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elõzmÉnyek

2010-ben a közjogi berendezkedés szisztematikus át-
alakítása kezdődött el Magyarországon. A változá-
sok a közpénzügyi rendszerre és az adópolitikára is 
kiterjedtek. Ennek következtében megváltozott a fi s-
kális politika számára alkotmányos szempontból 
irányadó közteherviselés elvének alkotmányos tar-
talma.

A változások következtében háttérbe szorult a fi -
zetőképesség szempontja, felszámolták a progresszív 
jövedelemadózást, és ágazati különadókat vezettek 
be a bankszektortól és az energiaszektortól kezdve a 
telekommunikációs ágazaton át egészen a gyógyszer-
iparig és a kiskereskedelemig. A disztributív igazsá-
gosság feladása ultraliberális politikát sejtet, valójá-
ban azonban inkább egy túlközpontosított állam épí-
tette ki állásait, amely azonban nélkülözi a szociális 
gondoskodás korábban megszokott eszköztárát. Aki 
nem tud, vagy nem akar részt venni az állami köz-
munkaprogramban, annak a szociális ellátásoknak 
csak a morzsája jut. Az ország gazdasági teljesítőké-
pességéhez mérten nagyvonalú családi kedvezmé-
nyek címzettjei kizárólag azok, akik keresnek; első-
sorban azok, akik jól keresnek. A gazdaságba beavat-
kozó állam a korporativizmus alapján áll, privilegizált 
félállami testületeket épít ki (gazdasági és szakmai 
kamarák, akadémiák stb.), feladva a fi skális semle-
gesség elvét, és ún. stratégiai megállapodásokat köt 
kiválasztott vállalatokkal. A közpénz felhasználásá-
nak nyilvánosságára vonatkozó szabályok bizonyta-
lanná váltak, körük beszűkült, a törvények infl álód-
tak, az állam mint gazdasági szabályozó hatalom po-
litikája öt éve folyamatosan rögtönzésektől terhes. 

A fi skális politikában 2010 óta bekövetkezett vál-
tozások olyan gazdaságpolitikához illeszkednek, 
amelyben a hangsúly a munkaalkalmak tömeges meg-
teremtésére kerül, ami csak úgy lehetséges, ha az ala-
csonyan kvalifi kált és államilag adminisztrált munka 
kerül előtérbe. Aki ebből önhibájából vagy önhibá-
ján kívül kimarad, az a társadalom perifériájára szo-
rul, hathatós állami segítség nélkül marad. Az elem-
zők szerint1 a magyar gazdaság versenyképessége a 
makrogazdasági növekedés ellenére is folyamatosan 

romlik, a kritikusan magas államadósság és az  or szág 
külső kitettsége lényegében nem csökkent. A ver-
senyképesség javítását az akadályozza, hogy Magyar-
ország messze az OECD országok szintje alatt for-
dít oktatásra és egészségügyre, vagyis nem költ a 
humán vagyon növelésére. A versenyképesség javí-
tásának végső akadálya az, hogy alacsony szintű Ma-
gyarországon a hozzáadott érték, és a gazdaság egyre 
kevésbé diverzifi kált. A versenyképesség javításának 
további jelentős akadálya a kormányzati döntésho-
zatal alacsony színvonala, a szabályozás kiszámítha-
tatlansága, illetve átláthatóságának hiánya. 

Az Európai Bizottság legutóbbi országjelentésében 
a magyar adórendszerben súlyos hibákat vél felfedez-
ni az adópolitika tervezését és kivitelezését illetően 
egyaránt. Az ágazati különadók hatása súlyosan ver-
senytorzító, az alacsony keresetűek adóterhe pedig 
méltánytalanul magas. Progresszív jövedelemadózás-
ra és vagyonadók bevezetésére lenne szükség.2 Az 
Európai Bizottság álláspontjával megegyezően az 
IMF is kiemeli azt, hogy fontos lenne a progresszív 
jövedelemadó bevezetése, az ágazati különadók fo-
kozatos kivezetése és a pénzügyi szektort érintő adó-
terhelés jelentős csökkentése. Más szavakkal az adó-
politikának el kellene mozdulnia a disztributív igaz-
ságosság érvényesítése, a versenytorzító különadók 
leépítése és a pénzügyi szektor fi nanszírozási képes-
ségének felszabadítása felé. 3

A 2012-ben hatályba lépett Alaptörvény új alkot-
mányos helyzetet teremtett Magyarországon. A fi s-
kális politika értékelése szempontjából a közteher-
viselés elvének van kiemelkedő jelentősége. Az új al-
kotmány átvette a korábbi alkotmányba foglalt elvet, 
de módosított formában. Ezáltal megváltozott a köz-
teherviselés tartalma, és ennél fogva a fi skális poli-
tika alkotmányos alapja is. Az alábbiakban ezt vesz-
szük számba. 

A vizsgálat alapvető nehézségét az jelenti, hogy 
bár a közteherviselés elve kétségtelenül meghatáro-
zó jelentőségű az adópolitika szempontjából, nem 
mutathatók ki azonban ezzel összefüggésben olyan 
szigorú tartalmi elemek, amelyek megléte vagy hiá-
nya az alkotmányosság megítélése szempontjá ból dön-
tő jelentőségű lenne. Még az európai országokban is 
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egymástól alapvetően eltérő megoldásokat látha tunk, 
különösen akkor, ha az adóprogressziót vesszük fi -
gyelembe. Vannak fejlett államok (pl. Né metország 
vagy Olaszország), ahol az adóztatás al kot má nyos-
ságának nélkülözhetetlen feltétele a progresszív jö-
vedelemadózás alkalmazása, máshol (pl. Hollandiá-
ban) a progresszív jövedelemadózás alkalmazása vagy 
mellőzése nem alkotmányossági kérdés. 

fiskÁlis semlegessÉg, 
disztributÍv igazsÁgossÁg 

És kÖnnyû vÉgrehajthatÓsÁg

Az adópolitikát és adózási gyakorlatot illetően szo-
kásosan kiemelhetők az Adam Smith által megfo-
galmazott adózási maximák: az adóztatás alapuljon 
világos és egyértelmű törvényen (certainty), az adó-
törvények legyenek könnyen végrehajthatók (con ve-
nience), az adózás legyen hatékony (effi  ciency), továb-
bá méltányos (fairness).4 Az itt felsorolt elvek közül 
alkotmányos jelentősége inkább csak a legalitás, va-
lamint az egyenlőségeszményt magában foglaló mél-
tányosság elvének van. A hatékonyság és a könnyű 
végrehajthatóság elvei a fi skális 
po litikával szemben megfogal-
mazható célszerűségi elvárások-
hoz kapcsolódnak; fontosak, de 
nincs közvetlenül alkotmányos je-
lentőségük. 

A legalitás elve azon kiemelt 
szempontra irányítja rá a fi gyel-
met, hogy jogállamban a fi skális 
politikától nemcsak az várható el, 
hogy gazdaságos legyen, de leg-
alább ennyire az is, hogy bármi-
féle gazdaságossági cél megvalósítására csak törvé-
nyes korlátok között kerüljön sor. A horizontális és 
vertikális méltányosság elvei azt jelentik, hogy az ösz-
szehasonlítható csoportokat azonos módon, illetve a 
különböző csoportokat megkülönböztető módon kell 
adóztatni. A horizontális méltányosság érvényesíté-
sének alapja az, hogy a közösségileg szervezett szol-
gáltatások hasznából minden polgár részesül. A ver-
tikális méltányosság a tagolt társadalomban szükség-
képpen érvényesítendő megkülönböztetésen alapul, 
az adófi zetésre kötelezésnek ugyanis a polgárok fi -
zetőképességéhez kell igazodnia. 5

Az állam az adóztatásnál csak a büntetőjog esz-
közeivel avatkozik bele erőteljesebben a polgárok éle-
tébe, utóbbi viszont a társadalom tagjainak csak kis 
részét érinti, szemben előbbivel, hiszen az adózás 
mindenkire kihat cselekvőképességtől függetlenül. 
Innét nézve alkotmányos jelentősége van annak, hogy 
az állam adóztató hatalma törvényes korlátok közé 

terelhető, kiszámítható és méltányos legyen. Az adó-
kötelezettséget nem lehet általában megsérteni, vagyis 
az adójog megsértése soha nem malum per se, mivel 
az adójogban csak az adókötelezés konkrét előírásá-
nak megsértése fordulhat elő, ami viszont nem meg-
engedhető: malum prohibitum. 

Az Adam Smith-i alapelvekkel összefüggésbe hoz-
hatók a fi skális politikával szemben közelebbről tá-
masztható követelmények: a semlegesség (az adózta-
tás a lehető legkevésbé torzítsa el a gazdasági döntése-
ket) és a könnyű végrehajthatóság (jó ad minisztráció). 
E követelmények akkor teljesíthetők, ha az adópoli-
tika nem önkénytől terhes, ami viszont akkor követ-
kezhet be, ha érvényesül a diszkriminációtilalom és 
a konfi skáló hatású adóztatás tilalma, vagyis érvé-
nyesül az adózásban a jogegyenlőség és az adóztató 
állam beavatkozásának arányossága. 

Az adóztatás a polgári társadalom tipikus termé-
ke, hiszen feltételezi a tulajdonszabadságot és a par-
lamentáris demokráciát. Az állami jövedelemköz-
pontosítás természetesen mindig szükséges, de az, 
hogy ez adógazdaságban mutatkozik meg, koránt-
sem magától értetődő. A polgári forradalmakat meg-

előzően, prekapitalista közeg-
ben lényegében nem beszélhetünk 
adó gaz daságról, hiszen a tulajdon 
feletti szabad rendelkezés és a 
kép  viseleti demokrácia elvei nem, 
vagy csak csökevényesen érvénye-
sülnek (a rendi monarchiában már 
van elkülönült árutermelői tulaj-
don és az adókat megszavazó par-
lament).6

A piacgazdaság természetéhez 
igazodva az állami beavatkozás 

akkor minimalizálható, ha ügyleteket (számlaérté-
kekben megmutatkozó hozzáadott értéket vagy ügy-
leti nyereséget) adóztatnak. A jövedelem adóztatása 
nemcsak a piaci alku logikáját közvetítő, az egyes 
ügyletekre irányított funkcionális jövedelemelosztás-
ban, hanem személyi jövedelemelosztásban is meg-
valósulhat; sőt, a modern adóztató államnak ez az 
alapesete. Ilyenkor nemcsak azt kell fi gyelembe venni, 
hogy az adófi zető polgár mekkora jövedelemre tesz 
szert, hanem azt is, hogy ki az, aki jövedelmet sze-
rez. Jelentőséghez jut a fi zetőképesség, és ekkor el-
jutunk a szerződéses egyenértékűség logikájától az 
áldozatvállaló-képesség értékeléséig. 

