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1 Bevezetés
A mikroszimulációs eljárás úgy vizsgál társadalmi-gazdasági változásokat, hogy az egyes
intézkedések hatásait kis egységekre - a jelen esetben személyekre, háztartásokra vonatkozóan határozza meg és a társadalmi méretű hatásokat ezek eredőjeként írja le. Az
eredmények egész társadalomra vonatkozó relevanciáját az biztosítja, hogy az adatbázis az
egységeknek, vagyis a háztartásoknak olyan nagyságú országos reprezentatív mintája,
amely a kívánt statisztikai megbízhatóságot garantálja. Az ily módon modellezhető
társadalmi-gazdasági változások körét természetesen meghatározzák azok az információk,
amelyek a mikroszimuláció egységeiről az adatbázisban rendelkezésre állnak. Az
általánosan használt társadalmi - demográfiai változókon túl, a mikroszimulációs adatbázis öt
témakörben tartalmaz részletes információkat a háztartásokról: jövedelem, adózás,
fogyasztás, részesedés a különböző társadalmi transzferekben, munkaerőpiaci helyzet.
A fenti öt témakört kellő részletességgel vizsgáló, minden szempontból megfelelő felmérés
nem áll rendelkezésre. Egy ilyen adatfelvétel végrehajtása nemcsak igen költséges és
időigényes, de megbízhatósági szempontok miatt sem lenne észszerű. Ezért a
mikroszimulációs adatbázist különböző adatállományok összeillesztésével hozzuk létre. A
felhasznált adatállományok: a TÁRKI Monitor vizsgálata, a KSH Háztartási Költségvetési
felvétele és az APEH adatbázisából származó tényleges (névtelen) adóbevallások. Ezek az
adatállományok természetesen különböző minták adatait tartalmazzák; az adatbázis
létrehozásában ennek megfelelően a különböző adatállományok egymáshoz illesztése
jelentette technikailag a legnehezebb feladatot. Ennek megoldására olyan eljárást kell
alkalmazni, melynek során az egyik adatállomány egy konkrét háztartásához olyan jellemzők
rendelhetők, amelyek abban az adatállományban nem állnak rendelkezésre, de egy másik
adatállományban sok más háztartásról illetve személyről, megvannak. Az illesztés jóságának
a kritériuma természetesen az, hogy az adott háztartáshoz rendelt jellemzők a másik
adatállomány olyan háztartásából származzanak, amely a leglényegesebb szempontok
szerint hasonlít ahhoz, amelyikhez rendeljük. Ugyanakkor, mivel mégsem ugyanarról a
háztartásról, személyről ismertek a hozzárendelt adatok, ezek valamilyen szórását
biztosítani kell, ezért minden alap háztartáshoz, személyhez, tíz információs szettet
rendeltünk. Ennek a feladatnak a megoldására a sok lehetséges statisztikai eljárás közül a
többszörös összekapcsolás módszerét választjuk.
A többszörös összekapcsolás egy olyan, az adathiányok kezelésére szolgáló eljárás,
amelynek során egy hiányzó adatot nem egy értékkel helyettesítünk be, hanem többel,
ezáltal virtuálisan megnövelve az adatbázist. A behelyettesített adatsorok eloszlása a lehető
legjobban közelítik azt az eloszlást, amelyből a hiányzó adat származna. A többszörös
összekapcsolás alapgondolatát a mikroszimulációs adatbázis létrehozásánál úgy használjuk,
hogy az egyik adatállományban (TÁRKI Monitor) szereplő háztartások olyan adatait,
amelyek más állományokban szerepelnek (pl. fogyasztási adatok a KSH Háztartás
Költségvetési felvételében) hiányzó adatoknak tekintjük, és ezen állományokból pótoljuk.
Azt, hogy a kiegészítő adatokat szolgáltató háztartások minél jobban hasonlítsanak az
eredeti háztartásokra, úgy érjük el, hogy a mindkét felvételben szereplő társadalmi és
demográfiai adatok alapján olyan kategóriákat határozunk meg, amelyek alapján a legtöbb
szempontból megfelelő háztartás adataival pótolhatjuk az eredeti háztartás hiányzó
jellemzőit. Ez az eljárás az illesztés. A többszörös összekapcsolás alkalmazása az illesztés
során keletkező hibák szempontjából optimális, de olyan méretű adatbázist eredményez,
amelynek kezelésére speciális programok szükségesek.
A modell használatához tisztában kell lennünk az adatbázis bizonyos korlátaival. Egyfelől
tudnunk kell, hogy a mikro szinten gyűjtött adatok nem közelítik, nem közelíthetik sok
esetben a makro értékeket. Elsődleges célja nem egy-egy pontos össztársadalomra
vonatkoztatott érték meghatározása, hanem belső megoszlások, egyenlőtlenségek,
elmozdulások tükrözése.
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Az adatállomány mellett a mikroszimulációs modell outputjának minőségét magának a
szűkebb értelemben vett modellnek, az algoritmusok rendszerének a minősége határozza
meg. E tekintetben a következő megjegyzéseket kell tennünk. A mikroszimulációs modell,
mint minden modell a valóság gazdagságának csak egy szeletét képes algoritmizálni, mint
ilyen inkább tendenciák számszerűsítésére képes, mint egzakt előre becslésre.
Értelemszerűen nem képes arra sem, hogy az adó- és támogatásrendszer világában
bármilyen, a jelenlegi formák logikájától eltérő juttatási vagy megvonási formát leképezzen.
Elsősorban a jelenlegi szabályozásban létező formákat célozza, azoktól eltérőek
modellezéséhez a szoftver továbbépítése szükséges.
A TÁRSZIM modell a szimulációs modellek két családja, a statikus és dinamikus modellek
közül az előbbiek csoportjába tartozik. Ez annyit jelent, hogy az un. magatartási és
korosbítási elemek érvényesítésére nem képes. Amit „tud”, az a közvetlen hatások réteg és
eloszlási jellemzőinek bemutatása. Fennáll a modell – amely alkalmazása során a jövő
játszik kitüntetett szerepet – és az adatállomány – amely mindig bizonyos késéssel áll
rendelkezésre – közötti diszkrepancia.1 Ezt az alkalmazások során figyelembe kell venni.

1

Az adatállomány és a „valóság” közötti eltérés kérdéskörével, az utolsó fejezetben foglalkozik a
kézikönyv.
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2 A program installálása és indítása
A program Microsoft .NET fejlesztőkörnyezetben íródott, és Microsoft SQL Server adatbáziskezelőt használ. A program bármilyen, Microsoft .NET futtatókörnyezettel rendelkező
operációs rendszeren fut.
A rendszer egyik fontos előnye, hogy az adatbázis és a számítások egyetlen szerveren
futnak, amelyhez tetszőleges számú kliens csatlakozhat. A szeparált illetve együttes munkát
a program felhasználókezelő rendszere biztosítja.
A szerveroldali rész minimális hardverigénye:
2-szer Pentium IV processzor
2 GB RAM
1 GB szabad merevlemez-terület
A kliensprogram minimális hardverigénye:
Pentium IV processzor
256 MB RAM
100 MB szabad merevlemez-terület
A kliensszoftver futtatásához szükséges szoftverfeltétel a Microsoft .NET futtatókörnyezet
megléte, mely ingyenesen letölthető a Microsoft Web oldaláról, de a telepítőkészlet is
tartalmazza.

2.1 Installálás
A szoftver telepítéséhez rendszergazdai jogkörrel kell rendelkezni.
Az adatbázis komponens telepítésénél választhatunk a hálózatos valamint a stand-alone
telepítési modell között. A hálózatos telepítésnél egy központi SQL szerver szolgáltatja az
adatokat tetszőleges létszámú kliens felé. A stand-alone modell leginkább hordozható,
állandó hálózati kapcsolattal nem rendelkező gépek esetén ajánlható, mikor is az adatbázis
motor (jelen esetben MSDE) és a kliensprogram ugyanarról a gépről fut.

2.1.1 Szerveroldali komponensek telepítése

2.1.1.1 Hálózatos telepítés
Hálózatos telepítés esetén a telepítés előfeltétele egy stabilan működő Microsoft SQL Server
2000 adatbázismotor.
A telepítés megkezdése előtt az install fájlokat fel kell másolni a szerver tetszőleges
könyvtárába.
Másolandó fájlok:
Database/createdatabase_MSSQL
Database/createdatabase.sql
Database/tarki_mikro_2005_rel321
A másolás befejeztével a createdatabase.sql fájl írásvédettségét felül kell írni, hogy
módosíthassuk azt. Ezt legegyszerűbben a fájlon a jobb egérgombbal klikkelve és az előugró
menüből a Tulajdonságok menüre megjelenő ablakban, az Írásvédett mező jelölésének
megszüntetésével tehetjük meg.
Ezután a createdatabase.sql fájlt át kell írni a következőképpen:
SET @DATABASEDUMPPATH = ''
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Ide azt az elérési utat kell beírni, ahova a fájlokat másoltuk, és hozzáírni a
tarki_mikro_2005_rel32 fájlt.
Tehát ha pl. C:\Temp könyvtárba másoltunk, akkor a következőt kell beírni:
SET @DATABASEDUMPPATH = ’C\TEMP\ tarki_mikro_2005_rel321’
Utána az adott gépen le kell futtatni a createdatabase_MSSQL fájlt, ami létrehozza az
adatbázist, illetve betölti az alapadatokat.
A betöltő program a következő beállításokat kéri:
Szerver neve;
Felhasználó neve;
Jelszó (ennek megadása itt nem kötelező. Amennyiben biztonsági megfontolásokból
nem célszerű a jelszót mindenki által olvashatóan beírni, lehetőség van a jelszó
későbbi, biztonságos megadására is).
Tehát, ha a szerver neve DBSERVER, a felhasználó sa, akkor a parancs futtatása a
következő:
createdatabase_MSSQL.bat DBSERVER sa sapw

2.1.1.2 Stand-alone telepítés
Az MSDE telepítése
Az MSDE telepítését a telepítő CD MSDE könyvtárában található setup.exe fájllal indíthatjuk
el. FONTOS: a telepítést a Start menü Futtatás parancsával, illetve a Parancssorral
végezzük, mert a végrehajtható fájlnév után mindenképpen be kell írnunk a
SECURITYMODE=SQL paramétert.
Tehát amennyiben a telepítő CD a D: meghajtóban van, a következő parancs telepíti
helyesen az MSDE-t:
D:\MSDE\setup SECURITYMODE=SQL
E nélkül a program nem fog tudni kommunikálni az adatbázissal.
Az MSDE telepítése után érdemes feltelepíteni a Microsoft által kiadott MSDE frissítést, ami
ugyanebben a könyvtárban található sql2deskp3.exe fájl.
A telepítés végeztével érdemes újraindítani a gépet, hogy az adatbázis szolgáltatás
jelzi.
elindulhasson. A szolgáltatás futását a tálcán a
Az adatbázis telepítése
A telepítés megkezdése előtt az install fájlokat fel kell másolni a szerver tetszőleges
könyvtárába.
Másolandó fájlok:
Database/createdatabase_MSDE
Database/createdatabase.sql
Database/tarki_mikro_2005_rel321
A másolás befejeztével a createdatabase.sql fájl írásvédettségét felül kell írni, hogy
módosíthassuk azt. Ezt legegyszerűbben a fájlon a jobb egérgombbal klikkelve és az előugró
menüből a Tulajdonságok menüre megjelenő ablakban, az Írásvédett mező jelölésének
megszüntetésével tehetjük meg.
Ezután a createdatabase.sql fájlt át kell írni a következőképpen:
SET @DATABASEDUMPPATH = ''
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Ide azt az elérési utat kell beírni, ahova a fájlokat másoltuk, és hozzáírni a
tarki_mikro_2005_rel32 fájlt.
Tehát ha pl. C:\Temp könyvtárba másoltunk, akkor a következőt kell beírni:
SET @DATABASEDUMPPATH = ’C\TEMP\ tarki_mikro_2005_rel321’
Utána az adott gépen le kell futtatni a createdatabase_MSDE fájlt, ami létrehozza az
adatbázist, illetve betölti az alapadatokat.
A biztonság és a helytakarékosság érdekében a merevlemezre másolt fájlokat töröljük le!

2.1.2 A kliens telepítése

2.1.2.1 A Microsoft .NET futtatókörnyezet telepítése
A Microsoft .NET futtatókörnyezet a Windows XP operációs rendszer része. Régebbi
operációs rendszerek (Windows 2000, Windows NT) használata esetén a futtatókörnyezetet
telepíteni kell.
Amennyiben a gépünk nem rendelkezik Microsoft .NET futtatókörnyezet 1.1-es verziójával
(ezt legkönnyebben a Vezérlőpult | Programok hozzáadása- eltávolítása ablakban
ellenőrizhetjük, ahol a Microsoft .NET Framework 1.1 bejegyzést kell keresnünk), akkor azt
mindenképpen telepítenünk kell. Ez a telepítő CD-n található Client könyvtár dotnetfx
futtatható parancsfájllal indíthatjuk el.
Az 1.1-es futtatókörnyezethez (amennyiben a gépünkön nincsen bekapcsolva az
„Automatikus frissítés” szolgáltatás) javítócsomag telepítése is szükséges. A javítócsomag a
telepítő CD Client könyvtárában található 1.1sp1-KB867460-X86.exe futtatható állománnyal
telepíthető.

2.1.2.2 A kliensprogram telepítése
A TárSzim 2004 kliensprogramot a telepítő CD Client könyvtárában található setup.exe nevű
fájllal telepíthetjük.
Itt szükséges megjegyezni, hogy a program az adatbázishoz való biztonságos hozzáférés
érdekében az adatbázisban létrehoz egy felhasználót, melyet a kliensprogram használ a
kapcsolattartásra. Amennyiben ezt a felhasználót biztonsági okokból vagy egyéb okból nem
javasolja a rendszergazda, úgy az ő általa adott felhasználót be kell jegyeznünk a
kliensprogramba, hogy a kommunikáció létrejöhessen. Csak ebben az esetben járjunk el
teljesen a 2.1.2.3 fejezetben leírtak szerint. Egyéb esetben elég csak a szerver nevét
beszerezni és módosítani.

2.1.2.3 A kliens konfigurálása
Hálózatos telepítés esetén jogot kell adnunk a TárSzim 2005 programnak a távoli adatbázis
eléréséhez. Ezt a TárSzim 2005 telepítési könyvtárában (alapértelmezésben a
C:\Program Files\Virgo Systems Kft\TárSzim 2005) található
Virgo.Projects.Tarki.MicroSimulation.config.xml
fájl módosításával tehetjük meg A módosításhoz azonban szükségünk lesz a megfelelő
titkosítást elvégző segédprogramra.
Az admin segédprogram telepítése
A telepítő CD Client | Admin könyvtárában található Admin nevű alkalmazást a setup.exe
nevű paranccsal indíthatjuk.
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Az adatbázis kapcsolat paramétereinek beállítása
Az adatbázis kapcsolat beállításához a következő adatokat kell beszerezni az SQL szerver
karbantartását végző rendszergazdától:
az SQL szerver neve, amin a TárSzim 2005 adatbázisa található;
felhasználói név, amivel hozzáférhetünk az adatbázishoz;
jelszó, mely a felhasználói névhez tartozik
A TárSzim 2005 program az adatbázis elérésének jelszavát a nagyobb biztonság elérése
céljából titkosítva tárolja és küldi át a hálózaton. A titkos jelszót az admin segédprogrammal
generálhatjuk. A jelszó generálása a következő:
Mindkét jelszó mezőbe beírjuk a rendszergazdától kapott jelszót (az esetleges elírások
kivédésére), majd a Titkosított jelszó generálása gombra kattintva az alsó szövegmezőbe
megkapjuk azt a karaktersorozatot, amit használnunk kell a konfigurációs fájl módosításánál.
Ezt a karaktersorozatot a legegyszerűbben kijelölve és másol/beilleszt egérparancsokat
használva másolhatjuk be a konfigurációs fájlba.
Az admin segédprogramot itt be is zárhatjuk, legközelebb csak akkor lehet szükségünk rá,
ha a központi adatbázison jelszóváltás történik. (Erről a rendszergazda mindenképpen
értesíteni fog minket).
A fentebb említett Virgo.Projects.Tarki.MicroSimulation.config.xml fájlt egy egyszerű
szövegszerkesztőben megnyitva a következő bejegyzéseket kell módosítanunk:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration minimalversion="v1.0.0">
<database_setting
initial_catalog="tarki_mikro_2005"
data_source="Az SQL szerver neve"
userid="A felhasználói név"
password="A generált(!) jelszó"
/>
<messaging_setting
messagehandlerbackend_type="MicrosoftMessageQueue"
messagequeuename=".\PRIVATE$\virgo_direktmester_mq"
messagetimeout="20"
/>
</configuration>
A módosított fájl lementése után a programot elindíthatjuk a start menüből, vagy az asztalon
automatikusan megjelenő ikon segítségével.
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3 Felhasználókezelés
A felhasználók listáját és adatait tartalmazó ablak a program indításakor a bal alsó sarokban
jelenik meg. Az ablakot kikapcsolhatjuk, átméretezhetjük, illetve a képernyőn bárhol máshol
elhelyezhetjük. Az ablakok átméretezését a program kilépéskor elmenti, és a következő
belépés alkalmával az elmentett méretben nyitja meg azokat.

A felhasználók nevére kettőt kattintva (vagy a Szerkeszt eszközt kiválasztva) a felhasználó
adatlapját tekinthetjük meg a főablakban.
Az Alapadatok fül a felhasználóra vonatkozóan a következőket tartalmazza:
Név
Felhasználónév
Email
Lehetőségünk van közvetlen levélküldésre.
A Verziók fül tartalmazza az adott felhasználók által készített verziók listáját. A lista tetején
található gyorsmenüvel új verziót nyithatunk, a kiválasztott verziót átszerkeszthetjük,
másolatot készíthetünk róla, illetve törölhetjük.2

2

Ezen funkciókról részletesebben a verziókészítés leírásánál olvashatunk. (4.1 fejezet.)
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3.1 Új felhasználó felvétele, aktiválása
Új felhasználót többféle módon vehetünk fel a rendszerbe:
a kezdőlap gyorsmenüjével
a főprogram „Fájl” menüjének „Új” almenüjével
a főprogram eszköztárának „Új felhasználó létrehozása” eszközével
a felhasználó böngésző ablak „Új” eszközével
a jobb egérgombra előugró menü „Új” menüpontjával
Új felhasználó felvételekor megadhatjuk a felhasználó teljes nevét, a bejelentkezési nevét
(ez utóbbi kötelező) valamint e-mail címét. Lehetőségünk van e-mailt is küldeni a
felhasználónak. A létrehozott felhasználó a felhasználó böngészőben megjelenik. Jelszót az
első belépés alkalmával generálhat magának.
A felhasználó aktiválása az első bejelentkezéskor történik. Az új bejelentkezési név
beírásakor a rendszer érzékeli, hogy új felhasználó lép a rendszerbe, és egy
dialógusablakban bekéri tőle a kívánt jelszót és annak megerősítését. Amennyiben a két
beírt jelszó egyezik, a rendszer aktiválja a felhasználót, aki megkezdheti az alkalmazás
használatát.

3.2 Felhasználó módosítása
Saját felhasználói adatainkat módosíthatjuk
a felhasználó böngésző ablak „Szerkeszt” eszközével,
a jobb egérgombra előugró menü „Szerkeszt” menüpontjával.
Itt állíthatóak a regisztrációkor megadott adatok. Amennyiben más felhasználó adatait nyitjuk
meg, csak az adatok megtekintésére van jogosultságunk, azok nem módosíthatóak.
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3.3 Felhasználó törlése
Más felhasználókat az
a felhasználó böngésző ablak „Töröl” eszközével vagy a
a jobb egérgombra előugró menü „Töröl” menüpontjával törölhetünk.
Felhasználó csak
hatásvizsgálattal.

akkor

törölhető,

ha

nem

rendelkezik

saját

verzióval,

illetve

Az „admin” nevű beépített felhasználó védett, törlése nem lehetséges.

3.4 Saját jelszó megváltoztatása
Saját jelszavunkat a főablak „Fájl” menüjének „Saját jelszó megváltoztatása” menüpontjából
megjeleníthető dialógusablakon változtathatjuk meg.
Elfelejtett jelszavunkat az alkalmazáshoz mellékelt adminisztrátor kisalkalmazással állíthatjuk
alapértelmezettre. Alapértelmezett jelszó észlelése esetén a rendszer belépéskor új
felhasználói jelszó megadását kéri.
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4 A modell
4.1 A modellezés technikai lépései
A modell használata három fő lépésből áll:
1. Be kell állítani a modellezni kívánt adó- és támogatásrendszer paramétereit,
szabályait. A beállított paraméterrendszert nevezzük verziónak.
2. Le kell számolni az adatainkat a verzióban beállított paramétereknek megfelelően.
3. El kell végezni a hatásvizsgálatot.
A „Verzióböngésző” ablakban kezelhetjük
a verziókat és
a hatásvizsgálatokat.
A verzióböngészőn belül két nagy csoportot különíthetünk el:
saját objektumaink és
a mások által készített, de nyilvános objektumok.
Saját objektumaink felett korlátlan joggal rendelkezünk, míg mások objektumai esetében
csak betekintési jogunk van. Lehetőségünk van mások verziójáról és hatásvizsgálatáról
másolatot készíteni, amely saját objektumaink közé helyezhető és a továbbiakban
tetszőlegesen módosítható.
A verziókezeléssel kapcsolatos funkciók elérhetőek a felhasználók adatlapjának „Verziók”
füléről is.

4.1.1 Új verzió létrehozása, verzió másolása, verzió részeinek feltöltése
Új verziót
a kezdőlap gyorsmenüjével
a főprogram „Fájl” menüjének „Új” almenüjével
a főprogram eszköztárának „Új verzió létrehozása” eszközével
valamely verzión vagy mappán állva a verzióböngésző ablak „Új” eszközével
a jobb egérgombra előugró menü „Új” menüpontjával
hozhatunk létre.
Verzióinkat tetszőleges szintű mappaszerkezetbe rendezhetjük, a mappák a Windows
konvencióknak megfelelően kezelhetőek. Új mappát
valamely verzión vagy mappán állva a verzióböngésző ablak „Új” eszközével vagy
a jobb egérgombra előugró menü „Új” menüpontjával hozhatunk létre.
Nagymértékben segíti a modell használatát a verzió másolásának lehetősége. Amikor egy
már létező verziókról készítünk pontos és teljes másolatot, a korábbi verzió paraméterei
jelennek meg a verziószerkesztő ablakban, amelyeket tetszőlegesen módosíthatunk, és új
verzióként elmenthetünk. Másolatot nemcsak a saját, hanem a mások által készített és
nyilvánosnak minősített verziókról is készíthetünk. A másolni kívánt verzió egérrel történő
kijelölése után másolatot készíthetünk
az eszköztár „Másol” eszközével,
a jobb egérgombra előugró menü „Másol” menüpontjával.
A másolás egy speciális esete, amikor nem az egész verziót szeretnénk lemásolni, hanem
annak csak meghatározott részeit, vagy esetleg több verzióból veszünk át paramétereket.
Ilyen esetben a főmenüben lévő legördülő menüből kiválasztjuk ki azt a verziót, amelynek
paramétereit használni szeretnénk, és a „Feltölt” nyomógombbal érvényesítjük az új
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verzióban a kiválasztott verzió paramétereit. Figyelem: Ez a funkció csak a látható ablak
látható ablakfülének adatait módosítja!

4.1.2 Verzió törlése
A már nem használt verziókat törölhetjük a rendszerből. Figyelem: ezzel azok a
hatásvizsgálatok is elvesznek, amelyeket a törölt verzió alapján hoztuk létre! Verzió törlését
a kívánt verzión állva az
az eszközsor „Töröl” eszközével, vagy
a jobb egérgombra előugró menü „Töröl” menüpontjával
végezhetjük el.

4.1.3 Verzió szerkesztése
Saját verzióinkat teljes szerkesztési joggal megnyithatjuk a
kívánt verzión történt dupla kattintással,
az eszköztár „Szerkeszt” eszközével, illetve
a jobb egérgombra előugró menü „Szerkeszt” menüpontjával
A mások által készített és nyilvános verziók nem szerkeszthetők, viszont szabadon
megtekinthetőek és másolhatóak. Másolatként már módosíthatóak és a másolat saját
verzióként elmenthető. Mentéskor a másolatként létrehozott új verzió a Saját verzióim
mappába kerül, ahonnan szabadon átmozgathatjuk mástetszőleges mappánkba.
A modell a verziók paraméterezésére három fő témakörben ad lehetőséget:
adórendszer, ezen belül
o jövedelemadó és
o indirekt adók
ÁFA
jövedéki adó
gépkocsi regisztrációs díj
társadalombiztosítás
támogatások
Mindezek beállítását megelőzően kitölthetjük, illetve megtekinthetjük a verzió alapadatait,
amelyek könnyebbé teszik nagy számú verzió kezelését.
A leírásnál a verzió
o elnevezhető, illetve
o részletes megjegyzés fűzhető hozzá
Az alapadatoknál a verzió időbeli fejlődését követhetjük, itt látható
o a készítés időpontja
o az utolsó módosítás időpontja
o az utolsó számolás időpontja
o és itt állítható be, hogy a verzió mások számára elérhető lehessen vagy
sem.
o

Ikonok segítségével verziónk paramétereit word formátumban elmenthetjük.

Modellünkben négy alapverziót állítottunk be, amelyek – a modell adta lehetőségeken belül –
a 2002. 2003. 2004. és 2005. évi adó- és támogatásrendszert képezik le. Ezek a verziók a
„rendszergazda” felhasználó alá rendeltek, és a modellből nem törölhetőek, de szabadon
másolhatók, és a másolat saját verzióként módosítható.
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4.1.4 Verzió mentése
A verziót beállítás után el kell mentenünk. A verzió mentését
a főablak „Fájl” menüjének „Ment” parancsával, illetve
a főmenü eszközsorának „Ment” eszközével végezhetjük.
Az el nem mentett, illetve a mentés után módosított verzió ablakfülén a verzió neve mellett *
jelenik meg.

