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ADÓELKERÜLÉS ÉS REJTETT GAZDASÁG MAGYARORSZÁGON

BEVEZETÉS

A feketegazdaság létezése a gazdaság működésének olyan velejárója, ami valószínű-
leg mindig jelen volt, amióta a fogalom használata egyáltalán felmerülhet – tehát
amióta legális és nem legális, regisztrált és nem regisztrált tevékenységeket megkü-
lönböztethetünk –, és vélhetően velünk is marad. Bár mértékére történeti becslése-
ket nem lehet tenni, és valószínűleg nem is érdemes, mert a különböző gazdasági
berendezkedések miatt nem hasonlíthatóak össze az eredmények, egy szempont-
ból azonban egyre nagyobb figyelem irányul a feketegazdaságra. Ez abból fakad,
hogy mind több és mind pontosabb statisztikákkal próbáljuk lefedni a gazdaság és
a társadalom különböző szegmenseit, az adatok pedig – legalábbis a versenyen és
piacon alapuló gazdaságok történetében – minden korábbinál komplexebb dönté-
sek megalapozását szolgálják.

Elemzői, döntéshozói szempontból a feketegazdaság egyik különösen hátrányos
következménye, hogy jelentős mértékben torzítja a rendelkezésünkre álló statiszti-
kákat, így csak pontatlan képet lehet kapni a gazdaság működéséről, beleértve
néhány elemi fontosságú területet. A gazdasági teljesítmény legelfogadottabb
mérőszáma, a GDP is tartalmaz becsléseket a feketegazdaságra, amely a 2000-es
években a GDP mintegy 15 százalékát tette ki. Ez a mérték igen jelentős, különösen
ha figyelembe vesszük, hogy a bruttó hazai termék számos alapvető mutató hánya-
dosában szerepel (adósságráta, GDP-arányos fizetési mérleg stb.), amelyek pontos-
sága tehát a feketegazdaság méretének és az arra vonatkozó becsléseknek is a függ-
vénye. Más területeken is megnehezíti azonban a gazdasági teljesítmény mérését a
tevékenységek be nem vallása. Erősen érintett a munkaerőpiac, ahol mind a foglal-
koztatási, mind a jövedelemstatisztikákat nagymértékben torzítja a feketemunka és
a be nem vallott jövedelem. Ezért nehéz pontos képet kapni a foglalkoztatottság ala-
kulásáról, különösen a munkaerőpiac peremén lévő, részben alkalmi foglalkozta-
tottakról.

Jogos elvárás a gazdaságpolitikai döntésektől, hogy a releváns adatok ismereté-
ben, azok által megalapozottan szülessenek, azonban a feketegazdaság ezt nagymér-
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tékben megnehezíti. Különösen erősen érezhető ez az adó- és támogatási rendszert
érintő esetekben, amikor az elérhető hivatalos adatok pontatlanul tükrözik a valós
helyzetet, például a bérek eloszlását. Magyarországon a minimálbérre bejelentettek
aránya a hasonló jövedelmű országokhoz képest igen magas volt a 2000-es években,
miközben a szakértői becslések azt mutatták, hogy a minimálbért keresők mintegy
fele további munkajövedelemmel is rendelkezik [Elek et al., 2009b, 2012]. Az állami
bevételek megfelelő szinten tartása érdekében ez olyan adókulcsokhoz vezetett,
amelyek a legális foglalkoztatást túlzottan terhelték, és így ismét csak növelték a
feketegazdaság méretét. Ebből az ördögi körből sok esetben csak olyan intézkedé-
sekkel lehet kitörni, ami tudatosan figyelembe veszi a feketegazdaság létét és torzí-
tó hatását, optimális esetben pedig annak csökkentésére irányul; ilyen volt a szemé-
lyijövedelemadó-rendszer egyszerűsítésének, az egykulcsos szja bevezetésének
programja. Amellett, hogy torzítja a döntések alapjául szolgáló statisztikákat, a feke-
tegazdaság befolyásolhatja az intézkedések hatásait is, így azok eredményét is elté-
rítheti az eredeti céltól.

Végül a feketegazdaság egyik leginkább kézzelfogható hatása a költségvetésben
jelenik meg, nemcsak a bevételi, de kisebb részben a kiadási oldalon is. Az adóelke-
rülés csökkenti a közjavak szolgáltatásának fedezetét, az állam által nyújtott támoga-
tások forrását. Másfelől e támogatásokat is befolyásolja a regisztrált munkanélküli-
ség mellett végzett munka, az indokolatlan rokkantnyugdíj vagy más támogatások
megalapozatlan igénybevétele. 

A feketegazdaság léte, mértéke és megismerése tehát a gazdaságpolitika szem-
pontjából is fontos, ezért ebben a tanulmányban áttekintjük a témáról szóló iroda-
lom azon részeit, amelyek a feketegazdaság okaival és becsült méretével foglalkoz-
nak, valamint bemutatunk néhány olyan folyamatot, amelyek a feketegazdaság
magyarországi elterjedtségét tükrözték vagy befolyásolták az elmúlt években.

MIT JELENT A REJTETT GAZDASÁG ÉS MIK AZ OKAI?