A folyamat értékelésétől az állapot felmérése (az 
ügyletektől és a jövedelemtől a felhalmozott vagyon) 
felé haladva előtérbe kerül az a szempont, hogy a kü-
lönböző teherviselő-képességű adózók számára nem 
egyforma áldozatot jelent a megszerzett jövedelem 
nagyságával mégoly arányos (lineáris) adózás sem. 

a disztributÍv igazsÁgos-
sÁg feladÁsa ult ra li be rÁ-
lis politikÁt sejtet, valÓ-
jÁban azonban inkÁbb 
egy tÚlkÖzpontosÍtott 
Állam ÉpÍtette ki ÁllÁsa-
it, amely azonban nÉlkÜ-
lÖzi a szociÁlis gondos-
kodÁs korÁbban megszo-

kott eszkÖztÁrÁt
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Ebből fakad a progresszió szükségessége a jövede-
lemadózásban. Ekkor az adózók közötti társadalmi 
különbségeket félretevő adópolitikát, amely az egy-
szerű kiigazító igazságosságra épít, leváltja egy ma-
gasabb rendű adópolitika, amelynek alapja az osztó 
(disztributív) igazságosság, vagyis a javak elosztásá-
nak hozzáigazítása az újraelosztást elszenvedők tár-
sadalmi helyzetéhez. 

Noha a fejlett nyugaton válságba került a for mális 
és szubsztantív szabályozás – vagyis az egyéni szabad-
ságok érvényesülése és a jóléti állam –, a kapi talista 
termelés legitimációs válsága mégis kezelhetőnek lát-
szik mikroszinten, az integrációs képződmények, a 
részvételi demokrácia és a társadalmi párbeszéd során 
kialakuló összetartó értékek révén. Magyarországon 
– és általában a közép- és kelet-európai térségben – 
szintén megfi gyelhető a formális és szubsztantív sza-
bályozás válsága. Az ebből adódó rések azonban nem 
válnak kitölthetővé önszabályozással, mivel ehhez 
hiányoznak az egymással együttműködő, megfelelő 
aktorok. A kapitalizmus legitimációs válsága ezért 
nem, vagy alig enyhíthető informális megoldások-
kal, amelyek előfeltételeznék az élénk horizontális 
kapcsolatokat. 

A térség országai tőke-, vala-
mint technológiaimportra szo-
rulnak. A tőkevonzás érdekében 
kénytelenek visszavenni a disztri-
butív igazságosságból. A magyar 
állam sem kerüli a jóléti rendsze-
rek leépítését: a szociális ellátás 
helyett a munkahelyteremtést tá-
mogatja, akár közmunka-alkal-
mak megteremtésével is. 

A magyar kormánypolitikára ugyanakkor 2010 
óta a harcos aktivizmus jellemző. Az átfogó és mély-
reható beavatkozás főbb eszközei a súlyos ágazati 
 különadók (feladva ezzel a fi skális semlegességet), a 
nagyvállalatokkal kötött különmegállapodások, ál-
lamosítás, kazuisztikus szabályozás, szokatlanul in-
tenzív árszabályozás (rezsiharc). A többségi demok-
rácia a politikai és gazdasági szabadságok és a jog-
uralom ellenében hat, válságba sodorva a racionális 
államot. A túlhatalomból viszont az adódik, hogy 
súlytalanná válnak az intézményes fékek (média, al-
kotmánybíráskodás, a számvevőszék ellenőrző ha-
talma stb.). E körülményekből korábban elképzelhe-
tetlen mértékű központosítás adódik, ami pedig meg-
bénítja a gazdasági életet, meggyöngíti a társadalom 
horizontális kapcsolatait, és elerőtleníti a civil szer-
vezeteket. 

Hiába szabadít fel a közteherviselés tartalmának 
elszegényítése erőforrásokat, azok felhasználása csak 
bővülő gazdaságban lenne lehetséges, ahhoz viszont 

beruházások kellenének, a beruházásokhoz hitel, a 
hitelhez pedig kiszámítható szabályozási környezet. 
Fiskális semlegességre is szükség lenne, ami azon-
ban az ágazati különadók és az extrém fogyasztási 
adók (pl. a világviszonylatban kirívóan magas, 27%-
os mértékű hozzáadottérték-adó) miatt nem lehet-
séges. Fiskális semlegesség és könnyű végrehajt-
hatóság hiányában a disztributív igazságosság és a 
közteherviselés elszegényítése hiábavaló áldozatnak 
tű nik. 

adÓztatÁs az alkotmÁnyos 
demokrÁcia keretei kÖzÖtt

A polgárok az adóztató államtól azt várják, hogy tisz-
teletben tartsa a magántulajdont, amelyet az egyéni 
munka alapoz meg, és hogy a magántulajdonnal ren-
delkező polgárok szabadon maguk szervezhessék meg 
életüket. A polgárok ugyanakkor közösségben élnek, 
szerződéses úton állapodva meg a politika vitelének 
módjában. A polgári társadalmi berendezkedés tar-
tópillérei ezek szerint: magántulajdon, politikai sza-
badság és társadalmi szerződés. Egy liberális demok-

ráciában a polgárokat nem lehet 
fi zetésre kötelezni – még a köz 
javára sem – a beleegyezésük, 
pontosabban a felhatalmazásuk 
nélkül. Az állam azért sem avat-
kozhat be önkényesen, mert az 
államtól elvárt feladat a tulajdon 
védelme, így képtelenség lenne, 
ha az állam nem a tulajdon vé-
delme érdekében lépne fel, hanem 

a magántulajdon önkényes elvételére kerítene alkal-
mat. 7 A polgároknak kötelessége – de önérdeke is –, 
hogy az állammal olyan viszonyra lépjenek, amely a 
felek kölcsönös segítségnyújtásának ad teret. A pol-
gároktól csak akkor várható el, hogy a társadalmi 
szerződés részesei legyenek, átadva ezáltal a politi-
kai képviseletet az államnak, ha az állam vagyonuk 
védelme és jólétük növelése érdekében lép fel. 8

A szabadság birodalmában, az Egyesült Államok-
ban az állam adóztatásra való felhatalmazása nem 
magától értetődő, csupán az 1787-es philadelphiai 
alkotmányozó konvención biztosítják a szövetség szá-
mára az adóztató hatalmat. Ezért megfogalmazható 
az adóztató állam alternatívája: vagyis, ha a hatalom 
alulról fölfelé épül fel, és annak alapját a helyi közös-
ségek képezik, akkor komolyan kell venni a közvet-
len demokrácia, sőt, az anarchizmus (kevés állam) 
lehetőségét is. 9 Mindenesetre, az Egyesült Államok 
alkotmányos rendje (Egyesült Államok Alkotmánya, 
I. cikk 8. szakasz 1. pont) megengedi az adóztatást 

jogÁllamban a fiskÁlis po-
litikÁtÓl nemcsak az vÁr-
hatÓ el, hogy gazdasÁgos 
legyen, de legalÁbb ennyi-
re az is, hogy bÁrmifÉle gaz-
dasÁgossÁgi cÉl megvalÓsÍ-
tÁsÁra csak tÖrvÉnyes kor-
lÁtok kÖzÖtt kerÜljÖn sor
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az általános jóléti elv (general welfare clause) alapján, 
fedezendő az állami adósságszolgálat, valamint a 
rend- és jogvédelem kiadásait, továbbá a jóléti kiadá-
sokat. Pontosabban, a szövetségi alkotmány egy 
blokkban adja meg a felhatalmazást adóztatásra és 
az adóbeszedésből származó közpénz elköltésére 
(taxing and spending clause). 10

A szövetségi állam adóhatalmának korlátai a szö-
vetségi jelleggel függenek össze: a) közvetett adókat 
csak egységesen lehet kivetni; b) az 1913-as tizenha-
todik alkotmánymódosításig egye-
nes adókat csak az államok népes-
ségével arányosan lehetett kivetni 
(ami akadályát képezte a progresz-
szív jövedelemadó bevezetésének); 
c) tilos a tagállamok közötti ex-
portra adót kivetni. A felhatalma-
zást az általános jóléti elv alapján 
lehetséges pozitív felhatalmazás-
nak tekinteni tág értelemben véve (Hamilton11); de 
úgy is, hogy főszabályként a szövetségnek nincs adóz-
tató hatalma, kivéve ha az célhoz kötött, ahogyan az 
az általános jóléti elv alapján értelmezhető (Madi-
son12). Idővel Hamilton álláspontja jutott érvényre. 

Az amerikai példa azt mutatja, hogy az adózta-
tó hatalom elfogadása korántsem magától értetődő. 
A vita tárgyát ugyan a hatalom föderatív államszer-
vezetben való megosztásának lehetősége képezi, de 
mögöttesen és lényegét tekintve a vita a demokráci-
áról szól; arról, hogy demokratikus viszonyok között 
az állam milyen feltételek mellett gyakorolhat adóz-
tató hatalmat, illetve miként igazolható ennek a ha-
talomnak a gyakorlása. Ilyen értelemben ez a vita ta-
nulságos lehet nem föderatív alkotmányos keretek 
között is. 

A polgárok szabadsága szempontjából logikus, 
hogy az adóztatásnak célhoz kötöttnek kell lennie, 
még ha nem is az ún. céladókról van szó (vagyis egy-
szeri közösségi cél elérése érdekében alkalmilag ki-
vetett adókról). Ugyanakkor, ha az adóztatás és az 
állami kiadások között nem értelmezhető közvetlen 
összefüggés, az állam jelentős hatalomhoz jut, ami-
vel vissza is lehet élni. Szövetségi szinten egyáltalán 
nem nyilvánvaló, hogy a szövetséget a polgárok adóz-
tató hatalommal, vagyis általános fi zetési kötelezett-
ség bevezetésének jogosítványával ruházzák fel. 

Általában angolszász hagyomány az, hogy az állam 
adóztató hatalmának gyakorlása külön igazolásra szo-
rul. A parlament időről időre meghatározza, hogy az 
állam mire költsön (appropriációs törvény), amihez 
képest nem szükségszerű az, hogy a bevételeket ne 
ugyanúgy alkalmilag biztosítsák a kormányzó hata-
lom számára, hanem a költségvetési cikluson túlnyú-

ló, állandó bevételi forrásokat teremtsenek meg köz-
ponti adók formájában. Az állam adóztató hatalmá-
nak célhoz kötöttségi elve egyáltalán nem honosodott 
meg az európai kontinensen, így Magyarországon 
sem. Ezért a jogász számára jellemző módon föl sem 
merül az a kérdés, hogy minden egyes adó beveze-
tésének szükségességét és mikéntjét szükséges lenne 
külön megindokolni. 

