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Tisztelt Olvasó! 

A NAV szervezete 2016 év elejétől megújult, melynek keretében a korábbi Észak-budapesti 

Adó-, és Észak-budapesti Vám- és Pénzügyőri Igazgatóságok integrációja is megvalósult. 

Ennek egyik előnye, hogy a korábbiaknál közvetlenebb úton látjuk el az adóztatást érintő 

sokrétű, szolgáltató és hatósági tevékenységünket. Feladatellátásunkat a folyamatosan változó 

jogszabályi környezet és adózói magatartások egyaránt meghatározzák, melyekhez igazítjuk a 

kockázatelemzési - és kiválasztási módszereinket. Ennek során figyelmet fordítunk a 

jogkövető és jogkövetésre hajlamos adózók csoportjára, akiket tájékoztatásokkal, 

előadásokkal segítünk adókötelezettségeik teljesítésében. Mellettük figyelemmel vagyunk az 

adóelkerülő, vagy adóelkerülésre hajlamos adózói körre, akik esetében hangsúlyosan 

érvényesítjük a jogszabályi rendelkezéseket, mindezt azon cél érdekében, hogy őket a 

jogkövető adózók csoportjába tereljük, ezáltal védjük a költségvetést megillető bevételeket. 

Igazgatóságunk nagyságrendjét szemlélteti, hogy bevételi adataink országos viszonylatban is 

meghatározóak, a Kiemelt Adó- és Vámigazgatóság után a legtöbb adó- és adójellegű 

bevételért felelünk. 

Az Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatóság általános és különös szabályok szerinti 

illetékességét a 485/2015. (XII. 29.) Kormányrendelet
1
 szabályozza. 

A NAV kormányrendelet számos, az általánostól eltérő esetben az Észak-budapesti Adó- és 

Vámigazgatóságot jelöli meg illetékes szervként. Ennek értelmében országos illetékességgel 

látjuk el az egyes szellemi tulajdonjogokat sértő áruk elleni vámhatósági feladatokat. Az 

Európai Mezőgazdasági Garancia Alappal összefüggő utólagos ellenőrzéseket, helyszíni 

szemléket azon adózók körében végezzük, akik székhelye vagy lakóhelye Budapest vagy Pest 

megye közigazgatási területén van és nem tartoznak a Kiemelt Adó- és Vámigazgatóság 

(KAVIG) illetékességébe. Szintén itt kezeljük az AEO engedélyeket
2
, ha a kérelmező 

székhelye, lakóhelye Budapest vagy Pest megye közigazgatási területén van és nem KAVIG-

os. A NAV hatáskörébe tartozó szabálysértési eljárások kezelésére a főváros tekintetében 

vagyunk jogosultak azzal a kitétellel, hogy Budapesten belül a Repülőtéri Igazgatóság is 

eljárhat illetékességi területén, ha az eljárás ezt megkívánja. 

Az Igazgatóság jár el továbbá azokban az ingó vagy ingatlanhoz nem kapcsolódó vagyoni 

értékű jog ajándékozása-, vagy visszterhes vagyonátruházási illetékeztetése esetén, 

továbbá azokban az illeték törlési, visszatérítési ügyekben, amelyekben az adózó belföldön 

nincs letelepedve. Szintén az Igazgatóság kiváltsága minden olyan adó- és vámhatósági ügy 

kezelése, amely olyan adózót érint, akinek az általános szabályok szerinti illetékessége nem 

állapítható meg. 

Tisztelettel ajánlom tehát figyelmébe kiadványunkat, melyen keresztül áttekinthetővé válnak 

az olvasó számára azon sokrétű szolgáltató, és hatósági feladataink, eredményeink melyek 

hűen jellemzik az igazgatóság munkatársainak szakmai és erkölcsi lojalitását, valamint az 

adómorál javítása érdekében kifejtett törekvéseinket.  

Budapest, 2017. május       

Vörös Attila 

igazgató 

                                                           
1
 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről. 

2 az Európai Unió engedélyezett gazdálkodó (AEO) programja a vámhatóságok és a gazdálkodók közötti együttműködésen alapul, a 

nemzetközi ellátási lánc biztonságának fenntartása, növelése érdekében. A programhoz való csatlakozás a gazdálkodók önkéntes vállalásán 

alapul, amelyhez teljesíteniük kell az uniós vámjogszabályokban meghatározott feltételeket 
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ADÓALANYI KÖR  

Az Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatóság illetékessége – főszabályként – az I., II., III., 

IV., V. és XIII. kerület közigazgatási területen lakó magánszemélyek és a székhellyel 

rendelkező vállalkozók adóügyeire terjed ki. Az illetékességi terület 114,3 km², a lakosság 

megközelíti a 494 ezer főt
3
.  

 

Az igazgatóság illetékességi területén a gazdasági 

tevékenységet végző, működő adóalanyok száma 

2016 végén 135,5 ezer volt, 7,3 százaléka az 

országosnak. A növekedés az előző év végéhez 

képest 1,3 százalékos. Számottevő volt az egyéni 

vállalkozók számának bővülése, mely körben 2,2 

ezer fővel, 10 százalékkal voltak többen, mint 2015 

végén. A 24 ezer egyéni vállalkozó és a 28 ezer 

adószámos magánszemély együtt a működő adózók 

csaknem kétötödét tette ki, a 70 ezres nagyságrendet 

képviselő jogi személyiségű vállalkozások pedig 51 

százalékos részarányt képviseltek. Az országban 

működő 6 ezer részvénytársaság egynegyede észak-

budapesti illetékességű, számuk 7 százalékkal nőtt 

az év során. A korlátolt felelősségű társaságok és a 

betéti társaságok száma több éve csökken, 2016-ban 

is 1,4 ezerrel kevesebben működtek, mint az előző 

év végén.  

