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A „közpénzek” fogalmának értelmezése  
az Alaptörvény tükrében

Az Alaptörvény „Közpénzek” cím alatt kimondja, hogy „a közpén-
zekkel gazdálkodó minden szervezet köteles a nyilvánosság előtt elszá-
molni a közpénzekre vonatkozó gazdálkodásával. A közpénzeket és a 
nemzeti vagyont az átláthatóság és a közélet tisztaságának elve szerint 
kell kezelni. A közpénzekre és a nemzeti vagyonra vonatkozó adatok 
közérdekű adatok.” 

A dolgozat a „közpénzügyek” és a „közpénzek” fogalmát értelmezi 
történeti, alkotmányjogi és pénzügyi jogi szempontból. Tekin-
tettel van az Alaptörvénynek arra az előírására is, hogy az Állami 
Számvevőszék ellenőrzi a központi költségvetés végrehajtását, az 
államháztartás gazdálkodását, az államháztartásból származó 
források felhasználását és a nemzeti vagyon kezelését. 
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Interpretation of the Concept  
of „Public Finance” in the Light  
of the Fundamental Law of Hungary

The Fundamental Law declares in the chapter of Public Financ-
es, that „every organisation managing public funds shall be obliged to 
publicly account for its management of public funds. Public funds and 
national assets shall be managed according to the principles of trans-
parency and the purity of public life. Data relating to public funds and 
national assets shall be data of public interest.” 

The study interprets the concept of the public finances and the 
public funds from historical, constitutional and financial perspec-
tive. The study takes into consideration that provision of the Fun-
damental Law which declares that „the State Audit Office shall audit 
the implementation of the central budget, the management of public 
finances, the use of funds from public finances and the management of 
national assets.”
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Központi adók aránya  
– nemzetközi kitekintésben
A magyar adórendszer általános bemutatása uniós  
és nemzetközi összehasonlítással

A tanulmányban elemzem a központi adók arányát Magyarorszá-
gon, valamint a magyar szabályozás helyét meghatározom az uniós 
és a nemzetközi viszonylatban. A központi adókat a gazdálkodó 
szervezetek befizetéseire, a lakosság befizetéseire és a fogyasztás-
hoz kapcsolódó adókra bontva szemléltetem. A tanulmányban ál-
láspontom szerint alátámasztásra kerül, hogy az adószerkezetben 
a központi adók aránya átalakult, amely folyamat egybe esik az 
uniós és nemzetközi trendekkel, elvárásokkal. Mindezek alapján 
álláspontom szerint az adórendszer tekintetében további változtatá-
sok nem indokoltak, hanem a jelenlegi adóstruktúra hatékonyabb 
beszedése érdekében szükséges intézkedéseket bevezetni. Ennek 
mentén a kiszámítható adórendszer következtében további verse-
nyelőnyöket lehet elérni, és a szolgáltató adóhatóság, adóigazgatási 
eljárások felé való elmozdulás az adókulcsok csökkentése mellett is 
azonos adóbevételek elérését eredményezheti.
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The rate of the taxes in international dimension
The general analysis of the Hungarian tax system with 
European and international comparing

The paper analysis the central taxes in Hungary and the position 
of the Hungarian tax system in European and international di-
mension. According to the paper, the central taxes come from the 
companies, people and consumption. In my opinion, the paper de-
scribe that the Hungarian tax system changed after 2010 which is 
similar as the taxation trend in the Europe and world. Currently, 
the structure of the Hungarian tax system is appropriate, so further 
changing is not necessary. The new goal is to create a predictable 
tax system which results competitive advantage for Hungary, and 
to build a provider tax authority. These issues could increase the 
revenues with decreasing of the tax rates.
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A Kúria kibontakozó gyakorlata  
a települési adóval kapcsolatban

A települési önkormányzatok adó-megállapítási hatáskörét öt helyi 
adót magában foglaló zárt lista korlátozta 2014-ig. A helyi adózta-
tás nyílt listás megoldását 2015-ben vezették be Magyarországon. 
Eszerint a képviselő-testület olyan települési adókat vezethet be, 
amelyeket más törvény nem tilt. Két általános korlát határolja be 
az új adó-megállapítási hatáskört. A települési adónak nem lehet 
alanya állam, önkormányzat, szervezet és vállalkozó. Az önkor-
mányzat települési adót bármely adótárgyra megállapíthat, feltéve, 
hogy arra nem terjed ki törvényben szabályozott közteher hatálya. 
Ez a tanulmány a települési adók elemzésével foglalkozik a Kúria 
legutóbbi döntéseinek tükrében, amelyek az előbbi korlátokat értel-
mezik normakontroll eljárásban.
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Evolving case law of the Curia  
as to the municipal tax

Municipalities’ power to impose taxes were confined by a closed 
list containing five local taxes until 2014. Open-list approach to 
local taxation introduced in 2015 in Hungary empowers the repre-
sentative body of municipalities to impose municipal taxes that are 
not prohibited by any other act. There are two general limits to the 
new power to tax. Taxable person shall exclude the State, any local 
governments, organizations and entrepreneurs. Municipalities may 
levy municipal tax on any basis of assessment, provided that it is 
not covered by public duties. This article is about analyzing the mu-
nicipal taxation in the light of recent cases of the Curia of Hungary 
that interprets the former limitation in judicial review.
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Az egyházak és az egyházi intézmények 
finanszírozása Magyarországon

A tanulmány az állam és egyház elválasztásával, finanszírozási kérdé-
sekkel, valamint a vallásszabadsággal kapcsolatos, az Alaptörvény-
ben és más jogszabályokban található szabályozást tekinti át. 1990 
óta az állam és az egyház különváltan működik. Az Alaptörvény 
VII. cikke szerint az állam és a vallási közösségek a közösségi cé-
lok elérése érdekében együttműködhetnek. Az együttműködésben 
részt vevő vallási közösségek bevett egyházként működnek. A bevett 
egyházaknak a közösségi célok elérését szolgáló feladatokban való 
részvételükre tekintettel az állam sajátos jogosultságokat biztosít.

Habár az állam vallási kérdésekben semleges, a vallásszabadság 
érvényesülése érdekében anyagi eszközökkel is támogatja az egy-
házakat. A tanulmányban az egyházak anyagi forrásai, a részekre 
nyújtott közvetlen és közvetett állami támogatások kerülnek be-
mutatásra.  
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The Finance of the Churches  
and its Institutions in Hungary

The study focuses on the provisions of the Fundamental Law of Hun-
gary and other Acts in connection with the relationship between the 
State and the Church, the freedom of religion and financial matters.  
From 1990, the State and the Church operates separately. According 
to the VII Article of the Fundamental Law, the State and religious 
communities may cooperate to achieve community goals. The re-
ligious communities participating in such cooperation operates as 
established churches. The State shall provide specific privileges to 
established churches with regard to their participation in the fulfil-
ment of tasks that serve to achieve community goals.  

However the State is neutral in matters of religion, the State pro-
vides also financial support to the Churches in order to ensure the 
realization of the right to freedom of religion. The study presents 
the financial resources of the Churches that can be provided by the 
State directly and indirectly.


