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Absztrakt 

Az alábbi elemzés 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. Az 

intézkedés lehetséges hatásait paraméteres modellek segítségével becsültük meg. A modellek 

azt mutatják meg, hogy az online pénztárgépek bevezetése várhatóan hogyan hat az 

adóbevételekre, illetve hogy milyen költséggel és haszonnal járhat az intézkedés a szereplők 

különböző lehetséges reakcióit feltételezve. A modell nem ad lehetőséget arra, hogy előre 

tudjuk jelezni azt, hogy várhatóan mi fog történni a szabályozást követően, ehhez ugyanis 

rendelkeznünk kellene a kimenetet meghatározó tényezők legalább hozzávetőleges értékével. 

Arra azonban alkalmas a modell, hogy a priori meg tudjuk mondani, hogy milyen tényezőket 

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

várható makrogazdasági hatásait. A tanulmányhoz mellékelt Nyitott modellt használva, a 

paraméterek értékeit tetszőlegesen változtatva a Felhasználók bármilyen forgatókönyv esetén 

meg tudják becsülni a szabályozás közvetlen, egy periódusú hatását. 

Kulcsszavak: kormányzati döntések, taxis piac, adózási magatartás, paraméteres modellek 

JEL-kódok: H25, H26, L98, R48 
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Összefoglaló 

Az alábbi elemzés 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. 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 taxis havi átlagbevétele kb. 550 ezer forint, ami egy 

évben összesen 6 500 000 forintot tesz ki. Az egyéni vállalkozóként vagy egyszemélyes 

vállalkozásban taxizók döntő többsége alanyi általános forgalmiadó-mentes körbe tartozik, 

adófizetési kötelezettségét pedig a kisadózó vállalkozások tételes adójával (kata) teljesíti. 

Mindkét lehetőséggel csak olyan adóalanyok élhetnek, akiknek az éves bevétele nem haladja 

meg a 6 millió forintot. 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 nélkül 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 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. 
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A 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 az online pénztárgépek 

használatának kiterjesztését jelentette be Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter. Ennek 

értelmében 2017. január 1-től a személytaxi-szolgáltatást nyújtó vállalkozásoknak is kötelező 

lesz a bevételükről online adatokat szolgáltatni a NAV-nak. Mint ahogy a 2013-as 

intézkedésnek, ennek is az ellenőrzés hatékonyabbá tétele, és ezen keresztül az adócsalás 

csökkentése, és ezzel az adóbevételek növelése a célja. Varga Mihály nemzetgazdasági 

miniszter szerint más tényezők mellett az online pénztárgépek bevezetésének hatásával volt 

magyarázható az, hogy 2014 első félévében a kiskereskedők 106 milliárd forinttal több áfát 

fizettek be a költségvetésbe, mint a megelőző év azonos időszakában. 

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 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. 

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 
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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 jövedelemeltitkolást vagy Uber-esnek mennek1, 

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. 

A Nyitott modell a paraméterek megadása után kiszámítja az intézkedéshez kapcsolódó 

kormányzati, illetve társadalmi egyenlegét. 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. 

                                                      
1 A tanulmány készítése idején (2016 nyaráig) a taxisok választhatták az Uber-esként való taxizást is. 

Ezt a jövedelemeltitkolás növeléséhez hasonló eredményre vezető reakcióként kezeltük. 
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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 lenne. Bár a be nem 

vallott árbevétel aránya mindössze 10%, az elcsalt adó az összes befizetendő adó (13 milliárd 

forint) 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) jár, mint 

a mérsékelt, vagy magas fokú jövedelemeltitkolással jellemezhető állapotok. Az E3. példa 

esetében feltételeztük, hogy a taxisoknak csupán 20%-a vallja be a teljes jövedelmét. Az összes 

adóbevétel ekkor jóval alacsonyabb (5,2 milliárd forint) a jövedelemeltitkolás 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: 
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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 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 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 csökkenne, az elcsalt adó mértéke 

pedig 88%-ra nőne, melyek eredményeképpen mind a kormányzat, mind a teljes társadalom 

szempontjából negatív lenne az egyenleg. 

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/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 nőne, mely sem a kormányzati 

támogatást, sem a taxisok egyéni költségeit 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 
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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 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 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 

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 kismértékben tudja csökkenteni a 

jövedelemeltitkolást, miközben társadalmi szinten az ellenőrzési költségek növekedésével jár.  
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Bevezetés 

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

kötelező lesz az online pénztárgépek használata. A taxis piac azonban olyan sajátos 

tulajdonságokkal rendelkezik (pl. a szabályozás, a szerveződés, és az adózási gyakorlat terén), 

amelyek nehezen előrejelezhetővé teszik egy ilyen változtatás hatásait. Vizsgálatunk során 

arra keressük a választ, hogy milyen lehetséges hatásai lehetnek az online pénztárgépek 

kötelezővé tételének a taxis piacon, különös tekintettel a társadalmi jólét és az adóeltitkolás 

szintjének változására. Tanulmányunk célja, hogy elemezze a kormányzati intézkedés várható 

piaci hatásait, és ezzel szempontokat adjon a kormányzat számára egy megalapozott 

hatásvizsgálat elkészítéséhez. 

A hatások elemzéséhez elengedhetetlen, hogy pontosan felmérjük a kiindulási helyzetet. Ezért 

elemzésünk első felében röviden áttekintjük a taxis piac közgazdaságtani sajátosságait, majd 

ismertetjük az új magyarországi szabályozást. Ezt követően bemutatjuk, hogy hogyan 

működik a magyar taxipiac a gyakorlatban, kiemelve az online pénztárgépek bevezetése 

szempontjából releváns jellemzőket.  

Az elemzés második felében kísérletet teszünk az intézkedés lehetséges hatásainak becslésére. 

Összefoglaljuk az online pénztárgépekkel kapcsolatos eddigi tapasztalatokat, majd rövid 

betekintést nyújtunk az adózási magatartás szakirodalmába. Ennek segítségével 

megpróbáljuk meghatározni, hogy az intézkedés nyomán a piaci szereplők (taxisok) milyen 

reakcióira lehet számítani. Az elemzésnek korlátot állít, hogy a taxis piacról csak kis 

mennyiségű tényadat áll rendelkezésre, továbbá elemzésünk nem foglal magában empirikus 

kutatást, és más korábbi empirikus kutatás sem létezik, amelyre támaszkodhatnánk. Ezért 

csupán illusztratív modelleket vázolunk fel, amelyekben különböző feltételezésekkel élünk a 

piaci szereplők csoportjaival és várható viselkedésükkel kapcsolatban. Ezek alapján 

következtetünk a lehetséges makroszintű hatásokra. Arra azonban nincs információnk, hogy 

a különböző szereplők milyen arányban vannak jelen a piacon és mekkora a különböző 

reakciók bekövetkezési valószínűsége. 

A mellékelt ún. „Nyitott modell” egy olyan eszköz, melynek segítségével a Felhasználó 

szabadon változtathatja a megadott paramétereket, és meg tudja vizsgálni az intézkedés 

hatásait olyan forgatókönyvek esetén, amelyeket valószínűnek tart. A modell online 

pénztárgépek bevezetése utáni időszakra vonatkozó része megadja, hogy egy-egy, a 

Felhasználó által megadott forgatókönyv esetén mekkora lehet az érintett taxisok összes 

bevallott árbevétele, ez alapján mennyi adót fizetnének, illetve hogy ez milyen változást 

jelentene a jelenlegi állapothoz képest. Ezen kívül megkapható a modellből az intézkedéshez 

kapcsolódó kormányzati kiadások és bevételek egyenlege, illetve a társadalmi egyenleg is. 

Minden forgatókönyvre kiszámítjuk a be nem vallott árbevétel, illetve az elcsalt adó arányát 

is. A Nyitott modell működésének bemutatására dolgoztuk ki modell példáinkat, melyek az 

ismereteinknek megfelelő feltevések alapján ideáltipikus helyzeteket mutatnak be a 

szabályozás előtti és utáni állapotokra vonatkozóan. 
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Mint említettük, az általunk bemutatott modellek csupán gondolatkísérletek, mivel nem 

állnak rendelkezésre olyan adatok, amelyek alapján a piaci szereplők egyes csoportjainak 

súlyára, illetve ezek várható viselkedésének valószínűségére következtetni lehetne. Arra 

azonban alkalmasak ezek a számítások, hogy nagyságrendi becslést adjanak a számszerű 

hatásokra, valamint hogy bemutassák, hogy milyen hatásokkal kellene számolni és mennyire 

kiszámíthatóak az intézkedés következményei. 

1. A felhasznált források 

A tanulmány elkészítéséhez feldolgoztuk a taxipiac illetve az adózási magatartás és 

adóellenőrzés közgazdasági szakirodalmát. A taxis szabályozás nemzetközi irodalmának 

leginkább releváns művei Dempsey 1996-os2 és Bekken 2005-ös3 tanulmánya. Mivel még nincs 

négy éve, hogy a magyar szabályozás átalakítását megkezdő személyszállítási törvény hatály-

ba lépett, a téma naprakész magyar irodalma igen kevés műből áll. Ezek közül leginkább Réti 

Pál 2014-es tanulmányára4 támaszkodtunk. Ezen kívül közgazdasági szakdolgozatok5 és 

Tudományos Diákköri Konferenciára készült közgazdaságtudományi dolgozatok6 is hasznos 

szempontokkal gazdagították az elemzést. Az adózási magatartás szakirodalma ezzel 

szemben igen terjedelmes, ebben a témában Semjén András 2015-ös összefoglaló tanulmányát7 

használtuk kiindulópontul. Az adóellenőrzés társadalmi optimalizálását Semjén András, 

Szántó Zoltán és Tóth István János tanulmánya8 alapján mutatjuk be. 

A szakirodalmon kívül nagyrészt interjúkra támaszkodunk, mivel a taxis piac működéséről 

nem állnak rendelkezésre nyilvános adatok9. Az interjúkat anonimizálva használjuk fel a 

tanulmányban, a következő módon hivatkozva: az interjúalanyok közül hárman a taxipiac 

jellemzőire nagyobb rálátással rendelkeznek, őket „Szakértő 1”-nek, „Szakértő 2”-nek, illetve 

„Szakértő 3”-nak nevezzük. Négy olyan személlyel készítettünk interjút, akik jelenleg teljes 

állásban taxisofőrként dolgoznak. Közülük ketten hosszabban, részletesebben is beszéltek a 

                                                      
2 Dempsey, Paul Stephen (1996): Taxi Industry Regulation, Deregulation, and Rereglation: The Paradox 

of Market Failure. Transportation Law Journal, Vol. 24, Issue 1, pp. 73-120. 
3 Bekken, Jon-Terje (2005): Experiences with regulatory changes of the taxi industry. 9th Conference on 

Competition and Ownership in Land Transport 
4 Réti Pál (2014): Szabályozóalku szabadpiaci környezetben: a budapesti taxipiac. Műhelytanulmány, 

MT-DP – 2014/21, MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Közgazdaság-

tudományi Intézet. 
5 Firon Fanni (2014): Szabályozás a budapesti taxi szolgáltatások piacán. MA szakdolgozat, Budapesti 

Corvinus Egyetem; Damjanovics Bence (2015): Az Uber Hungary Kft. budapesti működésének 

elemzése. BA szakdolgozat, Budapesti Corvinus Egyetem 
6 Németh Krisztián (2014): Szimulált válaszreakciók a taxipiaci szabályozásra. Tudományos Diákköri 

Dolgozat, Budapesti Corvinus Egyetem 
7 Semjén András (2015): Az adózói magatartás magyarázatai. A 2008 után született nemzetközi és a 

magyar irodalom áttekintése. MTA KRTK KTI, Budapest 
8 Semjén András, Szántó Zoltán és Tóth István János (2001): Adócsalás és adóigazgatás. Mikroökonómiai 

modellek és empirikus elemzések a rejtett gazdaságról. Magyar Tudományos Akadémia 

Közgazdaságtudományi Kutatóközpont, Budapest 
9 Réti (2014) 
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munkájuk körülményeiről, rájuk „Taxis mélyinterjú 1” és „Taxis mélyinterjú 2” néven 

hivatkozunk. A másik két taxisofőrt előzetes megbeszélés nélkül, az utcán szólítottuk meg, 

őket a „Taxis 3” és „Taxis 4” névvel jelöljük. Rajtuk kívül készítettünk interjút egy korábbi 

Uber autós partnerrel, akire „Volt Uber partner” néven hivatkozunk. 

Mindezek mellett feldolgoztuk a vonatkozó jogszabályokat, és felhasználtuk az utóbbi másfél 

év releváns újságcikkeit is. 

2. A magyar taxis piac 

A következőkben áttekintést nyújtunk a taxis piacról, és arról gazdasági környezetről, melyet 

az online pénztárgépek használatának kötelezővé tétele érinteni fog. A rövid elméleti 

bevezetőt a jogszabályi háttér bemutatása követi. Ennek során ismertetjük a 2015-ben hatályba 

lépett országos taxirendelet10 azon rendelkezéseit, amelyek az elemzés szempontjából 

relevánsak, majd kitérünk a budapesti rendeletre és a vidéki szabályozás néhány jellemzőjére 

is. Végül a taxis piac gyakorlati működésének fontosabb aspektusait mutatjuk be. 

2.1. Közgazdaságtani elméleti háttér 

A taxis piac két jól elkülöníthető szegmensre bontható: az utcán (leintéssel vagy taxiállomáson) 

„fogott” taxik, illetve a telefonon (vagy online) rendelt taxik szegmensére11. A taxipiac 

szabályozásának irodalma általában az utcai szegmenssel foglalkozik12, mivel itt 

egyértelműen megfigyelhető, hogy a szabályozatlan piac kudarcot vall – a közgazdaságtan 

története során ez volt az egyik először megfigyelt, a piaci kudarc13 fogalmával leírt piac14.  

A szabad verseny feltételei közül itt sok minden adott, hiszen sok kis szereplő alkotja mind a 

keresleti, mind a kínálati oldalt, alacsonyak a belépési korlátok, a kereslet egyszerűen 

felmérhető és könnyű hozzá alkalmazkodni, valamint minden utazásnál van lehetőség szabad 

áralkura15. Azonban figyelembe kell venni a piac sajátos működését: az utas általában leinti az 

első szabad taxit, amely arra jár, és azzal fog utazni. A tökéletlen informáltság egy szélsőséges 

példája ez, ahol a fogyasztó nem a szolgáltatás minősége (pl. az autó mérete, tisztasága, a sofőr 

stílusa) vagy ára alapján választ, hanem egyedül azt veszi figyelembe, hogy mennyi idő alatt 

tud taxit fogni16. Azok az utasok ugyanis, akik hajlandóak több időt szánni az utazásra (illetve 

                                                      
10 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti 

személyszállításról 
11 Bekken (2005) 
12 Réti (2014) 
13 A piaci kudarcnak nevezzük azokat a jelenségeket, amik akadályozzák a jóléti közgazdaságtan első 

tétele feltételeinek teljesülését (Kertész, 2009). Ez azzal jár, hogy az adott piacon a piaci mechanizmusok 

nem vezetnek társadalmilag optimális egyensúlyhoz. 
14 Réti (2014) 
15 Réti (2014) 
16 Réti (2014) 
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a keresésre), hogy cserébe olcsóbban utazhassanak, inkább a tömegközlekedést választják a 

taxi helyett17. Emiatt a taxipiac utcai szegmensén nincs sem minőségi-, sem árverseny. 

