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Magyarország pénzügyi-gazdasági-tulajdoni helyzete változatos történelmi fordulatok-
ban és mindenkor igazodott a politikai-történelmi folyamatokhoz. Az 1848. évi III. tör-
vénycikk volt az első hazánkban, amely rendelkezett a minisztériumok felsorolásáról és 
a független magyar kormány2 felállításáról. A minisztériumok sorában intézkedett az or-
szágos pénzügyekkel foglalkozó minisztérium létrehozásáról. A Pénzügyminisztérium 
Kossuth Lajos vezetésével kezdte meg működését hazánkban a Batthyány kormány 
eskütételét (1848. április 11.) követően. Nevéhez fűződik a Kossuth bankó megjelenése, 
vagyis az első önálló magyar pénz.

Az 1848. évi VIII. törvénycikk még ebben az évben rendelkezett a közös tehervise-
lésről, és tartalmazta, hogy „Magyarország s a kapcsolt részek minden lakosai, minden 
közterheket különbség nélkül egyenlően és aránylagosan viselik.” Az 1848. évi XIV. 
törvénycikk már a hitelintézetről címet viselte és kimondta, hogy „a ministerium hi-
telintézet felállítására felhatalmaztatik.” „Az átmeneti időszak könnyebb átvészelését 
szolgálja a XIV. törvénycikk által életre hívott hitelintézet, amely a kártérítés várható 
összegéig hitelt nyújtana a nehéz helyzetbe került nemeseknek. A törvény megszüntette 
a feudalizmus a társadalom és a gazdaság fejlődését leginkább akadályozó maradványát. 
Ezzel hatalmas lépés történt a társadalmi egyenlőség felé…”3

Az 1849. évi VII. törvénycikk pedig már részletes rendelkezéseket tartalmazott az 
adókról, és tartalmazta, hogy az adók kivetése a pénzügyminisztérium igazgatása és fel-
ügyelése mellett fog történni. Az adó beszedését községenként a községi adóbeszedők 
teljesítik. Az adófajták között nevesítette a földadót, a házadót, a keresetadót, a pálinka-
adót, az italmérési adót és a távolléti adót.

„A szabadságharc bukása után a magyar pénzügyeket is az osztrák birodalmi kor-
mányzat ragadta magához, amelynek központi szerve a bécsi császári és királyi pénz-
ügyminisztérium volt. A történeti Magyarország területén a birodalmi pénzügyminiszté-
riumnak alárendelt – nagyjából egyenlő kiterjedésű – négy financiális körzet létesült… 
Az 1867-es Kiegyezési tv. szerinti konstrukcióban a közös pénzügyminisztérium hatás-
köre csupán az államok pénzügyminiszterei által beszolgáltatott havi részletek átvételére 
és rendeltetés szerinti felhasználására terjedt ki. A magyar államháztartás ügyeit ezután 
– idegen befolyástól mentesen – elvileg a magyar országgyűlés és a hazai pénzügymi-
nisztérium intézte.”4 Az 1867-es kiegyezést követően a külügyek, a hadügyek és az ezek 
fedezésére szolgáló pénzügyek közös üggyé váltak Ausztriával, vagyis reálunió jött létre 
a két ország között. A magyar pénzügyminiszter Lónyay Menyhért volt ekkoriban.

Ami a közterheket illeti, az 1868. évi XI. törvénycikk a sójövedékről rendelkezett, 
az 1868. évi XIV. törvénycikk a dohányjövedék iránt címet viselte, az 1868. évi XV. 
törvénycikk a „lottojövedékről” szólt, az 1868. évi XVI. törvénycikk a szeszadóról, 
az 1868. évi XVII. törvénycikk a bor- és hús-fogyasztási adó iránt címmel látott nap-
világot, az 1868. évi XIX. törvénycikk a söradóról, az 1868. évi XX. törvénycikk a 
„czukoradóról” tartalmazott szabályokat, az 1868. évi XXI. törvénycikk „a közadók 
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kivetése, befizetése, biztositása, behajtása és pénzügyi törvényszékek5 felállitása iránt” 
intézkedett,6 az 1868. évi XXII. törvénycikk a házadóról, az 1868. évi XXIV. törvény-
cikk a személyes kereseti adóról, az 1868. évi XXV. törvénycikk a földadóról, az 1868. 
évi XXVI. törvénycikk a jövedelemadóról, az 1868. évi XXXIV. törvénycikk a szemé-
lyes kereseti adóról, az 1868. évi XXXV. törvénycikk pedig a bor- és húsfogyasztási 
adóról szóló szabályokat tartalmazta. Stipta István jegyzi meg, hogy ezek a törvények 
„átnevezve-elpalástolva 1875-ig fő elemeiben a Lajthán túli7 adóigazgatási szisztémát 
tartották fenn”.8

A házadót tehát 1868-ban szabályozták, ez alapján a házadó tárgya a házak évi tiszta 
haszonértéke volt, oly ház, lakrész, és a háznak minden oly helyisége, mely bérbe volt 
adva, különbség nélkül házbéradó alá esett, a tiszta bérjövedelem alapján. Ezen módosí-
tott az 1909. évi VI. törvény, majd az 1922. évi XXII. törvénycikk, amely megadóztatta 
a nagyméretű lakásokat ún. fényűzési adó9 keretében.10

Nagy előrelépést jelentett az állam bevételeinek és kiadásainak, az államvagyonnak 
és az államadósság kezelésének s általában az állam számvitelének ellenőrzése végett 
az Állami Számvevőszék felállítása, amely az 1870. évi XVIII. törvénycikkel történt 
meg. A törvény tartalmazta, hogy „az állami számvevőszék a minisztériumtól független, 
önálló hatáskörrel bir.” Az állami számvevőszék elnöke, fő- és számtanácsosai és egyéb 
hivatalnokai az országgyűlés egyik házának sem lehettek tagjai. Az állami számvevőszék-
nek a pénzügyminisztérium útján annak hitelügyi osztályától, mindazon tárgyakra nézve, 
melyekre ellenőrzése kiterjed, joga volt felvilágosítást és kimutatásokat kérni. A zárszám-
adást az állami számvevőszék észrevételeivel és a miniszteri tanácsnak ezekre vonatkozó 
határozataival együtt a miniszterelnök által kellett az országgyűlés elé terjeszteni.

