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BEVEZETÉS

2007-ben a forgalomban lévõ készpénz mennyisége Magya-

rországon nemcsak az euroövezet periferiális országaiban

az euro bevezetése elõtt tapasztalt mértéket, hanem a hoz-

zánk hasonló gazdasági fejlettségû, kelet-közép-európai or-

szágokra jellemzõ értékeket is meghaladta. Míg az elõbbi

országcsoportban stabil volt, vagy még enyhén csökkent is

a gazdaság készpénzigénye az eurozóna létrejötte elõtti pe-

riódusban, addig Magyarországon a gazdaság fundamentu-

mai (gazdasági növekedés, inflációs folyamatok) által indo-

koltál nagyobb mértékben emelkedett a forgalomban lévõ

készpénz mennyisége 2006–2007 folyamán. Tovább növeli

az ellentmondást, hogy a fizetések lebonyolításának moder-

nizációjával egyre inkább elõtérbe kerülõ alternatív fizetési

eszközök elterjedése is önmagában a készpénzigény csökke-

nését vonja maga után. 

A készpénzhasználat megkönnyíti a feketegazdaság mûködé-

sét, amely kedvezõtlenül hat a hosszú távú gazdasági növeke-

désre. Emellett a magas készpénzigény a készpénzt helyettesí-

tõ fizetési módok szélesebb elterjedtségével szemben is plusz-

költségeket róhat a gazdaságra. A készpénzhasználat visszafo-

gására, illetve a készpénzt helyettesítõ fizetési módok elõtér-

be kerülésére irányuló intézkedések a gazdaságpolitikai dis-

kurzusban is megjelentek. 

A cikkben elõször röviden ismertetjük a készpénzkeresletet

befolyásoló tényezõket, majd nemzetközi összehasonlításban

is vizsgáljuk a magyar gazdaság készpénzigényének alakulását.

Ezt követõen a hazai forgalomban lévõ készpénzállomány sti-

lizált tényeinek elemzésén keresztül próbáljuk azonosítani a

nemzetközi viszonylatban is magas készpénzhasználat mögött

álló tényezõket. Kitérünk arra, hogy Magyarországon

mennyire elterjedt a készpénzt helyettesítõ fizetési módok

használata, végül bemutatunk olyan intézkedéseket, amelye-

ket más országok vezettek be a készpénzhasználat korlátozá-

sa céljából. 

MILYEN TÉNYEZÕK BEFOLYÁSOLJÁK 
A KÉSZPÉNZIGÉNYT?

A forgalomban lévõ (forint) készpénzállomány a gazdasági

szereplõk által tartani kívánt érme- és bankjegyállomány

összessége. A készpénz a kereskedelmi bankokon keresztül jut

forgalomba, akik a jegybanknál vezetett számlájuk terhére

juthatnak hozzá a szükséges mennyiséghez. Magyarországon

a forgalomban lévõ készpénzállomány nagyobb része a bank-

rendszeren kívülre kerül, amelynek meghatározó része (kb.

90 százaléka) a háztartások, kisebb része pedig a vállalatok

kezében van.
1

A készpénzállomány másik része (megközelítõ-

leg 7 százaléka) a bankrendszeren belül marad, ez a bankok

napi mûködéshez szükséges pénztárkészlete. A bankokat – a

lakossági betétekhez hasonlóan – megilleti a jegybanki betét-

számlájukra fizetett kamat, amely esetükben (is) a készpénz-

tartás költségét jelenti. Ezért a hitelintézetek csak annyi kész-

pénzt tartanak, amely feltétlenül szükséges a gazdasági sze-

replõk készpénzigényének kielégítéséhez. A forgalomba kerü-

lõ készpénzmennyiség tehát teljes mértékben a gazdasági sze-

replõk keresletét tükrözi.

