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Az Állami Számvevőszék küldetése, hogy szilárd szakmai alapokon álló, értékteremtő ellenőrzéseivel 
előmozdítsa a közpénzügyek átláthatóságát, rendezettségét, járuljon hozzá a „jó kormányzáshoz”. Ennek 
érvényesítése érdekében az ellenőrzés mellett fokozott hangsúlyt kap az elemzéseivel is támogatott ta-
nácsadó szerepe.  

A COVID-19 járvány a gazdaságra súlyos terheket ró, aminek következtében szükségessé vált egyes 
ágazatok esetében a munkabérek utáni közterhek elengedésével, illetve csökkentésével kapcsolatos jog-
szabályok megalkotása. A munkabéreket terhelő közterhek nemzetgazdasági szerepe jelentős, ugyanakkor 
a pandémia miatti közteher elengedés a költségvetési bevételek csökkenését is okozta. 

A kockázatelemzési feladatokért felelős szervezeti egység a munkabéreket terhelő közterhek közpénz-
ügyi jelentőségére tekintettel a KI-28592/2021/1. nyilvántartási számú számvevői munkaanyagban téma-
ként felvetette, majd a KI-20768/2021/1. nyilvántartási számú számvevői munkaanyag alapján döntés 
született arról, hogy kerüljön sor a munkabéreket terhelő közterhek lehetséges kimeneteleit bemutató 
rapidelemzés készítésére, amely bemutatja a munkabéreket terhelő közterhekre vonatkozó szabályozáso-
kat, valamint a közterhek csökkenésének gazdasági hatásait.  

Az EUROSTAT 2021. márciusában publikált adatai szerint 2020-ban az előző év azonos időszakához vi-
szonyítva Magyarországon az óránkénti nem bérjellegű munkaerőköltségek az előző év azonos időszaká-
hoz viszonyítva mérsékelten nőttek. Az EUROSTAT értékelése szerint az Európai Unióban 2020-ban Magya-
rországon volt a harmadik legmagasabb a munkaerőköltség adóéke (43,6%).  

Az elemzés bemutatja, hogy a 2020-ban bevezetett közteher-csökkentő intézkedéseket, értékeli a nem 
bérjellegű munkaerőköltségek növekedését. Ezen túlmenően azt is, hogy mit jelentene, amennyiben a 
magyar adóék az EU átlagának, vagy Szlovákia adóéke értékére módosulna. Az elemzés a témában nyilvá-
nosan elérhető, 2019. és 2020. évi adatokat használta fel, illetve amennyiben az adott résztéma elemzése 
megkívánta kitekintett az ezen időszakot megelőző évekre is.  
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A munkaerővel kapcsolatos ráfordítások alakulásának vizsgálata fontos információt jelent a gazdálko-
dók számára. A munkaerőköltség a munkaerő árát, az alkalmaztatás költségét jelenti, magában foglalja 
mindazt a kötelezettséget, ami munkáltatót terheli a munkaerő alkalmazásával kapcsolatban. Ennek nagy-
ságrendje, alakulása jelentősen befolyásolja a vállalkozások működését, gazdálkodását, döntéseit. A mun-
kabérek változása, reálértéke hatással van a magánszemélyek, munkavállalók életére, fogyasztására, meg-
takarításaira. Mindezeken át hatással van Magyarország gazdasági növekedésére és versenyképességének 
alakulására is. 

Az EUROSTAT értékelése szerint 2020-ban az óránkénti munkaerőköltségen belül a nem bérjellegű 
munkaerőköltségek Magyarországon – az európai uniós átlaghoz hasonlóan – kis mértékben emelkedtek 
2020. év egyes negyedéveiben az előző év azonos időszakához viszonyítva.  

Ez az emelkedés a COVID-19 járvány miatti gazdasági visszaesés, a veszélyeztetett ágazatok számára 
nyújtott adó- és járulékfizetési kedvezmények ellenére következett be. Ennek alapvető oka, hogy 2020-ban 
a hazai gazdaság jó eredményeket ért el a családok jövedelmének megvédésében: Magyarországon az 
átlagbér növekedése harmadik helyezést ért el az Európai Unión belül. Ennek pozitív hatását növelte, hogy 
a magyar munkanélküliségi ráta 2020 végén a negyedik legalacsonyabb volt. A munkát terhelő adók csök-
kenése szintén a harmadik helyezést érte el az Európai Unión belül, a szociális hozzájárulási adó két száza-
lékpontos mérséklése által. (MNB, 2021.) 

Az adóék az adó- és járulékterhek arányát méri a munkaerőköltségen belül, azt mutatja meg, hogy a 
munkaerőköltség hány százalékát vonja el az állam. 2016 óta a magyar adóék 48,3%-ról 43,6%-ra csökkent, 
a szociális hozzájárulási adó mértékének összesen 11,5 százalékpontos csökkenésének köszönhetően. 
Mindez összhangban van a kormány a munkát terhelő adók csökkentésére, egyszerűsítésére irányuló adó-
politikájával.  

A versenyszférával 2016-ban kötött megállapodás alapján, a 2019. évet követően négy alkalommal 2-2 
százalékponttal kerül csökkentésre a szociális hozzájárulási adó mértéke, amennyiben az egyes években a 
versenyszféra 6-6 százalékpontos reálkereseti növekedést ér el. A 2019-es, 2020-as évet érintő adómérték 
csökkentések megtörténtek. A 2021. és 2022. évi további csökkentések várhatóan tovább mérséklik a 
munkaerőköltség adóékének mértékét. 