A legtöbb, rejtett gazdaság mérésével és elemzésével kapcsolatos munka kiinduló
kérdése, hogy miként lehet meghatározni a rejtett gazdaság fogalmát. A jelenség
megnevezésére számos kifejezés létezik, amelyek lényegében szinonimáknak
tekinthetők; mi itt elsődlegesen a rejtett gazdaság, feketegazdaság megnevezése-
ket használjuk.1 A többféle elnevezés ellenére abban viszonylagos konszenzus
tapasztalható a szakirodalomban, hogy miként definiálják a rejtett gazdaságot.
Az általánosan használt meghatározás értelmében ide tartozik minden olyan nem
regisztrált tevékenység, amely hozzájárul a bruttó hazai össztermék előállításához.
Más megfogalmazásban azokat a gazdasági tevékenységeket és a belőlük származó
jövedelmeket tekintik ide tartozónak, amelyeket a hatóságok nem regisztrálnak,
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valamilyen módon kikerülik az állami szabályozást, vagy rejtve maradnak az állam
elől adózási (adóelkerülési) célból [Schneider, 2012; Laczkó, 2009].

Ez a meghatározás nagyon tág, és beletartoznak az illegális tevékenységek (mint
például a drogkereskedelem és az emberkereskedelem), sőt bizonyos értelemben a
háztartási munka is, amikor a termelő tevékenység a háztartás saját fogyasztását
szolgálja. Ezért gyakran használnak egy ennél szűkebb definíciót is az irodalomban,
amely a legális tevékenységekre szűkíti a meghatározást, feketegazdaságnak azt tart-
va, amely esetekben a tevékenység hatóságok előli elrejtésének a motivációja:

az adóelkerülés;
egyes munkaerőpiaci szabályozások be nem tartása, mint például a minimál-
bér, maximális munkaórák száma vagy a munkahelyi biztonsági előírások;
egyéb adminisztrációs előírások elkerülése.

Jelen tanulmányban a rejtett gazdaságnak ezt a szűkebb definícióját alkalmaz-
zuk majd és elsősorban az adóelkerülés mögötti okokat próbáljuk feltárni. Ugyan
a rejtett gazdaság és az adóelkerülés nem egyező fogalmak, a rejtett gazdaságban
végzett tevékenység a legtöbb esetben adóelkerüléssel jár együtt, ezért az adóel-
kerülést befolyásoló tényezők minden bizonnyal hatással vannak a rejtett gazda-
ságra is.

Az adóelkerülés mértéke a klasszikus megközelítés szerint a csalás relatív hoza-

mától függ, vagyis attól, hogy a csalással megtakarított jövedelem mennyivel képes
az egyén várható hasznát növelni [Allingham–Sandmo, 1972; Slemrod–Yitzhaki,
2000]. Ezen megközelítés szerint az adófizető bizonytalan környezetben dönt arról,
hogy jövedelmének mekkora hányadát titkolja el, figyelembe véve, hogy mekkora
az ellenőrzés valószínűsége, a büntetés mértéke, az adóráta és a saját kockázatválla-
lási hajlandósága. Egy kockázatsemleges adófizetőnek akkor áll érdekében az adó-
csalás, ha a várt büntetés (ami a várható lebukás valószínűsége és a büntetés függ-
vénye) kisebb, mint a csalással megtakarított összeg várható értéke (ami a büntetés
elkerülésének valószínűsége és a megtakarított összeg függvénye). Ennek alapján a
büntetési rátának és az ellenőrzés valószínűségének a növelése egyértelműen mér-
sékli az adóelkerülés mértékét. Nem egyértelműek viszont a klasszikus modellek
abban, hogy az adóráta mértéke hogyan befolyásolja az adócsalást, mivel az adóráta
emelése ezekben a modellekben növeli ugyan a csalással megtakarított összeget, de
egyben a büntetés mértékét is megemeli azáltal, hogy a magasabb összegű elcsalt
adó nagyobb büntetést von maga után. 

Természetesen a klasszikus megközelítés után számos irányban bővült az iroda-
lom, és az ellenőrzés valószínűsége, valamint a büntetési ráta mellett több más
tényező is megjelent az okok között. Itt most azokat emeljük ki, amelyek a Magyar-
országon jellemző adóelkerülési tendenciák megértésében is hasznosak lehetnek:

Bár a klasszikus modellek nem jutottak egyértelmű eredményre az adóráták
mértékének hatását illetően, az azt követő tanulmányok egyetértenek abban,
hogy a gazdaságra nehezedő magas adó- és járulékterhek az adóelkerülés fő
okai között szerepelnek. 
Az elméleti irodalom érdekes iránya a rejtett gazdaságban való részvétellel kap-
csolatban az állami szabályozás mértékével kapcsolatos. Ennek alapján az
állami szabályozás növelése (például munkaerő-piaci szabályok, bevándorlók
munkavállalásának korlátozása) ösztönözheti a rejtett gazdaságban való rész-
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vételt azáltal, hogy megnöveli a formális szektorban való működés költségét a
rejtett gazdasághoz képest. 
Más oldalról ugyanilyen fontos az adórendszer egyszerűsége: az egyszerűbb
adórendszerek egyrészt csökkentik az adófizetés járulékos költségeit (beval-
lás, szabályértelmezés), ami csökkentheti az adóelkerülésben való részvétel
relatív hozamát, másrészt az ellenőrzés költségeit is mérséklik, ami adott ellen-
őrzési kiadás mellett növelheti az ellenőrzés kiterjedését és így a lebukás való-
színűségét. 
Fontos tényező, hogy az adófizetők érzékelése szerint mennyire működik haté-
konyan az állam. Az alacsony színvonalú állami szolgáltatások és a magas kor-
rupció rontják a befizetett adókért várható hasznosságértéket, így növelik az
adóelkerülésre való ösztönzést. Amellett, hogy az adófizetéssel kapcsolatos
általános morális elégedettség növekszik az állam hatékonyabb működése