Az alkotmányos demokrácia radikális felfogása 
felől nézve abból kell kiindulni, hogy a kormányzat 

mesterséges képződmény, amely 
létezését csak abból nyeri, hogy 
a polgárok felhatalmazzák kor-
mányukat közös ügyeik vitelére, 
illetve a parlamentet megfelelő 
képviseletükre. A cél nem az adó-
bevétel maximalizálásának lehe-
tősége, hanem az, hogy oly módon 
lehessen felhatalmazást adni az 

adóbevételek maximalizálására, hogy a politikailag 
szervezett közösség működésének a választópolgár-
ok által megállapított korlátai ne legyenek átléphe-
tőek.13 Az adózással kapcsolatban azt a két alapvető 
kérdést lehet föltenni, hogy milyen szintű legyen az 
állami központosítás, és milyen legyen ezen belül az 
adók szerkezete. Ehhez kapcsolódóan egy előkérdés 
is föltehető: hogy egyáltalán miből származik, és mi-
ként igazolható az adóztató hatalom. Ebből követ-
kezik az, hogy az adóbevételek maximalizálásának 
egyoldalú szemléletét ki kell egészíteni az adóztató 
hatalom igazolásának kérdésével, ami viszont alkot-
mányos mérlegelést kíván meg.14

Ha a Hobbes által leírt eredendő káoszból indu-
lunk ki (ami korántsem szükségszerű), akkor a kény-
szerítés szabadságát át kell alakítani a kényszerítés 
monopolizálásává (az anarchiát renddé); az ilyen rend-
ben kialakított játékszabályok betartása hozzásegít a 
rend fenntartásához; sőt, ha a játékszabályok készle-
tei között is lehet választani, az az alkotmányos sza-
badság állapotához vezet. Mivel naivitás azt képzel-
ni, hogy a kényszerítés hatalmával felruházott szemé-
lyek jóakaratú zsarnokok lesznek, a józan ész dik tálja 
a kényszert, hogy a kiválasztottakra ruházott hatal-
mat korlátozni kell, ami elvezet a hatalommegosztás 
eszméjéhez, a fékek és egyensúlyok rendszeréhez, 
ezen keresztül pedig a jogállam működéséhez. A fen-
tiekből következően olyan játékszabályokra van szük-
ség, amelyek nem csupán a káosz megszüntetésére 
alkalmasak, hanem a monopolizált kényszerítés le-
hetőségének intézményes behatárolására is, és végső 
soron ez adja meg az alkotmány értelmét.15

A demokratikus választási szabályok alkalmazá-
sa még nem biztosíték az állam demokratikus mű-
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ködésére. Ezen túl a hatalom intézményes megosz-
tásának különféle eszközeit szükséges alkalmazni 
a ténylegesen alkotmányos demokrácia érdekében. 
A hatalom demokráciában szükséges korlátozásának 
nem elektorális eszközei közé tartoznak a közpénz-
ügyi, ezen belül az adópolitika által alkalmazott sza-
bályozási eszközök.16

2010 óta Magyarországon a politika az élet szin-
te minden szféráját áthatja, megakadályozva ezzel 
azt, hogy a társadalom egyes alrendszerei (gazdaság, 
tudomány, vallás stb.) a maguk logikája szerint le-
gyenek képesek működni. A funkcionális diff erenciá-
lódás elakadása azt jelzi, hogy az egyéni kezdeménye-
zés és a polgári szabadság tisztelete nem szilárdult 
meg  a fejlett nyugati társadalmakban tapasztalható 
szinten. Magyarországról a politikai és gazdasági 
rendszerváltoztatás után 25 évvel az mondható el, 
hogy még mindig hiányoznak azok az intézményes 
biztosítékok, amelyek gátját képezhetnék az egyéb-
ként normálisan szakmai és ci-
vil standardok szerint rendeződő 
életviszonyokba való közvetlen 
politikai beavatkozásnak, az erő-
politizálásnak és a túlközponto-
sításnak. Mivel a gazdaságra a 
piaci hozzáférés súlyos hiányai és 
a fi skális decentralizáció teljes hi-
ánya a jellemző, nemcsak a poli-
tikában és a társadalomban, de a 
gazdaságban sincsenek meg azok 
a fé kek, amelyek az alkotmányos demokráciában meg-
kívánt egyensúlyi viszonyok kialakulásához vezet-
hetnének. Alig észlelhető például az a jelenség, hogy 
az adóztató hatalom és az adófi zetők között ki ala-
kulnának a hagyományos, hierarchikus alá- és fölé-
rendeltség, illetve szembenállás helyett a kapcso-
latok horizontális szerveződésének formái (szabá-
lyozott alku a hatósággal, a hatályos szabályozás 
vi tatását fair körülmények között lehetővé tevő ön-
ellenőrzés stb.). 

jogban valÓ egyenlõsÉg, 
fizetõkÉpessÉg, 
adÓprogressziÓ

Az adóztató hatalom gyakorlását demokratikus jog-
államban meg kell magyarázni tárgy, alany, nagyság 
és mérték szerint, a beavatkozást pedig az egyenlő-
ségelvre és a polgári szabadságokra való hivatkozás-
sal igazolni kell, egyébként adóztatás helyett csak 
önkényes állami beavatkozás valósul meg.17 Az egyen-
lőségelv alkalmazása az adózásban azt jelenti, hogy 

az adóterhelés a piacgazdaságban megszerzett jöve-
delemre irányul, amelyből az állam a keresőképes-
ség szerint kialakított fokozatok szerint, vagyis az 
állami beavatkozás számára előírt arányosságelvnek 
megfelelően részesedni kíván.18 Az adózásnak nem-
csak az állami beavatkozás arányossága elvén kell ala-
pulnia, továbbá az államnak nem csupán egyenlő bá-
násmódot kell biztosítania, hanem az is fontos, hogy 
eközben az állam fi gyelembe vegye a piacgazdaság-
ban gyakorolható szabadsággal élő adózókat, akik a 
gazdaságban elért sikerüknek megfelelően különböz-
nek egymástól. E különbözőségre tekintettel az adóz-
tatásnak individualizáltnak, az egyéni körülmények-
hez igazítottnak kell lennie. Ily módon a piacgaz-
dasági sikerben részesedő állam az egyenlőségelv 
ál talánosságát kiegészíti az adózók konkrét körül-
ményeinek fi gyelembe vételével.19

Bár az adótárgy és -mérték meghatározásában a 
törvényhozó nagy szabadságot élvez, miután dön-

tött, köteles az alkotmányossági 
mérce fi gyelembe vételével kö-
vetkezetesen eljárni (érvényesít-
ve a jogban való egyenlőséget).20 
Az adószabályok követ kezetes al-
kalmazásán alapuló adó zásnak a 
piacgazdaságban való jövedelem-
szerzés objektív  lehetőségeihez 
kell igazodnia (Zu stand stat bes-
tand). Mivel a jöve delemadó nem 
alapulhat a jövedelemszerzés ké-

pességén (Sol  lertragsteuer), hanem csak a ténylegesen 
megszerzett jövedelmen, az adózásnak igazodnia kell 
a ténylegesen megszerzett jövedelemhez (Hand lung-
s tat bestand). Az adózásnak végül igazodnia kell ahhoz 
is, hogy nem elegendő csupán a ténylegesen megszer-
zett jövedelmet fi gyelembe venni, hanem azt is, hogy 
a megszerzett jövedelem eredményezett-e tényleges 
gazdagodást, például osztalék felvételével, nagyobb 
költésekkel stb. (Erfolgs tat bes tand).21

Az alkotmányjogilag értékelhető egyenlőségelvet 
a német irodalomban uralkodó felfogás szerint csak 
a fi zetőképesség elvével lehet megalapozni; annak 
anyagi jelentést, tartalmat csak ennek révén lehet biz-
tosítani, és igazolások hosszú sorára van szükség ah-
hoz, hogy a fi zetőképesség elvétől el lehessen tekin-
teni.22 Ezt a szövetségi alkotmánybírósági gyakorlat 
is kellőképpen alátámasztja.23 Az Olasz Köztársa-
ságban az alkotmány24 53. cikke kifejezetten előírja 
a fi zetőképesség fi gyelembe vételét és ennek megfe-
lelően az adóprogresszió alkalmazását.25 Idézésre ér-
demes az alkotmánybíróság 126/1979. sz. INVIM-
döntése, amelyben az olasz testület úgy értékelte a 
fi zetőképesség elvét, hogy a törvényhozó méltányos-
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ságból megtisztíthatja az adóalapot a leértékelődés-
ből adódó értéknövekedéstől, ha az infl áció követ-
keztében az adókötelezettség súlyosbodik, mert az 
adóalap megnő, miközben e növekedés nincs arány-
ban az adózó valós teherbíró képességének növe-
kedésével.26 Az olasz alkotmánybírósági gyakorlat 
következetes abban, hogy az alkotmánybíróság nem-
csak a fi zetőképesség elvét tekin-
ti alkotmányos értéknek, hanem 
az adóprogresszió alkalmazását is, 
mégpedig nem csupán a személyi 
jövedelemadó, ha nem bármely adó 
tekintetében.27 Magyarországon 
az Alaptörvény XXX. cikkébe 
foglalt teherbíró képesség szerin-
ti adóztatás elvére való utalástól függetlenül lehetsé-
ges az adóprogresszió kivétele a jövedelemadózásból, 
ennek azonban hiányzik a kellő igazolása. Itt a jog-
állami fejlettség alacsonyabb szintje állapítható meg 
olyan körülmények között, amikor az egyenlőség-
eszményt nem lehet alátámasztani adójogi tényállás-
ok dologi tartalmának fi gyelembe vételével, valamint 
e tartalmaknak megfelelő igazolással.28

Állami beavatkozÁs 
a piaci szabadsÁgokba 

Az adóztatás beavatkozás a magántulajdonba, amit 
viszont védeni kell, mégpedig alkotmányos eszkö-
zökkel. Az adózás továbbá nem képzelhető el de-
mokratikus és jogállami viszonyok között politikai 
képviselet nélkül. Az adótörvényhozás gyakorlása, 
valamint a közpénzek felhasználásának ellenőrzé-
se a parlamenten keresztül ugyancsak az alkotmá-
nyos alapokhoz tartozik (nincsen adó parlament 
nélkül). 

Kétezer éves európai hagyomány szerint az alkot-
mány funkciója a polgárt védelemben részesíteni az 
állammal szemben, mivel az egyén kiszolgáltatott 
lehet a hatalomnak, és ezért védelemre szorul. Az 
adózót nem csupán az védi államával szemben, hogy 
csak törvényben lehet előírni adófi zetési kötelezett-
séget, hanem fejlett demokráciákban az is, hogy az 
adózó polgár és a hatóságok kölcsönös érdekektől ve-
zéreltetve, illetve állampolgári öntudatból együtt-
működnek egymással. Ennek szabályozása szintén 
alkotmányos jelentőségű. 