A magyar földhitelintézet11 szabályozására az 1871. évi XXXIV. törvénycikkel került 
sor, amelynek alapján ez az intézet értékpapírok kibocsátására volt jogosult, jogosítva 
volt a lejárt kamatok és törlesztési részletek behajtására a részére kiállított kötvény vagy 
más kötelezettségi nyilatkozat és könyvkivonatai alapján késedelmes adósa, vagy a jel-
zálog birtokosa ellen, illetve jogában állt árverési feltételeket is szabni.

Az 1875. évi VII. törvénycikk a földadó szabályozásról12 rendelkezett, és tartalmazta 
a földbirtok jövedelmének megadóztatását. A földadó tárgyát képezte minden gazda-
ságilag használható földterület, amennyiben nem volt adómentes. A törvény alapján a 
földadó tárgyát nem képezik: „a közutak, állandó, dülő utak, utczák és közterek; a be-
épített háztelkek és az udvarok; szállításra használható és vízművekre szolgáló csator-
nák; védtöltések és csatornák; temetkezési helyek; országos vagy közhatósági kezelés 
alatt álló oly kertek, melyek tudományos, közhasznú, vagy jótékony intézetek czéljára 
közvetlenül szolgálnak; a közhatóságok vagy gazdasági, erdészeti és más hason czélu 
egyesületek által közczélokra, nem pedig kereskedésre fentartott, - ugyszintén a tanitási 
czélokra szolgáló fa- és szőlő-iskolák”.

Időrendben a következő az 1876. évi XXV. törvénycikk, amely az adóhátralékosok 
egyénenkénti elszámoltatásáról szólt.

Látni fogjuk, hogy a pénzügyi igazgatás szervezetrendszere igen bonyolult volt ekko-
riban, ugyanazok a szervek többször háttérbe szorultak, (adóhivatalok, adófelügyelők, 
illetékkiszabási hivatalok, pénzügyi igazgatóságok) majd ismét előtérbe kerültek és 
eléggé leterhelt volt valamennyi pénzügyekkel foglalkozó szerv.

A pénzügyi igazgatás szervezetrendszerének kialakítására (átalakítására) az 1889. évi 
XXVIII. törvénycikk révén került sor. A törvénycikk a pénzügyi közigazgatás szerveze-
tének változtatásáról címet viselte és az alábbiakról rendelkezett. A pénzügyi igazgatás 
keretein belül eddig királyi adófelügyelők13 és illetékkiszabási hivatalok működtek14, 
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az adófelügyelők tekintetében a pénzügyi igazgatóságok veszik át a feladatokat, az il-
letékkiszabási hivatalokét pedig a királyi adóhivatalok. A pénzügyi igazgatóságok az 
1876. évi VI. törvénycikk alapján a törvényhatóságok kebelében alakított közigazgatási 
bizottságok15 közreműködése és ellenőrzése mellett működtek, s működésük a pénzügyi 
közigazgatás majdnem minden ágazatára kiterjed, kivéve: pl. a dohánytermelést és 
gyártást illető ügyeket vagy az állami vagyont illető ügyeket. A törvény értelmében „le-
hetőleg minden vármegyei törvényhatóság részére külön pénzügyi igazgatóság állittatik 
fel, melynek hatásköre a vármegye területén levő városi törvényhatóságokra is kiterjed. 
Felhatalmaztatik azonban a pénzügyminister, hogy a belügyministerrel egyetértőleg, 
egy pénzügyi igazgatóság hatáskörét több vármegye területére kiterjeszthesse.” A pénz-
ügyi igazgatóságok működési köre főként az egyenes adók kivetése, az adómentességek 
és adóelengedések megállapítása köré csoportosult. Intézkedhettek azonban jövedéki, 
vámkedvezmény, kincstári és illetékügyekben is.

A pénzügyi igazgatóságok egész működésüket feltüntető jelentéseket terjesztettek 
havonta a közigazgatási bizottság elé, határozataik ellen egyébként a közigazgatási 
bizottságok elé lehetett fellebbezni. Azok a fellebbezések, melyek visszautasítattak a 
törvény értelmében a közigazgatási bizottságok által, ellenben a pénzügyi közigazga-
tási bírósághoz intézendők. Ami a szervezetüket illeti „1875. március 20-ig összesen 
18 ilyen szerv működött. Ekkor a beregszászi, a győri és (1880. január 1-től) az aradi 
pénzügyigazgatóság megszűnt, így 1883-ban a magyar állam egész területén 15 pénz-
ügyigazgatóság állt fenn.”16

A közigazgatási bizottságok felügyeltek arra, hogy a pénzügyi igazgatóság teljesítse 
feladatait. Ezek a bizottságok foglalkoztak még a behajthatatlan adótartozásokkal. 
A közigazgatási bizottság első- és másodfokú határozatai a törvény értelmében részint a 
pénzügyi közigazgatási bírósághoz, részint a pénzügyminiszterhez fellebbezhetők. 
A főispán (főpolgármester) a közigazgatási bizottság minden határozatát, ha azt törvény-
be ütközőnek látja, 24 óra alatt a pénzügyminiszterhez fellebbezhette.

Az adóhivatalok teljesítették a közvetlenül lerovandó illetékek „megszabását”, az 
illetékek és bírságok kiszabásának jogossága ellen beadott fellebbezések és igazolások 
az adóhivatalnál voltak benyújthatók, amelyek azokat a kiszabásra vonatkozó összes ira-
tokkal „felszerelve” a pénzügyi igazgatósághoz haladék nélkül felterjeszteni tartoztak.

A főispánok, törvényhatósági és községi közegek teendőit is rögzítette a jogalkotó a 
pénzügyi igazgatás terén: a főispán (főpolgármester) a pénzügyi igazgatóság működését 
ellenőrizte. E végből a főispán (főpolgármester) a törvényhatóság területén létező pénz-
ügyi igazgatóságnál vizsgálatokat tarthatott.