Szabályozatlan környezetben az utcai piac azon jellemzői, amelyek elősegíthetnék a szabad 

versenyt, pont hogy a piaci kudarcot erősítik. Az ügyletek alkalmával egyenként megkötött 

áralku árverseny hiányában azt eredményezi, hogy nem alakul ki egyensúlyi tarifa, hanem az 

ár két szélsőérték – a taxis önköltsége és az utas rezervációs ára18 – között fog váltakozni19. 

Hogy ezek közül melyik érvényesül, az attól függ, hogy az adott helyzetben épp a sofőr vagy 

az utas kiszolgáltatottabb a másiknak. Például esős időben, késő éjjel, vagy ha sietnie kell, 

akkor az utas valószínűleg hajlandó kifizetni az útért a legmagasabb árat, amit még elvisel. A 

taxis alkupozícióját gyengítő tényező lehet, ha például rossz anyagi helyzetben van, kicsi az 

utasforgalom az adott napszakban, vagy ha versenyezni kell a többi taxissal az utasért. 

A piacra való könnyű belépés, minőségi verseny nélkül, az utcai szegmens esetében azt 

okozza, hogy megnő a kínálati oldal szereplőinek száma, és romlik a szolgáltatás minősége. 

Ebből következően az árak is megemelkednek, hiszen ha ugyanakkora keresleten több taxis 

osztozik, akkor kevesebb fuvarból kell megkeresni a szükséges jövedelmüket. A taxik számá-

nak növekedése ezen kívül terheli a közlekedési hálózatot és növeli a légszennyezést, ami szin-

tén csökkenti a jólétet. A taxiállomások (drosztok) esetében általában verseny keletkezik a for-

galmasabb pontokon található helyekért, ami szabályozás nélkül enyhébb esetben piactorzító 

íratlan szabályokat (pl. a taxik érkezési sorrendben vehetik fel az utasokat20), komolyabb 

esetben pedig akár a maffia megjelenését is eredményezheti – ez utóbbi főleg a központi vasút-

állomásokon, illetve a reptereken lévő taxiállomások esetében jelenthet komoly problémát21. 

A telefonon vagy interneten rendelt taxik szegmense nagyban különbözik az utcaitól. Az utas 

választhat, hogy melyik taxitársaságtól rendel fuvart, és megteheti, hogy rossz tapasztalat 

esetén többet nem tér vissza az adott társasághoz – tehát ebben a szegmensben van minőségi 

verseny. Az egy céghez tartozó taxik általában egységes tarifával dolgoznak, ezért az utas 

tisztában van az árral a rendelés pillanatában, és eldöntheti, hogy elfogadja-e vagy sem – tehát 

van árverseny is. Az előrendelt taxik esetében az okozhat problémát, hogy a piacra való 

belépés korlátja alacsony, a kilépésé azonban sok esetben magas (pl. a más képzettséggel nem 

rendelkező taxisok esetében). Ezért a piac bezáródó versenypiaccá válhat22, ahol hiába csökken 

az ár, nem alakul ki egyensúly. Negatív árspirál alakulhat ki, aminek következtében a taxisok 

jövedelme csökken, mégsem tudnak kilépni a piacról. Ez mikroszinten önkizsákmányoláshoz 

és minőségomláshoz, makroszinten pedig a jólét csökkenéséhez vezethet. 

                                                      
17 Dempsey (1996) 
18 A rezervációs ár az a legmagasabb ár, amit az utas még hajlandó kifizetni. 
19 Réti (2014) 
20 Dempsey (1996) 
21 Firon (2014), Réti (2014) 
22 Bara (1999) 
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Európában jellemzően háromféle szabályzási eszközt alkalmaznak a piaci kudarcok kiküszö-

bölésére. Az első az indirekt belépési korlátok alkalmazása. Ez esetben csak engedéllyel lehet 

taxizni, és az engedélyek kiadását feltételekhez kötik (pl. a taxival vagy a sofőrrel szembeni 

minőségi elvárásokhoz). Ez Európa legtöbb nagyvárosára jellemző23. A második eszköz a 

direkt belépési korlát, azaz a kiadható taxiengedélyek számának korlátozása (alkalmazzák 

például Németországban és Franciaországban)24. A harmadik típus az árszabályozás, ami 

jelentheti minimum és/vagy maximum árak, illetve hatóságilag rögzített ár meghatározását. 

Rögzített árakkal dolgoznak például az osztrák és a német taxisok, az ármaximum 

alkalmazása azonban elterjedt egész Nyugat-Európában25. Általánosnak mondható továbbá a 

taxiállomások használatának szabályzása is. 

2.2. Szabályozási háttér 

A következőkben áttekintjük a Magyarországon érvényes taxipiaci szabályozást a 

személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény, valamint a 

személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) 

Korm. rendelet alapján. Az alfejezet második felében külön kitérünk a budapesti szabályozás-

ra, melyet a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgálta-

tást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének 

és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. (IV. 

18.) Főv. Kgy. rendelet szabályoz. Majd röviden szót ejtünk a vidéki szabályozásról is, ezt 

azonban, mivel a későbbiek során nem lesz rá szükségünk, mélységében nem vizsgáljuk. 

2.2.1. Az országos szabályozás 

A 2012. évi XLI. törvény 12. paragrafusa vonatkozik a díj ellenében történő személygépkocsis 

közúti személyszállításra. Ez rögzíti, hogy ilyen szolgáltatás csak személygépkocsis személy-

szállító szolgáltatásként vagy személytaxi-szolgáltatásként végezhető. E szolgáltatások 

nyújtásának általános feltételeit kormányrendelet határozza meg, de a települési 

önkormányzatok rendelkezhetnek a taxiállomások használatáról, illetve a taxisokkal szemben 

bizonyos részleteket illetően további feltételeket támaszthatnak26. A személyszállítási törvény 

tehát alapvetően csak egy keretet nyújt (még az említett személyszállító szolgáltatásokat sem 

definiálja), a konkrét részleteket a vonatkozó 176/2015. kormányrendelet (a továbbiakban 

Kormányrendelet) és az egyes önkormányzati rendeletek határozzák meg. 

A személygépkocsis személyszállító szolgáltatás szabályozását csak röviden mutatjuk be, 

mivel közvetlenül nem tárgya vizsgálatunknak, de lényeges lesz a taxipiacot érő fenyegetések 

kifejtésénél. A Kormányrendelet szerint személygépkocsis személyszállító szolgáltatásnak 

minősül az olyan személyszállító tevékenység, amely más szolgáltatás részeként vagy ahhoz 

                                                      
23 Bekken (2005) 
24 Bekken (2005) 
25 Bekken (2005) 
26 2012. évi XLI. tv. 12. § 
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kapcsolódóan működik27. A főszolgáltatás idegenforgalmi, sport, kulturális, oktatási vagy 

rendezvényszervezési tevékenység, illetve más típusú személyszállítás lehet28. A 

személygépkocsis személyszállító szolgáltatást végezheti a főszolgáltatást nyújtó cég vagy 

külön vállalkozás, de ez utóbbi esetben külön, előzetesen megkötött szerződés alapján történik 

a személyszállítás29. Tehát a szolgáltatás körülményei és ára nem csak az utas és a szolgáltató 

megegyezésétől függ, hanem a döntésnek mindig részese a főszolgáltatást végző vállalat is, 

illetve a fuvardíjat is ő számolja fel az utasnak. 

A személytaxi-szolgáltatás esetében a – személygépkocsival végzett – személyszállítás maga 

a fő szolgáltatás30. Az országos szabályozás a 2.1. pontban felsorolt szabályzási eszközök közül 

az indirekt belépési korlátokat alkalmazza: a taxizás tevékenységi engedélyhez kötött31. Az 

engedély megszerzéséhez a következő feltételeknek kell megfelelni. A kérvényező vállalkozás 

szakmai vezetőjének rendelkeznie kell személytaxis vállalkozói képesítéssel, és igazolnia kell 

személyes megbízhatóságát. A vállalkozásnak nem lehet köztartozása, és rendelkeznie kell 

vagyoni biztosítékkal vagy felelősségbiztosítással32, illetve a feltételeknek megfelelő 

személygépkocsival és sofőrrel33. 

A feltételeknek megfelelő gépkocsi rendelkezik sárga rendszámmal34, taxaméterrel és 

szabadjelzővel. Az autón fel kell tüntetni a tevékenységi engedély sorszámát és a 

viteldíjtáblázatot. Ezen kívül a taxikra az általánosnál szigorúbb műszaki feltételek 

vonatkoznak. A követelmények biztonsági (pl. a biztonsági övek száma, légzsák, ABS) és 

környezetvédelmi előírásokat tartalmaznak, valamint rendelkeznek az autó koráról is35.  

Személyszállító jogosítvány annak a személynek adható, akinek legalább két éves „B” 

kategóriás jogosítványa van és rendelkezik PÁV II. minősítéssel, valamint betöltötte a 21. 

életévét, és személyszállítói képesítést szerzett36. A képesítés megszerzése után ötévente 

továbbképzésen kell részt venni37. 

Annak a vállalkozásnak, amely a feltételeknek megfelel, a közlekedési hatóság tevékenységi 

engedélyt állít ki. Az engedély egy meghatározott működési területre szól, ami lehet egy vagy 

több meghatározott település területe, illetve egy vagy több megye területe (ebben az esetben 

megjelölhetők olyan „kivétel” települések, melyek nem képezik a működési terület részét). Ha 

az engedélykérelem olyan területre (is) szól, ahol helyi önkormányzati rendelet is szabályozza 

                                                      
27 Korm. r. 2. § 6. pont 
28 Korm. r. 22. § (2) 
29 Korm. r. 22. § (4) 
30 Korm. r. 2. § 7. pont 
31 Korm. r. 4.§ (1) 
32 Korm. r. 8. § (1) 
33 Korm. r. 5. § (2) 
34 Korm. r. 4. § (5) 
35 Korm. r. 3. melléklet  
36 Korm. r. 14. § (4) 
37 Korm. r. 11. § 
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a személytaxi-szolgáltatási tevékenységet, akkor a vállalkozásnak azt is igazolnia kell, hogy 

megfelel a helyi szabályozásnak is. A működési területen kívül a vállalkozás autói kizárólag 

írásbeli előrendelés alapján, a működési területen lévő úti céllal vehetnek fel utast38. A 

működési terület szigorú szabályozása lehetővé – és szükségessé – teszi, hogy az egyes 

településeken külön vizsgáljuk a taxis piacot. 

A tevékenységi engedély öt évre szól, ennek letelte után kérelmezni kell a meghosszabbítást. 

Az engedély mellett a közlekedési hatóság a vállalkozáshoz tartozó autókra 

engedélykivonatot állít ki (amely csak egyféle lehet, azaz vagy személygépkocsis 

személyszállító szolgáltatásra, vagy személytaxi-szolgáltatásra szól)39. 

Taxiszolgáltatást végző vállalkozás fuvarszervező, utazásközvetítő feladatok ellátására 

fenntarthat saját diszpécserszolgálatot, vagy szerződhet más, diszpécserszolgálatot 

működtető céggel. A diszpécserszolgálat csak érvényes tevékenységi engedéllyel rendelkező 

vállalkozás számára végezhet közvetítő szolgálatot40. Önálló diszpécserszolgálat (tehát olyan 

vállalkozás, amely nem végez személyszállítást, csak szervezést, közvetítést) működtetése a 

taxis vállalkozásokhoz hasonlóan engedélyhez kötött41. 

A Kormányrendeletben foglaltak betartását a közlekedési hatóság, a helyi önkormányzat 

közlekedés-szervezője (Budapesten a Fővárosi Önkormányzat közlekedés-szervezője illetve a 

Rendészeti Igazgatóság vezetője), valamint a fogyasztóvédelmi hatóság is ellenőrzi. Az 

előírások megsértése esetén az ellenőrző szervek feljelentést tehetnek, vagy a hatáskörükbe 

tartozóan lefolytathatják a szabálysértési vagy közigazgatási eljárást. A vállalkozás 

tevékenységi engedélyét felfüggeszthetik, vagy kezdeményezhetik annak visszavonását42.  

A Kormányrendelet külön is rögzíti, hogy a leírt rendelkezések érvényesek az 

infokommunikációs eszközön megrendelt személyszállítási szolgáltatásokra is43. 

2.2.2. A budapesti szabályozás 

Budapest közigazgatási területére csak abban az esetben adható ki taxiengedély, ha a 

kérelmező vállalkozás megfelel nem csak az országos, hanem a Fővárosi Önkormányzat 

rendelkezéseinek is. Ezeket a 31/2013 (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban Főv. Kgy. r.) 

tartalmazza. A fővárosi szabályozás négy fő területre terjed ki: a taxik kinézetére és műszaki 

jellemzőire, a diszpécserszolgálatok működési feltételeire, a taxiállomások létesítésére és 

igénybevételére, valamint a viteldíjak képzésére és mértékére. Ezek közül azokat a 

rendelkezéseket ismertetjük, amelyek kifejezetten a taxiszolgáltatást nyújtó vállalkozásokra 

                                                      
38 Korm. r. 4. § 
39 Korm. r. 12. § (4) 
40 Korm. r. 16. § 
41 Korm. r. 17. § (8) 
42 Korm. r. 24. § 
43 Korm. r. 19. § (1) 
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illetve a diszpécserszolgálatokra vonatkoznak, illetve amelyek szigorítást jelentenek a 

Kormányrendeletben leírtakhoz képest. 

A Főv. Kgy. rendelet szigorúan szabályozza a taxik külső megjelenését. A gépkocsit 

meghatározott árnyalatú sárga színre kell fóliázni, és a Kormányrendeletben foglalt elemeken 

kívül további kötelező látványelemeket (pl. „Minősített budapesti taxi” felirat, pepita sáv) kell 

rajta elhelyezni. Ezeken és a kisszámú opcionálisan megjeleníthető elemen kívül (pl. a 

fuvarszervező logója és telefonszáma) más látványelem nem alkalmazható44. A Főv. Kgy. 

rendelet rendelkezik a gépkocsi belsejében elhelyezendő információs elemekről (pl. az utas 

jogairól szóló, valamint a panaszbejelentésről szóló tájékoztatók45), illetve a szabadjelző 

kinézetéről is46. A Főv. Kgy. rendelet továbbá kimondja, hogy az üzemeltető felelőssége, hogy 

a taxi megjelenése esztétikus és tiszta legyen47. A budapesti taxiknak a Korm. rendeletben 

foglaltaknál szigorúbb műszaki feltételeknek kell megfelelniük (pl. méret tekintetében). Ezen 

kívül az autót fel kell szerelni bankkártyaterminállal, illetve tilos a taxiban dohányozni (és erre 

figyelemfelhívást is el kell helyezni az utastérben)48. 

A diszpécserszolgálatok kötelesek egész napos szolgáltatást nyújtani, amely a megrendelése-

ket elektronikusan rögzíti és továbbítja a taxiknak. A címkiadó rendszernek kapcsolatban kell 

állnia a szolgálat valamennyi dolgozó taxijával, ehhez az autókban a kapcsolat fenntartására 

és kétirányú adatkommunikációra alkalmas eszközöket (pl. táblagépet vagy okostelefont) kell 

tartani. Beérkező megrendelés esetén a rendszer emberi beavatkozás nélkül választja ki azt a 

szabad taxit, amelyik a fuvar felvételére a legkedvezőbb pozícióban van (ezt csendes cím-

kiadásnak nevezik, a korábban elterjedt rádiós megoldással való ellentétét hangsúlyozva49).  

