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A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi 

önkormányzati feladatok közé sorolja a helyi adóval kapcsolatos feladatokat. Az önkormányzat 

képviselő-testületének egyik alapjoga, hogy önkormányzati rendelet útján a helyi adóztatást 

szabályozza. Egyes adók, díjak (gépjárműadó, talajterhelési díj) esetében központi, egységes 

törvényi szabályozás alapján, míg a helyi adók esetében törvényi keretek között, de helyi 

rendeletalkotás szabályozza az adóztatást. 

 

A helyi adókról szóló 1990. évi C törvény (továbbiakban: Htv.) felhatalmazása alapján vezethet 

be a helyi önkormányzat képviselő-testülete helyi adókat, határozhatja meg azok mértékét és 

adhat kedvezményeket, mentességeket. Az önkormányzat a Htv. által meghatározott esetekben 

és mértékben jogosult önálló szabályokat alkotni, azaz kötöttek a jogszabályi feltételek az adó 

tárgyai, az adó alanyai, az adókötelezettség, valamint az adók alapjai és a kedvezmények, 

mentességek esetében is. 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzata a helyi adók jelenleg alkalmazott 

adómértékeit a helyi sajátosságokhoz, a gazdálkodási követelményekhez és az adóalanyok 

teherviselő képességéhez igazodóan állapította meg, a törvényben meghatározott felső határ 

figyelembevételével. 

 

A rendeletek megalkotása során a helyi adópolitika alapvető célja, hogy a helyi adók az 

önkormányzat folyamatos, állandó, előre tervezhető, stabil és biztos bevételi forrását jelentsék.  

 

A képviselő-testület a Htv-ben nevesített adónemek közül az építményadót, a telekadót és az 

idegenforgalmi adót vezette be. 

 

Az építmény- és telekadó tekintetében a törvény alapján előírt fizetési határidő az adóév 

március 15-a, illetve szeptember 15-e. Az idegenforgalmi adó vonatkozásában a fizetési 

határidő a tárgyhónapot követő hónap 15-e. 

 

Az adóhatóság a helyi adók mellett kezeli és végrehajtja az ún. egyéb és idegen tartozásokat, 

amelyeket társhatóságok jelentenek át adók módjára történő behajtásra. 

 

Ezen két „adónem” esetében a hatályos szabályozás alapján a sikeres behajtást követően a 

beszedett összeg kimutató szervhez kerül átutalásra. 

 

Az önkormányzati adóhatóság kezeli a helyi jövedéki adóval kapcsolatos regisztrációs eljárást. 

 

A talajterhelési díj kezelése is a helyi adóhatóság feladata. 

 

A beszámoló a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata illetékességi 

területén kivetett helyi adónemekből, az építmény- telek- és idegenforgalmi adóból befolyt 

bevételek alakulását mutatja be 

 

I.  

Adóbevétel 
 

 

2022. adóévre a képviselő-testület az alábbi előirányzatok kerültek meghatározásra a helyi adók 

vonatkozásában: 
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  Adónem Ft 

1. Építmény 3 260 000 000 

2. Telek 599 000 000 

 (Ingatlanadók: 1 + 2) 3 859 000 000 

3. Idegenforgalmi 135 000 000 

 (Helyi adók: 1 + 2 + 3) 3 994 000 000 

 

A 2022.09.30-ig befolyt adóösszegeket az alábbi táblázatban mutatjuk be: 

 

  Adónem  Ft 

1. Építményadó 3 345 595 736 

2. Telekadó 576 084 237 

 (Ingatlanadók: 1 + 2) 3 921 679 973 

3. Idegenforgalmi adó 247 577 482 

 (Helyi adók: 1 + 2 + 3) 4 169 257 455 

 

Az Adóiroda által a költségvetésre 2022. szeptember végéig alábbi összegek kerültek átutalásra. 

 

  Adónem  Ft 

1. Építményadó 3 280 000 000 

2. Telekadó 565 000 000 

 (Ingatlanadók: 1 + 2) 3 845 000 000 

3. Idegenforgalmi adó 242 000 000 

 (Helyi adók: 1 + 2 + 3) 4 087 000 000 

 

A befolyt, illetve a költségvetésre átutalt adóbevételek közötti különbség abból adódik, hogy 

az adószámlákra érkezett összegek tartalmazzák az időközben adózók kérelmére végrehajtott 

túlfizetések visszautalását, adóbefizetések rendezését, átvezetését az adószámlák között.  