Az igazgatóság kapcsolatba került még azzal a 222 ezer magánszeméllyel, akik 2016-ban 

személyi jövedelemadó bevallást nyújtottak be – önállóan vagy munkáltatójukon keresztül – 

az előző évben megszerzett jövedelmeikről.  

 

 

A legtöbb adószámmal rendelkező vállalkozás 

a II. és a XIII. kerületben tevékenykedik, 

számuk 32 és 31 ezer.  

Az V. kerületben a vállalkozási tevékenységet 

folytató adóalanyok háromnegyede gazdálkodó 

szerv, ugyanakkor a IV. kerületben ez az  

arány csupán 58 százalék, a legalacsonyabb a 

kerületek között. 

 

  

                                                           
3
 forrás: KSH Magyarország közigazgatási helynévkönyve 2016.01.01. 
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Az igazgatóságon az év során 14 

százalékkal több új adószámot adtak 

ki, mint az előző évben, 

megközelítette a 10 ezret.  

A vállalkozási formák közül az 

egyéni vállalkozás alapítása volt a 

legkedveltebb, ilyen céllal 24 

százalékkal többen kértek 

adószámot, mint 2015-ben.  

 

A cégbíróság 1,2 ezer gazdálkodó 

esetében rendelt el felszámolási eljárást, ami 8 százalékkal kevesebb a megelőző évinél. 

Ugyancsak 1,2 ezer végelszámolási eljárás indult az év során, ami csekély mértékben ugyan, 

de meghaladja az előző évit. A csődeljárások száma továbbra sem számottevő, a technikai 

megszűnt állományba az előző évinél 17 százalékkal többen, 9 ezren kerültek, év végén 

számuk meghaladta a 40 ezret. 

A működő adózók csaknem fele alanya az általános forgalmi adónak. A havi áfa bevallásra 

kötelezett adózók aránya a legmagasabb 42 százalék, a negyedéveseké 34,8 százalék, és 23,2 

százalék az éves áfa bevallóké. 

 

A kata, azaz a kisadózó vállalkozások tételes adózása 

előnyeit felismerve 2016 végére már 12,3 ezer egyéni 

vállalkozó és 2,4 ezer társas vállalkozás választotta ezt az 

adózási módot, jelentősen csökkentve ezzel adminisztrációs 

terheiket. A bevezetés óta két és félszeresére nőtt a számuk, 

elsősorban az egyéni vállalkozók körében lett közkedvelt. A 

kisvállalati adót (kiva) választók száma 2016 végén 845 volt, 

némileg csökkent a bevezetés óta. Az egyszerűsített 

vállalkozói adó (eva) hatálya alá tartozók száma 5 ezer volt 

2016 végén, 12 százalékkal kevesebb, mint az előző évben.  

Egészségügyi szolgáltatási járulékot
4
 annak a belföldi 

magánszemélynek kell fizetni, aki nem biztosított és 

egészségügyi szolgáltatásra egyéb jogcímen, valamint uniós rendeletek, vagy nemzetközi 

egyezmény alapján sem jogosult. Az igazgatóságon fizetésre kötelezettek száma 2016-ban 22 

ezer fő volt, 1 százalékkal csökkent az év során. 

Az adózás rendjéről szóló törvény
5
 2016-tól vezette be az adózói minősítést. Ennek 

keretében a NAV negyedévenként – első alkalommal 2016 áprilisában – megvizsgálta, hogy a 

cégjegyzékbe bejegyzett adózók megfelelnek-e a megbízható illetve a kockázatos adózókra 

vonatkozó feltételeknek. A megbízható adózók törvényben rögzített előnyöket élvezhetnek, a 

kockázatos adózók az eddiginél szigorúbb megítélés alá esnek. Azon adózóra, amelyik egyik 

kategóriába sem sorolható, továbbra is az általános eljárásjogi szabályok vonatkoznak. 

                                                           
4 2016-ban napi 235 forint, havi 7050 forint/fő. 
5 

2003. évi XCII. törvény 
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2016-ban átlagosan mintegy 74 ezer adózó minősítését végezte el negyedévente az 

igazgatóság. A kockázatos adózók száma a III. negyedévben volt a legmagasabb, a 

minősítettek 7,9 százalékát tette ki. Évközi jogszabályváltozás (a kényszertörlés alatt álló 

adózók, illetve az adóteljesítményük 70%-át 

meghaladó adókülönbözettel érintett adózók is 

kockázatosnak minősülnek) is hozzájárult a 

kockázatos adózói szám alakulásában. A minősítettek 

egyharmada a megbízható kategóriába került. 

 

2016 végén 41,5 ezer ügyfél rendelkezett közösségi 

adószámmal, számuk az év során 5 százalékkal,  

2 ezerrel nőtt. Közösségi adószámot az Európai 

Unióban történő kereskedelmi, gazdasági tevékenység 

folytatásához kell 

igényelni az állami adóhatóságtól. Az országosan nyilvántartott 

közösségi adószámmal rendelkezők 12 százaléka észak-budapesti 

illetékességű.  

 

A különös illetékességi szabályok alapján az igazgatóság 

országos illetékességgel lát el vámhatósági feladatokat az egyes szellemi tulajdonjogokat 

sértő áruk vonatkozásában. Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy ez az országos 

illetékesség kizárólag egy uniós rendeletben meghatározott hatósági eljárásra, azaz a 

Magyarországon benyújtásra kerülő ún. vámfigyelési kérelmek elbírálására terjed ki. 