Nemzetközi viszonylatban magasnak számít a magyar gazdaság készpénzigénye, amely az elmúlt két évben megfigyelt, a gaz-

daság fundamentumaival nem magyarázható készpénzkereslet-bõvülés mellett alakult ki. Két tényezõt azonosítottunk, amelyek

ebben szerepet játszhattak. A kamatadó 2006-os bevezetése a pénztartás alternatívaköltségének egyszeri megváltozásával, a

költségvetésihiány-csökkentés érdekében megemelt adóterhek és szigorúbbá váló adóhatósági intézkedések pedig a rejtett gazda-

ság készpénzigényének feltételezett bõvülésén keresztül mutatnak az emelkedõ készpénzkereslet irányába. A magyar gazdaságot

jellemzõ magas készpénzigényben emellett az is szerepet játszhat, hogy nemzetközi viszonylatban elmaradunk a készpénzt he-

lyettesítõ fizetési eszközök használatában. A magas készpénzhasználat több szempontból sem kedvezõ a teljes gazdaság szint-

jén. Cikkünk arra irányítja rá a figyelmet, hogy míg a fejlett országokban számos példát találunk olyan intézkedésekre, ame-

lyek a készpénzhasználat korlátozását célozzák, Magyarországon egyelõre sikertelen kísérletekkel találkozhatunk.

Odorán Rita–Sisak Balázs: A magyar gazdaság
készpénzigénye – továbbra is olajozottan
mûködhet a rejtett gazdaság?

1 Az egyes szektorok készpénzállományára vonatkozó adatok a statisztikai kimutatásokon belül az ún. pénzügyi számlákban és a bankrendszer mérlegében találhatók.

A szektorok közül a lakosság kezében lévõ készpénzállomány maradékelven határozódik meg. 



A készpénztartásnak különbözõ céljai vannak. A pénzre egy-

részt szükség van az áru- és szolgáltatásvásárlások lebonyolí-

tásához (tranzakciós pénzkereslet), másrészt a gazdasági sze-

replõk a megtakarítások egy részét készpénz formájában tart-

ják (vagyontartás). Egy gazdaság készpénzigényét számos té-

nyezõ befolyásolhatja a készpénztartás céljától függõen, ame-

lyek közül a legfontosabbakat emeltük ki:

• Gazdasági növekedés: a gazdasági növekedéssel és az

árak emelkedésével párhuzamosan az egyének egyre többet

költenek áruk és szolgáltatások vásárlására, amelynek bizo-

nyos részét készpénzzel bonyolítják le. 

• A készpénztartás alternatívaköltsége: a készpénztartás

költsége az az elvesztett kamat, amelyet akkor kapunk, ha

valamely más, kamatozó eszközben tartjuk jövedelmünk el

nem költött részét. Az inflációs, illetve kamatkörnyezet

alakulásával párhuzamosan módosul a pénztartás alternatí-

vaköltsége. Amennyiben egy gazdaságot csökkenõ (növek-

võ) inflációs pálya jellemez, a készpénztartás olcsóbbá

(drágábbá) válása – a vagyontartási funkción keresztül – a

készpénzigény emelkedésének (csökkenése) irányába hat-

hat. 

• Készpénzt helyettesítõ fizetési eszközök elterjedése:

a fizetések lebonyolításának modernizációjával egyre in-

kább elõtérbe kerülnek a készpénzt – fizikai formájában –

helyettesítõ fizetési eszközök (bankkártyák, hitelkártyák),

így csökkenhet a tranzakciókhoz szükséges készpénz-

mennyiség. 

• Külsõ kereslet: stabil, tartalékvaluta funkciót is betöltõ fi-

zetõeszközök (pl. dollár, euro) iránt számottevõ, vagyon-

tartáshoz kapcsolódó keresletet támaszthatnak a külföldi

szereplõk. A magyar esetben nem indokolt ezzel a tényezõ-

vel számolni.

• A rejtett gazdaság készpénzigénye: a rejtett gazdaság-

ban a kifizetések vélhetõen készpénzzel történnek. A kész-

pénzhasználat anonimitása, illetve az a tulajdonsága, hogy

nehezen vagy egyáltalán nem lehet nyomon követni, von-

zóvá teheti a rejtett gazdaságban végbemenõ tranzakciók le-

bonyolítására és a jövedelmek elrejtésére. Így ez a legkevés-

bé megragadható tényezõ is érdemben alakíthatja a forga-

lomban lévõ készpénzállományt. 