esetén, a formális gazdaságban való részvétel közvetlen hasznai is nőnek (pél-
dául: szerződések kikényszeríthetősége, egészségügyi szolgáltatások).
Adómorál: számos empirikus kutatás kimutatta, hogy az adófizetők egy jelen-
tős része akkor is fizetne adót, ha a lebukás valószínűsége nulla lenne. Általá-
nosságban az adózóknak az adócsalást elutasító álláspontját nevezhetjük pozi-
tív adómorálnak. A magas adómorál egyértelműen csökkenti a rejtett gazdaság
méretét, mert az adózó az adócsalás relatív hozamától függetlenül nem vesz
részt a feketegazdaságban. Az adómorált számos tényező befolyásolhatja:
hatással van rá az állami szolgáltatások minősége, az állam fölött gyakorolt
demokratikus kontroll mértéke, az adóhatóság adózókhoz való viszonya, a
mikrokörnyezet társadalmi normái és a rejtett gazdaság érzékelt elterjedtsége
[Feld–Frey, 2007; Semjén et al., 2009].

1. táblázat: A rejtett gazdaság változását magyarázó fő tényezők 

Megjegyzés: A táblázat olyan tanulmányok eredményeit foglalja
össze ahol az úgynevezett MIMIC (Multiple Indicators and Mul-
tiple Causes) vagy a készpénzkeresleti eljárással vizsgálták a rej-
tett gazdaság méretét [Schneider, 2012; Laczkó, 2009]. 
Forrás: Schneider, 2012.

Az adóelkerülés tehát több tényező együttes eredménye. Az egyes tényezők
súlyának a meghatározása nem egyszerű feladat és országról országra eltérhet. Tám-
pontot jelenthet ugyanakkor Friedrich Schneider [2012] gyűjtése, amely 34 empiri-
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A rejtett gazdaságot
befolyásoló tényező

A rejtett gazdaság változásának
mekkora hányadát magyarázza

(százalék)

Adóterhek növekedése 35–38

Állami intézmények minősége 10–12

Támogatások 5– 7

Munkaerőpiaci szabályozás 7– 9

Állami szolgáltatások 5– 7

Adómorál 22–25

A tényezők együttes hatása 84–98



kus kutatás eredményeit összegzi. Az 1. táblázat azt mutatja, hogy egy adott ténye-
ző a rejtett gazdaság méretének változásából hány százalékot képes megmagyaráz-
ni a vizsgált tanulmányokban kapott eredmények átlagos értékei alapján.

Az idézett szerző [Schneider, 2012] megállapítása szerint tehát a rejtett gazdaság
növekedését leginkább az adóterhek befolyásolják, de jelentős hatása van az állami
intézmények minőségének és az adómorálnak is a vizsgált tanulmányokban. Fontos
ugyanakkor megjegyezni, hogy ezeknél a tanulmányoknál megfelelő, több országra
elérhető adat hiányában nem szerepelt az elrettentés (azaz a lebukás valószínűsége,
a büntetés mértéke vagy az adóhatósági vizsgálatok minősége) mint magyarázó vál-
tozó.

A REJTETT GAZDASÁG MÉRETE MAGYARORSZÁGON

A rejtett gazdaság méretét közvetlen és közvetett módszerek felhasználásával lehet
megbecsülni. A közvetlen módszerek közé tartoznak a lakossági vagy vállalati adat-
felvételek és a mikroszintű adminisztratív adatok – mint például az adóhatósági
vizsgálatok eredményei – elemzésére támaszkodó eljárások. Másfelől az indirekt
eljárások általában a gazdaság összteljesítményét próbálják meghatározni bizonyos
változók segítségével, majd ezt a becsült eredményt vetik össze a regisztrált érté-
kekkel, továbbá ide tartoznak a készpénzkeresleti módszerek is, amelyek abból
indulnak ki, hogy a rejtett tevékenységeket kísérő tranzakciók jelentős része kész-
pénzben történik, ami készpénz iránti többletkeresletet eredményez. A közvett
módszerek előnye, hogy kevesebb adatot igényelnek és ezért nemzetközi összeha-
sonlításokra is alkalmasak, míg a közvetlen módszerek pontosabb képet tudnak
adni a rejtett gazdaság eloszlásáról és heterogenitásáról [Benedek et al., 2013].

A több országra kiterjedő tanulmányok többsége a rejtett gazdaság arányát
Magyarországon magasabbra becsli a nyugat-európai átlagnál, azonban kisebbnek
több kelet-közép-európai országhoz viszonyítva. Az Eurostat által is forrásként hasz-
nált kutatás szerint a rejtett gazdaság folyamatosan csökkenő tendencia mellett a
GDP 22–25 százalékát tette ki Magyarországon 2003 és 2013 között [Schneider,
2013]. A régió országait tekintve ez az érték alacsonyabb volt Lengyelországhoz
(24–28 százalék) képest, azonban meghaladta a Szlovákiára (15–18 százalék) és
Csehországra (16–20 százalék) jellemző mértéket. Az EU27 becsült átlaga 18 és 22
százalék között alakult ebben az időszakban.2

Az előbbiekkel nem teljesen összehasonlítható, de gazdaságstatisztikai szem-
pontból fontos, hogy a KSH a GDP számításánál is alkalmaz becsléseket a valós érté-
küknél alacsonyabban bejelentett vagy egyáltalán nem regisztrált tevékenységekre,
jövedelmekre. Ezek mértéke a KSH becslése alapján 2002-ben a GDP 15,3 százalé-
kát, 2005-ben a GDP 14,9 százalékát érte el. A bejelentett és regisztrált adatokon
felül a KSH alapvetően a következők miatt kényszerül becslésekre a feketegazdasá-
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Mária és szerzőtársai [2009]. Ennek alapján az 1997 és 2005 közötti időszakra vonatkozó becslések
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tét, és a frissebb számítások általában csökkenő tendenciára utalnak.



got illetően: az adó- és járulékfizetési kötelezettség elkerülése miatt a költségek
felül- és az árbevétel aluljelentése, a számla nélküli tranzakciók és bérfizetések, vala-
mint az igénybe vett szolgáltatásnak könyvelt munkavállalói jövedelmek
[Murai–Ritzlné, 2011].

