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Az adózás története

dr. Juhász István

Néhány idézet

Az adóbevételek előteremtése olyan, mint a 
libatolltépkedés:
� minél több tollra akarunk szert tenni,

� minél kevesebb sziszegéssel.

Colbert
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Néhány idézet

Két biztos dolog van az életben:
� a halál és
� az adózás.

Einstein

Néhány idézet

Az adó olyan befizetés, amely a 
társadalom működésének az ára. 
Nincs olyan ismert civilizáció, 
amiben ne lenne (lett volna) adózás.

Adams



3

Ókor
Mezopotámia, Babilon
� templomgazdaságok:  állattartás, halászat, más termény-

előállító tevékenységek után

� Hamurabi már törvényben szabályozta az adósok büntetését

� adósrabszolgaság

Asszír és perzsa birodalom
� legyőzött és meghódított népekre kivetett adók

� Dareiosz

Ókor
Egyiptom
� írnokok
� aratási adó
� legyőzött népek ajándékot (adót) visznek a fáraónak 

Görögök
� minden polgárra vonatkozó adózás nem volt 
� leigázott városállamok lakóinak adóztatása
� közvetett adók (például vámok)
� az athéni polgárok munka- és szolgáltatási ügyleteit és a nem 

athéniakat (utóbbiakat lényegesen nagyobb mértékben) terhelő
adók
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Ókor
Római Birodalom
� egységes adózási rendszerek
� adóslistán tartották számon az adózó állampolgárokat
� vagyonbecslés alapján, az adókulcs 1-2 %-os volt
� adóbérlők
� Augustus császár adóreformja

� összeíratta az impérium lakosságát
� örökösödési adó bevezetése (mértéke 5 százalék)
� állami hatóságok vették át az adók összegyűjtését
� az általános forgalmi adó (amit az áruk eladása után számítottak fel) 

1 (egy!) százalék volt, kivéve a rabszolgák kereskedelmét, amire 4 
százalékot számítottak fel 

Korai középkor
� királyi birtokok jövedelmei

� tized

� egyházi kilenced, ami tkp. a kilencedik tized

� sójövedelem (harmincad)

� katonaság részére nyújtott kötelező

szolgáltatások: szállásadás, étkeztetés (portio), 
hadba szállítás (forspont)
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Középkor
� Magna Charta, Aranybulla
� Károly Róbert adóreformja

� pénzrendszer megszilárdítása
� kapuadó

� Mátyás király
� nincsteleneket kereseti vagy fejadóra kötelezték
� a jobbágyoktól kapuadót, később füstpénzt szedtek, megemelték a hadiadót
� fekete sereg létrehozására és fenntartására külön adót szedtek: subsidium

� Török hódoltság
� kétszeres, háromszoros adózás (harádzs a szultánnak, kapuadó a királynak, 

a robotot sokszor duplán teljesítették) 
� fejadó
� emberadó

Egy idézet

„Óva intelek attól, 
hogy uralkodásod az 
adók beszedésében 
merüljön ki!”

(Kasztíliai Izabella 
végrendeletéből)
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Újkor
� pénzben való megváltás általánossá válása
� általános adókötelezettség
� a mai értelemben vett forgalmi adó, és jövedelemadó

megjelenése
� gazdaságpolitikai (ennek részeként az adózással is 

foglalkozó) elméletek: Colbert, Smith, Ricardo, Marx
� munkásosztály és érdekérvényesítési törekvései
� az állam egyre nagyobb szerepet vállalt (kellett, hogy 

vállaljon) a társadalmi újraelosztásban
� a központi hatalom adóbevételeit növelni kellett

Magyarország az 1600-as 1700-as években
� megmerevedett rendszerek (török 

hódoltság, nemesi adómentesség)
� porták ismételt összeírásai, dika, rovás
� az Ónodi országgyűlés (1707) elfogadta az 

általános adófizetésről szóló törvényt
� új adó az állandó hadsereg fenntartására 

(1715)
� az 1767-es Úrbéri rendelet szabályozta a 

robot és egyéb szolgáltatások mértékét (a 
földet akarta az adózás alapjává tenni, de 
ezt a nemesi kiváltságokkal élők nem 
hagyták, így az adóreformot sem tudták 
végigvinni)
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Reformkor
� Bezerédj István
� Széchenyi: Adó és két garas
� Kossuth: cikkek a Pesti Hírlapban a közteherviselés 

szükségességéről
� 1848: 6. pont Közös teherviselést!
� 1848. évi VIII. törvénycikk: kimondja az általános és 

egységes adókötelezettséget
� 1849. évi VII. törvénycikk az adókról: bevezette a 

földadót, a házadót, a keresetadót, a pálinkaadót, az 
italmérési adót és a távolléti adót 

Magyarország a szabadságharc 
leverése után

� 1849 után a bécsi kormány Magyarországot is az osztrák 
adórendszer alá vonta, és ennek következtében egyre több új 
adófajta jelent meg

� Ferenc József 1849. október 20-án nyílt parancsba adta a 
korábban forradalmi követelésként megfogalmazott közös 
teherviselést.