A gazdaság készpénzigénye és az azt befolyásoló tényezõk kö-

zötti kapcsolatot vizsgáló elemzésekben – így jelen cikkben is

– indokolt lenne a tranzakciós pénzkeresletet és a vagyontar-

tás céljából tartott készpénzmennyiséget külön kezelni, mivel

azokat eltérõ tényezõk alakíthatják. Emellett lehetnek olyan

faktorok, amelyek e két pénztartási motivációhoz köthetõ

készpénzigényt eltérõ irányban befolyásolják. Erre példa az

infláció emelkedése, amely az árak gyorsabb emelkedésével a

tranzakciós pénzkeresletre pozitív irányban, a pénztartás al-

ternatívaköltségének növekedésével viszont a vagyontartás-

hoz köthetõ készpénzigényre negatív irányban hat. A rendel-

kezésünkre álló információk azonban nem teszik lehetõvé ezt

a szétválasztást.

NEMZETKÖZI VISZONYLATBAN MAGAS
HAZAI KÉSZPÉNZIGÉNY

Nemzetközi összehasonlításban magas a hazai gazdaság kész-

pénzigénye. A készpénzhasználat egyik legfontosabb célja a

készpénzzel történõ fizetések lebonyolítása. A gazdaság növe-

kedésével párhuzamosan bõvülnek az áru- és szolgáltatásvá-

sárláshoz kapcsolódó tranzakciók, ezért egy gazdaság kész-

pénzigényének alakulását leginkább valamilyen gazdasági ak-

tivitást mérõ mutatóhoz indokolt viszonyítani. A rendelkezé-

sünkre álló adatok szerint Magyarországon a fogyasztási ki-

adásokhoz viszonyított készpénzállomány 2007 végén meg-

haladta a 16 százalékot, amely a hasonló fejlettségû, kelet-kö-

zép-európai országokban és az euroövezet periferiális orszá-

gaiban (Spanyolország, Portugália, Görögország, Írország) az

eurobevezetés elõtt tapasztalt értékekhez képest egyaránt ma-

gasnak tekinthetõ (1. ábra).

Érdemes megemlíteni, hogy a spanyol és német gazdaság –

fejlett országokhoz képest is – magas készpénzigényéhez

hozzájárulhattak az 1980-as években hozott, a tõkejövede-

lem megadóztatását célzó intézkedések, amelyek a pénztar-

tás alternatívaköltségének mérséklõdésével a készpénzkeres-

let emelkedésének irányába mutatnak. A spanyol gazdaság

készpénzigényének bõvülését egy forgalmiadó-típus beveze-

tése is befolyásolhatta az adóelkerülésen keresztül. A német

esetben a kelet-közép-európai országokban a ’80-as évek vé-

gén, illetve a ’90-es évek elején végbement politikai és gaz-
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1. ábra

A készpénzmennyiség* a háztartások fogyasztási 

kiadásainak arányában az EU-tagországokban
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* Idõszak végi adatok.



dasági átalakulás növelhette tovább a készpénzigényt. 

A márkába vetett bizalom számottevõ külsõ keresletet tá-

masztott a német fizetõeszköz iránt ezekbõl az országokból,

amely ezen gazdaságok stabilizálódásának hatására már

mérséklõdött a ’90-es évek második felében. Ausztriában a

magas készpénzigényt pedig az magyarázhatja, hogy a kész-

pénzt helyettesítõ fizetési eszközök használata kevésbé elter-

jedt a többi fejlett országhoz képest. Az eurozóna egészét te-

kintve ugyanakkor folyamatosan bõvül a forgalomban lévõ

készpénzmennyiség az euro bevezetése óta, amely az euro

iránti külsõ kereslettel állhat összefüggésben (Fischer–

Köhler–Seitz, 2004).

A magyar gazdaság magas készpénzkeresletének forrását az

azt befolyásoló tényezõk alakulásában kell keresnünk, ame-

lyet a forgalomban lévõ készpénzállományra vonatkozó stili-

zált tények vizsgálatán keresztül teszünk meg. 

