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Az MKIK GVI „Az online pénztárgép taxis piacra történő bevezetésének várható hatásai” c. 

elemzése az online pénztárgépek taxis piacon való kötelezővé tételének lehetséges hatásait 

vizsgálja, figyelembe véve a magyar és ezen belül a budapesti taxis piac sajátosságait, a 

jogszabályi környezetet és az adózási magatartásra vonatkozó közgazdasági elméleteket. 

A magyar kormány tervei szerint az ágazat fehérítése érdekében 2017-től a taxisok számára 

is kötelező lesz az online pénztárgépek használata, a taxis piac sajátosságai miatt azonban 

egy ilyen változtatás hatásai nehezen előrejelezhetőek. Magyarországon a taxiszolgáltatás 

piaca két jól elkülöníthető szegmensre bontható: az utcán „fogott” taxik, illetve az előre 

megrendelt taxik szegmensére. Az utcai szegmens esetében egyértelműen megfigyelhető – és 

ezt az ezzel kapcsolatos közgazdasági elméletek is alátámasztják –, hogy a szabályozatlan 

piac kudarcot vall, mivel itt nincs sem minőségi-, sem árverseny. A rendeléses szegmens 

esetében érvényesül a piaci verseny, azonban nem alakul ki egyensúly. Európában 

jellemzően háromféle szabályzási eszközt alkalmaznak a piaci kudarcok kiküszöbölésére: 

indirekt belépési korlátokat (a taxizás engedélyhez kötése) (i), direkt belépési korlátot (az 

engedélyek számának korlátozása) (ii), és árszabályozást (minimált, maximált vagy rögzített 

árat) (iii). Magyarországon országosan alkalmazzák az indirekt belépési korlátot, de a 

települési önkormányzatok élhetnek a másik két eszközzel is. Budapesten például 

árszabályozás is érvényben van. 

Szakértői becslések szerint egy budapesti taxis 7-10 fuvart teljesít naponta, és 25-26 napot 

dolgozik egy hónapban. Ez alapján egy fővárosi taxis havi átlagbevétele kb. 550 ezer forint 

(kb. 1800 euró), ami egy évben összesen 6 500 000 forintot (21 ezer euró) tesz ki. 

Magyarországon nem jellemző, hogy a fuvarszervezők egyben taxis vállalkozásként is 

működjenek, így a taxizók döntő többsége valamelyik fuvarszervező céggel megállapodást 

kötve, egyéni vállalkozóként vagy egyszemélyes vállalkozásban működik. Az ilyen 

formában taxizók többsége forgalmiadó-mentes körbe tartozik, adófizetési kötelezettségét 

pedig a – taxisok többsége esetében fixen havi 50 ezer forint (kb. 160 euró) adókötelezettséget 

jelentő – kisadózó vállalkozások tételes adójával (kata) teljesíti. Mindkét lehetőséggel csak 

olyan adóalanyok élhetnek, akiknek az éves bevétele nem haladja meg a 6 millió forintot (kb. 

19 ezer euró). Alanyi adómentesség esetén a vállalkozásnak nincs lehetősége az előzetesen 

felszámított adó visszaigénylésére. Az áfatörvény rendelkezései alapján azonban a taxisok 

akkor sem tudják visszaigényelni a költségeik áfa tartalmát, ha nem választják az alanyi 

adómentességet, ebben az esetben ugyanakkor a teljes bevétel után 27%-os mértékű adót kell 

fizetni. Az áfatörvény azt sem teszik lehetővé, hogy a taxiszolgáltatást igénybe vevő utasok 

visszaigényeljék a fuvardíj áfatartalmát. Ha visszaigényelhető lenne a fuvardíj áfája, az a 

céges ügyfelek számára több mint negyedével csökkentené az árat, ezért bizonyos 

körülmények között a taxisoknak versenyelőnyt jelentene, ha áfát fizetnének. A jelenlegi 

szabályozás mellett azonban a taxisok nem tudják kihasználni az áfakörbe való bekerülés 

előnyeit, abból csak a hátrányokat érzékelik. Emiatt a taxis vállalkozásoknak mindenképpen 

az alanyi adómentesség választása az érdeke, a feltételeknek való megfelelés fontos 
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szempontjuk a működés során. Ezért a bevétel eltitkolása elsősorban azokra a taxisokra 

jellemző, akiknek a bevétele meghaladná az évi 6 millió forintot. Egyes becslések szerint ez a 

budapesti taxisoknak akár a 70%-át is érintheti. 