1883-ban létrejöttek a pénzügyi közigazgatási bíróságok, a XLIII. törvénycikkel, 
amelyek „utolsófokon és véglegesen” határoztak azon fellebbezések kapcsán, (a királyi 
pénzügyigazgatóságok, közigazgatási bizottságok, királyi adófelügyelők határozatai) 
amelyeket egyenes adó- és illetékügyekben hozott határozatokkal szemben adtak be. 
A pénzügyi közigazgatási bíróság egy elnökből állt, aki a magyar királyi Curia tanács-
elnökével egyenlő ranggal és jelleggel bírt; és a szükséges számú ítélőbíróból, akik 
a magyar királyi Curia bíráival szintén egyenlő ranggal és jelleggel rendelkeztek; a 
törvény értelmében az elnököt és ítélőbírákat „a pénzügyminiszternek elterjesztésére és 
ellenjegyzése mellett Ő Felsége a király nevezte ki”.17

Időrendben a következő törvény az állami számvitelről rendelkező 1897. évi XX. 
törvénycikk volt, amely kimondta, hogy a költségvetési év megegyezik a naptári évvel. 
A pénzügyminiszter a minisztertanácsban véglegesen megállapított állami költségve-
tés előirányzatát minden évben oly időben volt köteles az országgyűlés képviselőháza 
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elé terjeszteni, hogy annak országgyűlési tárgyalása az év végéig befejezhető legyen. 
Tartalmazta továbbá, hogy a költségvetési törvény a részletes előirányzatok alapján 
„osztályok, fejezetek, czimek és rovatok szerint folyó készpénzben állapitja meg” az 
előirányzati évben felmerülendő állami kiadásokat és bevételeket. Főszabály szerint az 
állam ingatlan vagyona a pénzügyminiszter kezelésében volt.

1889-től Wekerle Sándor lett a pénzügyminiszter, aki „következetes tevékenységével 
gondoskodott az adók behajtásáról és a növekvő államadósság kezeléséről, így a 90-es 
évekre viszonylagos költségvetési stabilitás alakult ki.”18

1900-ra már nagyon kiépültek a pénzügyi intézmények Magyarországon, erről ta-
núskodik, hogy 1900-ban 987 bank- és takarékpénztár működött, 10 földhitelintézet, 
és 1626 hitelszövetkezet.19 „A kor nyolc legnagyobb pénzintézete a Pesti Magyar 
Kereskedelmi Bank, a Magyar Általános Hitelbank, a Pesti Hazai Első Takarékpénztár 
Egyesület, a Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank, a Magyar Jelzálog Hitelbank, 
a Magyar Földhitelintézet, a Magyar Bank és Kereskedelmi Részvénytársaság, va-
lamint a Hazai Bank voltak.”20

Az érmeforgalom rendezéséről szólt az 1899. évi XXXVI. törvénycikk, ez alapján 
pénzösszegek 1900-tól csak koronaértékben voltak megállapíthatóak.

Az 1909. évi X. törvénycikk a jövedelemadóról rendelkezett, az 1909. évi XI. 
törvénycikk pedig a közadók (földadó, házadó, fegyveradó, tőkekamat-járadékadó) 
kezeléséről és beszedéséről tartalmazott további rendelkezéseket. Az 1909. évi X. 
törvénycikk alapján a következő jövedelmeket terhelte a jövedelemadó: a) az erdő- és 
mezőgazdasági üzem eredménye; b) az épületek haszonértéke; c) az ipar, kereske-
delem, bányászat és egyéb az általános kereseti adó alá eső haszonhajtó foglalkozás 
jövedelme; d) a nyilvános számadásra kötelezett vállalatok jövedelme; e) a tőke-
vagyonból és egyéb a tőkekamat- és járadékadó tárgyát képező bevételekből eredő 
jövedelem; f) a szolgálati viszonyból származó illetmények és ellátások.21 Ezen a 
törvényen módosított a későbbiekben az 1922. évi XXIII. törvénycikk22, amelynek 
1.§-a szerint „1. § általános kereseti adó alá tartozik mindaz a jövedelem, amely a kö-
vetkező forrásokból származik: 1. az ország területén bárki által folytatott ipari és ke-
reskedelmi üzletből, bányászatból; 2. az ország területén bárki által folytatott szellemi 
és bármi más haszonhajtó foglalkozásból; 3. az ország területén lakó egyénnek, akár 
belföldön, akár külföldön élő munkaadóval szemben fennálló szolgálati- vagy munka-
bérviszonyából; 4. az ország területéről származó, s bárki által élvezett, nemkülönben 
a külföldről származó s az ország lakosa által élvezett járadékokból. Ide tartoznak 
különösen: az életjáradékok, a rokonsági évjáradékok, a tartásdíjak, az özvegyi 
jog címén kiszolgáltatott életjáradékok, hacsak ez utóbbiak nem a férj vagyonának 
haszonélvezetében állanak, amely után a jövedelemadón kívül az özvegy egyéb adót 
is fizet; 5. mindazokból a járadékszerű visszatérő szolgáltatásokból, amelyeknek tel-
jesítése törvényen, bírói ítéleten vagy szerződéssel megállapított, de nem szolgálati 
viszonyból eredő kötelezettségen alapul; 6. a találmányok és találmányi szabadalmak 
használatáért, valamint a szerző halála után az örökösökre átszállott szerzői jogért 
(1921: LIV. tc.) fizetett díjakból; 7. a gyógyszertárak, iparüzletek, bányaművek és 
egyéb, föld- vagy házadó alá nem eső tárgyak vagy jogok használatáért járó haszon-
bérekből vagy más szolgáltatásokból, a bányamíveléshez szükséges beleegyezésért fi-
zetett ellenszolgáltatásokból (termelési jutalékokból), valamint általában a szolgalma-
kért járó haszonvételekből; 8. az örökbérből: az 1896:XXV. törvénycikkben tárgyalt 
zsellérbirtokok és az ezekhez hasonló természetű birtokok haszonvételéért fizetett évi 
szolgálmányokból (idézett tc. 6. §-a), illetőleg megváltás esetén a váltságtőke kamatából 
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és az efféle, földadó alá nem eső haszonvételi jogok (örökváltságok) után fizetett évi tar-
tozásoknak a kamatokra eső részéből; 9. a földbirtok helyesebb megoszlását szabályozó 
1920:XXXVI. tc. 61. §-a alapján alkotott járadéktelkek után fizetett járadékokból.”