KÉSZPÉNZIGÉNY A MAGYAR 
GAZDASÁGBAN – STILIZÁLT TÉNYEK 

A forgalomban lévõ nominális készpénzállomány a gazdasá-

gi növekedéssel és az árak emelkedésével összhangban trend-

szerûen emelkedik. A készpénzmennyiség elmúlt tízéves ala-

kulásában ugyanakkor számos „rendhagyó” idõszakot figyel-

hettünk meg. 1997-ben a Postabankkal kapcsolatos negatív

hírek hatására jelentõs mennyiségû bankbetét kivételére ke-

rült sor, amely a készpénzállomány megugrásában csapódott

le. Pár nap alatt megközelítõleg 70 milliárd forinttal nõtt

meg a forgalomban lévõ készpénzállomány. Ugyan az év vé-

gi (decemberi) költekezést követõen jellemzõen mérséklõdik

a gazdaság készpénzigénye, 1999 végén az évezredváltással

kapcsolatos bizonytalanság a karácsony elõtti költekezés ha-

tására bõvülõ készpénzigény további emelkedését vonta ma-

ga után (2. ábra). 

2004 elején megtört a készpénzállomány korábban megfi-

gyelt, trendszerû bõvülése: az év eleji csökkenést, majd stag-

nálást követõen az év végén a 2003. végi szintre tért vissza. 

A nominális készpénzmennyiség alakulását jellemzõ törés a

jegybanki alapkamat jelentõs, egyben viszonylag rövid idõ-

szak alatt történt emelését követte (az alapkamat 2003 júniu-

sáról decemberre összesen 600 bázisponttal emelkedett). 

A banki betétek kamatainak ezzel egyidejû emelkedése a la-

kosságot – amely a forgalomban lévõ készpénzállomány meg-

határozó részét tartja – megtakarításainak átcsoportosítására

ösztönözhette: ebben az idõszakban mérséklõdött a készpénz

aránya a lakosság pénzügyi megtakarításain belül, amellyel

párhuzamosan megugrott a kamatozó – banki betétekben és

állampapírokban tartott – eszközök részesedése.

A 2004-es folyamatokhoz hasonlóan 2008-ban is a készpénz-

állomány stagnálását figyeltük meg, amelyet a lakosság likvid

eszközeinek átrendezõdése indokolhat. Az április–júliusi idõ-

szakra tehetõ intenzív devizabetét-elhelyezés mellett a valu-

takészpénzben tartott megtakarítások
2

is érdemben bõvülhet-

tek.

A készpénzigény bõvülésének dinamikája meghaladta a gaz-

dasági növekedéssel, illetve az áru- és szolgáltatásvásárlások-

kal indokolható mértéket az elmúlt két évben. Miközben az

euroövezet periferiális országainak gazdaságát stabil, vagy

enyhén csökkenõ készpénzigény jellemezte az euro bevezeté-

sét megelõzõ idõszakban, addig a magyar gazdaságban a ház-

tartások fogyasztási kiadásaihoz viszonyított készpénz-

mennyiség a korábbi 13-14 százalék körüli mértékrõl 2006-

ban emelkedésnek indult és 2007 végére 16 százalék fölötti

szintet ért el. 

A kamatadó bevezetése a készpénztartás alternatívaköltségé-

ben egy egyszeri csökkenést okozott, amely szerepet játszha-

tott a készpénzigény emelkedésében. A múltban a gazdaság

készpénzigénye az inflációs pályával összhangban alakult. Az

infláció gyorsulását (lassulását) – és a pénztartás alternatíva-

költségének ezzel párhuzamos emelkedését (csökkenését) – a

gazdasági szereplõk készpénzigényének mérséklõdése (emel-

kedése) követte. Az elmúlt két évben azonban gyengült a

készpénzkereslet és az infláció közötti kapcsolat. A 2006 má-

sodik felétõl emelkedésnek induló infláció nem járt a fogyasz-

tási kiadásokhoz viszonyított készpénzigény mérséklõdésével,

hanem szinten maradást követõen tovább emelkedett (3. áb-
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2. ábra

A forgalomban lévõ készpénzállomány éves 

lefutása, napi adatok
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2 A valutakészpénzben tartott megtakarításokra nem rendelkezünk közvetlen adatforrással.



ra). A gyorsuló infláció a korábbi idõszak összefüggései alap-

ján önmagában csökkenthette a készpénzigényt, a kamatadó

bevezetése azonban ellensúlyozhatta ezt a hatást. 