A demokratikus és jogállami körülmények között 
működő adóztatás mögött a gazdasági alkotmányos-
ságnak olyan felfogása húzódik meg, amely egyaránt 
elutasítja a parancsuralmi gazdaságot (központi terv-
irányításos gazdaságot) és az olyan gazdasági libera-

lizmust, amely a szabadversenyt kizárólag a piaci erők 
spontán játékára bízza. Mivel a piac működése ön-
magában nem zárja ki a verseny eltorzulását – sőt, 
megbénulását –, esetenként szükség van állami be-
avatkozásra. Ennek gazdaságelméleti alapját ké pezi 
az állami beavatkozás keynes-i elmélete. A de mok-
ratikus Németországban a második világháborút kö-

vetően szociális piacgazdaság 
épült ki, amely a frei burgi iskola 
által kidolgozott, ún. ordólibera-
lizmuson nyugszik. E szerint az 
állam felelőssége őrködni a követ-
kező elvek fenntartásán: hatékony 
árrendszer, értékálló fi zetőeszköz, 
a piacokhoz való szabad hozzáfé-

rés, a magántulajdon tisztelete, szerződési szabadság 
és a felelősségvállalás kötelessége.29

Ahogy az egyenlőségeszmény konkretizálásában 
szükséges fi gyelembe venni a polgárok fi zetőképes-
ségét, és az adóztató államnak eszerint kell adópoli-
tikájában a különböző társadalmi csoportok között 
megkülönböztetéseket érvényesítenie, a fi zetőképes-
ség elvének jelentősége van az arányossági követel-
mény jelentésének feltárásában is. A polgári szabad-
ságokba való állami beavatkozás arányosságának elve 
akkor konkretizálható, ha fi gyelembe vesszük, hogy 
a polgár gazdagodásának előfeltétele az állami-
lag szervezett, jogilag rendezett közösség megléte. 
A szabadságok gyakorlásának nyilvánvalóan vannak 
társadalmi költségei. 

A gazdagodás állam, adó és jog nélküli légüres 
térben nem értelmezhető, vagyis nincs a társadalom-
nak állami beavatkozás előtti állapota. Mivel azon-
ban a polgár gazdagodásának mégiscsak mércéje az 
egyéni teljesítmény, a beavatkozás arányossága is csak 
akkor dönthető el, ha fi gyelemmel vagyunk a polgár 
által nyújtott teljesítményre. Az arányossági mérce 
tehát a gyakorlatban csak a fi zetőképesség, illetve te-
hervállaló képesség fi gyelembe vételével érvényesít-
hető és értelmezhető.30 Ily módon az egyenlőségesz-
mény (Gleichheitssatz) és az adózó polgár gazdasági 
szabadságának eszménye (Gestaltungsfreiheit) a fi ze-
tőképesség elvére való hivatkozással közvetlenül ösz-
szekapcsolható egymással. Máshonnét közelítve: a 
fi zetőképesség elve nem bír ugyan közvetlenül alkot-
mányos tartalommal, de sem az egyenlő bánásmód 
alkotmányos követelménye, sem pedig az állami be-
avatkozás arányosságának alkotmányos elve nem ér-
vényesíthető, ha nem az adózó polgár konkrét fi ze-
tőképességét kell alapul venni az állam működése, a 
hatóságok eljárása során. A német irodalomból vett 
fenti megállapítások így érvényesek a magyar alkot-
mányos gyakorlat megítélésekor is. 

az Állam az alap tÖr vÉny-
bõl kiolvashatÓan igÉnyt 
tart arra, hogy a jogal-
kalmazÓk dÖntÉseikben 
elÉrjÉk a materiÁlis igaz-

sÁgossÁgot
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kÖzteherviselÉs És etikai 
partikularizmus

Az adózás alkotmányos alapjának feltárásához a köz-
teherviselés alkotmányos értékéhez kell fordulnunk, 
amely az Alaptörvény XXX. cikkében jelenik meg, 
miszerint teherbíró képességének, illetve a gazdaság-
ban való részvételének megfelelően mindenki hoz-
zájárul a közös szükségletek fedezéséhez.31 Az Alap-
törvény átvette ugyan a közteherviselés fogalmát a 
korábbi alkotmányból, de jelentős mértékben meg-
változott tartalommal. Korábban az Alkotmány úgy 
rendelkezett, hogy adófi zetés révén a természetes és 
jogi személyek jövedelmi és vagyoni viszonyaiknak 
megfelelően kötelesek hozzájárulni a közterhekhez. 

Abban a közteher mindkét alkotmányos koncep-
ciója megegyezik, hogy a közteherviselésre az álta-
lánosság és egyenlőség a jellemző, áttételesen pedig 
a fi zetőképesség (ability-to-pay), illetve teljesítőké-
pesség (Leistungsfähigkeit) szerinti adózás kötelezett-
ségét foglalja magában. Az Alaptörvény a régi felfo-
gást nem veti el, de a jogalkotó azt átformálta. A te-
herbíró képesség tekintetében a gazdaságban való 
részvételre utalás új elem. 

E tekintetben korporatista állameszmény fejező-
dik ki, ahol az állam feladatának 
tulajdonítható az, hogy szabályo-
zó és hatósági tevékenysége gya-
korlása során felülemelkedjék 
az osztálytagozódáson, az állam 
által megszervezett politikai kö-
zösség – az egységesnek tétele-
zett politikai nemzetet alkotó ál-
lampolgárok közössége – érdekeire fi gyelemmel. Eb-
ből adódik az a lehetőség, hogy az állam, a fi skális 
semlegesség eszméjét feladva, adminisztratív eszkö-
zökkel átcsoportosítást végezzen az ágazatok között, 
erőteljesen alkalmazva például az állami felvásárlás 
vagy a hatósági árszabályozás eszközét, vagy külön-
adókat bevezetve. Az adott ágazatot terhelő külön-
adó kivetésének alkotmányos indoka a gazdaságban, 
pontosabban az állam által szervezett társadalomban 
és gazdaságban elfoglalt sajátos helyzet, és ebből adó-
dóan az adott helyzetet elfoglaló szereplőre az állam 
által mért felelősség. 

A közteherviselés Alaptörvény szerinti alkotmá-
nyos koncepciójának jelentése csak akkor tárható fel 
teljesen, ha utalunk a XXX. cikkben kifejeződő ren-
delkezéseket megalapozó alkotmányos elvekre is. 
A XXX. cikk mögött közvetlenül az O) cikk lelhe-
tő fel, de az M) cikknek is jelentősége van. Az O) 
cikk szerint mindenki képességei és lehetőségei sze-
rint köteles az állami és közösségi feladatok ellátá-
sához hozzájárulni. Ebből egyrészt kiolvasható a fi -

zetőképesség szerinti adóztatás elve, másrészt az is 
megállapítható, hogy a hozzájárulás kötelezettsége a 
közösségi feladatokból következik, azokból vezethe-
tő le. Ez helyeselhető felfogás, hiszen az adófi zetési 
kötelezettség előírása nem öncél, hanem a közössé-
gi feladatok közösségi fi nanszírozásának eszköze. 

Ha a közteherviselés tartalmát tovább vizsgáljuk, 
fi gyelembe kell vennünk az M) cikkbe foglalt meg-
állapítást is: Magyarország gazdasága az értékterem-
tő munkán alapszik. A gazdagság forrásaként a mun-
kát megjelölni polgári hagyomány. A kételkedni 
 szerető Hume szerint ugyan a tulajdon véletlensze-
rű szerzés eredménye, lényegében egyszerű találás, 
Locke szerint azonban személyes erőfeszítés gyü-
mölcse. Ennél még tovább megy Rousseau, aki a va-
gyonszerzés lehetőségét egyenesen a társadalom el-
ismerésének tudja be.32 Az Alaptörvény egyértelmű-
en a Locke által lefektetett modellt követi: az M) 
cikk az értékteremtő munkát összeköti a vállalkozás 
szabadságával, vagyis a gazdagság forrását jelentő 
munkát közvetlen összefüggésbe hozza a kockázta-
tó, vállalkozói (katallaktikus) gazdasággal. 

Ugyanakkor nem hagyható fi gyelmen kívül, hogy 
a gazdagság forrásaként megjelölt munka jelentését 
megszorítóan kell értelmezni, a hozzáfűzött „érték-

teremtő” jelző miatt. Túl azon, 
hogy nem világos az értékterem-
tés alkotmányos jelentése – és az, 
hogy például milyen lehet a „nem 
értékteremtő” munka –, látható, 
hogy a jelző közbeiktatása azért 
történik, hogy az egyéni ambíci-
ók közösségi keretbe foglalhatók 

legyenek, hogy egyensúly legyen teremthető az egyé-
ni szabadság és az állam által szervezett politikai kö-
zösség között. Ez kitűnik a preambulum M) cikket 
megalapozó rendelkezéseiből: „valljuk, hogy a közös-
ség erejének és minden ember becsületének alapja a munka, 
az emberi szellem teljesítménye” (a közösség megelőzi 
az egyént); „valljuk, hogy a polgárnak és az államnak 
közös célja a jó élet, a biztonság, a rend, az igazság, a 
szabadság kiteljesítése” (államcélként a jólét megelőzi 
a szabadságot). 

Az Alaptörvényben szabályozott közteherviselés 
– az adókötelezettség alkotmányos alapja – a politi-
kai nyilatkozatokban illiberálisnak mondott33 demok-
rácia keretében helyezhető el, amennyiben államcél-
ként a jólét megelőzi fontosságában a szabadságot. 
A preambulumba foglalt megállapítás erény etikai 
felfogást fejez ki. Ebben az összefüggésben partiku-
láris értékek birtoklásáról – a jólét, a biztonság és a 
rendezett élet különböző elemeiről – van szó, ami-
hez képest univerzalista álláspont is megfogalmaz-
ható lenne. 

a nÉmet felfogÁstÓl el tÉ-
rõ en a hatÁlyos magyar 
al kotmÁny lehetõvÉ teszi 
azt, hogy a jÖvedelemadÓ-
zÁs progresszivitÁsa el-

hagyhatÓ legyen
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Ez utóbbi szerint nem elegendő egy aranyszabály 
követése (cselekedj úgy, hogy a másik embert ne te-
kintsd céljaid elérése eszközeként), hanem a kanti 
kategorikus imperatívuszt magasabb szinten kell kö-
vetni: cselekedj úgy, hogy cselekvésed mások szá mára 
mércévé váljék. Ez esetben etikai értékelés önmagá-
ban az erények birtoklása révén még nem fejezhető 
ki, mivel az emberek közötti kapcsolatok áttekinté-
se is szükséges. Csak az egyik embernek a másikhoz 
fűződő viszonyából tűnik ki, hogy mennyire és mi-
ként etikus a vizsgált cselekvés. Az jár el etikusan, 
aki nem sérti meg azt az eszményt, hogy Isten előtt 
mindenki egyenlő, ami egyúttal elvezethet a szabad-
ság kiteljesedéséhez is. Ahhoz, hogy az egyenlő bá-
násmód elve érvényesíthető legyen, az is szükséges, 
hogy a jogok érvényesítése során a jogalkalmazó kö-
vetkezetes legyen. Ekkor megvalósul a jogban való 
egyenlőség.34 

