 2006-ra 
vonatkozóan az adók és támogatások megoszlását. Adó esetében a személyi 
jövedelemadót, valamint az egyéni társadalombiztosítási járulékot, támogatások 
köréből a pénzbeli támogatást és a gázár-támogatást tartalmazza a grafikon. 

Az adófizetési kötelezettséget és a kapott támogatásokat figyelembe véve jelentős 
jövedelem átcsoportosítás figyelhető meg a háztartások között. A szegényebb 
családok kevesebb adót fizetnek, mint amennyit támogatásként az államtól 
kapnak. Ugyanakkor a gazdagabb családok is jelentős részt, jövedelmük 2-5%-át 
kapják támogatásként (3. ábra) 

3. ábra 
Adófizetés (szja), TB-járulék és támogatások a rendelkezésre álló jövedelem %-ában 2006 

 
Ha a támogatást és a családi adókedvezményt összevonjuk, úgy még rosszabb a 
kép: a háztartások gazdagabb fele 8-10%-kal részesül ebből az összegből (4. ábra). 
Az egyenletesen csökkenő, hipotetikus eloszláshoz viszonyítva ezen az ábrán 
látjuk a támogatások tényleges eloszlását: megállapítható, hogy az 
adókedvezménnyel növelt támogatást majdnem ugyanolyan mértékben veszik 
igénybe a gazdagabb családok, mint a legrászorultabbak. Az első és második tized 
is nagyjából azonos százalékát kapja a támogatásoknak. 

 

 

                                                 
2  Benedek-Lelkes: A magyarországi jövedelem újraelosztás vizsgálata 

mikroszimulációs modellel, 2005 
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4. ábra 
Támogatások és családi adókedvezmény teljes összegének megoszlása a jövedelmi tizedek között 2006 

 
A legfontosabb szerepet a személyi jövedelemadó tölti be a jövedelmek 
újraelosztásában, szociális megfontolásból átveszi a pénzbeli támogatások szerepét 
is. Ezért egyre bonyolultabb és áttekinthetetlenebb a jogi szabályozás, különösen 
ha az adókedvezmények és adómentességek rendszerét értelmezzük (5. pont). A 
magyar adórendszer továbbfejlesztésének irányairól szóló dokumentum a 
következőket fogalmazza meg ezzel kapcsolatban. 

Adórendszerünk legfontosabb problémái: 

• A legális gazdaságban kevés az adófizető, alacsony a foglalkoztatási ráta 

• Versenyképességi hátrány, az élőmunka teher csökkentése 

• Igazságtalan, mert a valós jövedelmi viszonyokat csak részben tudja 
figyelembe venni 

• Bonyolult és gyakran változó, a szabályok betartására nem eléggé ösztönző 

• Nem teljesül az államháztartási kiadások fedezeti funkciója 

Személyi jövedelemadó esetében nem a jövedelemdifferenciálásra kellene 
helyezni a hangsúlyt, hanem az arányos közteher viselésre. Ezért én az egy 
(esetleg két) kulcsos jövedelemadózást tartom célszerűnek és az 
adókedvezmények megszüntetését javaslom. A jövedelemadóval szociális 
feladatokat megoldani nem lehet: egyrészt mert a valós jövedelmi viszonyokat 
úgysem tudja feltárni, másrészt megnehezíti a jogszabályok betartását. Nem 
készült felmérés arról, hogy hatékonyságát tekintve a jelenlegi túlszabályozott 
jövedelemadózás, vagy a célzott pénzbeli támogatás finanszírozása jelent-e 
egyszerűbben megoldható állami feladatot. Mindenesetre megállapítható, hogy a 
jövedelemadózók köre szélesebb (4 millió fő), mint a szociális támogatásban 
részesülőké (Függelék: 1. táblázat). Ezért a támogatásban résztvevők számára 
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kidolgozott elosztó rendszer kisebb költség igényű, mint az adórendszer keretén 
belül működő. 

Jelenleg a személyi jövedelemadóba beépített nagyszámú adókedvezmény 
rendszerével érhető el az 5. ábrán látható jövedelemdifferenciáló hatás, amit az 
előzőekben kifejtett álláspontom szerint nem tartok elfogadhatónak. 