A magyar gazdaság magas készpénzigényéhez a készpénzt he-

lyettesítõ fizetési eszközök használatában való lemaradásunk is

hozzájárulhat. Az egy fõre esõ ATM
3

- és POS
4

-berendezések

száma alapján a készpénzt helyettesítõ fizetések lebonyolítását

támogató infrastruktúra fejlettsége Magyarországon jelentõ-

sen elmarad a nyugat-európai országokra jellemzõtõl és régiós

viszonylatban sem tartozunk az élmezõnybe (MNB, 2007). 

A relatíve kevesebb bankkártyás vásárlás a készpénzhasználat

erõsebb preferálására utalhat a készpénzt helyettesítõ fizetési

módokkal szemben. Azokban az országokban, ahol az egy

bankkártyára esõ POS-tranzakciók száma alacsonyabb, ott a

bankkártyát elfogadó terminálokon (POS és ATM) végrehaj-

tott tranzakciókon (készpénzfelvétel, valamint kártyás vásár-

lások) belül az ATM-es készpénzfelvételek magasabb értéket

képviselnek. Az adatok összehasonlíthatóságát ugyanakkor

megnehezítik az egyes országokban érvényben lévõ – például

a tranzakciós díjakra vonatkozó –  szabályozások, valamint

az, hogy a POS-berendezéseken keresztül is van lehetõség

készpénzfelvételre, erre azonban nem állt rendelkezésre adat.

A magyar adatok vegyes képet mutatnak: a bankkártyás vá-

sárlások alacsony száma mellett az ATM-en keresztüli kész-

pénzfelvétel mértéke sem tekinthetõ magasnak (4. ábra). En-

nek egy lehetséges magyarázata az, hogy Magyarországon a

készpénzfelvétel több mint 20 százaléka bankfiókokban és

postahivatalokban felszerelt POS-berendezéseken keresztül

történik, amely egyben relatíve kisebb ATM-es készpénzfel-

vételt eredményez.

Amellett, hogy keresztmetszeti összehasonlításban elmara-

dunk a készpénzt helyettesítõ fizetési módok használatában,

nálunk is egyre inkább elõtérbe kerülnek ezek a fizetési mó-

dok. Ez önmagában a 2006–2007-ben megfigyelt emelkedõ

készpénzigénnyel ellentétes irányba mutat. 

A korábban felsorolt, készpénzkeresletet befolyásoló ténye-

zõk közül a rejtett gazdaság készpénzigények alakulását is vizs-

gáltuk. Elemzésünkben a rejtett gazdaság definíciója nemcsak

az illegális (drogkereskedelem, prostitúció, csempészet), ha-

nem a nem bejelentett, vagy „aluljelentett” legális gazdasági

tevékenységekre is kiterjed. Ide tartozik tehát minden adóel-

kerüléssel járó tevékenység.
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3. ábra

A háztartások fogyasztási kiadásaihoz viszonyított

készpénzállomány és az infláció alakulása
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értéke (jobb tengely, fordított skála)

Forrás: MNB.

*A háztartások fogyasztási kiadásaira csak becsült adat állt rendelkezésre.

** Forgalomban lévõ készpénz: negyedéves átlagos állományok, fogyasztá-

si kiadás: négy negyedéves kumulált értékek.

4. ábra

A bankkártyás fizetések jellemzõi nemzetközi 

viszonylatban, 2006

Egy bankkártyára esô POS-tranzakciók száma
ATM-en keresztüli készpénzfelvétel értéke a POS- és
ATM-tranzakciók összértékén belül (jobb tengely)
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Forrás: EKB.

