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1.  A KUTATÁSI TÉMAVÁLASZTÁS INDOKOLÁSA 

 

A rejtett gazdaság un. feketegazdaság létezése és előfordulása mindennapi életünk része, 

melyhez általában valamilyen  adó elkerülési, adó megtakarítási  szándék kapcsolódik. 

Ugyanakkor az is tény, hogy Magyarországon az adóterhelés általános szintje rendkívül 

magas, az adófizetők köre a teljes lakosságon belül rendkívül szűk, és ez hozzájárulhat a 

rejtett gazdaság és adóelkerülés kialakulásához és fennmaradásához. 

Kutatásom keretében meg kívántam becsülni a rejtett gazdaság GDP-hez viszonyított 

nagyságát Magyarországon, illetve az Európai Unió országaiban. 

Elméleti választ kívánok adni arra a kérdésre, hogy az egyén döntését mely tényezők 

befolyásolják a tekintetben, hogy részt vesz-e  a feketegazdaságban vagy sem? 

Pl. adózza-e le teljes jövedelmét, vagy annak csak egy részét, jelentse-e bealkalmazottját, 

vagy inkább foglalkoztassa illegálisan, vásároljon-e számla nélkül, vagy inkább keresse a 

legális üzleteket.  

Ezen magatartás mechanizmust befolyásoló tényezők feltárása elvezethet a rejtett gazdaság 

kapcsolatrendszerének felismeréséhez. 

 

Kutatásom szervesen kapcsolódik a Magyar Tudományos Akadémia és a Miniszterelnöki 

Hivatal által 2007-2008 során folytatott „ A rejtett gazdaságban való részvétel és 

csökkentésének kormányzati eszközei” című, és az ezzel párhuzamosan folyó  Világbank és a 

Miniszterelnöki Hivatal által végzett „ A feketegazdaság és az informális gazdaság 

visszaszorítása Magyarországon”  című, valamint Tóth István János vezetésével a Magyar 

Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetében folyó „Rejtett gazdaság és rejtett 

foglalkoztatás” című OTKA kutatáshoz.  

Ezen kutatások eredményeit több esetben disszertációmba is beépítettem a megfelelő 

hivatkozásokkal. 

  

A területtel ugyanakkor viszonylag szűk köre foglalkozik a kutatóknak, holott egyre nagyobb 

problémát jelent az államoknak a növekvő közjavak fedezetét jelentő adóbevételek 

biztosítása. 

A dinamikus gazdasági növekedés az 1980-as évek végéig ugyanis biztosította ennek forrását,   

azt követően a gazdaságok növekedésének lassulásával általánosságban megfigyelhető az 

adóráták emelése, és a rejtett gazdaság valamint adóeltitkolás térnyerése.  

Megjelentek olyan korábban nem ismert formái az adó eltitkolásnak, mint a hozzáadott érték 

adó (Áfa) fiktív ügyletek alapján történő visszaigénylése, az adóalap nem valós számlákkal 

való rendszeres csökkentése, az alkalmazottak mind nagyobb arányban való be nem jelentése, 

illetve minimálbéren való foglalkoztatása.  

 

Ezen környezetben rendre megfogalmazódik a kérdés, nem a kormányzat kudarca-e, hogy 

nem sikerül adóemelések nélkül a kiadások fedezetét előteremteni még úgy sem, hogy egyes 

tipikus közfeladatokat privatizálnak, illetve együttműködési megállapodások keretében a 

privát szektorra hárítják a kockázatok egy részét. Pl. PPP konstrukciók, koncessziók stb.   

A kormányzati kudarc nem csak a közjavak és szolgáltatások színvonalában, vagy azok 

költségeiben lehet, hanem az adóelkerülés esetén valószínűsíthető lebukás feltételeinek 

kialakításában illetve a lebukás esetén alkalmazandó büntetőráta elrettentő hatásának 

eredményességében is. 
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Kutatásom keretében arra keresem a választ, az állami adóellenőrző tevékenység ún. 

adóadminisztráció megfelelően működik-e? 

 

Mekkora arányban kerülnek az eltitkolt bevételek feltárásra, megfelelőek-e az alkalmazott 

módszerek és a szabályrendszer?  

 

A szándékos adóelkerülés elméleti modellje szerint a rejtett gazdaság feltárása ún. 

adóelkerülők elleni harc legeredményesebb útja a lebukás kockázatának növelése. 

 

Dolgozatom keretében olyan informatikai bázison alapuló kockázat elemzési módszerre 

teszek javaslatot, amely mind az általános forgalmi adó mind a vagyongyarapodási vizsgálat 

mind egyéb adónemek és támogatás felülvizsgálatához jó hatásfokkal használható, de 

továbbfejleszthető a korrupciós esetekre és a be nem jelentett foglalkoztatásra is. 

 

A rejtett gazdasággal kapcsolatos kutatások eredményei hozzá járulhatnak az adóelkerülés 

mértékének csökkentéséhez, és a befolyó többletbevételekből a közjavak finanszírozhatók és 

az adóráta alacsonyabb szintre csökkenthető. 

Úgy gondolom ugyanis, hogy egyes elszigetelt intézkedések pl. adóadminisztráció 

hatékonyabb működése önmagában nem tud érdemi áttörést hozni a rejtett gazdaság 

visszaszorításában.  

Ezzel párhuzamosan szükséges a rejtett gazdaságban való részvétel egyéni költségeit és 

hozamait befolyásoló tényezőket komplex rendszerben kezelni, a világméretű pénzügyi, 

gazdasági válság következtében kialakult romló üzleti klímát a befolyó többletbevételek 

adócsökkentésre való fordításával ellensúlyozni. 
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2. KUTATÁSI HÁTTÉR  ÉS  MÓDSZERTAN 

 

Kutatásom során áttekintettem a rejtett gazdaság nagyságával, működésének jellemzőivel 

kapcsolatos korábbi kutatási eredményeket és esettanulmányokat. 

 

Téziseim bizonyításához, a rejtett gazdaság nagyságának becsléshez valamint társadalmi 

elfogadottságának megítéléséhez több hazai empirikus felmérés és kutatás eredményét 

használtam fel. 

Többek között a Progresszív Intézet, a Magyar Tudományos Akadémia,  a Magyar Nemzeti 

Bank,  Belyó Pál -  terület ismert magyar szakértőjének -  kutatási eredményeit,  valamint a 

német nyelvterületen e téma kutatásával foglalkozó E. Schneider  felméréseit. 

Összehasonlítási alapul E. Schneider az Universität  Linz  (Ausztria) ismert  

szaktekintélyének német nyelvterületen végzett számítási és becslési eredményeit fogadtam 

el. 

 

A rejtett gazdaság illetve az adóelkerülés befolyásoló tényezőinek meghatározásakor  magyar 

szakértők Semjén András, Szántó Zoltán, Tóth I. János, Lackó Mária, Czibik Ágnes, - 

Medgyesi Márton, Sík Endre  és Urban Janisch e területen végzett kutatásait is figyelembe 

vettem, eredményeikre megfelelően  hivatkozom. 