5. ábra 
Bruttó jövedelem és adófizetési kötelezettség, illetve az ezekből számított adókulcsok, 2006 

 
A magyar költségvetés bevételei között az ÁFA súlya 10-25%-kal nagyobb, mint a 
személyi jövedelemadóé. Mindkét adónem a háztartásokat terheli, de az utóbbi 
igen progresszív, míg az ÁFA megoszlása sokkal egyenletesebb a jövedelmi 
tizedek között (6. ábra). Ennek az az oka, hogy a gazdagabb háztartások nem a 
fogyasztás mértékében, hanem a megtakarítások nagyságában térnek el inkább a 
szegényektől. Az ÁFA esetében sem célszerű kedvezményes adókulccsal 
újraelosztani a jövedelmeket, hiszen ezen kör termékeit nagyjából azonos szinten 
fogyasztják a különböző jövedelmű háztartások (gyógyszer, élelmiszer). Célszerű 
volt ezért 2006 szeptemberétől az adókulcsok egységesítése 20%-ra. Egyelőre 
szűkkörben megmaradt az 5% kedvezményes adókulcs, ami főleg a gyógyszerek 
esetében kettős támogatást jelent a magas jövedelműek részére (általános körű 
ártámogatással). Összehasonlítva a két adónemet: az állambevételi funkció 
teljesítése, az arányos közteherviselés és az adóeltitkolás lehetősége szempontjából 
előnyösebb az állami bevételek beszedése miatt a stabil ÁFA, mint a jövedelmek 
szerint differenciált SZJA. Nem a bevételekkel, hanem elsődlegesen a szociális 
kiadásokkal kell az állami gondoskodást biztosítani. 
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6. ábra 
Háztartások átlagos SZJA és ÁFA terhelése forintban és a rendelkezésre álló jövedelem %-ában 2006 

 

5. A személyi jövedelemadózáshoz kapcsolódó 
kedvezmények rendszere 

Az előző fejezetben megállapítottam, hogy az áfa megoszlása a különböző 
jövedelmi csoportok között sokkal egyenletesebb, mint az szja. Mi okozza a 
jövedelmek adóterhelésének differenciáltságát és indokolt-e ilyen mértékben? 

Erre a kérdésre a 2007. január 1-jétől hatályos és többször módosított adótörvény 
alapján keresem a választ.3 

Jövedelemdifferenciáló hatást nemcsak adókedvezményekkel lehet elérni, hanem 
az adóalap meghatározásával, az adómérték eltéréseivel, bizonyos jövedelmek 
mentesítésével és egyéb konkrét adózási előírással. Ezért csoportosítottam, hogy 
melyek a lényeges jövedelemszabályozó elemei a jelenlegi adókonstrukciónak. 

• Adómentesség: nem kell figyelembe venni a jövedelem megállapításánál 

• Adóköteles jövedelem: különböző jogcímen megszerzett jövedelem 
csoportosítása 
a. összevonandó: -önálló tevékenységből 
                            -nem önálló tevékenységből 
                            -egyéb jövedelem 

                                                 
3  1995.évi CXVII. Törvény a személyi jövedelemadóról 
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b. külön adózó jövedelmek köre (egyéni vállalkozó, ingatlanértékesítés, 
stb) 

• Adóalap: adóköteles jövedelem meghatározásának módja 
a. bevétel egésze (pl munkabér) 
b. költségekkel csökkentett bevétel (önálló tev. Bevétele, egyéni 
vállalkozó jövedelme) 
c. törvényben meghatározott mértékben csökkentett bevétel 
(átalányadózó) 

• Adómérték: a számított adó meghatározása 
a. progresszív adókulcs (összevonandó jövedelmek esetén) 
b. lineáris adókulcs (külön adózó jövedelmek esetén) 

• Adókedvezmények: a számított adót csökkenti 
a. szociális funkció: -adójóváírás 
                                 -családi kedvezmény 
                                 -személyi kedvezmény 
b.ösztönzési funkció: -tandíj kedvezmény 
                                   -mezőgazdasági őstermelői 
                                   -önkéntes kölcsönös biztosítópénztári befizetések 
(öngondoskodásra) 
                                   -magánnyugdíjpénztári befizetések 
                                   -élet-és nyugdíjbiztosítási befizetések 
                                   -közcélú adományok 
                                   -egyéni vállalkozót ösztönző kedvezmények 
(beruházási, foglalkoztatási, kutatási, stb) 

Adókedvezmények címén a költségvetés évente 400 milliárd forintról mond le 
(függelék: 2. táblázat). 

Az adókedvezmények szabályozása önmagában is bonyolult és a legnagyobb 
gyakorisággal változó eleme a jövedelemadózásnak. 2007-ben jelentősen szűkült 
ez a kör és érvényesül az igénybevétel jövedelemkorlátja. Általában 100 ezer 
forint egy-egy kedvezmény belső korlátja, ezenfelül külső korlát az összes 
jövedelem. Például a kiegészító adójóváírás esetében belső korlát: 11.340,- Ft/hó 
és külső korlát 1.000.000,- Ft/év. 

