
Intelligens Magyarország XXI. 
századi megoldásokkal,
Elektronizálás az adóügyi 
eljárásokban
Szüts Péter

Intelligens Társadalomért Országos Szövetség,

Közigazgatási tanácsadó (NGM)



Települési önkormányzatok és a 
helyi adók
• Települési önkormányzatok alkotmányos (Alaptörvényben 

rögzített) joga a helyi adók fajtájának és mértékének –
törvényi keretek között, önkormányzati rendeletben történő –
megállapítása (Alaptörvény 32. cikk).

• E törvényi keretet, többek között a bevezethető adók fajtáit és 
azok maximális mértékét a helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvény határozza meg (Htv.), továbbá 

• Eljárási szabályokat alkothat az adózás rendjéről szóló 2003. 
évi XCII. törvényben (Art.) nem szabályozott kérdésekben.

• A helyi adók bevezetése nem kötelezettség, hanem 
lehetőség!



Elektronikus (adó)ügyintézés 
jogszabályi felhatalmazása
• Az adóhatóságok előtt indítható elektronikus ügyekre való –

főszabály szerinti – felhatalmazást az Art. biztosítja a 
jogalkotással felhatalmazott szervek, ide értve az 
önkormányzatok képviselő-testület számára (Art. 5. § (3) bek.).

• A települési önkormányzatok esetében a hatályos Art. további 
részletszabályt is nevesít (Art. 175. § (24) bek.), mely rögzíti 
többek között azt is, hogy az önkormányzati adóhatóság 
(jegyző) felé történő elektronikus teljesítés végrehajtás-
technikai útmutatóját (módját) tegye is közzé.

• Települési önkormányzatok adóhatóságai előtt indítható 
ügyek esetében nincs kötelező (központi) jogszabályi előírás 

az elektronikus ügyintézésre!



Kinek? Mikor? Mennyit? 
Hogyan?



Önkormányzati adórendeleti 
adatokhoz való hozzáférés

• Kincstári adatbázis valamennyi települési önkormányzat 
adórendeleti szabályáról és adótisztviselői elérhetőségéről.

• Valamennyi települési önkormányzati adóhatóság adatot 
szolgáltat – elektronikus úton – a Magyar Államkincstárnak az 
adórendeleti adatokról, elérhetőségi információkról

• A Magyar Államkincstár honlapján közzéteszi és folyamatosan 
(havonta) frissíti.

• Változás várható 2016-tól!



Önkormányzati adórendeleti 
adatokhoz való hozzáférés

• A Nemzetgazdasági Minisztérium javaslatára 2016. január 1-jétől 
mindez várhatóan akként változik, hogy az állampolgárok és 
vállalkozók számára ezen adatok egyfelől visszakereshetőek, 
másfelől az adatbázis (.XLSX, .CSV formátumban) térítésmentesen is 
(havi bontásban) letölthetőek is legyenek.

• Várhatóan 2016. január 1-jétől az önkormányzati adóhatóságok 
adatot szolgáltatnak a hatóságuk indítható elektronikus ügyek 
fajtájáról és azok teljesítésének módjáról is a Kincstár felé, amely 
ezen adatokat szintén közzéteszi majd.

• Fontos! Ez valamennyi önkormányzati adóhatóság számára 
jogszabályi kötelezettség, de az adatszolgáltatás elmulasztását a 

Kincstár nem szankcionálhatja.



Mit hoz a jövő?



Egységes adófeldolgozó program

• A Htv. módosítása értelmében az önkormányzati 
adóhatóságok 2016. január 1-jétől (a fővárosi önkormányzat 
kivételével) kizárólag a Magyar Államkincstár által biztosított 
adófeldolgozó programot alkalmazhatják.

• Igaz, az önkormányzati adóhatóságok korábban is a Kincstár 
(és jogelődjei) szoftverét alkalmazták, de annak elavult 
technológiája már nem (volt) alkalmas többek között

• A) továbbfejlesztésre,

• B) elektronikus ügyintézési felületek kialakítására,

• C) adójogszabályi változások követésére.

• Az önkormányzati adóhatóságok többsége közel 25 
esztendeje ugyan azt a DOS-alapú szoftvert alkalmazza!



Egységes adófeldolgozó program

• A Magyar Államkincstár – feladatkörében eljárva – az 
adószoftverét megújítja és ütemterve alapján vezeti be az 
önkormányzatok körében (ASP 1.0 lezárult, ASP 2.0 projektek).

• Jelenleg a Pest megyei önkormányzatok körében kerül 
bevezetésre az új adóprogram.



Mit hoz MÉG a jövő?



Mit hoz MÉG a jövő?

• 2017. január 1-jétől a helyi iparűzési adó alanyai az állandó 
jellegű helyi iparűzési adóbevallásaikat a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal útján, ÁNYK nyomtatványokon is benyújthatják az 
állami adóhatóság részére.

• Az állami adóhatóság a hozzá elektronikus úton beérkezett 
nyomtatványokat a – bevallási nyomtatvány alapján – a 
hatáskörrel, illetékességgel rendelkező települési 
önkormányzatok jegyzőihez eljuttatja azokat; főszabály szerint 
szintén elektronikus úton.

• A vállalkozók számára ez nem jelent hátrányos határidő-
változást: az állami adóhatóság részére – határidőben –
benyújtott bevallások teljesítését az önkormányzati 
adóhatóságnál is teljesített bevallásként kell tekinteni.



Köszönöm a figyelmet!
2015. november