 

Az előirányzat és a felutalt adóbevételek közötti százalékos és összegszerű teljesülést az első 9 

hónapban az alábbiakban mutatjuk be: 

 

  Adónem 
Előirányzathoz 

képest %-os eltérés 

Előirányzathoz 
képest többlet / 

hiány 

1 Építményadó 100,61% 20 000 000 

2 Telekadó 94,32% -34 000 000 

 (Ingatlanadók: 1 + 2) 99,64% -14 000 000 

3 Idegenforgalmi adó 179,26% 107 000 000 

 (Helyi adók: 1 + 2 + 3) 102,33% 93 000 000 

 

Megállapítható, hogy az adóbevételek az előirányzathoz képest 102,33 %-ban teljesültek, mely 

összegszerűen 93 000 000 Ft bevételi többletet jelent.  
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A következő oldalon található diagram mutatja be az adóbevétel alakulását a 2022. év I-IX. 

hónapjában. 

 

Látható, hogy az adóbevételek – az idegenforgalmi adó kivételével –, az adóhatósághoz nem 

lineárisan folynak be. A tárgyalt időszakban a befizetések az első, valamint a második féléves 

határidő közeledtével kezdenek nőni, legtöbb befizetés ebben az időszakban történik. Az 

idegenforgalmi adó esetében az adóbevételek minden hónap 15. körül realizálódnak. 
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II. 

 

Adónemek 
 

Építményadó 

 

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Adóirodája az illetékességi 

területén lévő építmények közül adóköteles a lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, 

épületrészek. Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak 

rendeltetésétől, illetőleg hasznosításától függetlenül. 

 

Az adó mértéke: 

 

- Kizárólag magánszemély tulajdonában álló lakások esetében: 500 Ft/m2/év 

- 1 000 m2 hasznos alapterületet meghaladó, de 3 000 m2 hasznos alapterületet meg nem 

haladó kereskedelmi egység esetében 1 560 Ft/m2/év 

- 3 000 m2-t meghaladó hasznos alapterületet meghaladó kereskedelmi egység esetében 

1 580 Ft/m2/év 
- Minden más esetben 1 520 Ft/m2/év 

 

2022. évben az építményadó tekintetében az alábbi táblázatban láthatjuk az adózók, adótárgyak 

számát és a kivetett adó összegét. 

 

 

Adóalanyok száma  Terület szerinti adózás esetén 

tulajdonos vagy vagyoni 

értékű jog jogosítottja Adótárgyak 

száma 

(db) 

Adóztatott 

terület 

(m2) 

Fizetendő adó 

(Ft) magánszemély 

(fő) 

egyéb 

adóalany 

(fő, db) 

15 793 1 222 21 279 2 223 715 3 277 837 283 

 

Az adóztatott terület kapcsán mindenképp meg kell jegyezni, hogy nem tartalmazza azon 

előírásokat, amelyek esetén törvényi-, rendeleti mentesség (ideértve a Htv. 3. § (2) (3) bekezdés 

szerinti ún. „feltételes mentességet”is) áll fenn, tehát ezen terület után az adófizetési 

kötelezettség ténylegesen fennáll. 

 

A fizetendő adónál meg kell jegyezni, hogy az adókivetés tartalmazza azon összegeket is, 

amelyek felszámolás, csődeljárás, kényszertörlési eljárás, illetve végelszámolás alatt álló 

adóalanyok tulajdonában álló ingatlanok adóelőírásai, azonban befizetés nyilván nem várható. 

 

 

Telekadó 

 

Telekadóban adóköteles a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat 

illetékességi területén lévő telek.  

 

Az adó mértéke övezetenként kerül meghatározásra. 3 övezetet határozott meg a képviselő 

testület, az adó mértéke az övezetek szerint: 
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a) az 1. övezetben (Fővám tér – Vámház körút - Kálvin tér – Üllői út – Ferenc körút – 

Boráros tér – Soroksári út – Könyves Kálmán körút – Duna folyam által határolt terület) 

335 Ft/m2/év, 

 

b) a 2/a. övezetben (Boráros tér – Ferenc körút – Üllői út – Nagyvárad tér – MÁV 

Kelenföld–Keleti Pályaudvar vasútvonal – Soroksári út által határolt terület) és 2/b. 

