
 

A HELYI ÖNKORMÁNYZATI EGYSÉG ARRA VONATKO-
ZÓ KÖTELEZETTSÉGE, HOGY HONLAPJÁN NEGYED-
ÉVENTE KÖZZÉTEGYE AZ ÖSSZES ADÓALANY ERE-
DETI KÖZBEVÉTELEKEN ALAPULÓ ADÓTARTOZÁSÁ-

NAK ÖSSZEGÉRİL SZÓLÓ ÉRTESÍTÉST 

 

Törvény az adóügyi eljárásról és az adóigazgatásról 

7. szakasz 

A helyi önkormányzati egység hatáskörrel rendelkezı szerve a honlapján ne-
gyedévente – a negyedév utolsó hónapjának utolsó napján érvényes egyen-
leg szerint – köteles értesítést közzétenni valamennyi adóalany közjogi vi-
szonyból származó olyan eredeti közbevételeken alapuló adótartozásának 
összegérıl, amelyeket adóeljárás során a helyi önkormányzat vet ki, szed be 
és ellenıriz. Ezt úgy kell megtennie, hogy az a hivatali titoktartási kötelezett-
séget ne sértse. Ha a helyi önkormányzati egységnek – mőszaki lehetıségek 
híján – nincs saját honlapja, úgy az összes adóalany közjogi viszonyból 
származó olyan eredeti közbevételeken alapuló adótartozásának összegérıl 
szóló értesítést, amelyeket adóügyi eljárás során a helyi önkormányzat vet ki, 
szed be és ellenıriz, köteles arra alkalmas módon közzétenni (pl. hirdetıtáb-
lán stb.). 

"Az adóügyi eljárásról és adóigazgatásról szóló törvény 1. szakasz 1. bekezdésének rendelkezése 
(Az SZK Hiv. Közlönye, 80/02., 84/02. – kiigazítás, 23/03. – kiigazítás, 70/03., 55/04., 61/05., 
85/05. – másik törvény, 62/06. – másik törvény, 63/06. – másik törvény kiigazítása, 61/07., 20/09., 
72/09. – másik törvény, 53/10., 101/11. és 2/12. sz. – kiigazítás – a továbbiakban: adótörvény) 
elıírja, hogy ez a törvény szabályozza a törvényben érintett közbevételek kivetésének, beszedé-
sének és ellenırzésének eljárását (a továbbiakban: adóügyi eljárás), az adóalanyok jogait és köte-
lezettségeit, az adóalanyok jegyzékbe vételét, az adóbőncselekményeket és szabálysértéseket.  

Az adótörvény 2. szakaszának megfelelıen ezt a törvényt kell alkalmazni minden olyan közbevé-
telre (a továbbiakban: adó), amelyet az adóhivatal szed be, hacsak más adótörvény eltérıen nem 
rendelkezik. Ezt a törvényt kell alkalmazni az esedékessé vált, de meg nem fizetett adókon alapuló 
kamatokra és az adóbehajtási eljárás költségeire (a továbbiakban: adómellékterhek).   

Az adótörvény 2a. szakasza értelmében ezt a törvényt kell alkalmazni a helyi önkormányzati egy-
ségek azon eredeti közbevételeire is, amelyeket közjogi viszonyban az önkormányzatok vetnek ki, 
szednek be és ellenıriznek, valamint az ezen alapuló adómellékterhekre is.  

Az e szakasz 1. bekezdésében írt közbevételek és adómellékterhek kivetésében, beszedésében 
és ellenırzésében, valamint az adóügyi szabálysértések ügyében a szabálysértési eljárás indítása 
iránti kérelem benyújtásában az adóügyi egység hatáskörrel rendelkezı szervét azok a jogok és 
kötelezettségek illetik meg, amelyekkel e törvényben az adóhivatal rendelkezik, kivéve az alábbi-
akra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket: 



1)  az adóalanyok beazonosítása és bejegyzése;  

2)  kiegyenlítéses és keresztbecsléses módszerrel végzett adóalapbecslés;  

3)  adóbőncselekmények leleplezése;  

4)  az adóügyi eljárásban az Adóhivatal szervezeti egységei részérıl hozott határozatok ellen be-
nyújtott föllebbezések elbírálása;  

5)  törölve (Az SZK Hiv. Közlönye, 53/10. sz.);  

6)  az Adóhivatal e törvény 160. szakasz 9), 11b) és 12), pontjában, 161., 164. és 167–171. sza-
kaszában foglalt rendelkezések szerinti egyéb jogai és kötelezettségei.  