4.2 Verziók modellezése
4.2.1 Adórendszer

4.2.1.1 Jövedelemadó
A jövedelemadó modellezésénél az alábbi paramétercsoportok megadására van lehetőség:
Adórendszer típusa
Adósávok és adóráták
Jövedelmek megadóztatásának jellege és mértéke, valamint
Kedvezmények jellege és mértéke

Adórendszer típusa:
Modellünkben három adórendszer-lehetőség közül választhatunk:
Személyi jövedelemadó rendszer. Ez esetben az adózás alanya az egyén, a jövedelem és
a fizetendő adó személyenként számítódik.
Egyszerű családi jövedelemadó rendszer. E típusnál az adózás alanya a háztartás, az
adó és az adókedvezmények alapját a háztartástagok összegzett adóköteles illetve
adókedvezményekre jogosító jövedelme jelenti.
Összetett családi jövedelemadó rendszer. A háztartástagok adóköteles jövedelme – az
egyszerű családi jövedelemadó rendszerhez hasonlóan – összeadódik, de e típus
választása esetén a háztartástagok eltérő – a felhasználó által az adatbeíró ablakban
fogyasztási egységskálaként definiált – súllyal szerepelnek a háztartástagokra eső
jövedelem kalkulálásánál. Az összesített adóköteles jövedelem leosztódik a háztartástagok
súlyának összegével, s a súlyozott jövedelem válik az adó alapjává, majd az így kiszámított
adó visszaszorzódik ugyanazokkal a súlyszámokkal, megadva a család adófizetési
kötelezettségét.
Az adósávok száma nevű legördülő mezőben megadhatjuk az adósávok számát (1-től 7-ig).
A szám kiválasztásával annyi adósáv illetve adókulcs mező jelenik meg, amennyit
kiválasztottunk. Ezekben a mezőkben adhatjuk meg az adósávok jövedelemhatárait,
valamint a hozzájuk tartozó adókulcsokat.
Amennyiben összetett családi jövedelemadó rendszert választottunk, láthatóvá válnak a
fogyasztási egységskála megadására szolgáló beviteli mezők. Itt állíthatjuk be, hogy
mekkora súllyal szerepeljenek a háztartás felnőtt, illetve gyermek tagjai a háztartásokra eső
jövedelem kalkulálásánál.
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Jövedelmek megadóztatása
Ebben az ablakban adhatjuk meg a jövedelemtípusok adózási jellemzőit. Az itt látható
jövedelemlistában megtalálhatóak az adatbázis évének (2003) megfelelő adóbevallásban
szereplő jövedelemtételek, valamint olyan transzferek, amelyek a jelen adójogszabályok
szerint nem adózó tételek, de a modell lehetőséget nyújt ezek megadóztatásának
szimulálására. Ilyen transzferek az
öregségi, rokkantsági és özvegyi nyugdíj
egyéb nyugdíj
rendszeres és rendkívüli szociális segély
lakásfenntartási támogatás
ösztöndíj
gyermekgondozási segély
gyermeknevelési támogatás
egyszeri anyasági támogatás
árvaellátás
családi pótlék
rendszeres gyermekvédelmi támogatás
a verzióban létrehozott új típusú támogatások3
Ezek értéke az adott verzió beállításai szerint modellezett összeg, adatbázisa a TÁRKI
Monitor adatfelvételéből származik.. A háztartási szintű illetve háztartási szinten ismert
3

A családi adókedvezményhez kötött új támogatások nem adóztathatóak.
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bevételek, úgymint családi pótlék, rendszeres gyermekvédelmi támogatás, árvaellátás,
lakásfenntartási támogatás, rendszeres és rendkívüli szociális segély valamint a
háztartásnak adott új támogatások a háztartásfőkhöz rendelődnek.
Figyelem: A felsorolt transzferek közül három: az ösztöndíj, a gyermekgondozási segély és
gyermeknevelési támogatás az adatbázis évében hatályos jogszabályoknak megfelelően
részét képezi az adóterhet nem viselő járandóságoknak. Ha ezen a beállítani kívánt
verzióban nem akarunk változtatni, akkor az e tételekhez tartozó cellákat üresen kell hagyni.
Ezeket a jövedelemtételeket akkor kell módosítani, ha ezek adóztatását kívánjuk modellezni.
Ebben az esetben javasoljuk az adóterhet nem viselő járandóságok szorzóval történő
korrigálását.
Nem tettük lehetővé azon támogatások közvetlen adóztatását, amelyek a bértételek
részeként jelenleg is az adózás hatálya alá tartoznak: terhességi gyermekágyi segély,
gyermeknevelési díj, táppénz, munkanélküli járadék, átképzési támogatás, egyéb
munkanélküli ellátás.
A jövedelemadó modellezésének alapadatait az APEH adóbevallások szolgáltatják, amelyek
egyfelől rendkívül részletes és pontos információt nyújtanak, másfelől meghatároznak
bizonyos modellezési korlátokat.
A mezőgazdasági kistermelésből származó bevételeket ki kellett hagynunk a modellből,
mivel az adószabályozás ezt a jövedelmet teljesen külön kezeli, nem adódik hozzá sem az
összesített jövedelmekhez, sem az összesített tárgy évi adófizetési kötelezettséghez. Így a
modell jövedelemtételeket tartalmazó listájában sem szerepel, és ezért a modellből
kimaradtak azok a személyek is, akik csak ilyen jövedelemmel rendelkeznek.
Ki kellett hagynunk a modellezésből az egyéni vállalkozó vállalkozói személyi
jövedelemadóját, a vállalkozói osztalékalap utáni adóját, valamint a fizetővendéglátó tételes
átalányadóját is, mivel ezekhez nem állt rendelkezésünkre pontos jövedeleminformáció, s
ezen adótételek modellezése egyes esetekben negatív jövedelmekhez vezetett volna. E két
adó - az APEH által rendelkezésünkre bocsátott makro adatok alapján – a teljes adóbevétel
1,52 %-át adja.
További korlátot jelent az adóbevallás szerkezetének évről évre történő, bizonyos mértékű
változása. A 2003. évben a bevallási kötelezettségben nem szereplő tételek nem
modellezhetőek.
A jövedelmeket az adóbevallásban használt jövedelemcsoportok szerint rendezve láthatjuk.
Az egyes főcsoportok előtt található kis négyzetre kattintva a csoport megnyitható vagy
elrejthető. A jövedelemtípusok jövedelem jellegét az alábbi lehetőségek közül választhatjuk
ki:
Összevonás alá eső jövedelem
Adóalapot csökkentő jövedelem
o Itt megadható, hogy az adott jövedelem hány százalékával csökkenjen az
adóalap,
o s a csökkentés maximalizálható.
Adót csökkentő jövedelem
o Ez esetben is lehetőségünk van a csökkentés százalékos arányának, és
o maximumának beállítására.
o Csökkenthetjük az adó mértékét az adott jövedelemre eső adó nagyságával.
Elkülönülten adózó jövedelem
o Az adott jövedelemtípushoz külön adókulcsot határozhatunk meg.
Adómentes jövedelem
Adóbevallásba nem kerülő jövedelem, amikor – az adómentes jövedelemmel
ellentétben – az adott jövedelem a bruttó összjövedelemnek sem alkotja részét.
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Négy jövedelemtípus esetében, úgymint
egyéni vállalkozó átalányadója jövedelem
mezőgazdasági kistermelő átalányadója jövedelem
ingatlan értékesítéséből származó jövedelem
egyéb forrásadós jövedelem
a törvényi szabályozás oly mértékben összetett, vagy az adóbevallásban nem szereplő
információkra támaszkodik, hogy valódi, alapadatokon nyugvó szimulálására nincs
lehetőség. Ezért modellünk ezen tételek esetében lehetőséget nyújt egy kiegészítő
jövedelemjelleg választására a Tényleges adóösszeg módósításával. Ilyenkor az adóívben
kirótt adó egy szorzóval módosítható, és az adóívben szereplő jövelemösszeg hozzáadódik
a bruttó jövedelemhez.
Az adózási jellemzőkön kívül minden egyes jövedelemtípushoz meghatározhatunk egy
elsődleges és egy másodlagos jövedelemszorzót, amely az adatbázis (2003) és a
modellezni kívánt időszak közötti eltérés korrekcióját szolgálja. A számolásban a két érték
szorzata érvényesül. A kettős szorzó használata megkönnyíti a szorzók használatával
beállított verzió továbbalakítását. (Például, ha a 2005. évi alapverziót akarjuk továbbvezetni
2006. évre, a 2005. évi alapverzióról készítünk egy másolatot, és az elsődleges, 1,15-os
bérszorzót – amely az adatbázis évéhez (2003) viszonyítva módosítja az adatokat –
kiegészíthetjük egy tetszőleges másodlagos szorzóval, amely a 2005. és 2006. év közötti
korrekciót látja el.) Ezen szorzók használata a modellezési munkához feltétlenül szükséges.
Az adózásba bevonható modellezett jövedelemtételek szorzására itt nincs lehetőség, ezek
értékét a támogatások modulban kell állítanunk.
A szorzók használatánál figyelnünk kell arra, hogy a verzió különböző elemeinél, úgymint
jövedelmek, kedvezmények, támogatások, valamint fogyasztási tételek esetében használt
korrekciós szorzók összhangban legyenek, ellenkező esetben ellentmondásos
eredményekhez juthatunk. Különösen szem előtt kell tartanunk ezt a szempontot olyan
támogatások esetében mint a munkanélküli ellátások, terhességi gyermekágyi segély,
gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, ösztöndíj,
amelyek részét képezik az adóbevallás bér, illetve adóterhet nem viselő járandóságok
sorainak, de más jövedelmekkel összevonva. A gyermekgondozási segély, gyermeknevelési
támogatás és ösztöndíj esetében további nehézséget jelent, hogy a csak ilyen jövedelemmel
rendelkezők nem is kötelezettek adóbevallás kitöltésére. Az összes (adóköteles és egyéb)
jövedelem számításakor azok esetében, akikhez rendeltünk az APEH adatbázisból
adóbevallást, nem adtuk hozzá a támogatások résznél modellezett – TÁRKI Monitor
adatbázisból származó – tételeket, hiszen az össztársadalmi méretben bizonyos jövedelmek
duplikálódását okozta volna. Ez az eljárás összesített értékeket tekintve helyes, de egyéni
rekordok szintjén ellentmondáshoz vezethet, mert nem biztos, hogy rendelkezik például
adómentes járandóság cellával az, akinek a TÁRKI Monitor adatbázisban van
gyermeknevelési támogatása. (Ez nem volt, nem lehetett párosítási szempont.4) Ugyanakkor
fontosnak tartottuk, hogy az itt tárgyalt jövedelmekben modellezett módosítások pontosan
megmutatkozzanak az összes (adó és tb után, áfa előtt) jövedelem változóban, ezért azok
összes jövedelméhez, akikhez rendeltünk APEH adóbevallást, nem adjuk hozzá ezeket a
TÁRKI Monitor adatbázisból származó információkat, de a verzió paraméterei által ezen
juttatásokon bekövetkezett változással módosítjuk azt. Szélsőséges beállításokkal (pl.:
egyes ellátások teljes megszüntetése) egyes személyeknél, illetve háztartásoknál a fent leírt
okokból negatív összes jövedelmet is képezhetünk, amelyet a program 0 összes
jövedelemként értelmez.
Az adatfelvitel gyorsítása érdekében lehetőség van egyszerre több jövedelem együttes
állítására. A táblázatban – Windows konvencióknak megfelelően – a Shift illetve CTRL
4

A párosítási szempontok részletes leírását lásd a Adatállomány/Illesztés és többszörös
összekapcsolás” fejezetben.
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billentyűk és az egér egyidejű kattintásával egyszerre több jövedelemtípust is kiválasztunk,
majd az egér jobb gombjára klikkelve a megjelenő előugró menüből a „Csoportos
értékmegadás” menüpontra kattintva megjelenő szerkesztőablak beviteli mezőiben adhatjuk
meg a fent tárgyalt jellemzőket. A csoportos értékmegadás ablakba beírt értékek közül csak
azok érvényesülnek, amelyeket a sor végén „pipával” megjelölünk, ezáltal biztosítva az
egyes paraméterek – a többi paramétertől függetlenül történő – csoportos
értékmegadásának lehetőségét. Jövedelem főcsoportokat úgy is kijelölhetünk, hogy a
főcsoport nevére kattintunk az egér bal gombjával. Ezek után jobb gombbal a fent leírt
módon elérhetjük a „csoportos értékmegadást”, s a módosított paraméterek a teljes
főcsoportra érvényesülnek.

Adókedvezmények
A „Jövedelem után járó kedvezmények” fülön a 2003-as adóbevallásában szereplő
adókedvezmény tételeket találjuk.
Fontos felhívnunk a figyelmet arra, hogy a modell alapját a jövedelemkedvezményeknél az
APEH adatforrás jelenti, tehát a kedvezmények mértékének meghatározását a 2003. évi
adóbevallás adataihoz kell viszonyítanunk. Ha nem akarunk változtatni a kedvezmény
mértékén, a csökkentés mértékeként 100%-ot kell megadnunk. Ha egy 20%-os kedvezményt
30%-ra akarunk felemelni, ezt a 150% beírásával tehetjük meg.
Azt is szem előtt kell tartanunk, hogy a kedvezmények nagy része a 2003-as jogszabályok
szerint korlátos, a maximumnál nagyobb összeg nem szerepel. A korlátot csak akkor tudjuk
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emelni, ha korrekciós szorzót alkalmaznunk, amely viszont mindenki esetében azonos
mértékben emeli meg az igénybe vett kedvezmény mértékét.5
Az egyes kedvezmények jellegét legördülő listából választhatjuk ki. A kedvezmény
jellegétől függően a táblázatban további paraméterek adhatók meg.
Nem jár semmilyen adózási kedvezmény.
Jövedelem (adóalap) csökkentő tétel százalékosan:
o meghatározható a csökkentés aránya, és
o megszabható annak maximuma.
Jövedelem (adóalap) csökkentő tétel fix összeggel:
o ez esetben a fix összeget adhatjuk meg.
Adót csökkentő tétel százalékosan:
o meghatározható a csökkentés aránya,
o és megszabható annak maximuma.
Adót csökkentő tétel fix összeggel:
o ez esetben az adott összeget szabhatjuk meg.
Az adókedvezményeknél – a jövedelmek megadóztatásánál látottak szerint – minden tételt
külön-külön korrigálhatunk elsődleges és másodlagos szorzó megadásának segítségével,
amely alkalmazása az adatfelvételek évétől eltérő időszak modellezése esetén
nélkülözhetetlen.
A kedvezmény mértékét a tételek tetszőleges csoportjára is maximalizálhatjuk. A csoportos
maximum értéke az „Adókedvezmények csoportjai” ablakban adható meg. Az ablakba
történő jobb egérgomb kattintásra előugró menü teszi lehetővé új csoport létrehozását, illetve
törlését.
A csoportot elnevezhetjük.
A maximumot meghatározhatjuk
o fix összegként vagy
o a minimálnyugdíj szorzataként.
Maximálhatjuk a bruttó (adózás előtti) jövedelmet, amely esetén a kedvezmény
igénybe vehető
A korlátként beállított bruttó (adózás előtti) jövedelem tetszőleges szorzatáig a
kedvezmény maximumát lineárisan lecsengethetjük.
A csoport definiálása után a kedvezmény tételek táblázatához visszatérve, a csoport
oszlopban jelölhetjük meg, hogy melyekre vonatkozzon az együttes maximum. A táblázatba
kattintva legördülő menüben láthatjuk a létrehozott csoportokat elnevezésük szerint
felsorolva.
A munka megkönnyítése érdekében lehetőségünk van egyszerre több adókedvezmény
paraméterezésére. A táblázatban – Windows konvencióknak megfelelően – a Shift illetve
CTRL billentyűk és az egér egyidejű kattintásával egyszerre több adókedvezményt
kiválasztunk, majd az egér jobb gombjára klikkelve a megjelenő előugró menüből a
„Csoportos értékmegadás” menüpontra kattintva megjelenő szerkesztőablak beviteli
mezőiben adhatjuk meg a fent tárgyalt jellemzőket. A csoportos értékmegadás ablakba beírt
értékek közül csak azok érvényesülnek, amelyeket a sor végén „pipával” megjelölünk, ezáltal
biztosítva az egyes paraméterek – a többi paramétertől függetlenül történő – csoportos
értékmegadásának lehetőségét.

5

Részletesen megvizsgáltuk a 2003. és 2005. alapverziókban az adók és adókedvezmények
megoszlását. Eredményeinket a 2. sz. függelék mutatja be.
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Az adójóváírás a második fülhöz tartozó ablakban állítható. Meghatározhatjuk, hogy a
munkaviszonyból származó bérjövedelem
hány százalékával csökkenjen az adó,
megadhatjuk az adójóváírás éves szinten vett maximális értékét6, és
szűkíthetjük a jogosultak körét a bruttó jövedelem korlátjának definiálásával.
Lehetőségünk van arra is, hogy e felső jövedelemhatáron túli jövedelemsávot
határozzunk meg, amely jövedelemsávban az adójóváírás lineárisan szűnik meg.
A munkabér adómentességét, azaz a kiegészítő adójóváírást nem e modullal, hanem új
típusú kedvezmény beállításával modelleztük.
A bérjövedelem – a hatályos adótörvények rendelkezéseinek megfelelően – hat
jövedelemtétel összegeként áll elő, úgymint munkaviszonyból származó bérjövedelem,
munkaviszonnyal kapcsolatos költségtérítés, külszolgálatért kapott jövedelem, más
bérjövedelem, valamint kettős adózást kizáró egyezmény szerint külföldön adóköteles
jövedelem, kettős adózást kizáró egyezmény hiányában külföldön is adózott jövedelem. Az
utóbbi kettő tartalmazhat bér és egyéb jövedelmet egyaránt, azonban a mintába került
adórekordok esetében azt láttuk, hogy az előbbi 86%-ában, az utóbbi teljes egészében
bérjövedelmet takar. Ha egy verzióban e hat jövedelem valamelyikét nem összevonás alá
eső, hanem elkülönülten adózó, adómentes vagy adóíven nem szereplő jövedelemtételként
definiáljuk, automatikusan kikerül a bérjövedelem köréből is.

6

Mivel az adójóváírást alapadatokon szimuláljuk, és nem az APEH adatbázis adójóváírás cellájából
indulunk ki, a kedvezmény mértékét minden személy esetében 12 hónapra vonatkoztatjuk.
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Az „Egyéb kedvezmények” fülön a családi kedvezményt állíthatjuk be, és új típusú
kedvezményt definiálhatunk.
Családi kedvezménynél7
legördülő menüből kiválaszthatjuk, hogy a kedvezmény adóalapot vagy adót
csökkentő legyen.
gyerekszám8 szerint megadható a kedvezmény gyermekenkénti havi értéke.9
a kedvezményt személyi jövedelemadó rendszer esetében megoszthatóvá tehetjük a
házastársak között. Mivel az adataink háztartásra, és nem családra vonatkoznak, a
megosztás gyermekes családok esetében a háztartásfő, és annak házastársa között
történik. A gyerekkedvezmény a háztartásfőhöz allokálódik - ami az esetek túlnyomó
többségében a magasabb jövedelműt is jelenti -, s ha adója/adóalapja kisebb a
kedvezmény éves összegénél, a fennmaradó rész a másik féltől vonódik le.

7

A családi adókedvezmény esetében nem építhető be jövedelemkorlát, ami a 2005. évi adórendszer
modellezésének korlátját jelenti.
8
A gyerekszám definíciója a törvényi rendelkezéseknek megfelelően megegyezik a családi pótlék
számításnál alkalmazott gyerekszámmal. Lásd: „Támogatások/Családi pótlék”. A gyerekszám
részletesebb bontását a minta elemszáma nem tette lehetővé.
9
Mivel a családi adókedvezményt alapadatokon szimuláljuk, és nem az APEH adatbázisból indulunk
ki, a kedvezmény mértékét minden háztartás esetében 12 hónapra vonatkoztatjuk.
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Új típusú kedvezmény
legördülő menüből kiválaszthatjuk, hogy a kedvezmény adóalapot vagy adót
csökkentő legyen,
megadhatjuk, hogy a bruttó jövedelem hány százaléka legyen a kedvezmény,
a kedvezmény összegét maximálhatjuk, és
szűkíthetjük a jogosultak körét a bruttó jövedelem korlátjának definiálásával.
Lehetőségünk van arra is, hogy e felső jövedelemhatáron túli jövedelemsávot
határozzunk meg, amely jövedelemsávban az adójóváírás lineárisan szűnik meg.
A kedvezményt személyi jövedelemadó rendszer esetében megoszthatóvá tehetjük a
házastársak között. A megosztás a családi kedvezménynél írtaknak megfelelően
történik.
Ezzel a modell-elemmel építettük be a 2004. és 2005. évi adórendszerbe a kiegészítő
adójóváírást, bár az adott paraméterrendszer a kedvezmény pontos leképezését nem teszi
lehetővé. A 2005. évi kiegészítő adójóváírás modellezéséhez adócsökkentő tételt
definiáltunk, ahol a csökkentés mértéke 18%, a kedvezmény maximuma 15 120 Ft, ha a
bruttó jövedelem kisebb, mint 1 000 000 Ft. A bruttó jövedelem 1,3-szereséig a kedvezmény
lineárisan szűnik meg.
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4.2.1.2 Indirekt adók
Modellünk két indirekt adót,
az ÁFA-t és
a jövedéki adót szimulálja.
A szimuláció alapját a KSH Költségvetés Felvételéből származó fogyasztási adatok10
képezik. A fogyasztási tételeket termékfőcsoportokba rendezve láthatjuk. Az egyes
termékfőcsoportok előtt található kis négyzetre kattintva a termékcsoport megnyitható vagy
elrejthető.
Modellünk az indirekt adók esetében tartalmaz egy bizonyos dinamikus elemet. Az ÁFA és
jövedéki adókulcsok megváltoztatása által okozott - esetleges - új árak kalkulációját
többféleképpen állíthatjuk be:
Bruttó érték változatlanság: A háztartások adott termékre fordított kiadása nem
változik, a fogyasztás mennyiségileg módosul.
Nettó érték változatlanság: A fogyasztás mértéke nem változik, a termékre fordított
összeg módosul.
Árrugalmasság: az adó miatt megváltozó árak a fogyasztást is megváltoztatják az
elaszticitástól függő mértékben. Az együtthatót a táblázatban az aktívvá váló beviteli
mezőben adhatjuk meg. Amennyiben az együttható 0, akkor bruttó érték
változatlansághoz jutunk, ha 1, akkor a nettó érték változatlanságot állítjuk elő. Ha 0
és 1 közötti számot állítunk be, azzal azt modellezhetjük, hogy a háztartások a –
tegyük fel – megnövekedett ÁFA kulcs esetében valamelyest csökkentik a
fogyasztásukat, de az adott termékre fordított kiadásuk is megnő. A modell által
használt képlet a következő:

Vu = Vr + Vr

Xu − Xr
e
1 + Xr

X = Á+(1+Á)J
ahol
Vu, Vr: a vásárlás új (=szimulált) és régi értéke
e: a megadandó árrugalmasság (elaszticitási paraméter)
Xu, Xv: az új és régi adókulcs
Á: ÁFA kulcs
J: Jövedéki adó kulcs
Az adó mértéke mindkét adófajtánál egyetlen adókulcs segítségével adható meg. A valós
életben a jövedéki adó meghatározása összetett és tételenként más-más paraméterekre
épül, ezért külső adatok segítségével becsültük az adó mértékét. A kalkuláció menetét a 3.
sz. függelékben mutatjuk be. A jövedéki adó, a törvényi szabályozásnak megfelelően, az
ÁFA-val növelt árból kalkulálódik.
A fogyasztási tételeket elsődleges és másodlagos szorzó megadásával korrigálhatjuk, a
számolásban a két érték szorzata érvényesül. A kettős szorzó használata megkönnyíti egy
szorzóval korrigált verzió továbbalakítását. E szorzószámokra két okból van, illetve lehet
szükség. Egyfelől módot ad az adatfelvétel időpontja és a vizsgált időszak közötti változások
korrigálására. Másfelől pedig számolnunk kell a KSH háztartási költségvetési felvételének
korlátaival. Mint minden ilyen jellegű adatfelvételre, erre is jellemző a fogyasztás –

A fogyasztási tételek alapváltozóit a kézikönyv 5.1.2 fejezete mutatja be. A változók és
termékfőcsoportok képzésének alapját a KSH által is alkalmazott COICOP rendszer adta, amelyet
megrendelői igényeknek megfelelően módosítottunk.
10
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tételenként különböző mértékű –
alkoholfogyasztás esetében jelentős.

alábecslése,

amely

élvezeti

cikkek,

különösen

Az értékek megadása a korábbiakban megismert módon történik: egyesével közvetlenül a
táblázatban szerkeszthetjük azokat, vagy csoportos értékmegadás esetében több sor
egyidejű kijelölésénél egy beviteli ablak segítségével több termék adatait egyszerre
állíthatjuk be. A beírt értékek közül azok érvényesülnek, amelyeket a sor végén „pipával”
megjelölünk. Amennyiben egy termékfőcsoport összes termékét egyidejűleg kívánjuk
szerkeszteni, ehhez a termékfőcsoport fejlécére kell kattintanunk az egér bal gombjával,
majd jobb egérgombbal elérhetjük a „csoportos értékmegadást”.

4.2.1.3 Gépkocsi regisztrációs díj
A gépkocsi regisztrációs díj szimulációjának adatalapját a KSH Költségvetés Felvételének új
gépkocsi vásárlására költött összeg képezi. A törvényi szabályozás rendkívül összetett, és
olyan adatokból képez adókategóriákat, mint hengerűrtartalom, környezetvédelmi besorolás,
amelyek nem állnak rendelkezésünkre, s amelyek egyetlen kiadási tétel alapján rendkívül
pontatlanul becsülhetőek. Ennek következtében többlépcsős paraméterezési eljárást
alkalmaztunk.
A modell három autókategória meghatározására ad lehetőséget a vásárlás értéke szerint. A
legkisebb értékű autók esetében az adó összegét négytagú, adótételt súlyozó rendszer
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segítségével kalkulálhatjuk. Ez az elem hivatott modellezni az Euró 3-nál jobb
környezetvédelmi besorolású új autók közül
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az otto 1000 cm3-ig és diesel 1300 cm3-ig
az otto 1001-1400 cm3 és diesel 1301-1500 cm3
az otto 1401-1600 cm3 és diesel 1501-1700 cm3, valamint
az otto 1601-1900 cm3 és diesel 1701-2000 cm3
kategóriájú autók megadóztatását.
A modell által felajánlott adó és súlymértékek az adott évben érvényben lévő adómértékeket,
és a PM által rendelkezésünkre bocsátott autó eladási arányokat tükrözik.
A két magasabb árkategória esetében közvetlen módon határozhatjuk meg az adó mértékét.
Ezekkel modellezhetjük a törvény Euró 3-nál jobb környezetvédelmi besorolású új autók
közül
az otto 1801-2000 cm3 és diesel 2001-2500 cm3 és
az otto 2001-2500 cm3 és diesel 2501-3000 cm3
adókategóriáit.
A modellezésnél azt is figyelembe kell vennünk, hogy a mintában az új autót vásárlók
mindössze 15%-ánál haladja meg az új autóra fordított összeg a 2 000 000 Ft-ot. Ennek
egyik oka, hogy a KSH Háztartási Költségvetés Felvétele – ahonnan az adat származik –
éves kiadásokat hivatott tükrözni, tehát a részletre vásárolt autók egy havi
törlesztőrészletének tizenkétszerese szerepel az adatbázisban, ami a teljes vételártól sok
esetben jelentősen elmarad. A másik ok az adatfelvétel jellegéből következő feltételezhető
alábecslés.
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4.2.2 Társadalombiztosítás
A társadalombiztosítás modulban a jövedelemtípusok listáját találjuk, amelynek elemei
megegyeznek a „Jövedelmek megadóztatása” ablakban található lista elemeivel. Minden
jövedelemtétel betehető, illetve kivehető
a nyugdíjjárulék,
az egészségbiztosítási járulék,
és a szolidaritási járulék alapjából.
A kívánt paramétereket egy pipa elhelyezésével aktiválhatjuk.
A három típusú járulékalapnál megszabhatjuk a
járulék kulcsát
és a járulékfizetés éves szinten mért felső korlátját. (A korlát a járulék mértékét és
nem a jövedelem mértékére jelenti.)
Ezeket – az adó esetében látott paraméterezéssel ellentétben – nem jövedelemtípusonként,
hanem járulékalapba sorolt összes jövedelemtípusra egységesen vonatkoztatva adhatjuk
meg.11
Ha a „Jövedelmek megadóztatása” ablakban a jövedelemtípusokat – vagy azok egy részét –
szorzószámmal korrigáltuk, a társadalombiztosítási járulékok kalkulálásakor ugyanazon
szorzók fognak érvényesülni.