A magyar kormány 2012 októberében döntött úgy, hogy meg kell valósítani a pénztárgépek 

és az állami adóhatóság közötti online összeköttetést a kiskereskedelmi adóalanyoknál. A 

kiskereskedelmi adóalanyoknak 2014. augusztus 31-ig kellett a hagyományos 

pénztárgépeket online kapcsolatra képes, a NAV által üzemeltetett informatikai rendszerrel 

online módon kommunikáló pénztárgépekre cserélniük. 2016 márciusában a kormány az 

online pénztárgépek használatának kiterjesztését jelentette be. Ennek értelmében 2017. 

január 1-től a személytaxi-szolgáltatást nyújtó vállalkozásoknak is kötelező lesz a 

bevételükről online adatokat szolgáltatni az adóhatóságnak. A kormány értékelése szerint 

más tényezők mellett az online pénztárgépek bevezetésének hatásával magyarázható, hogy 

2014 első félévében a kiskereskedők 106 milliárd forinttal (kb. 343 millió euróval) több áfát 

fizettek be a költségvetésbe, mint a megelőző év azonos időszakában. Így a 2013-as 

intézkedéshez hasonlóan, az online pénztárgépek taxis piacon történő bevezetésének szintén 

az ellenőrzés hatékonyabbá tétele, és ezen keresztül az adócsalás csökkentése, és ezzel az 

adóbevételek növelése a célja. 

Az online pénztárgépek taxisok számára való kötelezővé tétele azonban olyan problémákat 

is felvet, amiket a kiskereskedelmi bevezetésnél nem kellett figyelembe venni. Többek között 

addicionális adminisztrációs terhek, technikai kényelmetlenségek és jelentős 

többletköltségek fakadnának abból, ha az online pénztárgépeket a viteldíj megállapítására 

használt taxaméterekkel párhuzamosan kellene használni. Erre megoldást jelenthetne, ha a 

taxamétereket fejlesztenék tovább úgy, hogy azok képesek legyenek online adatközvetítésre 

a NAV felé. További probléma, hogy a budapesti taxisok, a rögzített ár miatt, az online 

pénztárgépek bevezetése okozta plusz költségeket egyedül viselik, annak egy részét sem 

tudják áthárítani a fogyasztókra. Valamint lényeges különbség, hogy a taxisok többsége 

jelenleg nem fizet áfát. Ezért feltételezhetjük, hogy a taxis piacon az eddigiektől eltérő, 

nehezebben előrejelezhető, kevésbé látványos hatása lesz az intézkedésnek. 

Az online pénztárgépek kötelezővé tétele egyszerűbbé és hatékonyabbá teszi az adózói 

magatartás ellenőrzését, a szakirodalom alapján azonban nem tudjuk előre megállapítani, 

hogy hogyan fognak reagálni erre az intézkedésre az adóalanyok, esetünkben a taxisok. Az 

ellenőrzés valószínűségének növekedése a szabálykövető magatartást, de az adócsalás 

növekedését, vagy a piacról való kilépést is ösztönözheti. Kérdéses, hogy a több, ellentétes 

irányú hatás eredőjeként milyen végső hatás fog előállni. Társadalmi szinten egyértelmű, 

hogy az online pénztárgépek bevezetése technológiai fejlődést jelent az adóellenőrzésben, ez 

azonban nem jelenti feltétlenül azt, hogy az ezáltal nyert társadalmi haszon meghaladja, 

vagy akár csak fedezni tudja az intézkedés társadalmi költségeit. 
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Az online pénztárgépek bevezetésének lehetséges hatásait paraméteres modellek 