 

Az egy főre eső GDP valamint az adóterhelés szintjének a rejtett gazdaság mértékével 

kapcsolatos lineáris összefüggés feltételezésével kapcsolatos hipotézisemet regresszió 

számítás módszerével kíséreltem meg igazolni az OECD országok viszonylatában. 

 

Az adórendszer és gazdaságpolitika összefüggéseinek kutatásakor felhasználtam az általános 

forgalmi adó, személyi jövedelemadó, adóigazgatási eljárás és számviteli törvény éves 

változásait mutató törvényeket, a költségvetési törvények indokolását, illetve a 

zárszámadásból az Országgyűlés által elfogadott törvényeket valamint az Európai Unió 

hozzáadott érték adóra (Áfa) vonatkozó irányelveit és a tagországok adótörvényeit.  

A nemzetközi kitekintés lapjául az OECD statisztikai jelentései szolgáltak, illetve a KSH 

statisztikai évkönyvei.  

 

Az összehasonlító elemzés módszerével kerestem azon magyar specialitásokat az adó 

rendszer vonatkozásában, amely magyarázatot adhatnak a rejtett gazdaság kiemelten magas 

szintjéhez. 

Forrásmunkaként használtam a kormány feketegazdaság elleni küzdelmének eredményeiről 

szóló éves beszámolókat, valamint a VPOP és APEH tevékenységének összefoglalóit.  

 

Az ellenőrzés általános elméleti meghatározásakor áttekintettem az ismert külföldi és hazai 

szakemberek ezzel kapcsolatos álláspontját, valamint a számvitel, pénzügyi számvitel 

jellemzőit, döntési és szabályozási szintjeit, valamint a számviteli információs rendszer 

kapcsolatait, amelyet téziseim bizonyításaként használtam fel.  

 

Az adóelkerülés felszínre kerülése, ún. lebukás kockázatának valószínűségi elemzése 

keretében áttekintem a hatósági adó ellenőrző szervezeteket, hatáskörüket és ellenőrzési 

módszereiket. 

A büntetési ráta rendszerének megítéléshez a magyar jogszabályi kereteket, és a bírósági 

gyakorlatot foglaltam össze, de kitekintést végeztem a német nyelvterületű országok 

gyakorlatára is annak bizonyítására, hogy megfelelő-e a magyar szabályozó rendszer. 
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Az összehasonlításhoz az adatokhoz  magyar (Btk.) és a német, az osztrák és svájci 

büntetőtörvénykönyvet (StGB) használtam.  

A külföldi bírósági döntéseket a http:// www.justline.de és http:// www.justline.at valamint 

http:// www.steuern.sg.ch internet eléréssel biztosítottam.   

 

A rejtett gazdaság kockázatelemzési módszerekkel való visszaszorítását szolgáló 

modellemhez az APEH éves kiadványát az un. Bulettint használtam, amelyekből végzett  adat 

gyűjtésemmel meghatároztam a modell környezetét, az adóalanyokat valamint a 

rendelkezésre álló ellenőrzési  humán és informatikai erőforrásokat. 

 

A modell szűrési paramétereinek meghatározásakor felhasználtam az Adóvilág és SZAKma 

szakfolyóiratok publikációit, valamint korábbi APEH ellenőri és jelenlegi vállalkozói 

tapasztalataimat.  

Ezek a szempontok ugyanakkor rugalmasan bővíthetők, változtathatók, a program működését 

alapjaiban nem érintik. 

 

A modell működésének teszteléséhez adatgyűjtést végeztem az Interneten a  

http://google.hu  „Áfacsalás” címszó alatt megajánlott Index Hírkereső „ Áfacsalás”  

listájának felhasználásával. 

Ezen összeállításból, az információk csoportosításával hoztam létre a teszt adatbázist, amely 

az elmúlt 2 év nyilvánosságra került nagy összegű általános forgalmi adó valós elkerülőit és 

módszereit fedi le. 

 

A modell tesztelése igazolta felhasználhatóságát. 

Az Áfa adónemhez hasonlóan, az adatbázisok és leválogatási szempontok megadásával 

rámutattam a program más ellenőrzési módszerek és adónem vizsgálatokhoz való 

felhasználásának lehetőségére.  

 

Munkám során a kutatási kérdések megválaszolásához igazítva választottam a kutatási 

módszerek közül.  

A környezetben zajló változások megismerésén túl a számvitel szakirodalmán túl több 

tudomány terület pl. államelmélet, adóelmélet, szociológia, jog, statisztikai hipotézisek 

vizsgálatának áttekintése is szükségessé vált, illetve a témában végzett korábbi kutatások  

eredményeire a is igyekszem támaszkodni, munkám során azokat figyelembe venni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://google.hu/


 8 

3. AZ ÉRTEKEZÉS CÉLJA  ÉS  FELÉPÍTÉSE 

 

Értekezésem célja annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy az állam klasszikus 

funkcióinak, a közjavak előállításának fedezetét jelentő adók befolynak-e a költségvetésbe, 

vagy jelentős része a rejtett gazdaságban marad, illetve milyen módon lehet ezt mind nagyobb 

arányban feltárni.  

 

Meg kívántam állapítani a rejtett gazdaság  társadalmi elfogadottságának szintjét és 

befolyásoló tényezőit, hogy olyan módszertani javaslatot dolgozzak ki, amely a költségvetési 

bevételek mind nagyobb arányú beszedéséhez és az adóelkerülés feltárásához járul hozzá az 

ellenőrzési ráfordítások jelentősebb növelése nélkül. 

 

Kutatásom keretében célul tűztem ki a területhez kapcsolódó jellemző magatartásformák 

beazonosítását, a magyarországi arány európai viszonylatban való minősítését, valamint a 

szándékos adóelkerülő döntését befolyásoló tényezők meghatározását. 

 

Disszertációm keretében választ kerestem továbbá arra, hogy az adóelkerülés, ún. rejtett 

gazdaság kialakulása és fennmaradásának hátterében milyen tényezők állnak?  

Kerestem az összefüggést a jövedelemszint, az adóterhelés, kulturális hagyományok, az 

elkerülő személy kockázatkerülő jelleme, az adóelkerülés felszínre kerülésének valószínűsége 

un. lebukás kockázat és büntetési ráta magassága között. 

 

Az adóelkerülő személy döntését befolyásoló tényezőket megkíséreltem meghatározni és az 

egyes tényezők hatását gyakorlati adatokkal tesztelni. 

 

Kutatásom része volt az adózás és gazdaságpolitika kapcsolata azon szempontból, hogy 

kimutatható-e olyan magyar sajátosság, egyedi jellemző, amely a rejtett gazdaság rendkívül 

magas szintjét magyarázza?  

 

Rövid kitekintést végeztem az állam szerepével kapcsolatos közgazdasági iskolák 

álláspontjaira, de én azon hagyományos megközelítéssel értettem egyet, amely szerint a 

kormányzati beavatkozás szükségességét általában a piac valamilyen zavara váltja ki. 

Az állam beavatkozásának hibája ún. kudarca jelentősen hozzájárulhat a rejtett gazdaság 

fennmaradásához. 

A rejtőzködés oka ugyanis döntően az adók és az egyéb szabályozási előírások alóli kibújás 

szándéka, amely a gazdaság szereplői egy részének a különböző kormányzati lépésekre  

adott válasza.  