Magyarországon a rejtett gazdaság egészére vonatkozó becsléseken túl több
kutatás is készült a rejtett foglalkoztatással kapcsolatban. A rejtett foglalkoztatás
alapvetően két kategóriába sorolható: egyrészt megkülönböztethetünk feketefog-

lalkoztatást, amikor a munkavállalónak nincs jogszerű munkaviszonya és a fizeté-
sének teljes összegét feketén kapja meg, valamint szürkefoglalkoztatást, amikor a
munkavállalót jogszerűen alkalmazzák, de a fizetésének egy részét feketén kapja.
Utóbbi kategóriába sorolható az az eset is, amikor a munkavállaló színlelt vállalko-
zási szerződéssel végez munkát annak érdekében, hogy a munkajövedelmét alacso-
nyabb adóterhelés alá eső tőkejövedelemként tudja kimutatni. A feketefoglalkozta-
tást becslő tanulmányok 10 és 17 százalék közé teszik a feketén foglalkoztatottak
arányát [Elek et al., 2009; Benedek, 2013]. Az arányok nem változtak 2001 és 2007
között annak ellenére sem, hogy 2002-ben például jelentős minimálbéremelés tör-
tént, ami a szakirodalomban használt feltételezések szerint az alacsonyabb termelé-
kenységű munkavállalók között növelné a feketefoglalkoztatást. A mikroadatbáziso-
kat használó tanulmányok arra is választ adnak, hogy mely csoportoknál jellemzőbb
a feketefoglalkoztatás. Elek Péter és szerzőtársai [2009] a Központi Statisztikai Hiva-
tal munkaerő-felmérésének adatain és adminisztratív adatokon (OEP, ONYF) vizs-
gálták a rejtett foglalkoztatást. Eredményeik alapján a munkaerőpiac különböző
csoportjaiban jelentős eltérés tapasztalható a feketefoglalkoztatás mértékét tekint-
ve. A feketemunka aránya magasabb a vállalkozók, a férfiak és a fiatalabb korosztály
(25–39 év közöttiek) esetében. A lakóhelyet tekintve pedig a be nem jelentett
munka aránya az ország középső területén a legmagasabb, és az átlagnál nagyobb az
Alföldön is. Az összes feketén foglalkoztatott több mint egyharmadát Közép-
Magyarország, több mint 60 százalékát pedig a középső régió és az Alföld együtt
adta.

Több, a szürkefoglalkoztatás mértékét becslő tanulmány a fiktív minimálbére-
sek arányára koncentrál, abból a feltevésből kiindulva, hogy a jövedelemeloszlás
minimálbérnél tapasztalható kiugró értékei (1. ábra) részben arra vezethetők visz-
sza, hogy a vállalkozások a valós értéknél kisebb jövedelemmel jelentik be a foglal-
koztatottakat és a fizetések egy részét „borítékban” adják. 

Elek Péter és szerzőtársai [2009b, 2012] a nemzetgazdasági bérek 2003-as és a
2006-os eloszlásának felhasználásával becsülték meg a fiktív minimálbéres munka-
vállalók arányát. A módszer azon alapul, hogy bértarifa-felmérésben szereplő egyé-
ni jellemzők (kor, végzettség, foglalkozás) és a béreloszlás minimálbéren felüli
része felhasználásával próbálják megbecsülni a minimálbéren foglalkoztatottak
valódi bérét. Számításaik alapján a minimálbérre bejelentett munkavállalóknak
mintegy fele valószínűsíthetően eltitkolhatta jövedelme egy részét. Eredményeik
szerint a béreltitkolás valószínűsége a minimálbéresek körében igen eltérő az egyes
munkaerő-piaci csoportokban. Svraka András és szerzőtársai [2013] arra a követ-
keztetésre jutnak, hogy a minimálbéres jövedelemeltitkolás még az Elek et al.-tanul-
mányban [2009] becsültnél is magasabb lehet, mivel az a bértarifa-felmérés adatai-
nak felhasználásával készült, ami a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásokat érin-
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tette, és ezért a munkaerőpiac transzparensebben működő részét fedi le. A bértari-
fa-felmérést a havi munkáltatói járulékbevallási adatokkal összevetve látható, hogy
a bértarifa-felmérés az alacsony keresetű munkavállalók jelentős részét nem tartal-
mazza.

Forrás: bértarifa-felmérés

1. ábra: A bruttó bér versenyszférában tapasztalható eloszlása
a bértarifa-felmérés alapján 2006-ban, 2010-ben és 2013-ban

Hasonló eredményre jutnak egészen más módszerrel Semjén András és szerző-
társai [2009] is. A 2008-ban lebonyolított kérdőíves adatfelvétel adatai alapján a 18
és 60 év közötti korosztály 15 százaléka dolgozott úgy a kérdezést megelőző két
évben, hogy részben vagy egészben zsebbe kapta a fizetését, míg 14 százalékuk úgy,
hogy részben vagy egészében színlelt szerződés alapján jutott jövedelemhez. A fel-
mérés alapján a munkaerőpiac perifériáján lévők körében a legmagasabb azok ará-
nya, akik zsebbe kapják a munkabért. Az alacsonyabb iskolázottságúak, a fiatalab-
bak, az alkalmi munkások vagy munkanélküliek körében fordul elő az átlagosnál
gyakrabban, hogy zsebbe is kaptak fizetést. A számlára fizetés ugyanakkor egyértel-
műen a szellemi foglalkozásúak (diplomások, a közigazgatásban, egészségügyben,
kultúrában) körében a gyakoribb.