segítségével becsültük meg. A számítások célja annak megbecslése, hogy milyen hatással 

lehet az online pénztárgépek bevezetése az adóbevételekre, illetve hogy milyen költséggel és 

haszonnal járhat az intézkedés a szereplők különböző lehetséges reakcióit feltételezve. A 

modell nem ad lehetőséget arra, hogy előrejelezni tudjuk azt, hogy valószínűleg mi fog 

történni a szabályozást követően. Egy előrejelzéshez rendelkeznünk kellene ugyanis a 

kimenetet meghatározó tényezőknek legalább hozzávetőleges értékével. Arra azonban 

alkalmas az általunk kidolgozott modell, hogy a priori meg tudjuk mondani, hogy milyen 

tényezőket kellene mindenképpen figyelembe venni akkor, ha ki szeretnénk számolni a 

szabályozás várható makrogazdasági hatásait. Az adózási magatartás irodalma alapján 

gondolkodva ideáltipikus eseteket írtunk le. Ezek megvalósulási valószínűségeit nem 

ismerjük, mivel nincs olyan korábbi kutatás, amire támaszkodhatnánk, továbbá, ugyanebből 

az okból, számos egyszerűsítő feltételezéssel kellett élnünk. Mégis érdemes a 

gondolatkísérletek lehetséges kimeneteit összegezni, mert módot adnak annak 

tanulmányozására, hogy a priori milyen lehetséges hatásokkal kell számolni a kormány 

várható intézkedése kapcsán. A tanulmányhoz mellékelt Nyitott modellt használva bárki 

bármilyen, neki tetsző vagy általa valószínűnek tartott forgatókönyv esetében meg tudja 

becsülni a szabályozás közvetlen és egy periódusú hatását. A paraméterek tetszés szerinti 

változtatásával a Felhasználó megkapja a módosított kimeneteli értékeket (például az összes 

adóbevételt). 

A Nyitott modellben a szabályzás előtti állapotra vonatkozó szabadon változtatható paraméterek 

az alábbiak: a taxisok éves árbevétele, a kisadózó vállalkozások tételes adójának (kata) 

mértéke és bevételhatára, a határ feletti bevétel után fizetendő adó kulcsa (%), az általános 

forgalmi adó adókulcsa (%), az alanyi áfamentesség bevételhatára és az egyéb működéshez 

kapcsolódó adóteher. Emellett szabadon változtatható a taxisok adózási magatartás szerinti 

csoportjainak (a teljes bevételüket bevallók, a jövedelmük 6 millió Ft feletti részét eltitkolók 

és a jövedelmüknek ennél nagyobb részét eltitkolók) létszáma. Továbbá mindegyik 

csoporthoz megadható, hogy az adott csoportba tartozó taxisok a bevételük mekkora 

hányadát titkolják el. A fenti paraméterek a szabályzás utáni állapotban is szabadon 

változtathatóak, emellett változtatni lehet a vidéki taxisok számát, az online pénztárgép árát 

és az online pénztárgép beszerzésére kapható állami támogatás mértékét is. Szabadon 

változtatható a taxisoknak a szabályozásra adott reakcióik szerint képzett csoportjainak 

létszáma is: azon taxisok száma, akik nem változtatnak a viselkedésükön, akik csökkentik 

taxizással töltött munkaidejüket, akik kilépnek a taxis piacról, akik növelik a 

jövedelemeltitkolást1, akik teljes jövedelmüket eltitkolják, illetve akik beszüntetik a 

jövedelemeltitkolást. Továbbá minden csoport esetében meghatározható a be nem vallott 

jövedelem aránya és a szabályzás utáni állapotban a taxizással töltött munkaidő aránya a 

szabályzás előtti állapothoz képest. 