Pl. adóemelésre, közjavak színvonalának romlására, ellenőrző apparátus fellazulására tett 

lépés  

 

Kutatásom keretében vizsgáltam az elmúlt időszakban az ellenőrzési apparátusokban 

végbement szervezeti és illetékességi változásokat, illetve hogy jelenleg milyen módszertant 

alkalmaznak az ellenőrzési gyakorlatban. 

Választ kerestem továbbá arra a kérdésre is, valójában mi is a pénzügyi és adó ellenőrzés? 

 

Elvégeztem a vállalkozás számviteli és pénzügyi információs rendszerének, a döntési és 

információs mechanizmusok beazonosítását is. 

Ez a pénzügyi és adóellenőrzésre tett hipotézisem igazolása érdekében volt szükséges.  
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A hagyományos okmányos ellenőrzés valamint a számítógépes ellenőrzés módszertanának 

áttekintésével arra kerestem a választ, hogy az adóelkerülési technikák felderíthetők-e a 

jelenlegi ellenőrzési szervezetek módszertanának és infrastruktúrájának alapvető változtatása 

nélkül, illetve az érvényes számviteli előírások, büntető és polgárjogi szankciók megfelelőek-

e az adóelkerülés mértékének csökkentéséhez, vagy alapvető változtatásra szorulnak.  

 

Az adóelkerülés lehetséges feltárásának módszertanát kutatásomban az általános forgalmi adó 

elkerülés szemszögéből végeztem. 

Ennek keretében az Európai Uniós országok szabályozási és adó eljárási gyakorlatát 

tekintettem át azért, mert ezen adónemben a leginkább egységesített a joggyakorlat. 

A felmérések és becslések szerint ugyanakkor ezen adónemben a leggyakoribb az 

adóeltitkolás/elkerülés mértéke. 

Az adó meg nem fizetésének egyik útja a forgalom részbeni vagy teljes eltitkolása, vagy a 

tevékenységgel összhangban nem álló jogosulatlan visszaigénylés, amely lehetővé teszi, hogy 

ebben a körben a képződő jövedelem is eltitkolható legyen.   

 

Ezen adónem kutatásán keresztül olyan kockázat analízisen alapuló ellenőrzési modellt 

alkottam,  amelynek célja, hogy a rendelkezésre álló humán és informatikai bázison működve 

nagy hatékonysággal legyen képes felderíteni az adóelkerülést végző vállalkozásokat és 

magánszemélyeket, ezáltal a rejtett gazdaság egy jelentős szegmensét. 

 

A modell működésének ellenőrzésére, az elmúlt 2 évben ismertté vált általános forgalmi adó  

elkerülések, un. csalások nyilvánosságra került eseteit gyűjtöttem össze. 

Ezen tesztadatok felhasználásával kerestem a választ arra vonatkozóan, hogy az általam 

létrehozott modell használata esetén ugyanezek vagy hasonló események feltárhatók-e? 

 

Dolgozatom legvégén kutatásomban arra is választ kerestem és adtam, hogy a kidolgozott 

informatikai háttérrel támogatott ellenőrzési módszertan más vizsgálat típusokra és 

adónemekre is alkalmazható-e? 

 

Dolgozatom felépítése megfelel kutatási célkitűzésemnek, három részre tagolódik. 

Az  I. rész tartalmazza disszertációm magyar és angol nyelvű összefoglalóját, majd  

megfogalmazom a  kutatás célját,  tárgyát,  módszertanát és hipotéziseit valamint az értekezés 

felépítését.                                                                                           

A II. rész a hipotéziseim igazolása érdekében végzett kutatómunka eredményeinek 

összefoglalása.  

A III. rész a következtetéseket, téziseket, rövidítéseket, publikáció és irodalom jegyzéket 

valamint a kutatómunka során használt mellékleteket tartalmazza. 

 

Összefoglalásként megállapítható, hogy kutatásom célja a rejtett gazdaság nagyságának és 

befolyásoló tényezőinek meghatározása, és annak bizonyítása volt, hogy a pénzügyi számvitel 

eszközeivel, az ellenőrzés módszertanának fejlesztésével a meglévő informatikai háttér 

felhasználásával a rejtett gazdaság un. feketegazdaság, ezen belül az adóelkerülés   

mértéke csökkenthető-e az ellenőrzési ráfordítások lényeges növelése nélkül is.  
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4. A KUTATÁS ÚJ  ÉS  ÚJSZERŰ MEGÁLLAPÍTÁSAI 

 

 

         Dolgozatom fókuszában  a rejtett gazdaság (Schattenwirtschaft/hidden economy)  

kutatása áll.  

Ennek keretében fel kívántam tárni ezen szegmens számba vételét, társadalmi elfogadottságát, 

GDP-n belüli részesedését, befolyásoló tényezőit és jellemző megjelenési formáit és területeit. 

         Disszertációm kiinduló pontjaként az Eurostat számbavételi módszertanát fogadtam el, 

azaz amikor rejtett gazdaságról beszélek, az magában foglalja az un. fekete gazdaság 

jövedelmét, de nem tartalmazza a bűnözés, szívességi teljesítményt és a háztartási munkák 

teljesítményét.           

         Az adóelkerülés tipikus jelenségei a vállalkozások/vállalkozók körében: 

• az árbevételek egy részének kihagyása a nyilvántartásból,  

• termeléssel kapcsolatban fel nem merült költségek ún. fiktív számlák elszámolása a 

  ráfordítások között,  

• saját háztartás és létfenntartás pihenés és utazás költségeinek elszámolása a termelési 

  költségek között,  

• be nem jelentett alkalmazottak foglalkoztatása, illetve bejelentett alkalmazottak 

  jövedelmének egy része zsebből fizetett bére, 

• fogyasztási,  jövedéki és egyéb adók szándékos be nem vallása,  állami támogatások és adó 

   visszatérítések jogcím nélküli igénybe vétele, levonásba helyezése , 

• csalárd csődök és sikkasztások, csempészés egyéb  gazdasági bűncselekmények.  

         Az előzőeken túl jelentős a gazdaságban azon tevékenységet végzők száma is, akik 

valamely tevékenységre engedélyt nem kértek, adónyilvántartásban sem szerepelnek illetve 

hivatásszerű tevékenységük során mégis  jövedelmet szereznek:         

• számla nélkül  munkát végzők,  

• más háztartásoknak pénzügyi ellenszolgáltatásért végzett  munka, pl.  bejárónő, 

  gyermek felügyelet, magánoktatás,  

• ingatlanok nem bejelentett bérbeadása,  

• borravalót, hálapénzt elfogadók, azt be nem vallók, 

• uzsora  kölcsönzés, 

• fogyasztók megkárosítói, márka hamisítók stb. 

• korrupciós ügyletek haszonszerzői. 

         A rejtett gazdaságban való szereplés társadalmi elfogadottságának megítéléséhez a 

Progresszív Intézet 2300 fő reprezentatív mintavételes kikérdezés útján végzett adatfelvételét 

használtam, melyet „Politikai térkép”  címmel Magyarországon  2008. év végén című kutatás 

keretében végzett el.  