Az Alaptörvényben a fentiekben vázolt fogalmi 
rendnek megfelelően etikai partikularizmus fejező-
dik ki, ami nem azt jelenti, hogy a törvény előtti 
egyenlőség elve ne lenne beemelve az alkotmányos 
rendbe, de államcélként a jó élet (partikuláris javak 
köre) megelőzi nemcsak a szabadság értékét, hanem 
a rendet és igazságosságot is, vagyis a kon zisz ten-
ciakövetelményt. Ennek az is a következménye, hogy 
az állam az Alaptörvényből kiolvashatóan igényt tart 
arra, hogy a jogalkalmazók döntéseikben elérjék a 
materiális igazságosságot. Az univerzális etika felől 
nézve nincs közvetlen jelentősége annak, hogy egyes 
esetekben kiszolgáltatható-e a materiális igazságos-
ság (hogy mennyire igazságosak 
péládul a javak társadalmi csopor-
tok közötti újraelosztásának kü-
lönböző esetei). Az etikai érté -
kelés mércéje az, hogy a jogalkal-
mazásból kizárható-e az önkény. 
Eh hez arra van szükség, hogy a 
játékszabályok mindenki számára hozzáférhetőek le-
gyenek, és ugyanazon játékszabályok általános ér-
vénnyel alkalmazhatók legyenek. E tekintetben ele-
gendő igazságos eljárási rendet teremteni, vagyis az 
igazságosság helyes eljárás, nem pedig a javak elosz-
tásának kérdése. 

Mivel az Alaptörvény szerint a társadalmi rend 
alapja az értékteremtő – vagyis a közösség számára 
hasznos – munka, az egyes ember becsületének az 
alapja pedig csak az ilyen munka lehet, már logika-
ilag sem kizárt, hogy lehetnek olyan polgárok, akik 
nem érdemlik ki a megbecsülést, és ezért például nem 
is részesítendők szociális gondoskodásban. Ilyen kö-
vetkeztetés lehetősége egyáltalán nem zárható ki az 
Alaptörvény értelmezése során. Az illiberális demok-

rácia politikai értékének jelentése csak kollektivista 
– a közösséget az egyén elé helyező – ideológiai hát-
térből tárható fel. Alapja az Alaptörvény tükrében az, 
hogy csak annak a polgárnak van becsülete, aki a kö-
zösség számára hasznos munkát végez, ami viszont 
ellentétes az emberi jogok liberális felfogá sával, mi-
szerint az emberi méltóság feltétlen, és minden értel-
mes lény hordozza a polgártársával való megegyezés 
lehetőségét, miáltal a szabadságát gyako rolja. Az il-
liberális demokrácia kurzusa által ér tékteremtőnek ki-
nyilvánított munka alkotmányos koncepciója össze-
ütközésbe kerül magával az Alap törvénnyel is, amely-
nek II. cikke szerint az emberi méltóság sérthetetlen.35 
Az Alaptörvény a hangsúlyok elrendezésében élesen 
különbözik az EU Alapjogi Kartájától, amennyiben 
utóbbi az egyént a közösség elé helyezi.36

A progresszivitás kiiktatása a jövedelemadózásból 
azzal a céllal függ össze, hogy az állam az adózás 
után a partikuláris javakat (a jó élet eszközeit) minél 
nagyobb mértékben hagyja a polgárok rendelkezése 
alatt. E hozzáállás az individualizmus erőteljes kife-
jezése; sőt, érvényesítése során az egoizmus sem zár-
ható ki. Az individualizmusnak ugyanakkor ellenté-
te az, hogy csak a közösség számára hasznosnak ítélt 
munka számít alkotmányosan értékteremtőnek. Az 
individualizmus és kollektivizmus közötti ellentmon-
dás oly módon oldható fel, hogy a szabadság alkot-
mányos értéke hátrébb sorolódik. Ekkor a javak meg-
termelése és elosztása alapvetően már nem a polgá-
rokon múlik, hanem a javakat biztosító államon. 

Az állam célja a jó élethez és biztonsághoz szük-
séges javakkal való ellátás, de nem 
feltétlenül célja annak biztosítása, 
hogy a jó élethez és biztonsághoz 
szükséges javak előállítását és cse-
réjét maguk a polgárok szervezzék 
meg. Ha a polgárok közötti együtt-
működés leértékelődik, az állam 

nem fektet be a nagy közösségi elosztó rendszerekbe: 
ahelyett, hogy fejlesztené az oktatást, az egészség-
ügyet, a közigazgatást és a helyi önkormányzatokat, 
a közösségi közlekedést, a környezetkímélő lokális 
gazdaságokat vagy éppen a szabadidősportot, a kor-
mányzat azt határozza meg értékként, hogy maxi-
málni lehessen a kommerciális fogyasztást és növel-
ni a közbiztonságot. Mivel a fogyasztani képes, de 
passzív és atomizált polgárok hajlamosak Misi Mó-
kusként viselkedni, a közöttük a társadalom működ-
tetése szempontjából feltétlenül szükséges együttmű-
ködés kommunikációs csatornáinak kiépítéséről és 
működtetéséről maga az állam gondoskodik, gyak-
ran kinyújtott karjai – gazdasági és szakmai kama-
rák, irányított médiumok stb. – segítségével. 

az alkotmÁnybÍrÓsÁg […] 
vizsgÁlata […] tÖbbnyire 
rÉszletkÉrdÉsekre irÁ-
nyul, ami a vizsgÁlatot 
technikai jellegûvÉ teszi
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fizetõkÉpessÉg És arÁnyos 
jÖvedelemadÓzÁs

Az adókivetés körülírható pozitív módon, és ekkor 
a parlament költségvetést megállapító hatásköréhez 
rendelhető hozzá; vagy negatívan, úgy mint a tulaj-
donjog korlátja.37 A magyar alkotmányos szabályo-
zási rendből következően a közterheket a kötelezet-
teknek elsősorban fi zetőképességük – és nem vala-
miféle haszonelv – szerint kell viselniük. Egyaránt 
alkotmányos lehet – mert megfelel a fi zetőképesség 
szerinti adóztatás elvének – a lineáris és progresszív 
elvonás.38 A fi zetőképesség tekintetében olyan alkot-
mányos előírással nem találkozunk, amelyből köz-
vetlenül alapjog lenne levezethető. 

Magyarországon ma sarkalatos törvény rögzíti a 
lineáris adózás elvét, vagyis azt, hogy az adóköteles 
jövedelem nagyságának változásával nem változhat 
az adómérték.39 Ez nem összeegyeztethetetlen a tág 
értelemben felfogott teherbíró képesség elvével. Más-
ként fogalmazva: a fi zetőképesség elvének nincs olyan 
konkrétsági szinten megjelenő jelentése a magyar al-
kotmányjogban, amelyből arra lehetne következtet-
ni, hogy a teherbíró képesség elvével ne lenne össze-
egyeztethető a progresszivitást kiiktató jövedelem-
adózás. 

Az adójogi értelemben vett fi zetőképesség (vagyis 
teljesítőképesség) elve csak természetes személyek-
nél értelmezhető. A vállalatok sajátos befektetési esz-
közként foghatók fel, amelyeknek az adóterhe része 
a természetes személyek befektetéseire kivetett végső 
adó terhének. A fi zetőképesség elvének alkalmazása 
során nemcsak a megszerzett jövedelemre kell tekin-
tettel lenni, hanem az adózó személyes körülménye-
ire is. Ideális esetben nem változhat meg adózás ha-
tására a különböző természetes személyek, illetve 
adózói csoportok közötti viszony, vagyis elvárás az, 
hogy az adózó relatív helyzete adózás után megkö-
zelítőleg azonos legyen azzal, mint amilyen adózás 
előtt volt. A disztributív igazságosság szempontjá-
nak követéséből pedig az a követelmény adódik, hogy 
az adózók közötti egyenlőtlenségek az adózás hatá-
sára csökkenthetők legyenek. 

Progresszív adózás esetén, ha az adóalap növek-
szik, akkor az adómértékek emelkednek; arányos (li-
neáris) adózás esetén utóbbiak nem változnak. Az 
egyszerű cserelogikát követő igazságosság a mecha-
nikus egyenlőségen alapul, amit kifejez az arányos 
adózás elve: az adófi zetési kötelezettség legyen ará-
nyos a jövedelmi, illetve vagyoni helyzettel. Az osztó 
igazságosság magasabb rendű szempontját követve 
azonban annak megfelelően törekszünk egyenlőség-
re különböző adózók között, hogy fi gyelembe vesz-
szük az adózás előtt feltárható különbözőségüket. 

Ennek megfelelően az adózás korrekciós funkciót is 
betölt, vagyis érvényesülhet a disztributív igazságos-
ság szempontja. 

A progresszivitást nélkülöző, arányos jövedelem-
adózás nem alkotmányellenes, azonban az áldozat-
vállalásról való társadalmi gondolkodásnak egy ala-
csonyabb szintjén fogalmazódik meg; ezért nem fo-
gadható el a fejlett államokban. A Magyarországon 
jelenleg alkalmazott (és sarkalatos törvényben rög-
zített) arányos jövedelemadózás társadalmi követ-
kezményeinek megértése szempontjából érdemes te-
kintetbe venni azt, hogy miként alakult a helyzet Né-
metországban. A szövetségi alkotmány ugyan nem 
rögzíti a jövedelemadózás progresszivitásának kö-
vetelményét, az alkotmánybírósági gyakorlat mégis 
korán kidolgozta azt az értékrendet, amelynek meg-
felelően a jövedelmet adóztató szövetségi állam nem 
tekinthet el az osztó igazságosság magasabb rendű 
szempontjától. 

A szövetségi alkotmánybíróság „Parteispende” íté-
letében már 1958-ban kimondta azt, hogy az adófi -
zetési kötelezettség előírásakor nem elegendő a for-
mális egyenlőség szempontjára hagyatkozni, hanem 
fi gyelembe kell venni a vagyoni különbségeket, a ma-
teriális igazságosságot is.40 Ennek megfelelően az 
egyenlőség a fi zetőképesség, illetve áldozatvállalás 
függvénye, az áldozatvállalás pedig nem lehet azo-
nos mértékű szegénynél és gazdagnál. Ebből követ-
kezően az egyenlő bánásmód követelményének csak 
akkor lehet megfelelni, ha az adómérték megállapí-
tásánál az adóköteles jövedelem nagyságát is fi gye-
lembe vesszük. 