11

A társadalombiztosítási járulék családi adórendszer beállítása esetén is személyenként számolódik.
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4.2.3 Támogatások
Modellünk a központilag meghatározott pénzbeli juttatások szimulációját célozza.
Foglalkozik a
családi pótlék és rendszeres gyermekvédelmi támogatás
gyermeknevelési ellátások
nyugdíjak
munkanélküli ellátások
táppénz jellegű ellátások
rendszeres és rendkívüli szociális segély
lakásfenntartási támogatás
árvaellátás
ösztöndíj
gázár támogatás
kérdésével.
Nem képes kezelni sem a területileg differenciált módon érvényesülőket, sem pedig azokat,
amelyek kritériumrendszere nem képezhető le adatbázisunkban.
A modell az előbb felsorolt ellátásokon túl lehetőséget ad
új típusú támogatások modellezésére.

Segédadatok
Háromféle adat meghatározásának adunk itt helyet.
Egyfelől itt rendelhetünk szorzószámot az egyéb jövedelem, azaz a modellünk által nem
szimulált jövedelemelemekhez.12 Ezen nem szimulált elemek a TÁRKI Monitor adatbázisból
származnak és két csoportra oszthatóak. Ide tartozik: az életjáradék, nyeremény, tartásdíj,
más magánszemélytől kapott pénzbeli támogatás, ajándék, tőkejövedelem, valamint azon
háztartástagok jövedelme, akik nem válaszoltak egyéni kérdőívre, de rendelkezésünkre áll
róluk egyösszegű jövedeleminformáció. Az előbbi a háztartásfő jövedelméhez, az utóbbi
kizárólag a háztartás jövedelméhez allokálódik.
Másfelől itt adjuk meg a bázisévet. A bázisév határozza meg, hogy a támogatásoknál
beállítható jövedelemhatárok melyik alapverzió eredményeként kapott rendelkezésre álló
jövedelmet vegyék figyelembe.13 A bázisévet, amennyiben lehetséges, érdemes a
modellezni kívánt időszakot megelőző évre állítani, mert így a támogatások jogosultságának
megállapításakor a megelőző év jövedelmét vehetjük figyelembe. A jogosultságot
meghatározó jövedelem azért nem lehet az aktuális verzió eredményeként kapott
rendelkezésre álló jövedelem, mert annak értékét meghatározza az adózás
szabályrendszere, ugyanakkor a juttatott támogatások esetében biztosítani kívánjuk az
adóztatás lehetőségét. Ezt a cirkuláris problémát oldja fel a bázisév használata.
Harmadrészt itt határozhatunk meg bizonyos viszonyszámokat, amelyet a későbbiekben
felhasználhatunk egyes támogatások jogosultjainak definiálásához. A program két
viszonyszám együttes használatára ad lehetőséget:

12

Az összes jövedelem változók felépítésének részletes leírása a „Hatásvizsgálat készítése/személyi
adatsorok/összesített jövedelmek adatsorai” részben található.
13
Az alapverziók által eredményként adott összes (adó és tb után, áfa előtt) jövedelem előzetesen
került leszámolásra, és statikus adatként van visszavezetve az adatbázisba, nem dinamikusan
generálódik.
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a referencia (jövedelem) szint, amit meghatározhatunk
o a bázisévnek megfelelő egy főre jutó rendelkezésre álló jövedelem vagy
o a bázisévnek megfelelő ekvivalens rendelkezésre álló jövedelem
1. decilisével,
2. decilisével,
3. decilisével
a mediánja 40%-ával,
a mediánja 50%-ával,
a mediánja 60%-ával.
Ezen felül referenciaszintet definiálhatunk egy szabadon választott
egyéb érték meghatározásával.
a másik viszonyszám, a hazai joggyakorlatban is alkalmazott minimálnyugdíj, amely
havi érték szerint egy beviteli mező segítségével adható meg.
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4.2.3.1 Családi pótlék
A családi pótlék esetében mind a jogosultak körének, mind a támogatás nagyságának
meghatározása rendkívül összetett módon történik.
A gyerekszámot az alábbiak szerint állapítjuk meg:14 családi pótlékot 16 éves korig minden
gyermek után kapnak a háztartások, az ennél idősebb, de 23 év alatti gyermekek közül
pedig azok után juttatunk, akik legfeljebb középfokon tanulnak.
Az ellátásban részesülő háztartásokat szétválasztjuk
gyermekét egyedül nevelő szülő, illetve
család
típusú háztartásokra. Ezen háztartástípusok a felületen külön fülön találhatók.
Mindkét háztartástípusnál külön definiálhatjuk a támogatás mértékét
jövedelemsávonként. Ezek maximális száma három, kellően nagy érték
megadásával azonban egyetlen sávval is kalkulálhatunk. A jövedelemsávok
értelmezhetőek
o a bázisévnek15 megfelelő egy főre jutó rendelkezésre álló jövedelem vagy
o a bázisévnek megfelelő ekvivalens rendelkezésre álló jövedelem alapján.
A jövedelemsávokon belül a támogatás értéke eltérhet gyermekszám szerint.
A jövedelemsávokat és a támogatás mértékét gyermekenként, havi szinten kell megadni, az
éves érték a beírt támogatás 12-szereseként kalkulálódik. Ha egy verzióban a családi pótlék
13 hónapra jár, a havi érték 13-szorosát 12 hónapra kell leosztanunk.16 A családi pótlék a
háztartásfő jövedelméhez adódik.

14

Ezek a gyerekszámok a definíció következtében eltérhetnek a hatásvizsgálatnál használt
gyerekszámtól. A gyerekszám részletesebb bontását a minta elemszáma nem tette lehetővé.
15
Bázisév fogalmát lásd: „Támogatások/Segédadatok” fejezetben.
16
Így kalkulálódik a családi pótlék értéke a 2003. 2004. és 2005. évi alapverzióban is.
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4.2.3.2 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás esetében a törvényi szabályozás olyan, vagyoni
helyzetre vonatkozó jogosultsági elemeket is tartalmaz, amelyekről nem áll
rendelkezésünkre információ. További nehézséget jelent, hogy míg a családi pótlék csaknem
minden jogosult háztartáshoz eljut, a rendszeres gyermekvédelmi támogatásnál az igénylési
eljárás következtében számolnunk kell egy úgynevezett „take-up rate”-tel. Ezen
nehézségekből adódóan egyszerűsített modellezési eljárást alkalmaztunk, a TÁRKI Monitor
adatfelvételéből kiindulva, szorzószámmal történő paraméterezésre van lehetőségünk.
Adatainkat korrigálhatjuk
egy egyszerű szorzószámmal vagy
beállíthatjuk un. finomhangolással az ellátás értékét, ahol
o a háztartásfő kora,
o a gyerekek száma vagy
o az adott ellátás jelenlegi mértéke
változók differenciálhatják a koefficienseket.
A rendszeres gyermekvédelmi támogatás a háztartásfő jövedelméhez adódik.
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4.2.3.3 GYES
Gyermekgondozási segély (GyES) támogatásra az a személy jogosult, amelyik a TÁRKI
Monitor adatfelvétel alapján részesült ilyen támogatásban. Ez nem módosítható feltétel.
Havi értéke lehet
a (segédadatoknál meghatározott) referenciaszint vagy
a minimálnyugdíj
szabadon megválasztható szorzata.

4.2.3.4 Gyermeknevelési támogatás
Gyermeknevelési támogatásra (Gyet) az a személy jogosult, amelyik a TÁRKI Monitor
adatfelvétel alapján részesült ilyen támogatásban. Ez nem módosítható feltétel. Havi
értéke tetszőlegesen megválasztható összeg.

4.2.3.5 Anyasági támogatás
Anyasági támogatásra az az anya jogosult, akinek a háztartásában az adatfelvétel évében
született gyermeke. Ez nem módosítható feltétel. Értéke
a (segédadatoknál meghatározott) referenciaszint vagy
a minimálnyugdíj
szabadon megválasztható szorzata. A támogatás egyszeri támogatásként értelmezendő.
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4.2.3.6 Nyugdíj és egyéb ellátások
Ebben a részben a TÁRKI Monitor adatbázis nyújt kiindulási alapot:
az öregségi, özvegyi és rokkantsági nyugdíj,
egyéb nyugdíj
munkanélküli járadék
átképzési támogatás
egyéb munkanélküliséghez kapcsolódó ellátás
táppénz
terhességi gyermekágyi segély
gyermekgondozási díj (gyed)
rendszeres és rendkívüli szociális segély
lakásfenntartási támogatás
árvaellátás
ösztöndíj modellezéséhez
Itt nem valódi, alapadatokon nyugvó szimulációról van szó, mivel azok nem állnak, nem
állhatnak rendelkezésünkre. E modulban szorzószámmal történő paraméterezésre van
lehetőségünk, többféle dimenzió mentén. Korrigálhatjuk
egy egyszerű szorzószámmal vagy
a nyugdíjak, munkanélküli járadék, szociális segély, lakásfenntartási támogatás, ösztöndíj és
árvaellátás esetében
beállíthatjuk un. finomhangolással az ellátások értékét, ahol
o a kor,
o a gyerekek száma vagy
o az adott ellátás jelenlegi mértéke
változók differenciálhatják a koefficienseket.
Az átképzési támogatás és az egyéb munkanélküli ellátás esetében az alacsony
mintaelemszám nem teszi lehetővé a differenciált szorzók használatát, a gyermekgondozási
díj, terhességi gyermekágyi segély és a táppénz esetében pedig olyan átmeneti támogatási
formákról van szó, ahol az ellátás értéke szerinti szorzás összevonná a rövidebb ideig kapott
nagyobb értékű, és a hosszabb távon nyújtott kisebb értékű támogatásokat.17
Az itt modellezett ellátások közül az árvaellátás, a lakásfenntartási támogatás és a
rendszeres és rendkívüli szociális segély háztartási szinten ismert, a modellezés során a
háztartásfőhöz rendelődik.

17

A rendszeres és rendkívüli szociális segély esetében lehetővé tettük az ellátás értéke szerinti
differenciált szorzást, de itt is figyelnünk kell arra, hogy éves szinten azonos érték jelenik meg a
hosszabb távon kisebb ellátást kapó és az egyszeri, de nagyobb értékű segélyben részesülő
háztartásoknál.
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4.2.3.7 Új támogatások
A program lehetőséget nyújt új segélyek, támogatások létrehozására és modellezésére. Új
támogatást az ablak tetején lévő „hozzáadás” gombbal hozhatunk létre. Egy verzióhoz
tetszőleges számú új támogatás rendelhető, amelyek külön ablakfülön jelennek meg. Mentés
előtt az új támogatásokat el kell neveznünk. Figyelem: ha más verzióban létrehozott új
támogatást szeretnénk beépíteni, a felső menüsorban található legördülő menüből válasszuk
ki a kívánt verziót és nyomjuk meg a „feltölt” gombot. Ha a szerkesztés alatt lévő verzióban
már voltak új támogatások, a kiválasztott verzióból másoltak külön fülre, melléjük íródnak.
A verzió mentésével az új támogatások is mentésre kerülnek. A még el nem mentett, vagy
mentés óta módosított támogatások ablakfülén, a támogatás neve mellett * jelenik meg.
Új támogatást az ablak tetején lévő „törlés” gombbal szüntethetünk meg.
Az új támogatásnál meg kell adnunk
1. a jogosultak körét és
2. a támogatás mértékét.
1. A jogosultak köre:
A jogosultak körét több együttes feltétel szerint határozhatjuk meg.
a) Az első feltételcsoport a támogatás alanyára és annak jövedelmére vonatkozik.
A támogatás alanya lehet:
o személy vagy
o háztartás
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Figyelem: A háztartásoknak nyújtott támogatások a háztartásfőkhöz rendelődnek, és az ő
jövedelmükként vonhatóak be az adórendszerbe.
A támogatandóknak a jogosultság meghatározásánál
vizsgálhatjuk. Meghatározhatjuk a csoportot

többféle

jövedelmét

személyek esetében
o a bázisévnek18 megfelelő havi rendelkezésre álló jövedelem vagy
o havi munkabér alapján,
háztartások esetében
o bázisévnek megfelelő havi ekvivalens rendelkezésre álló jövedelem,
o bázisévnek megfelelő havi egy főre jutó rendelkezésre álló jövedelem vagy
o havi munkabér alapján
A támogatást jövedelemsávonként diferenciálhatjuk. A jövedelemsávot megadhatjuk
o a minimálnyugdíj szorzataként
o a referenciaszint szorzataként vagy
o a jövedelem mértéke szerint.
Maximálisan három sáv adható meg, de a felsőbb sávok határértékeinek üresen
hagyásával, kevesebb sávot is alkalmazhatunk.
A legfelső sávot túllépők esetében
o a támogatást megszüntethetjük vagy
o az utolsó sáv felső határának
lecsengethetjük.

megadható

szorzatáig

lineárisan

b) A jövedelem által meghatározott csoportot tovább szűkíthetjük több együttes feltétel
szerint.
A támogatottak körét szűkíthetjük aszerint, hogy a háztartásban van nyugdíjas,
esetleg csak nyugdíjas van,
a háztartásfő egyedülálló nő,
a háztartásfő gyermekét egyedül neveli,
a háztartásban három vagy több gyermek van,
a háztartásfő 65 éves vagy idősebb,
a háztartásfő iskolai végzettsége legfeljebb 8 általános,
a háztartásban van munkanélküli,
a háztartásban van roma19
a háztartás részesül-e gyermekvédelmi támogatásban
a háztartás részesül-e rendszeres vagy rendszertelen szociális segélyben
A feltételeket a felirat előtti gombra kattintva módosíthatjuk, a szűkítőként beállított
kategóriák vastag betűvel jelennek meg.
2. A támogatás mértéke
A támogatás mértékét is több módon definiálhatjuk:
a) Meg kell határoznunk a támogatás mértékének jellegét.
o
o
o

kiegészíthetjük a jogosultsági szintet meghatározó jövedelmet a jogosultsági
határ és a tényleges jövedelem különbségének megválasztható százalékával,
adhatjuk a referenciaszint megválasztható szorzatát vagy
juttathatunk fix összeget.

18

Bázisév fogalmát lásd: „Támogatások/Segédadatok” fejezetben.
A TÁRKI Monitor felmérésében romának tekintjük azt, akit a külső környezet – kérdezéstechnikailag
a kérdező – romának tart.
19
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Figyelem: ha a támogatás mértékét az elsőként leírt módon határozzuk meg, a
jogosultsági határ fölé esőknél nem alkalmazhatunk lecsengetést, hisz a dinamikus
támogatási érték meghatározása ezt feleslegessé teszi.
b) A támogatás mértéke gyerekszám szerint eltérő lehet.
Figyelem: támogatás értékeként megadhatunk negatív számot, ami speciális adóztatási
forma modellezését teszi lehetővé. (A negatív értékek az adatbekérő ablakba pirossal
íródnak be.) Ugyanakkor szem előtt kell tartanunk, hogy ezek az értékek
hatásvizsgálatkor a támogatások körében összegződnek.
Az itt leírtakból látható, hogy ez a modul rendkívül sokféle támogatás modellezésére ad
lehetőséget. Az alábbiakban néhány példán keresztül is szeretnénk mindezt bemutatni.
Példa 1: Létrehozhatunk olyan támogatást, amely a minimálbér alatti bérösszeggel
rendelkezők jövedelmét kiegészíti a minimálbér szintjére. Ez lehetőséget ad a minimálbér
emelésének is bizonyos modellezésére. Ebben az esetben a következő beállítást kell
alkalmaznunk:
A jogosultak körének meghatározása:
- támogatás alanya személy,
- jövedelemsávot a havi jövedelem alapján határozzuk meg
- a sáv meghatározásánál a jövedelem mértékét vesszük figyelembe
- a sávot 1 Ft és pl: 65 000 Ft között határozzuk meg (0 Ft választása esetén a bérrel nem
rendelkezőket is támogatjuk)
- a sáv fölé esőknél a támogatást megszűntetjük
A támogatás mértékének meghatározása:
- kiegészíthetjük a jogosultsági szintet meghatározó jövedelmet a jogosultsági határ és a
tényleges jövedelem különbségének megválasztható százalékával
- a kiegészítés mértéke 100%, tehát a munkabért a megválasztott szintig, azaz 65 000 Ft-ig
egészítjük ki.
Példa 2: Támogathatjuk a létminimum alatt élő családokat differenciált módon a következő
beállítással:
A jogosultak körének meghatározása:
- támogatás alanya háztartás,
- a jövedelemsávot a bázisévnek megfelelő havi egy főre jutó rendelkezésre álló jövedelem
alapján határozzuk meg
- a sáv mértékét a referenciaszint szorzataként adjuk meg (A referenciaszint értékét, azaz
jelen esetben a létminimumot a Segédadatoknál állíthatjuk be.)
- a sáv 0-tól 1-szeresig terjed
- a sáv fölé esőknél a támogatást megszűntetjük
A támogatás mértékének meghatározása:
- kiegészíthetjük a jogosultsági szintet meghatározó jövedelmet a jogosultsági határ és a
tényleges jövedelem különbségének megválasztható százalékával
- a kiegészítés mértéke 50%, tehát minél alacsonyabb a jövedelem, annál magasabb a
támogatás mértéke, de a támogatás a háztartások relatív sorrendjét nem módosítja.
Példa 3: Modellezhetünk a családi pótlékhoz hasonló támogatást:
A jogosultak körének meghatározása:
- támogatás alanya háztartás,
- a jövedelemsávot a háztartás havi munkabére alapján határozzuk meg
- a sáv meghatározásánál a jövedelem mértékét vesszük figyelembe
- a sáv 0-tól 500 000 Ft-ig terjed
- a sáv felső határának 1,2-szereséig, azaz havi 600 000 Ft-ig a támogatást lineárisan
lecsengetjük
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- a támogatást kétszer létrehozva, egyik esetben azokat támogatjuk, ahol a háztartásfő
gyermekét egyedül neveli, másik esetben azokat, ahol nem. Így lehetőségünk van e két
csoportnak különböző mértékű támogatást adni.
A támogatás mértékének meghatározása:
- fix összeget juttatunk
- a támogatás mértéke gyermekek száma szerint eltérő.

A háztartások támogatásának egy speciális esete,20 amikor
azon háztartásokat támogatjuk, amelyekben az igénybe vett családi adókedvezmény
aránya a lehetséges maximumhoz képest, a felhasználó által megválasztható határok
közé esik.
A támogatás mértéke az igénybe vett családi adókedvezmény és a lehetséges
maximum különbségének megválasztható szorzata,
és gyerekszám szerint eltérő lehet.
E támogatási formánál is lehetőség van a jogosultak körének fent leírtak szerinti
szűkítésére. Az ilyen támogatás nem vonható be az adóztatás körébe.
Ha például minden családnál szeretnénk támogatással pótolni a kiesett kedvezményt, a
következő beállítást kell alkalmaznunk:
A jogosultak körének meghatározása:
- támogatás alanya háztartás,
- a jövedelemsávot az igénybe vett családi adókedvezmény aránya a lehetséges
maximumhoz képest határozzuk meg
- a sáv meghatározásánál az igénybevett kedvezmény mértékét vesszük figyelembe
- a sáv 0-tól 100%-ig terjed
A támogatás mértékének meghatározása:
- a támogatás mértéke az igénybe vett családi adókedvezmény és a lehetséges maximum
különbségének megválasztható szorzata
- a támogatás mértéke a különbség 1-szerese.

20

Azért tekintjük azt a támogatási formát speciálisnak, mert ennek választásakor ez előzőekben leírt
opciók többsége inaktívvá válik, a támogatottak körének ezen dimenzió szerint való meghatározása
megköti a sávmeghatározás módját és a mérték jellegét.
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4.2.3.8 Gázár támogatás
A gázár támogatás modellezésének alapját a KSH Háztartási Költségvetés Felvételéből
származó éves vezetékes gáz fogyasztásának bruttó forintértéke jelenti. Elsőként a
korrekciós szorzót kell beállítanunk, amely a 2003-as és a vizsgálandó időszak közötti
változást hidalja át.
Ezek után meg kell adnunk a gázfogyasztás átlagárát.
A gázár támogatást sávos rendszerben számíthatjuk, legfeljebb 4 sávban. Meg kell adni az
egyes sávok m3-ben számított fogyasztási határait, valamint a sávban érvényesíteni
kívánt támogatás mértékét.
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4.3 Számolás
Ha beállítottuk egy verzió kívánt paramétereit, majd elmentettük, be kell zárnunk a
verziószerkesztő ablakot és a verziót le kell számolnunk. A leszámolás jelenti a beállított
paraméterek szerinti új adatsorok és hatásváltozók kiszámolását. A számolás a szervergép
konfigurációjától függően több percet is igénybe vehet.
A számolást módunkban áll bármikor megszakítani, a rendszer ekkor befejezi a megkezdett
számolási lépést, majd a számolás adatait elmenti. A verzió legközelebbi számolásakor –
amennyiben az nem változott - a rendszer az utolsó befejezett lépéstől folytatja a
műveletsort.
Számolást az
az eszközsor „Számol” eszközével, illetve
a jobb egérgombra előugró menü „Számol” menüpontjával
indíthatunk. Ugyanitt található a „Leállít” menü, amellyel a műveletet megszakíthatjuk.

4.4 Hatásvizsgálat készítése
A mikroszimuláció eredménye minden esetben valamilyen táblázat, illetve diagram.
Hatásvizsgálatot egy vagy két, a program által már leszámolt verzió adatai alapján
végezhetünk. Két verzió vizsgálatánál lehetőségünk van a verziók adatainak közvetlen
összehasonlítására.

4.4.1 Hatásvizsgálat létrehozása, hatásvizsgálat másolása
Új hatásvizsgálatot
a főprogram „Fájl” menüjének „Új” almenüjével
a főprogram eszköztárának „Új hatásvizsgálat létrehozása” eszközével
hatásvizsgálton vagy azok mappáján állva a verzióböngésző eszköztárának „Új”
gombjával
a jobb egérgombra előugró menü „Új” menüpontjával
hozhatunk létre.
Hatásvizsgálatainkat, a verziókhoz hasonlóan tetszőleges szintű mappaszerkezetbe
rendezhetjük, a mappák a Windows konvencióknak megfelelően kezelhetőek. Új mappát
valamely hatásvizsgálaton vagy mappán állva a verzióböngésző ablak „Új”
eszközével vagy
a jobb egérgombra előugró menü „Új” menüpontjával hozhatunk létre.
Lehetőségünk van a hatásvizsgálat másolására és továbbszerkesztésére is. Másolatot
saját, valamint mások által készített és nyilvánosnak minősített hatásvizsgálatokról
készíthetünk a másolni kívánt hatásvizsgálat egérrel történő kijelölése után
az eszköztár „Másol” eszközével vagy
a jobb egérgombra előugró menü „Másol” menüpontjával.

4.4.2 Hatásvizsgálat törlése
A már nem használt hatásvizsgálatokat törölhetjük a rendszerből a kívánt hatásvizsgálaton
állva
az eszközsor „Töröl” eszközével, illetve
a jobb egérgombra előugró menü „Töröl” menüpontjával
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4.4.3 Hatásvizsgálat szerkesztése
Saját hatásvizsgálatainkat teljes szerkesztési joggal megnyithatjuk a
kívánt hatásvizsgálaton történt dupla kattintással,
az eszköztár „Szerkeszt” eszközével, illetve
a jobb egérgombra előugró menü „Szerkeszt” menüpontjával
A mások által készített és nyilvános hatásvizsgálatok nem szerkeszthetők, viszont szabadon
megtekinthetőek és másolhatóak. Másolatként már módosíthatóak és a másolat saját
hatásvizsgálatként elmenthető.
A Diagram címe szabadon megadható. Hatásvizsgálatunkon megjelölhetjük, hogy mások
számára hozzáférhető legyen vagy sem.
A Hatásvizsgálat ablak felső két legördülő menüjéből kiválaszthatjuk a vizsgálni kívánt
verziót, illetve verziókat. Amennyiben csak egy verzióra vagyunk kíváncsiak, a második sort
üresen hagyjuk.
Ki kell választanunk, hogy kik legyenek a vizsgálati egységek,
személyek vagy
háztartások
Ha a(z egyik) vizsgálni kívánt verzió családi vagy összetett családi adómodellre épül, csak
háztartásokra kérdezhetjük le eredményeinket.
A felhasználók adataikat súlyozva kapják meg. A súlyozás funkcióját csak
rendszergazdaként belépve iktathatjuk ki. Súlyozásra azért van szükség, mert az adatbázis
gerincét képező TÁRKI Monitor adatbázisban szereplő személyek illetve háztartások
megoszlása bizonyos mértékben a "mintavételi hiba" következtében eltér a társadalom
összetételétől. Ezért néhány demográfiai változó szerint (melyek országos megoszlása a
KSH adatbázisaiból ismert) mintánk megoszlását egy szorzószámmal (más néven súllyal)
korrigáljuk.
Figyelem: A TÁRKI Monitor adatbázis súlyrendszere úgy készült, hogy az egyéni súly az
adatfelvételben érintett összes személyt – beleértve a 16 év alattiakat és az egyéni kérdőívre
nem válaszolókat is – súlyozza néhány személyes jellemző alapján a teljes magyar
lakossághoz. A háztartásfők súlya adja a háztartások súlyát, amely a háztartásokat súlyozza
háztartás jellemzők alapján az összes magyar háztartáshoz. Ez a súlyozási mechanizmus
nemcsak a személyek és a háztartások összetételét korrigálja a meghatározott szempontok
alapján, de szoros kapcsolatot is tart a két súlyrendszer között. A szimulációs adatbázis
esetében a háztartások súlyértékét megtartottuk, mivel csaknem minden háztartás bekerült
adatbázisunkba. Személyek esetében azonban új súlyokat kellett készítenünk, mert a
szimulációs adatbázisban nem szerepelnek sem a 16 év alattiak, sem az egyéni kérdőívre
nem válaszolók, mivel róluk nem rendelkezünk az adatösszekapcsoláshoz szükséges
jövedeleminformációkkal. A szimulációs adatbázis személyi súlyrendszere az egyének
összetételét a legalább 16 éves magyar lakosság arányaihoz súlyozza. A szimulációs
adatbázisban mind a személyek, mind a háztartások súlyai önmagukban „jól működnek”, a
velük szemben támasztott elvárásnak eleget tesznek. Ugyanakkor meg kell állapítanunk a
személyes súlyok újrakalkulálásának két fontos következményét. Egyfelől megszűnt a
kapcsolat a személyek és a háztartások súlya között.21 Másfelől a válaszmegtagadásból
adódó, és arra jellemző társadalmi összetétel torzulás következtében, jelentősen

21

Ha olyan súlyrendszert kívánnánk létrehozni, amely az egyéni kérdőívre válaszoló, 16 év feletti
háztartástagok, és a háztartások súlya között próbál valamilyen szoros kapcsolatot megtartani,
várhatóan olyan magas súlyértékekhez jutnánk, amely bizonyos jellegű torzulást vihet becsléseinkbe.
(Demográfiai jellemzők alapján, sokan rendkívül nagy súllyal „helyettesítenék” nem válaszoló társaik
jövedelmét.)
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megváltoztak egyes társadalmi-demográfiai csoportokban az átlagos súlyértékek.22 Ennek
köszönhető, hogy egyes jövedelmek össztársadalomra becsült értéke jelentősen eltér
személyek, illetve háztartások jövedelmének összegzése esetén. Eltérő értéket kapunk, ha
háztartásonként összegezzük a jövedelmet és a háztartások összjövedelmét szorozzuk a
háztartássúllyal, illetve ha a személyek jövedelmét szorozzuk a személyek súlyával és
ezeket az értékeket szummázzuk. Azt, hogy hatásvizsgálat készítésnél mely összegzést
használjuk, a felhasználónak kell eldönteni a hatásvizsgálat céljának megfelelően és a fent
leírtak tükrében.
Az adatsorok listájából kell kiválasztanunk a megjeleníteni kívánt adatsorokat. Ha az
adatsorok nevei előtt található kockára kattintunk az egérrel, a kockában "pipa" jelenik meg,
az adatsor a hatásvizsgálat részévé válik. Minden hatásvizsgálathoz tetszőleges számú
adatsort választhatunk a felkínált lehetőségek közül.
Minden adatsor esetében megjeleníthető
az abszolútérték, ami
a mintában szereplőkre vonatkozó összesített, éves szintre vetített értékeket
mutatja
az átlagérték, ami
o a kiválasztott adatsorban érintettek (0-nál nagyobb értékkel rendelkezők)
átlaga
o a (0-tól eltérő) minimum és
o a maximum érték, illetve
o az összes, az adatbázisban szereplő személyre, illetve háztartásra vetített
átlag megjelenítését jelenti
az érintettek száma, ami
azon személyek, illetve háztartások számát jelenti, akik illetve amelyek
rendelkeznek az adott jövedelemmel, fizetik az adott adónemet, részesülnek az
adott ellátásból, stb. Az adatbázis 4475 személyt és 2325 háztartás tízszeresét
tartalmazza (súlyozva 44753 személy és 22446 háztartás), tehát ezek jelentik az
érintettek számának lehetséges maximumát.
Hatásvizsgálatunkban megjeleníthetünk makroszintre, azaz a teljes társadalomra felszorzott
értékeket. A szorzót a KSH 2001. évi népszámlálásából származó háztartásszám
(3 862 702) és a minta súlyozott háztartásszámának (22446) hányadosa adja: 172,1. Makro
értékek megjelenítésekor ezzel az értékkel szorzódnak az abszolútértékek és az érintettek
száma.
Lehetőségünk van a listában található adatsorokból arányszámot készíteni, azaz két változó
hányadosából, új változót képezni. Legördülő menüből választhatjuk ki az arányszám
számlálóját és nevezőjét, majd a „Hozzáad” gomb megnyomása után az arányszám
megjelenik az adatsorok listájának legalján. Ezek után ugyanúgy dolgozhatunk vele, mint az
eredeti adatsorokkal23. Az arányszámot, a listában kijelölve, a „Töröl” gomb megnyomásával
szüntethetjük meg.