Az adatbázis megfelelően reprezentálja a felnőtt magyar lakosságot, és a kikérdezések 

eredményei disszertációm hipotéziseinek igazolására is jól használhatóak, amelyet 

jogszerűen, a kikérdezők hozzájárulásával vettem igénybe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T1: Magyarországon a kialakult történelmi és társadalmi viszonyok miatt a rejtett  

gazdaság aránya rendkívül magas, az eddigi hivatalos becsléseket is jóval 

meghaladó szintű, és vélhetően a lakosság csaknem fele valamilyen módon  része a 

feketegazdaságnak.  

A társadalmi elfogadottság ugyanakkor az egyszerűbb esetekben magas, a gazdasági 

jellegű, szándékos bűncselekményeknél alacsony. 

A rejtett gazdaságban való személyes érintettség általában eltitkolásra kerül. 
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         A rejtett gazdaság nagysága természeténél fogva közvetlenül nem mérhető, ugyanakkor 

becslésére nemzetközileg elfogadott módszertan áll rendelkezésre. 

A témakörben megjelent tanulmányok szerint Magyarországon  a rejtett gazdaság 1993-1994-

ben volt a legnagyobb mértékű, a GDP 35-40 %-át is elérte, az ezt követően meghozott 

feketegazdaság elleni intézkedések eredményeként aránya azóta fokozatosan szűkült,  jelenleg 

20-30 % közötti. 

Ugyanakkor ezen szint még továbbra is csaknem kétszerese a fejlett európai országok hasonló 

adatának. 

Összetételét tekintve meghatározó a munkaerővel kapcsolatos visszaélések (46 %), a 

számlaadás elmulasztása, fiktív számlák és költségek elszámolása (28 %) valamint az egyéb 

formák pl. szándékos adócsalás, korrupció, illegális tevékenység (24 %). 

         A rejtett gazdaság becsült adatainak korrelációs elemzésével arra kerestem a választ, 

hogy  kimutatható-e lineáris összefüggés az egy főre jutó GDP és a rejtett gazdaság aránya 

között, valamint a rejtett gazdaság és az adóterhelés között.  

A számítások előzetes hipotézisem elvetését eredményezték. 

         A Becker-i bünözői magatartásra vonatkozó elméleti modellt felhasználva, és más 

korábbi kutatások eredményeit is beépítve, azok folytatásaként megvizsgáltam, hogy miként, 

milyen tényezők alapján kalkulálják ki az adó alanyok, hogy jövedelmük mekkora részét 

vallják be, illetve az adóráta, a lebukás kockázatának és a büntetésre vonatkozó tétel 

változtatására valószínűleg miként reagálnak döntésük meghozatalakor.  

A modellnél az egyének kockázatkerülő/kockázatkereső magatartását nem vettem figyelembe. 

Azt tételezem fel, hogy az egyén maximalizálni törekszik jövedelmét, azaz mindaddig nem 

vallja be a teljes keresetét, amíg a megtakarítható adó nagysága meghaladja a lebukás 

kockázatával kalkulált esetleges veszteséget, ún. hasznosság csökkenést.         

Az adózónak alapvetően két lehetséges magatartását tételezem fel: 

          ● vagy bevallja  teljes tényleges jövedelmét (ekkor az adózás után Y  jövedelme lesz)  

          ● vagy csak a tényleges jövedelme egy részét vallja be, azaz adó egy részét   

              megtakarítja, ekkor jövedelme Y’= Y+(W-X) θ . 

Adóelkerülés választása után két eset lehetséges:  

          • vagy ellenőrzi őt az adóhatóság és lebukik, ekkor meg kell fizetni a teljes jövedelem   

              utáni adót, valamint az eltitkolt jövedelem utáni bírságot. 

             ekkor jövedelme: Y’’= Y – (W –X) π         

          • vagy pedig nem ellenőrzi őket az adóhatóság és nem buknak le  

            ekkor jövedelmük: Y’= Y+(W-X) θ   lesz, az adóelkerülés haszna A=(W-X) θ 

  

A fentiek szerint a jövedelem:   Y’’  <  Y  <  Y’ 

A jövedelem maximalizáláskor a döntés meghozatalakor figyelembe vett  összetevők: 

 

                                        ƒ(U)  = (1-p)(W-θX) + p[W-θX-π(W-X) ] 

 

                                            A  =  ƒ(U)   - Y 

 

ahol:  

             p= az adózó adóhatóság általi ellenőrzésének valószínűsége 

            W= az adózó tényleges jövedelme amelyet az adóhatóság nem ismer 

             θ= adóráta, ami konstans minden jövedelem szinten 

             X= az adózó bevallott jövedelme 

             π= büntetési ráta, amely nagyobb mint θ 

             U= elérhető jövedelem (Y, Y’,Y”) 

             A=  adóelkerüléssel elérhető többlet jövedelem vagy veszteség                               
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A modellel elvégzett gyakorlati számítások hipotézisemet igazolták:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Dolgozatom további részében megvizsgáltam a magyar adórendszer működését annak 

tekintetében, hogy mutat-e valamilyen jelentős eltérést az Európai Unió más országaihoz 

képest. 

Az összehasonlító elemzés módszerét alkalmazva minősítettem: 

               • a teljes adóterhelést (θ) 

               • a munkajövedelmeket terhelő adókat és járulékokat 

               • tőkét terhelő adók nagyságát 

               • fogyasztást terhelő adók mértékét 

               • adónemek számát és a fiskális centralizációt 

         Az élőmunka adóterhelését tekintve az Európai Unóban  egyedül Németország és 

Belgium esetében magasabb az adóterhelés mint Magyarországon. 

         A vagyonadó GDP-hez viszonyított aránya Magyarországon jóval a fejlett európai 

országok átlaga alatt van.  

         A hozzáadott érték adó (Áfa) Európai Uniós tagállamokban való áttekintését követően 

megállapítottam, a leginkább egységesített az adóeljárás mind az adó alanyának, alapjának 

mértékének és elszámolásának tekintetében.  

Ugyanakkor az Áfa általános kulcsának nagysága Magyarországon az Európai Unióban 

valójában Dánia után a második legmagasabb, mivel a harmadik Svédországban a magyarhoz 

hasonló az általános kulcs mértéke (25 %), de a magyarországival ellentétben ott az alapvető 

élelmiszerek és szolgáltatások a kedvező vagy extra kedvező kulccsal adóznak. 

Különösen kiemelkedő az Áfa kulcsok száma (Magyarországon 4 db, máshol 2-3 db) 

valamint az Áfa kedvezmények és kiszámítási módok rendkívüli széles skálája. 

         Az adónemek száma is nagy, az Európai Unióban  az egyik legtöbb jogcímen (csaknem 

40) történnek az adóelvonások, és kiemelkedően sok az un. kis adó. 

         A fiskális centralizációt tekintve pedig a magyar arány megfelel az Európai Unió 

átlagának és Románia kivételével a volt szocialista országok arányának, így e területen 

lényeges eltérést nem figyeltem meg.  

 

Ezen elemzések alapján azt a következtetést vontam le, hogy a magyar adórendszer 

sajátosságai hozzájárulhatnak a rejtett gazdaság rendkívül magas szintjéhez, ezzel igazoltam 

korábbi feltételezésemet: 

 

 

 

 

 

T2: Az adóelkerülés mértéke és adóelkerülők száma nem csak az adóráta magasságától, 

hanem elsősorban a lebukás esetén kiszabandó büntetés nagyságától, valamint az 

ellenőrzés hatékonyságától, azaz a lebukás valószínűségétől függ.  