Azonban ahhoz, hogy az adóék mértéke megközelítse az Európai Unió 27 tagállamának átlagát, vagy 
Szlovákia adóék adatát további adómérték csökkentések szükségesek. A legcélszerűbb ehhez a személyi 
jövedelemadó kulcsának csökkentése, amelynek mértéke 2016 óta nem változott, 15%. Számításaink sze-
rint a várható szociális hozzájárulási adómérték csökkentés mellett néhány százalékos személyi jövede-
lemadó kulcs csökkentéssel a magyar adóék 40% alá tud csökkenni.  

A személyi jövedelemadó csökkentése kedvezően járulna hozzá Magyarország versenyképességének 
javításához. Az adómérséklés nettó béremelkedést, magasabb elkölthető jövedelmet, fogyasztásnöveke-
dést és a munkaerő-kínálat bővülését eredményezi. Kedvezően befolyásolja a gazdasági növekedést, a 
fogyasztási adóbevételi többlet pedig ellensúlyozza a személyi jövedelemadó csökkentéséből származó 
költségvetési bevételkiesés egy részét. Az adó mértékének csökkentése hozzájárul az adóelkerülés csök-
kentéséhez ezáltal a gazdaság további fehéredéséhez.  

Az adóék, mint mutató előnye, hogy egyszerűen számítható. Az adóék nem alkalmas azonban annak 
szemléltetésére, hogy a kormány az adó- és járulékkedvezmények rendszerével hogyan csökkentette a 
munkavállalók adóterheit. Ennek korlátja a mutató számítási módszere, mivel az EUROSTAT ezt a mutató-
számot egy szűkebb csoport, az alacsonykeresetű, egyedülálló, gyermektelen személyek esetében alkal-
mazott adó- és járulékmértékek alapján határozza meg.  

A ténylegesen nyújtott adó- és járulékkedvezményeket is figyelembevevő mutató lehetne az un. „reali-
zált adóék”. Ezt az EUROSTAT számítási módszerét alapul véve, de nem az adómértékek alapján, hanem az 
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adott időszakban a munkavállalók és munkáltatók által megfizetett adó, járulék és a felmerült munkaerő-
költség hányadosaként lenne célszerű számítani. Jelenleg a KSH, illetve az EUROSTAT adatbázisaiban ilyen 
tartalmú mutatót nem leltünk fel, valamint a mutató számításához a megfelelő, ugyanabból forrásból 
származó adatok nem állnak rendelkezésre. 
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A munkabérek közterheire vonatkozó szabályozások mind a munkavállalók, mind a munkaadók számá-
ra írnak elő kötelezettséget. 

1.1. A munkavállalók által fizetendő adók és járulékok szabályai 
 

A munkavállalóknak a munkabérük után a személyi jövedelemadót, valamint 2020. június 30-ig nyugdíj-
járulékot, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot, 2020. július 1-jét követően pedig társadalombiz-
tosítási járulékot kell fizetniük.  

2020. júliusáig a munkavállalók munkabérét terhelő járulékokat az 1997. évi LXXX. törvény, valamint a 
195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet szabályozta. A korábbi szabályozás szerint a munkavállalóknak a munka-
bérük után négyféle címen keletkezett járulékfizetési kötelezettségük. Így természetbeni egészségbiztosí-
tási járulékot, pénzbeli egészségbiztosítási járulékot, munkaerő-piaci járulékot, valamint nyugdíjjárulékot 
fizettek a társadalombiztosítási ellátások és a munkaerő-piaci célok fedezetéül.  

Az új jogszabályban, a 2019. évi CXXII. törvényben – a kormány adórendszer egyszerűsítésre, az adó-
nemek számának, az adóadminisztrációnak a csökkentésére irányuló adópolitikai célkitűzéseinek megfele-
lően – összevonták a korábbi munkavállalókat terhelő járulékokat és egy egységes társadalombiztosítási 
járulékot határoztak meg, melynek mértéke – egyezően a korábbi szabályozás szerinti járulékok összesített 
mértékével – 18,5% maradt. (1. ábra)  

1. ábra 

A munkabérek munkavállalókat terhelő adó- és járulékterheinek 2020. évi változása 

 
Forrás: ÁSZ szerkesztés 

Már a korábbi szabályozás is lehetővé tette, hogy amennyiben a családi adó- és járulékkedvezmény 
meghaladta a személyi jövedelemadó alapját, a fennmaradó kedvezményt – a 1,5%-os munkaerő-piaci 
hozzájárulás kivételével – egyéni járulékokkal szemben is érvényesítse a munkavállaló. Az új szabályozás 
alapján a családi járulékkedvezmény igénybevétele kedvezőbbé vált, mivel a korábbi járulékok összevoná-
sa miatt a teljes társadalombiztosítási járulék erejéig (18,5%-ig) vált érvényesíthetővé. (Pénzügyminisztéri-
um,2020b) 
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A Szja. tv. alapján a magánszemélyek minden jövedelme adóköteles, amitől eltérő szabályt, vagy ked-
vezményt csak törvény állapíthat meg. A Szja tv. meghatározza – többek között –  az adó alapjául szolgáló 
jövedelmek, bevételek, illetve az adóalapba nem tartozó bevételek körét, az adó megállapításának, beval-
lásának, megfizetésének szabályait. A személyi jövedelemadó kulcsa 2016 óta változatlanul 15 százalék.  