Az adótörvény 7. szakasz 7. bekezdésének rendelkezése elıírja, hogy az Adóhivatal negyedéven-
te – a negyedév utolsó hónapjának utolsó napján érvényes egyenleggel – az Adóhivatal honlapján 
köteles olyan értesítést közzétenni valamennyi adóalany adótartozásának összegérıl, ami a hiva-
tali titoktartási kötelezettséget nem sérti. 

Azt szem elıtt tartva, hogy a helyi önkormányzati egység hatáskörrel rendelkezı szerve a helyi 
önkormányzati egység közjogi viszonyból származó eredeti közbevételeinek kivetésére, beszedé-
sére és ellenırzésére irányuló eljárásban azokkal a jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik, 
mint az adótörvény értelmében az Adóhivatal (az adótörvény 2a szakasz 2. bekezdésének 1)–6) 
pontjában tételesen fölsorolt jogokat és kötelezettségeket kivéve), egyúttal pedig az adótörvény 7. 
szakaszának a hivatali titkot szabályozó rendelkezései éppen azokra az okmányokra, értesülések-
re, adatokra, tényekre stb. vonatkoznak, amelyeket az adóügyi eljárásban (mint a közbevételek 
kivetésének, beszedésének és ellenırzésének eljárásában) részt vevı hivatalos és egyéb szemé-
lyek megismernek, a helyi önkormányzati egység hatáskörrel rendelkezı szerve köteles negyed-
évente közzétenni az általa kivetett, beszedett és ellenırzött, közjogi viszonyból származó eredeti 
közbevételek alapján az összes adóalanynál fennálló adótartozás összegét – a negyedév utolsó 
hónapjának utolsó napján érvényes egyenleg szerint – oly módon, hogy az a hivatali titoktartási 
kötelezettséget ne sértse. 

Ha a konkrét helyi önkormányzati egységnek – mőszaki lehetıségek híján – nincs saját hon-
lapja, úgy az összes adóalany közjogi viszonyból származó olyan eredeti közbevételeken 
alapuló adótartozásának összegérıl szóló értesítést, amelyeket adóügyi eljárás során a he-
lyi önkormányzat vet ki, szed be és ellenıriz, köteles arra alkalmas módon közzétenni (pl. 
hirdetıtáblán stb.).” 

(A Pénzügy-minisztérium 2012. február 3-án kelt 413-00-75/2012-04 sz. véleményezése)  

 

 



 

AZ ADÓALANYOK ADÓTARTOZÁSÁNAK ÖSSZEGÉ-
RİL SZÓLÓ ADÓHATÓSÁGI ÉRTESÍTÉS KÖZZÉTÉTE-
LEKOR AZ ADÓHATÓSÁG RÉSZÉRİL FELTÜNTETHE-

Tİ ADATOK 

 

Törvény az adóügyi eljárásról és az adóigazgatásról 

7. szakasz 

A hivatali titoktartási kötelezettség nem sérül, ha az adóhatóság az összes 
adótartozó adótartozásának összegérıl szóló értesítésben feltünteti – jogi 
személyek esetén: a cégnevet, az adóazonosító számot és a tartozás teljes 
összegét; vállalkozók esetén: a cégnevet, az adóazonosító számot, az alapító 
személynevét és a tartozás teljes összegét; természetes személyek esetén: az 
adóalany személynevét és tartozásának teljes összegét. 