A  tényleges adóelkerülés hasznosságát a jövedelem szintje nem befolyásolja. 

A rejtett gazdaság feltárása ún. adóelkerülők elleni harc legeredményesebb útja az adóráta 

csökkentésével párhuzamosan olyan ellenőrzési módszerek, adatbázisok és informatikai 

háttér kialakítása, amely az adóelkerülők lebukásának valószínűségét jelentősen 

megnöveli, illetve lebukás esetén a büntetési rátát emeli. 

 

T3:  Magyarországon a GDP-hez viszonyítva  rendkívül magas az adóterhelés. Belső 

szerkezetét tekintve pedig  az élőmunka aránytalanul magas  terhe,  valamint az általános 

forgalmi adó rendkívül magas általános kulcsa,  és ezzel párhuzamosan a vagyoni típusú 

adók nemzetközileg is alacsony mértéke  egyaránt hozzájárulhat a rejtett gazdaság 

magyarországi  széles körű elterjedtségéhez.  
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         Az ellenőrzés elméleti módszertanával kapcsolatos hipotézisem igazolásaként 

áttekintettem a pénzügyi és vezetői számvitelt, és a vállalkozás számviteli információs 

rendszerét és kapcsolatait.  

A számvitelt és annak információs rendszerét úgy értelmezem, melynek keretében a 

vállalkozás tevékenységéről, annak eszközeiről, vagyonáról, forgalmáról, eredményességéről 

és egyéb jellemzőiről a gazdasági eseményeinek feldolgozását követően olyan adatok, 

elemzések, bevallások és kimutatások készülnek, amely mind a belső, mind a külső 

információs igények kielégítését szolgálják. 

         A két terület egymással szerves egészet alkot, a pénzügyi számvitel (financial 

accounting) a külső jogszabályokon, könyvviteli standardokon, meghatározott rend szerinti 

beszámolási és adófizetési kötelezettségek teljesítésén alapszik, addig a vezetői számvitel 

(management accounting) alapvetően a vállalkozás saját információs igényén, a vezetői 

döntések időbeli meghozásához szükséges adatszolgáltatási igényén nyugszik. 

         A pénzügyi számvitelhez tartozik a könyvvitel, a beszámoló készítés, adóbevallások és 

egyéb  külső adatszolgáltatások készítése. 

A tájékoztatás keretében bemutatásra kerülnek a gazdálkodó eszközei illetve abban 

bekövetkezett változások, az ezeket finanszírozó saját tőkét és kötelezettségeket, (Mérleg)  az 

adott időszak bevételeit és ráfordításait, nyereséget vagy veszteséget (Eredmény kimutatás) a 

saját tőkében bekövetkezett változásokat és a vállalkozás pénzügyi helyzetét bemutató 

kimutatást (Cash Flow) valamint egyéb jelentéseket Pl.  környezetvédelmi jelentés és  

adóbevallások. 

         A vezetői számvitelhez alapvetően a belső havi, negyedéves, éves jelentések készítése, 

költség és önköltségszámítás és elemzése, létszám, forgalom és beruházási elemzések  

valamint egyéb belső adatszolgáltatások készítése tartozik. 

         A számviteli rendszer olyan közvetett vállalati tevékenység, amikor 4 vállalati közvetett 

tevékenység kíséri a közvetlen termék létrehozását, értékesítését. 

Az értékképzési modellben mintegy kisegítő-kiszolgáló tevékenységnek tekinthető a 

számvitel. 

A számviteli  információ áramlásnak alapvetően 4 fő áramlási iránya van: 

      • Befektetők, tulajdonosok felé, 

      • Adóhatóság felé, 

      • Egyéb hatóságok Pl. Cégbíróság,  KSH  és  Bankok stb. felé, 

      • Management, Felügyelő Bizottság és könyvvizsgáló felé. 

A piacgazdaság fejlettebb országainak jogrendszerében a számvitel szabályozásának is 

alapvetően két típusa van. 

         Az egyik típusba tartoznak az un. „common low” berendezkedésű, alapvetően anglikán 

országok (USA, Egyesült Királyság, Írország, Kanada, Ausztrália), ahol a diszpozitív 

jogalkalmazás alapján általában nem határozzák meg törvényekben a beszámolókkal 

kapcsolatos előírásokat, az alkalmazott szabályok a magánszektorból erednek és a szakma 

képviselői által a gyakorlat alapján kialakítottak. 

Rendkívül szigorú ugyanakkor a bírói gyakorlat abban az esetben, ha valamely beszámoló 

szándékosan meghamisított, a befektetők megkárosítási céljával készül, vagy adóeltitkolási 

célt valósított meg.  

         A  kontinentális vagy német típusú jogrendű országokban a számviteli jogszabályokat 

ugyanakkor igyekeznek a gazdasági élet és elszámolás minden területére kiterjedően 

megalkotni, a magánszektor ráhatása a számviteli szabályozásra minimális, annál jelentősebb 

az adóügyi és fiskális bevételi szemlélet dominanciája. 

Pl. a beszámoló formáját, a költség elszámolást, a vagyonértékelést, adó és járulék fizetést  

törvényekben rögzítik.  
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Valamely tevékenység, ha nem ütközik a törvénybe, az nem is szankcionálható akkor sem, ha  

jelentős veszteséget okoz a befektetőknek vagy a költségvetésnek. 

         A különböző országokban a számvitel és az ehhez kapcsolódó ellenőrzés tekintetében 

habár eltérő gyakorlat és szabályozás alakult ki, de egységesen megfigyelhető, hogy míg a 

pénzügyi számvitelében a hatalmi elem dominanciája figyelhető meg, pl.  adók, beszámolók 

addig a management számvitelben  és a beszámolók egy kisebb részében pl. értékelés és 

önköltségszámítás a vállalkozások vezetői jogosultak dönteni bizonyos határok között.  

         A számviteli információs rendszert meghatározó nemzetközi/hazai/belső szabályzatok 

előírások és standardok képezik az alapját  a  fejlett piacgazdaságok esetében, - az ország 

specifikus vonás ellenére is -   a megbízható pénzügyi beszámoló és adóbevallás 

elkészítésének, amelyet a gazdasági eseményekről készült  okmányok és a feldolgozási 

módok helyessége és teljessége biztosít.  

Ez alapján történik a vállalat működésének, beszámolóinak és bevallásainak tulajdonosi és 

hatósági ellenőrzése is. 

         Az ellenőrzés olyan tevékenység, amelynek célja az információ szerzés, amelynek 

keretében valamely ténynek, információnak  bizonyos követelményekhez történő hasonlítása 

történik. (1. sz. ábra) 

 

          1. sz. ábra: Az ellenőrzés általános módszertanának modellje  

 

 
  Forrás: saját szerkesztés 

 

         Az összehasonlítás során a megállapított tények értékelésre és minősítésre kerülnek. 

Amennyiben a követelményektől eltérés tapasztalható, ezen eltérések okaira és 

következményeire vonatkozóan ellenőri megállapítás tételére kerül sor. 