22

Lásd: 5. sz függelék.
Arányszám esetében az átlag és érintettek száma értékeket érdemes lekérnünk. Azokat a
személyeket, illetve háztartásokat, akiknek a nevező értékében 0 szerepel, nem tekintjük érintettnek.
23
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Személyi adatsorok
Adóköteles jövedelmek és adófizetés:
Az jövedelemadó rendszerbe bevont jövedelmeket és adókat tükröző adatsorok. Az
adatbázis azon személyeihez rendelődnek ilyen adatok, akik a vizsgált verzió
beállításai alapján adóbevallásra kötelezettek. Ezek az adatok az APEH
adatbázison alapulnak, a sorok általában az adóbevallásban szereplő
megnevezéseknek felelnek meg.
bruttó (adózás előtti) adóköteles jövedelem
összevontan és elkülönülten adózó bruttó jövedelmek összessége
összevontan adózó bruttó (adózás előtti) jövedelem
ide sorolódnak az összevontan adózó, adóalap és adókedvezményt nyújtó,
valamint az adómentes jövedelmek
elkülönülten adózó bruttó (adózás előtti) jövedelem
ide sorolódnak az elkülönülten adózó és tényleges adóösszeg módosításával
adóztatott jövedelmek
adóalap kedvezmény
összevontan adózó jövedelmek után érvényesíthető adóalap kedvezmény
adóalap
adóalap kedvezménnyel csökkentett összevontan adózó bruttó jövedelem
számított adó (kedvezmény nélkül)
adóalap után az adótáblának megfelelően számított adó (az adómentes jövedelem
után nem számítunk adót), kedvezmények nélkül
adókedvezmény
összevontan adózó jövedelmek után érvényesíthető adókedvezmény
összevonás alá eső jövedelmek után fizetendő adó
adókedvezménnyel csökkentett számított adó
elkülönülten adózó jövedelmek adója
adófizetési kötelezettség
az előbbi kettő összege
nettó (adózás utáni) jövedelem
adófizetési kötelezettséggel csökkentett nettó jövedelem
Társadalombiztosítási adatsorok:
Az APEH adatokra épülve kalkulálódik.
nyugdíjjárulék
egészségbiztosítási járulék
munkavállalói járulék
társadalombiztosítási járulék összesen
az előző három összessége
Adóköteles jövedelem adó és tb után:
Az APEH adatokra épülve kalkulálódik.
adóköteles jövedelem adó és tb után
A nettó (adózás utáni) jövedelem, a társadalombiztosítási járulékokkal csökkentve.
egy főre jutó adóköteles jövedelem adó és tb után
A háztartás összes adó és tb fizetés utáni adóköteles jövedelmének a
háztartástagok számával osztott értéke.
ekvivalens adóköteles jövedelem adó és tb után
A háztartás összes adó és tb fizetés utáni adóköteles jövedelmének a
háztartástagok számának 0,73-dik hatványával osztott24 értéke.

24

A háztartástagok 0,73-dik hatványa egy, a nemzetközi kutatási gyakorlatban általánosan elfogadott
fogyasztási egységskálát eredményez. Annak kifejezésére szolgál, hogy a háztartástagok számának
növekedésével nem egyenes arányban nő a fogyasztás.
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Nyugdíj és egyéb ellátások adatsorai:
TÁRKI Monitor adatok alapján kalkulálódik.
öregségi, rokkantsági és özvegyi nyugdíj
egyéb nyugdíj
munkanélküli járadék
átképzési támogatás
egyéb, munkanélküliséghez kapcsolódó ellátás (pl.: álláskeresést ösztönző juttatás,
nyugdíj előtti munkanélküli segély, munkanélküliek rendszeres szociális segélye,
vállalkozóvá válást segítő támogatás)
táppénz
terhességi gyermekágyi segély
gyermekgondozási díj
gyermekgondozási segély
gyermeknevelési támogatás
egyszeri anyasági támogatás
árvaellátás
rendszeres és rendszertelen szociális segély
lakásfenntartási támogatás
ösztöndíj
új típusú támogatás
Összesített jövedelmek adatsorai:
összes jövedelem adó és tb után, áfa előtt
egy főre jutó összes jövedelem adó és tb után, áfa előtt
A háztartás összes jövedelmének (adó és tb után, áfa előtt) a háztartástagok
számával osztott értéke.
ekvivalens összes jövedelem adó és tb után, áfa előtt
A háztartás összes jövedelmének (adó és tb után, áfa előtt) a háztartástagok
számának 0,73-dik hatványával osztott értéke.
egy főre jutó összes jövedelem adó, tb és áfa után
A háztartás összes jövedelmének (adó, tb és áfa után) a háztartástagok számával
osztott értéke.
ekvivalens összes jövedelem adó, tb és áfa után
A háztartás összes jövedelmének (adó, tb és áfa után) a háztartástagok számának
0,73-dik hatványával osztott értéke.
Az összes jövedelem azt az összeget kívánja tükrözni, amiből egy személy, illetve
háztartás él, nevezhetnénk „hazavitt” vagy „elkölthető” jövedelemnek is. Újraszámolt
jövedelemnek tekinthető abban az értelemben, hogy az adott verzió paramétereinek
megfelelően kalkulálódik.
Az összes jövedelem (adó és tb után, áfa előtt) változók két forrásból táplálkoznak. Az
APEH adatbázisból számított, adófizetési kötelezettséggel és társadalombiztosítási
járulékokkal csökkentett jövedelemre épülnek, amelyhez hozzáadódnak a TÁRKI Monitor
adatbázisból számított transzfer jövedelmek, a verzióban képzett új támogatások,
valamint a modellezés alá nem kerülő, egyéb, TÁRKI Monitor adatbázisból származó
jövedelmek25.
Az APEH adatbázisban szereplő jövedelmek közül nemcsak azokat vettük figyelembe,
amelyek az aktuális verzió szerint adózás alá kerülnek, hanem minden bevételt, hiszen
attól, hogy egy jövedelem kikerül az adózás hatálya alól, a személy, illetve háztartás
rendelkezésére áll. Ezek a bevételek a jövedelmek megadóztatása táblában beállított
szorzókkal korrigálódnak. (Ha tehát egy jövedelemtípust teljesen meg akarunk szüntetni,
a szorzóját állítsuk 0-ra, ha csak az adóbevallási kötelezettség köréből kívánjuk kivonni,
25

TÁRKI Monitor adatbázisból származó egyéb jövedelmek leírását lásd a
„Támogatások/Segédadatok” fejezetben.
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válasszuk az adóbevallásba nem kerülő jövedelem opciót.) Az így számolt jövedelmek
összességét csökkentettük az adott verzió adó- és társadalombiztosítási járulék fizetési
kötelezettségével. Ehhez adódik az öregségi, rokkantsági és özvegyi nyugdíj, egyéb
nyugdíj, munkanélküli járadék, átképzési támogatás, egyéb munkanélküliséghez
kapcsolódó ellátás, táppénz, terhességi gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj,
gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, egyszeri anyasági támogatás,
családi pótlék, rendszeres gyermekvédelmi támogatás, árvaellátás, rendszeres és
rendszertelen szociális segély, lakásfenntartási támogatás és ösztöndíj, beállítások
alapján kalkulált értéke, valamint a verzióban létrehozott új támogatások, továbbá az
egyéb jövedelem szorzóval korrigált értéke.
A táppénz, gyermekgondozási díj, terhességi gyermekágyi segély, munkanélküli járadék,
átképzési támogatás, egyéb munkanélküli ellátás, valamint a gyermekgondozási segély,
gyermeknevelési támogatás és ösztöndíj esetében komoly nehézséget jelent, hogy
részét képezik az adóbevallásnak, de olyan cellákba íródnak, amelyekben más
jövedelmek is szerepelnek. Ugyanakkor, akik csak adómentes járandósággal (utóbbi
három) rendelkeznek, nem kötelezettek adóbevallás kitöltésére. Tehát azok esetében,
akikhez rendeltünk az APEH adatbázisból adóbevallást, nem adtuk hozzá ezen – TÁRKI
Monitor adatbázisból származó – tételeket a rendelkezésre álló jövedelemhez, hiszen az
össztársadalmi méretben bizonyos jövedelmek duplikálódását okozta volna. Ez az eljárás
összesített értékeket tekintve helyes, de egyéni rekordok szintjén ellentmondáshoz
vezethet, mert nem biztos, hogy rendelkezik például adómentes járandóság cellával az,
akinek a TÁRKI Monitor adatbázisban van gyermeknevelési támogatása. (Ez nem volt,
nem lehetett párosítási szempont.26) Ugyanakkor fontosnak tartottuk, hogy az itt tárgyalt
jövedelmekben modellezett módosítások pontosan megmutatkozzanak az összes
jövedelemben, ezért azok esetében, akikhez rendeltünk APEH adóbevallást nem adjuk
hozzá az összes jövedelemhez ezeket a TÁRKI Monitor adatbázisból származó
információkat, de a verzió paraméterei által ezen juttatásokon bekövetkezett változással
módosítjuk az összes jövedelmüket.27 Figyelem: az ebből származó esetleges
ellentmondásokat úgy kerülhetjük el, ha összhangban tartjuk a jövedelmek
megadóztatásánál beállítható szorzókat a támogatásoknál modellezett változtatásokkal.
Szélsőséges beállításokkal (pl.: egyes szociális ellátások teljes megszüntetése) egyes
személyeknél, illetve háztartásoknál a fent leírt okokból negatív összes jövedelmet is
képezhetünk, amelyet a program 0 Ft jövedelemként értelmez.
A háztartás összes jövedelme tartalmazza az adatbázisban szereplő háztartástagok
összes jövedelmét, és kiegészül az adatbázisban nem szereplő – például
válaszmegtagadó – személyek szorzóval korrigált jövedelmével28. Ez utóbbi információ a
TÁRKI Monitor háztartás kérdőívéből származik.
A háztartás összes jövedelme (adó, tb és áfa után) tartalmi bővítést jelent, értéke
rendszerint kisebb a háztartás összes (adó és tb után, áfa előtt) jövedelménél. Magába
foglalja a fogyasztáson keresztül érvényesített adókat (ÁFA, fogyasztási adó, gépkocsi
regisztrációs díj) és támogatást (gázár támogatás). Ezek, az adott verzió beállításainak
megfelelő adó és támogatás tételek, a háztartás összes (adó és tb után, áfa előtt)
jövedelméből vonódnak le, illetve adódnak hozzá.
26

A párosítási szempontok részletes leírását lásd a Adatállomány/Illesztés és többszörös
összekapcsolás” fejezetben.
27
Családi adórendszer beállítás mellett a háztartást adóbevallással rendelkezőnek tekintjük, ha
egyetlen tagja is adóbevallással rendelkezik, és táppénz, gyermekgondozási díj, terhességi
gyermekágyi segély, munkanélküli járadék, átképzési támogatás, egyéb munkanélküli ellátás,
gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, illetve ösztöndíj jövedelemmel
rendelkezőnek, ha egyetlen tagja is rendelkezik ilyennel. Tehát a háztartás újraszámol jövedelme a
felsorolt jövedelemtételek változásával korrigálódik abban az esetben is, ha más tag rendelkezik
adóbevallással, mint aki az említett jövedelmek egyikével.
28
Lásd: „Támogatások/Segédadatok”
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Egyéb adatsorok:
személyek száma
Háztartási adatsorok:29
Adóköteles jövedelmek és adófizetés:
bruttó (adózás előtti) adóköteles jövedelem
összevontan adózó bruttó (adózás előtti) jövedelem
elkülönülten adózó bruttó (adózás előtti) jövedelem
adóalap kedvezmény
adóalap
számított adó (kedvezmény nélkül)
adókedvezmény
összevonás alá eső jövedelmek után fizetendő adó
elkülönülten adózó jövedelmek adója
adófizetési kötelezettség
nettó (adózás utáni) adóköteles jövedelem
Társadalombiztosítási adatsorok:
társadalombiztosítási járulék összesen
Adóköteles jövedelem: adó és tb után:
adóköteles jövedelem: adó és tb után
egy főre jutó adóköteles jövedelem: adó és tb után
ekvivalens adóköteles jövedelem: adó és tb után
Nyugdíj és egyéb ellátások adatsorai:
Alapadatokra, illetve TÁRKI Monitor adatokra épülő adatsorok.
öregségi, rokkantsági és özvegyi nyugdíj
egyéb nyugdíj
munkanélküli járadék
átképzési támogatás
egyéb munkanélküliséghez kapcsolódó ellátás
táppénz
terhességi gyermekágyi segély
gyermekgondozási díj
gyermekgondozási segély
gyermeknevelési támogatás
egyszeri anyasági támogatás
árvaellátás
rendszeres és rendszertelen szociális segély
lakásfenntartási támogatás
ösztöndíj
családi pótlék
rendszeres gyermekvédelmi támogatás
gázár-támogatás
új típusú támogatás
összes szociális, család- és új típusú támogatás
A terhességi gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermeknevelési
támogatás, egyszeri anyasági támogatás, rendszeres és rendszertelen szociális
segély, lakásfenntartási támogatás, családi pótlék, rendszeres gyermekvédelmi
támogatás és új típusú támogatások összege
elvi családi adókedvezmény
29

A személyi adatsorok között is megtalálható adatsorok magyarázatát a személyi adatsoroknál
ismertettük.
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Nem tényleges támogatást jelent. Azt a kedvezmény értéket mutatja, amely egy
adott háztartásnak családi adókedvezményként a verzió beállításainak megfelelően
jár, de legfeljebb a háztartás összes, ténylegesen igénybe vett adókedvezménye.
(Ha a családi kedvezmény adóalap kedvezményként definiálódik, akkor a
maximumot a ténylegesen igénybe vett adóalap kedvezmény adja.) Ha a verzióban
a családi adókedvezmény nem megosztható, akkor e mutató csak a háztartásfő
jövedelmét vizsgálja. Ha a családi adókedvezmény megosztható, akkor a
háztartásfő és házastársa összesített jövedelmét.
Indirekt adók adatsorai:
A KSH Háztartás Költségvetés Felvételére épülő adatsorok. A fogyasztások bruttó
értéket jelentenek.
összes fogyasztás
összes ÁFA
összes fogyasztási adó
élelmiszerek és alkoholmentes italok fogyasztása
élelmiszerek és alkoholmentes italok ÁFA-ja
szeszesitalok, dohányáruk fogyasztása
szeszesitalok, dohányáruk ÁFA-ja
ruházati cikkek és lábbelik fogyasztása
ruházati cikkek és lábbelik ÁFA-ja
lakásfenntartási szolgáltatások, háztartási energia fogyasztása
lakásfenntartási szolgáltatások, háztartási energia ÁFA-ja
lakberendezési és háztartásviteli termékek és szolgáltatások fogyasztása
lakberendezési és háztartásviteli termékek és szolgáltatások ÁFA-ja
egészségügyi termékek és szolgáltatások fogyasztása
egészségügyi termékek és szolgáltatások ÁFA-ja
közlekedés fogyasztása
közlekedés ÁFA-ja
hírközlés fogyasztása
hírközlés ÁFA-ja
kulturális, szórakoztatóipari termékek és szolgáltatások fogyasztása
kulturális, szórakoztatóipari termékek és szolgáltatások ÁFA-ja
oktatás fogyasztása
oktatás ÁFA-ja
vendéglátás és szálláshely szolgáltatás fogyasztása
vendéglátás és szálláshely szolgáltatás ÁFA-ja
egyéb termékek és szolgáltatások fogyasztása
egyéb termékek és szolgáltatások ÁFA-ja
Gépkocsi regisztrációs adó
Összesített jövedelmek adatsorai:
összes jövedelem adó és tb után, áfa előtt
egy főre jutó összes jövedelem adó és tb után, áfa előtt
ekvivalens összes jövedelem adó és tb után, áfa előtt
összes jövedelem adó, tb és áfa után
egy főre jutó összes jövedelem adó, tb és áfa után
ekvivalens összes jövedelem adó, tb és áfa után
Egyéb adatsorok:
háztartások száma
Végül legördülő menüből ki kell választanunk a hatásváltozót, ami azt határozza meg, hogy
eredményeinket milyen csoportokra vetítve jelenítjük meg. Választhatunk egy vagy két
hatásváltozót. Két hatásváltozó esetén különösen fontos, hogy a felhasználó ellenőrizze az

47

egyes cellákra jutó esetszámokat, azaz az érintettek számát, mivel kisebb esetszámok
esetében a modell által adott becslések megbízhatósága – mint minden statisztikai becslés
megbízhatósága – csökken. Figyelem: az esetszámok ellenőrzésénél szem előtt kell
tartanunk, hogy adatbázisunk virtuálisan tízszerezett30, tehát a megbízhatóság megítélésénél
az esetszámok tizedével kell kalkulálnunk.
Személyi hatásváltozók:
személy neme szerint
o férfi
o nő
személy kora szerint
o 0-15 éves
o 16-19 éves
o 20-29 éves
o 30-39 éves
o 40-49 éves
o 50-59 éves
o 60-69 éves
o 70 éves és felette
személy iskolai végzettsége szerint
o kevesebb, mint 8 általános
o 8 általános
o szakmunkásképző
o szakközépiskolai érettségi
o gimnáziumi érettségi
o felsőfokú
személy gazdasági aktivitása szerint
o alkalmazott
o vállalkozó
o munkanélküli
o nyugdíjas
o egyéb inaktív, eltartott (alkalmi munkából él, szülési szabadság, tanuló, egyéb
eltartott)
személy foglalkozása szerint
A foglalkozást csak az alkalmazott és vállalkozó személyek esetében tűntettük fel.
o vezető (felső és középvezető)
o értelmiségi (beosztott értelmiségi)
o egyéb szellemi
o alsó szintű vezető
o önálló (vállalkozó)
o szakmunkás (szakmunkás, szolgáltató)
o szakképzetlen, mg-i fizikai (betanított munkás, segédmunkás, mg-i fizikai)
háztartás nagysága szerint
o 1 személy
o 2 személy
o 3 személy
o 4 személy
o 5 személy
o 6 vagy több személy
gyermek a családban
o nincs gyerek a családban
o van gyerek a családban

30

Részletesebben lásd: „Illesztés és többszörös összekapcsolás”

48

gyermekszám szerint31
o nincs gyerek
o 1 gyerek
o 2 gyerek
o 3 gyerek
o 4 vagy több gyerek
településtípus szerint
o község
o város
o megyeszékhely
o főváros
régió szerint
o Közép-Magyarország
o Közép-Dunántúl
o Nyugat-Dunántúl
o Dél-Dunántúl
o Észak-Magyarország
o Észak-Alföld
o Dél-Alföld
részesül-e szociális segélyben
részesül-e lakásfenntartási támogatásban
felnőttek egy főre jutó összes (adó és tb után, áfa előtt) jövedelem decilise szerint
A jövedelmi decilisek a verzió által meghatározott rendszernek megfelelően minden
verziónál újraszámolódnak. A felnőttek a 16. életévet elérteket jelentik, ők alkotják
személyi adatbázisunk 4475×10 rekordját.
felnőttek ekvivalens összes (adó és tb után, áfa előtt) jövedelem decilise szerint
össznépesség egy főre jutó összes (adó és tb után, áfa előtt) jövedelem decilise
szerint
Az össznépesség az adatbázisunkra vetítve azt jelenti, hogy az adatbázisba került
háztartások teljes taglétszámát figyelembe vesszük (6566×10 fő). A háztartás egy
főre jutó összes (adó és tb után, áfa előtt) jövedelmét minden háztartástaghoz –
tehát az egyéni adatbázisban nem szereplőkhöz is – hozzárendeljük, majd
tizedeket képzünk. Mivel az adatbázis egyéni rekordjai, s ennek megfelelően a
hatásvizsgálat eredményei csak a felnőtteket tartalmazzák (4475×10 fő), ennél a
decilisnél a csoportlétszámok eltérhetnek egymástól.
Ez a hatásváltozó nem bontható tovább alcsoportokra, azaz nem használható
együtt más hatásváltozóval, mivel olyan személyeket is figyelembe vesz, akikről
nincs az adatbázisban személyes információnk.
adózók egy főre jutó összes (adó és tb után, áfa előtt) jövedelem decilise szerint
Az adózók, a verzió beállításainak megfelelően, az adóbevallásban szerepeltetendő
jövedelemmel rendelkező személyek (ez az eredeti adatbázisban 2619×10 főt
jelent).
adózók bruttó (adózás előtti) adóköteles jövedelmének decilise szerint
adózók adófizetési kötelezettség decilise szerint
adózók nettó (adózás utáni) adóköteles jövedelmének decilise szerint
2002. évi egy főre jutó összes (adó és tb után, áfa előtt) jövedelem decilise szerint
2002. évi ekvivalens összes (adó és tb után, áfa előtt) jövedelem decilise szerint
2003. évi egy főre jutó összes (adó és tb után, áfa előtt) jövedelem decilise szerint
2003. évi ekvivalens összes (adó és tb után, áfa előtt) jövedelem decilise szerint
2004. évi egy főre jutó összes (adó és tb után, áfa előtt) jövedelem decilise szerint
2004. évi ekvivalens összes (adó és tb után, áfa előtt) jövedelem decilise szerint
2005. évi egy főre jutó összes (adó és tb után, áfa előtt) jövedelem decilise szerint
2005. évi ekvivalens összes (adó és tb után, áfa előtt) jövedelem decilise szerint
31

A gyerekszám részletesebb bontását a minta elemszáma nem tette lehetővé.
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egy főre jutó összes (adó és tb után, áfa előtt) jövedelem változása szerint
Ez a hatásváltozó teszi lehetővé, hogy két verzió esetében összehasonlíthassuk,
hogy hány háztartásnak illetve személynek nőtt, illetve csökkent az összes (adó és
tb után, áfa előtt) jövedelme. Ehhez tehát két verziót kell kiválasztanunk, és az
adatsorokból a személyek, illetve háztartások számát kell megjelölnünk. E
lekérdezés során a személyek illetve háztartások hat kategóriába sorolódnak:
az egy főre jutó összes (adó és tb után, áfa
előtt) jövedelem változása
– -15%
-7% – -15%
-2% – -7%
-2% – +2%
+2% – +7%
+7% – +15%
+15% –

nagyon rosszul járt
rosszul járt
kicsit rosszul járt
nem változott
kicsit jól járt
jól járt
nagyon jól járt

Az ilyen hatásvizsgálatoknál a verzióadatok különbségei és az aránymutatók nem
nyújtanak információt.
összes személy
Háztartási hatásváltozók:32
háztartásfő neme szerint
háztartásfő kora szerint
háztartásfő iskolai végzettsége szerint
háztartásfő gazdasági aktivitása szerint
háztartásfő foglalkozása szerint
háztartás nagysága szerint
gyermek a családban
gyermekek száma szerint
tanulók száma szerint
munkanélküliek száma szerint
részesül-e szociális segélyben
részesül-e lakásfenntartási támogatásban
egyedülálló nő
gyermekét egyedül neveli
három vagy több gyerek
háztartásfő 65 éves vagy idősebb
háztartásfő legfeljebb 8 általánost végzett
van munkanélküli a családban
van roma a családban
településtípus szerint
régió szerint
egy főre jutó összes (adó és tb után, áfa előtt) jövedelem decilise szerint
ekvivalens összes (adó és tb után, áfa előtt) jövedelem decilise szerint
2002. évi egy főre jutó összes (adó és tb után, áfa előtt) jövedelem decilise szerint
2002. ekvivalens összes (adó és tb után, áfa előtt) jövedelem decilise szerint
2003. évi egy főre jutó összes (adó és tb után, áfa előtt) jövedelem decilise szerint
2003. ekvivalens összes (adó és tb után, áfa előtt) jövedelem szerint
2004. évi egy főre jutó összes (adó és tb után, áfa előtt) jövedelem decilise szerint
2004. ekvivalens összes (adó és tb után, áfa előtt) jövedelem decilise szerint
32

A változók kategóriáit és leírását a személyi hatásváltozóknál ismertettük.
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2005. évi egy főre jutó összes (adó és tb után, áfa előtt) jövedelem decilise szerint
2005. ekvivalens összes (adó és tb után, áfa előtt) jövedelem decilise szerint
egy főre jutó összes (adó és tb után, áfa előtt) jövedelem változása szerint
összes háztartás
Ha hatásvizsgálatunkat megszerkesztettük, meg kell nyomnunk a Hatásvizsgálat készítése
gombot. Ekkor a hatásvizsgálat szerkesztő ablak felső részében – a „Paraméterek”
ablakfülön túl – új ablakfülek jelennek meg.
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Az első táblázatos formában33 mutatja be eredményeinket. Kijelölhetjük a táblázat
tetszőleges számú sorát és a „Másol” eszköz segítségével a kijelölt részt vágólapra
helyezhetjük és más programba másolhatjuk. A második ikonnal lehetőségünk van közvetlen
MS Excel programba írni eredményeinket. Ez a funkció nemcsak a táblázatokat, hanem az
azokból készített grafikonokat is Excel munkalapra másolja abban a formában, ahogyan
azokat a „Grafikon” ablakfülön megformáztuk. Ugyanakkor, ha a hatásvizsgálat táblázatában
a mezőket átrendezzük, a módosítás az Excel exportnál nem fog érvényesülni. Az Excel
használata lehetővé teszi kettőnél több verzió összehasonlítását, illetve a megjelenített
adatsorokkal való további műveletek elvégzését.
Több verzió esetében a táblázat ablak is több elemből áll, amelyek között az alsó ablakfülek
segítségével választhatunk. Az első az elsőként választott verzió szerinti eredményeket
jeleníti meg, a második a másodikként választott verzió szerintieket, a harmadik a két verzió
különbségét – az elsőből kivonva a másodikat –, a negyedik a két verzió szerinti eredmények
arányát – az elsőt elosztva a másodikkal.
A következő felső ablakfül grafikonos formában mutatja be eredményeinket.
Megválaszthatjuk, hogy 2 vagy 3 dimenzióban kívánjuk megtekinteni, ki-, illetve
bekapcsolhatjuk a jelmagyarázatot, választhatunk átlátszó vagy telített színezést. A grafikon
ablak annyi elemből áll, ahány adatsort megjelenítettünk. („Átlag” vizsgálatakor külön
adatsorként jelenik meg az érintettek átlaga és a teljes társadalmi csoportra vetített átlag.) Az
adatsorok grafikonjai között az ablak alsó fülsora segítségével vándorolhatunk.