A jogszabály rendelkezik a személyi jövedelemadóhoz kapcsolódó családi kedvezményekről is. 2019. ja-
nuár 1-jétől a kétgyermekes családok családi kedvezményének összege nőtt. A két eltartott után érvénye-
síthető összeg a havi 116 670 Ft/eltartott összegről 133 330 Ft/eltartott összegre emelkedett. (Szja tv. 
29/A. § (2) bek. bd) pont) Ezen túlmenően 2020. január 1-jétől új kedvezményként került a törvénybe a 
négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye. Az új szabály alapján a legalább négy gyermeket 
nevelő (vagy felnevelő) nők a teljes gazdaságilag aktív életpályájuk alatt mentesülnek a személyi jövede-
lemadó megfizetése alól.  

A munkavállalót megillető havi bruttó munkabérből a munkáltató, kifizető a jogszabályi előírások és a 
munkavállaló nyilatkozata alapján levonja – a családi adó- és járulék-, illetve más kedvezmények figyelem-
bevételével – a munkabért terhelő személyi jövedelemadó-előleget és a társadalombiztosítási járulékot. 
Ezt követően a munkáltató a levont adóelőleget és járulékot havonta bevallja és megfizeti az adóhatóság 
számára.  

A személyi jövedelemadó kedvezmények rendszerét mutatja be a 2. ábra: 

2. ábra 

 

Forrás: a személyi jövedelemadóról 1995. évi CXVII. törvény alapján ÁSZ szerkesztés 
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1.2. A munkáltatók által fizetendő adók és járulékok szabályai 
 

A munkáltatóknak az általuk kifizetett munkabérek után szociális hozzájárulási adó, illetve szakképzési 
hozzájárulás fizetési kötelezettségük keletkezik. 

A szociális hozzájárulási adó szabályait a 2019. január 1-jétől hatályos 2018. évi LII. törvény1 tartalmaz-
za. A jogszabályi előírás szerint az adó alapjául fő szabályként a Szja tv. alapján összevont adóalap számítá-
sánál figyelembe vett jövedelem szolgál. Az adó mértékét – a kormány és versenyszféra között 2016-ban 
létrejött megállapodás alapján – 2019. július 1-jétől, illetve 2020. július 1-jétől a 2019. évi XLVIII. törvény, 
majd a 2020. évi XLVI. törvény 2-2 százalékkal csökkentette, jelenleg a mértéke 15,5%.  

A szakképzési hozzájárulás szabályait 2020. december 31-ig a 2011. évi CLV. törvény határozta meg.2 A 
szakképzési hozzájárulás mértéke 1,5%, melyet alapvetően a hozzájárulásra kötelezettet terhelő a Szja tv. 
szerint adókötelezettség alá eső nem önálló, illetve önálló tevékenységből származó adóelőlegként figye-
lembe vehető jövedelem után kell megfizetni.  

A munkaadókat terhelő fizetési kötelezettségek mértékének a 2019. és a 2020. évben bekövetkezett 
változását a 3. ábra mutatja 

3. ábra 

A munkabérek munkáltatókat terhelő adó- és járulékterheinek 2019. és 2020. évi változásai 

 
Forrás: ÁSZ szerkesztés 

  

                                                                        
1
 Korábban a 2011. évi CLVI. törvény határozta meg a szabályait.  

2
 2021. január 1-jétől a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény tartalmazza az erre vonatkozó előírás t. 
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1.3. A gazdaságvédelmi akciótervhez kapcsolódó, közterheket érintő 
kormányzati intézkedések 

 

A kormány a COVID-19 járvány gazdaságot negatívan befolyásoló hatásainak enyhítése, a munkaadók 
és a munkavállalók, valamint a lakosság egyéb csoportjainak a járványhelyzet miatti gazdasági visszaesés-
től és negatív pénzügyi következményeitől való megkímélése érdekében 2020. áprilisában gazdaságvédel-
mi akciótervet hirdetett. 

Ennek keretében a 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet, valamint a végrehajtásának részletszabályait 
meghatározó 61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet a válság szempontjából különösen sújtott ágazatok3 számá-
ra állapított meg a munkavállalók és a munkáltatók közteher fizetési kötelezettségét érintő kedvezménye-
ket, 2020. március, április, május és június hónapok vonatkozásában: 

 a megjelölt ágazatokban foglalkoztatott munkavállalók esetében – a vonatkozó törvényekben meg-
határozott általános szabályokhoz képest – a járulékalapot képező jövedelem után kizárólag a 4 szá-
zalékos mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettséget kellett teljesíteni, 
azzal hogy annak havi mértéke nem haladhatja meg az egészségügyi szolgáltatási járulék havi össze-
gét, a 7710 forintot.  

 a megjelölt ágazatokba tartozó kifizető pedig az általa munkaviszonyban foglalkoztattak után mente-
sült a szociális hozzájárulási adó, valamint a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettség alól a 
2020. március, április, május és június hónapok vonatkozásában.  

A 209/2020. (V. 15.) Korm. rendelet a veszélyeztetett ágazatok körét kiegészítette a légi járműiparral. 
Az előírás szerint az ágazathoz tartozó kifizetőnek, amennyiben megfelel a rendeletben megfogalmazott 
feltételnek a foglalkoztatottak utáni járulékfizetési, a szociális hozzájárulási adó, valamint a szakképzési 
hozzájárulási fizetési kötelezettségének – 2020. május hónaptól a veszélyhelyzet fennállásáig, de legfeljebb 
2020. december 31-ig – nem kellett eleget tennie. Akkor vehette igénybe a szervezet, ha az átlagos állo-
mányi létszáma a veszélyhelyzet kihirdetését megelőző egy évben legalább 10 fő volt, illetve a tevékenysé-
géből származó értékesítési bevétele a COVID-19 járvány miatt 2020. április, május hónapokban a korábbi 
negyedévhez képest legalább 25 százalékkal visszaesett.  