(Üllői út - Határ út - 3-as villamospálya - Ecseri út által határolt terület) övezetben 315 

Ft/m2/év, 

 

c) a 3. övezetben (MÁV Kelenföld – Keleti Pályaudvar vasútvonal – Üllői út – Ecseri út 

– 3-as villamospálya – Határ út – közigazgatási határ - Ráckevei–Soroksári Duna ág – 

Duna folyam által határolt terület) 295 Ft/m2/év.” 

 

 
 

2022.évben a telekadó vonatkozásában az alábbi táblázat tartalmazza az adóztatással 

kapcsolatos adatokat. 

 

Adóalanyok száma Terület szerinti adózás esetén 

tulajdonos vagy vagyoni 

értékű jog jogosítottja 

Adótárgyak 

száma (db) 

Adóztatott 

terület (m2) 

Fizetendő adó 

(Ft) 
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magánszemély 

(fő) 

egyéb 

adóalany 

(fő, db) 

23 329 352 1 586 275 473 839 566 

 

Az adóztatott terület kapcsán mindenképp meg kell jegyezni, hogy nem tartalmazza azon 

előírásokat, amelyek esetén törvényi-, rendeleti mentesség (ideértve a Htv. 3. § (2) (3) bekezdés 

szerinti ún. „feltételes mentességet”is) áll fenn, tehát ezen terület után az adófizetési 

kötelezettség ténylegesen fennáll. 

 

A fizetendő adónál meg kell jegyezni, hogy az adókivetés tartalmazza azon összegeket is, 

amelyek felszámolás, csődeljárás, kényszertörlési eljárás, illetve végelszámolás alatt álló 

adóalanyok tulajdonában álló ingatlanok adóelőírásai, azonban befizetés nyilván nem várható. 

 

Idegenforgalmi adó 

 

Az adónem a Képviselő-testület 2010.12.31-i döntése alapján 2011.01.01-től került bevezetésre 

az önkormányzat illetékességi területén, korábban a főváros hatáskörébe tartozott, így annak 

átvétele az adóirodától gyors reagálást igényelt az adózói kör meghatározása, felderítése, a 

nyilvántartás létrehozatala szempontjából. 

 

2012.01.01-től az idegenforgalmi adó adóalapja és adómértéke megváltozott: a korábbi 300 

Ft/vendégéjszaka helyett a vendégéjszakára eső szállásdíj 4 %-ában került meghatározásra. 

 

A nyilvántartás 471 adóbeszedésre kötelezett szállásadót tartalmaz, amelyek a hatályos 

adómérték szerint 247 577 482 Ft adót fizettek. 

 

A korábbi évek adatai alapján látható, hogy az adózók száma és az adóbevételek egészen a 

2020-as évig folyamatosan nőttek. A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-

járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 

140/2020 (IV. 21.) kormányrendelet alapján az adó alanyának az idegenforgalmi adót 2020. 

április 26. napjától 2020. december 31. napjáig nem kellett megfizetnie, az adó beszedésére 

kötelezettnek nem kellett beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban 

– kivéve, ha annak összege nulla – be kellett vallania az adóhatósághoz. 

A veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI.13.) 

módosított Kormányrendelet e szabályozást a 2021. január 1. napja és 2021. június 30. napja 

közötti időszakban is fenntartotta. 
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Helyi jövedéki adó 

 

Magánfőzött párlat után, az önkormányzat felé jövedéki adóköteles volt az a magánfőző, aki 

saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére 

alkalmas, saját tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik, valamint tárgyévben 

magánfőzött párlatot állít elő. 

 

2016.01.01-től az önkormányzati adóhatósághoz már csak kizárólag a desztillálóberendezés 

feletti tulajdonjog szerzését, valamint a bejelentett adatokban történő változást kell bejelenteni. 

Az adó megfizetése nem az önkormányzathoz, hanem a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé 

történik, így bár adóbevétel helyileg nem keletkezik, de a bejelentések adminisztrálása, a 

Nemzeti Adó-és Vámhivatal és a bejelentéssel érintett másik önkormányzati adóhatóság felé 

történő értesítés ügyintézést igényel. 