A rejtett foglalkoztatással kapcsolatban kiemelten kezelendő az önfoglalkozta-
tók adóelkerülése. Az önfoglalkoztatóknak ugyanis általában több lehetőségük van
a tényleges jövedelmük eltitkolására a munkabér tőkejövedelem felé történő átcso-
portosításán, a költségelszámolásokon vagy az amortizációs szabályokon keresztül,
mint a munkabér után adózóknak. Krekó Judit és P. Kiss Gábor [2008] az önfoglal-
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koztatók esetében a GDP 8 százalékára teszik az általuk eltitkolt adóalap nagyságát
és a GDP 4 százalékára az így kieső adóbevételt. 

Kevesebb tanulmány foglalkozik a fogyasztáshoz kapcsolódó adóelkerüléssel és
annak mérésével. Krekó Judit és P. Kiss Gábor [2008] eredményei alapján a GDP
13–14 százalékának megfelelő áfaalap nem kerül bevallásra, ami a GDP 2 százaléká-
nak megfelelő adókiesést okoz. Ezt elsősorban a belföldi forgalom eltitkolásának
tulajdonítják, amihez kisebb részben hozzájárul az import feltételezett eltitkolása és
a jogtalan áfa-visszaigénylés is.

A REJTETT GAZDASÁG OKAI MAGYARORSZÁGON

Az első fejezetben tárgyaltak alapján a Magyarországon tapasztalható rejtett gazda-
ság okai közül az adóterhelésre, a lebukás valószínűségére és az adómorálra vonat-
kozó eredményeket foglaljuk össze.

2010 előtt a munkabért terhelő elvonások Magyarországon voltak messze a leg-
progresszívebbek és a legmagasabbak a régióban. Az adójóváírás kivezetése és a
magas második kulcs következtében a marginális adóék (amely bérnövekedés ese-
tén mutatja meg a többlet adó- és járulékterhelést a teljes munkáltatói többletkölt-
ség arányában) az átlagbérnél elérte a 64 százalékot, míg az átlagbér 167 százaléká-
nál a 67 százalékot (2. ábra).

Forrás: OECD

2. ábra: A marginális adóék az átlagbérnél és az átlagbér 167 százalékánál
Magyarországon és a régió országaiban

Ez a rendszer erősen ösztönzött a jövedelemeltitkolásra munkáltatói és munka-
vállalói oldalon egyaránt. Az adókulcsok adóelkerülésre gyakorolt számszerű hatá-
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sáról a bevallott jövedelem rugalmasságára3 vonatkozó becslésekből kaphatunk
képet. Bakos Péter és szerzőtársai [2008] a 2004. és 2005. évi személyijövedelem-
adó-bevallási adatokból vett mintán végzett becslése alapján az alacsonyabb jöve-
delmű adózók esetében nem tapasztalható magas adóérzékenység, azonban a 2 mil-
lió feletti éves jövedelemmel rendelkezők esetén magas, 0,3-et meghaladó rugal-
masságokat figyeltek meg. Benczúr Péter és szerzőtársai [2012] újrabecsülték eze-
ket az eredményeket és alacsonyabb rugalmasságokat kaptak: a 3–5 milliós jövedel-
mű részmintában találtak szignifikáns, 0,1 körüli rugalmasságot. Ez a gyakorlatban
azt jelenti, hogy ha ebben a jövedelemsávban 1százalékponttal csökkenne a margi-
nális adókulcs, akkor körülbelül 0,15 százalékkal nőne a bevallott jövedelme az érin-
tett adózóknak.4

Ezek az eredmények a munkakínálat és az adóelkerülés változását együttesen jel-
zik és jelenleg nincs végső konszenzus a tekintetben, hogy a két hatás külön-külön
mekkora részét magyarázza a rugalmasságoknak. Az adóelkerülés változása mellett
szóló érv, hogy a magas jövedelműek ledolgozott munkaórái már eleve magasak, így
esetükben kérdéses, hogy mennyiben képesek a munkakínálatukon növelni (a
munkaintenzitáson keresztül azonban esetükben is van lehetőség a munkakínálati
reakcióra). A munkakínálati csatorna mellett szól ugyanakkor, hogy a nők esetében
nagyobb rugalmasságokat mértek, miközben az adóelkerülés a férfiak esetében
magasabb. Továbbá nem találtak jelentős eltérést a többféle jövedelemmel és a kizá-
rólag bérrel rendelkezők között sem, ami arra utal, hogy a jövedelemátcsoportosí-
tás lehetősége (az adóelkerülés egy lehetséges módja) nem okoz magasabb rugal-
masságot [Benczúr et al., 2012]. Összességében azonban elmondható, hogy a mar-
ginális kulcsok a magasabb jövedelműek esetében hatással vannak a bevallott jöve-
delem nagyságára, amiben a munkakínálat módosulása mellett az adóelkerülés vál-
tozása is szerepet játszik.