A COVID-19 járvány második hullámához kapcsolódóan a 485/2020. (XI.20.) Korm. rendelet alapján a 
veszélyeztetett ágazatokban tevékenységet folytató kifizetőnek az általa munkaviszonyban foglalkoztatott 
természetes személy tekintetében nem kellett teljesítenie a szociális hozzájárulási adó-, valamint szakkép-
zési hozzájárulási fizetési kötelezettségét, 2020 november és december, valamint 2021. első öt hónapjára 
vonatkozóan. A kedvezmény akkor volt igénybe vehető, ha a kifizető a rendelet hatályba lépésekor fennál-
ló munkaszerződések szerinti munkabér fizetési kötelezettségeinek eleget tett, illetve a munkaszerződése-
ket felmondással nem szüntette meg a kedvezményezett időszakban.  

A kormány elkötelezettsége az adóterhek csökkentésére a 2021-2022. évekre vonatkozóan is fennáll. 
Ezt támasztják alá például az alábbi személyi jövedelemadót érintő módosítások: 

 A 2020. évi CXVIII. törvény alapján a jogosultságot megalapozó feltételek változatlanul hagyása 
mellett a kormány átalakította a súlyosan fogyatékos magánszemélyek személyi kedvezmé-
nyét: a korábbi fix összegű (legutóbb 8050 Ft) személyi jövedelemadó kedvezmény helyett 

                                                                        
3
 A 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a turisztikai, a vendéglátóipari, a szórakoztatóipari, a 

szerencsejáték, a filmipari, az előadóművész, a rendezvényszervező és a sportszolgáltatást nyújtó ágazatok.  A 
61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet 1. § (10) bekezdése TEÁOR és TESZOR számok alapján azonosította a veszélyeztetett 
ágazatok főtevékenységét. 
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2021. január 1-jétől a jogosult az összevont adóalapját személyi kedvezménnyel csökkentheti, 
hasonlóan a családi kedvezményhez. 

 2022. január 1-jétől a jogosultak az összevont adóalapjukat csökkenthetik a 25 év alatti fiatalok 
kedvezményével a 2021. évi XXXIV. törvény alapján. A 25 év alatti fiatalok kedvezménye a négy 
vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét követően, de a személyi kedvezményt, az el-
ső házasok kedvezményét és a családi kedvezményt megelőző sorrendben érvényesíthető.  

 A kormány T/16208. törvényjavaslatban 2021. májusában kezdeményezte a négy vagy több 
gyermeket nevelő anyák kedvezményének érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozattételi köte-
lezettség egyszerűsítését, amely szerint nem kell évente új nyilatkozatot tenni a munkáltató, a 
rendszeres jövedelmet juttató kifizető részére, ha a magánszemély korábban már tett nyilatko-
zatot. (Pénzügyminisztérium, 2021b) 
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2.1 A munkaerőköltség és a nem bérjellegű költségek változása 
 

A munkaerővel kapcsolatos ráfordítások alakulásának vizsgálata fontos információt jelent a gazdálko-
dók számára.  

A munkaerőköltség a munkaerő árát, az alkalmaztatás költségét jelenti, magában foglalja mindazt a kö-
telezettséget, ami munkáltatót terheli a munkaerő alkalmazásával kapcsolatban. A munkaerőköltség a KSH 
módszertani meghatározása szerint tartalmazza az élőmunka igénybevételéhez kapcsolódó összes költsé-
get, a munkavállalót közvetlenül vagy közvetetten érintő javadalmazások legtágabb körét jelenti, melybe 
beletartozik a munkajövedelem, a szociális költség, továbbá a képzési és más költségelemek. A munkaerő-
költséget a foglalkoztatást segítő támogatások csökkentik, míg a foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók növe-
lik. A havi munkaerőköltség – a KSH által publikált legfrissebb, 2018. évre vonatkozó naturális adatok alap-
ján – legnagyobb részét 79,6%-át a bruttó munkajövedelem teszi ki, a nem bérjellegű költségek (szociális 
költségek és egyéb munkaerőköltségek) 20,4%-ot jelentettek. (KSH_STADAT 2.1.6) 

Az EUROSTAT által publikált adatok alapján 2020-ban az Európai Unió 27 tagállamának átlagos órán-
ként munkaerőköltsége 27,7 euró, Magyarországon 9,9 euró volt. Magyarország adata a harmadik legala-
csonyabb volt a tagállamok közül.  Az EUROSTAT értékelése szerint az óránkénti munkaerőköltségen belül 
a nem bérjellegű munkaerőköltségek Magyarországon – az európai uniós átlaghoz hasonlóan – kis mér-
tékben emelkedtek 2020. év egyes negyedéveiben az előző év azonos időszakához viszonyítva. (Eurostat, 
2021a) (4. ábra) 

4. ábra 

Az óránkénti nem bérjellegű munkaerőköltségek változása a 2020. évben az előző év azonos 
időszakához viszonyítva (%) 

 
 Forrás: EUROSTAT (2021a) alapján ÁSZ szerkesztés 

Látható, hogy a nem bérjellegű munkaerőköltségek 2020. II. negyedévében annak ellenére nőttek az 
előző év azonos időszakához képest, hogy a COVID-19 járvány kapcsán a kormány a veszélyeztetett ágaza-
tok munkáltatói és munkavállalói számára adó- és járulékfizetési kedvezményeket adott.  