A Főv. Kgy. rendelet alapján a taxiállomásokat a Budapest Közút Zrt. üzemelteti50, azok 

igénybevételéhez taxiállomás-használati hozzájárulásra van szükség. A hozzájárulást a 

Budapest Közút Zrt. rendszámra szólóan adja ki abban az esetben, ha a kérelmező vállalkozás 

és az érintett gépkocsi is megfelel a Kormányrendeletben és a Főv. Kgy. rendeletben 

foglaltaknak51 – a hozzájárulás kiváltása azonban minden taxis számára kötelező, anélkül nem 

kaphatnak tevékenységi engedélyt52. A drosztok használata továbbá éves díjhoz kötött53, amit 

így minden budapesti taxisnak fizetnie kell. Aki a Főv. Kgy. rendeletben foglaltaktól eltérően 

                                                      
44 Főv. Kgy. r. 1. és 2. melléklet 
45 Főv. Kgy. r. 1. melléklet 
46 Főv. Kgy. r. 3.§ (2)-(3) 
47 Főv. Kgy. r. 3. § (5) 
48 Főv. Kgy. r. 3. § 
49 Taxis mélyinterjú 1 
50 Főv. Kgy. r. 9. § (1) 
51 Főv. Kgy. r. 11. § 
52 Főv. Kgy. r. 3. § (15) 
53 Főv. Kgy. r. 12. § (8) 
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végez személytaxi-szolgáltatást, vagy a droszthasználatra vonatkozó előírásokat megsérti, 

attól a Budapest Közút Zrt. a taxiállomás-használati hozzájárulást visszavonja54. 

A viteldíjat a taxaméter az alapdíjból, a távolságarányos díjból és az időarányos díjból képezi. 

Az alapdíjat a szolgáltatás megkezdésekor számítják fel. Az út további részén egy adott 

sebességhatár felett haladva a távolsággal, alatta pedig az idővel arányos díj növekszik. A 

fuvar végén a három díj összege fizetendő, más díjtétel nem kerülhet felszámolásra. A 

megrendelésre érkező taxi az előre meghatározott időpontban, a megrendelés helyszínén, 

elindítja a taxiórát akkor is, ha az utas még nem szállt be az autóba55. 

A Főv. Kgy. rendelet megállapítja az egységdíjak kötelező mértékét: az alapdíj 450 Ft, a 

távolsággal arányos díj 280 Ft/km, az idővel arányos díj pedig 70 Ft/perc56. Tehát a budapesti 

szabályozás az országosan is alkalmazott indirekt belépési korlátokon túl hatóságilag rögzített 

árakat is alkalmaz. A rendszerváltás óta többször felmerült a direkt belépési korlát – a 

taxiengedélyek számának korlátozása – alkalmazásának ötlete is, ezt azonban eddig minden 

alkalommal elvetették57. 

2.2.3. A taxis tevékenység szabályozása vidéken 

A 2012. évi XLI. törvény adta mozgásteret a vidéki városok önkormányzatai változó 

mértékben használják ki. Általánosan elterjedt, hogy a taxiállomások használatát 

szabályozzák és engedélyhez kötik58. Van, ahol korlátozzák a kiadható drosztengedélyek 

számát, például Pécsett a droszthelyek számával megegyező59, Győrben a helyek számánál 

2,7-szer több engedély adható ki60.  

Több városban érvényes hatósági ármaximum van érvényben, például Miskolcon és Szegeden 

(a budapesti szabályozáshoz hasonlóan e városokban is alapdíjból, távolságarányos- illetve 

időarányos díjból képzik a viteldíjat). Miskolcon az alapdíj maximális értéke 300 Ft, a 

távolsággal arányos egységdíj 240 Ft/km, az idővel arányos egységdíj pedig 60 Ft/perc lehet61. 

Szegeden tértől és időtől függően többféle tarifa alkalmazandó, de ezek közül a 

legalacsonyabb esetén a legmagasabb alapdíj 600 Ft, a távolságarányos egységdíj 400 Ft/km, 

az időarányos egységdíj 100 Ft/perc lehet62.  

                                                      
54 Főv. Kgy. r. 13. § (4) 
55 Főv. Kgy. r. 15. § 
56 Főv. Kgy. r. 16. § (1) 
57 Réti (2014) 
58 Szakértő 1 
59 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (X. 15.) önkormányzati rendelete a 

közterületek használatáról, 11. § (4) 
60 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2004. (III. 5.) önkormányzati rendelete a 

közterület-használat szabályairól, 13/A. § (2a) 
61 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 14/1999. (V. 10.) számú rendelete a személytaxi 

szolgáltatás díjának legmagasabb hatósági áráról (ármegállapításáról), 6. § (1) 
62 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 39/1999. (VII. 28.) Kgy. rendelete a személytaxi-szolgáltatás 

legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről, 6. § (1) 
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A taxik kinézetének szabályozására is van példa vidéken, ha elvétve is: Hódmezővásárhelyen 

is a budapestiekhez hasonló sárga taxik üzemelnek. A hódmezővásárhelyi taxirendelet 

vonatkozó 2. számú melléklete egészen pontosan követi a budapesti rendelkezéseket. 

Megegyezik az alkalmazandó sárga és fekete színek színkódja, a betűkészlet, és az ablakok 

alatti pepita sáv, illetve az árak feltüntetése is (a konkrét árak persze különbözhetnek)63. 

Hódmezővásárhelyen továbbá csak érvényes taxiállomás-használati engedély birtokában 

végezhető személytaxi-szolgáltatás64.  

A diszpécserszolgálatok tevékenységét érintő szigorú szabályozás a vidéki városokban nem 

jellemző. 

2.3. A magyar taxis piac működésének fontosabb jellemzői 

A következő alfejezetben a magyarországi taxipiac működésével foglalkozunk. Először 

bemutatjuk a kínálati oldal szerveződési sajátosságait, majd ismertetjük a taxik számára, 

forgalmára és bevételére vonatkozó becsléseket, illetve kitérünk az adózási gyakorlatra.  

2.3.1. A piac szereplői 

A taxipiac szolgáltatói oldalának szereplői a taxis vállalkozások és a fuvarszervezők (a 

jogszabályok szóhasználatában a diszpécserszolgálatok). Magyarországon nem jellemző, 

hogy a fuvarszervezők egyben taxis vállalkozásként is működjenek65, azaz saját flottát 

tartsanak fent, tehát a két csoport között gyakorlatilag nincs átfedés66.  

A taxis vállalkozások általában egyéni vállalkozók vagy egyszemélyes gazdasági társaságok. 

Ezek arányát Budapesten 65-70%-ra teszik67, míg vidéken ez a becslések szerint még 

magasabb, 80-90%68. A fennmaradó esetekben egy vállalkozás több autót üzemeltet, és a 

sofőröket alkalmazza (őket a taxis nyelvhasználatban „droidoknak” nevezik69). Budapesten 

elterjedt, hogy ha egy egyéni vállalkozó tevékenységi engedélyét visszavonják, akkor keres 

egy engedéllyel rendelkező vállalkozást, amely biztosíthatja az autója számára az érvényes 

                                                      
63 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának 19/2015. (IX. 15.) önkormányzati 

rendelete a taxiállomások létesítéséről, igénybevételének és használatának rendjéről, 2. sz. melléklet 
64 u.o. 4. § (1) 
65 Réti (2014), Szakértő 1 
66 Ez alól kivétel a budapesti Green Taxi, egy fiatal taxitársaság, amely több szempontból is egyedi üzleti 

modellel dolgozik. A Green Taxi 65 elektromos meghajtású autóból álló flottával rendelkezik, és ezeken 

kívül más taxival nem dolgoznak. Az összes sofőr alkalmazottként dolgozik a cégnek, és nem vehetnek 

fel más fuvart, csak amit a társaság közvetít nekik. Az autók nincsenek kiosztva a sofőröknek, mindig 

változik, hogy ki melyik taxit vezeti (Bucsky, 2016). Ezek szokatlan szabályok a fent leírt 

megszokásokhoz képest. A Green Taxi mérete és forgalma azonban, mint azt látni fogjuk, 

elhanyagolható a budapesti taxis piacon. Így egyelőre ez „csak” egy érdekes kezdeményezés, aminek 

egyedi jellemzőit az elemzésben nem fogjuk figyelembe venni. 
67 Szakértő 2 
68 Szakértő 3 
69 Szakértő 2 
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taxis műszakit és a sárga rendszámot, és ezen a vállalkozáson keresztül folytatja a taxizást. Bár 

a szerződés szerint a sofőr a vállalkozás alkalmazásában áll, akitől havi bért kap és aki fizeti 

utána a járulékokat, valójában sokszor csak a „rendszámot bérli”. Tehát az egyéni 

vállalkozásokhoz hasonlóan saját maga állja az üzemanyag és a karbantartás költségeit, és az 

árbevételt megtartja, miután kifizetett belőle a cégnek egy „bérleti díjnak” megfelelő összeget, 

illetve az utána fizetendő járulékok összegét (a szerződésben szereplő munkaórák alapján)70.  

Azokat a taxisokat, akik nem tartoznak fuvarszervezőhöz, „mezítlábasoknak” nevezik. A 

többség (Budapesten a taxisok kétharmada71, vidéken, főleg a nagyobb városokban akár 

90%-a72) azonban partnerségben áll valamelyik társasággal. Ez azt jelenti, hogy a taxis a 

társaság részére havi tagdíjat fizet, aki cserébe megrendeléseket közvetít felé. A közvetített 

fuvarokat az adott fuvarszervezőnél érvényes egységes áron teljesítik. A taxisoknak azonban 

emellett lehetnek olyan utasaik is, akik nem a társaságon keresztül rendelnek fuvart, hanem 

az utcán szállnak be, esetleg visszatérő (általában céges) ügyfelek. Ezekben az esetekben a 

taxisok alkalmazhatnak a fuvarszervezőétől eltérő tarifát (amennyiben ezt önkormányzati 

árszabályozás nem tiltja). A fuvarszervezők általában igyekeznek ellenőrizni, hogy a velük 

szerződött sofőrök tisztességesen dolgoznak és udvariasan viselkednek-e73, hiszen 

érdekükben áll jó hírnevet szerezni, illetve azt fenntartani. Az ellenőrzés a nagyobb 

társaságoknál főleg a számítógépes diszpécseralkalmazáson keresztül, illetve 

próbautazásokkal történik, míg a kisebbeknél bizalmi emberek („etikások”) segítségével74. 

2.3.2. A taxik forgalma és adózási gyakorlata 

A Magyarországon üzemelő taxik számát 9 ezerre becslik, ezek megoszlása a főváros és a 

vidék között nagyjából 60-40%75. A vidéki taxik fele a megyeszékhelyeken és a Balaton-parton 

fuvarozik, a számuk általában 100 és 200 között alakul egy-egy nagyvárosban76. A kisebb 

városokra, falvakra jellemző, hogy a taxisok csak nappal dolgoznak, éjjel legfeljebb akkor, ha 

valamilyen rendezvény miatt van kilátás fuvarra77. A becslések szerint vidéken 130-170 fuvart 

teljesít egy taxis egy hónapban78, egyenként kb. 1000-1500 forintért79. Ez alapján egy hónapban 

átlagosan 190 ezer forint körül van a taxisok bevétele, ami egy évre kivetítve 2 250 000 forint 

(az eltérések azonban nagyok lehetnek, az alsó becslésekkel számolva nagyjából 1 500 000, míg 

a felső értékek alapján 3 000 000 forint lehet az éves árbevétel, ami mindkét irányban több mint 

30%-os különbség). A nyugati országrészben a taxisoknak több lehetősége van ennél 

magasabb bevételt elérni, például az Ausztriából érkező „fogászat-turizmus” kihasználásával, 

                                                      
70 Szakértő 2 
71 Szakértő 1 
72 Szakértő 3 
73 Szakértő 2 
74 Szakértő 2 
75 Szakértő 1 
76 Szakértő 1 
77 Szakértő 3 
78 Szakértő 3 
79 Szakértő 2 
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vagy más, a határt átlépő fuvarok lebonyolításával80. Ennek mértékéről nem áll rendelkezésre 

semmilyen megalapozott becslés, vagy számítás. Az általunk megkérdezett szakértő legfeljebb 

4,5-6 millió forintra becsülte az ő éves bevételüket. 

Szakértői becslések szerint egy budapesti taxis 7-10 fuvart teljesít naponta81, és 25-26 napot 

dolgozik egy hónapban82. Ez alapján a havi átlagbevétel kb. 550 ezer forint, ami egy évben 

összesen 6 500 000 forint83. Ettől némileg különbözik az egyik taxisofőr interjúalany becslései 

alapján számolt eredményünk. Eszerint egy budapesti taxis átlagosan 2000 forintot keres egy 

óra alatt84. 8-12 órás munkanapokkal85 és évi 290 ledolgozott nappal86 számolva a becsült éves 

árbevétel 5 800 000 forint. 

Az egyéni vállalkozóként vagy egyszemélyes vállalkozásban taxizók döntő többsége alanyi 

általános forgalmiadó-mentes körbe tartozik, tehát a forgalma után nem fizet adót, a 

vállalkozás működésével kapcsolatos adófizetési kötelezettségét pedig a kisadózó 

vállalkozások tételes adójával (a továbbiakban kata) elégíti ki87. Mindkét lehetőséggel csak 

olyan adóalanyok élhetnek, akiknek az éves bevétele nem haladja meg a 6 millió forintot88. A 

kata (egy teljes állású kisadózó után, tehát a legtöbb taxis esetében) fixen havi 50 ezer forint 

adókötelezettséget jelent89. Ez egy évre 600 ezer forint, azaz a befizetett adónak el kell érnie a 

bevétel 10%-át (ha a bevétel nem éri el a felső határt, ez az arány növekszik). Továbbá egy 

évben összesen 50 ezer forint iparűzési adó fizetendő. 

Alanyi adómentesség esetén a vállalkozásnak nincs lehetősége az előzetesen felszámított adó 

visszaigénylésére90. Az áfatörvény azonban azt is kimondja, hogy az üzemanyagot és az 

autóalkatrészeket terhelő előzetes adó egyáltalán nem vonható le91. Mivel ezek alkotják egy 

taxit üzemeltető vállalkozás költségeinek döntő többségét, a taxisok akkor sem tudják 

visszaigényelni a költségeik áfatartalmát, ha nem választják az alanyi adómentességet. Ebben 

az esetben ugyanakkor a teljes bevétel után 27%-os mértékű adót kell fizetni92. Az áfatörvény 

azt sem teszi lehetővé, hogy a taxiszolgáltatást igénybe vevő utasok visszaigényeljék a fuvardíj 

esetleges áfatartalmát93. Ha visszaigényelhető lenne a fuvardíj áfája, ez a céges ügyfelek 

számára több mint negyedével csökkentené az árat, ezért bizonyos körülmények között a 

                                                      
80 Szakértő 1 
81 Szakértő 1 
82 Szakértő 2 
83 A számításokat lásd a 4.2. alfejezetben 
84 Taxis mélyinterjú 1 
85 Taxis 3 
86 Szakértő 1 és Taxis mélyinterjú 1 becslései alapján 
87 A megkérdezettek egybehangzó véleménye alapján 
88 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról, 8. § (6), 

valamint 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról (a továbbiakban ÁFA tv.), 188. § (2) 
89 2012. évi CXLVII. tv. 8. § 
90 ÁFA tv. 187. § (2) b) 
91 ÁFA tv. 124. § (1) a), b), c) 
92 ÁFA tv. 82. § (1) 
93 ÁFA tv. 124. § (2) d) 
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taxisoknak versenyelőnyt jelentene, ha áfát fizetnének. A jelenlegi szabályozás szerint azonban 

az áfakörbe való bekerülés a taxisok számára komoly hátránnyal jár. Emiatt a taxis 

vállalkozásoknak mindenképpen az alanyi adómentesség választása az érdeke, a feltételeknek 

való megfelelés fontos szempontjuk a működés során. 