3 ATM (Automated Teller Machine): bankautomata, egy olyan berendezés, amely megfelelõ bankkártyával rendelkezõ ügyfelek számára lehetõvé teszi, hogy bankszám-

lájukról készpénzt vegyenek fel, arról átutalásokat indítsanak, illetve bankszámlájukra vonatkozó információhoz jussanak.
4 POS (Point of Sale): azok a berendezések, amelyek lehetõvé teszik a megfelelõ bankkártyával történõ fizetést (esetenként a készpénzfelvételt is) a kereskedõi elfoga-

dóhelyeken.
5 A rejtett gazdaság statisztikai megközelítése ettõl eltér. A Nemzeti Számlák Rendszere a rejtett gazdasághoz nem sorol például olyan tevékenységeket, amelyek nem

részei a termelésnek (csempészet). A rejtett gazdaság statisztikai értelmezésébe ugyanakkor beletartoznak regisztrálási kötelezettséggel járó, legális tevékenységek

is (háztartások saját fogyasztásra történõ termelése). 



készpénz mennyiségérõl – a nevébõl adódóan – nem rendel-

kezünk közvetlen információval, a témával foglalkozó iroda-

lomban ugyanakkor számos megközelítés található annak

becslésére (pl. Guiborg és Segendorf, 2007; Paunonen és

Jyrkönen, 2002; Humphrey et al., 2000). Cikkünkben erre

nem tettünk kísérletet, hanem a rejtett gazdaság készpénzke-

resletének idõbeli alakulására próbáltunk következtetni. 

A költségvetésihiány-csökkentés érdekében megemelt adóter-

hek és a szigorodó adóhatósági intézkedések eredõjeként bõ-

vülhetett a rejtett gazdaság készpénzigénye, amely ugyanak-

kor nem mond ellent annak, hogy egyes gazdasági tevékeny-

ségek fehéredhettek ebben az idõszakban. A 2006 második

felében bevezetett költségvetésihiány-csökkentést célzó intéz-

kedések egyik része az adóterhek emelésére
6

vonatkozott,

amely önmagában nagyobb mértékû adóelkerülésre
7

és ezáltal

intenzívebb készpénzhasználatra ösztönözhette a gazdaság

szereplõit. Az adóemelés ugyanakkor az adóellenõrzések szi-

gorításával és a színlelt szerzõdések elleni fokozott fellépéssel

párosult. Amellett, hogy a gazdaság fehéredésének hatása tet-

ten érhetõ volt a bérek növekedésében (MNB, 2007) és egyes

becslések az adóalap-kiesés csökkenésére utalnak (Krekó–P.

Kiss, 2008), a magasabb adóterhek és a szigorodó adóellenõr-

zések a rejtett gazdaság szereplõit magasabb készpénztartásra

motiválhatták a jövedelmek elrejtése céljából (szemben példá-

ul azzal, amikor a „rejtett” jövedelem banki betétbe kerül). Ez

különösen a lakosság (az egyéni vállalkozókat is magában fog-

laló) körében feltételezhetõ: az adóellenõrzések adóalanyi

körök szerinti súlypontja ugyanis a lakossági szereplõk rész-

arányának növekedése irányába tolódott el 2007-ben (APEH,

2007), az õket érintõ vagyongyarapodási vizsgálatok száma

pedig többszörösére bõvült a korábbi idõszakhoz képest (5.

ábra). 

A KÉSZPÉNZHASZNÁLAT KORLÁTOZÁSA 

A készpénzállomány emelkedése csupán feltételesen köthetõ

a rejtett gazdaság bõvülõ készpénzigényéhez. Az ugyanakkor

bizton állítható, hogy a készpénzhasználat egyszerûbbé teszi

a rejtett gazdaság mûködését. A jövedelmek elrejtése és az

adóelkerülés magasabb adórátákat von maga után, amely

kedvezõtlenül befolyásolhatja a gazdaság hosszú távú növe-

kedését. 