 

2022. évben 2 db bejelentés érkezett az adóhatósághoz. 

 

Talajterhelési díj 

 

Talajterhelési díjban díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag 

rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és a helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi 

engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót 

is, alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség 

a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli. 

 

A kibocsátó a talajterhelési díjat a tárgyévet követő év március 31-ig vallja be és fizeti meg 

 

Az adóhatósághoz talajterhelési díjjal kapcsolatosan a 2022. évben nem történt adatbejelentés. 

 

III. 

Fizetési könnyítés 
 

Az önkormányzati adóhatóság által előírt kötelezettségek teljesítését akadályozhatja az adózó 

átmenetileg vagy tartósan fennálló fizetési nehézsége. Az adózó a jogerős vagy véglegessé vált 

fizetési kötelezettségre vonatkozóan - az esedékességet megelőzően illetve azt követően is – 

kezdeményezheti fizetési kedvezményre irányuló eljárás lefolytatását. A fizetési kedvezmény 

irányulhat részletfizetésre, fizetési halasztásra (együtt: fizetési könnyítés), valamint 

adómérséklésre (továbbiakban együtt méltányossági eljárás) 

 

A kerületi adóhatósághoz is érkeznek be minden évben méltányossági kérelmek. 2017 óta a 

hatályos jogszabályok biztosítják az automatikus részletfizetés lehetőségét. Ennek értelmében 

meghatározott összeghatárig és időtartamra az adóhatóságnak lehetővé kell tenni a 

részletfizetést a természetes személy adózónak. Vagyis ezekben az esetekben nincs mérlegelési 

jogköre az adóhatóságnak. Ennek a törvényváltozásnak köszönhetően több esetben 

biztosítottunk részletfizetési kedvezményt, mint korábban, amikor a jogszabály feltételeket 

szabott a fizetési könnyítés biztosításához. 

 

A 2022. évben az adóiroda által engedélyezett fizetési könnyítések és mérséklések összegét az 

alábbi táblázat mutatja: 
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Ft Könnyítés Mérséklés 

Építmény 113 438 233 156 712 

Telek 461 476 0 

Ingatlanadók összesen 113 899 709 156 712 

Idegenforgalmi adó - - 

Helyi adók összesen 113 899 709 156 712 

 

Az építményadó esetében 18 adóalany részletfizetési lehetőséget, 1 adóalany fizetési halasztást 

kapott. Elengedésre egy esetben került sor. Telekadót illetően részletfizetés engedélyezése nem 

történt, egy esetben került sor fizetési halasztás engedélyezésére. 

 

Az Adóiroda az adómérséklést a hatályos jogszabályok alapján mindig kellő körültekintéssel 

alkalmazta, alaposan vizsgálva az adóalanyok körülményeit, gazdasági, vagyoni helyzetüket, 

és kizárólag indokolt esetben engedte el az adó megfizetését. 

 

A részletfizetéseket szintén alapos megfontolást követően engedélyezte az adóalanyok részére. 

Ezek esetében törekedtünk arra, hogy az adó folyó évben kerüljön megfizetésre, illetve nagyobb 

adótartozás esetén a fizetési hajlandóságot mutató adóalanyok likviditásuk megtartása mellett 

eleget tudjanak tenni fizetési kötelezettségeiknek, úgymond utolérjék magukat. 

 

Azon cégek esetében, amelyek nem nyújtottak méltányossági kérelmet, illetve amelyek 

esetében a kérelmet el kell utasítanunk, a tartozás megfizetését végrehajtási eljárás során lehet 

megkísérelni, azonban a tapasztalatok alapján a bankszámlákra kezdeményezett inkasszók csak 

a legkisebb mértékben hoznak eredményt, mivel ezen cégek szintén jelentős kinnlevőségekkel 

rendelkeznek, melyek behajtása részükre is vagy lehetetlen, vagy igen hosszú időt igényel, 

valamint a jelenlegi gazdasági helyzetben folyamatos bevételre nem tesznek szert. 