„A községek és városok már korábban is számos adóztatási feladatot elláttak, viszont 
ezért »cserébe« nem részesültek az adóbevételekből. Ez megváltozott az új kereseti adó 
bevezetésével, ugyanis ez a települések bevételévé vált, érdekeltté téve őket az adóztatás 
hatékonyságának növelésében is. Ezt tekinthetjük a modern kori helyi adóztatás megte-
remtése egyik fontos lépésének is… Az 1922. évi XXIV. törvénycikk pedig a társulati 
adóról szólt. Ez tulajdonképpen a mai társasági adózásunk elődjének tekinthető, termé-
szetesen az akkori gazdasági viszonyoknak megfelelően.”23

Ha vetünk egy pillantást az ország állapotára politikai-alkotmányos értelemben, 
akkor láthatjuk, hogy 1919. április 2-án megjelent a Forradalmi Kormányzótanács 
XXVI. rendelete, amely már tartalmazta azt a gondolatot, hogy „a magyarországi 
Tanácsköztársaság célja: a kapitalista termelési és társadalmi rend megszüntetése s a 
szocialista termelési és társadalmi rendszer megteremtése. A cél megvalósításának esz-
köze: a dolgozók uralmának biztosítása a kizsákmányolók felett.” A népköztársasági 
rendszer első kísérlete tehát a tanácsköztársasági rendszer volt,24 az „alkotmány” ennek 
szellemében kimondta, hogy a „Tanácsköztársaság arra törekszik, hogy a dolgozók tár-
sadalmának tulajdonába jusson minden termelőeszköz a kizsákmányolás megszüntetése 
s a termelés szervezése és fokozása érdekében. Ezért köztulajdonba vesz a kisüzem 
kereteit meghaladó minden mezőgazdasági, ipari, bánya- és közlekedési üzemet.” 
Ez a rendszer azonban nem volt hosszú életű, ekkoriban még nem tudott meghono-
sodni, és majd a Horthy-rendszer követi Magyarországon, az 1920. évi I. törvény 
segítségével. (Horthy-féle alkotmány.) Ez nyilvánvalóvá tette, hogy szakítani kíván 
a Tanácsköztársaság által bevezetett intézkedésekkel, ezért hatálytalanította a korábbi 
rendszer valamennyi rendelkezését.

Időrendben a következő jogszabály, ami figyelmet érdemel az államkincstár megká-
rosítására irányuló bűntettekről és vétségekről (adócsalásról) szóló 1920. évi XXXII. 
törvénycikk. A törvény ismerte az adócsalás vétségi és bűntetti alakzatát. Az adócsalás 
vétsége egy évig terjedhető fogházzal, bűntette pedig három évig terjedhető börtönnel 
volt büntetendő. Adócsalás miatt nem volt büntethető az, aki adócsalás ismérveit magá-
ban foglaló cselekményét felfedezése előtt a hatóságnál beismerte és az adó- vagy egyéb 
köztartozás veszélyeztetett összegének kétszeresét önként lefizette.

Magyarország eladósodott a trianoni békediktátumot követően, mivel jóvátételi kö-
telezettséget is előírtak az ország számára, és nem volt már képes megcsappant erőfor-
rásaival teljesíteni ipari, mezőgazdasági, pénzügyi kötelezettségeit, úgy, mint korábban. 
Magyarország már az első világháború végére elszegényedett, az embereknek elege 
volt a háborúból. Az 1921. évi XXVI. törvénycikk a magyar államadósságokról és az 
azokat terhelő vagyonváltságról rendelkezett ennek megfelelően. Az állam megpróbált 
minden módon bevételhez jutni, ezt szolgálta a pénzügyi tárgyú bűncselekmények szi-
gorúbb szankcionálása és pl. a fényűzési forgalmi adó bevezetése.25 Fényűzési tárgynak 
minősültek a drágakövek, nemesfémek, festmények, szobrok, régiségek, hangszerek, 
szőnyegek, csipkék, bársonyszövetek…

Stabilizációval ekkoriban Hegedűs Lóránt pénzügyminiszter próbálkozott,26 akinek 
hatására az ország bevezette új adóként a hadiváltságot, erről rendelkezett a hadiváltság-
ról szóló 1921. évi XIII. törvénycikk. A törvény 1. §-a alapján a hadirokkantak, hadiöz-
vegyek és hadiárvák segítésére fordítandó hadiváltságot tartozik fizetni: az 1865–1899. 
évek valamelyikében született minden magyar férfi állampolgár, aki az 1914–1918. évi 
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világháborúban bármi okból a harcvonalon katonai vagy személyes hadiszolgálatot nem 
teljesített. Ezenkívül adóval terhelte a gyújtószereket és bevezette a szivarkahüvely- és 
szivarkapapír-adót is.27

„Az államháztartási bevételeket biztosító adótörvényeket ezt követően 1922-ben fo-
gadták el, ez volt az egyik legsikeresebb adóreform a magyar történelemben… újdon-
ság volt az adópolitikában, hogy megjelentek a helyi adók is, amelyet a városok saját 
hatáskörben vethettek ki… ezek az adók képesek voltak biztosítani a következő két év 
államháztartási kiadásait, és megalapozták a gazdasági fejlődést is.”28

1924 nagy eseménye a Magyar Nemzeti Bank létrejötte, amelyről az 1924. évi V. tör-
vénycikk rendelkezett. A törvény értelmében az MNB már ekkor is részvénytársasági for-
mában létesült, feladata volt, hogy a pénzforgalmat szabályozza, a fizetések kiegyenlítését 
megkönnyítse és a rendelkezésre álló tőkék hasznosításáról gondoskodjék, mindenekelőtt 
pedig az, hogy a készfizetéseket (a bankjegyeknek érccel való beváltását) – aranynak és 
értékállandó valutákra szóló követeléseknek (devizáknak) gyűjtése által – előkészítse és a 
készfizetések törvényszerű megkezdése után azok fenntartását biztosítsa.

