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2013. április 

Rejtett lakossági jövedelmek kistérségi szintű becslése 

 

A tanulmány a be nem jelentett jövedelmekkel, illetve ezek területi eltéréseit becsli 

matematikai-statisztikai eszközökkel. Mindehhez a 2010-es évre rendelkezésre álló, 

kistérségi jövedelmi és fogyasztási adatokat vettünk figyelembe. Első lépésként az 

adóstatisztikából és az állami transzferekre vonatkozó nyilvános adatokból 

megbecsültük a kistérségi szintű hivatalos (bejelentett) jövedelem összegét. Ezt 

követően a fogyasztási és más kiválasztott társadalmi-gazdasági mutatók értékeiből 

regressziós becslésekkel határoztuk meg a hivatalos jövedelem összegét. Az így 

kapott, kistérségenként becsült hivatalos jövedelem értékének mértani átlagát 

neveztük el becsült hivatalos jövedelemnek. Ennek értéke a regresszió 

sajátosságából adódóan a kistérségek felében alacsonyabb a tényleges bejelentett 

jövedelemnél, így ezen értékeket egy konstanssal felszorozva kaphatók meg a 

módosított jövedelem értékei. Kiindulópontként azt feltételeztük, hogy a be nem 

jelentett jövedelmek 18%-át adják a tényleges összes (bejelentett és be nem 

jelentett) jövedelemnek. A számítások során kapott becsült bejelentett jövedelem 

országos szinten 82,7%-át teszi ki a becsült összes jövedelemnek, azaz a becslési 

eredmények szerint 17,3%-ra tehető a be nem jelentett jövedelem aránya az összes 

(bejelentett és be nem jelentett) jövedelmen belül. 

A számítások során végül használt korrigált becsült értékeket ezután kaptuk meg. 

Ehhez a becsült be nem jelentett jövedelem összegét új korrigáltuk egy konstans 

értékkel, hogy országos szinten 18%-os be nem jelentett jövedelemarányt kapjunk. 

A korrigált becsült jövedelem értékei nagyjából hasonló területi képet rajzolnak ki, 

mint a hivatalos jövedelemé. Azonban a kettő különbségét, tehát a rejtett 
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gazdaságból származó (be nem jelentett) jövedelmet vizsgálva érdekes területi 

különbségek rajzolódnak ki. 

A rejtett gazdaságból származó jövedelmek aránya az átlagosnál kisebb a magasabb 

jövedelmű, és az olyan kistérségekben, ahol a helyi gazdaság és munkaerőpiac 

alapja egy-két (főként ipari) nagyvállalat. Ezzel szemben az eltitkolt jövedelmek nem 

a legszegényebb kistérségekben a legmeghatározóbbak, hanem a vidéki átlagnak 

megfelelő, és a kevéssel az alatti jövedelmű térségekben. Erre legjobb példa Bács-

Kiskun megye egésze, ahol a rejtett jövedelmek kistérségi értékei jóval az országos 

átlag felett vannak. Hasonló helyzetben vannak Szabolcs-Szatmár-Bereg és Somogy 

megyék nyugati részei is. 

Az egy főre jutó korrigált becsült jövedelem kistérségi rezidumai (ezer Ft), 2010 

 

Adatok forrása: Saját számítás, Erőforrástérkép 

Másik érdekes megfigyelés, hogy csupán a kistérségek negyedénél (negyven 

kistérség) kisebb a be nem jelentett jövedelem aránya 18%-nál, ugyanakkor ebben a 

negyven kistérségben él az ország népességének fele. A keleti országrészben a be 

nem jelentett jövedelmek magas részesedésesének indoka egyrészt az, hogy az 

több az eltitkolt jövedelem, miközben a bejelentett jövedelem szintje is alacsonyabb. 

http://www.regionaldata.org/maps/show/id/78