 

A végrehajtási eljárás ennek megfelelően a végrehajtási jog bejegyzése lehet az adóztatott, 

illetve az adóalanyok tulajdonában lévő ingatlanok esetében, majd ezek árverési úton történő 

értékesítése, azonban ez egyértelműen felszámolási/végelszámolási eljárásokhoz vezet, 

amelyek – szintén a jelentős kerethitelek korábban bejegyzett jelzálogjoga miatt – szintén 

csekély megtérülést eredményezne. Ebben az esetben az ingatlanok értékesítése is további 

problémát okoz. 

 

IV. 

Végrehajtás 
 

A 2022. I. félévének végrehajtási időszaka 2022. szeptember 15. napjával lezárult, e napon 

lekérésre kerültek az egyes adónemek hátralékos listái, adózói típusonként történő bontásban, 

illetve az alábbiak szerinti beszámoló készült az utánkövetésről. 

 

A hátralékos listák változásait az alábbi táblázatok szemléltetik. 
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ÉPÍTMÉNYADÓ 

 Hátralék összege 

Időpont Magánszemély Gazdasági 

társaság 

Egyéni 

vállalkozó 

Összesen 

2022.05.04. 51 339 934 Ft. 247 414 595 Ft. 3 183 095 Ft. 301 937 624 Ft. 

2022.09.15 19 517 675 Ft. 133 165 668 Ft. 5 072 551 Ft. 157 755 894 Ft. 

 -31 822 259 Ft. -114 248 927 Ft. +1 889 456 Ft. -144 181 730 Ft. 

TELEKADÓ 

 Hátralék összege 

Időpont Magánszemély Gazdasági 

társaság 

Egyéni 

vállalkozó 

Összesen 

2022.05.04. 2 491 652 Ft. 238 245 648 Ft. 865 175 Ft. 241 602 475 Ft. 

2022.09.15 607 255 Ft. 39 753 924 Ft. 0 Ft. 40 361 169 Ft. 

 -1 884 397 Ft. -198 491 724 Ft. -865 175 Ft. -201 241 306 Ft. 

 

IDEGENFORGALMI ADÓ 

 Hátralék összege  

Időpont Minden adózó Összesen 

2022.05.04. 6 549 605 Ft. 6 549 605 Ft. 

2022.09.15 4 973 463 Ft. 4 973 463 Ft. 

 -1 576 142 Ft. -1 576 142 Ft. 

 

Építményadó adónemben az egyéni vállalkozói hátralékösszeg növekedése látszólagos, a 

végrehajtási folyamat részeként végzett adattisztítás több adózó esetén is az adózói státusz 

megváltozását eredményezte: egyes magánszemélyek esetén kiderült, hogy aktív egyéni 

vállalkozóként tevékenykednek, így az adózói törzs adatainak frissítése okán ők jelenleg már 

az egyéni vállalkozói listán találhatóak. 

 

A gazdasági társaságok esetén több adózó is élt időközben az adómentesség törvényi 

lehetőségével (egyesület, alapítvány, közszolgáltató szervezet stb., melynek a megelőző 

adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme után adófizetési 

kötelezettsége nem keletkezett, az alaptevékenysége kifejtésére szolgáló épület és telek után), 

mely esetek a konkrét végrehajtási tevékenységen túl ugyancsak negatív előjellel jelentek meg 

a hátralék összegének változása során. Ugyanakkor csaknem 70.000.000 Ft. egyösszegű 

hátralék esetében az adókötelezettség változása várható (bejelentése folyamatban), ezért ennek 

végrehajtása iránt ebben a félévben nem intézkedtünk. 

 

2022. évben ez idáig 553 db fizetési felhívás került kiküldésre. Építményadó adónemben 

minden 10.000 Ft. feletti hátralékot felhalmozó magánszemély részére küldtünk fizetési 

felhívást (postai kézbesítés esetén csekket is). Építmény- és telekadó adónemben összesen 266 

fő adózó fizetett a felhívás hatására. 

 

Eredménytelen felhívást követően ez évben mindösszesen 174 esetben foganatosítottunk 

végrehajtási cselekményt. A végrehajtási cselekmény típusának megválasztása során minden 

esetben teljeskörűen áttekintettük a végrehajtási eljárás megindításának feltételeit és minden 

ügyben egyedileg mérlegelve intézkedtünk az adóst legkevésbé korlátozó és egyben a 

legcélravezetőbb cselekmény alkalmazásának megválasztása iránt. 