2.4. A szabálytalan működés gyakorlata 

A magyar taxis piacra háromféle szabálytalanság jellemző: az engedély nélküli taxizás (i), a 

szabálytalan árazás (ii), illetve a bevétel eltitkolása (iii). Ezek egyes formái jelenleg a piac 

általános működésének részét képezik. A következőkben áttekintjük a jogszerűtlen taxizás 

elterjedt formáit, és kitérünk a 2014 ősze óta megoldatlan problémát jelentő internetes 

autómegosztó alkalmazásokra is. 

2.4.1. Szabálytalanságok a hagyományos taxizásban 

Engedély nélküli taxizás 

Egyes becslések szerint Budapesten az összes személytaxi-szolgáltatást nyújtó gazdasági 

szereplő egyharmada végezheti a tevékenységét a szükséges engedélyek nélkül94. Vidéken 

nehezebb engedély nélkül taxizni, mivel az emberek jobban ismerik egymást, mint a 

fővárosban95, illetve a kevésbé szigorúan szabályozott piac miatt a motiváció is kisebb. Az 

általunk megkérdezett egyik szakértő szerint a vidéki taxisok 10-15%-a működhet valamilyen 

engedélyezési hiányossággal96. 

Az engedély nélküli taxizás egyik jellemző formája, amikor valakinek felfüggesztik vagy 

visszavonják a tevékenységi engedélyét, mégis folytatja a taxizást. Ekkor az autó többé nem 

rendelkezik sárga rendszámmal, de a taxaméter a taxis vállalkozás tulajdona, tehát az 

engedély visszavonása után is a birtokában marad, továbbra is tudja használni. Így az utasok 

számára sokszor nem tűnik fel a különbség, főleg Budapesten, ahol egységes a taxik 

megjelenése. Igaz, hogy fehér rendszámos autón nem lehet „Minősített budapesti taxi” felirat, 

de sok utas nem veszi észre a hiányát97. 

A fővárosban sokszor engedély nélküli taxis tevékenységet valósítanak meg a 

sofőrszolgálatok98 is. Vidéken általában a taxitársaságok kínálnak sofőrszolgáltatást is99, 

Budapesten azonban a Főv. Kgy. rendelet hatályba lépése óta a hatóságilag rögzített árak miatt 

erre nincs lehetőség, ezért megjelentek az önálló sofőrszolgálatok. Ezek a taxiknál jóval lazább 

jogi környezetben, gyakorlatilag szabályozatlanul működnek. Abban az esetben, ha a sofőr az 

                                                      
94 Szakértő 2 
95 Szakértő 1 
96 Szakértő 3 
97 Szakértő 2 
98 A sofőrszolgáltatás során az ügyfelet, aki valamilyen oknál fogva nem kíván autót vezetni, a saját 

kocsijában szállítják el a célállomásra. 
99 Szakértő 3 
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autó tulajdonosán kívül más utasokat is szállít, taxiszolgáltatást nyújt, anélkül, hogy a 

szükséges engedélyek birtokában lenne100. 

Szabálytalan árazás és a „hiénák” 

A második jellegzetes szabálytalan működési gyakorlat a fuvardíj szabályokkal ellentétes 

módon történő számítása. Ez úgy valósítható meg, hogy a taxaméterben elhelyeznek egy erre 

szolgáló eszközt, aminek segítségével magasabb árat jelenítenek meg és kérnek el az utastól, 

mint a tarifák alapján számított fuvardíj (a műveletet a taxióra „pörgetésének” nevezik). Ezt 

általában olyan utasokkal szemben követik el, akik szemlátomást nem ismerősek a környéken, 

külföldiek101, esetleg idősek102.  

Budapesten a fuvarszervezőhöz nem tartozó taxisoknak egy csoportjára jellemző, hogy az 

utasokkal udvariatlanul viselkednek, agresszívek, és általában a hatósági rögzített áraknál 

magasabb díjat kérnek („pörgetik” a taxiórát). Őket a taxis nyelvhasználatban „hiénáknak” 

nevezik103. Velük kapcsolatban a másik gyakran felmerülő szabálytalanság, hogy a 

forgalmasabb helyeken (pl. a nagy pályaudvaroknál) lévő taxiállomásra nem engedik beállni 

azokat a taxikat, akik nem tartoznak közéjük104. 

A bevétel eltitkolása 

A bevétel eltitkolása elsősorban azokra a taxisokra jellemző, akiknek a bevétele meghaladja az 

évi 6 millió forintot. Ennek oka, hogy, mint már említettük, jelenleg mind az alanyi 

adómentesség, mind a kata esetében érvényes bevételhatár 6 millió forint. Ha tehát az évi 

6 millió forintnál több bevétellel rendelkező taxisok bevallják a teljes bevételüket, akkor 

megszűnik az alanyi áfamentességük – így 27%-os általános forgalmi adót kell fizetniük a 

teljes bevétel után –, illetve elvesztik a fix összegű adózás lehetőségét is105. Ezek komoly plusz 

terhek az alanyi áfamentes, katával adózó gyakorlathoz képest. Ezért vannak olyanok, akik az 

év utolsó egy-két hónapjában abbahagyják a taxizást, hogy a bevételük ne lépje át a határt, de 

a többség a bevétel 6 millió forint feletti részének eltitkolását választja106.  

Egyes becslések szerint ez a budapesti taxisoknak akár a 70%-át is érintheti, főleg azokat, akik 

népszerű taxitársasággal állnak szerződésben (ők ugyanis több fuvart kaphatnak, így 

magasabb bevételre tehetnek szert)107. A másik fontos érintett csoport a „hiénák”, akik a 

túlárazásokkal és a legforgalmasabb drosztok dominálásával érnek el magas bevételt, aminek 

a 6 millió forint feletti részét jellemzően eltitkolják108. Vidéken, mint láthattuk, nem jellemző, 

                                                      
100 Szakértő 2 
101 Taxis mélyinterjú 2 
102 Szakértő 1 
103 Szakértő 2 
104 Taxis 4 
105 A kata választása esetén 40%-os „büntetőadó” terheli a bevétel 6 millió forintot meghaladó részét. 
106 Taxis 3 
107 Szakértő 2 
108 Szakértő 2 
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hogy a taxisok éves bevétele átlépné a 6 millió forintot, tehát ez, az engedély nélküli taxizáshoz 

hasonlóan, inkább budapesti probléma109. 

A bevétel eltitkolása a „pörgetéshez” hasonlóan egy, a taxiórába helyezett eszköz segítségével 

lehetséges, amit „törlőnek” vagy „radírnak” szoktak nevezni. Ha az utas nem kér nyugtát 

vagy számlát, miután távozott, a taxis az eszköz segítségével ki tudja törölni a fuvar – és az 

azzal szerzett bevétel – nyomát a taxaméterből. A „törlőhöz” Budapesten könnyű 

hozzájutni110.  

Különösen elterjedt a bevételek törlése a taxaméterből a nem saját vállalkozásban taxizók 

(„droidok”) körében111. Jellemző gyakorlat, hogy a vállalat először bejelenti a sofőrt napi 8 órás 

állásba, majd miután megkapják a taxizáshoz szükséges engedélyeket, a szerződést 

módosítják, és napi 2-4 órára csökkentik a bejelentett munkaidőt. A cég – illetve valójában 

sokszor a taxisofőr – ebben az esetben a csökkentett munkaidőnek megfelelő járulékokat fizeti 

az államnak, de közben akár napi 12-14 órát is dolgozhat. Annak érdekében, hogy az 

adóhatóság ne szerezzen tudomást a szabálytalanságról, a bevételek nagy részét kitörlik a 

taxiórából112. Munkaidő-ellenőrzés a taxisok esetében gyakorlatilag nincs, így ezzel a 

szabálytalansággal kicsi a lebukás esélye113. Így fordulhat elő, hogy akár 4-5 taxit működtető 

cégek 6 millió forintnál kevesebb bevételt vallanak be, és alanyi adómentes körbe tartoznak114. 

Ezt összevetve azzal, hogy sok taxisnak egyéni vállalkozóként is problémát okoz a 

bevételhatár alatt maradás, láthatjuk, hogy ezekben az esetekben komoly mértékű 

bevételeltitkolásról és adócsalásról lehet szó. 

2.4.2. Szabálytalan taxizás internetes autómegosztó alkalmazások segítségével 

Magyarországon jelenleg két olyan internetes autómegosztó alkalmazás működik, amik rövid 

távú fuvarokat közvetítenek: az Uber és a Wundercar. Mindkettő csak Budapesten és 

közvetlen környékén érhető el. Mivel ezek az ún. „sharing economy” körébe tartozó, 

megosztáson alapuló szolgáltatások, elindulásukkor nem volt olyan jogszabályi keret, ami 

egyértelműen alkalmazandó lett volna rájuk. A 176/2015. Kormányrendelet a személyszállítási 

szolgáltatások szigorú meghatározásával, illetve a 19. paragrafussal, amelyben külön kitér 

arra, hogy a Kormányrendelet rendelkezéseit az infokommunikációs eszközön keresztül 

megrendelt fuvarra is alkalmazni kell, kísérletet tett arra, hogy megszüntesse a 

bizonytalanságot. Mindazonáltal mind az Uber, mind a Wundercar azon az állásponton van, 

hogy a szolgáltatásuk sofőrként, autós partnerként való használata nem minősül taxis 

tevékenységnek115. 

                                                      
109 Szakértő 3 
110 Taxis mélyinterjú 1 
111 Szakértő 2 
112 Taxis 4 
113 Szakértő 2 
114 Szakértő 2 
115 Origo (2016) 
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A két vállalkozás eltérő üzleti modellel működik. A Wundercarnak kimondott célja, hogy a 

sofőrök olyan útvonalak mentén szállítsanak utasokat, amit amúgy is megtennének (ebben a 

stoppolásra hasonlít), és hogy az utazás díja csak az út költségeit fedezze, profitot ne lehessen 

szerezni vele116. Tehát a Wundercar sofőrei a fuvarozást nem üzletszerűen végzik, ami 

indokolja, hogy ne vonatkozzon rá a taxis piac szabályozása117. Ehelyett a magyar 

jogrendszerből egyelőre még hiányzó telekocsi-szolgáltatás kategóriába kellene sorolni, a 

többi, hasonló üzleti modellt alkalmazó autómegosztóval együtt. (A Wundercar újítása 

hozzájuk képest, hogy míg a korábbi telekocsi alkalmazások általában helyközi utazásokkal 

foglalkoznak, addig a Wundercar egy városon belüliekkel.) Mindemellett, forrásaink szerint, 

aki akarja, ki tudja játszani a szabályokat úgy, hogy a Wundercar alkalmazását taxizásra 

használja118.  

Az Uber autós partnereként való működés azonban egyértelműen taxiszolgáltatási 

tevékenységet jelent. A fuvarozás módja közel azonos a fuvarszervezőhöz tartozó taxikéval: a 

sofőr bejelentkezik, amikor elérhető, a diszpécseralkalmazáson keresztül kap fuvarrendelést, 

azt teljesíti, majd vár a következőre. Gyakorlatilag az egyetlen jelentős különbség a 

címkiosztás módszere. Maga az Uber tehát a taxis tevékenységet végző autós partnerei 

számára közvetít fuvart, azaz diszpécserszolgáltatást nyújt.  

Taxisofőrként dolgozó interjúalanyaink egyetértettek abban, hogy az Uber budapesti 

megjelenése óta kevesebb fuvart kapnak egy hónapban. Az Uber egyik fontos újítása az 

utasokat a fuvarozókkal összekötő modern és felhasználóbarát alkalmazás119, aminek a 

segítségével teljesen átlátható az árazás, valamint az utas és a sofőr kölcsönösen értékelhetik 

egymást. Azonban az Uber nem tudna behozhatatlan versenyelőnyt szerezni a hagyományos 

budapesti taxikkal szemben, ha nem működne jogszerűtlenül, a szabályozás figyelmen kívül 

hagyásával. Tevékenységében komoly szerepe van mindhárom típusú szabálytalanságnak, 

amiket a 2.4.1. pontban kifejtettünk. 

Engedély nélküli tevékenység 

Az Uber nem követeli meg autós partnereitől, hogy rendelkezzenek a taxizáshoz szükséges, a 

Kormányrendeletben és a Főv. Kgy. rendeletben meghatározott engedélyekkel120. Az Uber 

sofőröknek ezért általában nincs személytaxis vállalkozói képesítésük illetve taxis 

jogosítványuk, valamint a személyszállításra használt autójuk nem rendelkezik érvényes taxis 

műszakival, ami a Kormányrendelet rendelkezéseinek megsértése. Továbbá nem alkalmazzák 

a taxik számára előírt egységes arculat elemeit, amivel megszegik a fővárosi rendeletben 

                                                      
116 Wundercar Terms & Conditions 
117 Szentkirályi – Stubnya (2015) 
118 Volt Uber partner 
119 Volt Uber partner 
120 Az Uber magyar nyelvű honlapján nincsenek feltüntetve mindenki számára elérhető módon a 

felhasználási feltételek, ezért ebben a kérdésben rendszeresen Uberrel utazó személyek egybehangzó 

véleményére támaszkodtunk. 
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foglaltakat. A hatóságok természetesen fellépnek a szabálytalanságok ellen, amiket észlelnek, 

de eddig úgy tűnik, hogy ennek nincs megfelelő elrettentő ereje az Uber autós partnerekkel 

szemben. Számukra éppen hogy vonzó az, hogy engedélyek nélkül, jóval kevesebb 

utánajárással és anyagi ráfordítással kezdhetnek el Uber sofőrként dolgozni, mint 

hagyományos taxisként. Az Uber tehát sok esetben érvényes tevékenységi engedéllyel nem 

rendelkező személyek és vállalkozások számára nyújt diszpécserszolgáltatást, ami szintén a 

Kormányrendelet előírásainak megsértése. 