„Az adóügyi eljárásról és adóigazgatásról szóló törvény 2. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 
80/02., 84/02. – kiigazítás, 23/03., – kiigazítás, 70/03., 55/04., 61/05., 85/05. – másik törvény, 
62/06. – másik törvény, 63/06. – másik törvény kiigazítása, 61/07., 20/09., 72/09. – másik törvény, 
53/10., 101/11. és 2/12. sz. – kiigazítás – a továbbiakban: adótörvény) értelmében ezt a törvényt 
kell alkalmazni minden olyan közbevételre (a továbbiakban: adó), amelyet az adóhivatal szed be, 
hacsak más adótörvény eltérıen nem rendelkezik. Ezt a törvényt kell alkalmazni az esedékessé 
vált, de meg nem fizetett adókon alapuló kamatokra és az adóbehajtási eljárás költségeire (a to-
vábbiakban: adómellékterhek).   

Az adótörvény 2a. szakasza értelmében ezt a törvényt kell alkalmazni a helyi önkormányzati egy-
ségek azon eredeti közbevételeire is, amelyeket közjogi viszonyban az önkormányzatok vetnek ki, 
szednek be és ellenıriznek, valamint az ezen alapuló adómellékterhekre is.  

Az adótörvény 7. szakasz 1. bekezdésének 1) és 2) pontja értelmében az adóügyi eljárásban az 
adótörvény értelmében hivatali titok (a továbbiakban: hivatali titok), és hivatali titokként kell ırizni:  

–  minden olyan dokumentumot, értesülést, adatot vagy az adóalanyra vonatkozó egyéb tényt, 
amelyhez a hivatalos személyek és az adóügyi, adó-szabálysértési vagy bírósági eljárásban 
részt vevı minden egyéb személy megismert;  

–  a mőszaki fejlesztésekre és találmányokra vonatkozó adatokat és az adóalany által alkalmazott 
technológiai eljárásokra vonatkozó minden egyéb olyan adatot, amelyet a hivatalos személyek 
és az adóügyi, adó-szabálysértési vagy bírósági eljárásban részt vevı minden egyéb személy 
megismert. 

Az adótörvény 7. szakasz 6. bekezdés 1)–4) és 8) pontja értelmében a titoktartási kötelezettség 
nem sérül: 

–  olyan mővelettel, amelybe az adóalany írásban beleegyezett; 

–  ha az adott dokumentum, tény, illetve adat nem köthetı össze meghatározott adóalannyal; 



–  ha az adott dokumentumot, tényt, illetve adatot adóügyi, adó-szabálysértési vagy bírósági eljá-
rásban ismertetik; 

–  ha az adóalany adóazonosító számáról (a továbbiakban: PIB) van szó; 

–  ha az adott dokumentum, tény, illetve adat adótartozás fennállásával áll kapcsolatban. 

Az Adóhivatal negyedévente – a negyedév utolsó hónapjának utolsó napján érvényes egyenleggel 
– az Adóhivatal honlapján köteles olyan értesítést közzétenni valamennyi adóalany adótartozásá-
nak összegérıl, ami a hivatali titoktartási kötelezettséget nem sérti (az adótörvény 7. szakasz 7. 
bekezdése). 

Az ismertetett adótörvényi rendelkezéseket szem elıtt tartva a hivatali titoktartási kötele-
zettség nem sérül, ha a helyi önkormányzati egység az összes adóalanynak a helyi önkor-
mányzati egység közjogi viszonyból származó eredeti közbevételein alapuló adótartozása 
összegére vonatkozó értesítésben feltünteti: 

– jogi személyiségő adóalanyok esetében: a cégnevet, az adóazonosító számot és az adó-
alanynak az adott helyi önkormányzati egység eredeti közbevételein alapuló tartozása teljes 
összegét (ideértve az ezeken alapuló adómellékterheket is), 

– vállalkozó adóalanyok esetében: a cégnevet, az adóazonosító számot, az alapító személy-
nevét és az adóalanynak az adott helyi önkormányzati egység eredeti közbevételein alapuló 
tartozása teljes összegét (ideértve az ezeken alapuló adómellékterheket is), 

– természetes személyiségő adóalanyok esetében: az adóalany személynevét és az adó-
alanynak az adott helyi önkormányzati egység eredeti közbevételein alapuló tartozása teljes 
összegét (ideértve az ezeken alapuló adómellékterheket is).” 

(A Pénzügy-minisztérium 2012. február 3-án kelt 413-00-75/2012-04 sz. véleményezése)  

 

 