33

A táblázatok eredményei esetében előfordulhatnak kerekítési hibák, amelyek a magas elemszámra
összeadódva az ezres nagyságrendet is elérhetik.
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5 Adatállomány
Minden mikroszimulációs modell alappillére az adatállomány, amelyre a modell
összefüggései épülnek. Ez határozza meg, hogy a modell mit, milyen mélységben és milyen
megbízhatósággal képes szimulálni. Épp ezért rendkívül fontosnak tartjuk az adatállomány
felépítésének részletes bemutatását és megértését.

5.1 Kiinduló adatállományok
5.1.1 TÁRKI Monitor adatok
A mikroszimulációs adatbázis létrehozásához TÁRKI Monitor adatok 2003. évi állományát
vettük alapul, amely 232534 háztartás adatait tartalmazza. Az adatfelvétel személyes
megkérdezéssel történt, egy a háztartás adatait összegyűjtő, és egy-egy, a háztartás felnőtt
(legalább 16 éves) tagjaitól megkérdezett kérdőívvel.35
A mintavétel szempontjából torzítatlan becslések érdekében az egyes háztartásokat, illetve
válaszoló személyeket súlyozni kell. A mikroszimulációs adatbázis előállításához, a TÁRKI
Monitor vizsgálatban használt súlyokat vettük át, amelyek településtípus, háztartáslétszám,
nem, életkor és iskolai végzettség változók alapján készültek. A súlyozás alapjául a KSH
2001. évi Népszámlálása szolgált.
Az adatfelvétel időpontja: 2003. október-december.

Felhasznált adatok36
Személyekre vonatkozó adatok:
e_sorsz
személyi sorszám
h_sorsz
háztartás sorszám
SEQ
szekvencia azonosító (1-től 10-ig)
WEIGHTp
személyi súly
ID_SEXp
nem
EXTAGEp
életkor
ID_AGEGROUPp
korcsoport
ID_EDUCATIONp
iskolai végzettség
ID_PROFESSIONp foglalkozás
ID_STATUSp
gazdasági aktivitás
HOUSEHOLD_STATUS
háztartásban betöltött szerepe
1 háztartásfő
2 háztartásfő házastársa, élettársa
0 egyéb
HOUSEHOLD_COUNTER háztartástagok háztartáson belüli sorszáma
1 háztartásfő
2 háztartásfő házastársa, élettársa
34

Az eredeti adatbázisból 10 háztartás elhagytunk. Közülük 6-nak nem volt háztartás jövedelme, így
nem tudtunk hozzájuk fogyasztási adatot illeszteni. További 4 esetében egyetlen háztartástag töltött ki
egyéni kérdőívet, akiknek csak egy összegű, becsült éves jövedelemadata volt, s mivel nem ismertük
a jövedelemszerkezetét, nem sorsolhattunk hozzájuk APEH sort. Ez összesen 12 személy kihagyását
jelentette.
35
A 2325 háztartás összesen 6566 háztartástagot számlál, akik közül 5439 16 év feletti. A modellből
kimaradtak azok a személyek, akik 16 év felettiek, de valamilyen okból nem válaszoltak egyéni
kérdőívre, mivel így nem rendelkeztünk róluk részletes jövedelemadattal, ami megakadályozta az
APEH adatállomány illesztését, összesen 4475 személyről készült egyéni rekord.
36
Azoknak a változóknak, amelyek megjelennek a hatásvizsgáltban adatsorként vagy
hatásváltozóként, részletes leírását lásd: „Hatásvizsgálat készítése” fejezetben.
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többi, folytonos sorszámozással
HOUSEHOLD_PERSONCOUNT háztartásban élő személyek száma
MONCSP
családi pótlék számított értéke, éves jövedelem (háztartásfőhöz
rendelve)
MONANYA
egyszeri anyasági támogatás számított értéke (anyához rendelve)
MONCSPK
rendszeres gyermekvédelmi támogatás, éves jövedelem
(háztartásfőhöz rendelve)
MONGYES
gyermekgondozási segély értéke, éves jövedelem
MONGYET
gyermeknevelési támogatás értéke, éves jövedelem
MON_EGYEB
egyéb Monitor jövedelem, éves jövedelem (háztartásfőhöz rendelve)
NY_OREG
öregségi, rokkantsági és özvegyi nyugdíj, éves jövedelem
NY_EGY
egyéb nyugdíj, éves jövedelem
NY_ARV
árvaellátás, éves jövedelem (háztartásfőhöz rendelve)
MON_TAP
táppénz, éves jövedelem
MON_TES
terhességi gyermekágyi segély, éves jövedelem
JAR_MNK
munkanélküli járadék, éves jövedelem
TAM_ATK
átképzési támogatás, éves jövedelem
MON_GYED
gyermekgondozási díj, éves jövedelem
MON_EME
egyéb munkanélküli ellátás, éves jövedelem
MON_LT
lakásfenntartási támogatás, éves jövedelem
MON_OSZTDIJ
ösztöndíj, éves jövedelem
FBJSOCEV
rendszeres és rendkívüli segély, éves jövedelem
Részben a TÁRKI Monitor adatbázisból származó adatok:
MONINCOME
személyes rendelkezésre álló jövedelem37
MONINCOMEHOUSEHOLD háztartás rendelkezésre álló jövedelme
MONINCOME1PERSON
háztartás egy főre jutó rendelkezésre álló jövedelme
MONINCOMEQ
háztartás ekvivalens rendelkezésre álló jövedelme
MONDECILIS1PERSSONp egy főre jutó rendelkezésre álló jövedelem decilis –
személyekre
MONDECILISEQp
ekvivalens rendelkezésre álló jövedelem decilis – személyekre
Háztartásokra vonatkozó adatok:
h_sorsz
háztartás sorszáma
SEQ
szekvencia azonosító (1-től 10-ig)
WEIGHT
háztartási súly
PERSONCOUNT
háztartásban élő személyek száma
PERSONCOUNT_CSP
családi pótlék – gyerekszám
PERSONCOUNT_RGYT
rendszeres gyermekvédelmi támogatás – gyerekszám38
PERSONCOUNT_CHILDREN
18 éves és fiatalabb családtagok száma
PERSONCOUNT_PENSIONER
nyugdíjasok száma
PERSONCOUNT_UNEMPLOYED munkanélküliek száma
PERSONCOUNT_MON
egyéni kérdőívvel rendelkező személyek száma
ID_SEX
háztartásfő neme
EXACTAGE
háztartásfő kora
ID_AGEGROUP
háztartásfő korcsoportja
ID_EDUCATION
háztartásfő iskolai végzettsége
37

Részletes leírását lásd: „Hatásvizsgálat készítése/személyi adatsorok/összesített jövedelmek
adatsorai”
38
A családi pótlék és a rendszeres gyermekvédelmi támogatás gyerekszámának részletes leírását
lásd: „Támogatások/családi pótlék és rendszeres gyermekvédelmi támogatás”
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ID_PROFESSION
háztartásfő foglalkozása
ID_STATUS
háztartásfő gazdasági aktivitása
ID_LOCATIONTYPE településtípus
ID_LOCATIONREGION
régió
RISK1
egyedülálló nő
RISK2
gyermekét egyedül neveli
RISK3
3 vagy több gyermek van a háztartásban
RISK4
háztartásfő 65 évnél idősebb
RISK5
háztartásfő végzettsége legfeljebb 8 általános
RISK6
van munkanélküli a háztartásban
RISK7
van roma a családban
Részben a TÁRKI Monitor adatbázisból származó adatok:
MONINCOMEHOUSEHOLD háztartás rendelkezésre álló jövedelme
MONINCOME1PERSON
háztartás egy főre jutó rendelkezésre álló jövedelme
MONINCOMEQ
háztartás ekvivalens rendelkezésre álló jövedelme
MONDECILIS1PERSSONp egy főre jutó rendelkezésre álló jövedelem decilis –
háztartásokra
MONDECILISEQp
ekvivalens rendelkezésre álló jövedelem decilis – háztartásokra

5.1.2 KSH Háztartási Költségvetés adatok
A KSH Háztartás Költségvetési Felvételének adatállománya mintegy 7927 háztartás39
rendkívül részletes fogyasztási adatait tartalmazza. Az adatgyűjtés módszere önkitöltéses
napló volt, az adatfelvétel egy évig tartott, és minden hónapban a minta 1/12 részétől
gyűjtöttek adatokat. Az önkitöltéses naplónak mint adatgyűjtési módszernek egyik előnye az
adatgyűjtés más lehetséges módjaihoz képest, hogy vele részletesebb információk
nyerhetők, hátránya viszont, hogy az adatok megbízhatósága a válaszadásra késztető
kisebb nyomás miatt csekélyebb.
Az eredeti felvétel mintegy kétszáz fogyasztási adatot tartalmaz, amelyek többnyire a
háztartás által a megkérdezés hónapjában különböző javakra és szolgáltatásokra költött
összeget adják meg, néhány pedig éves adat. A mikroszimulációs modellezés elképzelhető
céljainak megfelelően az adatok ebben a részletességben nem szükségesek (pl. a
különböző gyümölcsfajták elkülönített kezelése nem indokolt), ezért értelemszerű összevont
változókat használunk.40
Az adatbázisban levő állomány adatfelvételi ideje a 2003. év volt.

Felhasznált adatok
Élelmiszerek és alkoholmentes italok:
ELEMISZ egyéb élelmiszer
rizs
tartósított rizses ételek
kenyér
péksütemények
édesipari lisztesáru
39

Az eredeti adatbázis 8314 háztartás adatait tartalmazta, amelyek közül nem vettük figyelembe a
jövedelemmel nem rendelkező háztartásokat, mivel jövedelemadat hiányában nem tudtuk volna
TÁRKI Monitor háztartásokhoz illeszteni azokat. Az ebből adódó – csekély mértékű –
„fogyasztásváltozást” a 3. sz. függelék mutatja be.”
40
Az adatösszevonások a COICOP csoportosításra épülnek, amelytől helyenként, a Megrendelő
igényeit követve, eltértünk.
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száraztészta
tartósított tésztás ételek
cukrászsütemény
liszt, dara
egyéb cereáliák
marha és borjúhús
sertéshús
juh- és kecskehús
baromfihús
szalámi, szárazkolbász, sonka
angolszalonna, stb.
egyéb hentesáru
sertés-, marha-, borjúbelsőségek
baromfi belsőség
előkészített hústermékek
egyéb húskonzerv
egyéb hús
hal
rák, kagyló, béka stb.
szárított, sózott, füstölt hal
halkészítmények
normál zsírtartalmú tej
alacsony zsírtartalmú tej
tejkonzerv és tejpor
joghurt és kefír
sajt
túró
tejföl
egyéb tejtermék, kakóital
tojás
vaj, -krém
margarin
olivaolaj
étolaj
sertés-, baromfi zsiradék
étkezési szalonna
cukor
mesterséges édesítőszerek
lekvár, dzsem, befőtt
méz
csokoládé
cukorka, rágógumi
fagylalt, jégkrém
desszertek
egyéb édességek
mártások, ételízesítők
fűszerek
levesek
bébi- és diétás ételek
szendvicsek, hidegkonyhai készítmények
egyéb élelmiszerek
ZOLDSGY zöldség, gyümölcs
citrusfélék
banán
alma
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körte
őszibarack
sárgabarack
cseresznye
meggy
szilva
egyéb csonthéjas gyümölcs
földieper, málna, ribizli
szőlő
egyéb bogyós gyümölcsök
sárgadinnye, görögdinnye
egyéb friss gyümölcsök
egyéb déligyümölcsök
dió, mogyoró, mandula
mák
szárított, aszalt gyümölcsök
gyümölcskészítmények
fejes saláta
spenót, sóska, stb.
fejes és kelkáposzta
karfiol, brokkoli
uborka
paradicsom
zöldpaprika
zöldbab
zöldborsó
szárazhüvelyesek
egyéb természöldségek
gomba
sárgarépa, petrezselyemgyökér
vöröshagyma
egyéb gyökérzöldségek
szárított zöldségek
savanyúság
savanyú káposzta, -répa
tartósított zöldbab, zöldborsó
egyéb zöldségkészítmények
burgonya
burgonyakészítmények
KAVETEA kávé, tea, kakaó
kávé
kávékeverék
tea
kakaópor
ASVVUDIT ásványvíz, üdítőitalok, ivólevek
ásványvíz
szénsavas üdítőital
Szeszes italok, dohányáruk
TOMITAL tömény italok
tömény italok
BOR bor
bor
pezsgő és bor alapú aperitifek
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SOR sör
sör
DOHANY dohányáruk
cigaretta
szivar
egyéb dohányáru
Ruházat és lábbeli
RUHACIPO ruházat és lábbeli
méteráru férfi felsőruházathoz
méteráru férfi alsóruházathoz
méteráru női felsőruházathoz
méteráru női alsóruhához
méteráru gyermekruhához
férfi téli, átmeneti kabát
férfi ballon, esőkabát
férfi öltöny
férfi nadrág, zakó
férfi munkaruha és egyéb
férfi felső kötöttáru
férfiing
férfi fehérnemű
férfi harisnya, zokni
női téli, átmeneti kabát
női ballon, esőkabát
női ruha, kosztüm
női szoknya, blúz, nadrág
női munkaruha és egyéb
női felső kötöttáru
női fehérnemű
női harisnya, zokni
gyermek kabát
gyermek felsőruha
gyermek felső kötöttáru
gyermek fehérnemű
gyermek harisnya, zokni
ruházat 3 év alattiaknak
kiegészítő férfi ruházati cikkek
kiegészítő női ruházati cikkek
kiegészítő gyermek ruházati cikkek
egyéb ruházati cikkek és kiegészítők
ruházkodási szolgáltatás
férfi utcai cipő, csizma
egyéb férfi lábbeli
női utcai cipő, csizma
egyéb női lábbeli
gyermek utcai cipő, csizma
egyéb gyermek lábbeli
lábbeli 3 év alattiaknak
lábbeli javítás
Lakásfenntartás, háztartási energia
LAKBER tényleges lakbérek
lakbér
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másodlakás bérleti díja
LAKKARB lakáskarbantartás, javítás
lakásjavításhoz anyagok
lakásjavítás, karbantartás
VÍZ vízellátás
vízdíjdíj
SZEMET szemétszállítás
szemétszállítás
SZENNYV szennyvízelvezetés
csatorna
emésztőgödör szippantás
MNSLSZLG máshová nem sorolt lakásszolgáltatások
építményadó
társasházak közös költsége (folyamatos)
társasházak közös költsége (egyszeri)
egyéb lakásszolgáltatások
ARAM elektromos energia
Elektromos energia
GAZ gáz
vezetékes gáz
palackos gáz
FOLYTUZA folyékony tüzelőanyag
tüzelőolaj, petróleum
SZILTUZA szilárd tüzelőanyagok
szén
brikett, koksz
tüzifa
TAVHO központi fűtés, távhő
központi fűtés, távhő
Lakberendezés, háztartásvitel
BUTTEXT bútor, lakberendezés, szőnyegek, padlóburkoló anyagok és lakástextíliák
szobabútor
konyha és egyéb bútor
világító berendezések
műalkotások
egyéb lakberendezés
szőnyeg, linóleum
lakberendezés javítása
bútorszövet, függöny
egyéb háztartási textília
lakástextil javítása
THTELHTG tartós háztartási gépek, készülékek, elektromos háztartási kisgépek
hűtőszekrény, fagyasztógép
mosógép, centrifuga
főzőberendezések
fűtőberendezések
légkondicionáló
porszívó és takarítógépek
varró- és kötőgépek
egyéb tartós háztartási gépek
elektromos háztartási kisgépek
HZTGJAV háztartási gépek javítása
háztartási gépek javítása
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KONYFEL konyhai és háztartási felszerelés
üveg, kristály, étkészlet
evőeszköz
edény, háztartási felszerelés
konyha- és háztartási felszerelés javítása
BARKESZK barkács és kerti szerszámok, eszközök
elektromos és motoros szerszámok
elektromos és motoros szerszámok javítása
kézi szerszámok, eszközök
lakás- háztartási felszerelések
HTFOGYA háztartási fogyóanyagok
mosó- és tisztítószerek
tisztító eszközök
háztartási fogyóanyagok
varró- és kötőtű
HTSZOLG háztartási szolgáltatások
alkalmazott, háztartási szolgáltatás
gyermekfelügyelet
háztartási felszerelés kölcsönzése
kelmefestés, mosatás, tisztítás
Egészségügy
GYOGYSZ gyógyszerek, gyógyáruk
gyógyszerek, gyógyáruk
EGYEGESZ egyéb egészségügyi termékek
egyéb egészségügyi termékek
GYSEGESZ gyógyászati segédeszközök
látásjavító szemüvegek, lencsék
hallókészülékek
művégtagok, járássegítők, ortopéd cipők
orvosi műszerek, vérnyomásmérő
egészségügyi lámpák
nem motoros tolókocsi
fogászati protézis, fogpótlás
JARBE járóbeteg-ellátás
egészségügyi szolgáltatás, orvos
hálapénz, orvos
egészségügyi ellátás, fogorvos
hálapénz, fogorvos
laboratóriumi és röntgen-vizsgálat
egyéb gyógyászati szolgáltatás
mentőszolgálat
gyógyászati eszközök kölcsönzése
hálapénz, mentő, ápoló, egyéb
KORSZOLG kórházi szolgáltatások
egészségügyi szolgáltatás, kórház
hálapénz, kórház
Közlekedés
SZGKUJ személygépkocsi, új
személygépkocsi új
SZGKREGI személygépkocsi, használt
személygépkocsi használt
EGYJARM egyéb jármű
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motorkerékpár
kerékpár
állati erővel vontatott jármű
SZJALK személyjárművek alkatrészei és tartozékai
járműalkatrész
JARMUA járműüzemanyag
járműüzemanyag
SZJKJESZ személyjárművek karbantartása, tisztítása és egyéb szolgáltatások
járműfenntartási költség
járművezetői tanfolyam, vizsga
járműadó, illeték, büntetés
járművekkel kapcsolatos egyéb kiadások
KOTPALY kötöttpályás személyszállítás
helyi közlekedés, kötöttpályás
távolsági utazás munkahelyre, iskolába, vasúti
egyéb távolsági utazás, vasúti
KOZUT közúti személyszállítás
helyi közlekedés, taxi
helyi közlekedés, egyéb közúti
távolsági közlekedés munkahelyre, iskolába, közúti
egyéb távolsági utazás taxi
egyéb távolsági utazás közúti
LEGIVIZ légi és vízi személyszállítás
légi személyszállítás
helyi közlekedés, vizi
távolsági közlekedés munkahelyre, iskolába, vizi
egyéb távolsági utazás, vizi
KOMBSZSZ kombinált személyszállítás
kombinált személyszállítás
EGYSZALL egyéb szállítás
egyéb szállítási költség
Hírközlés
POSTA posta és hírközlés
postai díjak
TELKESZ telefonkészülék, egyéb hírközlő berendezés
telefonkészülék, fax, üzenetrögzítő
TELSZ telefon és egyéb hírközlési szolgáltatások
telefondíj: vezetékes, mobil együtt
Kultúra, szórakozás
AVTFOIF audio-vizuális technika, foto-optika, információ-feldolgozás
rádió
hifi berendezés
CD, magnó, lemezjátszó
televízió
képmagnó
antenna
fotókészülékek és vetítők
optikai eszközök
számítógép, írógép, hanglemez, kazetta
fotocikk, film
kép- és hanghordozók alkatrészei
audiovizuális, stb. berendezés javítása
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EGYSZKULT egyéb szórakozási és kulturális célú tartós javak
sport, kemping célú tartós javak
hangszerek
tartós sportszerek, hangszerek alkatrészei
tartós sportszerek, hangszerek javítása
JSHKHA játékszerek, sport- és hobbicikkek, kertészkedés, hobbiállatok
játékszerek
hobbi cikkek
sportszerek, kempingcikkek
dísznövény, virág, palánta
kerti kellékek
kerti szolgáltatások
hobbiállatok
hobbiállatokkal kapcsolatos szolgáltatások
SZSPSZ szórakoztatási és sportszolgáltatások
sportrendezvény, belépődíj
sport-, zene-, tánctanfolyam
egyéb szabadidő szolgáltatás
KULTSZOL kulturális szolgáltatások
színház, hangverseny
mozi
múzeum, állatkert, stb.
TV előfizetés
kulturális cikkek kölcsönzése
fényképészeti szolgáltatás
SZERJAT szerencsejáték
szerencsejáték
KONYV könyv
könyv
TANKONYV tankönyv
tankönyv
UJSFOLYI újság, folyóirat
újság, folyóirat
EGYNY egyéb nyomdai termékek
egyéb nyomdai termékek
PAPÍR papír, író- és rajzszerek
tanszer, írószer, rajzszer
BELUDUL belföldi üdülés
üdülés belföldön beutalóval
KULUDUL külföldi üdülés
üdülés külföldön
Oktatás
OKTATAS oktatás
előkészítő és alapfokú oktatás
középfokú oktatás
középfokot meghaladó, de nem felsőfokú oktatás
felsőoktatás
átképző tanfolyam, felnőtt oktatás
Vendéglátás és szálláshely-szolgáltatás
ETTEREM éttermi étkezés
éttermi étkezés
KKTMASH kávé, tea, kakaó máshol
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kávé, tea, kakaó étteremben
kávé, tea, kakaó egyéb vendéglátóhelyen
UDITHASH üdítőital máshol
üdítőitalok étteremben
üdítőitalok egyéb vendéglátóhelyen
TOMIMAH tömény ital máshol
töményital étteremben
töményital egyéb vendéglátóhelyen
BORPMASH bor, pezsgő máshol
bor, pezsgő étteremben
bor, pezsgő egyéb vendéglátóhelyen
SORMASH sör máshol
sör étteremben
BUFEEV büféáruk egyéb vendéglátóhelyen
büféáruk egyéb vendéglátóhelyen
CUKREV cukrászsütemény egyéb vendéglátóhelyen
cukrászsütemény egyéb vendéglátóhelyen
FAGYIEV fagylalt, jégkrém egyéb vendéglátóhelyen
fagylalt, jégkrém egyéb vendéglátóhelyen
MUNDIETK munkahelyi- és diákétkeztetés
munkahelyi étkezés
iskolai étkezés
óvodai étkezés
SZALLAS szálláshely-szolgáltatás
szálláshely-szolgáltatás
Egyéb termékek és szolgáltatások
FODRSZAL fodrászszalonok és más testápolási létesítmények
testápolási szolgáltatás
ELTESTAP elektromos készülékek testápoláshoz
elektromos testápolási készülékek
elektromos testápolási készülékek javítása
EGYTESTA egyéb testápolási eszközök, cikkek és termékek
testápolási cikkek
EMNSSZC egyéb máshova nem sorolt személyes használati cikkek
óra
ékszer
óra, ékszer javítása
bőrönd, táska, bőrdíszmű
gyermekkocsi
egyéb személyes használatú cikkek
egyéb fogyasztási cikkek
SZOCELL szociális ellátás, szolgáltatás
bölcsöde
egyéb szociális szolgáltatás
BIZTMPSZ biztosítás és egyéb pénzügyi szolgáltatás
életbiztosítás
ingatlanbiztosítás
egészségbiztosítás
gépjármű biztosítás
egyéb biztosítás
pénzügyi szolgáltatás
MNSEGYSZ máshová nem sorolható egyéb szolgáltatások
ügyvédi költségek

63

temetkezési szolgáltatás
hirdetési díjak
tagdíj és közcélú adomány
fel nem sorolt szolgáltatások

5.1.3 APEH adóívek adatai
Az APEH a hozzá beérkezett személyi adóívek két mintáját bocsátotta rendelkezésünkre. Az
első a munkáltató által készített adóbevallások 1%-os véletlen mintája, amely 20 428 esetet
tartalmaz. A másik minta a személyi jövedelemadó-bevallást tevők, vagyis az önálló adózók
teljes sokaságának 2%-os véletlen mintája, amely 41 748 személy adatait tartalmazza.
Az „adatfelvétel időpontja”: 2003. év jövedelméről szóló adóbevallás.
Az adatok vonatkoztatási ideje néhány hónappal eltolódik a Monitor adatállományhoz képest,
mégsem használtunk korrekciós szorzót két megfontolásból. Először, a bér-infláció ezen
időszak alatt nem túl jelentős, kb. 3,5%. Másodszor, a felülről maximált tételek, pl.: bizonyos
adókedvezmények, felszorzása vagy a korlátokat lépné túl, vagy pedig inkonzisztensé tenné
a bevallások egy részét.