Az AEO (Authorised Economic Operator - AEO) engedélyek kiadását, felügyeletét, 

újraértékelését érintő feladatokat, ha a kérelmező nem kiemelt adózó, és székhelye a 

fővárosban vagy Pest megyében van szintén az igazgatóság látja el. Az úgynevezett 

engedélyezett gazdálkodó a gazdasági szereplőnek a vámhatósággal szembeni 

megbízhatóságát jelölő státusza. A tanúsítvánnyal rendelkező jogosult arra, hogy 

vámügyeinek intézése, illetve vámkezelései során kedvezményekben részesüljön az Európai 

Unió területén.  

A 2016. május 1-jétől alkalmazandó új európai uniós vámjogszabályoknak megfelelően a 

kiadott AEO tanúsítványokat – az új feltételeknek való megfelelés ellenőrzése érdekében – 

legkésőbb 2019 áprilisáig újra kell értékelni. Amennyiben a gazdálkodó teljesíti az Uniós 

Vámkódex feltétel rendszerét, úgy a státusának érvényessége AEO engedély formájában 

megmarad.  

Amennyiben az újraértékelés során megállapításra kerül, hogy a gazdálkodó nem teljesíti 

státuszának kritériumait, úgy az felfüggesztésre vagy visszavonásra kerül. 

2016-ban 15 darab új AEO engedélyt adott ki az igazgatóság, év végén 131 engedélyezett 

gazdálkodót (AEO) tartottak nyilván Budapesten és Pest megyében, melyek felügyelete és 

monitoringja folyamatos volt. A tanúsítványok zöme, 85 db AEOC (vámjogi egyszerűsítések) 

típusú, de felügyeltek AEOS és AEOF
6
 tanúsítványokat is.  

                                                           
6 AEOS: biztonság és védelem, AEOF: vámjogi egyszerűsítések/biztonsági védelem. 
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Az igazgatóság végzi a vámügyi engedéllyel – de AEO tanúsítvánnyal/engedéllyel nem – 

rendelkező, vagy új vámügyi engedélyt kérelmező gazdálkodók AEO szempontú vizsgálatát 

is ugyanezen illetékességi szabály értelmében.  Ennek oka, hogy 2016 május 1-jén hatályba 

lépett új uniós vámjogi rendelkezések már feltételként írják elő számos vámügyi engedély 

esetében is a korábban kizárólag az AEO tanúsítványokhoz előírt kritériumok meglétét. 

Jövedéki engedélyezési eljárásokban 

az igazgatóság illetékessége fő 

szabályként az általános 

illetékességgel egyezik meg.  

2016 végén 221 észak-budapesti 

illetékességű adózó rendelkezik az 

igazgatóság által kiadott összesen 

230 jövedéki engedéllyel (egy adózó 

többféle engedéllyel is rendelkezhet). 

Legtöbben egyszerűsített adóraktári 

engedéllyel vagy jövedéki engedéllyel rendelkező kereskedők. 

Az illetékességi területen székhellyel és telephellyel is rendelkezők száma 66 (67 

telephellyel). 164 olyan engedélyes van, akiknek csak a székhelye található az igazgatóság 

illetékességi területén, telephelye, ahol az engedélyköteles tevékenységet végzi, másik 

igazgatóság illetékességi területén helyezkedik el. Az engedélyeket az igazgatóság kezeli. 

A hatósági felügyeleti tevékenység keretében az igazgatóság a más igazgatóság illetékességi 

területén székhellyel rendelkezők ellenőrzését is ellátja, ha telephelyük az Észak-budapesti 

Adó-és Vámigazgatóság illetékességi területén van. Így további 54 telephelyen végeznek 

hatósági felügyeleti tevékenységet az igazgatóság munkatársai (32 jövedéki engedélyes 

kereskedő, 9 egyszerűsített adóraktár, 7 bejegyzett kereskedő, valamint néhány 

keretengedélyes, felhasználói- és adóraktári engedélyes). 

 

Az igazgatóság illetékességi területén 211 telephelyen működik 

érvényes engedéllyel nemzeti dohánybolt (trafik), mely az országos adat 

közel 4 százaléka.  

 

A VPID/EORI olyan vámhatósági eljárás keretében megállapított 

vámazonosító szám, mely vám-, regisztrációs adó, illetve jövedéki 

eljárásban kötelező. 2016 végére az előző évhez képest 1 százalékkal nőtt a VPID/EORI 

számmal rendelkező gazdálkodók és egyéni vállalkozók száma, mely így meghaladta a  

17 ezret. A nyilvántartásban szerepelő adózók száma 8 százaléka az országosnak.  

Az igazgatóság ügyfélkörébe tartoznak továbbá a vámeljárást és/vagy regisztrációs 

adóigazgatási eljárást kezdeményező gazdálkodók és magánszemélyek, amelyek székhelye, 

illetve lakóhelye az ország bármely pontján lehet, ugyanis ezen eljárások lefolytatására az a 

vámszerv az illetékes, ahol az adott eljárást kezdeményezik.   
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A BEVÉTELEK ALAKULÁSA 

2016-ban az Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatóság által kezelt adó- és adójellegű 

bevételek 1 448,3 milliárd forintot tettek ki, ezzel az országos nettó bevételek 11,3 százaléka 

kötődik az igazgatósághoz. A bevételeket jelentősen befolyásolták jogszabály
7
 alapján a 

Kiemelt Adó - és Vámigazgatóság illetékességébe tartozó adóalanyi kör illetékesség 

változásai. 

