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Az ellenzék által bemutatott személyi jövedelemadózási terv orvosolná a  
munkát terhelő adózás hazai gyakorlatának azt a vonását, hogy  a lineáris adó 
miatt az alacsony jövedelmű gyerektelenek adó terhelése nemzetközi 
összevetésben igen magas.  
Az ellenzéki javaslattal az  alacsony jövedelműek jól járnának,   a többiek 
adóterhe ugyanennyi maradna. Cserébe a költségvetésnek több százmilliárd 
forintnyi bevételkiesésre kell megoldást találnia. 

  
A bemutatott elképzelés lényege: marad a 15%-os szja-kulcs, de egy 
adójóváírást vezetne be az ellenzék, ami biztosítja a minimálbér 
adómentességét. Az adójóváírás nem járna mindenkinek, minél magasabb 
valakinek a jövedelme, annál kevesebbet kapna belőle, a minimálbér 
másfélszeresénél (a jelenlegi helyzetben 300 ezer forintnál) pedig teljesen 
elfogy, vagyis akik ennél többet keresnek, teljes jövedelmük után lineárisan 
15%-os adót fizetnek. A különbséget mutatja az alábbi tábla: 

 
 

 

  

 

Bruttó bér  
 Nettó bér 
adójóváírással  

 Nettó bér 
most   Többlet  

  200 000    163 000            133 000      30 000  

  210 000    166 650            139 650      27 000  

  220 000    170 300            146 300      24 000  

  230 000    173 950            152 950      21 000  

  240 000    177 600            159 600      18 000  

  250 000    181 250            166 250      15 000  

  260 000    184 900            172 900      12 000  

  270 000    188 550            179 550        9 000  

  280 000    192 200            186 200        6 000  

  290 000    195 850            192 850        3 000  

  300 000    199 500            199 500               -    

    



Ahogy az a táblán  is látszik, a minimálbéresek számlájára az ellenzéki 
adótervekkel több pénz kerülne fizetésnapon havonta 30 ezer forinttal, hiszen 
a minimálbér 15%-os szja-terhelése ennyi, ez alól mentesülne a minimálbéres. 
Így a legkisebb adható kereset nettója (a 2022-es járulékterhekkel is számolva) 
133 ezer forintról 163 ezer forintra emelkedne.  Az ismert paraméterekből 
kiszámítható, hogy a bruttó jövedelemben 10 ezer forintot lépegetve felfelé 3 
ezer forinttal csökken az adójóváírás. Így például a 260 ezer forintos garantált 
bérminimumnál („szakképzett minimálbér”) már csak 12 ezer forint 
adójóváírás jár, így a nettó kereset (kerekítve) 185 ezer forint lenne a mostani 
adótábla alapján járó 173 ezer forint helyett. 

Az alábbi ábra azt mutatja meg, hogy forintban és százalékosan (a mostani 
nettó bérhez viszonyítva) mennyivel növekedne az adózott jövedelem a 
minimálbér és annak másfélszerese (200 és 300 ezer forint) között. 

 

 
Az adójóváírás fentiek szerinti bevezetése  egyfajta kedvezmény degressziót 
jelent, mivel  a jövedelem növekedésével párhuzamosan csökken az 
adókedvezmény mértéke, miközben maga az adó a kedvezményes  bér sávban 
valamennyi bérszinten még így is kisebb maradna, mint jelenleg. 



 
 

Érdemes megjegyezni, hogy a mostani, teljesen lineáris szja is tartalmaz egy 
sajátos kedvezmény degressziót, hiszen a  gyerekek után járó adókedvezmény   
az átlagos adóterhelést az alacsonyabb jövedelműeknél nagyobb arányban 
csökkenti. 

Ez a sajátosság rávilágít még  egy fontos kérdésre: az  adómentesség / 
adócsökkentés    korlátozza, hogy adókedvezménnyel ösztönözzön az állam 
bizonyos tevékenységeket (pl. gyerekvállalás, megtakarítás stb.), hiszen nincs 
miből levonni a kedvezményt. A legnagyobb ilyen adókedvezménnyel, a 
gyerekek után járó támogatással is ez a helyzet: ha a minimálbér környéki 
jövedelmek adója alacsony, akkor a gyerekesek és gyerektelenek adózása 
közötti különbség csökken, illetve ebben az esetben a gyerekvállalást 
elsősorban nem  adókedvezménnyel, hanem például a családi pótlék 
emelésével lehet további támogatásban részesíteni. 

A kérdőjelek 

A fentiekből tehát kiderült, hogy az ellenzék adóelképzeléseivel senki sem 
adózna többet, vagyis célzott adócsökkentésről van szó, nem 
jövedelemátrendezésről. Ennek vesztese egyértelműen a költségvetés, vagyis 
az államnak kevesebb pénze lesz a feladatai ellátására. A kiesés 
nagyságrendileg néhány százmilliárd forint lehet, ennél pontosabb becslést 
akkor lehetne tenni, ha például tudnánk, hogy az adókedvezmények közül 
mennyit vált ki az adójóváírás.   

Az elfogyó adójóváírásnak viszont van egy érdekes (és vitatott) hatása. 
Nevezetesen, a 200 és 300 ezer forint közötti jövedelemnövekedést  erősen 



adóztatja,  ugyanis   minden  havi 10 ezer forint jövedelemnövekedést  3000 
forinttal kevesebb adókedvezmény  illet. Nem arról van   szó,  hogy a teljes  
adóterhelés nagyobb lenne, sőt a 300 ezer ft alatti bérsávokban a bruttó 
bérek nettója nagyobb  lesz az ellenzéki javaslat alapján. Ám, amikor  a  
munkáltató az aktuális  béremelés többlet költségét mérlegeli akkor, a relatív 
többlet költség emelkedni fog a mostanihoz képest. Ha pl.  a munkaadó a 
dolgozó havi nettó 170 ezer forintos fizetését nettó 200 ezer forintra kívánja 
emelni, akkor ennek a többlet bérköltsége (nettó bér, szja, munkavállalói 
járulék és munkáltatói szocho) jelenleg  havi 50 000 ft, míg  az ellenzéki 
rendszerben - az elfogyó adójóváírás következtében   - a többlet költség  havi   
90 ezer forintra nő (miközben  az azonos nettó bérekhez tartozó  bérköltség  
abszolút nagysága az alacsonyabb bérsávokban a  mostani adókulcsokkal 
számítotthoz képest kisebb lesz, és a 300 ezer ft felettiekben sem fog 
emelkedni). 

A vállalkozó azonban a relatív bérköltség nagyobb arányú emelkedése miatt  
szívesebben nyúlhat a zsebbe fizetés módszeréhez, ami gazdaság szürküléséhez 
vezet. Emellett a munkavállaló oldaláról is    a többletteljesítmény 
visszafogására ösztönözhet, ha a munkavállaló azzal szembesül, hogy az extra 
munkának romlik  a nettó jövedelemben mért többlet hozama. 

 
 