A hazai irodalomban a fogyasztási adóknál (áfa, jövedéki adó) tapasztalható
adócsalás okai tekintetében kevesebb kutatás áll rendelkezésre. Krekó Judit és P.
Kiss Gábor [2008] eredményei alapján az áfacsalás elsősorban a belföldi forgalom
eltitkolásában jelentkezik, ami főként a lakosságnak történő értékesítéskor fordul-
hat elő, mivel ebben az esetben éri meg mindkét félnek a számla nélküli értékesí-
tés. Kérdőíves vizsgálatok szerint [Semjén et al., 2009] a vásárló részéről a rejtett
gazdaságból származó termék vagy szolgáltatás vásárlásának elsődleges indoka az
alacsonyabb ár (91 százalék jelölte ezt meg indokként). A számla nélküli vásárlásnál
döntési szempont ugyanakkor az is, hogy az így kínált termékek könnyebben hoz-
záférhetőek (32 százalék jelölte ezt), valamint, hogy így segít valakinek a vásárló,
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3 A bevallott jövedelem adókulcsra vonatkozó rugalmasságán azt értjük, hogy hány százalékkal nő egy
adózó bevallott jövedelme, ha jövedelmének marginálisan hazavihető része (azaz 1 mínusz a marginá-
lis adókulcs) egy százalékkal nő. Az adókulcs és az adóék abban tér el egymástól, hogy az adóék a mun-
kabérre rakodó összes adó- és járulékterhet (tehát a munkáltatói járulékokat is) viszonyítja a teljes
munkabérköltséghez (tehát a bruttó bér és a munkáltatói járulékok összegéhez), míg az adókulcs a
munkavállalói adó- és járulékterheket viszonyítja a bruttó bérhez.

4 Jelenleg a marginális adókulcs az összes jövedelemkategóriában 34,5 százalék. Ha ez lecsökkenne 33,5
százalékra, akkor a marginálisan hazavihető jövedelem 65,5 százalékról 66,5 százalékra nőne, ami
körülbelül 1,5 százalékos növekedésnek felel meg. Ezt az értéket megszorozva a 0,1-es rugalmassággal
kapjuk meg a bevallott jövedelem várható változását.



akinek anyagi gondjai vannak (30 százalék indokolt ezzel). Ennek alapján az áfaalap
adókulcsra vonatkozó rugalmassága magasra tehető, azonban erre vonatkozó kuta-
tások nem készültek eddig. A lebukás kockázatáról vagy annak lakossági, vállalati
érzékeléséről szintén kevés adat áll rendelkezésre. 

A Semjén András és szerzőtársai által végzett – a lakosság rejtett gazdaságban
való érintettségét vizsgáló – felmérés [2009] alapján a megkérdezettek 64 százalék-
ra becsülték annak a valószínűségét, hogy ha nem fizetnek adót, akkor ezért felelős-
ségre fogják őket vonni. A felmérés szerint a rejtett gazdasággal kapcsolatos tapasz-
talattal rendelkező adózók kevésbé tartják valószínűnek a felelősségrevonást, ami
azt jelzi, hogy az adóelkerülésben résztvevők tapasztalata az, hogy nem buknak le,
és ezért egyre inkább hajlandók az adóelkerülést vállalni. Ennek ellenére nemzetkö-
zi összehasonlításban magasnak tekinthető a lebukás kockázatának érzékelése. Egy
2007. évi nemzetközi felmérés alapján a régió országaihoz viszonyítva Magyarorszá-
gon az egyik legnagyobb azok aránya, akik a lebukás kockázatát nagynak vélik
[Európai Bizottság, 2007], azonban egyes nyugat-európai országhoz képest tovább-
ra is elmaradás tapasztalható ezen a területen.

Az adóelkerüléssel kapcsolatban gyakran emlegetett érv a posztszocialista orszá-
goknál az egyének államhoz való ambivalens viszonya. A társadalom egyrészről
elvárja az államtól a gondoskodást, másrészről jelen van az állammal szembeni bizal-
matlanság és a szabályok kijátszásának elismerése, elfogadása. Ez látszik a Semjén
András és szerzőtársai [2009] által végzett felmérésből is. Eredményeik szerint az
emberek túlnyomó része elfogadja a törvényeket, mint a társadalmi együttélést sza-
bályozó legfontosabb szabályokat, azonban azzal is egyetértenek, hogy ha valaki
vinni akarja valamire, kénytelen áthágni egyes szabályokat. Az utóbbi közvélekedés
egyértelműen rontja az adómorált. Más kutatások ugyanakkor azt mutatják, hogy az
adóelkerülést egyértelműen elítéli a magyar társadalom. A World Value Survey

2005-ös eredményei alapján a magyar lakosság 90 százaléka nem tartja elfogadható-
nak, ha valaki eltitkolja jövedelme egy részét az adóhivatal elől, ami európai össze-
hasonlításban átlagosnak tekinthető [Bernát, 2009]. Az adómorálra hatással lehet
továbbá a közszolgáltatások minőségének a megítélése is. A Jan Hanousek és Filip

Palda [2002] által a visegrádi országokban végzett lakossági felmérés alapján példá-
ul a közszolgáltatások minőségével elégedetlen válaszadók nagyobb arányban állí-
tották, hogy szoktak adót csalni. Kérdéses ugyanakkor az ok-okozati viszony: elkép-
zelhető, hogy a közszolgáltatások erős kritikája utólagos – talán nem is tudatosan
felmerülő – mentség az adócsalást elkövetők részéről.

A FEHÉREDÉST SEGÍTŐ INTÉZKEDÉSEK AZ ELMÚLT ÉVEKBEN 

A gazdaság fehérítése kiemelt cél volt Magyarország számára az elmúlt években,
aminek érdekében a kormány számos intézkedést vezetett be. A megtett lépések
több csatornán keresztül igyekeztek a rejtett gazdaságot visszaszorítani. A lebukás
valószínűségét és az adóhatósági ellenőrzések hatékonyságát javító intézkedések
döntően a vállalati bevételek eltitkolásának megakadályozására fókuszáltak, mivel a
bevételeltitkolás visszaszorítása maga után vonhatja a további csalási formák (nye-
reség- és béreltitkolás) visszaszorulását is. Ezen intézkedések közül kiemelendő az

2244 KÖZ-GAZDASÁG 2014/4 – KÜLÖNSZÁM AZ ADÓPOLITIKÁRÓL



online pénztárgépek bevezetése, az adóregisztrációs eljárás, a vállalkozások közötti
készpénzforgalom korlátozása és a 2 millió forintos értékhatár feletti számlák ese-
tében bevezetett számlaösszesítő. 