                                                      
1 A tanulmányban a jövedelemeltitkolás növeléséhez hasonló eredményre vezető reakcióként kezeltük, hogy a 

taxisok 2016 nyaráig választhatták az Uberesként való taxizást. 
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A Nyitott modell a paraméterek megadása után kiszámítja az intézkedéshez kapcsolódó 

kormányzati, illetve társadalmi egyenleget. Előbbit az eredeti és a szabályzás utáni állapot 

teljes adóbevételének különbségeként határoztuk meg, csökkentve a pénztárgépek 

beszerzéséhez nyújtott kormányzati támogatással. A végső társadalmi egyenleg 

kiszámításához ebből levontuk a beszerzés taxisokra háruló költségét is. A beszerzési 

költségeknél a vidéki taxisokat is figyelembe vettük. A modell továbbá a megadott 

paraméterek alapján kiszámítja mind a szabályzás előtti, mint a szabályzás utáni állapotban 

az eltitkolt jövedelem, valamint az elcsalt adó mértékét és arányát. 

A szabályozás előtti és utáni állapotokra vonatkozó alábbi illusztratív példák a Nyitott modell 

használatát mutatják be. Mint említettünk, nem rendelkezünk a szükséges tényadatokkal egy 

megbízható hatásvizsgálathoz, ezért a modellpéldák nem tekinthetők előrejelzésnek, csupán 

a modell használatát illusztrálják bizonyos ideáltipikus helyzetek bemutatása által. 

Az online pénztárgépek bevezetése előtti állapotban négyféle példát vizsgáltunk: minden 

taxis azt a nagyjából 10%-nyi jövedelmét titkolja el, amivel túllépi a 6 millió forintot (E1.); 

nincs jövedelemeltitkolás a taxisok körében (E2.); mérsékelt a jövedelemeltitkolás (a többség 

a 6 millió forint feletti bevételét titkolja el) (E3.); illetve magas fokú a jövedelemeltitkolás (a 

többség átlagosan a bevételei 30%-át eltitkolja) (E4.). 

Szintén négyféle társadalmi reakciót feltételeztünk az online pénztárgépek bevezetése utáni 

helyzetben: a taxisok nem mernek bevételeket eltitkolni, a jövedelemeltitkolás drasztikusan 

csökken; a hatféle fenti reakcióból az első („nem változtat a viselkedésén”) kivételével 

mindegyikre találunk példát melyek között egyenletesen oszlik meg az 5000 budapesti taxis; 

senki nem változtat a korábbi viselkedésén jellemzőnek feltételezve az enyhe fokú (10%-os) 

jövedelemeltitkolást; a jövedelemeltitkolás, illetve a piacról való kilépés a domináns reakció. 

A kormányzat oldaláról kétféle viselkedést tekintünk lehetségesnek: bevezetik az online 

pénztárgépeket, de más jogszabályt nem módosítanak; bevezetik az online pénztárgépeket és 

ezzel egy időben könnyítenek a taxisokra vonatkozó adózási jogszabályokon, azaz a 

taxisokra vonatkozó általános forgalmi adó adókulcsát 27%-ról 15%-ra csökkentik és az 

alanyi áfamentesség bevételhatárát 6-ról 10 millió Ft/fő/évre növelik. Így összesen nyolc 

példát vizsgáltunk a szabályzás utáni állapotra, amikkel különböző feltevésekhez tartozó 

lehetséges kimeneteleket illusztráltunk. 

Az E1. példa feltételezései szerint minden budapesti taxis eltitkolja az évi 6 millió forint 

feletti árbevételét. Ebben az esetben az összes adóbevétel 3,25 milliárd forint (10,5 millió 

euró) lenne. Bár a be nem vallott árbevétel aránya mindössze 10%, az elcsalt adó az összes 

befizetendő adó (13 milliárd forint / 42 millió euró) 75%-át teszi ki. Az E2. példa szerint 

egyáltalán nincs jövedelemeltitkolás a taxisok között. A 6 millió forintot meghaladó 

árbevételek bevallása és az így befolyó büntetőadó, illetve áfa következtében ez az állapot 

jóval nagyobb adóbevétellel (13 milliárd forint / 42 millió euró) jár, mint a mérsékelt, vagy 

magas fokú jövedelemeltitkolással jellemezhető állapotok. Az E3. példa esetében 
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feltételeztük, hogy a taxisoknak csupán 20%-a vallja be a teljes jövedelmét. Az összes 

adóbevétel ekkor jóval alacsonyabb (5,2 milliárd forint/ 16,8 millió euró) a jövedelem-

eltitkolás következtében. A be nem vallott árbevétel aránya 12%, az elcsalt adó aránya pedig 