Amennyiben megnézzük a 2020. évi központi költségvetés teljesítésének Kincstár által közzétett idevo-
natkozó adatait a következőket látjuk: (5. ábra)  
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5. ábra 

A központi költségvetés szociális hozzájárulási adó és személyi jövedelemadó bevételeinek 
alakulása a 2019-2020. években (Mrd Ft) 

 
Forrás: MÁK(2021) alapján ÁSZ szerkesztés 

Látható, hogy a munkabért terhelő adó- és járulék bevételek a 2020. évben elmaradtak az előirányzott 
szinttől, a korábbi év adatát egy kivételével meghaladták. 

A munkabért terhelő adókból és járulékokból befolyt bevételek teljesítésére pozitívan hatott a mini-
málbér és garantált bérminimum összegének 2020. évi nyolc százalékos emelése. Ezen túlmenően szintén 
pozitívan befolyásolták a bruttó átlagkeresetet, ezáltal a kapcsolódó adó- és járulék bevételeket 

 januárban: az egészségügyi szakdolgozók alapbérének 14 százalékos emelése, a bírák 32 és az 
ügyészek 21 százalékos illetményemelése.  

 Februárban a szociális, valamint a gyermekléti és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók szociális 
ágazati összevont pótlékának növelése (visszamenőlegesen januártól).  

 Áprilisban a területi közigazgatásban dolgozók visszamenőleges, 18 százalékos béremelése.  

Továbbá növelték a bruttó átlagbér szintjét a megkötött bérmegállapodások, így az állami tulajdonú 
vállalatok béremelési megegyezései is. Szintén pozitív hatású volt az egészségügyben dolgozók egyszeri, 
félmillió forintos juttatása július hónapban. (KSH, 2020) A megtett intézkedések hatására az Európai Unión 
belül a magyarországi átlagbérek emelkedése a harmadik legnagyobb mértékű volt. (MNB 2021) Ennek 
hatását erősítette, hogy a magyarországi munkanélküliségi ráta a negyedik legalacsonyabb volt az Európai 
Unión belül 2020 novemberében. Ezek hatására a reálkereset a 2020. évben az előző évhez képest 6,2%-
kal emelkedett (KSH, 2021a). 

Ugyanakkor azonban a COVID 19 járvány okozta gazdasági visszaesés, továbbá a szociális hozzájárulási 
adó júliusi 2 százalékpontos csökkentése, valamint a munkabéreket érintő átmeneti, néhány szektort érin-
tő kedvezmények hatására a szociális hozzájárulási adóból és járulékokból közel 415 milliárd forinttal, a 
személyi jövedelemadóból 90 milliárd forinttal kevesebb folyt be. (Pénzügyminisztérium 2020a) 

Az EUROSTAT által közölt adatok tükrözik az elsősorban év eleji munkajövedelem növekedések éves ha-
tását, melyek a 2020. év második negyedévében fennálló COVID-19 járványhelyzet ellenére növelték a 
nem bérjellegű munkaerőköltségek szintjét az előző év azonos időszakának adatához képest. Továbbá 
látható a szociális hozzájárulási adómérték 2020. július 1-jétől történt két százalékpontos csökkentésének 
hatása is, természetesen azt is figyelembe véve, hogy 2019. július 1-jétől szintén két százalékkal csökkent 
az adónem mértéke.  
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2.2 Az adóék 
 

Az adóék az adó- és járulékterhek arányát méri a munkaerőköltségen belül, azt mutatja meg, hogy a 
munkaerőköltség hány százalékát vonja el az állam.  

Az EUROSTAT 2021. márciusában publikálta az európai uniós tagországok munkaerőköltségéhez kap-
csolódó adóéket. Az EUROSTAT ezt a mutatószámot az alacsonykeresetű, egyedülálló, gyermektelen sze-
mélyek esetében alkalmazott adó- és járulékmértékek alapján határozza meg4. A munkaerőköltség adóéke 
az elmúlt néhány évben – az Európai Unió 27 tagállamának átlagos, illetve Szlovákia és Magyarország ada-
tát tekintve – a következőképpen alakult (6. ábra): 

6. ábra 

A munkaerőköltség adóékének alakulása az EU 27 tagállamának, Szlovákia és Magyarország 
esetében, a 2016-2020. években (%) 

 
Forrás: Eurostat, 2021b alapján ÁSZ szerkesztés 

Látható, hogy míg a tagállamok átlaga és Szlovákia adata az időszakban 40% alatt maradt, a magyar 
adóék ugyan meghaladta a másik két csoport értékét, de a 2016. évi 48,3%-ról 2020-ra 43,6%-ra csökkent. 
Ez azt jelenti, hogy Magyarországon 2020-ban a munkaerőköltség 43,6%-át a munkajövedelmek után fize-
tendő adó- és járulékterhek összege teszi ki. Az EUROSTAT által publikált adatokkal kapcsolatban ugyanak-
kor figyelembe kell venni, hogy a magyar adórendszer esetében az egykulcsos adó- és járulékrendszer 
miatt az eltérő kereseti szintek nem befolyásolják az adóék mértékét, továbbá, hogy a munkavállalók szá-
mára juttatott adó- és járulékkedvezmények (pl. a személyi jövedelemadó vagy a járulékok családi ked-
vezménye) nem tudnak érvényesülni az EUROSTAT által alkalmazott modellben. 