� felmérték a földek jövedelemtermelő képességét, ez alapozta 
meg – osztrák mintára – a kataszterek szerint számított földadó
bevezetését

� 1850-es adóreform: a fogyasztási adó mellé (szesz, bor, cukor, 
húsadó) bevezették a közvetlen, vagy egyenes adókat: földadó, 
házadó, személykereseti és jövedelemadó. Bevezették a 
tőkekamatadót, a vállalati adót. Úgynevezett fényűzési adót 
róttak ki a cselédtartás, a kocsi- és lótartás, a tekeasztalok és a 
játéktermek után. 
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Magyarország a Kiegyezés után
� Az adók két csoportra oszthatóak: egyenes adóként funkcionált a földadó, a 

házadó, a jövedelem- és személyes kereseti adó, közvetett adó terhelte a 
szesz, a bor, a sör, a hús és a cukor termelését, forgalmazását. Kereseti adót 
vetettek ki a cselédekre, a napszámosokra, az ipari munkásokra. A 
legalacsonyabb keresetűekre adóminimumot állapítottak meg.

� Modernkori adózásunk alapját a földadózás egységes és mindenkire 
kiterjesztett alkalmazása jelentette (1875. évi VII. törvény az egységes 
földnyilvántartásról, kialakult az ún. kataszteri nyilvántartás).

� Új adónemek az 1880-as évek végétől: például a vadászfegyver, a lótartás, 
a játékasztalok, a cselédtartás utáni fizetési kötelezettségek.

� Magyar Királyi Adóhivatalok kiépítése
� Wekerle Sándor: pénzügyminiszter lett az 1880-as évek végétől, majd nem 

sokkal később miniszterelnökké választották
� államháztartási reform (sufficit!)
� adóreform: az adórendszerünk átalakítása (1909. évi V-XII. 

törvénycikkek)
� Az I. világháború megakadályozta ezek érdemi kiteljesedését.

Magyarország az I. világháborút 
követően

� I. és II. . vagyonváltságról szóló törvények:
� 1921. évi XV. Törvénycikk a betétek, a folyószámlakövetelések és a 

természetben elkülönítve őrzött készpénzletétek, továbbá a belföldi 
részvények és szövetkezeti üzletrészek, a külföldi pénznemek és a 
külföldi értékpapírok vagyonváltságáról

� 1921. évi XLV. Törvénycikk az ingatlanok, a felszerelési tárgyak, 
az árúraktárak, az ipari üzemek és egyéb jószágok 
vagyonváltságáról (röviden)

� 1922. évi adótörvények
� A változó társadalmi-gazdasági helyzetnek megfelelően szükségessé

vált jogszabályok.
� híven követik Wekerle hosszú távú elgondolásait
� szinte változtatások nélkül fennmaradtak egészen a II. világháború

kezdetéig, sőt egyes részeiben 1948-ig  (havi 200 pengő fix-szel,,,)
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A Magyar Népköztársaság és az 
adóügy

� az 1950-es évektől az 1970-es évek végéig egy elvileg „adók 
nélküli” társadalom megvalósítására törekedtek

� új gazdasági mechanizmus(1968):
� tsz-ek tevékenységi körei kiszélesedhettek
� egyre több ipari vállalkozást indítottak be
� megjelentek a szolgáltatást és termékértékesítést végző, vagy éppen 

ipari termelést bonyolító ún. melléküzemágak
� nyereségadó, a termelési adó, az illetményadó, az eszközlekötési 

járulék, a szövetkezetek jövedelemadója, a földadó, a gépjárműadó, 
az erdőhasználati járulék,  központosításra kerülő amortizáció

� a kisipari és magánkereskedelmi tevékenységet folytatók, az önálló
szellemi foglalkozásúak, a háztáji és kisegítő gazdaságokban 
dolgozók általános jövedelemadót (max. 75 %) fizettek (a forgalmi 
adó mellett)

� állami vállalati „pótbefizetések”

Azok a 80-as évek
Az enyhülés, a rendszerváltozás 
gazdasági keretfeltételeinek kialakulása:
� gmk, vgmk
� központi keresetszabályozások 

visszaszorulása
� egyéni keresettömeg szabályozás
� keresetnövekmény szabályozás
� központi keresettömeg szabályozás
� központi átlagkereset szabályozás
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Az ADÓREFORM
Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (1987. VII. 1.)
Adóreform (1988. I. 1-, Kupa Mihály, Medgyesy Péter, 
Hetényi István)
� 1987 bérbruttósítás
� személyi jövedelemadó, társasági adó, általános forgalmi adó, 

jövedéki adó, vámok, illetékek, társadalombiztosítási 
befizetések, „kis adók” (munkaadói járulék, munkavállalói 
járulék, rehabilitációs hozzájárulás, szakképzési hozzájárulás, 
kulturális járulék, környezetterhelési díj, játékadó stb.)

� 1991:
� helyi adózásról szóló törvény 
� adózás rendjéről szóló törvény

Köszönöm a figyelmet!