Az előző évhez hasonlóan 2016-ban is a bevételek mintegy kilencven százaléka négy 

adónemből származott: társadalombiztosítási bevételekből, általános forgalmi adóból, 

személyi jövedelemadóból és társasági adóból.  

Társadalombiztosítási járulék 

Összességében 552,0 milliárd forint, az előző évinél mintegy 1,8 százalékkal több nettó 

bevétel folyt be a két társadalombiztosítási alapba, valamint egészségügyi hozzájárulás 

jogcímen további 29 milliárd forint volt a nettó bevétel, melyek együtt az országos 

befizetések 13 százalékát jelentették. 

2016. januártól, majd júliustól is változott a 

befolyt szociális hozzájárulási adó Alapok közötti 

felosztásának aránya, csökkentve a 

Nyugdíjbiztosítási Alapba befolyt összeget, 

egyúttal növelve az Egészségbiztosítási Alap 

bevételét. 2016-ban az Egészségbiztosítási Alapot 

megillető bevétel 2015-höz mérve 24 milliárd 

forinttal, 18 százalékkal bővült, 157,0 milliárd 

forintot tett ki. A Nyugdíjbiztosítási Alapba 

befolyt összeg az előző évhez mérten 15 milliárd 

forinttal csökkent: 395 milliárd forint volt. Az év 

közbeni változás azonban nem csak az 

Egészségbiztosítási és Nyugdíjbiztosítási Alapok 

közötti arányokat érintette, hanem a Nemzeti 

Foglalkoztatási Alapot is.  

Az üzleti szféra és költségvetési szféra befizetéseinek egymáshoz viszonyított aránya az előző 

évhez viszonyítva 3 százalékponttal eltolódott, a korábbi 45-ről 48 százalékra nőtt az üzleti 

szféra befizetéseinek aránya. Az arányváltozás egy költségvetési szerv 2015. évi 

átszervezésének
8
 áthúzódó hatására vezethető vissza. 

  

                                                           
7 4/2012. NGM rendelet a kiemelt adózók kijelöléséről, valamint az adóteljesítmény számítási módjáról. 
8
A köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedés miatt több tízezer foglalkoztatott került ki a költségvetési szférából.  
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Általános forgalmi adó 

A 2016. évi belföldi általános forgalmi adó (áfa) befizetés 525,2 milliárd forint volt, ami  

15 százalékkal kevesebb, mint 2015-ben. A kiutalások 10 százalékkal haladták meg az előző 

évit, 91,3 milliárd forintot tettek ki. Így a nettó áfa bevétel 19 százalékkal, 

433,9 milliárd forintra csökkent az előző évihez képest, az országos nettó áfa bevétel 

igazgatósági részesedése pedig három százalékponttal esett vissza.  

 

A 2016-tól hatályos áfa kulcs változások, például az új lakóingatlan értékesítés és a sertéshús 

érékesítés áfa kulcsának 27 százalékról 5 százalékra való csökkentése a bevételek 

mérséklődésére hatott. Az igazgatóság áfa bevételeit jelentős mértékben meghatározta egy 

illetékességi körébe tartozó kiemelt beruházásokat koordináló cég teljesítményének EU-s 

források drasztikus csökkenése miatti visszaesése. 

Az import áfa bevétel az igazgatóságon nem számottevő, ám az előző évhez képest 

harmadával nőtt és meghaladta a 200 millió forintot.  

 

Személyi jövedelemadó 

A 2016. évi nettó személyi jövedelemadó (szja) bevétel 230,7 milliárd forint volt,  

a 0,2 százalékos csökkenés az előző évhez képest félmilliárd forinttal kevesebb nettó bevételt 

eredményezett. Az országos nettó szja bevételnek több mint 13 százaléka származik az Észak-

budapesti adóalanyoktól. Az éves szja befizetés meghaladta a 236 milliárd forintot, míg az 

adóalanyok részére teljesített kiutalások és az adónemről történő átvezetések összege 5,5 

milliárd forint volt, hasonlóan az előző évihez.  
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A bevételeket nagyban meghatározta 

a személyi jövedelemadó kulcsának 

egy százalékpontos csökkenése, a 

családi kedvezmény szélesedő 

igénybevételi lehetőségei, illetve azon 

kormányzati intézkedések hatása is 

megmutatkozik amelyek országos 

szinten adott esetben csak 

átrendeződést takarnak. A befizetések 

üzleti- és költségvetési szféra közötti 

megoszlása 53-47 százalékos volt. 

2016-ban a társadalombiztosítási 

alapokkal megegyezően, itt is az 

üzleti szféra felé mozdult el a mérleg nyelve, ami két százalékpontos eltolódást jelentett.  

 

 

Társasági adó 

A 2016 évi társasági- és osztalékadóból származó nettó bevétel 57,9 milliárd forint. 2016 

januárjától kikerült az illetékesség körből két, korábban jelentős befizetést teljesítő adóalany. 

A korrigált pénzforgalom 7,8 százalékos növekményt tartalmaz.  

Illetékek 

A NAV által kezelt lakossági illetékbevételek a visszterhes, öröklési és ajándékozási illetékek, 

a gépjármű vagyonszerzési- és az eljárási illetékek befizetésekből származnak. 2016-ban a 

bevétel 16,8 milliárd forint volt, 35 százalékkal több, mint az előző évben.   

A bevételek legnagyobb része a visszterhes, öröklési és ajándékozási illetékből folyik be, 

2016-ban az előző évinél 39 

százalékkal magasabb összeg, 15 

milliárd forint folyt be az 

államkasszába. A befizetések 

negyede 15 millió forint feletti 

illetékbefizetés volt, ami azt 

mutatja, hogy nemcsak a 

budapesti lakáspiac 2016. évi 

élénkülése és árrobbanása áll a 

bővülés mögött, hanem nagy értékű ingatlanok, irodaházak, üzletközpontok is gazdát 

cseréltek az év folyamán.  