 

         A hatósági ellenőrzés a vállalkozások és más szervezetek, valamint állampolgárok olyan 

magatartására, tevékenységére terjed ki, amelyet törvények, más jogszabályok, kötelező 

előírások tartalmaznak. A hatósági ellenőrzés mindig valamely jogszabályi előírás 

megtartásának vizsgálatával foglalkozik.  

Nemzetközi 

ellenőrzési szabványok 

Hazai jogszabályok, ellenőrzési 

utasítások, egyéb jogi eszközök 

Belső szabályzatok, útmutatók 

Ellenőrzés 

 
 

 

Összehasonlítás 

 

Értékelés 

 
 

 

 
 

Tényleges 

állapot 

 

 

   

 

Eltérések 
megfogalmazása 

Intézkedés 
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         Az Európai Unió integrációja keretében a tőke, munka és szolgáltatások nemzetközivé 

válásával, valamint az ún. globalizáció következményeként a jogszabályok egységesítésével 

párhuzamosan az ellenőrzési folyamatok, módszerek és szervezetek nemzetközivé válása is 

bekövetkezett.  

Mind a számviteli szabályozásban, mind az ellenőrzésben a nemzetközi gyakorlat 

Magyarországon átvételre került. 

A nemzetközi standardoknak megfelelően a költségvetéssel szembeni fizetési kötelezettségek 

ellenőrzése során a számviteli információs rendszer alapját képező okmányok, valamint az 

adatfeldolgozás folyamata és annak végtermékeinek leellenőrzésére kerül sor.  

Ez alapján állapítható meg az adó bevallásnak és fizetésének helyessége vagy hibája.  

Ezt követően fogalmaztam meg negyedik tézisemet, és tekintettem igazoltnak hipotézisemet: 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Dolgozatom folytatásaként megvizsgáltam az ellenőrzési hatóságokat, majd az un. 

okmányokon alapuló, a becslés,  valamint a számítógépes ellenőrzés nemzetközileg is 

elfogadott és alkalmazott gyakorlatát, végül a szándékos adóelkerülőkkel szemben 

alkalmazott büntetési ráta mértékét és az adóeltitkolási döntéssel kapcsolatos eltérítő erejét.  

A büntetési rátát a német nyelvterületen alkalmazott gyakorlattal való összehasonlítás 

formájában minősítettem, melynek eredményeként a magyar rendszert megfelelőnek tartom. 

         Az adózási rendszer nyilvántartása, ellenőrzése mind a szervezet, mind illetékesség 

tekintetében az elmúlt időszakban jelentős változásokon ment át.  

Az egyéb előírások pl. foglalkoztatás, környezetvédelem stb. ellenőrzését, a vállalkozások 

teljesítményének, a gazdálkodásra vonatkozó beszámolók ellenőrzését és a vállalkozások 

belső és könyvvizsgáló általi ellenőrzését csak megemlítem, dolgozatom keretében való 

kifejtését feladatomnak nem tekintem, kizárólag az ún. adóadminisztrációs apparátust 

vizsgálom. 

         Jelenleg Magyarországon az adóbevételek döntő részét az APEH kezeli (Cca. 80-83  %), 

és ezen túl a VPOP (12-15 %) és az önkormányzatok (5-6 %) is jelentős adóbevétellel 

rendelkeznek.  

Míg az APEH vizsgálata során alapvetően pénzügyi számviteli és informatikai eszközökkel 

rendelkezik, addig a VPOP teljes nyomozati joggal és büntetőjogi eszköztárral is. 

         Az ellenőrzési illetőség és eszköztár és módszertan áttekintése után arra az eredményre 

jutottam, hogy a Magyarországon jelenleg alkalmazott, ún. okmányokon alapuló valamint az 

ezt kiegészítő becslés és számítógépes ellenőrzés megfelel a nemzetközileg is elfogadott és 

alkalmazott gyakorlatnak és standardoknak.   

         Az adóelkerülési technikák felderíthetők a jelenlegi  ellenőrzési módszertan  és  

infrastruktúra alapvető változtatása nélkül.  

Képes feltárni azokat a  számviteli hiányosságokat, hibás működési mechanizmusokat és 

algoritmusokat amelyek az adóelkerülési módokat fedik.  

T4: A költségvetéssel szembeni fizetési kötelezettségek ellenőrzése nem más, mint a 

számviteli információs rendszer alapját képező okmányok, az adatfeldolgozás 

folyamatának és annak végtermékeinek leellenőrzése, összehasonlítása, értékelése, 

amely alapján lehetséges az adófizetés helyességének vagy hibájának megállapítása. 

A számviteli információs rendszer az alapja a megbízható pénzügyi és adó 

ellenőrzésnek, és kizárólag a számviteli bizonylatok és információ rendszer alapján 

lehetséges az adófizetés helyességének szakszerű leellenőrzése és az adóhiányok 

feltárása. 
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         Ugyanakkor a jelenlegi ellenőrzési gyakorlat folytatása mellett, a rejtett gazdaság 

nagyobb arányú  feltárása csak  ellenőrzési apparátus és ellenőrzési ráfordítások jelentős 

bővítésével, vagy  a kiválasztási rendszer tökéletesítésével valósítható meg.  

         A szándékos adóelkerülőkkel szemben alkalmazott büntetési gyakorlatot és a büntetési 

ráta mértékét (π)  hazai és nemzetközi joggyakorlat szemszögéből megfelelőnek találtam,  

alapvető változtatást nem tartok szükségesnek annak ellenére, hogy az elhúzódó bírósági 

eljárások sokat rontanak a büntetőráta gyors alkalmazása esetén elérhető adóeltitkolási 

szándékkal kapcsolatos eltérítő erőből.  

         Az áttekintett magyarországi kutatások azt vélelmezték, hogy a rejtett gazdaság több 

mint felét számlaadás elmulasztása, fiktív számlák és költség elszámolások teszik ki. 

Megfigyelhető a munkaerővel kapcsolatos adóelkerülés jelentős előfordulása és 

nagyságrendje is, de korábbiakhoz viszonyított aránya az utóbbi időszakban meghozott  

intézkedések,  Pl. alkalmi munkavállalás lehetősége, a büntetési ráta mértékének (π) jelentős 

emelése, munkáltatói szabálytalanságot elkövető cég közbeszerzésből való kizárása,  valamint 

az  ellenőrző hatóságok megerősítése miatt csökkent.  

         Az árbevétellel és számla felhasználással kapcsolatos adóelkerülések alapvetően az 

általános forgalmi adót és társasági nyereségadót és különadót, - magánvállalkozóknál 

személyi jövedelemadót – érintik. 

A nagy horderejű szándékos adóelkerülések un. adócsalások döntően a jövedéki adót és az 

általános forgalmi adót érintik, amely általánosan jellemző tendencia az Európai Unióban is. 

Az adóelkerülésekből származó összes adó kiesés 200-250 Milliárd euró nagyságú az Európai 

Unióban, ennek mintegy harmada a hozzáadott érték adó (Áfa) adónemhez kapcsolódik. 