1927. január 1-től bevezették a pengőt, amelyről az 1925. évi XXXV. törvénycikk 
rendelkezett, címe szerint a pengőérték megállapításáról és az ezzel összefüggő rendel-
kezésekről. A pengő a koronát váltotta fel, de mint látni fogjuk, később elértéktelenedik, 
ekkor váltja föl a pengőt a forint.

A világháború alatt Németország támogatta szövetségesei ipari fejlődését, mindez nem 
önzetlen célokat szolgált, hiszen hazánk repülőgépeket és tankokat gyártott. Ezzel párhu-
zamosan a külkereskedelmi kapcsolataink beszűkültek.29 A német igények kielégítése 
megterhelte a magyar mezőgazdaságot és állattenyésztést is, ezért 1943-ban beszol-
gáltatási rendeletek láttak napvilágot.30 „1941 szeptemberétől a kenyeret és a lisztet, 
1942 májusától a tejet, 1943 januárjától a húst is jegyre lehetett kapni.”31 Ezt követően elvet-
ték a zsidó emberek vagyonát és nem szerezhettek a továbbiakban mezőgazdasági ingatlant.

Magyarország gazdasága tehát válságba került a világháborúnak köszönhetően, ezzel 
függ össze az is, hogy 1946-től bevezették a pengő helyett a forintot.32 „A magyar hiper-
infláció előzménye a második világháború pusztítása volt, mely az 1926-ban forgalomba 
helyezett új fizetőeszközt, a Horthy-rendszer stabil pengőjét már 1944 végén elindította 
a lejtőn – ekkor a magyar valuta az 1938-as érték huszonhatod részére csökkent – ezt 
azonban messze túlszárnyalta az 1945-ös esztendő, mely az előző évihez képest hatvan-
ketted részre értékelte le a pengőt.”33

Megjegyezzük, hogy átmenetileg az 1946. évi I. törvénnyel visszaáll az alkotmányos-
ság Magyarországon, az ún. köztársasági kisalkotmánnyal. Az alkotmány azonban túl 
rövidre sikeredett, bár demokratikus fordulatot eredményezett, nem tartalmazott a pénz-
ügyi-gazdasági rendre vonatkozó rendelkezéseket.

A következő korszak 1949-től veszi kezdetét, mely társadalmilag, politikailag és 
gazdaságilag is marxista–leninista vonásokat követett. Az előzmények között említ-
hető, hogy a kommunista párt 1947-ben „megnyerte” a választásokat. A szocializmus 
időszakában tervgazdálkodás érvényesült, megszűnt a verseny és a tulajdonformák 
egyenlősége.34 Az alkotmány rendelkezett arról, hogy a Magyar Népköztársaságban a 
termelési eszközök zöme társadalmi tulajdonként az állam, a közületek vagy szövet-
kezetek tulajdonában van.35 Az 1949. évi XX. törvény, az alkotmány rendelkezett a 
Pénzügyminisztérium felállításáról is. A gazdasági életet állami népgazdasági terv ha-
tározta meg, melyet az Országgyűlés alkotott meg, és a Minisztertanács (kormány) biz-
tosította végrehajtását. Helyben a helyi tanács készítette elő a helyi gazdasági tervet és 
költségvetést, és ellenőrizte ezek végrehajtását. A gazdasági tervezéssel összefüggésben 
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az Országos Tervhivatal létrehozására is sor került törvényileg 1947-ben, a népgazda-
sági terv kidolgozására és végrehajtásának ellenőrzésére.36 A Hivatal elnöke a Kormány 
tagja volt. „A törvény alapján a 8530/1947. kormányrendelet állította fel a hároméves 
terv kidolgozására és végrehajtásának ellenőrzésére a Tervgazdasági Tanácsot és az 
Országos Tervhivatalt, utóbbit a miniszterelnök felügyelete alatt… Az 1949. évi XVI. 
törvény a Népgazdasági Tanács felügyelete alá helyezte az Országos Tervhivatalt.”37 
Az Országos Tervhivatal tehát kezdetben a hároméves, majd 1950-től az ötéves terv ki-
dolgozásával foglalkozott, tevékenysége kiterjedt a gazdaság egészére. Megszüntetésére 
1990-ben a rendszerváltáskor került sor, feladatait a Pénzügyminisztérium vette át.38 
Az első ötéves tervről egyébként az 1949. évi XXV. törvény rendelkezett, a második 
ötéves tervről pedig az 1961. évi II. törvény.39

Vessünk egy pillantást a bankrendszer ekkori állapotára is. „Az 1950-es években a 
bankrendszer a következőképpen nézett ki: a Magyar Nemzeti Bank látta el a jegyban-
ki funkciókat, a Beruházási Bank a hosszú lejáratú hitelnyújtás központi szerve lett; a 
Magyar Külkereskedelmi Bankhoz tartoztak a külkereskedelmi forgalommal kapcsola-
tos fizetések; az Országos Szövetkezeti Hitelintézet, a szövetkezetek, a kisipar és a pa-
rasztság bankjaként funkcionált; az Országos Takarékpénztár a lakosság bankjaként mű-
ködött; a Pénzintézeti Központ, és keretében a Magyar Ipari és Kereskedelmi Ellenőrző 
Bankot újjáélesztve létrejött Általános Értékforgalmi Bank, kezelte a magyar állam és a 
magyar állampolgárok külföldi követeléseit, ellátta az államosított, de még teljesen fel 
nem számolt pénzintézetek ügyeinek kezelését, továbbá felszámolási eljárásokat folyta-
tott más területeken is.”40