Felhasznált adatok
Demográfiai adatok:
A_SZULEV APEH: szül.év
A_NEM APEH: nem
A_TELKOD APEH: település kódja
Jövedelmek:
SJJ001 Munk.visz-ból bér érdekképv.díj nél
SJJ004 Munk.visz.-al kapcs. ktsgtérít. jöv
SJJ006 Külszolgálatért kapott jövedelem
SJJ011 Más bérjövedelem
SJJ014 Nem önálló tev.-ből szárm. tov.jöv.
SJJ017 Nem önálló tev. ktsg térítése jöved
SJJ008 Törv-ben meghat.végkiel. része jöv.
SJJ010 Adóév el. végkie.tárgy évi rész jöv
SJJ062 Egyéni váll.-i kivétből szárm. jöv.
SJJ065 Mg.i őstermelésből származó jöved.
SJJ020 Szellemi alkotások jövedelme
SJJ072 Más önálló tevékenységből szárm.jöv
SJJ139 Adóterhet nem viselő járandóságok
SJJ075 Magánnyugdíjpénztári szolgáltatás
SJJ048 Kárp-al vásárolt föld elad.-ból jöv
SJJ052 Külföldi kiküld.-ből származó jöved
SJJ053 Egyéb jogcímen kapott jövedelem
SJJ136 Kettős adózást kizáró egyezmény szerint külföldön adóköteles jövedelem
SJJ138 Kettős adózást kizáró egyezmény hiányában külföldön is adózott jövedelem
SJV002 Egyéni vállalkozó átalányadója jöv.
SJV059 Mezőgaz. kisterm. átalányadója,jöv.
SJV007 Ingatlan átruházásából jövedelem
SJV011 Ingó értékesítéséből szárm. jövedel
SJV063 Életjáradékból származó jövedelem
SJV016 Árfolyamnyereség jövedelem
SJV108 Értékpapír kölcsönzésből szárm.jöv.
SJV018 Osztalék ( 10% alá eső ) jövedelem
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SJV020 Osztalék ( 20% alá eső ) jövedelem
SJV072 Az osztalék (27% alá eső)
SJV096 Az osztalék (35% alá eső) jövedelem
SJV022 Külföldön (is) adóköteles osztalék
SJV024 Vállalkozásból kivont jövedelem
SJV028 Privatizációs lízing jövedelme
SJV098 Ingatlan bérbeadásából jövedelem
SJV030 Egyéb forrásadós jövedelmek
Adócsökkentő tételek:
SJS002 Termőföldvásárlás kedvezménye
SJS150 Külf-ön megfizetett adó beszámítása
SJS151 Kf-ön megf.adó besz.átl.adókulcs sz
SJS139 Nem megáll.nyugd.magánny.tagdíj 25%
SJS073 Mnyugdíjpénztári szolg. kedvezménye
SJS009 Súlyos fogyatékosság miatt levon. Ö, max. 24000 Ft
SJS012 Önkéntes bizt. befiz. díj 30%-a
SJS074 Megáll.alapján fizetett nyugd.25%-a
SJS075 Megáll.fizetett mnyugdpénzt. 25%-a
SJS076 Mnyugdíjpénzt.tagdíjat kieg.bef.30%
SJS013 Szellemi tev.jöved.25%-a max50000ft
SJS014 Lakáscélú hit.törl.bef.ö.max.240000
SJS015 Felsőokt. tandíjként befiz. ö.30%-a, max. 60000 Ft
SJS153 Felnőttképzés díjának 30%-a, max 60000 Ft
SJS154 Számítástechnikai eszközre fordított összeg, max. 60000 Ft
SJS054 Mezőgazdasági őstermelői kedvezmény, max. 100000 Ft
SJB011 Élet és nyugdíjbiztosítási díj kedv., max. 100000 Ft
SJE016 Közh. szerv-nek befiz. ö. 30%-a, max. 50000 Ft
SJE018 Kiemelten közh.szerv-nek bef.ö.30%, max. 100000 Ft
SJB013 Befektetési adóhitel, tényleges adókedvezmény
SJS019 Üzl. hitel megfiz. kamatának 25%-a
Adótételek:
SJS024 2003. évi jövedelem adója
SJS028 2003. évi adó összege
SJV003 Egyéni vállalkozó átalányadója
SJV060 Mezőgazdasági kistermelő átalányadó
SJV008 Ingatlan értékesítéséből szárm. jöv. adója
SJV031 Egyéb forrásadós jövedelmek adója
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5.2 Illesztés és többszörös összekapcsolás
5.2.1 Az illesztés és többszörös összekapcsolás menete
A modellhez használt három adatbázis – TÁRKI Monitor, KSH Háztartás Költségvetés
Felvétel és APEH adóbevallás adatok – összeillesztését többszörös összekapcsolás
módszerével végeztük. A többszörös összekapcsolás egy olyan, az adathiányok kezelésére
szolgáló eljárás, amelynek során egy hiányzó adatot nem egy értékkel helyettesítünk be,
hanem többel, ezáltal virtuálisan megnövelve az adatbázist. A behelyettesített adatsorok
eloszlása a lehető legjobban közelítik azt az eloszlást, amelyből a hiányzó adat származna.
A többszörös összekapcsolás alapgondolatát a mikroszimulációs adatbázis létrehozásánál
úgy használjuk, hogy a TÁRKI Monitor adatállományban szereplő háztartások olyan adatait,
amelyek más állományokban szerepelnek (pl. fogyasztási adatok a KSH Háztartás
Költségvetési felvételében) hiányzó adatoknak tekintjük, és ezen állományokból pótoljuk.
Azt, hogy a kiegészítő adatokat szolgáltató háztartások minél jobban hasonlítsanak az
eredeti háztartásokra, úgy érjük el, hogy a mindkét felvételben szereplő társadalmi és
demográfiai adatok alapján olyan kategóriákat határozunk meg, amelyek alapján a legtöbb
szempontból megfelelő háztartás adataival pótolhatjuk az eredeti háztartás hiányzó
jellemzőit. Ez az eljárás az illesztés. A TÁRKI Monitorban meg nem figyelt adatok többszörös
összekapcsolása, és az összekapcsoláshoz szükséges illesztés alapelvei mindhárom
adatforrás esetében azonosak, csak az összekapcsoláshoz felhasznált változók
különböznek. A közös alapelveket és szempontokat csak a KSH adatok összekapcsolása
esetében írjuk le részletesen.
A többszörös összekapcsolás során minden egyes TÁRKI Monitor háztartáshoz tíz
háztartást választunk a KSH mintájából, és feltételezzük, hogy az aktuális TÁRKI Monitor
háztartásnak a fogyasztási adatai olyan eloszlásúak, mint a tíz kiválasztott KSH háztartás
fogyasztási adatainak eloszlása. Ennek a feltevésnek a helyessége azon múlik, hogy
léteznek-e olyan változók, amelyek azonossága két háztartás esetén azok fogyasztásának
az azonosságát vagy hasonlóságát eredményezi; és ha ilyen változók vannak, akkor minden
egyes TÁRKI Monitor háztartáshoz sikerül-e olyan, a KSH mintájában szereplő háztartásokat
találni, amelyek ezen változók szempontjából eléggé hasonlóak. Ezen illesztési eljárásnak a
megbízhatósága tehát azt kívánja, hogy minél több változót vegyünk figyelembe; a
végrehajthatóság pedig azt, hogy csak olyan változók alapján illesszünk, amelyek mindkét
adatállományban szerepelnek, és ezen változók segítségével csak olyan mértékben
specifikáljunk minden TÁRKI Monitor háztartást, hogy ilyen specifikációjú háztartás a KSH
mintában még több is létezzen.
Ezeknek az egymásnak ellentmondó követelményeknek úgy próbálunk megfelelni, hogy egy
dinamikus illesztési algoritmust alkalmazunk, amely népesebb csoportokba tartozó
háztartásokat több változó alapján, kisebb csoportba tartozókat kevesebb változó alapján
illeszt. Az illesztéshez a háztartáslétszám (ez a legfontosabb illesztő változó), országos egy
főre eső jövedelmi tized, régió, gyermekek száma, háztartásfő iskolai végzettsége,
háztartásfő gazdasági aktivitása, háztartásfő kora, településtípus (ez a legkevésbé fontos
illesztő változó) változókat használjuk.
Ha egy TÁRKI Monitor háztartással a felsorolt változók mindegyikében megegyező KSH
háztartások száma legalább 10, akkor ezek közül véletlenszerűen kiválasztunk 10-et és
ezeknek az adatait imputáljuk e TÁRKI Monitor háztartáshoz. Ha nincs 10 illeszkedő
háztartás, akkor a változók kategóriaszámát csökkentjük, vagy a legkevésbé fontos
illeszkedőváltozót kihagyjuk a sorból; megnézzük, hogy található-e az adott TÁRKI Monitor
háztartáshoz legalább 10, a megmaradó illesztő-változók mindegyikében illeszkedő KSH
háztartás; ha igen, ezek közül választjuk ki véletlenszerűen a TÁRKI Monitor háztartáshoz
imputálandó 10-et. Ha nem, akkor megint kihagyunk egyet az illesztő-változók közül, vagy
csökkentjük a változók kategóriaszámát. A változók elhagyásának, illetve a kategóriák
„lazításának” sorrendjét előre meghatároztuk.
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Abban az esetben, ha valamely TÁRKI Monitor háztartásnál már csak 1 illesztő változónk
marad (itt ez a háztartáslétszám), és még így sem találunk a KSH háztartások közül 10
hozzá illőt, akkor a talált – tíznél kevesebb – illeszkedő háztartás közül visszatevéses
mintavétellel sorsoljuk ki a 10 imputálandót. Ezt az imputálásban részt vevő összes TÁRKI
Monitor háztartásra ugyanígy végigcsináljuk.
A többszörös összekapcsolás után keletkező háztartásállományban a TÁRKI Monitor mind a
2325 háztartása tízszer fordul elő, és mindegyik esetében mind a Monitor, mind a KSH
változói ott találhatók. A Monitor adatok értékei egy háztartás esetében mind a tízszer
azonosak, a KSH felvétel változóinak értékei azonban a tíz esetben valamilyen mértékben
(mert tíz különböző valódi családtól származnak) eltérnek egymástól.
Ehhez hasonló módon imputáljuk a TÁRKI Monitor 4475 személye közül41 adóbevallást
benyújtó személyéhez azoknak az APEH adóbevallás adatállományban szereplő személyek
adatait.

5.2.2 Az illesztés eredménye

5.2.2.1 KSH háztartások illesztése a TÁRKI Monitor háztartásokhoz
Illesztő változók „fontossági” sorrend szerint:42
háztartáslétszám (5 kategória)
országos egy főre eső nettó jövedelmi tized (szükség esetén ötöd)
régió
gyermekek száma (0/1/több, de szükség esetén van/nincs kategóriákra összevonva)
háztartásfő iskolai végzettsége (alsó/közép/felső)
háztartásfő gazdasági aktivitása (2 kategória)
háztartásfő kora (-40/41-56/57+)
településtípus (Budapest/város/község)
Az illesztés lépései:
1.
2.
3.
4.
5.

az összes változó maximális kategóriaszámmal szerepel
településtípus változót elhagyjuk
gyermekek száma két kategóriára összevonva
jövedelmi ötöd használata
háztartásfő kora változót elhagyjuk (gyermekek száma három kategória, jövedelmi
tized)
6. gyermekek száma két kategóriára összevonva
7. jövedelmi ötöd használata
8. háztartásfő gazdasági aktivitása változót elhagyjuk (gyermekek száma három
kategória, jövedelmi tized)
9. gyermekek száma két kategóriára összevonva
10. jövedelmi ötöd használata
11. háztartásfő iskolai végzettsége változót elhagyjuk (gyermekek száma három
kategória, jövedelmi tized)
12. gyermekek száma két kategóriára összevonva
13. jövedelmi ötöd használata

41

Adatállományunkban a legalább 16 éves lakosságot reprezentáló adatállomány 36%-ához
rendeltünk munkahelyen keresztül, 27%-ához önállóan benyújtott adóbevallást. Ez a valós
arányokhoz képest az előbbi csoportnál kb. 10 százalékponttal, az utóbbi esetében kb. 2
százalékponttal magasabb.
42
A változók, illetve azok sorrendjének meghatározásához regresszió analízissel vizsgáltuk a változók
fogyasztásra, illetve fogyasztás összetételre gyakorolt hatását. Figyelembe kellett vennünk továbbá az
illesztés várható eredményességét. Az életkor kategóriáinak meghatározásánál az játszott fontos
szerepet, hogy a gyermekes családokat elég jól bontsuk gyermek életkora szerint, s ennél fogva
„életfázis” csoportokat alkossunk.
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14. gyermekek száma változót elhagyjuk (jövedelmi tized)
15. jövedelmi ötöd használata
16. régió változót elhagyjuk
17. jövedelmi ötöd használata
18. jövedelem változót elhagyjuk, csak háztartáslétszám alapján illesztünk
Az illesztés eredménye:
1. lépésben (8 változó szerint)
2. lépésben (7 változó szerint)
3. lépésben
4. lépésben
5. lépésben (6 változó szerint)
6. lépésben
7. lépésben
8. lépésben (5 változó szerint)
9. lépésben
10. lépésben
11. lépésben (4 változó szerint)
12. lépésben
13. lépésben
14. lépésben (3 változó szerint)
15. lépésben
16. lépésben (2 változó szerint)
17. lépésben

60 háztartás
276 háztartás
25 háztartás
322 háztartás
166 háztartás
21 háztartás
358 háztartás
137 háztartás
19 háztartás
259 háztartás
249 háztartás
56 háztartás
208 háztartás
104 háztartás
30 háztartás
31 háztartás
4 háztartás

5.2.2.2 APEH munkahelyi adózók illesztése a TÁRKI Monitor személyekhez
A TÁRKI Monitor adatbázisban 1500 olyan személy volt, aki válaszolt egyéni kérdőívre, volt
jövedelme, és bevallása szerint munkahelye adja be adóbevallását.
Illesztő változók „fontossági” sorrend szerint:
régió
országos nettó jövedelmi decilis (szükség esetén ötöd)
korcsoport (16-24/25-40/41-56/57+; szükség esetén a két középső kategória
összevonva)
nem
Az illesztés lépései:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

az összes változó maximális kategóriaszámmal szerepel
korcsoport három kategóriára összevonva
jövedelmi ötöd használata
nem változót elhagyjuk (korcsoport négy kategória, jövedelmi tized)
korcsoport három kategóriára összevonva
jövedelmi ötöd használata
korcsoport változót elhagyjuk (jövedelmi tized)
jövedelmi ötöd használata
jövedelem változót elhagyjuk, csak régió alapján illesztünk

Az illesztés eredménye:
1. lépésben (4 változó szerint)
2. lépésben
3. lépésben
4. lépésben (3 változó szerint)
5. lépésben
6. lépésben

1391 személy
32 személy
60 személy
8 személy
0 személy
9 személy
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5.2.2.3 APEH önadózók illesztése a TÁRKI Monitor személyekhez
A TÁRKI Monitor adatbázisban 1119 olyan személy volt, aki válaszolt egyéni kérdőívre, volt
jövedelme, és bevallás szerint maga vagy családtagja tölti ki adóbevallását.
Illesztő változók „fontossági” sorrend szerint:
régió
országos nettó jövedelmi decilis (szükség esetén ötöd)
vállalkozói jövedelem kvartilis (de szükség esetén medián alatt/fölött kategóriákra
összevonva, s ha így sem találtunk 10 illeszthető
személyt, akkor van/nincs kategóriákra összevonva)
korcsoport (16-24/25-40/41-56/57+; szükség esetén a két középső kategória
összevonva)
nem
mezőgazdasági jövedelem (medián alatt/fölött, de szükség esetén van/nincs
kategóriákra összevonva)
Az illesztés lépései:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

az összes változó maximális kategóriaszámmal szerepel
mezőgazdasági jövedelem van/nincs
mezőgazdasági jövedelem változót elhagyjuk
korcsoport három kategóriára összevonva
vállalkozói jövedelem medián alatt/felett
vállalkozói jövedelem van/nincs
jövedelmi ötöd használata
nem változót elhagyjuk (korcsoport négy kategória, vállalkozói jövedelem kvartilis,
jövedelmi tized)
9. korcsoport három kategóriára összevonva
10. vállalkozói jövedelem medián alatt/felett
11. vállalkozói jövedelem van/nincs
12. jövedelmi ötöd használata
13. korcsoport változót elhagyjuk (vállalkozói jövedelem kvartilis, jövedelmi tized)
14. vállalkozói jövedelem medián alatt/felett
15. vállalkozói jövedelem van/nincs
16. jövedelmi ötöd használata
17. vállalkozói jövedelem változó elhagyása (jövedelmi tized)
18. jövedelmi ötöd használata
19. jövedelem változót elhagyjuk, csak régió alapján illesztünk
Az illesztés eredménye:
1. lépésben (6 változó szerint)
2. lépésben
3. lépésben (5 változó szerint)
4. lépésben
5. lépésben
6. lépésben
7. lépésben
8. lépésben (4 változó szerint)
9. lépésben
10. lépésben
11. lépésben
12. lépésben
13. lépésben (3 változó szerint)

865 személy
0 személy
23 személy
22 személy
85 személy
75 személy
38 személy
4 személy
0 személy
0 személy
2 személy
0 személy
5 személy

69

5.3 Adatvalidálás
E fejezetben az adattartalom bizonyos ellenőrzését szeretnénk bemutatni, amelyre két okból
van szükség. A mikroszimulációs adatbázis – amint azt a fentiekben részletesen bemutattuk
– különböző jellegű adatbázisokból épül fel, és sokféle eljáráson megy keresztül, amíg
egységes szerkezetű szimulációs adatbázissá alakul. Ellenőriznünk kell tehát, hogy a
kiinduló adataink mennyire hasonlítanak bizonyos külső, makro adatokhoz, valamint
figyelemmel kell kísérnünk, hogy az eljárási folyamat során nem torzítjuk-e az eredményeket.
A differenciákat nem kívántuk olyan módon kezelni, hogy bizonyos szorzók beiktatásával
elfedjük azokat, nem ismerve a társadalmi alcsoportok differenciáinak egyenlőtlenségeit.
Ugyanakkor a bemutatás által lehetőséget kívánunk nyújtani arra, hogy a felhasználó igény
szerint beiktathasson ilyen korrekciós egységeket.
Az APEH adatok ellenőrzési fázisai:
APEH makro összesítés
APEH által rendelkezésünkre bocsátott minta
szimulációs adatbázisba kiválasztott minta
A 3. sz. függelék táblázatában csak azokat a tételeket ismertetjük, ahol az APEH által
rendelkezésünkre bocsátott mintában az adott tétel előfordulási gyakorisága legalább 5%,
mivel a ritkán előforduló jövedelem és kedvezménytípusok a szimulációs adatbázis rendkívül
kevés személyéhez allokálódnak, és néhány eset alapján makro mutatót számolni
értelmetlen. Olyan tételek is vannak, amelyek a valóságban is ritka előfordulásuk
következtében a szimulációs adatbázis egyetlen személyéhez sem sorsolódtak.43 Ezzel is fel
kívánjuk hívni a felhasználó figyelmét arra, hogy önmagában, ritka jövedelmek és
kedvezmények „finomhangolásának” hatásvizsgálatára a szimulációs modell adott
mintanagyság mellett, nem alkalmas.
A fogyasztási adatok esetében nem állnak rendelkezésünkre makro adatok a fogyasztási
tételek megfelelő bontásában és adott fogyasztói körre vonatkozóan. Ugyanakkor ismert
tény, hogy a KSH felvétele az adatfelvétel jellege és módszere következtében rosszul
közelíti például a ritka kiadásokat, az élvezeti cikkek fogyasztását, de jó becsléseket
eredményez általánosan elterjedt javak, például élelmiszerek vagy ruházkodási cikkekkel
kapcsolatban. A 4. sz. függelékben
KSH HKF eredeti minta
KSH HKF módosított minta44
szimulációs adatbázisba kiválasztott minta
összehasonlítását végeztük el.
A modell használatakor több adatoldali korlátot is figyelembe kell vennünk. A három
adatforrásból kettő survey vizsgálatból származik, ahol számolnunk kell mintavételből és
nem mintavételből származó torzítással egyaránt. A mintanagyságok az általánosan
használt standardoknak megfelelnek, és lehetővé teszik az országos, vagy egy, esetleg két
dimenzió szerinti bontás alapján végzett vizsgálatot. A modell csaknem minden hatásváltozó
Nem került a mintába jövedelmek közül:
- kárpótlással vásárolt föld eladásából származó jövedelem
- ingó vagyontárgy értékesítéséből származó jövedelem
- életjáradékból származó jövedelem
- osztalék (10% alá eső) jövedelem
- külföldön (is) adóköteles osztalék jövedelme
- privatizációs lízing jövedelme
Kedvezmények közül:
- termőföldvásárlás kedvezménye,
- külföldön megfizetett adó átlagos adókulcs szerint
44
A mintából kihagytuk azokat a háztartásokat, amelyeknek nem volt jövedelme.
43
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esetében lehetőséget ad két dimenziós bontásra, azonban ilyen esetekben mindig szem előtt
kell tartanunk a vizsgálni kívánt társadalmi csoportok mintabeli elemszámát. Survey
vizsgálatok esetében számolnunk kell a jövedelem, vagyoni helyzet szempontjából szélső
csoportok el nem érésével. A kis csoportelemszám és szélső társadalmi csoportok el nem
érése, a ritka, nagyértékű fogyasztási javak vizsgálatánál, úgymint például új autó vásárlása
(ebből adódóan regisztrációs adó vizsgálata) esetében is jelentős probléma.
A nem mintavételből adódó torzítás legmegfoghatóbban a jövedelmek esetében érzékelhető.
Adatbázisunkba csak azokat a személyeket tudtuk beépíteni, akik válaszoltak a TÁRKI
Monitor egyéni kérdőívére, tehát nemcsak jövedelmük nagyságáról, hanem
jövedelemszerkezetükről is kellően részletes információval rendelkeztünk. Az ebből adódó
demográfiai összetétel változást a súlyozás korrigálja, de nem feltételezhetjük, hogy a
hasonló demográfiai csoportba tartozó válaszadók jövedelem- vagy fogyasztásszerkezete
megegyezik azon nem válaszolókéval, akiket a súlyozáson keresztül „helyettesítenek”. A
válaszolóknál is ismert tény a jövedelmek nagyságának torzítása, amely jövedelemtípusok
szerint eltérő, bérek esetében kisebb, vállalkozói, mezőgazdasági jövedelmek esetében
nagyobb mértékű. Az általános tapasztalat a mikro- és makrovizsgálatok
összehasonlításánál összességében 65-70%-os jövedelemelérést mutat.
Az APEH adatbázis bizonyos szempontból „keményebb”, megbízhatóbb adatforrásnak
tekinthető, ugyanakkor ismert Magyarországon a feketegazdaság jelentős szerepe, amely az
APEH adatokban nem, survey felvételben legalább részben megjelenhet. Nem szabad
megfeledkeznünk a magánvállalkozáson keresztül szerzett, személyi jövedelemadó
bevallásban nem szereplő jövedelmekről, amelynek az EVA még nagyobb hangsúlyt adott, s
amely a jólét, életszínvonal meghatározásánál nagy jelentőséggel bír.
Az eddigiekhez képest más jellegű korlát az adatösszefűzésből eredő probléma. A 4-8
változó, többségében 2-3, maximum 5 kódértéke által kifeszített háló nem tekinthető túl
sűrűnek, tehát a különböző adatfelvételekből összekerülő személyek illetve háztartások
hasonlósága sok esetben csak tágan értelmezve érvényesül. Ugyanakkor a párosító
paraméterrendszer összetettebbé tétele a megvalósíthatóságot tenné lehetetlenné. A
párosítás ebből adódó pontatlansága olyan vizsgálatoknál, amelyek különböző
adatforrásokból származó adatokat futtatnak össze, egyéni rekordok szintjén
ellentmondáshoz (túlfogyasztáshoz, negatív jövedelemhez) vezethetnek, de össztársadalmi
szinten illetve nagy társadalmi csoportokra vetítve várhatóan ezek a vizsgálatok is jó
becslést adnak.
Meg kell ismételnünk tehát, hogy modellünk elsődleges célja az adó és
támogatásrendszerben érvényesített módosítások következtében létrejött rövidtávú, nagy
társadalmi csoportokra vonatkozó belső megoszlások, egyenlőtlenségek, elmozdulások
tükrözése.
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6 Függelék
1. sz függelék:
A modellben beállított 2002. 2003. 2004. és 2005. évi alapverziók paraméterei
2002
VERZIÓ ALAPADATOK
Leírás
Megnevezés
Megjegyzés
Adatlap
A verzió mások számára is elérhető
ADÓRENDSZER
Adórendszer-adótábla

2003

2002. évi alapverzió

2003. évi alapverzió

+
Személyi
jövedelemadó
rendszer
3
600 000
1 200 000
20%
30%
40%

Adórendszer típusa
Adósávok száma
Adósáv 1
Adósáv 2
Adókulcs 1
Adókulcs 2
Adókulcs 3
Jövedelmek megadóztatása
Jövedelem jelleg
sjj001 Munk.visz-ból bér érdekképv.díj nél
sjj004 Munk.visz.-al kapcs. ktsgtérít. Jöv
sjj006 Külszolgálatért kapott jövedelem
sjj011 Más bérjövedelem
sjj014 Nem önálló tev.-ből szárm. tov.jöv.
sjj017 Nem önálló tev. ktsg térítése jöved
sjj008 Törv-ben meghat.végkiel. része jöv.
sjj010 Adóév el. végkie.tárgy évi rész jöv
sjj062 Egyéni váll.-i kivétből szárm. jöv.
sjj065 Mg.i őstermelésből származó jöved.
sjj020 Szellemi alkotások jövedelme
sjj072 Más önálló tevékenységből szárm.jöv

összevont jövedelem
összevont jövedelem
összevont jövedelem
összevont jövedelem
összevont jövedelem
összevont jövedelem
összevont jövedelem
összevont jövedelem
összevont jövedelem
összevont jövedelem
összevont jövedelem
összevont jövedelem

sjj139 Adóterhet nem viselő járandóságok
sjj075 Magánnyugdíjpénztári szolgáltatás
sjj048 Kárp-al vásárolt föld elad.-ból jöv
sjj052 Külföldi kiküld.-ből származó jöved
sjj053 Egyéb jogcímen kapott jövedelem
sjj136 Külföldi jövedelem, kettős adózást

adót csökkentő
összevont jövedelem
összevont jövedelem
összevont jövedelem
összevont jövedelem
összevont jövedelem

2004

rá jutó adó
mértékével

2005

2004. évi alapverzió

2005. évi alapverzió

+

+

Személyi jövedelemadó
rendszer
3
650 000
1 350 000
20%
30%
40%

Személyi jövedelemadó
rendszer
3
800 000
1 500 000
18%
26%
38%

-

összevont jövedelem
összevont jövedelem
összevont jövedelem
összevont jövedelem
összevont jövedelem
összevont jövedelem
összevont jövedelem
összevont jövedelem
összevont jövedelem
összevont jövedelem
összevont jövedelem
összevont jövedelem

összevont jövedelem
összevont jövedelem
összevont jövedelem
összevont jövedelem
összevont jövedelem
összevont jövedelem
összevont jövedelem
összevont jövedelem
összevont jövedelem
összevont jövedelem
összevont jövedelem
összevont jövedelem

összevont jövedelem
összevont jövedelem
összevont jövedelem
összevont jövedelem
összevont jövedelem
összevont jövedelem
összevont jövedelem
összevont jövedelem
összevont jövedelem
összevont jövedelem
összevont jövedelem
összevont jövedelem

adót csökkentő
összevont jövedelem
összevont jövedelem
összevont jövedelem
összevont jövedelem
összevont jövedelem
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rá jutó adó
mértékével

adót csökkentő
összevont jövedelem
összevont jövedelem
összevont jövedelem
összevont jövedelem
összevont jövedelem