         A fentiek miatt az általános forgalmi adó ellenőrzéséhez kapcsolódóan dolgoztam ki 

adatbázis felhasználásával végzett kockázat analízis modellemet, amely olyan megoldási 

lehetőség, amelynek keretében úgy lehet a lebukás kockázatát (p) növelni, hogy az ellenőrzés 

költségei jelentősen nem nőnek. A program az alábbi környezetben működik: 

● ADATBÁZISOK: 

A kockázat elemzéshez az adóhatóságoknak a szükséges informatikai adatbázisok már ma is 

rendelkezésre állnak: Ay =(A1……..An) 

● INFORMATIKAI HÁTTÉR  

Jelenleg már működik az elektronikus bevallás rendszere, az APEH országos adatátviteli 

hálózata rátelepült az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózatra, kiépült a biztonságos 

adattovábbítás és lehívás elérési rendszere.  

● KOCKÁZATANALIZÁLÁSI  PROGRAM – SZOFTVER 

 

Sikerült bizonyítanom, hogy rendelkezésre áll, illetve viszonylag alacsony költséggel létre 

hozható a szükséges adatbázis és informatikai háttér valamint  kockázat analizáló program, 

amellyel az ellenőrzési költségek lényeges növelése nélkül is kiválasztható, beazonosítható   

az adóelkerülést végző kritikus adózói kör.  

 

 

 

T5: A hagyományos okmányok és elemzés módszerét a számítógépes ellenőrzéssel 

kiegészítve,  valamint az egyre fejlődő ellenőrzési programok alkalmazásával képes 

feltárni azokat a számviteli hiányosságokat, hibás működési mechanizmusokat és 

algoritmusokat, valamint adó elkerülési módokat, amelyek kizárólag a hagyományos 

ellenőrzés eszközeinek alkalmazása esetén nehezen vagy egyáltalán nem lenne 

felderíthető. 

T6: Rendelkezésre áll, illetve viszonylag alacsony költséggel létre hozható az az adatbázis 

és informatikai háttér valamint kockázat analizáló program, amellyel az ellenőrzési 

költségek lényeges növelése nélkül is kiválasztható, beazonosítható az adóelkerülést 

végző kritikus adózói kör.  
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Ha a MEGLEVŐ adatbázisok  az értékesítésekről és beszerzésekről is rendelkezésre állnak,  a 

tetszőlegesen megadandó leválogatási szempontok ƒ∑K = ƒ∑ (K1-Kn) szerinti szoftver elkészítése 

a beruházási igény. A leválogatási szempontokat modellemben meghatároztam, amely 

azonban tetszőlegesen bővíthető, változtatható. 

A modell működését a 2. sz. ábra szemlélteti. 

 

2. sz. ábra: Az adatbázisok felhasználásával elvégzett kockázat analízis(AKA) 

                   modell működése  

                

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

A modell elméleti működése felírható a következő formában: 

                                      (Xy) = ƒk{∑Az} 

         ahol: 

                 Xy =  azon kiválasztott y:(1…n) számú adóalanyok,  amelyek az adatbázisok 

                           leválogatása után megfelelnek megadott feltételeknek 

                 ƒk  =   azon k:(1…n) számú leválogatási feltételek függvénye,  amelyeket a 

Első szűrő 

ƒK(101..199) 

Más adóhatóságok , 
VPOP, VIES Stb. 

információi 

A2- A3 

Cégbírósági 

adatok 

A5 

Banki és 

biztosítói 

adatbázis 

A6 

APEH 

adatbázisa 

A1- A7- A9 

Földhivatali és 

illeték 

nyilvántartás 

A7 

Második szűrő 

ƒK(201..299) 

 

Harmadik 

szűrő a 

vizsgálandó 

kör 

Más információk pl. 

idegenrendészet, 

lakcímnyilvántartás, 

tőzsde és egyéb  adatok,  

            A8  

Közérdekű 

bejelentés, más 

hatóság átirata  

A4 
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                         program beállításakor a megfelelő szűrési szinten megadadásra kerülnek 

                Az  =  azon z:(1…n)  adatbázisok, amelyeken a leválogatás feltételei vizsgálatra 

                         kerülnek 

                n   =  ∞ (végtelen) 

 

A két szűrési szintet követően a harmadik szűrőbe került vállalkozások ún. kiemelt kockázatú 

adózók vizsgálata történhet a hagyományos átfogó vagy célvizsgálat keretében, de történhet 

számítógépes ellenőrzés és ellenőrzési program igénybe vétele mellett is.  

         A modell gyakorlati hasznosíthatóságához adatgyűjtést végeztem az elmúlt 2 év nagy 

összegű áfa és adó elkerülést végző vállalkozásairól és 30 esetre vonatkozó teszt adatokkal 

végeztem el a modell működésének próbáját. 

A modell teszt adatainak vizsgálatát követően megállapítható, hogy az előzetesen 

megfogalmazott adatbázis és leválogatási követelményeknek a tesztadatok megfeleltek, az 

átlagos pozitív szűrési eredmény 3,43 feltétel volt, azaz az adóelkerülés lehetősége, mint első 

fajú hiba feltárásra került volna.  

A fenti elemzések és teszt eredmények igazolták hipotézisemet, hogy:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         A lebukás kockázatának növelése pedig - mint a szándékos adóelkerülés döntését 

bemutató modellemben igazoltam – az adóeltitkolási döntés jelentős visszaesését okozza.  

         Ezt követően a kockázatkezelési modellt (AKA) kidolgoztam más adatbázis és 

leválogatási szempontokkal való alkalmazással a rejtett gazdaság utólag feltárását szolgáló 

vagyongyarapodási vizsgálatra is.  

A modell e területen történő felhasználása jelentősen hozzájárulna a rejtett gazdaság 

feltárásához azáltal, hogy az adózatlan jövedelemből megvalósított vagyongyarapodás 

felfedése, magát az adóelkerülést tárja fel! Ezáltal a lebukás lehetősége időben kitolódik, 

ezzel annak valószínűsége (p) jelentősen növelhető! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Végül megvizsgáltam annak lehetőségét, hogy a kockázatelemzésen alapuló modellem   más 

adónemek pl. társasági nyereségadó, támogatások igénybe vétele, járulékellenőrzés, 

bejelentett foglalkoztatás, korrupciós esetek, adóparadicsomba menekített adózatlan 

jövedelmek felderítésére is a bemutatott elveknek megfelelően kidolgozható-e? 

Megállapításom szerint igen, amely kutatásom további irányát adja meg. 

 

T7: Az Általános Forgalmi Adó adónem, mint költségvetési bevétel kiemelt ellenőrzési 

terület az adóhatóságok részéről, az adóalanyok rendkívül nagy száma, az adóelkerülés 

nagyságrendje, valamint az ellenőrzési kapacitások szűk keresztmetszete miatt.  

Ezen adónemre kidolgozott  kockázat analízis modell (AKA)  alkalmazásával és a szűrési 

paraméterek megfelelő kiválasztásával jelentősen szűkíthető és beazonosítható az a 

kritikus adózói kör, amely kiemelt kockázatot jelent ezen adónem szempontjából. 

Ezen vállalkozások adó bevallását, számviteli információs rendszerét soron kívüli 

helyszíni ellenőrzés keretében kell felülvizsgálni, ezáltal az adó fizetés elmaradását vagy a 

jogcím nélküli adó visszaigénylését megakadályozni.    