 

Gazdasági társaságok esetén javarészt a hatósági átutalási megbízás bizonyult célravezetőnek. 

Az idei évben minden esetben intézkedtünk a végrehajtási eljárás megindítása tényének a 
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cégjegyzékbe történő bejegyzése iránt (a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról és a 

végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 26. § (1) bekezdés i) pontja alapján). 

A második féléves fizetései határidő elteltével tapasztalataink szerint e bejegyzés sok esetben 

erőteljes motiváció a gazdasági társaságok felé a fizetési hajlandóság előmozdítása érdekében. 

 

Magánszemélyek esetén a jövedelem- és egyéb járandóság letiltását szintén eredményesen 

alkalmaztuk. Az eddigi sok esetben lassabb, tömeges, Budapest Főváros Kormányhivatala 

Egészségbiztosítási Főosztály részére címzett megkeresésre hetek alatt beérkező adatkérés helyett 

az elmúlt hónapokban a hivatali kapun keresztül egyesével történő adatkérés módszerét 

alkalmaztuk, mely esetben az eredmény (amennyiben volt releváns adat) már a kérés napján 

megérkezett irodánkra. 

 

Alkalmaztuk továbbá a végrehajtás átadását a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére is összesen 3 

adózó ügyében. 

 

A hátralékos listák tételenkénti ellenőrzése (előszűrés, teljes körű ellenőrzés) során számtalan 

esetben tapasztaltuk, hogy az adókötelezettség változása vagy adott esetben törlése szükséges az 

időközben bekövetkezett és az adózó által bejelenteni elmulasztott változások okán. Ezekben az 

ügyekben a Kivetési Csoport betű szerint eljáró előadója minden esetben értesült az ügyintézés 

szükségességéről. E folyamat eredményeként a hátralékos lista adatai várhatóan a követőző 

végrehajtási időszakban már a jelen idejű állapotnak megfelelően mutatják majd a fennálló 

hátralékokat. Az ilyen jellegű adattisztítási folyamat a Kivetési Csoport munkáját és 

adókötelezettségek naprakész vezetését is elősegítik. 2022. I. félévében építmény- és telekadó 

adónemben összesen 124 esetben merült fel az adókötelezettség módosításának, illetve törlésének 

szükségessége. 

 

A tételenkénti ellenőrzés néhány esetben hatósági átvezetést, illetve a függő tételek rendezését 

eredményezte, mely egyrészről a hátralék csökkenését, másrészről a túlfizetések, illetve a függő 

tételek számának csökkenését is eredményezte. 

 

Az idegenforgalmi adó a másik két adónemhez képest speciális, hiszen havonta esedékes, ilyen 

módon a 2022. május 4. és a 2022. szeptember 15. napi hátralékos lista közötti eltérés kevésbé 

informatív. Az első féléves végrehajtási időszak során minden egyes hátralékos idegenforgalmi 

adós részére adószámla kivonat került kiküldésre, illetve az így sem teljesítő adózók részére fizetési 

felhívás. Ezt követően az idegenforgalmi adót betű szerint ügyintéző kollégák minden egyes 

bevallást követően adószámla kivonatot küldenek azon adózók részére, akiknek a számlája 

hátralékot mutat. A tapasztalatok alapján e gyakorlat befizetésre ösztönzi a szálláshely 

szolgáltatókat. 

 

Az első féléves végrehajtási időszakban a terv szerint folyamatosan zajlott a hátralékos listákat, 

valamint a fizetési könnyítéseket tartalmazó táblázatok nyomon követése, a változások 

megjegyzésben történő feltüntetése, átvezetése, valamint a befolyt összegek könyvelését és 

rögzítését követően a végrehajtási eljárások megszüntetése. A mulasztási bírságok megfizetésének 

nyomon követése ugyancsak eredményezett végrehajtási cselekményt az első félév során. 

 

2022. II. félévében a végrehajtási terv vonatkozó része alapján tervezzük a végrehajtási tevékenység 

folytatását. 

 

Budapest, 2022.10.07. 

 

Baloghné Dr. Nagy Edit s.k. 

Címzetes Főjegyző 