A magyar adat változásában nyomon követhető a kormány munkabért terhelő adók csökkentésére irá-
nyuló intézkedéseinek hatása, melyek alapján a szociális hozzájárulási adó kulcsa 2016 és 2020 júliusa 

                                                                        
4
 Azok a munkavállalók tekinthetők alacsony keresetűnek, akiknek az órabére az adott országban a nemzeti brutt ó 

medián órabér kétharmada vagy annál kevesebb. Magyarországon 2018-ban az alacsony keresetűek aránya 11,38% 
volt az EUROSTAT adatai alapján. Forrás: 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/earn_ses_pub1s/default/table?lang=en 
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között összesen 11,5 százalékponttal mérséklődött. A versenyszférával 2016-ban kötött megállapodás 
szerint a 2021. és a 2022. évre vonatkozóan további 2-2 százalékpontos csökkenés várható, ha az adott 
évben a versenyszféra reálkereseti mutatójának növekedése eléri a 6 százalékot. (Megállapodás, 2016.) 
Amennyiben a munkát terhelő többi adóelem az időszakban nem változik, a szociális hozzájárulási adó 
mértékének változása miatt 2022-re a munkaerőköltség adóékének mértéke 42% alákerül. (A várható 
adómérték csökkentés az előző időszakokhoz hasonlóan a második félévben történik.) (7. ábra)  

7. ábra 

A szociális hozzájárulási adó 2021-2022-ben tervezett változásának hatása az adóék mérté-
kének várható alakulására5

 

Forrás: ÁSZ szerkesztés 

A magyar adóék mértéke a szociális hozzájárulási adó várható csökkenésével közelebb kerül, mind 
Szlovákia, mind az EU 27 tagállama átlagos adóékének mértékéhez.  

A munkavállalók munkabér terheinek csökkentésére 2016 óta az igénybe vehető családi kedvezmények 
formájában került sor, amelyek elsődlegesen a munkavállalók egy részének célzott támogatását valósította 
meg. Az adóék további csökkentéséhez célravezető út lehet a munkavállalók számára előírt adómértékek 
csökkentése, például az elmúlt időszakban felvetett személyi jövedelemadó kulcscsökkentés, a személyi 
jövedelemadó kulcsának egy számjegyűvé válása útján. (Magyar Nemzet, 2019, 2020) 

Az előzőekben a szociális hozzájárulási adó változására alkalmazott adóék-modell segítségével megálla-
pítható, hogy személyi jövedelemadó mértékének egy százalékpontos csökkentése esetén – a munkabér 
terheit a 2021. I. félévi adószinten számolva – az adóék 0,85-0,86 százalékponttal csökkenhet. (1. táblázat) 
Az esetleges intézkedéssel a személyi jövedelemadó-teher néhány százalékpontos csökkentésének hatásá-
ra a magyar adóék mértéke a szlovák, illetve az európai uniós tagállamok átlagos adóékének szintje alá 
kerülhet.  

                                                                        
5
 Szaggatott vonallal jelöltük a várható szociális hozzájárulási adómértékre vonatkozó részt.  
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1. táblázat 

A személyi jövedelem adókulcs egy-egy százalékpontos változásának hatása az adóék mér-
tékére a munkabér terhek 2021. I. félévi szintjén (adatok ezer forintban) 

Bruttó bér  

Munkavállaló Munkáltató 

Adóék 
% 

Adóék válto-
zása a 2020. I. 

félévének 
adatához 
képest (1. 

sor) 

SZJA TBJ 
Nettó 

bér 
SZOCH

O 
SZAKH

O 
Munkaerőkölt-

ség 

100 15,0 18,5 66,5 15,5 1,5 117 43,2   

100 14,0 18,5 67,5 15,5 1,5 117 42,3 -0,9 

100 13,0 18,5 68,5 15,5 1,5 117 41,5 -1,7 

100 12,0 18,5 69,5 15,5 1,5 117 40,6 -2,6 

100 11,0 18,5 70,5 15,5 1,5 117 39,7 -3,4 

100 10,0 18,5 71,5 15,5 1,5 117 38,9 -4,3 

100 9,0 18,5 72,5 15,5 1,5 117 38,0 -5,1 

Forrás: ÁSZ szerkesztés 

 

Arra, hogy a munkaerőköltség adóéke 40 százalék alatti értéket vegyen fel, amint azt a 8. ábra mutatja 
a szociális hozzájárulási adó jelenlegi kulcsa (15,5%) esetében négy százalék pontos, a 13,5 százalék eseté-
ben három százalékpontos, a 11,5 százalék esetében pedig két százalékpontos személyi jövedelemadó 
csökkentésre lenne szükség.  

8. ábra 

A munkaerőköltség adóékének változása a személyi jövedelemadó egy százalékos változása 
esetén a szociális hozzájárulási adó jelenlegi és várható mértékei esetében 

 

Forrás: ÁSZ szerkesztés 
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A személyi jövedelemadó egy százalékkal történő csökkentése hozzávetőlegesen 170 milliárd forinttal 
csökkentheti, a szociális hozzájárulási adó két százalékos csökkentése 160 milliárd forinttal csökkentette a 
költségvetési bevételeket. (Magyar Nemzet 2020, Pénzügyminisztérium 2020a,)  

A személyi jövedelemadó kulcsának csökkentése növeli a nettó bért, a nettó keresetek növekedése mi-
att nő a háztartások fogyasztása és/vagy megtakarítása. A háztartások fogyasztásának növekedése hozzá-
járul a gazdasági növekedéshez. A fogyasztáshoz kapcsolódó adók által növeli a költségvetés bevételeit, 
ellensúlyozza a személyi jövedelemadó kulcs csökkentésének a költségvetés egyenlegére gyakorolt negatív 
hatását.  