Szabálytalan árazás 

Az Uber a budapesti díjszabástól eltérő árakkal működik. A kiszállási díj 300 Ft, az 

alapdíjszabás szerint 25 Ft a percdíj és 130 Ft a kilométerdíj121, amik mind jóval alacsonyabbak 

a fővárosi díjaknál. Az árak eltérhetnek az alapdíjszabástól, ha egy időpontban nagy a kereslet 

és kicsi a kínálat, ekkor emelkednek a tarifák. Mindazonáltal általában olcsóbb Uberrel utazni 

Budapesten, mint taxival. Az Uber árazása teljesen átlátható, az utas minden esetben előre 

ellenőrizni tudja a fuvardíjat. Továbbá csak a vállalat rendszerén keresztül zajló elektronikus 

fizetés lehetséges, ezért a felek nem tudnak eltérni a meghatározott díjszabástól. Így az 

Ubernél nincs lehetőség olyan csalásra, mint amilyen a taxikban a taxióra „pörgetése”. Viszont 

az alkalmazott tarifák eltérnek a Budapesten érvényes hatósági rögzített áraktól, ezért az Uber 

árazása szabálysértő. A szabályosan tevékenykedő taxik számára ez a jellegénél fogva 

behozhatatlan versenyhátrányt jelent.  

A bevétel eltitkolása 

A bevétel eltitkolása az Uber autós partnerek esetében is probléma, sőt, teljesen általánosnak 

mondható122. Habár az Uber rendszerében minden fuvart rögzítenek, és mint említettük, 

minden tranzakció elektronikusan történik, a vállalat az autós partnerekre hagyja az adózási 

kötelezettségük teljesítését, és nem ad ki adatokat az államnak. Így a sofőrök könnyen el tudják 

titkolni a bevételeiket, és a hatóságok csak helyszíni ellenőrzéssel tudják bebizonyítani, ha 

adót csalnak. 

2.4.3. Fellépés a szabálytalanságok ellen 

A fent leírt jogellenes működési gyakorlatok közül a bevételeltitkolás és az adócsalás 

elterjedtségét elsősorban a taxisokra vonatkozó adójogszabályi környezet magyarázza. Mint 

kifejtettük, az, hogy sem az utasok, sem a taxisok nem tudnak áfát visszaigényelni a taxis 

szolgáltatásokkal kapcsolatban, nagyon komoly motiváció arra, hogy a taxisok elkerüljék az 

áfakörbe való bekerülést. Ezt tovább erősíti a jelenleg érvényes magas (27%-os) áfakulcs. 

Valamint fontos figyelembe venni azt a körülményt is, hogy a taxisok többsége viszonylag kis 

mértékű bevételeltitkolással el tudja érni, hogy ne kelljen áfát fizetnie, ezért számukra úgy 

                                                      
121 Damjanovics (2015). A taxiknál szokásos árazással ellentétben itt nincs sebességhatár, hanem mind 

az idővel, mind a távolsággal arányos díj felszámolandó az egész útra vonatkozóan. 
122 Volt Uber partner 
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tűnhet, hogy megéri ezt az utat választani. A szabálytalan működésre való motivációt 

csökkenthetné a taxizás tárgyi adómentes körbe való felvétele, az előzetesen felszámított adó 

visszaigényelhetőségének biztosítása, a taxisokra vonatkozó áfa mértékének csökkentése, 

vagy az alanyi adómentesség bevételhatárának megemelése. 

Mindazonáltal mind az engedély nélküli tevékenység, mind a szabálytalan árazás, mind pedig 

a bevételeltitkolás nagy része a jelenlegi szabályozás mellett is kiküszöbölhető lenne, ha a 

hatóságok hatékonyabban tudnák ellenőrizni a taxis tevékenységet123. Budapesten a Főv. Kgy. 

rendelet alapján a taxizás feltételeinek teljesülését a közlekedésszervező, azaz a Budapesti 

Közlekedési Központ Zrt. (a továbbiakban BKK) ellenőrzi124, de rendelkezik az ellenőrzéshez 

szükséges hatáskörrel a rendőrség, a közterület-felügyelet, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a 

továbbiakban NAV), a Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban NKH), illetve a Nemzeti 

Fogyasztóvédelmi Hatóság is125. A beszámolók és a tapasztalatok alapján azonban nincs 

hatékony ellenőrzés. A BKK ellenőrei általában csak a fuvarszervező társasághoz tartozó 

taxikat ellenőrzik, mivel kerülni akarják a konfliktust a „hiénákkal”126. Viszont éppen a 

társasággal szerződött taxiknál lenne kisebb szükség az ellenőrzésre, mivel a már említett 

belső ellenőrzéseknek köszönhetően általában szabályosabban működnek, mint a 

„mezítlábasok”. A BKK továbbá, bár a jogszabályok feljogosítják rá, forrásaink szerint nem 

ellenőrzi hatékonyan az utazásmegosztó alkalmazásokon keresztül létrejövő fuvarokat sem. 

A NAV és az NKH csak ritkán foglalkozik a személytaxi-szolgáltatást nyújtókkal, amit az 

utóbbi esetben az is indokolhat, hogy a hivatal a teljes fővárosban közlekedő összes gépjármű 

ellenőrzésére csupán öt ellenőrt alkalmaz127. 

Az Uber esetében az, hogy az összes fuvar rögzítésre kerül egy elektronikus rendszerben, 

egyszerűen lehetővé tudná tenni a hatékony ellenőrzést. Ehhez viszont arra lenne szükség, 

hogy az Uber és a magyar hatóságok megállapodjanak a sofőrök adatainak átadásáról. Erre 

már van európai példa: Észtországban megszületett a megállapodás az állam és a vállalt 

között, és folyamatban van a szükséges jogszabályi háttér kialakítása128. 

3. Az online pénztárgépek bevezetése 

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

állami adóhatóság közötti online összeköttetést. 2013. február 15-én hirdették ki az online 

pénztárgépekről szóló 3/2013. NGM rendeletet, amely kötelezővé tette a NAV-val titkosított 

online kommunikációra képes pénztárgépek használatát a kiskereskedelemben. 2016 

márciusában az online pénztárgépek használatának kiterjesztését jelentette be Varga Mihály 

                                                      
123 Szakértő 2 
124 Főv. Kgy. r. 17. § (1) 
125 Szakértő 2 
126 Szakértő 2 
127 Szakértő 2 
128 Riigikogu Press Service (2016) 
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nemzetgazdasági miniszter129. Ennek értelmében 2017. január 1-től a személytaxi-szolgáltatást 

nyújtó vállalkozásoknak is kötelező lesz a bevételükről online adatokat szolgáltatni a NAV-

nak. Mint ahogy a 2013-as intézkedésnek, ennek is az ellenőrzés hatékonyabbá tétele, és ezen 

keresztül az adócsalás csökkentése a célja. 

3.1. Tapasztalatok az online pénztárgépek kiskereskedelmi bevezetéséről 

A kiskereskedelmi, szálláshely-szolgáltatási, kölcsönzési és javítási tevékenységet folytató 

adóalanyoknak 2014. augusztus 31-ig kellett a hagyományos pénztárgépeket online 

kapcsolatra képes, a NAV által üzemeltetett informatikai rendszerrel online módon kommuni-

káló, adóügyi ellenőrzési egységgel (AEE) rendelkező pénztárgépekre cserélniük130. A feltéte-

leknek megfelelő gépek segítségével az értékesítésen, nyugtákon, az egyszerűsített számla-

adatokon kívül a pénztárgép ki- és bekapcsolása, gyakorló üzemmódba kapcsolása, valamint 

a törölt tételek, illetve a NAV-val való kommunikáció is nyomon követhető131. A pénztárgépet 

üzemeltetők legfeljebb összesen öt darab pénztárgép cseréjéhez, vagy beszerzéséhez 

pénztárgépenként 50 ezer forint mértékben igényelhettek állami támogatást132. Az online 

pénztárgépre történő átállás során több mint 156 ezer online kasszát helyeztek üzembe133. 

Az állam előzetesen az online pénztárgépek bevezetésének hatására körülbelül 45-50 milliárd 

forint összegű plusz adóbevételre számított, melynek nagy részét a kiskereskedelemben és a 

vendéglátásban megugró bevallott forgalomtól várta. 

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter szerint más tényezők mellett az online 

pénztárgépek bevezetésének hatásával volt magyarázható az, hogy 2014 első félévében 

106 milliárd forinttal több áfát fizettek be a kiskereskedők, mint a megelőző év azonos 

időszakában. A kiskereskedelem azon szegmenseiben volt a leglátványosabb az emelkedés, amelyekben 

az adóhatóság korábbi vizsgálatai alapján jelentős méreteket öltött az adóeltitkolás. Az élelmiszer- és 

ruhaboltok, valamint a használtcikk-kereskedők 33 milliárd forinttal, azaz 26%-kal több áfát 

fizettek 2014-ben, mint 2013-ban134. 

2016-ban is jelentős forgalomnövekedést mutattak az online pénztárgépek: a NAV adatai 

szerint januárban 16,9%-os, februárban pedig 12,9%-os volt az emelkedés a 2015-ös adatokhoz 

                                                      
129 Kormany.hu (2016) 
130 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra 

szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel 

rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról, 3. § 
131 P-EU-2011 blog (2013) 

132 16/2013. (VI. 3.) NGM rendelet a nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére kötelezett 

adóalanyoknak a pénztárgép jogszabályban meghatározott, online kapcsolatra képes, adóügyi 

ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépre való 2013. évi cseréjéhez nyújtott támogatásról, valamint 

ezzel és az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgép 

bevezetésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról, 4. § 
133 Portfolio.hu (2014) 
134 u.o. 
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képest. Ezek szerint az év első hónapjában 625,6 milliárd forintot költöttek az online kasszák 

használatára kötelezett kiskereskedelmi egységekben, a vendéglátásban és a kereskedelmi 

szálláshelyeken, míg egy évvel korábban ez az adat csak 539,4 milliárd forint volt135. A 

Központi Statisztikai Hivatal (KSH) azonban ennél jóval visszafogottabb piacbővülést 

mutatott ki: a kiskereskedelemben januárban 1,7%-ot az előző év azonos időszakához 

képest.136 Az 1. ábrán láthatjuk, hogy a kiskereskedelmi üzletek forgalmának alakulása a 2013-

as erősödést követően 2014 tavaszán közel 8%-os növekedést ért el, majd 2014 során ennek 

üteme gyengült. 2015 januárjában 9%-os volt a bővülés az előző év azonos időszakához képest, 

de azóta szintén gyengül a növekedési ütem. Ezekből az adatokból nem állapítható meg 

egyértelműen az online pénztárgépek 2014 során történő bevezetésének hatása. 

1 ábra: A kiskereskedelmi üzletek forgalmának alakulása fő üzlettípusonként  

(naptárhatástól megtisztított volumenindexek, előző év azonos időszaka=100) 

 

Forrás: KSH, http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_okfa003a.html 
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3.2. Online pénztárgépek a taxis piacon 

A kormány már 2015 nyarán egyeztetett a taxis érdekképviseleti vezetőkkel az online 

pénztárgépek bevezetésének kérdéseiről. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, a Budapesti 

Kereskedelmi és Iparkamara, az Országos Taxis Szövetség, illetve a Magyar Taxisok és 

Személyszállítók Egyesülete szakmai véleményét a következő javaslatokban foglalta össze137.  

(1) Az online adatszolgáltatási funkció kerüljön beépítésre a már használatban lévő 

taxaméterekbe. Ez még pontosabb ellenőrzést tehetne lehetővé, és kiküszöbölné a taxiban 

fellépő helyhiány problémáját.  

(2) A taxi tevékenység kerüljön be a tárgyi adómentes körbe. A taxisok ugyanis a 

legjelentősebb költségeik áfatartalmát nem, vagy nagyon bonyolult feltételrendszer mentén 

igényelhetik vissza. Alternatív javaslat az alanyi adómentesség határának felemelése.  

(3) Az online kommunikációra képes eszköz beszerzéséhez kapjanak a taxis vállalkozások 

100%-os állami támogatást. A legmegfelelőbb az lenne, ha az eszköz a NAV tulajdonában 

állna, és tőle lehetne bérelni.  

(4) Legkorábban 2016. első negyedévében kerüljön bevezetésre az online pénztárgép.  

(5) Az intézkedés ne rontsa a tisztességes vállalkozások versenyképességét az adóelkerülőkkel 

szemben. Biztosítsák a meglévő szabályozás betartását, mielőtt újabb szigorítást vezetnek be.  

Az azóta eltelt idő alatt semmi nem utalt rá, hogy a magyar kormány – a bevezetés időpontján 

kívül – figyelembe venné a fenti javaslatokat. A döntés előkészítése során előzetes hatás-

tanulmány tudomásunk szerint nem készült, illetve ilyenről a taxis érdekképviseleti vezetők 

nem tudnak; ha volt is ilyen hatásvizsgálat, akkor az nyilvános forrásból nem hozzáférhető. 

Mint arra a fenti javaslatok is utalnak, az online pénztárgépek taxisok számára való kötelezővé 

tétele olyan kérdéseket és problémákat is felvet, amiket a 2013-as bevezetésnél nem kellett 

figyelembe venni. Ezek egyike, hogy az eddigiekben „pénztárgépként” üzemelő taxaméter 

továbbra is használatban marad, és emellé kerülne bevezetésre a pénztárgép. Ez plusz 

adminisztrációs terheket jelent. Komoly technikai kényelmetlenség, hogy a pénztárgépet egy 

személygépkocsiban kellene elhelyezni, ahol kevés a rendelkezésre álló hely. Fokozottan igaz 

ez a fővárosban, ahol a fuvarszervezőhöz tartozó taxikban a taxaméteren és a nem kötelező, 

de általánosan elterjedt URH rádión kívül címkiadó tabletet és bankkártyaterminált is el kell 

helyezni. A szakértők szerint ahhoz, hogy a pénztárgép taxiban történő használata egyáltalán 

lehetséges legyen, jelentősen le kellene azt kicsinyíteni, ami valószínűleg többletköltséget fog 

jelenteni a taxisok számára138.  

                                                      
137 Fuvaros (2015) 
138 Szakértő 1, Szakértő 2 
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Megoldást jelenthetne, ha az online pénztárgépek kötelezővé tétele helyett a taxamétereket 

fejlesztenék tovább úgy, hogy azok képesek lehessenek online adatközvetítésre a NAV felé. 

Online taxaméterek jelenleg nem léteznek sem Magyarországon, sem külföldön139, tehát 

először ki kell fejleszteni őket, csak ezután lenne lehetséges bevezetni és kötelezővé tenni a 

használatukat. Magyarországon nem elég nagy a taxis piac ahhoz, hogy fejlesztésre képes 

piaci szereplőknek megérje a fejlesztésbe fektetni140. Egyszerűbb és olcsóbb megoldás lenne, 

ha a taxaméterek szokásos napi zárását141 kötnék össze a NAV felé történő 

adatszolgáltatással142. A NAV ebben az esetben szintén megkapná a napi bevételek részletes 

listáját, csak nem fuvaronként külön elküldve, hanem naponta egyszer. 

További fontos különbség a 2013-as intézkedéshez képest, 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. Emiatt a taxisok reakciója az intézkedésre 

szélsőségesebb lehet, mint ami a kiskereskedelmi vállalkozásoknál volt tapasztalható. 

A hatások felmérése szempontjából továbbá lényeges körülmény, hogy a taxisok többsége 

átalányadót fizet. Az ő esetükben csak akkor hoz lényeges változást az intézkedés, ha azt 

eredményezi, hogy átlépik a 6 millió forintos bevételi határt. A kiskereskedelemben ellenben 

minden egyes vásárlás, amit az online pénztárgépeknek köszönhetően nem titkolnak el, növeli 

az adóbevételt. Ezért feltételezhetjük, hogy a taxis piacon az eddigiektől eltérő, nehezebben 

előrejelezhető, kevésbé látványos hatása lesz az intézkedésnek. 