+
Személyi
jövedelemadó
rendszer
2
1 500 000
18%
38%

rá jutó adó
mértékével

adót csökkentő
összevont jövedelem
összevont jövedelem
összevont jövedelem
összevont jövedelem
összevont jövedelem

rá jutó adó
mértékével

kizáró egyezmény szerint
sjj138 Külföldi jövedelem, kettős adózást
kizáró egyezmény hiányában külföldön is
adózott
sjv002 Egyéni vállalkozó átalányadója jöv.
sjv059 Mezőgaz. kisterm. átalányadója,jöv.
sjv007 Ingatlan átruházásából jövedelem
sjv011 Ingó értékesítéséből szárm. jövedel
sjv063 Életjáradékból származó jövedelem
sjv016 Árfolyamnyereség jövedelem
sjv108 Értékpapír kölcsönzésől szárm.jöv.
sjv018 Osztalék ( 10% alá eső ) jövedelem
sjv020 Osztalék ( 20% alá eső ) jövedelem
sjv072 Osztalék ( 27% alá eső ) jövedelem
sjv096 Osztalék (35% alá eső) jövedelem
sjv022 Külföldi osztalék jövedelem
sjv024 Vállalkozásból kivont jövedelem
sjv028 Privatizációs lízing jövedelme
sjv098 Ingatlan bérbeadásából jövedelem
sjv030 Egyéb forrásadós jövedelmek
egyebek
Szorzók, másodlagos szorzók
sjj001 Munk.visz-ból bér érdekképv.díj nél
sjj004 Munk.visz.-al kapcs. ktsgtérít. Jöv
sjj006 Külszolgálatért kapott jövedelem
sjj011 Más bérjövedelem
sjj014 Nem önálló tev.-ből szárm. tov.jöv.
sjj017 Nem önálló tev. ktsg térítése jöved
sjj008 Törv-ben meghat.végkiel. része jöv.
sjj010 Adóév el. végkie.tárgy évi rész jöv
sjj062 Egyéni váll.-i kivétből szárm. jöv.
sjj065 Mg.i őstermelésből származó jöved.
sjj020 Szellemi alkotások jövedelme
sjj072 Más önálló tevékenységből szárm.jöv
sjj139 Adóterhet nem viselő járandóságok
sjj075 Magánnyugdíjpénztári szolgáltatás
sjj048 Kárp-al vásárolt föld elad.-ból jöv
sjj052 Külföldi kiküld.-ből származó jöved
sjj053 Egyéb jogcímen kapott jövedelem
sjj136 Külföldi jövedelem, kettős adózást

összevont jövedelem
tényleges adóösszeg
módosítása
tényleges adóösszeg
módosítása
tényleges adóösszeg
módosítása
elkülönülten adózó
elkülönülten adózó
elkülönülten adózó
elkülönülten adózó
elkülönülten adózó
elkülönülten adózó
elkülönülten adózó
elkülönülten adózó
elkülönülten adózó
elkülönülten adózó
elkülönülten adózó
elkülönülten adózó
tényleges adóösszeg
módosítása
adóíven nem
szereplő jövedelem

0,902
1
0,914
0,829
0,921
0,928
0,8
0,966
1,169
1,465
1,056
0,978
0,892
0,484
0,761
1,023
0,847
1,104

1,232
0,947
0,742
20%
35%
20%
20%
10%
20%
27%
35%
20%
20%
20%
20%
1,245

összevont jövedelem
tényleges adóösszeg
módosítása
tényleges adóösszeg
módosítása
tényleges adóösszeg
módosítása
elkülönülten adózó
elkülönülten adózó
elkülönülten adózó
elkülönülten adózó
elkülönülten adózó
elkülönülten adózó
elkülönülten adózó
elkülönülten adózó
elkülönülten adózó
elkülönülten adózó
elkülönülten adózó
elkülönülten adózó
tényleges adóösszeg
módosítása
adóíven nem szereplő
jövedelem

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1,000
1,000
1,000
20%
35%
20%
20%
10%
20%
27%
35%
20%
20%
20%
20%
1,000

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

összevont jövedelem
tényleges adóösszeg
módosítása
tényleges adóösszeg
módosítása
tényleges adóösszeg
módosítása
elkülönülten adózó
elkülönülten adózó
elkülönülten adózó
elkülönülten adózó
elkülönülten adózó
elkülönülten adózó
elkülönülten adózó
elkülönülten adózó
elkülönülten adózó
elkülönülten adózó
elkülönülten adózó
elkülönülten adózó
tényleges adóösszeg
módosítása
adóíven nem szereplő
jövedelem

1,069
1,069
1,069
1,069
1,068
1,068
1,068
1,068
1,000
1,000
1,000
1,068
1,068
1,068
1,068
1,068
1,068
1,068

1,100
1,105
1,100
20%
35%
20%
20%
10%
20%
27%
35%
20%
20%
20%
20%
1,068

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

összevont jövedelem
tényleges adóösszeg
módosítása
tényleges adóösszeg
módosítása
tényleges adóösszeg
módosítása
elkülönülten adózó
elkülönülten adózó
elkülönülten adózó
elkülönülten adózó
elkülönülten adózó
elkülönülten adózó
elkülönülten adózó
elkülönülten adózó
elkülönülten adózó
elkülönülten adózó
elkülönülten adózó
elkülönülten adózó
tényleges adóösszeg
módosítása
adóíven nem szereplő
jövedelem

1,150
1,150
1,150
1,150
1,149
1,149
1,149
1,149
1,000
1,000
1,000
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149

1,221
1,215
1,197
20%
35%
25%
20%
10%
20%
27%
35%
20%
20%
20%
20%
1,388

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

kizáró egyezmény szerint
sjj138 Külföldi jövedelem, kettős adózást
kizáró egyezmény hiányában külföldön is
adózott
sjv002 Egyéni vállalkozó átalányadója jöv.
sjv059 Mezőgaz. kisterm. átalányadója,jöv.
sjv007 Ingatlan átruházásából jövedelem
sjv011 Ingó értékesítéséből szárm. jövedel
sjv063 Életjáradékból származó jövedelem
sjv016 Árfolyamnyereség jövedelem
sjv108 Értékpapír kölcsönzésől szárm.jöv.
sjv018 Osztalék ( 10% alá eső ) jövedelem
sjv020 Osztalék ( 20% alá eső ) jövedelem
sjv072 Osztalék ( 27% alá eső ) jövedelem
sjv096 Osztalék (35% alá eső) jövedelem
sjv022 Külföldi osztalék jövedelem
sjv024 Vállalkozásból kivont jövedelem
sjv028 Privatizációs lízing jövedelme
sjv098 Ingatlan bérbeadásából jövedelem
sjv030 Egyéb forrásadós jövedelmek
egyebek

0,621
1,181
1,117
1,059
0,794
0,862
0,62
0,699
0,199
0,672
0,914
2,31
1,279
0,475
0,84
1,933
0,975
1,223

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1,068
1,100
0,859
1,100
1,100
1,100
1,100
1,224
1,224
0
1,246
0
0,88
1,224
1,224
1,100
1,100
1,068

1
1
1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1,149
1,197
1,197
1,197
1,197
1,197
1,347
1,347
0
1,371
0
0,968
1,347
1,347
1,197
1,123
1,111

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Adókedvezmények
Jövedelemek után járó kedvezmények
Kedvezmény jelleg
sjs002 Termőföldvásárlás kedvezménye
sjs150 Külf-ön megfizetett adó beszámítása
sjs151 Kf-ön megf.adó besz.átl.adókulcs sz
sjs139 Nem megáll.nyugd.magánny.tagdíj
25%
sjs073 Mnyugdíjpénztári szolg.
Kedvezménye
sjs009 Súlyos fogyatékosság miatt levon. Ö
sjs012 Önkéntes bizt. befiz. díj 30%-a
sjs074 Megáll.alapján fizetett nyugd.25%-a
sjs075 Megáll.fizetett mnyugdpénzt. 25%-a
sjs076 Mnyugdíjpénzt.tagdíjat kieg.bef.30%
sjs013 Szellemi tev.jöved.25%-a max50000ft

adócsökkentő tétel
százalékosan
adócsökkentő tétel
százalékosan
adócsökkentő tétel
százalékosan
adócsökkentő tétel
százalékosan
adócsökkentő tétel
százalékosan
adócsökkentő tétel
százalékosan
adócsökkentő tétel
százalékosan
adócsökkentő tétel
százalékosan
adócsökkentő tétel
százalékosan
adócsökkentő tétel
százalékosan
adócsökkentő tétel
százalékosan

adócsökkentő tétel
100% százalékosan
adócsökkentő tétel
100% százalékosan
adócsökkentő tétel
100% százalékosan
adócsökkentő tétel
100% százalékosan
adócsökkentő tétel
100% százalékosan
100% adócsökkentő tétel
max18 000 százalékosan
100% adócsökkentő tétel
max130 000 százalékosan
adócsökkentő tétel
100% százalékosan
adócsökkentő tétel
100% százalékosan
adócsökkentő tétel
100% százalékosan
100% adócsökkentő tétel
max50 000 százalékosan
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adócsökkentő tétel
100% százalékosan
adócsökkentő tétel
100% százalékosan
adócsökkentő tétel
100% százalékosan
nem jár rá semmilyen
100% adózási kedvezmény
adócsökkentő tétel
100% százalékosan
100% adócsökkentő tétel
max24 000 százalékosan
100% adócsökkentő tétel
max130 000 százalékosan
adócsökkentő tétel
100% százalékosan
adócsökkentő tétel
100% százalékosan
adócsökkentő tétel
100% százalékosan
100% adócsökkentő tétel
max50 000 százalékosan

adócsökkentő tétel
100% százalékosan
adócsökkentő tétel
100% százalékosan
adócsökkentő tétel
100% százalékosan
nem jár rá semmilyen
adózási kedvezmény
adócsökkentő tétel
100% százalékosan
100% adócsökkentő tétel
max24 000 százalékosan
100% adócsökkentő tétel
max130 000 százalékosan
adócsökkentő tétel
100% százalékosan
adócsökkentő tétel
100% százalékosan
adócsökkentő tétel
100% százalékosan
100% adócsökkentő tétel
max50 000 százalékosan

100%
100%
100%

100%
100%
max24 000
100%
max130 000
100%
100%
100%
100%
max50 000

sjs015 Felsőokt. tandíjként befiz. ö.30%-a

adócsökkentő tétel
százalékosan
adócsökkentő tétel
százalékosan

sjs153 Felnőttképz.díj 30%-a,legf.60 eFt

-

sjs154 Szgép,eszk.megsz.ford.ö.legf.60 eFt
sjs054 Mezőgazdasági őstermelői
kedvezmény

adócsökkentő tétel
százalékosan
adócsökkentő tétel
százalékosan
adócsökkentő tétel
százalékosan
adócsökkentő tétel
százalékosan
adócsökkentő tétel
százalékosan
adócsökkentő tétel
százalékosan

sjs014 Lakáscélú hit.törl.bef.ö.max.240000

sjb011 Élet és nyugdíjbiztosítási díj kedv
sje016 Közhaszn.szerv.rész.befiz.össz.30%
sje018 Kiem.közh.szerv.rész.befiz.össz.30%
sjb013 Befektetési adóhitel összege
sjs019 Üzl. hitel megfiz. kamatának 25%-a

100%
max240 000
100%
max60 000

100%
max100 000
100%
max50 000
100%
max50 000
100%
max100 000
100%
100%

adócsökkentő tétel
százalékosan
adócsökkentő tétel
százalékosan
adócsökkentő tétel
százalékosan
adócsökkentő tétel
százalékosan
adócsökkentő tétel
százalékosan
adócsökkentő tétel
százalékosan
adócsökkentő tétel
százalékosan
adócsökkentő tétel
százalékosan
adócsökkentő tétel
százalékosan
adócsökkentő tétel
százalékosan

100%
max240 000
100%
max60 000
100%
max60 000
100%
max60 000
100%
max100 000
100%
max100 000
100%
max50 000
100%
max100 000

adócsökkentő tétel
százalékosan
adócsökkentő tétel
százalékosan
adócsökkentő

adócsökkentő
adócsökkentő tétel
százalékosan
adócsökkentő tétel
százalékosan
adócsökkentő tétel
százalékosan
adócsökkentő tétel
százalékosan
nem jár rá semmilyen
100% adózási kedvezmény
adócsökkentő tétel
100% százalékosan

100%
max120 000
100%
max60 000
100%
max60 000
100%
max60 000
100%
max100 000
100%
max100 000
100%
max50 000
100%
max100 000

adócsökkentő tétel
százalékosan
adócsökkentő tétel
százalékosan
adócsökkentő

adócsökkentő
adócsökkentő tétel
százalékosan
adócsökkentő tétel
százalékosan
adócsökkentő tétel
százalékosan
adócsökkentő tétel
százalékosan
nem jár rá semmilyen
adózási kedvezmény
nem jár rá semmilyen
100% adózási kedvezmény

Adókedvezmények csoportjai
csoport neve
csoport típusa
fix maximum
bruttó jövedelem maximuma
lecsengethető?
lecsengetés szorzója
sjs002 Termőföldvásárlás kedvezménye
sjs150 Külf-ön megfizetett adó beszámítása
sjs151 Kf-ön megf.adó besz.átl.adókulcs sz
sjs139 Nem megáll.nyugd.magánny.tagdíj
25%
sjs073 Mnyugdíjpénztári szolg.
Kedvezménye
sjs009 Súlyos fogyatékosság miatt levon. Ö
sjs012 Önkéntes bizt. befiz. díj 30%-a
sjs074 Megáll.alapján fizetett nyugd.25%-a
sjs075 Megáll.fizetett mnyugdpénzt. 25%-a
sjs076 Mnyugdíjpénzt.tagdíjat kieg.bef.30%
sjs013 Szellemi tev.jöved.25%-a max50000ft
sjs014 Lakáscélú hit.törl.bef.ö.max.240000
sjs015 Felsőokt. tandíjként befiz. ö.30%-a
sjs153 Felnőttképz.díj 30%-a,legf.60 eFt
sjs154 Szgép,eszk.megsz.ford.ö.legf.60 eFt
sjs054 Mezőgazdasági őstermelői
kedvezmény

csoport 1
a maximum fix összeg
60 000
-

csoport 1
a maximum fix összeg
60 000
-

csoport 1
a maximum fix összeg
100 000
6 000 000
igen
1,083

csoport 1
csoport 1
csoport 1
csoport 1
csoport 1
csoport 1

csoport 1
csoport 1

csoport 1
csoport 1

csoport 1
csoport 1
csoport 1
csoport 1

75

100%
max120 000
100%
max60 000
100%
max60 000
100%
max60 000
100%
max100 000
100%
max100 000
100%
max50 000
100%
max100 000

sjb011 Élet és nyugdíjbiztosítási díj kedv
sje016 Közhaszn.szerv.rész.befiz.össz.30%
sje018 Kiem.közh.szerv.rész.befiz.össz.30%
sjb013 Befektetési adóhitel összege
sjs019 Üzl. hitel megfiz. kamatának 25%-a

csoport 1
csoport 1
csoport 1

Szorzók, másodlagos szorzók
sjs002 Termőföldvásárlás kedvezménye
sjs150 Külf-ön megfizetett adó beszámítása
sjs151 Kf-ön megf.adó besz.átl.adókulcs sz
sjs139 Nem megáll.nyugd.magánny.tagdíj
25%
sjs073 Mnyugdíjpénztári szolg.
Kedvezménye
sjs009 Súlyos fogyatékosság miatt levon. Ö
sjs012 Önkéntes bizt. befiz. díj 30%-a
sjs074 Megáll.alapján fizetett nyugd.25%-a
sjs075 Megáll.fizetett mnyugdpénzt. 25%-a
sjs076 Mnyugdíjpénzt.tagdíjat kieg.bef.30%
sjs013 Szellemi tev.jöved.25%-a max50000ft
sjs014 Lakáscélú hit.törl.bef.ö.max.240000
sjs015 Felsőokt. tandíjként befiz. ö.30%-a
sjs153 Felnőttképz.díj 30%-a,legf.60 eFt
sjs154 Szgép,eszk.megsz.ford.ö.legf.60 eFt
sjs054 Mezőgazdasági őstermelői
kedvezmény
sjb011 Élet és nyugdíjbiztosítási díj kedv
sje016 Közhaszn.szerv.rész.befiz.össz.30%
sje018 Kiem.közh.szerv.rész.befiz.össz.30%
sjb013 Befektetési adóhitel összege
sjs019 Üzl. hitel megfiz. kamatának 25%-a
Adójóváírás
a bérjövedelem
maximum
ha a bruttó kisebb, mint
megszűnés
Egyéb kedvezmények
családi kedvezmény
kedvezmény jellege
1 gyerek
2 gyerek
3 gyerek
4+ gyerek
megosztható

2,872
1,314
1,141

1
1
1

1
1
1

1 1
1

0,802

1

1

1 -

0,577
0,78
0,861
0,931
1,107
1,126
1,078
0,553
0,883
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,178
1,012
1,068
1,068
1,068
1,068
0,982
0,641
1,068
1,068
0,984

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,186
1,450
1,111
1,111
1,111
1,111
0,951
0,670
1,111
1,111
0,883

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1,671
0,83
0,819
0,885
5,692
1,66

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1 1

1,068
1,068
1,068
1,068

1
1
1
1
1 1 -

1,111
1,111
1,111
1,111

1
1
1
1

18%
60 000
1 200 000
1,27

adót csökkentő

1,068
1,068

adót csökkentő

1,085

adót csökkentő

+
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-

18%
108 000
1 350 000
1,44

adót csökkentő
3000
4000
10000
10000

+

1
1
-

18%
108 000
1 350 000
1,44

3000
4000
10000
10000

+

1,111
1,111

1 -

18%
108 000
1 350 000
1,44

3000
4000
10000
10000

1 1
1

3000
4000
10000
10000
+
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új típusú kedvezmény
kedvezmény jellege
a bruttó jövedelem
maximum
ha a bruttó kisebb, mint
megszűnés
megosztható
Indirekt adók
típus
árrugalmasság
ÁFA, jövedéki adók
ELELMISZ Egyéb élelmiszer
ZOLDSGY Zöldség, gyümölcs
KAVETEA Kávé, tea, kakaó
ASVVUDIT Ásványvíz, üdítőitalok, ivólevek
TOMITAL Tömény italok
BOR Bor
SOR Sör
DOHANY Dohányáruk
RUHACIPO Rházat és lábbeli
LAKBER Tényleges lakbérek
LAKKARB Lakáskarbantartás, javítás
VÍZ Vízellatas
SZEMET Szemétszállítás
SZENNYV Szennyvízelvezetés
MNSLSZLG Máshová nem sorolt
lakásszolgáltatások
ARAM Elektromos energia
GAZ Gáz
FOLYTUZA Folyékony tüzelőanyag
SZILTUZA szilárd tüzelőanyagok
TAVHO Központi fűtés, távhő
BUTTEXT Bútor, lakberendezés, szőnyegek,
padlóburkoló anyagok és lakástextíliák
THTELHTG Tartós háztartási gépek,
készülékek, elekormos háztartási kisgépek
HZTGJAV Háztartási gépek javítása
KONYFEL Konyhai és háztartási felszerelés
BARKESZK Barkács és kerti szerszámok,
eszközök
HTFOGYA Háztartási fogyóanyagok
HTSZOLG Háztartási szolgáltatások
GYOGYSZ Gyógyszerek, gyógyáruk
EGYEGESZ Egyéb egészségügyi termékek
45

-

0
0
0
0

adót csökkentő
0
0
0
0

-

-

nettó

adót csökkentő
18%
6 480
720 000
1,05

18%
15 120
1 000 000
1,3

-

nettó

-

nettó

nettó

0

0

0

0

12%
12%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
0%
25%
12%
12%
12%

12%
12%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
0%
25%
12%
12%
12%

15%
15%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
0%
25%
15%
15%
15%

15%
15%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
0%
25%
15%
15%
15%

38%
2%
18%
41%

37%
2%
16%
42%

39%
3%
18%
54%

0%
12%
12%
12%
12%
12%

0%
12%
12%
12%
12%
12%

0%
25%
15%
15%
15%
15%

0%
25%
15%
15%
15%
15%

25%

25%

25%

25%

25%
25%
25%

25%
25%
25%

25%
25%
25%

25%
25%
25%

25%
25%
12%
0%
12%

25%
25%
25%
0%
12%

25%
25%
25%
5%
15%

25%
25%
25%
5%
15%

Ezt a funkciót a 2004. és 2005. évi alapverziók esetében a kiegészítő adójóváírás modellezésére használjuk.

77

39%
3%
18%
54%

GYSEGESZ Gyógyászati segédeszközök
JARBE Járóbteg-ellátás
KORSZOLG Kórházi szolgáltatások
SZGKUJ Személygépkocsi, új
SZGKREGI Személygépkocsi, használt
EGYJARM Egyéb jármű
SZJALK Személyjárművek alkatrészei és
tartozékai
JARMUA Jármű üzemanyag
SZJKJESZ Személyjárművek karbantartása,
tisztítása és egyéb szolgáltatások
KOTPALY Kötötpályás személyszállítás
KOZUT Közúti személyszállítás
LEGIVIZ Légi és vízi személyszállítás
KOMBSZSZ Kombinált személyszállítás
EGYSZALL Egyéb szállítás
POSTA Posta és hírközlés
TELKESZ Telefonkészülék, egyéb hírközlő
berendezés
TELSZ Telefon és egyéb hírközlési
szolgáltatások
AVTFOIF Audio-vizuális technika, foto-optika,
információ-feldolgozás
EGYSZKULT Egyéb szórakozási és kulturális
célú tartós javak
JSHKHA Játékszerek, sport- és hobbicikkek,
kertészkedés, hobbiállatok
SZSPSZ Szórakoztatási és
sportszolgáltatások
KULTSZOL Kulturális szolgáltatások
SZERJAT Szerencsejáték
KONYV Könyv
TANKONYV Tankönyv
UJSFOLYI Újság, folyóirat
EGYNY Egyéb nyomdai termékek
PAPÍR Papír, író- és rajzszerek
BELUDUL Belföldi üdülés
KULUDUL Külföldi üdülés
OKTATAS Oktatás
ETTEREM Éttermi étkezés
KKTMASH Kávé, tea, kakaó máshol
UDITHASH Üdítőital máshol
TOMIMAH Tömény ital máshol
BORPMASH Bor, pezsgő máshol
SORMASH Sör máshol
BUFEEV Büféáruk egyéb vendéglátóhelyen
CUKREV Cukrászsütemény egyéb

12%
0%
0%
25%
25%
25%
25%
25%

12%
0%
0%
25%
25%
25%
25%
25%

46%

15%
0%
0%
25%
25%
25%
44%

25%
25%

15%
0%
0%
25%
25%
25%
42%

25%
25%

25%
12%
12%
12%
12%
12%
0%

25%
12%
12%
12%
12%
12%
0%

25%
15%
15%
15%
15%
15%
0%

25%
15%
15%
15%
15%
15%
0%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

12%
0%
0%
12%
0%
12%
25%
25%
25%
25%
0%
12%
25%
25%
25%
25%
25%
12%
12%

12%
12%
0%
12%
0%
12%
25%
25%
25%
25%
0%
12%
25%
25%
25%
25%
25%
12%
12%

15%
15%
0%
5%
5%
15%
25%
25%
25%
25%
0%
15%
25%
25%
25%
25%
25%
15%
15%

15%
15%
0%
5%
5%
15%
25%
25%
25%
25%
0%
15%
25%
25%
25%
25%
25%
15%
15%

38%
2%
18%
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37%
2%
16%

39%
3%
18%

40%

39%
3%
18%

vendéglátóhelyen
FAGYIEV Fagylalt, jégkrém egyéb
vendéglátóhelyen
MUNDIETK Munkahelyi- és diákétkeztetés
SZALLAS Szálláshely-szolgáltatás
FODRSZAL Fodrászszalonok és más
testápolási létesítmények
ELTESTAP Elektromos készülékek
testápoláshoz
EGYTESTA Egyéb testápolási eszközök,
cikkek és termékek
EMNSSZC Egyéb máshova nem sorolt
személyes használati cikkek
SZOCELL Szociális ellátás, szolgáltatás
BIZTMPSZ Biztosítás és egyéb pénzügyi
szolgáltatás
MNSEGYSZ Máshová nem sorolható egyéb
szolgáltatások
Szorzók, másodlagos szorzók
ELELMISZ Egyéb élelmiszer
ZOLDSGY Zöldség, gyümölcs
KAVETEA Kávé, tea, kakaó
ASVVUDIT Ásványvíz, üdítőitalok, ivólevek
TOMITAL Tömény italok
BOR Bor
SOR Sör
DOHANY Dohányáruk
RUHACIPO Rházat és lábbeli
LAKBER Tényleges lakbérek
LAKKARB Lakáskarbantartás, javítás
VÍZ Vízellatas
SZEMET Szemétszállítás
SZENNYV Szennyvízelvezetés
MNSLSZLG Máshová nem sorolt
lakásszolgáltatások
ARAM Elektromos energia
GAZ Gáz
FOLYTUZA Folyékony tüzelőanyag
SZILTUZA szilárd tüzelőanyagok
TAVHO Központi fűtés, távhő
BUTTEXT Bútor, lakberendezés, szőnyegek,
padlóburkoló anyagok és lakástextíliák
THTELHTG Tartós háztartási gépek,
készülékek, elekormos háztartási kisgépek
HZTGJAV Háztartási gépek javítása
KONYFEL Konyhai és háztartási felszerelés

12%
12%
12%

12%
12%
12%

15%
15%
15%

15%
15%
15%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%
0%

25%
0%

25%
0%

25%
0%

0%

0%

0%

0%

25%

25%

25%

25%

0,880
0,598
0,989
0,858
0,932
0,718
0,828
0,888
0,932
0,777
0,701
0,877
0,733
0,803

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1,099
103,8
0,962
1,200
1,025
1,149
1,157
1,116
1,058
1,096
1,214
1,153
1,287
1,279

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1,164
1,083
0,897
0,132
0,980
1,297
1,265
1,189
1,154
1,182
1,446
1,273
1,607
1,555

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,869
0,953
0,894
2,000
0,848
0,958

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1,032
1,259
1,157
3,536
1,171
1,086

1
1
1
1
1
1

0,981
1,409
1,243
3,947
1,274
1,093

1
1
1
1
1
1

0,732

1

1

1

1,164

1

1,316

1

0,733
0,875
0,889

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1,163
1,032
1,064

1
1
1

1,318
1,033
1,087

1
1
1
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BARKESZK Barkács és kerti szerszámok,
eszközök
HTFOGYA Háztartási fogyóanyagok
HTSZOLG Háztartási szolgáltatások
GYOGYSZ Gyógyszerek, gyógyáruk
EGYEGESZ Egyéb egészségügyi termékek
GYSEGESZ Gyógyászati segédeszközök
JARBE Járóbteg-ellátás
KORSZOLG Kórházi szolgáltatások
SZGKUJ Személygépkocsi, új
SZGKREGI Személygépkocsi, használt
EGYJARM Egyéb jármű
SZJALK Személyjárművek alkatrészei és
tartozékai
JARMUA Jármű üzemanyag
SZJKJESZ Személyjárművek karbantartása,
tisztítása és egyéb szolgáltatások
KOTPALY Kötötpályás személyszállítás
KOZUT Közúti személyszállítás
LEGIVIZ Légi és vízi személyszállítás
KOMBSZSZ Kombinált személyszállítás
EGYSZALL Egyéb szállítás
POSTA Posta és hírközlés
TELKESZ Telefonkészülék, egyéb hírközlő
berendezés
TELSZ Telefon és egyéb hírközlési
szolgáltatások
AVTFOIF Audio-vizuális technika, foto-optika,
információ-feldolgozás
EGYSZKULT Egyéb szórakozási és kulturális
célú tartós javak
JSHKHA Játékszerek, sport- és hobbicikkek,
kertészkedés, hobbiállatok
SZSPSZ Szórakoztatási és
sportszolgáltatások
KULTSZOL Kulturális szolgáltatások
SZERJAT Szerencsejáték
KONYV Könyv
TANKONYV Tankönyv
UJSFOLYI Újság, folyóirat
EGYNY Egyéb nyomdai termékek
PAPÍR Papír, író- és rajzszerek
BELUDUL Belföldi üdülés
KULUDUL Külföldi üdülés
OKTATAS Oktatás
ETTEREM Éttermi étkezés
KKTMASH Kávé, tea, kakaó máshol

0,745
0,926
1,066
0,918
1,115
0,603
1,009
0,572
0,648
0,648
0,335

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1,153
1,028
0,170
1,140
0,671
1,186
0,987
1,120
1,278
1,278
1,167

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1,323
1,037
0,189
1,247
0,272
1,406
0,992
1,318
1,346
1,346
1,498

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1,043
0,935

1
1

1
1

1
1

0,879
1,170

1
1

1,152
1,319

1
1

0,911
0,973
0,794
2,270
0,780
1,288
1,074

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

0,934
1,034
1,058
2,632
1,090
0,799
1,066

1
1
1
1
1
1
1

0,844
1,121
1,084
2,873
1,169
0,909
0,907

1
1
1
1
1
1
1

1,357

1

1

1

0,831

1

0,542

1

0,803

1

1

1

1,119

1

1,251

1

0,698

1

1

1

1,067

1

1,226

1

0,435

1

1

1

1,170

1

1,448

1

0,773

1

1

1

1,071

1

1,129

1

0,691
0,913
0,860
0,904
0,904
0,938
1,255
0,898
0,726
0,730
0,642
0,772
0,772

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1,076
1,060
1,214
1,112
1,112
0,979
0,853
1,089
1,287
1,287
1,075
1,024
1,024

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1,123
1,070
1,516
1,150
1,150
0,877
0,542
1,124
1,598
1,598
1,175
1,130
1,130

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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UDITHASH Üdítőital máshol
TOMIMAH Tömény ital máshol
BORPMASH Bor, pezsgő máshol
SORMASH Sör máshol
BUFEEV Büféáruk egyéb vendéglátóhelyen
CUKREV Cukrászsütemény egyéb
vendéglátóhelyen
FAGYIEV Fagylalt, jégkrém egyéb
vendéglátóhelyen
MUNDIETK Munkahelyi- és diákétkeztetés
SZALLAS Szálláshely-szolgáltatás
FODRSZAL Fodrászszalonok és más
testápolási létesítmények
ELTESTAP Elektromos készülékek
testápoláshoz
EGYTESTA Egyéb testápolási eszközök,
cikkek és termékek
EMNSSZC Egyéb máshova nem sorolt
személyes használati cikkek
SZOCELL Szociális ellátás, szolgáltatás
BIZTMPSZ Biztosítás és egyéb pénzügyi
szolgáltatás
MNSEGYSZ Máshová nem sorolható egyéb
szolgáltatások
Gépkocsi regisztrációs díj
sáv 1
sáv 2
adómérték 2
adómérték 3
súly 1
súly 2
súly 3
adómérték 1
adómérték 2
adómérték 3
adómérték 4
TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS
Társadalombiztosítás
nyugdíj, egészségbiztosítási, munkavállalói
sjj001 Munk.visz-ból bér érdekképv.díj nél
sjj004 Munk.visz.-al kapcs. ktsgtérít. Jöv
sjj006 Külszolgálatért kapott jövedelem
sjj011 Más bérjövedelem
sjj014 Nem önálló tev.-ből szárm. tov.jöv.
sjj017 Nem önálló tev. ktsg térítése jöved
sjj008 Törv-ben meghat.végkiel. része jöv.