A továbbiakban részletesebben is elemzem a kizárólag szociális funkciót szolgáló 
adókedvezményeket. 

Az adójóváírás adókedvezményként a tényleges adóbefizetést csökkenti és az 
évente emelkedő minimálbér mentesítése volt bevezetésének célja. Ez az összeg 
2004-ben több mint felét tette ki a kieső adóbevételnek: 238 milliárd forint. A 7. 
ábra mutatja, hogy az adójóváírás együtt nő a jövedelemmel és jelentősen csak a 
két legfelső jövedelmi tizedekben csökken, ezért nem tölti be szociális szerepét. 
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7. ábra 
Az adójóváírás és családi adókedvezmény átlagos értéke háztartásonként a jövedelmi tizedekben 2006 

 
A családi adókedvezmény szabályozása is igen változatosan alakult az elmúlt 
években. A Bokros-csomag megszüntette, majd 2002-ben a kormány újra 
bevezette minden gyermek után, amelyet többször emeltek. Jelenleg csak a 3 és 
több gyermek után vehető igénybe a 4000 Ft/fő havonta. A családi 
adókedvezmény miatt kieső adó összege kisebb az előzőnél, 2004-ben 80 milliárd 
volt és a csökkenés miatt 2006-ra 13 milliárd várható. Az általam megvizsgált 
elemzések szerint ez a legvitatottabb adókedvezmény: nem a gyermekes 
családokat támogatja, hanem az adóköteles jövedelemmel rendelkező családokhoz 
jut el. Egyes becslések szerint a családok 17%-a egyáltalán nem, további 10-20%-
a pedig csak részben tudta igénybe venni.4 A 7. ábrán látható szimulációs modell 
is azt mutatja, hogy a legszegényebb 10% nem tudja igénybe venni ezt a 
támogatást, mert nincs akkora adókötelezettségük, amiből ez levonható lenne. 
Ugyanakkor kevesebbet juttat a gazdagabb családoknak, mert a három és több 
gyermekesek zömmel a szegényebb háztartásokhoz tartoznak. 

Összegzés és ajánlások 

A jóléti kiadások a teljes államháztartás 62%-t teszik ki, amelynek harmada 
szolgál szociális célokat. A szociális kiadások negyedét az ártámogatás, 18%-át az 
adókedvezmények és csak 5%-át teszi ki a célzottan adható, jövedelemhez kötött 
pénzbeli támogatások. A fejlesztés iránya a skandináv típusú jóléti modell, amely 
magas foglalkoztatási ráta mellett biztosítja az adóbevételeket az univerzális 
ellátás megteremtéséhez. Mivel ez Magyarországon csak hosszú távú stratégia 
lehet, addig az újraelosztás hatékonyságát kell javítani a céloknak megfelelő 

                                                 
4  Tóth: Jövedelemleosztás 2005. Századvég, Budapest 
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eszközök kiválasztásával és az adminisztrációs költségek csökkentésével. Melyek 
ezek? 

• Az ártámogatások helyett célzott pénzbeli támogatások 

• Az adórendszeren belül a tőkejövedelmek és a vagyonadózás szerepének 
növelése 

• Az indirekt adók súlyának növelése a direkt adókkal szemben 

• Személyi jövedelemadózás szociális funkciójának csökkentése az 
adókedvezményei megszüntetésével 

• A személyi jövedelemadó kedvezményeinek átalakítása (kevesebb és 
átláthatóbb kedvezmény) 

• Adókedvezmények köre: célszerű lenne csak az öngondoskodás formáit 
preferálni 

• A kapott adókedvezmény pénzpiaci befektetési lehetőségét biztosítani 
(jelenlegi NYESZ forma) 

• A családi adókedvezmény átalakítása célzott, jövedelemhez kötött családi 
pótlékká 

• Adórendszer egyszerűsítése (különböző típusú jövedelmek összevonása, 
külön adózó jövedelmek jelentős részének megszüntetése, az adóalap 
megállapításának egyszerűsítése) 

Úgy gondolom, hogy rövid távon is lehetséges az előbb felvázolt intézkedésekkel 
olyan adórendszert kialakítani, amely biztosítja az állami újraelosztás 
méltányosságát és hatékonyságát. 
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Függelék 

1. táblázat 
A 25 milliárd Ft-nál nagyobb összegű szociális támogatások 2004-ben 
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2. táblázat 
A 10 milliárd Ft-nál nagyobb bevallott és ténylegesen érvényesített adókedvezmények és az igénybevevők 

 