1. FOGLALKOZTATÁST ÉS JÖVEDELMEKET ÉRINTŐ INTÉZKEDÉSEK

A magas adóterhelésből eredő jövedelemeltitkolás és a feketefoglalkoztatás csök-
kentésére több intézkedéscsomag is született. A munkát terhelő adók átalakításakor
a munkaerőpiachoz erősebben kötődő, magasabb aktivitási rátával jellemezhető
csoportok esetében a kormány célja a munkaintenzitás növelése és a jövedelemel-
titkolás visszaszorítása volt. Ezt szolgálta a többletmunkából származó jövedelme-
ket terhelő marginális adókulcsok csökkentése, amely az egykulcsos adórendszer
bevezetésével valósult meg (lásd 2. ábra).

Az alacsonyabb aktivitási rátával rendelkező csoportok esetében a cél az aktivi-
tás növelése volt, ami a korábbiaktól eltérően nem a jövedelem alapján adott adó-
jóváíráson, hanem a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű és magas
extenzív oldali rugalmassággal rendelkező csoportokat célzó kedvezményeken
keresztül valósult meg. Magas béreltitkolás mellett ugyanis az adójóváírás jellemző-
en nem az alacsonyabb termelékenységű munkavállalókat éri el, hanem sok eset-
ben a magasabb termelékenységű, de az adóelkerülésben jobban érintett csoporto-
kat. A bevezetett járulékkedvezmények öt célcsoportra összpontosítottak: a 25 év
alattiak korcsoportjára, az 55 év felettiek korcsoportjára, a tartósan munkanélküli-
ek csoportjára, a szakképzetlen munkaerőre, valamint az anyasági támogatásból a
munkaerőpiacra visszatérőkre.

Az előbbieken túl a munkát terhelő adók esetében bevezetett egykulcsos rend-
szer nagymértékben egyszerűsítette az adórendszert, csökkentve az adófizetés
járulékos költségeit (bevallás, szabályértelmezés) és így az adóelkerülésben való
részvételre való ösztönzést. Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy jelenleg is szá-
mos adókedvezmény érvényesíthető a járulékok és a személyi jövedelemadó ese-
tében is, ami jelentős adóalap-szűkülést okoz és lehetőséget teremt az adóoptima-
lizálásra. 

Az adóelkerülésben nagymértékben érintett önfoglalkoztatók esetében segíthe-
ti elő a fehéredést a 2013-ban bevezetett kisadózók tételes adója (kata), amely
főként a 6 millió forint árbevétel alatti önfoglalkoztatók számára kedvező és mini-
mális adminisztrációs terhekkel járó alternatíva. A kata hatálya alá tartozó vállalko-
zás havi 50 ezer forintos (nem főállású vállalkozó esetében havi 25 ezer forintos)
tételes adóval kiválthatja a vállalakozó minden jelentősebb, jövedelmet terhelő adó-
ját (a személyi jövedelemadót, a járulékokat, a vállalkozói osztalékalap utáni adót, a
társasági adót, a szociális hozzájárulási adót, az egészségügyi hozzájárulást és a szak-
képzési hozzájárulást). A kata a csökkentett adóterhelés és a minimális adminisztrá-
ció által nagyban csökkenti az adóelkerülés relatív hozamát, ami hozzájárulhat az
önfoglalkoztatói szektor fehéredéséhez.

Fontos azonban megemlíteni, hogy a fenti lépésekkel párhuzamosan a fehére-
dés ellen hathatott 2012-ben a nagymértékű minimálbér-emelés és az áfa általános
kulcsának 27 százalékra történő növelése. Míg az előbbi – elméletben – az alacso-
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nyabb termelékenységű munkavállalók esetében növelheti a feketefoglalkozta-
tást, addig az utóbbi az áfacsalások relatív hozamát növelte meg. A Nemzeti Mun-
kaügyi Hivatal ellenőrzési statisztikája és a legfrissebb kiskereskedelmi statiszti-
kák alapján azonban úgy tűnik, hogy ezeket az intézkedéseket összességükben
ellensúlyozták a fehéredés irányába ható intézkedések. A Nemzeti Munkaügyi
Hivatal ellenőrzései alapján a feltárt feketefoglalkoztatás nagysága a válság előtti
évben nőtt meg jelentősen, azóta folyamatosan csökken. Megoszlását tekintve az
építőipar túlsúlya mérséklődött, míg a vagyonvédelemé jelentősen nőtt az utóbbi
években (3. ábra). Természetesen a feketefoglalkoztatás Nemzeti Munkaügyi
Hivatal általi feltárása nem lehet teljes körű, viszont a leginkább érintett ágazatok-
ról képet kaphatunk.

Forrás: Nemzeti Munkaügyi Hivatal.