 

 

 

T8: Az „AKA” modell alkalmazása a rejtett gazdaság utólag feltárását szolgáló 

vagyongyarapodási vizsgálathoz is jól felhasználható. 

Ezen speciális vizsgálati módra, a helyszíni ellenőrzéssel és becslési eljárással kombinálva a 

kockázat analízis modell (AKA) alkalmazásával és a szűrési paraméterek célorientált  

kiválasztásával utólag is beazonosítható az a kritikus adózói kör, amely korábban jelentős 

adózatlan jövedelemre tett szert.  
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5. A KUTATÁS EREDMÉNYEINEK FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEI 

 

Megítélésem szerint kutatási eredményeim a gyakorlat számára három fő területen 

hasznosíthatók: 

- a gazdaságirányítás és törvényalkotás során  

- a hatósági ellenőrző apparátusokban 

- pénzügyi/számviteli szakembereket oktató intézményekben  

 

Gazdaságirányítás és törvényalkotás: 

        A rejtett gazdaság visszaszorítása, a feketegazdaság ún. kifehérítése jelentősen 

hozzájárulhat az adóterhelés csökkentéséhez is, hiszen az adóbázis szélesítése évek óta 

megfogalmazott cél a gazdaságpolitika részéről.  

         Az adórendszerek összehasonlító elemzésében rámutattam, hogy melyek azok a magyar 

sajátosságok amelyek jelentősen eltérnek a fejlett nyugat-európai vagy más OECD országok 

adóztatási gyakorlatától.  

Nem csak az adók rendkívül magas volta, hanem összetétele és bonyolultsága is hozzájárul a 

rejtett gazdaság magas szintjéhez. 

A gazdaság egészséges működését, átláthatóságát az eltorzított piaci viszonyok rendkívül 

visszafogják.  

          A jelenlegi nemzetközi gazdasági, pénzügyi és tőkéért folyó versenyben 

elengedhetetlen, hogy adózási és adóadminisztrációs eljárásunk ne közeledjen a nemzetközi 

vagy versenytársaink gyakorlatához. 

          Dolgozatomban rámutattam az eltérésekre, a gazdaságpolitika alakítóinak hasznos 

forrásmunka  lehet tanulmányom a jövőt illető döntések meghozatalánál. 

         A szándékos adó elkerülés elméleti modelljében  rámutattam és gyakorlati adatokkal 

bizonyítottam, hogy a fiskális irányításnak úgy kell kialakítani az ellenőrző apparátust, a 

lebukás valószínűségét, a büntetés mértékét és milyenségét, hogy döntésének meghozatalakor 

mind nagyobb arányban a teljes adó bevallását válassza az adózó, azaz nőjenek az adó 

bevételek az adóráta növelése nélkül is.  

          Dolgozatomban felhívtam a figyelmet arra, hogy a jelenlegi elhúzódó bírósági 

gyakorlat miként csökkenti a különben megfelelő büntetési ráta adóelkerülést visszatartó 

hatását.  Ezen jogi eljárási idő rövidülése ugyanakkor a bíráskodási gyakorlat hatékonyságát is 

javítaná, és a rejtett gazdaságban való részvételt csökkentené. 

         A többlet adóbevételekből megvalósított adóráta csökkentése és az adórendszer 

egyszerűsítése, a lebukás kockázatának jelentős növelése, a büntetési ráta emelése és a 

bírósági eljárások rövidítése  mintegy komplex intézkedéscsomagként való alkalmazása 

meggyőződésem szerint kivezethet a jelenlegi túladóztatás/magas rejtett gazdaság/alacsony 

gazdasági növekedés csapdájából.    

    

Hatósági ellenőrző apparátusok: 

Az ellenőrző apparátusok - disszertációm során megalkotott - „AKA” modellem alkalmazása 

esetén  több gyakorlati eredményt realizálnának. 

         A rendelkezésre álló adatbázisok és leválogatási szempontok alkalmazásával jelentősen 

szűkíthető lenne a fiktív számlát befogadók és kibocsátók köre.  

Azokhoz a vállalkozásokhoz is szisztematikusan eljutna az ellenőrzés, aki jelenleg nem kerül 

az ellenőrző hatóságok látókörébe, mivel nem Áfa visszaigénylő, nem veszteséges, nem 

módosít székhelyt stb. 
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Az adóalanyok egymás közötti értékesítésének összefuttatásával (• A9 • K101)  biztosan 

megállapítható azon adózói kör, aki beszerzéseit vagy értékesítéseit a rejtett gazdaság 

eltitkolására használja. Pl. fiktív vevők, fiktív szállítók, fiktív áruk, szándékos adó elkerülők. 

        A kiemelt kockázatú adózók beazonosítása az ún. kockázatanalízis modell alkalmazása 

hozzájárulna ahhoz, hogy az ellenőrzési részleg egy része más feladatokra pl. operatív 

ellenőrzésekre, számlaadás, leltárellenőrzés stb. feladatokra is használható legyen, mivel a 

rendelkezésre álló időkeretnek kisebb része lenne szükséges az ellenőrzésre való kijelölésre 

illetve felkészülésre a jelenlegi gyakorlathoz képest.  

         Ha modellem az olyan területre is kidolgozásra kerülne, mint az adóparadicsomok és 

off-shore cégek utalásai,  kapcsolt vállalkozások nemzetközi transzferei,  korrupciós esetek,  

be nem jelentett tevékenységek és foglalkoztatottak feltárására,  a jelenlegi  drága, és 

esetenként alacsony hatékonyságú ellenőrzési gyakorlat is megváltoztatható lenne. 

         Megítélésem szerint az adóelkerülők körének beazonosításával, programom gyakorlati 

alkalmazásával a rendelkezésre álló ellenőrzési kapacitással és háttérrel az ellenőrzés 

kiadásainak lényeges növelése nélkül is lehetőség nyílna a rejtett gazdaság és adóelkerülés 

jelenlegi mértékének  jelentős csökkentésére.  

 

Felsőfokú oktatási intézményekben 

Dolgozatom gyakorlati hasznosításának harmadik területe a felsőfokú oktatás. 

Meglátásom szerint a bemutatott módszertan megismerése hozzájárulhat a felsőoktatásban 

tanuló és a későbbiekben pénzügyi területen elhelyezkedni kívánó diákok alaposabb 

felkészültségéhez. 

 

A  dolgozatban közölt és összefoglalt elméleti és gyakorlati ismeretek, valamint kutatás 

eredményeként létrejött új vagy újszerű megállapítások hasznos információ forrásul 

szolgálhatnak a területen szakdolgozatot író, vagy kutatni kívánó hallgatóknak és oktatóknak 

is. 

 

A kockázatkezelési programom esettanulmány keretében történő feldolgozása, más 

adónemekre és eljárásokra hallgatók által történő kidolgozása pedig,  olyan gyakorlatorientált  

elméleti ismeretekhez juttathatja a hallgatókat, amelyet munkába állásukat követően  nagy 

hatékonysággal tudnak majd a vállalti vagy hatósági ellenőrzési tevékenységük során 

hasznosítani. 
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