A szocialista országok egymással is versenyeztek, hogy kit tud jobb gazdasági-
ipari eredményeket felmutatni. Ennek része volt a minisztériumok számának eme-
lése. 1952-ben már nyolc ipari minisztérium volt a számtalan minisztérium közt 
Magyarországon, (Külügyminisztérium, Belügyminisztérium, Honvédelmi minisztéri-
um, Pénzügyminisztérium, Igazságügy-minisztérium, Általános Gépipari Minisztérium, 
Kohászati minisztérium, Középgépipari minisztérium, Bánya- és energiaügyi minisz-
térium, Vegyipari Minisztérium, Könnyűipari minisztérium, Földművelésügyi minisz-
térium, Állami gazdaságok és erdők minisztériuma, Külkereskedelmi minisztérium, 
Belkereskedelmi minisztérium, Élelmiszeripari minisztérium, Begyűjtési minisztérium, 
Építésügyi minisztérium, Építőanyagipari minisztérium, Közlekedésügyi minisztéri-
um, Postaügyi minisztérium, Népművelési minisztérium, Felsőoktatási minisztérium, 
Közoktatásügyi minisztérium, Egészségügyi minisztérium, Helyi ipar minisztériuma) a 
bürokrácia túlburjánzott. Az életszínvonal azonban nem emelkedett, 1945 után 1951-ben 
ismét bevezették a jegyrendszert a lakosság ellátása és a hiánygazdálkodás miatt. Ezzel 
párhuzamosan haladt a magángazdaságok felszámolása és a téeszek kialakítása.41 1968-tól 
új gazdasági mechanizmust hirdetett a Kádár-rendszer, amelynek lényege a háztáji gaz-
daságok meghagyása volt, vagyis egy kis magánföldet a magánosok kezében hagytak. 
Jellemzője volt még, hogy a gazdasági terveket nem bontották le vállalati szintre, hanem 
csak a minisztériumra és a kormányra voltak kötelezőek, az adózott nyereség egy része 
pedig ezután a vállalatoknál maradt.42 Ennek hatására javult az életszínvonal és a mező-
gazdaság helyzete is, azonban Magyarország gazdasága ismét válságba került a hitelfel-
vételek hatására. Ennek kiküszöbölésére Kádár János 1982-ben belépett a Világbankba 
és csatlakozott a Nemzetközi Valutaalaphoz is.43 Ezek a folyamatok vezetnek el a 80-as 
évekhez, amikor a válság már politikai téren is jelentkezik és megérik az emberekben a 
rendszerváltás iránti igény. Ez magával hozza a jogállami szervek és alkotmányos elvek 
megjelenése mellett a piacgazdaság életre hívását, a privatizációt, egyáltalán a gazdasági 
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és a pénzügyi rendszer új alapokra emelését. Ennek a folyamatnak a keretében megtör-
tént az önkormányzatok tulajdoni helyzetének rendezése is, valamint részben az egyházi 
ingatlanok visszaadása.44 Jelenleg az Alaptörvény tartalmazza a gazdaságra vonatkozó 
legfőbb rendelkezéseket, ennek értelmében Magyarország gazdasága az értékteremtő 
munkán és a vállalkozás szabadságán alapszik. Magyarország biztosítja a tisztessé-
ges gazdasági verseny feltételeit.45 A pénzügyi-gazdasági élet legfőbb intézményei a 
Jegybank, az Állami Számvevőszék, a Költségvetési Tanács és a Pénzügyminisztérium.

A Pénzügyminisztériumot végig a rendszerváltás óta megtalálhatjuk a minisztériu-
mok sorában, így 2002 és 2006 között is Pénzügyminisztérium működött az ország-
ban, a Medgyessy- és az első, illetve második Gyurcsány-kormány alatt, 2006-tól is 
Pénzügyminisztérium néven működik, majd 2010-től a minisztérium a Nemzetgazdasági 
Minisztérium elnevezést kapja. 2018-tól, a negyedik Orbán-kormány megalakulásától 
újra van Pénzügyminisztérium. Vezetője Varga Mihály.
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1889. évi XXVIII. törvénycikk a pénzügyi közigazgatás szervezetének változtatásáról
1897. évi XX. törvénycikk az állami számvitelről
1899. évi XXXVI. törvénycikk A koronaértékben való közkötelező számitás behozataláról, az általános érme-

forgalom rendezéséről és a koronaértéknek a jogviszonyra való alkalmazásáról
1909. évi X. törvénycikk a jövedelemadóról
1909. évi XI. törvénycikk a közadók kezeléséről
Forradalmi Kormányzótanács XXVI. rendelete, 1919.ápr.2.
A Magyarországi Szocialista Szövetséges Tanácsköztársaság alkotmánya. (Elfogadta a szövetséges tanácsok 

országos gyülése 1919. junius 23-án.)
1920. évi XVI. törvénycikk a fényűzési forgalmi adóról
1920. évi XXXII. törvénycikk az államkincstár megkárosítására irányuló bűntettekről és vétségekről 

(adócsalásról)
1921. évi XIX. törvénycikk a szivarkahüvely- és szivarkapapir-adóról
1921. évi XI. törvénycikk a gyujtószeradóról
1922. évi XXII. törvénycikk a házadóról és a fényűzési lakásadóról 
1922. évi XXIII. törvénycikk az általános kereseti adóról
1922. évi XXIV. törvénycikk a társulati adóról
1924. évi V. törvénycikk a Magyar Nemzeti Bank létesítéséről és szabadalmáról
A m. kir. közellátásügyi miniszter 1943. évi 130.100. K, M. számú rendelete, egyes termények beszolgáltatási 

határidejének újabb szabályozásáról.
1925. évi XXXV. törvénycikk a pengőérték megállapításáról és az ezzel összefüggő rendelkezésekről
9000/1946. (VII. 28.) ME rendelet a forintérték megállapitásáról és az ezzel összefüggő rendelkezésekről
1947. évi XVII. törvénycikk a hároméves gazdasági tervről
1949. évi XX. törvény a Magyar Népköztársaság Alkotmánya
1949. évi XXV. törvény a Magyar Népköztársaság első ötéves népgazdasági tervéről
1961. évi II. törvény a Magyar Népköztársaság második ötéves népgazdaság-fejlesztési tervéről az 1961. 

január 1-jétől 1965. december 31-ig terjedő időszakra
1990. évi XXX. törvény a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról
https://www.hirmagazin.eu
https://www.arcanum.hu/en/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-pallas-nagy-lexikona-2/m-1120C/

magyar-foldhitelintezet-11477/
https://www.mnb.hu/a-jegybank/informaciok-a-jegybankrol/nemzetkozi-kapcsolatok/a-nemzetkozi-

valutaalap-imf

JEGYZETEK

1 2001–2005 Pénzügyminisztérium, titkárság-
vezető, jogász, 2005–2010 Kormányzati Elle-
nőrzési Hivatal revizor, igazgató-helyettes, 
2010–2014 Belügyminisztérium, Önkormányzati 
Államtitkárság, főosztályvezető, kabinetfő-
nök, 2014–2018 Nemzetgazdasági Minisztérium 

Parlamenti és Adóügyekért Felelős Államtitkári 
Kabinet, főosztályvezető, kabinetfőnök, 2018–2019 
Pénzügyminisztérium, Parlamenti Államtitkári 
Kabinet, főosztályvezető, kabinetfőnök.