  

                                                      
139 Szakértő 2 
140 Szakértő 1 
141 A taxiórák minden nap éjfélkor, emberi beavatkozás nélkül, készítenek egy napi zárást, amiben 

tételesen fel vannak sorolva az aznapi fuvarok adatai. Ezeket a taxisok kétévente kötelesek eljuttatni az 

adóhatósághoz. 
142 Szakértő 2 
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4. Adózási magatartás – rövid áttekintés 

4.1. Az adózási magatartás egyes elméletei 

Az adófizetők reakciója az adózás különböző körülményeinek megváltozására alapvető 

fontosságú kérdés, hiszen ez az egyik meghatározója annak, hogy sikeres lesz-e az adott 

intézkedés. A témát ezért a közgazdaságtudományban régóta kutatják, tekintélyes terjedelmű 

szakirodalom áll rendelkezésre. A következőkben ebből mutatunk be néhány eredményt, 

Semjén András összefoglaló tanulmánya143 alapján. 

Az adózási magatartás irodalmának két alapfogalmát fontos elkülöníteni. Az adóelkerülés (tax 

avoidance) a megfizetendő adó legális keretek közötti csökkentését jelenti, ennélfogva 

üdvözlendő, mivel növeli a társadalmi jóllétet és magas fokú adótudatosságot feltételez. (Pl. 

az Erzsébet-kártya mint béren kívüli juttatás alkalmazása legális, és adóelkerülést valósít meg, 

mivel a kártyára jutó jövedelem adóéke alacsonyabb, mint a fizetésé.) Az adócsalás (tax 

evasion) ezzel szemben illegális módszereket használ a fizetendő adó csökkentésére. A 

közgazdaságtudományban azonban ez a kifejezés is semleges, nem negatív tartalmú, aminek 

használatakor sem a jogkövető magatartás, sem a jövedelemeltitkolás (vagy adócsalás) morális 

vagy pszichológiai szempontjait nem vesszük figyelembe. Elméletileg ugyanis az adócsalás is 

lehet racionális megfontolásokból olyan cselekvés, ami növeli az össztársadalmi jólétet (pl. ha 

az állam olyan célokra használja fel az adóbevételeket, ami nem szolgálja a társadalmi jólétet, 

illetve extrém esetben ártalmas az adófizetők többségére nézve144). 

Az adózási magatartás klasszikus közgazdasági elmélete szerint a racionális, 

haszonmaximalizáló egyének (homo oeconomicus) adózási magatartásukra vonatkozó 

döntésüket (jogkövetés, illetve jövedelemeltitkolás) a kimenetek várható hasznossága alapján 

végzett kalkulációkra építve hozzák meg. A döntést négy tényező befolyásolja: az adózó 

jövedelemszintje, az adókulcsok, a lebukás (illetve az ellenőrzés) valószínűsége145, valamint a 

büntetés várható mértéke. Az empirikus vizsgálatok azonban nem támasztották alá a 

klasszikus modell eredményeit. A vizsgált (főleg a fejlett országok közül való) államokban 

ugyanis az emberek még extrém kockázatkerülést feltételezve is sokkal több adót fizetnek, 

mint amennyi a fenti tényezők alapján racionális lenne. 

A klasszikus modell kiegészíthető az adófizetők homogenitási feltételének feloldásával. A 

valósághoz közelebb álló, azonban még mindig kezelhető komplexitású elmélethez jutunk 

akkor, ha feltételezzük, hogy az adózók több, az adófizetés szempontjából különböző 

tulajdonságú csoportra bonthatók. Az egyik legegyszerűbb példa erre az adócsaláshoz való 

hozzáférés szempontja. Ekkor az egyik csoportot azok a munkavállalók alkotják, akiktől 

                                                      
143 Semjén (2015) 
144 Lásd ezzel kapcsolatban Brennan, G.-J. Buchanan 1993. Adózási alkotmány Leviatán számára. In: 

Semjén András (szerk.) Adózás, adórendszerek, adóreformok. Szociálpolitikai Értesítő, 1-2, MTA 

Szociológiai Intézet, 81-102. 
145 Professzionális adóellenőrzés esetén ez a két valószínűség megegyezik. 
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automatikusan levonják az adók és hozzájárulások összegét, mielőtt hozzájutnának a 

pénzükhöz, a másikat pedig azok, akik saját maguk után fizetik be a közterheket. A második 

csoportnak nyilvánvalóan több lehetősége van a jövedelemeltitkolásra és az arra építő 

adócsalásra. 

A fenti két elmélet megegyezik abban, hogy azokban az egyéni adófizető számára a modell 

többi szereplőjének viselkedése (az államé, az adóhatóságé és a többi adófizetőé) adottság, 

amire nem tud hatást gyakorolni. Ezt feloldja az adófizetők, az adóhatóság és a kormányzat 

közti „pszichológiai szerződés” által meghatározott adózási magatartás elmélete146, amelynek 

lényege, hogy az adózási fegyelem eredményesebben javítható a szereplők közti 

együttműködés és elkötelezettség növelésével, mint a hatósági kényszer és elrettentés 

erősítésével. A hallgatólagos pszichológiai szerződés a társadalmi normákon alapszik, és 

azokhoz hasonlóan folyamatos kölcsönhatásban van a társadalom tagjaival, illetve az 

intézményrendszer szereplőivel. Az adózási fegyelem mértéke attól függ, hogy az adófizetők 

szerint a kormányzat és az adóhatóság mennyire tartja be a pszichológiai szerződést. Ha a 

hivatalos szervek elnyerik az adózók bizalmát (pl. méltányos mértékű adók alkalmazásával, 

az adóbevétel átlátható és közérdekű felhasználásával), az a kooperációra való belső 

motivációt eredményez a külső ösztönzéstől függetlenül. A hatalmi helyzetből fakadó jogok 

érvényesítése viszont adott esetben (pl. az adófizetésre irányuló hatósági kényszer 

növelésével) bizalmatlanságot ébreszthet az adófizetőkben, tehát ronthatja az adómorált. 

A gazdasági és a pszichológiai megközelítéseket egyesíti a „csúszós lejtő” (slippery slope) 

modell, amely szerint az adózási magatartást alapvetően a hatóságok iránti bizalom, valamint 

a hatóságok ereje (illetve az attól való félelem) befolyásolja. Mindkét tényező szubjektív és igen 

összetett, ezért a modell alkalmazása az adópolitikák kialakításában és az adóhatóság 

működési gyakorlatában némi kreativitást igényel. Ennek ellenére már számos országban 

figyelembe veszik az adóigazgatásban147. 

4.2. Adócsalás és ellenőrzés társadalmi szinten 

Az egyéni adózási magatartást taglaló elméletek után bemutatunk egy olyan modellt is, ami 

az adóellenőrzés társadalmilag optimális szintjét vizsgálja. A 2. ábra a társadalomban az 

adócsalás elterjedtsége és annak társadalmi határköltsége148 közötti kapcsolat egyszerűsített 

verzióját mutatja be Klitgaard 1988-as modellje alapján, amelyet magyarul Semjén és 

munkatársai (2001) ismertettek.  

                                                      
146 A megközelítés az adózási alkotmány koncepcióra (Brennan–Buchanan [1977] és Brennan–Buchanan 

[1980], idézi Semjén 2015) vezethető vissza, mely szerint kvázi „szerződés” jön létre az állam és az 

adózók között, és az adócsalás az egyén számára akkor válik kívánatossá, ha nem látja lehetségesnek 

az állam adóztatási hatalmát korlátozó ún. adókódex kialakítását. 
147 Semjén (2015) 
148 A társadalom adócsalásból származó kárának (társadalmi összköltség) változása, ha az adócsalás 

aktivitását aktivitást egy egységgel növeljük. 
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Az adócsalás határköltségét mutató görbe meredeksége pozitív, mivel az adócsalás elsőként 

megjelenő esetei alacsony társadalmi költséggel járnak, az újabb és újabb esetek pedig 

növekvő ütemben emelik a társadalom költségeit. (Ez fakadhat abból, hogy az adócsalók az 

adócsalás terjedésének folytán növelik eltitkolt jövedelmük arányát, vagy az egyéb normák 

erodálódásából.) Az adócsalás csökkentésének társadalmi költségei (az ellenőrzés és felderítés 

költségei, például a NAV működési költségei) ellenben negatív lejtésű görbén jelennek meg 

(lásd: 2. ábra, Ellenőrzés határköltsége 1), mivel az ellenőrzési apparátus fenntartásának fix 

költségei jelentősebbek, mint az ellenőrzés intenzitásától függő változó költségek. Így ha kevés 

adócsalási esetet kell felderíteni, az viszonylag magas egy esetre jutó költséggel jár, az 

adócsalás terjedésével azonban az egyes esetekre jutó költségek csökkennek. A két görbe 

metszéspontja adja az adócsalás egyensúlyi mértékét (q*), itt az adócsalás határköltsége és az 

adócsalás csökkentésének határköltsége megegyezik. Ha q*-nál nagyobb az adócsalás 

mértéke, akkor az adócsalás csökkentésének költsége alacsonyabb, mint a csalás társadalmi 

határköltsége (tehát az egy újabb csaló által okozott kár), azaz megéri növelni az ellenőrzésre 

fordított kiadásokat, és ezáltal q*-hoz közeledik az adócsalás mértéke. Ha az adócsalás 

mértéke kisebb q*-nál, akkor a csalás felderítésének határköltsége nagyobb, mint a csalás 

társadalmi határköltsége, tehát nem érdemes több erőforrást fordítani az ellenőrzésre, ez 

viszont csalásra ösztönöz. Így szintén visszajutunk az egyensúlyi állapotba. A függvények 

pontos alakja társadalmanként és időszakonként változhat, de ettől függetlenül általánosan 

igaz az ábrának az a tanulsága, mely szerint az adócsalás egyensúlyi mértéke tipikus esetben 

nagyobb, mint nulla. 
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Ha az ellenőrzés költsége általában véve, tehát az adócsalók számától függetlenül lecsökken – 

például technológiaváltás következtében –, az ellenőrzés határköltségét jelző, negatív 

meredekségű görbe balra tolódik (lásd: 2. ábra, Ellenőrzés határköltsége 2). Ebből következően 

az egyensúlyi pont is eltoldóik (q* helyett q2*), és csökken az adócsalók száma, mivel kevesebb 

adózó lesz, akinek megéri adócsaló magatartást folytatni. 

2. ábra: Az adócsalás egyensúlyi mértéke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Semjén et al. (2001) 
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4.3. Az online pénztárgépek bevezetése az irodalom tükrében 

Az online pénztárgépek kötelezővé tétele egyszerűbbé és hatékonyabbá teszi az adó-

ellenőrzést. A szakirodalom alapján azonban nem tudjuk előre megállapítani, hogy hogyan 

fognak reagálni erre az intézkedésre a taxisok. A klasszikus modell szerint az ellenőrzés való-

színűségének növekedése a szabálykövető magatartást ösztönzi – vagy a piacról való kilépést, 

ha anyagilag az éri meg jobban. A pszichológiai szerződés elmélete szerint azonban a kontroll 

szigorítása a bizalmatlanság jele a kormány részéről, ami negatívan hat az adófizetők koope-

rációra való motiváltságára. A csúszós lejtő – modellben az online pénztárgépek bevezetése 

egyrészt a bizalom csökkenésével járhat, másrészt viszont demonstrálja a kormányzat erejét, 

itt tehát két ellentétes irányú hatás lép fel. Kérdéses, hogy együttesen mit eredményeznek. 

Társadalmi szinten viszont egyértelmű, hogy az online pénztárgépek bevezetése technológiai 

fejlődést jelent az adóellenőrzésben. Tehát mérséklődni fog az ellenőrzés társadalmi 

határköltsége, aminek hatására csökken az adócsalás egyensúlyi szintje. Ez azonban nem 

jelenti feltétlenül azt, hogy az ezáltal nyert társadalmi haszon meghaladja, vagy akár csak 

fedezni tudja az intézkedés társadalmi költségeit. 

  



38/54 

 

 

5. A kormányzati intézkedés várható hatásai - paraméteres modellek 

Az 5. fejezetben modelleket állítunk fel a hatások számszerűsítésére. Ebbe beépítjük a taxisok 

számával, forgalmával, adózási gyakorlatával és a szabályozáshoz való hozzáállásával 

kapcsolatos információinkat, és felhasználjuk az adózási magatartás irodalmának fent 

bemutatott eredményeit is. A számítások menete és az alkalmazott képletek megtalálhatóak a 

„taxi_2016_modellek_160511.xlsx” nevű Excel-fájlban (a továbbiakban: Excel-táblázat). 

5.1. Az éves árbevétel becslése 

Az online pénztárgép bevezetése hatásainak modellezéséhez szükség van a taxisok éves 

bevételének megbecslésére. Ugyanis ahogy a 2.3.2. pontban kifejtettük, az éves bevétel 

meghatározó a vállalkozásokat terhelő adózási kötelezettségek teljesítése, illetve az alanyi 

áfamentesség szempontjából149. 

Az éves bevételt a napi fuvarszám, az egy hónapban munkával töltött napok száma – illetve 

az ezek szorzatának megfelelő havi fuvarszám – , valamint a fuvaronkénti bevétel változók 

segítségével számoltuk ki. A paraméterek értékeit az interjúalanyaink becslései alapján 

határoztuk meg. Mivel ezek viszonylag rövid, megfogható időtávokra vonatkozó változók, 

feltételezzük, hogy a forrásaink megbízhatóan tudják becsülni őket. Ezért jobbnak láttuk a 

becslésekből kiindulva kiszámítani a jellemző, átlagos éves bevételt, mint arra direkt 

rákérdezni az interjúk során. A szakértők egybehangzó véleménye alapján a budapesti és a 

vidéki taxis piac jelentősen eltérő paraméterekkel rendelkezik, ezért külön számításokat 

végeztünk e két piacra. 

Mivel az interjúalanyaink általában nem pontos értékeket, hanem intervallumokat becsültek 

meg (pl. 7-10 fuvarra lehet számítani egy nap), az alábbi számítás során sem csak egy-egy 

értékre támaszkodtunk. A számítást elvégeztük külön a becslések alsó és felső határaira, illetve 

ezek átlagaira is, így az eredmény is értelmezhető intervallumként150. A továbbiakban az 

átlagos értékek alapján számított bevétellel számoltunk (ami egyébként nem feltétlenül az alsó 

illetve felső határok alapján kapott összegek átlaga151). 