A gépjármű vagyonszerzési illetékből 1,7 milliárd forintot fizettek be a kötelezettek, ebben az 

adónemben is közel 200 millió forint többletbefizetés érkezett az előző évhez képest. 
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További adó-, és vámszakmai adónemek 

Az előzőekben nem részletezett adónemekre befolyt bevételek összege 2016-ban 128 milliárd 

forint volt. 

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap (NFA) bevételeit 2016. július hónaptól érintette az a törvényi 

változás
9
 mely alapján a szociális hozzájárulási adó 5,17 százalékát az NFA-t illeti. Ennek 

következtében az adónem bevételei a korábbi időszak másfélszeresére, 28,4 milliárd forintra 

nőttek.  

 

A pénzügyi tranzakciós illetékből származó bevétel 2016-ban 18,4 milliárd forint volt, 

háromnegyede az előző évi bevételnek, amit egy illetékfizetésre kötelezett adózó egy havi 

kötelezettségének jogszabálybeli módosulásra visszavezethető változása okozott. 

Az egyszerűsített vállalkozói adó bevétel az előző évhez képest 1,2 milliárd forinttal 

kevesebb, 13,6 milliárd forint folyt be az egyre csökkenő számú eva-alanytól. Az adónem 

bevétele több éve csökkenő tendenciát mutat, ha a feltételeknek megfelelnek, az adózók 

inkább választják a kevesebb adminisztrációs kötelezettséggel járó, de adózás szempontjából 

előnyösebb kisadózó vállalkozások tételes adóját (kata). 

A kata népszerűsége tovább nőtt: harmadával bővült a bevétel, megközelítette az 6,2 milliárd 

forintot, míg a kisvállalati adózást választó adóalanyok 2,4 milliárd forint adót fizettek be az 

államkasszába, ami hatszáz millió forinttal volt több, mint előző évben. 

                                                           
9
 2016. évi LXXXVI. törvény 8.§-a alapján a szociális hozzájárulási adó alapok közötti felosztása: Nyugdíjbiztosítási Alap 79,43 százalékról 

74,30 százalékra; Egészségbiztosítási Alap 20,57 százalékról 20,53 százalékra; Nemzeti Foglalkoztatási Alap 0 százalékról 5,17 százalékra 

módosult 



10 
 

A „zöld adók” összefoglaló néven emlegetett adónemek közül a környezetvédelmi termékdíj 

bevételek 27 százalékkal nőttek, megközelítették a 4 milliárd forintot.  

A népegészségügyi termékadóból befolyt mintegy 1 milliárd forint 7 százalékkal haladja meg 

a 2015-ös összeget. Egy energia szektorban tevékenykedő adózó illetékességváltozása miatt 

az energiaadó bevételünk ötödére esett vissza. 

A vámszakmai bevételek közül a 3,7 milliárd forint 

jövedéki adókból származó nettó bevétel kiemelkedő: az 

üzemanyagok jövedéki adója 1,5 milliárd forintról  

3 milliárd forintra nőtt egy bejegyzett kereskedő rendszeres, 

nagy összegű befizetése révén. Az egyéb termékek jövedéki 

adójából származó bevétel összege az előző évhez képest 8 

százalékkal, 700 millió forintra nőtt.  

A gépjárművek után fizetendő regisztrációs adó bevétel 2,9 

milliárd forint volt. A nagyságrendjében változatlan bevétel 

mellett 2016-ban 4,3 ezerrel több, 36,5 ezer gépjárművet – személygépkocsit és 

motorkerékpárt – vont az igazgatóság regisztrációs adóeljárás alá. Az eljárás alá vont 

gépjárművek között egyre nagyobb számban jelennek meg a környezetkímélőbb, alacsonyabb 

regisztrációs adó vonzatú gépjárművek. 

Az igazgatóság közösségi vámbevételeinek a 2015. évi 200-ról 318 millió forintra való 

bővülése mögött egy adózó jelentős forgalmazása áll.  

SZOLGÁLTATÓ TEVÉKENYSÉG 

A NAV stratégiájával összhangban az igazgatóságon célként fogalmazódott meg a szolgáltató 

jelleg erősítése, ami az ügyfelek számára nyújtott szolgáltatások szélesedő körén, színvonalán, 

szakszerűségén túl a kiszolgáló helyiségek, kirendeltségek komfortját, jó megközelíthetőségét 

is magában foglalja. 

Ügyfélszolgálati, tájékoztatási tevékenység 

Személyes ügyintézésre az igazgatóság központi ügyfélszolgálatán és három kirendeltségén, 

valamint vám ügyekben a XIII. kerület, Frangepán 

utcai váminformációs központban van lehetőség.  

A személyes ügyintézést az elektronizáció terjedése 

ellenére továbbra is igénylik az adózók. Ezzel 

párhuzamosan azok száma is nő, akik kihasználják a 

világháló nyújtotta praktikus és gyors elektronikus 

ügyintézési lehetőségeket.  

2016-ban 5,3 százalékkal többen, összesen 180 ezren jelentek meg adóügyeik intézése 

céljából az igazgatóság központi ügyfélszolgálatán és három ügyintézési helyén.  

Növekedés elsősorban az igazolásokkal kapcsolatos ügyintézés, illetve az ügyfélkapunyitás, 

vagyis az elektronikus ügyintézési lehetőségekbe való bekapcsolódás kapcsán jelentkezett.  