2 Megjegyezzük, hogy ekkoriban a kormányt is a 
minisztérium szóval illette a jogalkotó.
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3 A Batthyány-kormány és az áprilisi törvények 
I. rész, https://www.hirmagazin.eu/a-batthyany-
kormany-es-az-aprilisi-torvenyek-i-resz

4 Stipta István: A pénzügyi közigazgatás szervezete 
Magyarországon 1849 és 1883 között, Miskolci 
Jogi Szemle, 8. évf. 1. szám, 2013. https://www.
mjsz.uni-miskolc.hu/files/egyeb/mjsz/201301/4_
stiptaistvan.pdf, 19. és 21. o. (Stipta I. többeket 
idéz ehelyütt: Cieger András: Kormány a mérle-
gen-a múlt században. A kormány helye és sze-
repe a dualizmus politikai rendszerében (1867–
1875). Századvég, 14. évf. 1999. 80–81. o.; 
Mariska 1882. 7. o.; Szente Zoltán: Kormányzás 
a dualizmus korában. A XIX. századi európai par-
lamentarizmus és Magyarország kormányformája 
a kiegyezés után. Atlantisz Könyvkiadó, 2011. /
East-European Non-Fiction sorozat./ 12. o. Az 
előszentesítési jogot is kimondó minisztertaná-
csi határozat olvasható: Iványi Emma (szerk.): 
Magyar Minisztertanácsi Jegyzőkönyvek az 
első világháború korából. Akadémiai Kiadó, 
Budapest, 1960. 531–542. o.)

5 A törvény kimondta, hogy „a pénzügyekben 
felmerülő panaszok elintézésére 1867-ik évi 
márczius 26-án jövedéki törvényszékek neve-
zete alatt felállitott törvényszékek »pénzügyi 
törvényszékek« névvel ideiglenesen továbbra is 
fenhagyatnak. Az első folyamodási pénzügyi tör-
vényszékek száma tizenhatban állapittatik meg, 
és székhelyeik ugyanott lesznek, hol pénzügyi 
igazgatóságok állittatnak.”

6 Tartalmazta, hogy az egyenes adók négy egyenlő 
részben fizetendők, mindig az évnegyed közepéig, 
tehát február, május, augusztus és november 15-éig.

7 A trianoni békéig a Magyarország (Moson és 
Sopron vm.) és Alsó-Ausztria Habsburg örökös 
tartomány között folyó Lajta balparti (ausztriai) 
részén levő föld korabeli elnevezése.

8 Stipta István: i. m. 23. o.
9 „Fényűzési lakásadó alá vonhatók a természetes 

személyeknek olyan lakásai, amelyek a lakást 
használó családi körülményeihez képest a ren-
des szükségletet meghaladó számú helyiségekből 
állanak vagy - a helyiségek számára való tekintet 
nélkül - nagy kényelemmel, fényűzéssel vannak 
kiállítva.”

10 1922. évi XXII. törvénycikk a házadóról és a 
fényűzési lakásadóról 

11 A földhitelintézet már 1863-ban létrejött, 
209 földbirtokos alapította, célja a föld hitel-
képességének biztosítása volt. https://www.
arcanum.hu/en/online-kiadvanyok/Lexikonok-
a-pallas-nagy-lexikona-2/m-1120C/magyar-
foldhitelintezet-11477/ Pallas Nagy Lexikona

12 A későbbiekben módosították a törvényt, lásd 
1922. évi XXI. törvénycikk a földadó kivetésének 
és az ezzel kapcsolatos kérdéseknek újból való 
szabályozásáról.

13 A királyi adófelügyelőket az 1876. évi XV. tc. 
hívta életre, 1.§ „Az egyenes adóügyekre nézve 
a királyi pénzügyigazgatóságokat és királyi adó-
hivatalokat illető működési kör ezen szervezetre 
megy át.” A királyi adófelügyelőket, szolgálati 
rangfokozatuk szerint, a pénzügyminiszter elő-
terjesztésére, Ő Felsége vagy a pénzügyminisz-
ter nevezi ki és mozdítja el. 2.§ Stipta István 
szerint „A közadók kezeléséről szóló 1876. évi 
XV. tc. is Tisza Kálmán azon reformjaihoz tarto-
zik, amelyek során minden állami szempontból 
fontos tevékenységi kört központilag irányított, 
önkormányzati érdekkörtől elkülönített szervekre 
igyekezett bízni. Ebben az esetben az állami köz-
igazgatást a királyi adófelügyelők végezték, akiket 
a közigazgatási bizottság ellenőrzött. A központi 
végrehajtás irányítója a pénzügyminiszter lett…” 
In: Stipta István: A vármegyei szervezet átalakítása 
Tisza Kálmán miniszterelnöksége idején, ACTA 
UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS DE ATTILA 
JÓZSEF NOMINATAE ACTA JURIDICA ET 
POLITICA, Tomus XLVI. Fasciculus 5. Szeged, 
1995. http://acta.bibl.u-szeged.hu/37735/1/
juridpol_046_fasc_005.pdf, 6. o.

14 Az illetékkiszabási hivatalokat korábban az 1875. 
évi XXV. törvénycikk a bélyeg, illetékek és dí-
jak tárgyában hozta létre, eszerint: „az illetékek 
megszabásával, mely eddig a királyi adóhivatalok 
által teljesittetett, jövőre a királyi illeték-kiszabási 
hivatalok bizatnak meg, melyeknek végzései 
a kerületi pénzügyigazgatósághoz, s onnét a 
pénzügyministerhez felebbezhetők.” 2.§.