A magas készpénzhasználat a készpénzt helyettesítõ fizetési

módok szélesebb elterjedtségével szemben is extra költsége-

ket róhat a gazdaságra. A fizetési eszközök költségeivel és

hasznaival foglalkozó irodalom (pl. Brits–Winder, 2005)

részletesen tárgyalja a fizetési módok közötti választás prob-

lémáját. Nagyon leegyszerûsítve arról van szó, hogy a gazda-

sági szereplõk a készpénzes fizetéskor nem szembesülnek

olyan közvetlen költségekkel, amelyek a bankkártyás fizeté-

sek esetében felmerülhetnek (pl. tranzakciós díjak). A kész-

pénzhasználathoz azonban a teljes gazdaság szintjén olyan

költségelemek is tartoznak, amelyek a készpénz gyártásához,

tárolásához, szállításához és ellenõrzéséhez kapcsolódnak.

Ezért, ami az egyéni szereplõ szintjén optimális fizetési mód-

nak számít, a teljes gazdaságot tekintve nem feltétlenül az.

A nyugat-európai országokban számos példát találunk olyan

hatósági intézkedések bevezetésére, amelyek a készpénzt he-

lyettesítõ fizetési eszközök használatának ösztönzésére irá-

nyulnak. A nemzetközi gyakorlatban elterjedt szabályozások

egy része a fizetések, tranzakciók útjának nyomon követését,

a rejtett gazdaság mozgásterének szûkítését célozza. Az ilyen-

fajta jogszabályokra az egyik példa a belga 1967. évi 56. kirá-

lyi rendelet, amely arra kötelezi a vállalkozásokat, hogy egy

bizonyos összeg feletti fizetések lebonyolítása csekkel vagy át-

utalással történjen. Egy francia jogszabály ehhez hasonlóan

külön összeghatárt jelöl meg a vállalkozások és a lakosság szá-

mára, amelynél nagyobb pénzösszegre kiállított számlát csak

készpénz-helyettesítõ eszközzel lehet kiegyenlíteni. Az olasz

szabályozás szerint egy bizonyos összeghatár feletti készpénz

közvetlen átadása csak az állam által ellenõrzött közvetítõ in-

tézményeken keresztül történhet. A gazdasági szereplõk kész-

pénzes áru- és szolgáltatásvásárlásai így csak a közvetítõ rend-

szeren keresztül mehetnek végbe. A közvetítõknek minden

egyes esetben fel kell jegyezniük az összeget, a fizetõ szemé-
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5. ábra

A munkát terhelõ adók és a vagyongyarapodási 

vizsgálatok számának alakulása

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

2004 2005 2006 2007

%

51,0

51,5

52,0

52,5

53,0

53,5

54,0

54,5darab

Vagyongyarapodási
vizsgálatok száma

Adóék* (jobb tengely)

Forrás: APEH, OECD.

* Adóék: a személyi jövedelemadó, valamint a munkaadókat és munkavál-

lalókat terhelõ járulékkötelezettség a teljes munkabérköltség arányában. 

6 Ide tartoznak a következõk: a középsõ áfakulcs 15-rõl 20 százalékra emelkedett, minimális járulékalapot vezettek be, emelkedett a munkavállalói járulék, bevezették

a szolidaritási adót.
7 A szakirodalomban a rejtett gazdaság készpénzigényére általában valamilyen adóterhet megragadó változó alakulásából következtetnek (pl. Fischer et al., 2004;

Rogoff, 1998). Minél magasabb adóteherrel szembesülnek a gazdasági szereplõk, annál nagyobb lehet az ösztönzés az adóelkerülésre.



lyét, az idõpontot és a megvásárolt árut vagy szolgáltatást.

Finnországban az albérleti díjat csak készpénz-helyettesítõ fi-

zetõeszközzel lehet megfizetni.

A szabályozások másik fajtája a teljes gazdaság szintjén kevés-

bé költséges fizetési módok felé próbálja terelni a tranzakciók

lebonyolítását. Ebbe a csoportba tartoznak azok az elõírások,

amelyek az állam bér-, transzfer- és adófizetések végrehajtásá-

ból teljesen kizárják a készpénzt. Németországban majdnem

mindegyik helyi adóhivatali pénztárt megszüntették, a gazda-

sági szereplõket arra kötelezve, hogy átutalással fizessék meg

adótartozásaikat. Az adótörvény, a közszolgálati törvény,

vagy a közszolgálati nyugdíjtörvény olyan elõírásokat fogal-

maz meg, hogy az állami kifizetéseket is csak bankszámlára

utalhatja az adott állami intézmény. Görögországban az álla-

mi ki- és befizetések – igaz csak egy bizonyos összeghatár fe-

lett – szintén csak átutalással történhetnek, végül Hollandiá-

ban pedig a közintézményeknek a készpénzmentes fizetési

módokat kell elõnyben részesíteniük a különbözõ típusú fize-

téseknél.

