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Beszámoló

A kutatás 2003-ban kezdődött, amely a gyakorlati munka megalapozásának éve volt. Ennek

keretében beszereztük a terepmunkához szükséges tárgyi eszközöket, pl. hordozható

számítógép, adatbázisok kialakítása, és megkezdtük a témára vonatkozó nemzetközi kutatási

tapasztalatok összegzését. Felvettük a kapcsolatot a szolnoki MTA RKK szakembereivel a

kutatás szakmaiságának elmélyítése érdekében, és kidolgoztuk a kérőívek pontos rendszerét.

Már ebben az évben elindult a gyakorlati terepmunka is, melynek során Sellyén és környékén

15-20 egyetemi hallgató és oktatótársak közreműködésével kezdtük meg a kérdőíves

kikérdezést, melynek eredményeképpen 248 kérdőívet tudtunk kitöltetni.

2004.

E munkával párhuzamosan folytatódott az elméleti alapozás is, az angol szakirodalom

külföldi kutatásával, ennek keretében néhány napig Londonban kutattam. Az év kiemelkedő

kutatási eredménye volt Szarvason megvalósuló kérdőíves felmérés. Ennek során 18

egyetemista és 3 egyetemi oktató 400 darab kérdőívet kérdezett és gyűjtött be. Ezek

elektronikus adatrögzítése 2004-ben elkezdődött. A felmérés Szarvas város aktív korú

lakosságának jelentős hányadát érintette, és olyan kört sikerült megvizsgálnunk, akikhez igen

ritkán jutnak el kérdezők.

2005.

Ebben az évben a kutató táborainkat Nyugat-Magyarországon szerveztük meg, pontosabban

Vas megye déli részén, Püspökmolnáriban, Sárváron, Vasváron illetve Zala megyében

Zalaegerszegen végeztünk kutatásokat, valamint Somogy északi részén Balatonbogláron,

Balatonlellén és Lengyeltótiban végeztünk terepmunkát. Ennek keretében összességében több

mint 600 kérdőívet sikerült kitöltetnünk. Ebben az évben Olaszországban folytatódott a

külföldi kutatások sora.

2006.

Ebben az évben Szegeden és Makón kutattunk a Szegedi Tudományegyetem és a két város

önkormányzatának teljes körű támogatásával, és ennek keretében 625 kérdőívet sikerült

kitölteni. Az eddigi kutatások tapasztalatai alapján tartottam előadásokat a magyar adózási
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tapasztalatokról külföldi konferenciákon Temesváron, Wroclawban és Havannában, és

folytattam rövid külföldi kutató-tanulmányutakat is.

2007.

A kutatás záróévében Pécsen és Komlón végeztünk terepkutatás, ahol több mint 500 kérdőívet

sikerült kitöltetnünk. Ebben a szakaszban folytatódik a megszerzett adatok feldolgozása és a

kutatást záró tanulmány kötet előkészítése. E munkában támaszkodhatunk az APEH és az

Állami Számvevőszék és az önkormányzatok támogatására is. A mintegy 2500 kérdőív

feldolgozásából nyert adatbázis hiánypótló szerepet tölt be és olyan információkkal láthatja el

a jogalkotókat és a közigazgatási apparátusokat, amely segítheti a jogkövetési szint

emelkedését. Ezt a munkát hazánkban még senki sem végezte el ilyen mélységben. Amit a

szakemberek eddig csak érezhettek, azt ezekkel az adatokkal alátámasztva biztosan tudhatnak

is a magyar társadalom adózási ismereteiről. Ezen túlmenően több főiskola és egyetem,

többek között az SZTE-ÁJK, PTE, jászberényi főiskola is jelezte, hogy az oktatásban is

szerepet szán a kötetnek. További tudományos eredményként jelölhető meg az, hogy a

témavezető már több publikációt jelentetett meg, részben e kutatás tapasztalataira, és a

külföldi adatgyűjétésekre alapozva:

- Csalás és jogkövetés az adójogban. Gondolat Könyvkiadó Budapest, 2003.

- Néhány gondolat az adócsalásról és az adócsalás hazai szabályozásáról (társszerző:

Takács István). Belügyi Szemle, 2003. szeptember 99-114. old.

- Wie beinflusst die Steuerverewaltung die Einhaltung der Rechtsnormen. – In:

Közjogi intézmények a XXI. században. Pécs, 2004.

- Die Eigenartigkeit der Rechtsbefolgung der Einkommens- und Gesellschafts. –

Szilovics Csaba – In: „Adamante Notare” Essays honour of Professor Antal Ádám.

PTE, 2005.

- Die strafrechtlichet regelunk des steuerbetrug in Ungarn. Novi Sad (Szerbia),

2005.

- Vom Steuerplanung bis zum Steuerbetrug. – In: Bizonyítokok. Tiszteletkötet

Teremmel Flórián egyetemi tanár 65. születésnapjára. PTE-ÁJK, 2006.

- The fight against tax fraud in Hungary. Temesvár, 2006.

- Az adómegtagadás mint magyar tradíció. Markos György emlékkötet. PTE, 2007.