A személyi jövedelemadó kulcsának csökkentése támogatja a gazdaság kifehérítésére irányuló adópoli-
tikai célkitűzéseket. A csökkenő kulcsok miatti kisebb adóteher ösztönzőleg hathat a foglalkoztatásra, a 
foglalkoztatottak bejelentésére, a szerzett jövedelmük bevallására. 

A személyi jövedelemadó csökkentése kedvezően járulna hozzá Magyarország versenyképességének 
javításához. Az adómérséklés nettó béremelkedést, magasabb elkölthető jövedelmet, fogyasztásnöveke-
dést és a munkaerő-kínálat bővülését eredményezheti. Mindez kedvezően befolyásolja a gazdasági növe-
kedést, a fogyasztási adóbevételi többlet pedig ellensúlyozza a személyi jövedelemadó csökkentéséből 
származó költségvetési bevételkiesés egy részét. A munkát terhelő alacsonyabb adómérték kedvezően hat 
a humán erőforrás alkalmazására és az adóelkerülés mérséklésével hozzájárul a gazdaság fehérítésére 
irányuló törekvésekhez. (Berta, 2016.)  

Ugyanakkor a személyi jövedelemadó mértékének csökkentése nem befolyásolja a munkaerőköltség 
szintjét. Azaz az adóék összetevőin belül csak a munkaadó által fizetendő adók, járulékok mértékének 
csökkentése gyakorol csökkentő hatást a munkaerőköltségre. 

Összegezve megállapítható, hogy az adóék, mint mutató előnye, hogy egyszerűen számítható. Az adóék 
nem alkalmas azonban annak szemléltetésére, hogy a kormány az adó- és járulékkedvezmények rendsze-
rével milyen hatást gyakorolt a gazdasági növekedésre, a költségvetési bevételekre, hogyan csökkentette a 
munkavállalók adóterheit, és ezzel hogyan támogatta a fogyasztás és/vagy megtakarítás bővülését. Ennek 
korlátja a mutató számítási módszere, mivel az EUROSTAT ezt a mutatószámot egy szűkebb csoport, az 
alacsonykeresetű, egyedülálló, gyermektelen személyek esetében alkalmazott adó- és járulékmértékek 
alapján határozza meg. Például a személyi jövedelemadó tekintetében csak a legalacsonyabb adó mérté-
ket veszi figyelembe (Magyarországon 2020-ban csak egy adómérték volt: 15,0%), és nem lehet súlyozni az 
adatokat az igénybe vehető/nyújtott adókedvezmények összegével.  

A ténylegesen nyújtott adó- és járulékkedvezményeket is figyelembevevő mutató lehetne az un. „reali-
zált adóék”, amely az EUROSTAT számítási módszerének szellemében, de nem az adómértékek alapján, 
hanem az adott időszakban a munkavállalók és munkáltatók által megfizetett adó, járulék és a felmerült 
munkaerőköltség hányadosaként lenne megállapítható. Jelenleg a KSH, illetve az EUROSTAT adatbázisai-
ban ilyen tartalmú mutatót nem leltünk fel, valamint a mutató számításához megfelelő, ugyanabból for-
rásból származó adatok nem állnak rendelkezésre. Pl. a KSH 20.1.1.75. táblázat (Továbbvezetett havi mun-
kaerőköltség főbb elemeinek alakulása nemzetgazdasági áganként forintban) csak 2018-ig tartalmazza a 
munkaerőköltséget és összetevőit Ft/fő/hó részletezésben (KSH, 2021b). Az elemzett időszakra 2019-2020. 
évekre nincs adat ebben a táblázatban, a meglévő adat pedig egy főre és egy hónapra vonatkozik, és nem 
áll rendelkezésre a munkavállalók által megfizetett adóról és járulékról sem információ. 
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kapcsolatos részletszabályairól és egyes új intézkedésekről 

140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gaz-
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adóék Az adóék az adóterhek jellemzésére használt viszonyszám. Megmu-

tatja, hogy a teljes munkaerőköltségnek összesen hány százalékát 
vonja el az állam. A munkabért terhelő összes adó és járulék össze-
gének a teljes munkaerőköltség százalékában kifejezett összege. 
(Kazai, Holló, 2017.) 

munkaerőköltség Az élőmunka igénybevételéhez kapcsolódó összes költség, a munka-
vállalót közvetlenül vagy közvetetten érintő javadalmazások legtá-
gabb köre, beletartozik a munkajövedelem, a szociális költség to-
vábbá a képzési és más költségelemek. A foglalkoztatást segítő tá-
mogatások csökkentik, míg a foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók nö-
velik a munkaerőköltséget. (KSH módszertan) 

szociális költség A munkáltató által kötelezően teljesített járulékok, hozzájárulások 
(pl.: tb-járulék, munkaadói járulék, majd később szociális hozzájáru-
lási adó; rehabilitációs hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás), a 
kollektív szerződés, ágazati megállapodás, egyedi munkaszerződés 
szerint teljesített hozzájárulások, kifizetések (biztosítási díjak) és 
közvetlenül a munkavállalónak nyújtott szociális juttatások, valamint 
a munkavállalók érdekében teljesített szociális hozzájárulások (be-
tegszabadság díjazása, végkielégítés, felmondási időre járó bér, szo-
ciális segély stb.) összege. (KSH módszertan) 

egyéb munkaerőköltség a képzési és más, a munkajövedelem és szociális költségek körébe 
nem tartozó költségelemek, növelve a foglalkoztatást terhelő adók-
kal és csökkentve a foglalkoztatást segítő támogatásokkal. (KSH 
módszertan) 

kifizető az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben meghatározott 
személy azzal az eltéréssel, hogy kifizetőnek minősül a külföldi sze-
mély által belföldi szolgáltatói tevékenysége tekintetében megbízott 
belföldi illetőségű hitelintézet is, ha az ilyen megbízás alapján bel-
földön adóköteles jövedelmet fizet ki (ír jóvá). (Szja tv.) 