Magyarországon is történtek kísérletek a készpénzhasználat

korlátozására. A ’90-es évek közepén azzal a céllal került sor

adótörvény-módosításra, hogy a vállalkozások bevételeit job-

ban nyomon követhessék. A törvénymódosítás lényege az

volt, hogy a készpénzes fizetésekre kedvezõtlenebb feltétele-

ket határoztak meg, mint az elektronikus fizetésekre. Az egy-

millió forint feletti készpénzes fizetésnek például nyolcvan

százalékát számolhatták el költségként, míg elektronikus fize-

tés esetén ez a teljes összegre érvényes volt. A jogszabály

azonban kevesebb, mint egy évig volt hatályban, mivel az Al-

kotmánybíróság megsemmisítette azt.
8

A 2006-ban tervezett

házipénztár-adó bevezetése is a vállalkozások készpénzhasz-

nálatát korlátozta volna, azonban még a hatálybalépése elõtt

megsemmisítésre került. 

KÖVETKEZTETÉSEK

A magyar gazdaság készpénzigénye nemzetközi viszonylatban

magasnak tekinthetõ. 2007-ben a forgalomban lévõ készpénz

mennyisége Magyarországon nemcsak az euroövezet

periferiális országaiban az euro bevezetése elõtt tapasztalt

mértéket, hanem a hozzánk hasonló gazdasági fejlettségû, kö-

zép-kelet-európai országokra jellemzõ értékeket is meghalad-

ta. A gazdaság fehérítését célzó intézkedések részeként a kész-

pénzhasználat korlátozása a gazdaságpolitikai diskurzusban is

megjelent. 

A magyar gazdaságra jellemzõ magas készpénzigény mögött

álló tényezõket a forgalomban lévõ készpénzállomány stilizált

tényeinek elemzésével próbáltuk azonosítani. A magas kész-

pénzigény az elmúlt két évben megfigyelt, a gazdaság funda-

mentumaival (gazdasági növekedés, inflációs folyamatok)

nem magyarázható készpénzkereslet-bõvülés mellett alakult

ki. Cikkünkben arra a következtetésre jutottunk, hogy a ka-

matadó 2006-os bevezetése a készpénztartás alternatívakölt-

ségének csökkenésén keresztül, a költségvetésihiány-csökken-

tést célzó intézkedésekkel járó magasabb adóterhek és szigo-

rúbbá váló adóhatósági intézkedések pedig a rejtett gazdaság

készpénzigényének növekedésén keresztül mutatnak az emel-

kedõ készpénzhasználat irányába. A keresztmetszetben ma-

gasnak számító készpénzigényben emellett az is szerepet játsz-

hat, hogy nemzetközi viszonylatban elmaradunk a készpénzt

helyettesítõ fizetési eszközök használatában.

A magas készpénzhasználat több szempontból sem kedvezõ:

az elrejtett jövedelmeken, illetve az adóelkerülésen keresztül

egyszerûbbé teszi a rejtett gazdaság mûködését, valamint az

alternatív fizetési módok szélesebb elterjedtségével szemben

is plusz költségekkel jár. A fejlett országokban számos példát

láttunk a készpénzhasználat visszafogásának hatósági szabá-

lyozására. Ezek vagy a rejtett gazdaság mozgásterének korlá-

tozását célozzák, vagy a tranzakciók lebonyolítását a teljes

gazdaság szintjén kevésbé költséges fizetési módok felé pró-

bálják terelni. Magyarországon is történtek kísérletek a kész-

pénzhasználat visszafogására, ezek azonban vagy csak rövid

ideig voltak érvényben, vagy már a hatálybalépésig sem jutot-

tak el.
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