0,772
0,772
0,772
0,772
0,772

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1,024
1,024
1,024
1,024
1,024

1
1
1
1
1

1,130
1,130
1,130
1,130
1,130

1
1
1
1
1

0,772

1

1

1

1,024

1

1,130

1

0,772
0,850
0,635

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1,024
1,067
1,373

1
1
1

1,130
1,088
1,399

1
1
1

0,783

1

1

1

1,097

1

1,154

1

0,788

1

1

1

0,948

1

0,934

1

0,911

1

1

1

1,052

1

1,093

1

0,965
0,685

1
1

1
1

1
1

1,077
0,978

1
1

1,060
1,199

1
1

0,867

1

1

1

1,102

1

1,182

1

0,720

1

1

1

1,313

1

1,614

1

0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0

+++
-------------

0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0

+++
-------------
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2 000 000
2 500 000
540 000
780 000
0,13
0,46
0,36
120 000
180 000
240 000
390 000

+++
-------------

2 000 000
2 500 000
567 000
819 000
0,06
0,60
0,25
126 000
189 000
252 000
410 000

+++
-------------

sjj010 Adóév el. végkie.tárgy évi rész jöv
--sjj062 Egyéni váll.-i kivétből szárm. jöv.
++sjj065 Mg.i őstermelésből származó jöved.
--sjj020 Szellemi alkotások jövedelme
--sjj072 Más önálló tevékenységből szárm.jöv
+-sjj139 Adóterhet nem viselő járandóságok
+-sjj075 Magánnyugdíjpénztári szolgáltatás
--sjj048 Kárp-al vásárolt föld elad.-ból jöv
--sjj052 Külföldi kiküld.-ből származó jöved
--sjj053 Egyéb jogcímen kapott jövedelem
--sjj136 Külföldi jövedelem, kettős adózást
kizáró egyezmény szerint
--sjj138 Külföldi jövedelem, kettős adózást
kizáró egyezmény hiányában külföldön is
adózott
--sjv002 Egyéni vállalkozó átalányadója jöv.
--sjv059 Mezőgaz. kisterm. átalányadója,jöv.
--sjv007 Ingatlan átruházásából jövedelem
--sjv011 Ingó értékesítéséből szárm. jövedel
--sjv063 Életjáradékból származó jövedelem
--sjv016 Árfolyamnyereség jövedelem
--sjv108 Értékpapír kölcsönzésől szárm.jöv.
--sjv018 Osztalék ( 10% alá eső ) jövedelem
--sjv020 Osztalék ( 20% alá eső ) jövedelem
--sjv072 Osztalék ( 27% alá eső ) jövedelem
--sjv096 Osztalék (35% alá eső) jövedelem
--sjv022 Külföldi osztalék jövedelem
--sjv024 Vállalkozásból kivont jövedelem
--sjv028 Privatizációs lízing jövedelme
--sjv098 Ingatlan bérbeadásából jövedelem
--sjv030 Egyéb forrásadós jövedelmek
--egyebek
--kulcs, maximum
nyugdíj
egészségbiztosítás
munkavállalói
TÁMOGATÁSOK
Segédadatok
jövedelemkorrekciós szorzó
referenciaszint
bázis év
minimál nyugdíj
Családi pótlék, rendszeres gyermekvédelmi támogatás
családi pótlék
egyedül nevelő
1 gyermek
2 gyermek

8%
3%
1,50%

--++----+-+----------

--++----+-+----------

--++----+-+----------

---

---

---

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

189 508
-

8,50%
3%
1%

331 968
-

8,50%
4%
1%

451 095
-

8,50%
4% 1% -

1,023

1

0,965

0,9

2002
20 100

2002
21 800

2003
23 200

2004
24 700

3800
5400

5850
7042

6175
7475

6500
7800

82

561 000

3 gyermek
4 gyermek
5+ gyermek
család
1 gyermek
2 gyermek
3 gyermek
4 gyermek
5+ gyermek
rendszeres gyermekvédelmi támogatás
szorzó
GYES, GYET, anyasági
gyes
referencia
szorzó
gyet
mértéke
egyszeri anyasági támogatás
referencia
szorzó
Nyugdíj és egyéb ellátások
Nyugdíj
nyugdíj
egyéb nyugdíj
Munkanélküliséghez kapcsolódó
támogatások
munkanélküli támogatás
átképzési támogatás
egyéb munkanélküliséghez kapcsolódó
támogatás
Táppénz jellegű támogatások
táppénz
gyermekgondozási díj
terhességi gyermekágyi segély
Egyéb támogatások
rendszeres és rendkívüli szociális segély
lakásfenntartási támogatás
ösztöndíj
árvaellátás
Gázár-támogatás
gázfogyasztás átlagára
gázfogyasztás szorzója
sávok száma
határ 1
határ 2
mérték 1

6300
6300
6300

8233
8233
8233

8667
8667
8667

9100
9100
9100

3800
4700
5900
5900
5900
egyszerű szorzó
0,913

4983
6067
7692
7692
7692
egyszerű szorzó
1

5308
6392
8125
8125
8125
egyszerű szorzó
1,110

5525
6717
8450
8450
8450
egyszerű szorzó
1,181

minimálnyugdíj

minimálnyugdíj

minimálnyugdíj

minimálnyugdíj

1

1

1

1

20 100

21 800

23 200

24 700

minimál-nyugdíj

minimál-nyugdíj

minimál-nyugdíj

minimá-lnyugdíj

1,5

1,5

2,25

2,25

egyszerű szorzó
0,9124
0,9124

egyszerű szorzó
1
1

egyszerű szorzó
1,112
1,112

egyszerű szorzó
1,225
1,225

egyszerű szorzó
0,924
1,2129

egyszerű szorzó
1
1

egyszerű szorzó
1,1433
1,0414

egyszerű szorzó
1,174
0,774

6,9258
egyszerű szorzó
0,8173
0,8293
0,7808
egyszerű szorzó
1,389
1,342
0,837
0,928

1
egyszerű szorzó
1
1
1
egyszerű szorzó
1
1
1
1

0,5
egyszerű szorzó
0,9727
1,1952
1,1584
egyszerű szorzó
0,962
1,466
1,071
1,078

0,25
egyszerű szorzó
1,007
1,2961
1,3515
egyszerű szorzó
1,03
1,6
1,146
1,162

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

48,86
1,36
3
1500
3000
11,42

65,1
1,54
3
1500
1850
16

83

mérték 2
mérték 3

0
0

0
0

84

8,28
0

11,2
0

2. sz. függelék:
A 2003. és 2005. alapverziók esetében az adók és adókedvezmények megoszlása
2003

2005

összevonás alá eső jövedelmek
érintettek
nettó jövedelem decilis érintettek jövedelem
átlaga
(mozgó) száma
2505
268999449
107399
1
3081
867512419
281573
2
3174 1367739078
430899
3
2905 1565013073
538707
4
3058 2055030448
672034
5
3028 2734471677
903016
6
3052 3496803054 1145631
7
3167 4495044463 1419533
8
3445 5992396335 1739451
9
3953 10678248019 2701385
10
elkülönülten adózó jövedelmek
20%-os
kulcs
nettó jövedelem decilis érintettek
(mozgó) száma
44
1
31
2
30
3
52
4
71
5
75
6
62
7
92
8
110
9
341
10
27%-os
kulcs
nettó jövedelem decilis érintettek
(mozgó) száma
0
1
0
2
0
3
1
4
1
5
0
6
0
7
0
8
0
9
0
10
35%-os
kulcs

1
2
3
4

2
0
1
3

jövedelem
5141190
12090637
7692686
6671795
16972486
21352090
19487256
30026764
55709739
745545707
jövedelem
0
0
0
136415
136415
0
0
0
0
0

90000
0
37899
193357

85

érintettek jövedelem
érintettek
száma
átlaga
2509
307940866
122722
3064
987272621
322261
3191 1528755782
479089
2899 1802831704
621785
3060 2350754031
768303
3031 3125510869 1031289
3061 4028905210 1316361
3161 5124057477 1621157
3433 6932058536 2019047
3959 12276386557 3100566

érintettek
átlaga
115744
390936
257122
128046
239246
284671
315315
327177
507849
2187750

érintettek
száma
39
35
26
56
65
68
57
91
99
329

jövedelem

érintettek
átlaga

érintettek
száma

jövedelem

4488364
11791551
9470119
11461994
15543551
26571012
14619010
40885699
64840604
887133645

érintettek
átlaga
115879
340387
358126
204811
238533
390037
256676
451005
651747
2693761

érintettek
átlaga

170998
158007

48738
74296
64389

0
2
1
2

0
87120
36686
181555

47178
71919
80979

5
6
7
8
9
10
25%-os
kulcs

2
3
1
6
7
19

52022
139924
37574
781851
4182102
37987639

24527
55259
25286
137196
572900
2019235

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3
3
1
7
6
9

55972
135446
36372
2685669
2119438
1645245

19421
53490
24477
359523
383360
178468

1
1
1
4
2
3
3
4
9
15

219743
666770
767790
465166
159910
2529409
2026149
482117
9317213
81820303

175461
826580
951811
123253
95085
919082
660083
130055
1025481
5475686

eredeti adóösszeg módosításával szimulált jövedelmek
adója
adó
érintettek
nettó jövedelem decilis érintettek
átlaga
(mozgó) száma
106
2421988
22848
1
79
5654956
71721
2
15
1317325
88927
3
19
369675
19697
4
35
1177412
33409
5
29
1328520
46265
6
35
2181465
63177
7
27
2573662
97105
8
65
4246419
65307
9
316
66687528
210994
10

érintettek
száma
108
77
15
19
39
33
28
29
61
316

adójóváírás
nettó jövedelem decilis érintettek
(mozgó) száma
1920
1
2215
2
1952
3
2359
4
2407
5
2452
6
2454
7
2417
8
512
9
0
10

érintettek
átlaga
22743
60758
91120
105812
107015
107442
104746
60028
31081

érintettek
száma
1920
2089
2020
2408
2417
2448
2462
1663
90
0

adójóváírás

érintettek
átlaga
39982880
131023

érintettek
száma
308

jövedelem

adóterhet nem viselő
járandóságok
nettó jövedelem decilis érintettek
(mozgó) száma
305
1

adójóváírás
43678081
134548980
177901274
249591529
257580529
263416993
257071443
145095569
15912920
0

jövedelem

86

adó
2965480
6919090
1352803
442434
1921942
2029446
2097271
3558352
4210960
79640988

50079560
140930641
199820601
256757309
259230974
263464448
211632050
58920303
2088554
0

érintettek
átlaga
27453
89723
93139
23574
49172
61441
74279
122599
69244
252118

érintettek
átlaga
26081
67464
98932
106637
107250
107639
85965
35426
23089

érintettek
átlaga
46024667
149554

2
3
4
5
6
7
8
9
10

321
105
65
89
36
34
28
38
84

53811876
19308264
10850346
14135398
10888443
9499919
7809279
31102843
159072599

167530
184397
167720
159004
305726
280159
275492
821478
1886951

307
116
64
89
37
32
33
36
83

59910932
24019776
12434612
18946771
9988349
10690632
13618288
33056211
180884442

195058
206733
195490
212775
268560
339210
414128
915464
2172215

Az adatokat vizsgálva a következő megállapításokat tehetjük:
- Az összevonás alá eső jövedelmek nettó jövedelemdecilis szerint növekvő értéket
mutatnak, így növekszik az ebből számított adó is.
- Az elkülönülten adózó jövedelmek közül a 20%-kal adózók jelennek meg
vizsgálható számossággal az adatbázisban, ezek esetében az érintettek száma és
átlaga nem egyenletesen nő, ugrás a 8. decilistől figyelhető meg, kiemelkedik e
jövedelmek nagyságrendje a 10. decilis esetében.
- A tényleges adóösszeg szorzásával szimulált elkülönülten adózó jövedelmek –
jellegükből adódóan – a legalsó és legfelső decilisekben játszanak számottevő
szerepet. Ide tartozik az egyéni vállalkozó átalányadó jövedelme, mezőgazdasági
kistermelő átalányadó jövedelme, ingatlan átruházásból származó jövedelem és az
egyéb forrásadós jövedelmek.
- Adókedvezmények három forrásból származnak, adójóváírás, adóterhet nem viselő
járandóságokra számított adó, illetve adókedvezményre jogosító tételek.
Összességében az adókedvezményekről elmondható, hogy az alsó deciliseknél a
jövedelmek növekedésével párhuzamosan nőnek az igénybevett adókedvezmények,
a felső decilisek esetében azonban rendkívül magas lesz a szórás, az átlagok
leesnek.
- Az adójóváírás mind érintettek számát, mind az érintettek átlagát tekintve a
középső deciliseknél a legnagyobb. A harmadik decilis esetében az érintettek
számában visszaesést tapasztalunk. E decilisben a magas adót fizetők közül
megnéztük néhánynak a jövedelemszerkezetét, és kivétel nélkül más, nem önálló
tevékenységből származott a jövedelmük, azaz nem tudnak adójóváírást
érvényesíteni.
- Adóterhet nem viselő járandósággal az alsó decilisben rendelkeznek a legtöbben,
de ezek átlagos értéke alacsony. Felfelé haladva a számosság csökken, az átlag, ha
nem is egyenletesen, de nő. A 10. decilisben megnő az érintettek száma, és kiugró
értékek jelentkeznek az alap adatbázisban. Egymillió forint feletti adókedvezményt
csak a 10. decilisben érvényesítenek, 25 fő. Akiket ezek közül alapadatok szintjén
ellenőriztünk, kivétel nélkül adóterhet nem viselő járandóságból szereztek több millió
Ft-os jövedelmet. E kiemelkedő, adóterhet nem viselő járandóság alapján
érvényesített adókedvezmények magyarázzák, hogy amennyiben az
adókedvezményeknél a csoportos maximum bruttó jövedelemhatárát alacsonyabbra
állítjuk, a 9. és 10. decilis esetében az érintettek átlaga növekedhet, hiszen e
módosítás az alacsonyabb adókedvezmény értékeket szűri ki.
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3. sz. függelék:
A jövedéki adókulcs számításának módja
2002. évi
Bor, must
Adómérték (szőlőbor): 5 Ft/l
Átlagár (fehér asztali bor) 46 268 Ft/l
Adó ráta: 5/268 = 2%
Sör
Adómérték (sör): 365 Ft/hektoliter/Balling-fok
Átlagár (világos hazai): 108 Ft/ 0,5 l
Balling-fok: 10,5
Adó ráta: (365/100*10,5)/(108*2) = 18%
Egyéb szeszesital
Adómérték (gyümölcspálinka): 1670 Ft/hektoliterfok
Átlagár (kommersz rum és pálinka): 356 Ft/0,2 l
Alkohol fok: 40
Adó ráta: (1670/100*40)/(356*5) = 38%
Dohány
Adómérték: 3435 Ft/1000 db és 17%
Átlagár (Sophiane, multifilteres, rövid): 287 Ft/20 db
Adó ráta: (3435/1000)/(287*20)+17% = 41%
Járműüzemanyag:
Adómérték (ásványolaj): 103,5 Ft/l
Átlagár (benzin, 95 oktánszámú): 223 Ft/l
Adó ráta: 103,5/223 = 46%
2003. évi
Bor, must
Adómérték (szőlőbor): 5 Ft/l
Átlagár (fehér asztali bor) 276 Ft/l
Adó ráta: 5/276 = 2%
Sör
Adómérték (sör): 365 Ft/hektoliter/Balling-fok
Átlagár (világos hazai): 117 Ft/ 0,5 l
Balling-fok: 10,5
Adó ráta: (365/100*10,5)/(117*2) = 16%
Egyéb szeszesital
Adómérték (gyümölcspálinka): 1670 Ft/hektoliterfok
Átlagár (kommersz rum és pálinka): 363 Ft/0,2 l
Alkohol fok: 40
Adó ráta: (1670/100*40)/(363*5) = 38%
Dohány
Adómérték: 4200 Ft/1000 db és 18%
Átlagár (Sophiane, multifilteres, rövid): 344 Ft/20 db
Adó ráta: (4200/1000)/(344*20)+18% = 42%
Járműüzemanyag:
Adómérték (ásványolaj): 103,5 Ft/l
Átlagár (benzin, 95 oktánszámú): 233 Ft/l
Adó ráta: 103,5/233 = 44%
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Az átlagárakat a KSH árstatisztika szolgáltatta.
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2004. évi
Bor, must
Adómérték (szőlőbor): 8 Ft/l
Átlagár (fehér asztali bor) 47 291 Ft/l
Adó ráta: 8/291 = 3%
Sör
Adómérték (sör): 420 Ft/hektoliter/Balling-fok
Átlagár (világos hazai): 124 Ft/ 0,5 l
Balling-fok: 10,5
Adó ráta: (420/100*10,5)/(124*2) = 18%
Egyéb szeszesital
Adómérték (gyümölcspálinka): 1920 Ft/hektoliterfok
Átlagár (kommersz rum és pálinka): 391 Ft/0,2 l
Alkohol fok: 40
Adó ráta: (1920/100*40)/(391*5) = 39%
Dohány
Adómérték: 6450 Ft/1000 db és 23%, minimum 10380 Ft/ 1000 db
Átlagár (Sophiane, multifilteres, rövid): 411 Ft/20 db
Adó ráta: (6450/1000)/(411*20)+23% = 54%
Járműüzemanyag:
Adómérték (ásványolaj): 103,5 Ft/l
Átlagár (benzin, 95 oktánszámú): 244 Ft/l
Adó ráta: 103,5/244 = 42%
2005. évi
Bor, must
Adómérték (szőlőbor): 8 Ft/l
Átlagár (fehér asztali bor) 292 Ft/l
Adó ráta: 8/292 = 3%
Sör
Adómérték (sör): 420 Ft/hektoliter/Balling-fok
Átlagár (világos hazai): 125 Ft/ 0,5 l
Balling-fok: 10,5
Adó ráta: (420/100*10,5)/(125*2) = 18%
Egyéb szeszesital
Adómérték (gyümölcspálinka): 1920 Ft/hektoliterfok
Átlagár (kommersz rum és pálinka): 398 Ft/0,2 l
Alkohol fok: 40
Adó ráta: (1920/100*40)/(398*5) = 39%
Dohány
Adómérték: 6450 Ft/1000 db és 23%, minimum 10380 Ft/ 1000 db
Átlagár (Sophiane, multifilteres, rövid): 422 Ft/20 db
Adó ráta: (6450/1000)/(422*20)+23% = 54%
Járműüzemanyag:
Adómérték (ásványolaj): 103,5 Ft/l
Átlagár (benzin, 95 oktánszámú): 257 Ft/l
Adó ráta: 103,5/257 = 40%
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4. sz. függelék:
Adóívek adatai makro szintre szorozva

Munkaviszonyból származó bér érdekképviseleti tagdíj nélkül
Más bérjövedelem
Nem önálló tevékenységből származó további jövedelem
Egyéni vállalkozói kivétből származó jövedelem
Más önálló tevékenységből származó jövedelem
Önkéntes kölcsönös biztosítópénztárba befizetett díj 30%-a
Lakáscélú hiteltörlesztésre befizetett összeg, max. 240 000 Ft
Számítógép, számítástechnikai eszköz megszerzésére fordított
összeg, max. 60 000 Ft
Élet és nyugdíjbiztosítási díj 20%-a, max. 100 000 Ft

Előfordulási
arány az
APEH által közölt
APEH
makro adat
mintában
82% 4 921 087 559 448
14%
80 013 064 546
6%
180 407 621 970
6%
100 776 724 625
9%
72 287 076 457
9%
9544841171
6%
31218773155
5%
17%

APEH által átadott minta

Mikroszimulációs
adatbázis
(súly nélkül)

4 790 670 465 550
76 488 252 100
137 248 997 550
98 889 088 050
69 456 992 700
9569689150
30320694750

97%
96%
76%
98%
96%
100%
97%

4 813 169 382 682 98%
86 548 546 949 108%
156 531 729 651 87%
88 002 279 849 87%
67 568 149 680 93%
10723348162 112%
28718837341 92%

14487161800
20094154750

98%
99%

14042557838 95%
21483214551 106%

14740423578
20294986714

A százalékértékek az APEH által közölt makro értékhez viszonyítanak.
Éves fogyasztási adatok az eredeti KSH minta elemszámára szorozva

Élelmiszerek és alkoholmentes italok
Szeszes italok, dohányáruk
Ruházat és lábbeli
Lakásfenntartás, háztartási energia
Lakberendezés, háztartásvitel
Egészségügy
Közlekedés
Hírközlés
Kultúra, szórakozás
Oktatás
Vendéglátás és szálláshely-szolgáltatás
Egyéb termékek és szolgáltatások

Eredeti KSH minta
(súly nélkül)
2795375575
459929913
740164448
2131940162
686988790
423805415
1508138845
714453859
1128044891
108615841
453135876
948190820

Módosított KSH minta (súly nélkül)
2774460125
455694799
741261959
2129986095
679922765
430544168
1491068878
737038154
1116502075
106728662
445412178
939433634

A százalékértékek az eredeti KSH minta értékeihez viszonyítanak.
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99%
99%
100%
100%
99%
102%
99%
103%
99%
98%
98%
99%

Mikroszimulációs adatbázis
(súly nélkül)
2899779122
104%
469831092
102%
773355079
104%
2189185017
103%
705881666
103%
455607597
108%
1613672485
107%
758667183
106%
1185457664
105%
107006030
99%
453491415
100%
1002093865
106%

5. sz. függelék:
TÁRKI Monitor adatbázisban a háztartások és egyének szerinti jövedelemösszegzés
eltérése, néhány példán keresztül.

főmunkahelyi jövedelem
öregségi nyugdíj
munkanélküli járadék
átmeneti járadék
gyes
gyed

háztartások
összegzése
alapján

személyek
összegzése
alapján

1 359 348 284
841 226 248
22 764 764
23 236 145
23 689 506
18 424 577

1 329 656 820
800 175 396
22 969 814
23 454 965
24 281 244
17 452 030

az eltérés mértéke
a háztartások
értékéhez
viszonyítva
2,18%
4,88%
-0,90%
-0,94%
-2,50%
5,28%

Szimulációs adatbázisban a háztartások és egyének szerinti jövedelemösszegzés
eltérése, néhány példán keresztül.

öregségi nyugdíj
nettó (adózás utáni) adóköteles jövedelem
összes jövedelem (adó, tb után, áfa előtt)
rendszeres és rendkívüli szociális segély
gyed

háztartások
összegzése
alapján

személyek
összegzése
alapján

8 412 262 484
24 154 861 308
36 838 034 390
114 394 624
184 245 769

8 097 482 935
27 178 313 620
39 565 680 797
129 339 023
223 467 713

az eltérés mértéke
a háztartások
értékéhez
viszonyítva
3,74%
-12,52%
-7,40%
-13,06%
-21,29%

Súlyok átlaga
háztartások
személyek (16+, egyéni
kérdőívvel rendelkezők)
korcsoport

16-34
35-49
50-64
65+
összesen

szimulációs adatbázis
0,965
1,000

nők
szimulációs
TÁRKI Monitor
adatbázis
adatbázis
súlyok
átlagok
súlyok
átlagok
átlaga
aránya az
átlaga
aránya az
összesített
összesített
átlaghoz
átlaghoz
viszonyítva
viszonyítva
1,11
118,15%
0,93
102,95%
0,86
91,13%
0,85
94,79%
0,68
72,51%
0,70
77,46%
1,31
139,17%
1,28
141,80%
0,94
100%
0,90
100%

91

TÁRKI Monitor adatbázis
0,967
0,892

férfiak
szimulációs
TÁRKI Monitor
adatbázis
adatbázis
súlyok
átlagok
súlyok
átlagok
átlaga
aránya az átlaga aránya az
összesített
összesített
átlaghoz
átlaghoz
viszonyítva
viszonyítva
1,29
120,4%
0,95
105,36%
1,07
99,59%
0,87
97,03%
0,78
72,91%
0,72
80,47%
1,23
114,55%
1,12
125,28%
1,07
100%
0,90
100%

Demográfiai csoportok elemszáma
korcsoport
szimulációs
adatbázis
16-34
35-49
50-64
65+
összesen

669
679
786
396
2530

nők
TÁRKI
Monitor
adatbázis
689
740
835
442
2886

arány
77,0%
91,8%
94,1%
89,6%
87,7%

szimulációs
adatbázis
599
529
578
250
1956

férfiak
TÁRKI
Monitor
adatbázis
892
700
687
297
2567

arány
67,2%
75,6%
85,3%
84,2%
76,2%

Az aránymutató az adott csoporton belül az egyéni kérdőívre nem válaszolók hányadát
mutatja.
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