11 
 

Tájékoztatást több mint 39 ezren, egyéb szolgáltatást 74 ezren kértek. Bevallást, beadványt, 

különböző adatlapokat 32 ezren nyújtottak be, és 35 ezren intéztek személyesen adóhatósági 

igazolást (kérelmeztek vagy átvették az elkészült igazolást). 

A megelőző évhez képest 32 százalékkal több külföldi jelent meg személyesen, ők bármely 

megyei vagy fővárosi ügyfélszolgálaton intézhetik a jogszabályban meghatározott 

adóügyeiket. 

Az ügyfélszolgálaton az ügyfelek által is használható számítógépek (ügyfélgépek illetve 

laptopok) üzemelnek, melyeken a nyomtatványkitöltő program mellett a www.nav.gov.hu és 

a www.magyarorszag.hu weboldalak is elérhetők. Az 

adózók az elkészített elektronikus bevallásukat azonnal be 

is nyújthatják, az ügyfélszolgálati munkatársak segítséget 

nyújtanak a bevallás kitöltéséhez és elküldéséhez. 

A 2015-ben bevezetett Egységes Képviseleti Adatlap 

(EGYKE) szolgál valamennyi típusú, az állami adó- és 

vámhatóság előtt elektronikus úton, személyesen, illetve 

papíralapon intézhető ügy képviselő általi intézésének 

bejelentésére: adó-, vám-, jövedéki- és, rendészeti tárgyú 

ügyek, szerencsejátékkal kapcsolatos, valamint a telefonon 

intézhető ügyek. Így elegendő egyfajta adatlapot 

benyújtani valamennyi képviseleti jogosultság, illetve 

annak változásának vagy megszűnésének bejelentésére. 

2016-ban 19 ezer ilyen adatlapot nyújtottak be az adózók, 

az országos mennyiség 13 százalékát. 

Az adóigazolás kiadása során a folyószámlán 

nyilvántartott adó- és vámtételeket (a letétek és az elkülönült számlák figyelembevétele 

nélkül) nettó módon kell figyelembe venni. Az 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 

rendelkezése alapján az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott adóhatósági 

igazolások illetékmentessé váltak év elejétől. Igazolás kiadása iránti kérelem elektronikusan, 

vagy személyesen bármely ügyfélszolgálaton beadható, az adózó illetékességétől függetlenül. 

Elektronikus ügyintézésre kötelezett adózók a kérelmüket elektronikus úton az IGAZOL 

nyomtatványon, vagy szóban a NAV Ügyféltájékoztató és Ügyintéző rendszerén keresztül 

terjeszthetik elő. Illetőségigazolást csak papíralapon bocsát ki az adóhatóság, az adó-, vagy 

jövedelemigazolás – elektronikus kérelem esetén – kérhető elektronikus kézbesítéssel is. 

Az ügyfélszolgálatokon személyesen benyújtott vagy akár szóban előterjesztett, illetve az 

elektronikusan és postai úton érkezett kérelmek alapján 41,5 ezer darab adó-, jövedelem- és 

illetőségigazolást adtak ki, 19 százalékkal többet, mint a megelőző évben. Az adóigazolásra 

mutatkozott a legnagyobb igény, az esetek kétharmadában ezt az igazolástípust igényelték az 

ügyfelek. Az elektronikus formában kiadott igazolások aránya az összesnek több mint a fele. 
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A Köztartozásmentes Adózói Adatbázis (KOMA) a NAV 

honlapján közzétett, bárki által megtekinthető 

nyilvántartás. Az adatbázisba az kérheti felvételét, aki 

megfelel a jogszabályban előírt feltételeknek, illetve a 

KOMA elnevezésű nyomtatványt ügyfélkapun keresztül 

benyújtja. Az adatbázisban történő szereplés tényét a 

tartozásmentesség igazolásaként kell elfogadni minden 

olyan esetben, ha jogszabály írja elő adóigazolás 

benyújtását. Emellett az adatbázisban szereplés más 

esetekben is helyettesítheti az adóhatósági igazolások 

benyújtását. 2016. év végén az igazgatóságon 9 ezer 

adózó szerepelt az adatbázisban, számuk az év során 

ezerrel nőtt.  

Az ügyfélszolgálatokon lehetőség van az adófizetési kötelezettség bankkártyával történő 

kiegyenlítésére. Az adózók
10

 – illetékességtől függetlenül – valamennyi, az állami adó- és 

vámhatóság felé fennálló fizetési kötelezettségüket rendezhetik ezen a módon. 2016 folyamán 

5,1 ezer esetben, 396 millió forint összegben történt 

befizetés POS terminálon keresztül. A megelőző 

évhez képest 119 millió forinttal többet fizettek ezen 

az úton az ügyfelek, az összeg kétharmadát személyi 

jövedelemadó és illeték kötelezettségük rendezésére 

fordították.  

Az adózási határidők közeledtével rendszerint megnő az ügyfélforgalom, így ezekben az 

időszakokban megerősített ügyfélszolgálattal, a személyi jövedelemadó bevallási határidő 

közeledtével pedig hosszabb nyitva tartással és több ügyfélszolgálati ablak egyidejű nyitva 

tartásával várja az ügyfeleket az igazgatóság.  

A még kényelmesebb ügyintézést teszi lehetővé a NAV honlapján megtalálható 

ügyfélszolgálati időpontfoglalást biztosító program. Előzetes időpontfoglalásra a központi 

ügyfélszolgálatokra, a négy leggyakrabban intézett ügytípus esetében van lehetőség, úgymint 

adókártya igénylése, adó- és illetőségigazolás kérése, illetve ügyfélkapunyitással kapcsolatos 

ügyintézés. 