  

                                                      
149 A jogszabályok alapján a kisadózó vállalatok tételes adója illetve az alanyi általános forgalmiadó-

mentesség esetében, bár az összeghatár megegyezik, különböző típusú bevételeket kell figyelembe 

venni a jogosultság megállapításakor. Az árbevétel azonban mindkét esetben számít, és a taxis 

vállalkozóknak jellemzően az egyetlen bevételi forrásuk a fuvardíj, ezért a modelljeinkben csak az 

árbevétellel foglalkozunk. 
150 A számítások az Excel-táblázat „Bevétel” című munkalapján találhatóak. 
151 Ennek oka, hogy az átlagok számításakor a számtani közepet alkalmaztuk. További következmény, 

hogy a felső határok alapján számított értékek szisztematikusan felül lettek becsülve. 
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1. táblázat: Egy budapesti taxis becsült éves bevételének számítása 

 Alsó határ Átlag Felső határ 

Fuvar / nap152 7 8,5 10 

Munkanap / hónap153 25 25,5 26 

Bevétel / fuvar154 1500 Ft 2500 Ft 3500 Ft 

    

Bevétel / hónap 262 500 Ft 541 875 Ft 910 000 Ft 

Bevétel / év 3 150 000 Ft 6 502 500 Ft 10 920 000 Ft 

Kerekített éves bevétel 3 000 000 Ft 6 500 000 Ft 11 000 000 Ft 

 

2. táblázat: Egy vidéki taxis becsült éves bevételének számítása 

 Alsó határ Átlag Felső határ 

Fuvar / hónap155 130 150 170 

Bevétel / fuvar156 1000 Ft 1250 Ft 1500 Ft 

    

Bevétel / hónap 130 500 Ft 187 500 Ft 255 000 Ft 

Bevétel / év 1 560 000 Ft 2 250 000 Ft 3 060 000 Ft 

Kerekített éves bevétel 1 500 000 Ft 2 250 000 Ft 3 000 000 Ft 

 

Az 1. táblázatban látható, hogy a fővárosi taxisok esetében 6 millió forint felett van az átlagos 

éves bevétel, ami megerősíti, hogy a budapesti piacon releváns probléma lehet az adócsalás. 

A vidékiek esetében azonban az éves bevételeknek még a szisztematikusan felülbecsült felső 

határa sem éri el a 6 millió forintot (lásd a 2. táblázatot)157. Ez azt jelenti, hogy az online 

pénztárgépek bevezetése a vidéki taxipiacon nem hozna szignifikáns javulást az adózási 

magatartásban, hiszen a taxisok döntő többsége alanyi áfamentes, tehát a bevallott és eltitkolt 

bevételétől függetlenül fizet adót. Az online pénztárgépek bevezetésének hatásait vizsgáló 

modellünkben ezért csak a budapesti taxis piacot vettük figyelembe – kivéve a pénztárgépek 

beszerzési költségénél. Ezt ugyanis a vidéki taxisoknak is állniuk kell majd, illetve ők is 

jogosultak lesznek az ehhez kapcsolódó állami támogatásra. 

  

                                                      
152 Szakértő 1 becslése alapján 
153 Szakértő 2 becslése alapján 
154 Taxis mélyinterjú 1 és Szakértő 2 becslése alapján 
155 Szakértő 3 becslése alapján 
156 Szakértő 2 becslése alapján 
157 Mint említettük, elképzelhető, hogy a nyugati országrészben a taxisok éves bevétele megközelíti a 

6 millió forintot; de erről semmilyen megalapozott számítás nem áll rendelkezésre. 
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5.2. Az online pénztárgépek bevezetésének lehetséges hatásai – paraméteres 

számítások 

Az alábbiakban az online pénztárgépek bevezetésének várható hatásait paraméteres modell-

számítások segítségével becsüljük meg. A számításokban csak az egyéni vállalkozóként vagy 

egyéni cégben szolgáltató taxisokat (illetve az ő, 2.3.2. pontban bemutatott adózási 

gyakorlatukat) szerepeltettük, a több autót üzemeltető, vagy bármilyen okból más formában 

adózó vállalkozásokat figyelmen kívül hagytuk. Az 5.1. pontban bemutatott számítások 

alapján feltételeztük, hogy egy vidéki taxis éves bevétele nem éri el a 6 millió forintot, ezért az 

ő esetükben nem számoltunk az adóbevétel változásával az intézkedés hatására. 

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

történni a szabályozást követően. Egy ilyen előrejelzéshez rendelkeznünk kellene a kimenetet 

meghatározó tényezőknek (pl. adóeltitkolás súlya a taxis piacon) legalább hozzávetőleges 

értékével.  

Továbbá a modell csak egy időperiódust vizsgál (szabályozás előtti és utáni állapot), azaz nem 

dinamikus. Nem is lehet az, hiszen a priori sejtéseink sincsenek arról, hogy több periódust 

figyelembe véve hogyan fog változni a szereplők viselkedése. Harmadrészt a modell csak 

közvetlen hatásokat vizsgál, ebből a szempontból a szabályozás makro hatásainak becslése is 

korlátozott érvényű. Például nem tudjuk azt, hogy ha a szabályozás a bevallott bevétel 

kiesésével járna a taxisok számára, akkor ez mennyivel csökkentheti az áfa-bevételeket a 

fogyasztási oldalon, a taxisok családjainak fogyasztásán keresztül. 

Az általunk kidolgozott modell azonban alkalmas arra, hogy a priori meg tudjuk mondani, 

hogy milyen tényezőket kellene mindenképpen figyelembe venni akkor, ha ki szeretnénk 

számolni az intézkedés várható makrogazdasági hatásait. 

Ennek megfelelően célunk annak megbecslése, hogy milyen hatással lehet az online 

pénztárgépek bevezetése az adóbevételekre, illetve hogy milyen költséggel és haszonnal fog 

járni az intézkedés a szereplők különböző lehetséges reakcióit feltételezve. 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. Ennek 

ellenére a modell példák alkalmasak arra, hogy a lehetséges hatásokra következtessünk, de 

pontosabb képet ad paraméterek többféle értékének figyelembe vétele, melyre a Nyitott modell 

ad lehetőséget. 

A 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 modellt használó megkapja a módosított 

kimeneteli értékeket (például az összes adóbevételt). A modell példák csak arra valók, hogy 

egy-egy ideáltipikus helyzetet feltételezve bemutassák, hogy hogyan működik a Nyitott modell. 
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A számítás menete és az alkalmazott képletek megtalálhatóak az Excel-táblázat „Modell 

példák” c. munkalapján, a definíciók és magyarázatok pedig a „Magyarázatok” c. 

munkalapon. 

 

5.2.1. A Nyitott modell használata 

Az Excel-táblázatban található, Nyitott modell nevű munkalapon tetszőlegesen változtathatók 

a számítások előfeltevései (pl. a taxisok reakciói, áfakulcs mértéke), így a Felhasználó 

bármennyi lehetséges „forgatókönyvet” egyszerűen megalkothat. Mind a szabályozás előtti, 

mind az azutáni állapotra kiszámítható bármennyi forgatókönyv, melyek közül egyidejűleg 

kettőt-kettőt lehet megjeleníteni. 

Az Excel-táblázatban sárga színnel jelöltük a kitöltendő cellákat, a többi cellában a sárga cellák 

kitöltése után jelennek meg az eredményül kapott értékek. 

 

A Nyitott modellben szabadon változtatható paraméterek 

 

I. Szabályzás előtti állapot 

A változtatható paraméterek: 

- a taxisok éves árbevétele (millió Ft/fő/év) 

- a kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) (Ft/fő/hó) 

- a kata bevételhatára (millió Ft/fő/év) 

- a határ feletti bevétel után fizetendő adó kulcsa (%) 

- az általános forgalmi adó adókulcsa (%) 

- az alanyi áfamentesség bevételhatára (millió Ft/fő/év) 

- az egyéb működéshez kapcsolódó adóteher (Ft/fő/év) 

Emellett szabadon változtatható a taxisok adózási magatartás szerinti csoportjainak létszáma 

a szabályzás előtti állapotban: 

- a teljes bevételüket bevalló taxisok száma (fő) 

- a jövedelmük 6 millió Ft feletti részét eltitkoló taxisok száma (fő) 

- a jövedelmüknek ennél nagyobb részét eltitkoló taxisok száma (fő) 

Továbbá mindegyik csoporthoz megadható, hogy az adott csoportba tartozó taxisok a 

bevételük mekkora hányadát titkolják el. 

A fentiek meghatározásával a modellben megjelennek az alábbi eredmények: 
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- az összes bevallott árbevétel (milliárd Ft): a különböző adózási magatartású taxis 

csoportok bevallott éves árbevételének összege 

- az összes adóbevétel (milliárd Ft): a különböző adózási magatartású taxis csoportok 

által befizetett éves adó összege 

- az összes be nem vallott árbevétel (milliárd Ft): a jövedelemeltitkolással élő taxis 

csoportok által eltitkolt éves árbevételek összege 

- a be nem vallott árbevétel aránya (%): az összes taxisra vonatkozóan a be nem vallott 

árbevételnek a bevallott és a be nem vallott árbevétel összegéhez viszonyított 

százalékos aránya 

- az összes elméletileg befizetendő adó (milliárd Ft): az összes taxis által befizetendő 

adók összege abban a hipotetikus esetben, ha egy taxis sem él jövedelemeltitkolással 

- az elcsalt adó (milliárd Ft): a jövedelemeltitkolással élő taxis csoportok által nem 

befizetett adó összege 

- az elcsalt adó aránya (%): a jövedelemeltitkolással élő taxis csoportok által nem 

befizetett adó összegének az összes, elméletileg befizetendő adóhoz viszonyított 

százalékos aránya 

II. Szabályzás utáni állapot 

A változtatható paraméterek: 

- az éves árbevétel (millió Ft/fő/év) 

- a kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) (Ft/fő/hó) 

- a kata bevételhatára (millió Ft/fő/év) 

- a határ feletti bevétel után fizetendő adó kulcsa (%) 

- az egyéb működéshez kapcsolódó adóteher (Ft/fő/év) 

- az általános forgalmi adó adókulcsa (%) 

- az alanyi áfamentesség bevételhatára (millió Ft/fő/év) 

- a vidéki taxisok száma (fő) 

- az online pénztárgép ára (Ft/db) 

- az állami támogatás az online pénztárgép beszerzésére (Ft/fő) 

- a viszonyítási alapnak használt forgatókönyv jele 

Emellett szabadon változtatható a taxisoknak a szabályozásra adott reakcióik szerint képzett 

csoportjainak létszáma: 

- azon taxisok száma, akik nem változtatnak a viselkedésükön (fő) 

- azon taxisok száma, akik csökkentik taxizással töltött munkaidejüket (fő) 

- azon taxisok száma, akik kilépnek a taxis piacról (fő) 

- azon taxisok száma, akik növelik a jövedelemeltitkolást / Uber-esnek mennek (fő) 

- azon taxisok száma, akik teljes jövedelmüket eltitkolják (fő) 

- azon taxisok száma, akik beszüntetik a jövedelemeltitkolást (fő) 

Továbbá minden csoport esetében meghatározható 



43/54 

 

- a be nem vallott jövedelem aránya 

- az aktivitási arány: a szabályzás utáni állapotban a taxizással töltött munkaidő aránya 

a szabályzás előtti állapothoz képest. 

A fentiek megadásával a modellben megjelennek az alábbi eredmények: 

- az adófizető taxisok száma összesen (fő): a taxisok száma, akik fizetnek valamennyi 

adót, tehát azon csoportok létszáma együttesen, akik nem lépnek ki a taxis piacról és 

akik nem titkolják el teljes jövedelmüket 

- az összes bevallott árbevétel (milliárd Ft): a különböző adózási magatartású taxis 

csoportok bevallott éves árbevételének összege 

- az összes adóbevétel (milliárd Ft): a különböző adózási magatartású taxis csoportok 

által befizetett éves adó összege 

- az eltérés a pénztárgép bevezetése előtti adóbevételtől (milliárd Ft): az összehasonlítási 

alapnak kiválasztott, szabályozás előtti állapotban befolyó összes adóbevétel és a 

szabályozás után az adott forgatókönyv esetén befolyó összes adóbevétel különbsége 

- az online pénztárgép kormányzatra jutó beszerzési költsége (milliárd Ft): a taxis piacon 

maradó, vagy újonnan belépő taxisok számának és az online pénztárgépre fordítandó 

autónkénti állami támogatás összegének szorzata 

- az online pénztárgép taxisokra jutó beszerzési költsége (milliárd Ft): a taxis piacon 

maradó, vagy újonnan belépő taxisok számának és az online pénztárgépre fordítandó 

autónkénti egyéni költség (ami a teljes árnak az állami támogatás összegével 

csökkentett értéke) összegének szorzata 

- a kormányzati költség egyenlege (milliárd Ft): a szabályozás előtti állapotban befolyó 

összes adóbevétel és a szabályozás után befolyó összes adóbevétel különbsége, 

csökkentve az online pénztárgép kormányzatra jutó teljes beszerzési költségével 

- a társadalmi költség egyenlege (milliárd Ft): a szabályozás előtti állapotban befolyó 

összes adóbevétel és a szabályozás után befolyó összes adóbevétel különbsége, 

csökkentve az online pénztárgépek kormányzatra, illetve taxisokra jutó teljes 

beszerzési költségével 

- az összes be nem vallott árbevétel (milliárd Ft): a jövedelemeltitkolással élő taxis 

csoportok által eltitkolt éves árbevételek összege 

- a be nem vallott árbevétel aránya (%): az összes taxisra vonatkozóan a be nem vallott 

árbevételnek a bevallott és a be nem vallott árbevétel összegéhez viszonyított 

százalékos aránya 

- az összes elméletileg befizetendő adó (milliárd Ft): az összes taxis által befizetendő 

adók összege abban a hipotetikus esetben, ha egy taxis sem él jövedelemeltitkolással 

- az elcsalt adó (milliárd Ft): a jövedelemeltitkolással élő taxis csoportok által nem 

befizetett adó összege 

- az elcsalt adó aránya (%): a jövedelemeltitkolással élő taxis csoportok által nem 

befizetett adó összegének az összes, elméletileg befizetendő adóhoz viszonyított 

százalékos aránya. 
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Segítség a Nyitott modell használatához 

 

Az 1-7. számozott sorokból álló felső táblázat a szabályzás előtti állapothoz tartozó 

paramétereket jelöli, amelyeket külön megadhatunk mindegyik forgatókönyvhöz. A 14-27. 

sorok jelölik a szabályzás előtti állapothoz tartozó forgatókönyveket. Itt az egyes 

forgatókönyvek esetében ki kell tölteni, hogy a különböző adózási viselkedést követő taxisok 

hány főből álló csoportokat alkotnak (C-F oszlopok), és hogy az egyes csoportok a jövedelmük 

mekkora hányadát vallják be (G oszlop). Ez alapján a modell kiszámolja az összes bevallott és 

be nem vallott árbevételt illetve az összes adóbevételt (12-14. sorszámú sorok), valamint az 

elcsalt adót és annak a teljes befizetendő adóhoz viszonyított arányát (17-18. sorszámú sorok). 

A 19-49. számozott sorokból álló alsó táblázat az online pénztárgépek bevezetése utáni 

állapothoz tartozó paramétereket tartalmazza, amiket szintén meg lehet határozni minden 

forgatókönyvre külön-külön. Fontos paraméter a viszonyítási alapnak használt forgatókönyv 

jele (29. sor), ugyanis ez határozza meg, hogy a szabályzás előtti állapot melyik 

forgatókönyvében szereplő adóbevételhez hasonlítjuk a szabályzás utáni állapot adóbevételét. 

A 30-49. számú sorokban találhatók a szabályzás utáni állapot forgatókönyvei. A 30-35. 

sorokban azt kell megadni forgatókönyvenként, hogy az intézkedésre különböző reakciókat 

adó taxisok hány fős csoportokat fognak alkotni (C-F oszlopok). Ismét ki kell tölteni a 

különböző csoportokra jellemző bevétel-bevallási arányt (G oszlop), illetve az aktivitási arányt 

is (I oszlop). Az aktivitási arány azt jelenti, hogy az adott csoportba tartozó taxis mennyi 

munkaidőt tölt majd taxizással a szabályzás előtti állapothoz képest (0 és 1 közötti aránnyal 

kifejezve). A második táblázat 38-49. sorszámú soraiban találhatóak a modell eredményei a 

különböző forgatókönyvekre. 