A problémát az váltotta ki, hogy a progresszív jö-
vedelemadózás következtében a pártoknak juttatott 
adományok miatt az adóalap-csökkentési lehetőség 
nagyobb kedvezményt jelent a nagyobb adóköteles 
jövedelemmel rendelkező jövedelemadózók számá-
ra, ami sérti a pártok esélyegyenlőségét, végső soron 
a választójogi egyenlőség elvét. Ebből nem az a meg-
oldás következik, hogy az adóprogressziót meg kel-
lene szüntetni, hanem az, hogy párttámogatásokhoz 
nem szabad közvetlenül adókedvezményt társítani. 
A szövetségi alkotmánybíróság szerint az adóprog-
resszió igazságos, és csak az adóprogresszió igazsá-
gos, mert a jövedelemnagyság változásával változik 
a fi zetőképesség, amit a német törvényhozónak fi -
gyelembe kell vennie. A választójogban elégséges az, 
ha a formális egyenlőség érvényesül, az adójogban 
viszont – legalább bizonyos mértékig – a materiális 
egyenlőségnek kell érvényesülnie, ami pedig meg-
követeli a jövedelemadózás progresszivitását. 

A német felfogástól eltérően a hatályos magyar al-
kotmány lehetővé teszi azt, hogy a jövedelemadózás 
progresszivitása elhagyható legyen. Groteszk voná-
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sa ugyanakkor a jelenlegi magyar adópolitikának, 
hogy progresszivitást érvényesít az ágazati különadók 
területén (legújabb példa az élelmiszer-biztonsági fel-
ügyeleti díj). E téren nem indokolható semmivel az 
adóprogresszió; különösen nem  a fi zetőképességgel, 
ami normális esetben a progresszió alkalmazása mö-
gött meghúzódó alapvető fi skális politikai fogalom. 
Magyarországon ugyanis az árbevételre vetik ki a 
szektorális adót, ami azonban csak eshetőlegesen hoz-
ható összefüggésbe a fi zetőképességgel, hiszen a na-
gyobb árbevétel társulhat nagyobb kiadásokkal, ami 
elviszi a nyereséget.41

A piaci döntéseket amúgy is torzító ágazati külön-
adók jelentős hátránnyal járnak a fi skális semleges-
ség szempontjából, mert tényleges hatásukat tekint-
ve önkényes megkülönböztetést valósítanak meg. Ez 
nem is lehet másként, hiszen a gazdaság elkülönült 
szféráit terhelik (pénzügyi piacok, energiaszektor, te-
lekommunikáció, gyógyszeripar, kiskereskedelem 
stb.), amelyeken viszont minden esetben jól érzékel-
hető a külföldi, illetve másik tagállamból származó 
tőkebefektetések koncentrációja. Nem volt nehéz tehát 
előre látni, hogy a progresszív szektorális adók diszk-
riminatív hatást váltanak ki; sőt, büntető jellegűek 
az e területeken befektetőkre nézve. Nyilván ez is 
volt a kormányzat ki nem mondott célja. 

Az itt jelzett körülményekből adódik azon egé-
szen különleges hatás, amely legalábbis az EU gya-
korlatában kivételes: az adózási gyakorlatot monito-
rozó Bizottság adójogi intézkedéseket vizsgálva nem 
egyszerűen adó-, hanem versenyjogi problémákat ál-
lapít meg. A magyar adópolitika oly mértékben túl-
lendült a még elfogadható kereteken, oly mértékben 
unortodoxnak minősült, hogy az adójogi értékelési 
normái már nem is elegendők ahhoz, hogy egy-egy 
adóról teljes körben véleményt lehessen mondani, il-
letve annak hatását egészében ki lehessen mutatni; 
ehhez már az adójogon túl kell menni, és például 
versenyjogi szempontokra kell, illetve lehet hivat-
kozni.

kÖzteherviselÉs És 
adÓharmonizÁciÓ

Föltehető a kérdés: hogyan függ össze egymással az 
EU-adóharmonizáció és a tagállami közteherviselés 
elvének szabályozása.42 Az uniós adóharmonizáció 
és a közteherviselés tagállami alkotmányos szabályo-
zása között csak igen laza, egészen áttételes az ösz-
szefüggés. Először is, az EU-harmonizáció nem függ 
össze közvetlenül az alapjogi védelemmel, ugyanis 
az EU-harmonizáció tárgya az, hogy a belső piaci 
szabadságokat ne korlátozzák a tagállamok diszkri-
minatív módon, és a harmonizációhoz nincs szükség 

alapjogokra való hivatkozásra, azokra alapított érve-
lésre. Ezen túl, az alapjogok tiszteletére hivatkozás 
eleve korlátozott lehetőség az uniós szervek számá-
ra, mert az alapjogok csak a tagállamok alkotmányos 
hagyományaival összhangban értelmezhetők. Továb-
bá, mivel az adóztatás tagállami hatáskör, a közte-
herviselés alkotmányos problémája csak a tagállami 
alkotmányos határok között kezelhető. Problémát 
jelent az is, hogy a közteherviselés alkotmányosan 
elismert elvével összefüggésbe hozható, adójogilag 
értelmezhető fi zetőképesség elvéből nem következ-
nek alapjogok. 

Kérdés továbbá az is, hogy hol van az adószuvere-
nitás határa; egy tagállam meddig mehet el politiká-
jában, és helyezkedhet szembe az EU adóharmoni-
zációjának elmélyülésével anélkül, hogy az EU-lo-
jalitás elvét sértené. Az is kérdés ezzel össze függésben, 
hogy ha egy tagállam – pl. Magyarország – az adó-
harmonizációval szemben foglal állást, akkor ez ho-
gyan hat ki a közteherviselés alkotmányos elvének 
érvényesítésére.43 A különutas adóversenyre irányu-
ló magyar adópolitika következtében módosulhat a 
közteherviselés tartalma, például a progresszió kiik-
tatása a jövedelemadózásban vagy a különadók ese-
tében a fi skális semlegesség feladása (közvetett diszk-
rimináció) miatt, amikor a tagállam azt írja elő, hogy 
az adóteher-viselés összefüggésbe hozható a gaz-
daságban elfoglalt helyzettel, vagyis nagyobb szer-
vezeteknek adott esetben extra adót kell fi zetniük. 
Belátható ugyanakkor, hogy a közteherviselés tar-
talmának ilyen módosulása csak a belső piaci szabad-
ságok diszkriminatív korlátozásának a problémájá-
hoz vezethet, viszont nem érint alapjogokat (sem tag-
állami szinten, sem pedig az EU Alapjogi Kartájának 
szintjén). 

Egyet lehet érteni azzal a véleménnyel, hogy a köz-
teherviselés elve szükségképpen magába foglalja az 
általánosság, az egyenlőség, a teljesítőképesség, va-
lamint az elkobzó jellegű adóztatás tilalmának elvét. 
Létezik olyan vélemény, amely szerint ez az alapve-
tés kiegészítendő még egy elvvel: a káros adóverseny 
tilalmával.44 Ezzel szemben a valóság az, hogy ameny-
nyiben a tagállam káros adóversenyben való érin-
tettségének következménye tiltott állami támogatás 
folyósítása adókedvezmények révén vagy a más tag-
állambeliek által dominált ágazatok diszkriminatív 
adóztatása, ez a tagállami politika a belső piaci sza-
badságok megsértését jelenti, de nem feltétlenül függ 
össze alapjogokkal. A harmonizáció-ellenes tagálla-
mi politika tényleg elvezethet a közteherviselés tag-
állami alkotmányos értékének módosulásához, de a 
közteherviselés alkotmányos elve a tagállamok al-
kotmányos hagyományain belül értelmezendő, annak 
nincs közvetlen kihatása az EU-jogra. 
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Mivel a tagállami közteher-viselési elv tartalmi 
módosulása nem hat ki az EU-jogra, nem tűnik helyt-
állónak csak EU-jogi összefüggésben értelmezhető 
elvet (a káros adóverseny tilalmát) a tagállami alkot-
mányos rendbe illeszteni. A tagállamtól elvárható, 
hogy az európai integráció logikájának engedelmes-
kedve, az unió építése során egyre magasabb fokú lo-
jalitásra törekedjék az EU intézményei iránt, ennek 
azonban nem szükséges tételesen kifejeződnie a tag-
állami alkotmányban. A harmonizációellenes tagál-
lami politika és a közteherviselés tagállami alkotmá-
nyos elve között tehát tényleg lehet értelmezhető ösz-
szefüggés, de a közteherviselés alkotmányos értékét 
nem lehetséges kibővíteni olyan elvvel (a káros adó-
verseny tilalmával), amelynek jelentése csak határon 
átnyúló helyzetben, az EU-jog kontextusában tárha-
tó fel. 

magyar alkotmÁnybÍrÓsÁgi 
gyakorlat

Az adózás szempontjából releváns alkotmányos elvek 
a hatályos magyar jogban a következők: a) jogálla-
miság [B) cikk (1)]; b) tagállami hatáskör megosztá-
sa más tagállamokkal és az EU szerveivel [E) cikk 
(2)]; c) a nemzetközi jog elsőbbsé-
ge a hazai jog felett, a nemzetkö-
zi jog becikkelyezendő, a nemzet-
közi jogi rendelkezéseknek nincs 
közvetlen hatálya [Q ) cikk (2)-(3)]; 
d) az állam védelemben részesíti 
az emberi jogokat, amelyek csak törvény által, alkot-
mányos értékek védelme érdekében, a feltétlenül szük-
séges mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan és 
nem diszkriminatív módon korlátozhatók (I. cikk); 
e) az alkotmány elismeri a vállalkozás szabadságát és 
a gazdasági versenyt (M) cikk, XII. cikk); f) az al-
kotmány elismeri a tulajdonhoz való jogot, tulajdon 
csak törvény által, kivételesen, közérdekből, arányo-
san és nem diszkriminatív módon, teljes, feltétlen és 
azonnali kártalanítás mellet korlátozható (XIII. cikk); 
g) az alkotmány elismeri a tisztességes eljáráshoz való 
jogot [XXVIII. cikk (1)], a jogorvoslathoz való jogot 
bíróság vagy közigazgatási hatóság döntésével szem-
ben [XXVIII. cikk (7)]; h) a magánélet és a szemé-
lyes adatok alkotmányos védelemben részesülnek (VI. 
cikk); i) a polgárok törvény előtt egyenlőek (XV. cikk); 
j) a szociális biztonság államcél (XIX. cikk); k) a köz-
terhekhez való hozzájárulásnak a teherviseléssel (a 
vagyoni és jövedelmi viszonyokkal) arányosan és a 
gazdaságban való részvételnek megfelelően kell vég-
bemennie (XXX. cikk). 