A várakozást a gyerekek – és természetesen ezzel együtt a szülők – számára megkönnyítendő 

gyermekbarát ügyfélváró működik a Dózsa György úti központi ügyfélszolgálaton, illetve a 

III. kerületben található Kórház utcai kirendeltségen. 

Az igazgatóság központi ügyfélszolgálatán és kirendeltségein – a tárgyhetet megelőző héten – 

mért várakozási idő heti rendszerességgel, óránkénti bontásban felkerül a www.nav.gov.hu 

oldalra, ami segítséget nyújthat a megfelelő ügyintézési időpont kiválasztásában. 

 

                                                           
10

 A pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózók csak meghatározott esetekben használhatják a bankkártyájukat kötelezettség 

kiegyenlítésére: a NAV-nál kezdeményezett eljárásokért fizetendő eljárási illetéket, bírósági, közigazgatási eljárási illetéket, igazgatási 
szolgáltatási díjat, adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatáshoz kapcsolódó regisztrációs díjat, egyszerűsített foglalkoztatáshoz 

kapcsolódó közteher-fizetési kötelezettséget, továbbá amennyiben végrehajtás alatt áll, a végrehajtói letéti számlára történő befizetést 

teljesíthetnek. 
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Az elektronikus ügyintézés terjedését segíti, hogy a 

Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartásba – 

ügyfélkapus belépéshez – történő regisztrációra mind a 

központi ügyfélszolgálaton, mind a kirendeltségeken van 

lehetőség. Az Ügyfélkapu terjedését jelzi az emelkedő 

számú ügyfélkapu nyitások száma. Az ügyfélkapu 

számos előnnyel jár a magánszemélyek részére. Azon 

túlmenően, hogy az ügyfelek kényelmesen, otthonról 

tudják ügyeiket intézni (pl. saját adószámla állapotának 

megtekintése, a NAV által meghirdetett elektronikus árverésen való részvétel, anyakönyvi 

kivonatok ügyintézése, felsőoktatási felvételi jelentkezés stb.) számos – a közigazgatási 

intézmények által nyilvántartott – adatot lekérdezhetnek (pl. biztosítási jogviszony, 

betegéletút, TAJ-szám érvényessége stb.), valamint nyomon követhetik személyi okmányaik 

érvényességét, lejárati idejét. Elektronikus úton kezdeményezhető az egyéni vállalkozás 

indítása, majd az adóügyek elektronikus ügyintézése is lehetővé válik: bevallások benyújtása, 

folyószámla figyelemmel kísérése, nyilvántartott adatok lekérdezése.  

Az ügyfélvárókban elhelyezett televíziókon vetített információk és a központi 

ügyfélszolgálaton kihelyezett futófény által nyújtott aktuális tájékoztatás szintén jelentős 

segítséget nyújt az ügyfeleknek. 

Az igazgatóság munkatársai többször tartottak Adózói Fórumot, illetve vám ügyféltalálkozót 

együttműködve a VOSZ fővárosi szervezetivel, illetve a Budapesti Kereskedelmi- és 

Iparkamarával, a különböző aktuális adózási és vámszakmai témakörökben annak érdekében, 

hogy az adózással kapcsolatos ismereteket terjesszék, illetve segítsék az adózókat azok 

megértésében, alkalmazásában.  

A személyes tájékozódáson és ügyintézésen túl, sokan élnek ügyeik 

intézése során a telefonon, postai úton vagy elektronikus úton 

megvalósuló kapcsolattartással. 

Általános adójogi kérdésekkel kapcsolatban telefonon, a NAV 

Általános Tájékoztató Rendszerén (TCC) keresztül kapható 

felvilágosítás. 2016-ban 59 ezer telefonhívást fogadtak a 

munkatársak ezen a rendszeren keresztül.  

Konkrét adóügyek intézésére az Ügyféltájékoztató és Ügyintéző Contact Center (ÜCC) 

szolgál, amit egyedi ügyfél azonosítóval – PIN kóddal – lehet igénybe venni. A kód 

megképzése nem csak papír alapon vagy ügyfélkapun keresztül beküldött TEL elnevezésű 

nyomtatványon kérelmezhető, hanem a NAV bármely ügyfélszolgálatán is kezdeményezhető, 

illetékességtől függetlenül.  

Az ÜCC rendszerbe érkező sikeres hívások száma az elmúlt években 

folyamatosan nőtt, 2016-ban meghaladta a 17 ezret. Az ügyfelek 

többsége benyújtott bevallásával, törzsadataival vagy 

folyószámlájának állapotával kapcsolatban kért egyedi tájékoztatást, 

illetve vette igénybe a javítási, módosítási lehetőséget.  

2016 folyamán az ÜCC rendszer menütérképe egyszerűsödött, 
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illetve kibővült újabb lehetőségekkel. Így például a minősített adózók már telefonon is 

kérhetnek információt, illetve tehetnek észrevételt besorolásukkal kapcsolatban. 

Mintegy 3,2 ezer tájékoztatást kérő elektronikus levélre készült válasz, az előző évekhez 

hasonlóan jellemzően személyi jövedelemadózással, járulékfizetéssel és az általános forgalmi 

adóval kapcsolatban érkezett a legtöbb 

kérdés. További 2 ezer tájékoztatást kérő 

levél érkezett hagyományos, postai úton, fele 

konkrét adónemekhez köthető, a másik fele 

egyéb, többek között eljárásjogi problémákat 

vetett fel.  