60%. Az E4. példa azt mutatja, hogy az összes adóbevétel ugyanakkora (5,2 milliárd forint) a 

magas fokú, mint a mérsékelt jövedelemeltitkolás következtében, mivel az alkalmazott 

paraméterek szerint ugyanúgy oszlik meg az áfát fizető és az alanyi mentes taxisok aránya, 

mint az E3. példában. Ekkor azonban a be nem vallott bevétel aránya 20%. 

Az online pénztárgép bevezetése utáni megváltozott állapotra vonatkozó számszerűsített 

példáink a következőek: 

Az U1. példa – változatlan adójogszabályi háttér mellett – azzal a feltételezéssel él, hogy az 

online pénztárgép bevezetése erősen visszatartja a piaci szereplőket a jövedelemeltitkolástól. 

Ezért ebben az esetben a jövedelemeltitkoló magatartás előfordulása, az eltitkolt jövedelem 

és az elcsalt adó mértéke drasztikusan (utóbbi 25%-ra) csökkenne. A modell szerint a várható 

adóbevétel jelentősen, 6,5 milliárd (kb. 21 millió euró) forinttal nőne, mely fedezné a 

kormányzati támogatást és a taxisok egyéni költségeit is, ezért mind a kormányzat, mind a 

teljes társadalom szempontjából pozitív lenne az egyenleg. 

Az U2. példa – változatlan adójogszabályi háttér mellett – feltételezi, hogy az ötféle 

lehetséges reakció között egyenletesen oszlik meg az 5000 budapesti taxis válasza az 

intézkedésre. Az elcsalt adó aránya ebben az esetben 70% lenne. A várható adóbevétel több, 

mint félmilliárd forinttal (kb. 1,6 millió euróval) nőne, mely fedezné a kormányzati 

támogatást, de a taxisok egyéni költségeit nem. Ezért a kormányzat szempontjából pozitív 

lenne az egyenleg, a teljes társadalom szempontjából azonban negatív. 

Az U3. példában – változatlan adójogszabályi háttér mellett – feltételeztük, hogy a taxisok 

nem változtatják meg viselkedésüket az online pénztárgép bevezetésének hatására, és 

mindannyian alacsony, átlagosan 10%-os jövedelemeltitkolással élnek, ami azonban a teljes 

adóbevétel 75%-ának elcsalását jelenti. Ebben az esetben az adóbevétel nem változna, tehát 

az online pénztárgép bevezetésének csak kormányzati és társadalmi költségei lennének, 

hasznot nem hozna. 

Az U4. példa – változatlan adójogszabályi háttér mellett – feltételezi, hogy minden taxis 

változtat a viselkedésén, és az online pénztárgép bevezetésére adott jellemző reakció a 

piacról való valós, vagy látszólagos kilépés. Ez azt jelentené, hogy a jövedelemeltitkolást 

senki nem szüntetné be, hanem lennének, akik növelnék eltitkolt jövedelmük arányát, sokan 

pedig abbahagynák a taxizást. Ebben az esetben – az adózók számának csökkenése miatt – a 

várható adóbevétel jelentősen, több mint másfél milliárd forinttal (kb. 4,9 millió euróval) 

csökkenne, az elcsalt adó mértéke pedig 88%-ra nőne, melyek eredményeképpen mind a 

kormányzat, mind a teljes társadalom szempontjából negatív lenne az egyenleg. 
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Az U5. példában könnyített adójogszabályi hátteret feltételezünk, azaz a taxisokra vonatkozó 