 2017. CL törvény szerint:  
a) az a belföldi illetőségű jogi személy, egyéb szervezet, egyéni vál-
lalkozó, amely (aki) adókötelezettség alá eső jövedelmet juttat, füg-
getlenül attól, hogy a juttatást közvetlenül vagy megbízottja (posta, 
hitelintézet) útján teljesíti, 
b) kamat esetében, aki a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi 
CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint természetes sze-
mélynek kamatjövedelmet fizet ki, a kölcsönt igénybe vette, a köt-
vényt kibocsátotta, osztalék esetében az az adózó, amelynek a va-
gyona terhére az osztalékot juttatják, 
c) tőzsdei kereskedelmi tevékenység folytatására jogosult személy 
közreműködésével kötött ügyletből származó jövedelem esetében a 
megbízott (bizományos), 
d) külföldről származó, belföldön adóköteles bevétel esetében a bel-
földi illetőségű megbízott (jogi személy, egyéb szervezet vagy egyéni 
vállalkozó), kivéve a megbízott hitelintézet olyan megbízását, amely 
kizárólag az átutalás (kifizetés) teljesítésére terjed ki, 



 

23 

 E L E M Z É S  

e) külföldi vállalkozás fióktelepe, illetve kereskedelmi képviselete út-
ján teljesített adóköteles kifizetés esetén a fióktelep, illetve a keres-
kedelmi képviselet, 
f) minden olyan belföldön gazdasági tevékenységet végző szervezet, 
amelynek tevékenysége cégbejegyzéshez nem kötött, vagy törvény 
rendelkezésétől eltérően végez cégbejegyzéshez kötött gazdasági 
tevékenységet, 
g) az adóköteles társadalombiztosítási ellátás tekintetében, aki az el-
látást a jogosultnak ténylegesen kifizette, 
h) az adóköteles nyeremény szempontjából a szerencsejáték szerve-
zője, függetlenül attól, hogy az adóköteles nyereményt közvetlenül 
vagy közvetítő útján juttatja a természetes személynek, 
i) *  a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen 
ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: 
Tbj.) 4. § 4. pontja szerinti foglalkoztató, kivéve a Tbj. 87. §-a szerinti 
külföldi vállalkozást, 
j) *  letétből történő kifizetés esetén nem lehet a hatóság, nyomozó 
hatóság, ügyészség, bíróság, ügyvéd, közjegyző és a bírósági végre-
hajtó. 
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COVID-19 járvány  
COVID-19 világjárvány, a SARS-CoV-2 vírus által okozott jár-
ványos megbetegedés  

EBJ egészségbiztosítási járulék 

KSH Központi Statisztikai Hivatal 

MPH munkaerőpiaci hozzájárulás 

NAV Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

NYBJ nyugdíjbiztosítási járulék 

PM Pénzügyminisztérium 

SZAKHO szakképzési hozzájárulás 

SZJA személyi jövedelemadó 

  

Szja tv.  1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 

SZOCHO szociális hozzájárulási adó  

TBJ társadalombiztosítási járulék 

1997. évi LXXX. törvény 
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és 
a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások 
fedezetéről 

2019. évi CXXII. törvény 
2019. évi CXXII. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira 
jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről 

2020. évi CXVIII. törvény 2020. évi CXVIII. törvény egyes adótörvények módosításáról 

2021. évi XXXIV. törvény 
2021. évi XXXIV. törvény a személyi jövedelemadóról szóló 
1995. évi CXVII. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 
2017. évi CL. törvénymódosításáról 

195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 

195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet a társadalombiztosítás 
ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 
szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 
végrehajtásáról 

47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet 
47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet a koronavírus világjárvány 
nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében 
szükséges azonnali intézkedésekről 

61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet 

61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet a koronavírus világjárvány 
nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében 
szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) 
Korm. rendelet közterhekkel kapcsolatos részletszabályairól 
és egyes új intézkedésekről 

2018. évi LII. törvény  2018. évi LII. törvény a szociális hozzájárulási adóról 

2019. évi XLVIII. törvény  2019. évi XLVIII. törvény a szociális hozzájárulási adó mérté-
kének csökkentéséről és az ezzel összefüggő más törvények 
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módosításáról 

2020. évi XLVI. törvény 
2020. évi XLVI. törvény egyes adózási tárgyú törvényeknek a 
koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érde-
kében szükséges módosításáról 

Nftv.  a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 

szakképzésről szóló törvény 

a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (2019. 
december 31-ig) 

a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (2020. január 
1-től) 

209/2020. (V.15.) Korm. rendelet 

209/2020. (V. 15.) Korm. rendelet a koronavírus világjárvány 
nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében a 
légi járműiparban tevékenykedő vállalkozások közteher kö-
telezettségeinek csökkentéséről 

  