3. ábra: A feltárt feketefoglalkoztatás nagysága és megoszlása az ágazatok között 

A feltárt feketefoglalkoztatás nagyságát érdemes összevetni az adott ágazatban
dolgozók számával is. A munkaerő-felmérés adatai kevésbé használhatók összeha-
sonlítás alapjául, mivel önbevallás alapján készülnek, és vélhetőleg tartalmazzák a
feketefoglalkoztatás egy részét is. Ehelyett az intézményi statisztikát használjuk,
ennek hátránya azonban az, hogy nem tartalmazza az öt fő alatti vállalatokat. A leg-
nagyobb arányban a vagyonvédelem ágazatban dolgoztatnak feketén, ezen kívül
jelentős még az építőipar súlya is (4. ábra). Összességében elmondható tehát, hogy
az utóbbi években csökkent a feltárt feketefoglalkoztatás aránya az egyes ágazatok-
ban foglalkoztatottak számához képest.
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Forrás: Nemzeti Munkaügyi Hivatal

4. ábra: A feltárt feketefoglalkoztatás aránya
az egyes ágazatokban bejelentettekhez képest (intézményi statisztika) 

A munkapiac oldaláról a béradatokból is következtethetünk fehéredésre. Ha éle-
sen elválik egymástól a kis és nagy cégek bérindexe, annak lehet oka a fehéredés,
ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy nemcsak a fehéredés állhat a háttérben.
Az elmúlt tíz évben több alkalommal meghaladta az 50 fő alatti vállalkozások bérin-
dexe a nagyobb vállalatokét, és ezek az időszakok egybeestek olyan kormányzati
intézkedésekkel, amelyek hasonló hatást válthattak ki. 2006–2007-ben bevezették a
minimálbér kétszerese utáni járulékfizetési kötelezettséget, ami sok esetben a beje-
lentett bérek növekedésével járt együtt. 2012-ben a személyijövedelemadó-rend-
szer átalakításának részeként a kormányzat jelentősen megemelte a minimálbért,
valamint bérkompenzációt nyújtott az alacsony keresetűek elvárt béremelését telje-
sítő vállalatoknak, ami szintén a bérek számottevő emelkedéséhez vezetett a kisvál-
lalati szektorban. 2014-ben ismét megfigyelhető egy enyhébb szétnyílás a kis- és
nagyvállalati bérdinamika között. Jelenleg azonban nincsen olyan, a munkát terhe-
lő adókat érintő intézkedés, ami ezt indokolná. Közvetett módon azonban az online
pénztárgépek megjelenése is okozhat fehéredést a béreknél azáltal, hogy a bevétel-
eltitkolás visszaszorítása miatt a vállalkozások nem tesznek szert feketén szerzett
bevételre, ami fedezhetné a feketén adott béreket és így a béreltitkolás is visszaszo-
rulhat. Ez nem zárja ki a fehéredési hatás létezését, de a magasabb bérdinamika
részben adódhat módszertani, mérési eljárásból. A KSH intézményi bérstatisztikája
az 50 fő feletti cégeket teljes körűen, az ennél kisebb vállalatokat pedig reprezenta-
tív mintavétellel figyeli meg. Az 50 fő alatti cégek mintája évente cserélődik, ami
összetételhatáson keresztül torzíthatja a bérindexet. A két létszámkategória bérin-
dexeinek alakulásából valószínűsíthető, hogy a mintaváltás lefelé torzíthatta a 2013.
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évi bérindexet, ami a bázishatáson keresztül növeli a kisvállalatok 2014. évi bérdina-
mikáját. 

Forrás: KSH

5. ábra: A rendszeres keresetek éves indexének alakulása a versenyszférában
(éves átlag)

2. A KISKERESKEDELMI FORGALOM FEHÉREDÉSE

Az utóbbi évben a szürkegazdasággal kapcsolatban a kiskereskedelemben volt
kimutatható változás. Az online pénztárgépek bevezetésével a fehéredés az üzlettí-
pusok széles körét érintheti és hozzájárulhat a kiskereskedelmi forgalom elmúlt
hónapokban megfigyelt fokozatos emelkedéséhez. 

A fehéredés mértékét nehéz megbecsülni. Jelenleg az országban nagyjából 150
ezer kiskereskedelmi és 50 ezer vendéglátó egység üzemel, amelyekben 400 ezer
pénztárgép van forgalomban, a csere ebből körülbelül 250 ezret érintett volna elő-
zetes adatok alapján. Megrendelés azonban csak körülbelül 130 ezer gépre érkezett.
Az alacsonyabb számú igénylés mögött állhatnak cégbezárások (lehetnek olyan vál-
lalkozások, amelyek nem tudták az online pénztárgépekkel kapcsolatosan felmerü-
lő extraköltségeket kitermelni), illetve voltak olyan cégek, amelyek a pénztárgép
helyett inkább a számlaadást választották. A tanulmány írásakor a teljes folyamat
még nem fejeződött be, de jelenleg már jóval meghaladja a 100 ezret a bekötött
pénztárgépek száma. A rendelkezésre álló legutóbbi, áprilisi kiskereskedelmi adat
időpontjában 60 ezer felett volt a bekötött gépek száma, így az várható, hogy a folya-
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mat lezárulásáig folytatódik a kiskereskedelmi forgalom fokozatos emelkedése,
amelyben a javuló alapfolyamatok (pl. emelkedő foglalkoztatás) mellett az online
pénztárgépek bevezetéséhez kötődő fehéredés is szerepet játszik (6. ábra).

A költségvetés áfabevételeinek 2014-ben tapasztalt jelentős növekedése vélhető-
en szintén a fehéredéssel áll összefüggésben. A KSH adatai szerint az eredmény-
szemléletű áfabevételek mintegy 15 százalékkal emelkedtek 2014 első negyedé-
vében, miközben az áfa alapjának becslésére használható nemzetgazdasági végső
fogyasztás csak 4 százalékkal nőtt nominális értéken. 

Forrás: KSH

6. ábra: A kiskereskedelmi értékesítés éves változása
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