áfa adókulcsának 15%-ra való csökkentését és az alanyi áfamentesség bevételhatárának 10 

millió Ft (kb. 32 ezer euró)/fő/évre növelését. Emellett feltételezzük, hogy az online 

pénztárgép bevezetése erősen visszatartja a taxisokat a jövedelemeltitkolástól. Ebben az 

esetben a jövedelemeltitkoló magatartás előfordulása, az eltitkolt jövedelem és az elcsalt adó 

aránya drasztikusan (utóbbi 15%-ra) csökkenne. A várható adóbevétel azonban az 

adószabályzás könnyítése (kisebb adókulcs) miatt csak kis mértékben, 0,4 milliárd forinttal 

(kb. 1,3 millió euróval) nőne, mely sem a kormányzati támogatást, sem a taxisok egyéni költ-

ségeit nem fedezné, ezért mind a kormányzat, mind a teljes társadalom szempontjából 

negatív lenne az egyenleg. 

Az U6. példa – könnyített adójogszabályi háttér mellett – azt feltételezi, hogy az ötféle 

lehetséges reakció között egyenletesen oszlik meg az 5000 budapesti taxis válasza az 

intézkedésre, és mindenki változtat a viselkedésén. Az elcsalt adó aránya ebben az esetben 

49% lenne, mely az arány közepesnek mondható. Azonban az adókulcs csökkenését is 

figyelembe véve a várható adóbevétel 1,1 milliárd forinttal (3,6 millió euróval) csökkenne, 

így mind a kormányzat, mind a teljes társadalom szempontjából negatív lenne az egyenleg. 

Az U7. példában – könnyített adójogszabályi háttér mellett – feltételeztük, hogy a taxisok 

nem változtatják meg viselkedésüket az online pénztárgép bevezetésének hatására, és 

mindannyian alacsony, átlagosan 10%-os jövedelemeltitkolással élnek, ami így a teljes 

adóbevétel 24%-ának elcsalását jelenti. Ebben az esetben az adóbevétel nem változna, tehát 

az online pénztárgép bevezetésének csak kormányzati és társadalmi költségei lennének, 

hasznot nem hozna. 

Az U8. példa – könnyített adójogszabályi háttér mellett – feltételezi, hogy minden taxis 

változtat a viselkedésén, és az online pénztárgép bevezetésére adott jellemző reakció a 

piacról való valós, vagy látszólagos kilépés. Ebben az esetben – az adózók számának 

csökkenése miatt – a várható adóbevétel több mint másfél milliárd forinttal (4,9 millió 

euróval) csökkenne, az elcsalt adó mértéke pedig 62%-ra nőne, melyek eredményeképpen 

mind a kormányzat, mind a teljes társadalom szempontjából negatív lenne az egyenleg. 

Mint említettük, a szabályozás előtti és utáni állapotokra vonatkozó illusztratív modell 

példák arra valók, hogy egy-egy ideáltipikus helyzetet feltételezve bemutassák, hogy hogyan 

működik a Nyitott modell. 

Vizsgálatunk során arra a következtetésre jutottunk, hogy az online pénztárgépek bevezetése 

valószínűleg nem fog számottevő hatást gyakorolni a vidéki taxisoktól származó 

adóbevételekre. Az országos bevezetés költségeit ezért a budapesti többletbevételeknek kell 

fedeznie. Ebből kifolyólag az intézkedés sikere érzékeny arra, hogy hogyan reagálnak rá a 

budapesti taxisok. A paraméteres számítások eredményeiből látható, hogy a jövedelmek 

bevallásának elterjedése (a piac fehéredése) várhatóan pozitív következményekkel jár, és ez a 

hatás annál erősebb, minél nagyobbnak feltételezzük az intézkedés előtti jövedelemeltitkolás 
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mértékét. Azonban a jövedelemeltitkolás terjedése, vagy a piacról való kivonulás a 

társadalmi jólét csökkenését eredményezi. Másrészt, ha az intézkedés előtti (jelenlegi) 

állapotról a jövedelemeltitkolás eleve alacsony szintjét feltételezzük, akkor az intézkedés 

társadalmi hatásai inkább negatívak lesznek, mert az intézkedés csak kis mértékben tudja 

csökkenteni a jövedelemeltitkolást, miközben társadalmi szinten az ellenőrzési költségek 

növekedésével jár. 