Amikor az Alkotmánybíróság adókérdésekben 
nyilvánul meg, a fentiekben felsorolt elvekhez jellem-
zően nem méri hozzá az adózási gyakorlatot egészé-
ben és teljességében. Az Alkotmánybíróság ehelyett 
számos részletkérdésben merül el, ami ugyan nem 
azt jelenti, hogy nem alkotmányos mércét alkalmaz, 
a vizsgálata mégis többnyire részletkérdésekre irá-
nyul, ami a vizsgálatot technikai jellegűvé teszi. Első 
helyen nyilván a közteherviselés elvének alkalmazá-
sa vehető számba, amely azonban Magyarországon 
nincs alkotmányos értékekkel tartalmasan kitöltve. 
Ebből következően nem fejlődhetett ki maradandó 
értékeket felmutató alkotmányos gyakorlat sem. Az 
alkotmánybírósági gyakorlatban megjelennek a köz-
teherviselés elve mellett olyan alkotmányos elvek is, 
mint az arányosság, a diszkriminációmentesség, a 
jogbiztonság, a szociális biztonság, a vállalkozási sza-
badság és a magánélet védelme. Különösen gyakran 
jutnak szerephez a vál lalkozási szabadság és a szoci-
ális  biztonság materiális szempontjai, ame lyekhez 
hozzá lehet mérni az állam adók révén megvalósuló 
beavatkozásának indokoltságát. 

A közjogi bevétel akkor közteher, ha közhatalmi 
rendelkezésen alapul, és nem szankciójellegű. Ugyan-
akkor például a szolidaritási alapú társadalombiz-
tosítási bevételek megítélésénél bizonytalanság ta-

pasztalható [amint ez a 14/1992. 
(III. 30.) AB ha tározatból is kitű-
nik], ami a társadalombiztosítási 
intézmények vegyes jellegére is 
visszavezethető.45 Az Alkotmány-
bíróság nem találta továbbá alkot-

mányellenesnek azt, hogy a közbefi zetések egy része 
nemcsak hogy nem állami kiadások fedezetéül szol-
gál, hanem azok felhasználásáról sem az Országgyű-
lés dönt, hanem az adózók közvetlenül rendelkeznek 
róla.46 Az adóbevétel 1%-a fölötti rendelkezés (vagy 
pl. a szakképzési hozzájárulás vagy az innovációs já-
rulék kiváltási lehetősége természetbeni szolgáltatás-
sal, kiválasztott intézmények javára) áttöri a közte-
her hagyományos fogalmát, amennyiben a bevétel 
felhasználásáról nem a parlament dönt, hanem maga 
az adózó, és a bevétel nem globálisan folyik be a költ-
ségvetésbe, hanem a kedvezményezetteknek egy cím-
zett csoportjához. 

E vonások azt mutatják, hogy ilyen esetekben nem 
klasszikus adóról, hanem parafi skális eszközökről 
van szó, lényegében olyan szabályozókról, amelyek 
átmenetet mutatnak az adminisztratív szabályozók 
(közvetlen magatartásbefolyásolási eszközök) és az 
adók között, közgazdaságilag rokon vonásokat mu-
tatva a Pigou-adóval.47 A többségi rendelkezés lehe-
tőségét az adókedvezmény speciális technikájaként 

paradox mÓdon, a kÖzÖs-
sÉgisÉg leÉrtÉkelõdÉse nem 
jÁr egyÜtt az egyÉni sza-
badsÁgok felÉrtÉkelÉsÉvel
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értelmezte, és mint ilyet, a jogalkotó mérlegelési 
 jogkörébe tartozónak ítélte.48 Az adókedvezmény 
 speciális technikájáról értekezni, amint azt az Al-
kotmánybíróság teszi, tévedésnek látszik, hiszen az 
adókötelezettség nem csökkenthető, például adomá-
nyozás esetén, csak az adóbevétel felhasználásáról 
lehet rendelkezni, ellentétben péládul a NyESz be-
fi zetéssel,49 amely valódi kedvezmény, mivel az adó-
hatóság az adózó saját megtakarítási számlájára utal-
ja az adóbevétel egy részét.50

A jelenlegi magyar, ún. vegyes társadalombizto-
sítási rendszer egyaránt tartalmaz önkéntes és köte-
lező, utóbbin belül pedig biztosítási és szolidaritási 
elemeket.51 Az is fi gyelemre méltó, hogy mivel a tár-
sadalombiztosítás – legalábbis a biztosítottaknál – 
még szolidaritási formájában sem közteher,52 a befi -
zetések tulajdonképpen megtakarítások, amelyek a 
tulajdonhoz hasonló védelemben részesülnek.53 Ennek 
az alkotmánybírósági állásfoglalásnak a fényében két-
ségbe vonható a magánnyugdíj-
pénztári megtakarítások 2010-ben 
megtörtént állami elvonásának al-
kotmányossága is, a tulajdonjog 
sérelmére fi gyelemmel, de az Al-
kotmánybíróság elmulasztotta a döntési lehetőséget 
2011-ben, 2012-ben pedig actio popularis útján be-
nyújtott kérelmet már nem lehetett tárgyalni, az új 
alkotmány miatt. 

A foglalkoztató járulékát az Alkotmánybíróság 
köztehernek minősítette.54 Ezt azóta tételes jogi sza-
bály is rögzíti, előírva azt, hogy a természetes sze-
mélynek nincs követelési lehetősége a kifi zető által a 
munkával megszerzett jövedelem után teljesített fi -
zetési kötelezettség okán társadalombiztosítási ellá-
tásra.55 Az egészségügyi hozzájárulás ugyancsak a 
társadalombiztosítási jogviszonyon kívül eső, olyan 
adójellegű fi zetési kötelezettség, amely nem teremt 
jogosultságot egészségügyi szolgáltatások igénybe-
vételére.56 Mint látható, a szolidaritási alapú társa-
dalombiztosítás esetében előforduló megoldások ve-
gyes jellegűek.57 A közteher előírásának vannak jog-
állami kritériumai, így például a személyi igazolvány 
nem lehet alapja vélelmezett jövedelemnek [37/1997. 
(VI. 11.) AB hat.], mert nem teljesül a jogintéz mények 
célhoz kötöttségének elve; valamint az elvárt társa-
sági adó is alkotmányellenesnek minősült [8/2007. 
(II.28.) AB hat.], mert megalapozatlan törvényi vé-
lelmet tartalmazott. 

A célhoz kötöttség elvének alkalmazása abból a 
követelményből fakad, hogy a szubszidiaritás jegyé-
ben az állami beavatkozásnak a lehető legkisebb mér-
tékre kell szorítkoznia. Az államtól csak ott várható 
el aktivitás, ahol az feltétlenül szükséges, és akkor is 
csak a kívánt mértékben. A közteherviseléssel ösz-

szefüggésben ez az elv úgy magyarázható, hogy a fi -
zetőképesség szerinti adózás elve feltételezi a vagyo-
ni és jövedelmi viszonyokkal arányos adóztatást, 
vagyis az állami kötelezésnek az adózó polgár gaz-
dasági helyzetével összeegyeztethetőnek kell lennie. 
Az állami beavatkozás akkor arányos, ha a szüksé-
ges mértékre szorítkozik. A célhoz kötöttség elve 
tehát egyfajta arányossági kritérium is. 

Az elv alkalmazására egy másik példa: a jogalko-
tó az arányossági követelményt sértheti azzal, hogy 
a vállalkozási szabadságba nem arányos módon avat-
kozik be, ha a készpénzes forgalomhoz a törvény kellő 
indokoltság hiányában joghátrányt kapcsol [31/1998. 
(VI. 25.) AB hat.]. Hasonlóképpen, a házipénztár-
használathoz fűzött adókövetkezmények sem voltak 
eléggé célhoz kötöttek, ezért az Alkotmánybíróság 
ezeket is alkotmányellenesnek nyilvánította [61/2006. 
(XI. 15.) AB hat.]. A célhoz kötöttség a fentieken túl 
a jogállamiságból fakadó követelmény: „A jogalkotói 

autonómia nem terjedhet odáig, hogy 
önkényesen minősítsen át egyes köte-
lező befi zetéseket.”58 A célhoz kö-
töttség nemcsak az alkotmányos 
szabadságok felől közelíthető meg, 

hanem az állam helyes eljárása, így a jogállamiság 
követelménye felől is (due process). 

Az adó fogalmára elvileg lehetséges alkotmányjogi-
lag érvényes meghatározást adni. Az Alkotmánybí-
róság egy határozatában (544/B/1997. AB hat.) meg-
határozza az adó alkotmányos fogalmi jegyeit. Esze-
rint az adó lényeges jellemzői: a) közteher jellegű, b) 
kötelező befi zetés, c) a saját jövedelem vagy vagyon 
terhére és d) az államháztartás valamely alrendszere 
(központi költségvetés, elkülönített pénzalapok, tár-
sadalombiztosítás vagy helyi önkormányzat) javára 
fi zetendő. Az állam, illetve a hatóság jogosult az adó-
kötelezettséget megállapítani és az adót beszedni. Az 
adó lényeges jellemzői bővíthetők még az anyagi adó-
jogszabály személyi hatályára vagy az adott adóra vo-
natkozó tényállási elemek szabályaival. Ezzel a konk-
rét adónem fogalma is meghatározhatóvá válik. 

Egy másik határozat számba veszi a társadalom-
irányítás eszköztárának változatosságát. Az Alkot-
mánybíróság gyakorlatában megjelenik a „korrektív 
adó” (Lenkungssteuer) gondolata: „Az Alkotmánybíró-
ság megítélése szerint az adó elsődleges rendeltetése, hogy 
az adófi zetés révén a természetes és jogi személyek az Al-
kotmány 70/I. §-a szerint jövedelmi és vagyoni viszo-
nyaiknak megfelelően hozzájáruljanak a közterhekhez, 
azaz megteremtsék a pénzügyi fedezetet az állami szer-
vek fenntartásához, illetőleg — az állami újraelosztás 
révén – a különböző közérdekű feladatok ellátásához. 
Emellett azonban az adó – bár másodlagosan, de egyál-

magyarorszÁgon vÁlsÁg-
ba jutott a racionÁlis 

Állam
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talán nem elhanyagolhatóan – az állami gazdaságpoli-
tikának is fontos eszköze, amelynek segítségével a tör-
vényalkotó direkt vagy indirekt módon orientálni tudja 
a gazdasági élet szereplőit azáltal, hogy bizonyos dolgo-
kat vagy tevékenységi fajtákat adókötelezettség alá von, 
illetőleg nem von, továbbá adókedvezményben részesít 
vagy nem részesít.” 59

A 62/1991. (XI. 22.) AB határozatban megjelenő 
követelményt, miszerint adót és más fi zetési kötele-
zettséget csak törvényben vagy törvényi szabályozás-
sal nem ellentétes önkormányzati rendeletben lehet 
kivetni, úgy kell érteni, hogy nem egyszerűen tör-
vényre, de jó minőségű törvényre van szükség, ami-
hez képest a gyakorlatban a törvényhozás minősége 
hallatlanul leromlott – amint látható a reklámadó 
bevezetése, és gyors, szinte tragikomikus módosítá-
sa példáján, amely egyúttal a szabályozó foglyul ej-
tésének (regulatory capture) tipikus esete: a célpontot 
– az RTL Klub televíziótársaságot – mindenáron el 
kell találni.60

Közvetett és távoli összefüggések esetében alkot-
mányosan elegendő a rendeleti szabályozási szint is.61 
Ugyancsak nem alkotmányellenes az eljárási (alaki) 
jellegű szabályok rendeleti jogforrási szintje, mert 
ezek a szabályok az Alkotmánybíróság szerint az Al-
kotmány 70/I. §-ával nincsenek is „közvetlen össze-
függésben”.62 Ha az önkormányzat alkotmányosan 
garantált elve érvényesül, akkor a helyi adók kiveté-
sének jogát nem lehet származékosnak tekinteni,63 
de attól még közteherviselésnek tekinthető a helyi 
adózás, csak a helyi közügyek szintjén. 