A paraméterek beírása után a 15-18. és a 38-49. számú sorokban található hibaüzenetek 

eltűnnek. Nem feltétlenül szükséges mind a két eredeti és mind a két változás utáni 

forgatókönyvet kitölteni, a modell érvényes eredményt ad akkor is, ha csak egy-egy 

forgatókönyv van kitöltve (a paraméterekkel, a taxisok csoportjainak létszámával, illetve a be 

nem vallott jövedelem arányával és az aktivitási aránnyal).  

A taxisok adózási magatartás, illetve reakció szerinti csoportjait át lehet nevezni, ha a 

Felhasználó szerint más jellemzők lényegesebbek, mint amiket mi megadtunk. 
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5.2.2. A szabályozás előtti és utáni állapotokra vonatkozó illusztratív példák 

A továbbiakban bemutatunk néhány példát a modell használatára. Mint említettük, ezekkel 

különböző, ideáltipikusnak feltételezett helyzeteket illusztrálunk, melyek megvalósulási 

valószínűségeit nem ismerjük. A Nyitott modellben szereplő egyes számításba vett paraméterek 

változtatásával bármennyi ezektől különböző forgatókönyv is kiszámolható az Excel-táblázat 

„Nyitott modell” c. munkalapja segítségével, csak a megfelelő helyre be kell írni a Felhasználó 

számára elfogadható adatokat. 

Az online pénztárgépek bevezetése előtti állapotban a taxisok között háromféle adózási 

viselkedést feltételeztünk:  

1. a teljes bevételüket bevallókat;  

2. az átlagos jövedelemmel rendelkező és abból a 6 millió forint feletti részt eltitkolókat 

(ami kb. a bevétel 10%-ának felel meg)  

3. azokat, akik ennél több jövedelmet titkolnak el (köztük átlagosan 30%-os eltitkolási 

arányt feltételezve).  

A szabályozás előtti helyzetben négyféle állapotot feltételeztünk: 

1. jövedelemeltitkolás 6 millió forintig (minden taxis azt a nagyjából 10%-nyi jövedelmét 

titkolja el, amivel túllépi a 6 millió forintot); 

2. nincs jövedelemeltitkolás a taxisok körében; 

3. mérsékelt a jövedelemeltitkolás (a többség a 6 millió forint feletti bevételét titkolja el, 

de vannak, akik ennél többet, illetve olyanok is, akik bevallják a teljes jövedelmüket);  

4. magas fokú a jövedelemeltitkolás (a többség átlagosan a bevételei 30%-át eltitkolja). 

Az áttekintett irodalom figyelembe vételével a kormányzati intézkedésre (on-line 

pénztárgépek bevezetése) hatféle reakciót tekintünk lehetségesnek a taxisok részéről egyéni 

szinten:  

1. nem változtat a viselkedésén (ez indokolt lehet azoknál, akik becsületesen adóznak);  

2. csökkenti a taxizással töltött munkaidejét (pl. aki átlépné a 6 millió forintot, de nem 

akar csalni);  

3. kilép a taxis piacról (pl. mert anyagilag már nem éri meg neki);  

4. növeli a jövedelemeltitkolás arányát (pl. az új pénztárgépek manipulációjával), vagy 

uberezni kezd;  

5. a teljes jövedelemeltitkolás mellett dönt (pl. a kormányzati intézkedés 

kényszerhelyzetbe hozza, vagy teljesen lebecsüli a lebukási kockázatot);  

6. a teljes jövedelembevallás mellett dönt (ez indokolt abban az esetben, ha érvényesül az 

intézkedés csalástól való elrettentő hatása). 
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Ezek alapján négyféle társadalmi reakciót feltételeztünk az online pénztárgépek bevezetése 

utáni helyzetben: 

1. a taxisok nem mernek bevételeket eltitkolni, a jövedelemeltitkolás drasztikusan 

csökken; 

2. a hatféle fenti reakcióból az első („nem változtat a viselkedésén”) kivételével 

mindegyikre találunk példát; ezek között egyenletesen oszlik meg az 5000 budapesti 

taxis; 

3. senki nem változtat a korábbi viselkedésén, jellemzőnek feltételezve az enyhe fokú 

(10%-os) jövedelemeltitkolást; 

4. kivonulás: a jövedelemeltitkolás, illetve a piacról való kilépés a domináns reakció. 

A kormányzat oldaláról kétféle viselkedést tekintünk lehetségesnek: 

1. bevezetik az online pénztárgépeket, más jogszabályt nem módosítanak; 

2. 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. 

A taxisok négyféle társadalmi reakciója mellé első esetben változatlan, másodsorban pedig 

könnyített adójogszabályi hátteret feltételeztünk, így összesen nyolcféle szabályzás utáni 

példát dolgoztunk ki. 

Feltételeztük, hogy azon taxisok között, akik az online pénztárgépek bevezetése után nem 

változtatnak viselkedésükön, illetve akik csökkentik taxizással töltött munkaidejüket, a be 

nem vallott fuvarok átlagos aránya 10%; azok között pedig, akik az online pénztárgépek 

bevezetése után növelik a jövedelemeltitkolást vagy uberesnek mennek, a be nem vallott 

fuvarok átlagos aránya 30% lesz. Feltételeztük továbbá, hogy azok között, akik az online 

pénztárgépek bevezetése után csökkentik taxizással töltött munkaidejüket, a csökkentés 

mértéke átlagosan 30%; akik kilépnek a piacról, azok 100%-os csökkentést hajtanak végre; akik 

pedig növelik a jövedelemeltitkolást, uberesnek mennek, teljes jövedelemeltitkolás mellett 

döntenek, vagy pedig beszüntetik a jövedelemeltitkolást, azok nem változtatják meg taxizással 

töltött munkaidejüket. 

Az online pénztárgépek bevezetéséhez kapcsolódó kormányzati kiadások és bevételek végső 

egyenlegét az eredeti és a szabályzás utáni állapot teljes adóbevételének különbségeként 

határoztuk meg158, 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. 

                                                      
158 Az eredeti állapotra felállított forgatókönyvek közül ahhoz viszonyítottunk, amelyben minden taxis 

épp annyi bevételt titkol el, hogy a 6 millió forintos bevételi határ alatt maradjon. 
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A továbbiakban bemutatjuk a számításaink eredményeit. Ahogy korábban említettük, az 

alább ismertetett modell példák illusztrációk. Az online pénztárgép bevezetése előtti állapotra 

vonatkozóan négyféle, az online pénztárgép bevezetése utáni állapotra vonatkozóan pedig 

nyolcféle példát határoztunk meg, melyek különböző feltevésekhez tartozó lehetséges 

kimeneteleket illusztrálnak. 

E1. példa: jövedelemeltitkolás 6 millió Ft-ig 

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

árbevételét, mivel ha bevallanák a teljes bevételüket, akkor megszűnne alanyi áfamentességük 

és elvesztenék a fix összegű adózás (kata) lehetőségét is. Ebben az esetben az összes adóbevétel 

3,25 milliárd forint lenne. Bár a be nem vallott árbevétel aránya mindössze 10%, az elcsalt adó 

az összes befizetendő adó (13 milliárd forint) 75%-át teszi ki, mivel a teljes árbevétel után 

fizetendő 27%-os áfa – melytől ebben az esetben elesik az állam – nagyon jelentős adóbevételi 

tétel. Mint láthatjuk, a megadott paraméterek mellett kis mértékű jövedelemeltitkolás is 

jelentős könnyebbséget okoz az adózóknak, és ezzel párhuzamosan az adóbevételek komoly 

csökkenését eredményezi. Ez nehézkessé teszi az ellenőrzést, miközben nagy a motiváció a 

csalásra. Ezért felvetődik a jogszabályi keretek megfelelőségének kérdése – az adózási 

körülmények megváltoztatása hatékonyabban csökkentheti a csalást, mint az ellenőrzés 

erősítése. 

E2. példa: nincs jövedelemeltitkolás 

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) jár, mint a mérsékelt, vagy magas fokú 

jövedelemeltitkolással jellemezhető állapotok. 

E3. példa: mérsékelt jövedelemeltitkolás 

Az E3. példa esetében feltételeztük, hogy a taxisoknak csupán 20%-a vallja be a teljes 

jövedelmét. Az összes adóbevétel ekkor jóval alacsonyabb (5,2 milliárd forint) a jövedelem-

eltitkolás következtében, mivel a kata hatálya alá eső taxisok adókötelezettsége fix és 

viszonylag alacsony. Ebben ez esetben az adóbevétel egyharmada abból az áfából származik, 

amit azok fizetnek be, akik bevallják az árbevételük 6 millió forintot túllépő részét is. A be nem 

vallott árbevétel aránya 12%, az elcsalt adó aránya pedig 60%. 

E4. példa: magas fokú jövedelemeltitkolás 

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%. 
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Az online pénztárgép bevezetése utáni megváltozott állapotra vonatkozóan az alábbi nyolc 

lehetséges példát számszerűsítettük: 

U1. példa: a taxisok nem mernek jövedelmet eltitkolni, változatlan adójogszabályi háttér 

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

minden taxis változtat a viselkedésén, és az online pénztárgép bevezetése erősen visszatartja 

a piaci szereplőket a jövedelemeltitkolástól, mivel nő a lebukás vélt valószínűsége. 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 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. 

U2. példa: a taxisok reakciói kiegyenlítettek,  változatlan adójogszabályi háttér 

Az U2. példa – változatlan adójogszabályi háttér mellett – 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 70% lenne. Ezen 

feltételezések teljesülése esetén a várható adóbevétel enyhén, valamivel több, mint félmilliárd 

forinttal 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. 

U3. példa: a taxisok viselkedése nem változik (enyhe jövedelemeltitkolás a jellemző)), változatlan 

adójogszabályi háttér 

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 (pl. az új pénztárgépek 

manipulációjával), 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. 

U4. példa: sok taxis kivonul a piacról, változatlan adójogszabályi háttér 

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 (akár 100%-ra; az 

Uberhez való áttérést is ide számítottuk), sokan pedig abbahagynák a taxizást és más munkát 

keresnének. Ebben az esetben – az adózók számának csökkenése miatt – a várható adóbevétel 

jelentősen, több mint másfél milliárd forinttal 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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U5. példa: a taxisok nem mernek jövedelmet eltitkolni, könnyített adójogszabályi háttér 

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/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 nőne, mely sem a kormányzati 

támogatást, sem a taxisok egyéni költségeit nem fedezné, ezért mind a kormányzat, mind a 

teljes társadalom szempontjából negatív lenne az egyenleg. 

U6. példa: a taxisok reakciói kiegyenlítettek, könnyített adójogszabályi háttér 

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 csökkenne, így mind a kormányzat, 

mind a teljes társadalom szempontjából negatív lenne az egyenleg. 

U7. példa: a taxisok viselkedése nem változik (enyhe jövedelemeltitkolás a jellemző), könnyített 

adójogszabályi háttér 

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. 

U8. példa: sok taxis kivonul a piacról, könnyített adójogszabályi háttér 

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 jelentősen, több mint másfél milliárd forinttal csökkenne, az elcsalt adó 

mértéke pedig 62%-ra nőne, melyek eredményeképpen mind a kormányzat, mind a teljes 

társadalom szempontjából negatív lenne az egyenleg. 
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6. Néhány következtetés 

Mint kifejtettük, az online pénztárgépek bevezetése valószínűleg nem fog szignifikáns hatást 

gyakorolni a vidéki taxisoktól származó adóbevételekre. Az országos bevezetés költségeit (a 

kormányzati és a társadalmi költségeket egyaránt) ezért a budapesti többletbevételeknek kell 

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

fővárosi taxisok. 

Budapesten komoly változásokat hozott a 2013-as Főv. Kgy. rendelet. Az egyszeri átállási 

költségeken (pl. az új feltételeknek megfelelő autó beszerzése, fóliázása; a társaságok esetében 

a diszpécseralkalmazás beszerzése) túl megnőttek a taxizás rendszeresen felmerülő költségei 

(pl. drosztengedély, vizsgák), illetve az elvégzendő adminisztráció és az ezzel járó költségek 

is. A hatósági ár ígért éves felülvizsgálata eddig még egyszer sem történt meg159. A kisebb, 

korábban komoly árversenyt folytató fuvarszervezők számára a hatósági rögzített ár 

bevezetése akár 30%-os áremelkedést is jelentett, ügyfélkörük jelentős részét elvesztették, a 

napi fuvarszám harmadára csökkent160. Ebben szerepet játszott az Uber 2014-es budapesti 

indulása is, ami betöltötte az olcsó taxira vonatkozó piaci igényt, és olyan versenyt teremtett 

(nem csak az előbb említett társaságok, hanem minden taxi számára), amivel a szabályozás 

miatt nem tudnak lépést tartani. Bár 2015 nyarára megszületett az országos rendelet, ami 

alapján az Uber működésének jogszerűtlensége nyilvánvaló, de ennek mindeddig nem 

sikerült érvényt szerezni161. 

Mindezt a megkérdezett interjúalanyok véleményével és az elmúlt hónapok taxis tüntetéseivel 

összevetve arra a következtetésre jutunk, hogy a budapesti taxisok bizalma a magyar kormány 

irányában alacsony (hiszen több olyan ígéretet is kaptak, aminek betartását nem érzékelik), és 

az Uberrel szembeni fellépés alacsony hatékonysága a hatóságok erejébe vetett hitet is 

megingatta162. Az adózási magatartás 4.1. pontban bemutatott modelljei alapján nem várható, 

hogy az online pénztárgépek bevezetése döntően pozitív, illetve elfogadó reakciót váltson ki 

a taxisok körében.  

Ezen felül a kiszámított példáink arra mutattak rá, hogy a jelenlegi jogszabályi környezetben 

a taxisok kis mértékű jövedelemeltitkolással jelentős mennyiségű adót tudnak elcsalni, erre 

pedig elképzelhető, hogy hatékonyabb megoldás lenne a jogszabályok megváltoztatása, mint 

az ellenőrzés szigorítása. Továbbá megoldatlan szabályozási probléma, hogy amennyiben a 

pénztárgép-bevezetés a taxisok egy csoportjának áfakörbe kerülését jelentené, az adóemeléssel 

lenne egyenértékű a számukra, mivel, ahogy kifejtettük, ők a költségeik után nem tudják 

                                                      
159 Szakértő 2 
160 Taxis 4 
161 Szakértő 1 
162 Taxis 3 
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visszaigényelni az áfát. Ezért az intézkedés várhatóan a gazdasági aktivitásuk csökkenése 

irányában hat, amely hatás független az adócsalástól. 

A paraméteres számításaink eredményeiből az is látható, hogy a jövedelmek bevallásának 

elterjedése (a piac fehéredése) várhatóan pozitív következményekkel járna, azonban a 

jövedelemeltitkolás terjedése, vagy a piacról való kivonulás a társadalmi jólét csökkenését 

eredményezné. 
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7.2. Jogszabályok 
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képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépre való 2013. évi cseréjéhez 

nyújtott támogatásról, valamint ezzel és az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési 
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szolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának 19/2015. (IX. 15.) önkormányzati 
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