15 1876. évi VI. tc. 1.§ A közigazgatási bizottság 
tagjai: a főispán - a fővárosban a főpolgármester 
- az alispán, illetőleg a polgármester, a főjegyző, 
a fővárosban e helyett az 1-ső alpolgármester, a 
tiszti ügyész, az árvaszék elnöke, illetőleg a hol 
külön elnök nincsen, a közgyűlés által kijelölendő 
tagja, a főorvos, a királyi adófelügyelő, a királyi 
államépítészeti hivatalnak a törvényhatóságban 
lévő első hivatalnoka, a tanfelügyelő, a királyi 
ügyész, a posta és távírdai kerület igazgatója. A 
fővárosban tagja ezenkívül a fővárosi államrend-
őrség főkapitánya és a másod alpolgármester.

16 Stipta István (2013): i. m. 24. o. és Lukács Béla: 
A magyar pénzügyi igazgatás története. Pesti 
Napló, 24. évf. 100. sz. 1873. május 1.

17 2.§.
18 Zsugyel János: Wekerle Sándor életművéről, 

Polgári Szemle, 2009. augusztus – 5. évfolyam, 
4. szám, https://polgariszemle.hu/archivum/48-
2009-augusztus-5-evfolyam-4-szam/338-
wekerle-sandor-eletmuverol

19 Botos János: Pénzintézetek az értékálló és az 
inflálódó korona éveiben, https://mek.oszk.
hu/02100/02185/html/371.html, 655–670. o.

20 Botos János: i. m.
21 15.§.
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22 1922. évi XXIII. törvénycikk az általános kereseti 
adóról.

23 Dr. Juhász István: A Trianont követő stabilizációs 
kísérletek – 2. rész, 2016. november 25. https://
ado.hu/ado/a-trianont-koveto-stabilizacios-
kiserletek-2-resz/

24 A Magyarországi Szocialista Szövetséges 
Tanácsköztársaság alkotmánya. (Elfogadta a szö-
vetséges tanácsok országos gyülése 1919. junius 
23-án.)

25 1920. évi XVI. törvénycikk a fényűzési forgalmi 
adóról

26 Lásd erről a korszakról dr. Juhász István: A 
Trianont követő stabilizációs kísérletek – 1. rész 
c. írást, https://ado.hu/ado/a-trianont-koveto-
stabilizacios-kiserletek-1-resz/ 2016. nov. 18.

27 1921. évi XI. törvénycikk a gyujtószeradóról és 
1921. évi XIX. törvénycikk a szivarkahüvely- és 
szivarkapapir-adóról és A Trianont követő stabili-
zációs kísérletek – 1. rész.

28 Dr. Juhász István: A Trianont követő stabilizációs 
kísérletek – 2. rész, 2016. november 25. https://
ado.hu/ado/a-trianont-koveto-stabilizacios-
kiserletek-2-resz/

29 A korszak leírásáról lásd Barta Róbert: Gazdaság, 
társadalom, életviszonyok, A Horthy-korszak, In: 
Magyarország a XX. században, mek.oszk.hu, https://
mek.oszk.hu/02100/02185/html/33.html, 24–76. o.

30 A m. kir. közellátásügyi miniszter 1943. évi 
130.100. K, M. számú rendelete, egyes ter-
mények beszolgáltatási határidejének újabb 
szabályozásáról.

31 Barta: i. m. Gazdaság, társadalom, életviszonyok.
32 9000/1946. (VII. 28.) ME rendelet a forint-

érték megállapitásáról és az ezzel összefüggő 
rendelkezésekről

33 Tarján M. Tamás: 1946. július 10. Világrekordot 
dönt a magyar infláció, Rubiconline, http://www.
rubicon.hu/magyar/oldalak/1946_julius_10_
vilagrekordot_dont_a_magyar_inflacio/

34 Szigorúbban büntették a tulajdon elleni bűn-
cselekményeket abban az esetben, ha az állami 
tulajdon ellen követték el.

35 Kimondta azt is, 5.§ hogy „A Magyar 
Népköztársaság gazdasági életét állami nép-
gazdasági terv határozza meg. Az államhatalom 
a társadalmi tulajdonban levő vállalatokra, az 
állami bankrendszerre, a mezőgazdasági gép-
állomásokra támaszkodva irányítja és ellenőrzi 
a népgazdaságot a termelőerők fejlesztése, a 
közvagyon növelése, a dolgozók anyagi és 
kulturális színvonalának állandó emelése és az 
ország véderejének fokozása érdekében.”

36 1947. évi XVII. törvénycikk a hároméves gaz-
dasági tervről.

37 Mikó Zsuzsanna: Államszervezet és közigaz-
gatás Magyarországon 1945-től napjainkig, 
Dialóg Campus, Bp., 2017.https://kti.uni-nke.
hu/document/vtkk-uni-nke-hu, 28. o.

38 1990. évi XXX. törvény a Magyar Köztársaság 
minisztériumainak felsorolásáról.

39 1990-ben a 7. ötéves terv zárult le.
40 Botos János: Hitelintézetek a II. világhábo-

rú után, in: Magyarország a XX. században, 
https://mek.oszk.hu/02100/02185/html/385.
html, 655–670. o.

41 Erről több film is készült, pl. a Dúvad (1961) 
és a Felmegyek a miniszterhez (1961) című 
filmek.

42 Verbászi Beáta: A rendszer tragédiája, Az 1968-
as gazdasági reform előzményei, beindítása és 
kudarca, epa.oszk.hu. 114–116. o.

43 „A nemzetközi monetáris rendszer központi 
intézményét a nemzetközi pénzügyi együtt-
működés és az árfolyam stabilitás elősegítése, 
a gazdasági növekedés fokozása és a magas 
szintű foglalkoztatás megteremtése céljából 
alapították, illetve nem kis részben azért, hogy 
átmeneti pénzügyi segítséget nyújtson fizetési 
mérleg problémákkal küzdő tagországainak.” 
https://www.mnb.hu/a-jegybank/informaciok-
a-jegybankrol/nemzetkozi-kapcsolatok/a-
nemzetkozi-valutaalap-imf

44 Ezek a folyamatok külön tanulmányt igényel-
nek jelentőségüknél fogva.

45 Alaptörvény, M) cikk.