A létminimum adómentessége ugyan az Alkot-
mánybíróság felfogásában alkotmányos követelmény, 
mert az állampolgárok megélhetésükhöz szükséges 
minimális ellátásához való jog alkotmányosan vé-
dendő, de ez az Alkotmánybíróság szerint nem csak 
adómentesség révén biztosítható.64 Ha mégis komo-
lyan vesszük az emberi méltósághoz való jogot, akkor 
a létminimum közvetlen adóterhelése a magyar al-
kotmányos gyakorlatban is nehezen védhető, bár nem 
tekinthető kifejezetten alkotmányellenesnek. A szer-
zett jogok csak feltételesen részesülnek védelemben 
a magyar alkotmánybírósági gyakorlatban; adókér-
désekben az Alkotmánybíróság elismeri, hogy a kor-
mány széles körben mérlegelhet.65

Az adó mértéke csak akkor vet fel alkotmányos-
sági kérdést, ha olyannyira túlzott mértékű (kon-
fi skatórius jellegű), hogy nem is a célt megvalósítá-
sára, hanem az adóalany ellehetetlenülésére irányu-
lónak tekinthető.66 Ma Magyarországon jogszabály 
rögzíti azt, hogy a munkából szerzett jövedelemre 
kirótt teljes közteher nem haladhatja meg a nettó jö-
vedelmet.67 Az adómérték nemcsak azért lehet alkot-
mányellenes, mert túlzó, hanem azért is, mert diszk-

riminatív.68 A fi zetőképesség elve szerinti adóztatás 
magába foglalja azt a lehetőséget is, hogy a szegé-
nyebbek javára pozitív diszkrimináció valósuljon meg, 
vagy progressziót lehessen alkalmazni a jövedelem-
adózásban.69

Az adókedvezmények megállapításánál még szé-
lesebb a jogalkotó diszkréciója az alkotmányos kötött-
ségekhez képest, mint egyébként.70 Az adózta tási tech-
nikák tekintetében a jogalkotónak szintén széles körű 
mérlegelési lehetősége van.71 Az Alkotmánybíróság 
nem tartja a vélelem alkalmazását alkotmányellenes-
nek, az adójogban ugyanis a vélelem igen széles kör-
ben fordul elő, de esetről esetre meg kell vizsgálni, 
hogy miként teljesülnek az alkotmányos feltételek (cél-
hoz kötöttség, arányosság, diszkriminációtilalom stb.); 
ilyen alkotmányos vélelem lehetséges pl. a cégautók 
magáncélú használatával kapcsolatban.72

A vállalkozás joga alkotmányosan védett, de a pol-
gároknak nincs alanyi joga arra, hogy valamely ál-
taluk választott konkrét tevékenységet fejtsenek ki 
vállalkozóként. Ezzel összefüggésben, illetve erre 
hivat kozással nem lehet alkotmányos védelemben ré-
szesíteni azt az adózói igényt, hogy egy egyéni vál-
lalkozó választani kíván egyéni és társasági jö ve-
delemadózás között.73 Az Alkotmánybíróság azt is 
megállapította, hogy ha az adótörvény a színlelt szer-
ződéseket valóságos tartalmuk alapján ítéli meg, akkor 
az adóhatóság nem sérti meg a szerződéses szabad-
ság alkotmányosan védett értékét.74 Ugyanebben a 
határozatában az Alkotmánybíróság nem kifogásol-
ta a visszaható hatályú jogalkotást abban az értelem-
ben, hogy a megváltozott adóeljárási jogi rendelke-
zéseket a már elkezdődött, de még be nem fejezett 
ügyekben is alkalmazni kell. Az Alkotmánybíróság 
azt sem kifogásolta, hogy az adóelkerülés megaka-
dályozására hivatott, 1999-től bevezetett elveket (ge-
nerally accepted anti-avoidance rules: GAAR) koráb-
bi ügyekre is alkalmazni lehet. Mivel egy GAAR-
rendelkezés maga nem tartalmaz anyagi szabályt, a 
jog nem változott, csak annak alkalmazása lehet a 
jövőben következetesebb.75

Többször is megvizsgálva a vagyonbecslést, az Al-
kotmánybíróság megállapította, hogy nem állapítha-
tó meg az alkotmányos jogok (fi zetőképesség elve 
szerinti adózáshoz való jog, a magánélet tiszteletben 
tartásához való jog, jogbiztonság elve) megsértése.76 
Második vizsgálatában az Alkotmánybíróság azt is 
megállapította, hogy nincs szó elévült adóigény új-
bóli megnyitásáról, mert az adóhatóság a becslési el-
járás során csak az elévülési időn belül eltitkolt jöve-
delmet tárja fel, amelynek azonban a forrása esetleg 
valóban az elévülési időn kívül esik, azonban az adózó 
érdeke föltárni a jövedelem valós forrását, hogy visz-
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sza tudja utasítani az elévülési időn belül érvényesít-
hető adóigényt. 

fõbb kÖvetkeztetÉsek

Ha a közteherviselés fogalmát az adóztatást átható 
alkotmányos elvek és értékek fényében vizsgáljuk, 
kiemelhető a fi zetőképesség fogalma. Nem azért, 
mert önmagában alkotmányos értéke lenne, hanem 
azért, mert sem az egyenlőség (diszkriminációtila-
lom), sem pedig az arányossági követelmény (a kon-
fi skáló hatású adóztatás tilalma) nem értelmezhető, 
hacsak nem vagyunk tekintettel a fi skális politika do-
logi tartalmaira, ami viszont a fi zetőképesség felfo-
gásából olvasható ki. A magyar alkotmányjogban a 
közteherviselés fogalmának kiüresedését állapíthat-
juk meg. Ennek okát abban látjuk, hogy a fi zetőké-
pesség elvének fi gyelembe vétele csak nagy általános-
ságban igaz, mivel a magyar adóztatási gyakorlat nél-
külözi a jövedelemadóztatásban a progresszivitást. 
Ennek következtében az egyenlő bánásmód elve tény-
legesen csak a törvény előtti egyenlőség üres általá-
nosságát jelenti, nem hozható azonban összefüggés-
be a különböző fi zetőképességgel bíró adózói cso-
portokkal. A közteherviselés magyar alkotmányos 
elve az igazságosságnak csak olyan felszíni rétegével 
hozható kapcsolatba, mint a kiigazító igazságosság, 
de az adózók személyi körülményeire irányuló vizs-
gálat, vagyis a disztributív igazságosság fi gyelmen 
kívül marad. 

A közteherviselés disztributív igazságosságtól meg-
fosztott fogalma nem csupán a szociális biztonság le-
értékeléséhez vezet. Paradox módon, a közösségiség 
leértékelődése nem jár együtt az egyéni szabadságok 
felértékelésével. Az egyéni szabadságok értékét is lej-
jebb kell ugyanis szállítanunk, mivel a preambulum 
szerint a polgár méltóságának alapja az értékterem-
tő munka, azt viszont a politikailag szervezett kö-
zösség határozza meg, hogy milyen munka minő-
síthető értékteremtőnek. Az emberi méltóság vé-
delmének ilyen szűkös felfogása nemcsak a polgári 
szabadságok behatárolásához vezet, hanem a szo-
ciális biztonság leértékelődéséhez is, annak alapja 
ugyanis az Alaptörvény szerint már nem lehet a ma-
gyar állampolgárok között a jog által szervezett szo-
lidaritás. 

A fentiekből következően a közteherviselés alkot-
mányos tartalma bizonytalan azon elméleti szem-
pontból, hogy nem alapozható meg a fi zetőképesség 
mélyebb értelmével, és kiüresedett a gyakorlatban is, 
mert csak az igazságosságnak a materiális fi zetőké-
pességet nélkülöző, sekélyes tartalmával támasztha-
tó alá. A magyar jog nem tartalmaz alkotmányos ga-

ranciát arra, hogy tartalmasan érvényesíthetők legye-
nek a diszkriminációtilalom és a konfi skáló hatású 
adóztatás tilalmának alkotmányos elvei. Ez abból a 
szempontból nem okoz problémát, hogy a tárgyalt 
elvek megvalósulását az Alkotmánybíróság nem is 
vizsgálhatja, amikor adótörvény alkotmányosságá-
nak kérdése merül fel. Persze, amennyiben az alkot-
mányos probléma az Alkotmánybíróság által nem 
feltárható, vagyis nem szembetűnő, attól még léte-
zik; sőt, a problémát az alkotmánybírósági felülvizs-
gálat hiánya nyilvánvalóan csak súlyosbítja. 

A közteherviselés alkotmányos tartalmának üres-
sége, továbbá felülvizsgálhatatlansága csak sú -
lyosbítja a magyar adópolitika azon strukturális el-
lentmondását, hogy a disztributív igazságosság és a 
 közteherviselés elszegényítése hiábavaló áldozatnak 
tű nik, mivel a magyar adóztatási gyakorlatban a fi s-
kális semlegesség és a jó adminisztráció is hiányzik, 
ilyen körülmények között pedig nem jön be az a tőke, 
amelyet a disztributív igazságosságot beáldozó gaz-
daságpolitika megcélzott. Az itt jelzett problémák 
csak azt illusztrálják, amit fentebb úgy írtunk le, hogy 
Magyarországon válságba jutott a racionális állam. 
A formális és szubsztantív szabályozás funkcionális 
zavarai nem ellentételezhetők a legitimációs réseket 
mikroszinten kitöltő önszabályozással, ahhoz ugyan-
is az állammal párhuzamos horizontális kapcsola-
tokra, civil szerveződésekre van szükség, amiben az 
ország igen gyönge. Társadalmi bajaink kezelésében 
nem is adódhat fontosabb feladat, mint a civil alapok 
megerősítésén munkálkodni. 
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