Személyes vámügyintézésre a XIII. kerület Frangepán utca 87. szám alatti ügyfélkapcsolati 

ponton van lehetőség, ahol 2016-ban 9 ezer személyesen, vagy képviselő útján eljáró ügyfél 

részére folytattak le regisztrációs adóigazgatási-, illetve vámeljárást.  

Bevallások  

Az előző évhez hasonlóan 2016-ban is 1,7 millió darab – zömében elektronikusan benyújtott 

– alapbevallás érkezett, az országos mennyiség 9 százaléka. A klasszikus bevallásokon felül 

feldolgoztak 529,2 ezer darab 

kontroll adatszolgáltatást, valamint 

57,7 ezer elektronikus beszámolót is 

nyilvántartásba vettek. Az 

alapbevallásokon felül az 

igazgatóságon 122,4 ezer darab 

korábbi bevallás helyesbítését  

vagy önellenőrzését tartalmazó 

bizonylatot is feldolgoztak. Jövedéki 

ügyekben a vonatkozó jogszabály
11

 

határozza meg azt az adózói kört, 

akiknek rendszeresen – havonta, 

negyedévente vagy eseti jelleggel – 

bevallást kell benyújtaniuk, illetve 

azokat a tevékenységeket, melyek 

végzése során jövedéki adó 

visszaigénylést lehet benyújtani.  

2016-ban 3,2 ezer darab jövedéki adóbevallás és egyéb adat-szolgáltatás érkezett, 27 

százalékkal több, mint az előző évben.  

A mindösszesen 1,8 millió
12

 bevallásból a legnagyobb arányt a kifizetésekkel, juttatásokkal 

összefüggő adókról, járulékokról és egyéb adatokról benyújtott havi bevallás teszi ki, mely 

775 ezer darab volt. 

                                                           
11

 Jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásáról szóló 2003. évi CXVII. örvény (Jöt.) 
12

 alap-, önellenőrző- és helyesbítő bevallások együttesen 
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A 187,2 ezer önadózási formában benyújtott 2015 adóévre vonatkozó személyi jövedelemadó 

bevallás közül 80,6 ezer teljes adattartalmú bevallás, 93,8 ezer csökkentett adattartalmú 

bevallás és 3,2 ezer adónyilatkozat érkezett. Az egyszerűsített bevallás elkészítését kérő 

1553NY jelű nyilatkozatból a beadási határidőig 11 ezer érkezett, amelyből az adóhatóság 

adatai alapján elkészített bevallást 9,6 ezren fogadták el. 

Az előzőeken túl lehetőség volt a munkáltatónak tett nyilatkozattal felhatalmazni az 

adóhivatalt a bevallás elkészítésével, a lehetőséggel 7,6 ezer magánszemély élt. 

A munkáltatói adó megállapítás lehetőségével élve 87 ezren számoltak el előző évben szerzett 

jövedelmeikről. 

A vállalkozási tevékenységet nem 

folytató, illetőleg általános forgalmi 

adó fizetésre nem kötelezett 

magánszemélyek személyi 

jövedelemadó bevallásukhoz 

kapcsolódóan legfeljebb hat havi, 

pótlékmentes részletfizetési 

lehetőséggel élhetnek, melynek 

összeghatára 2016-ban 150 ezer 

forintról 200 ezer forintra emelkedett, 

és a személyi jövedelemadó mellett az 

egészségügyi hozzájárulásra is 

alkalmazni lehetett. A 2016-ban 

benyújtott bevallások adatai szerint 

828 adózó kért kedvezményes fizetési 

lehetőséget, az előző évinél valamivel 

magasabb, 53,1 millió forint összegű kötelezettség rendezésére. A legtöbb adózó 

(86 százalék) 6 havi részletfizetést igényelt. Az egy kedvezményt kérő adózóra jutó 

befizetendő adó 64 ezer forint volt, 8 ezer forinttal több az előző évinél.  

A magánszemélyek közel húsz év óta ajánlhatják fel személyi jövedelemadójuk 1+1 %-át a 

személyi jövedelemadóról szóló törvényben megjelölt kedvezményezettek számára. A 

kedvezményezettek egyik csoportja a civil szervezetek, másik csoportját az egyházak és a 

kiemelt költségvetési előirányzat alkotják. A civil szervezetek közül felajánlásokat kizárólag a 

NAV nyilvántartásában szereplő, érvényes regisztrációval rendelkezők kaphatnak, vagyis 

azok a szervezetek, amelyek előző év szeptemberig regisztráltak a NAV-nál, és megfelelnek a 

támogatás feltételeinek. A kiemelt költségvetési előirányzatot minden évben az Országgyűlés 

jelöli ki, ami a 2015-ös adóévben ötödik éve a Nemzeti Tehetség Program.  

A NAV honlapján valamennyi támogatható szervezet, annak adószáma, illetve technikai 

száma megtalálható. 
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2016-ban némileg nőtt a felajánlók száma és a 

felajánlott összeg mértéke, közel 200 ezer darab 

érvényes rendelkező nyilatkozat érkezett az észak-

budapesti illetékességű magánszemélyektől. Civil 

szervezetek számára 117 ezren összesen 697 millió 

forintot ajánlották fel, illetve 83 ezren 

rendelkeztek 510 millió forintról valamely egyház 

vagy a kiemelt költségvetési előirányzat javára.  

Az 1,6 ezer észak-budapesti székhelyű civil 

szervezet és egyház részére – az ország egész 

területéről – közel 312 ezer darab érvényes 

rendelkező nyilatkozat érkezett, a 

magánszemélyek által felajánlott összeg megközelítette az 1,5 milliárd forintot. Az észak-

budapesti székhelyű civil szervezetek közül a három legnagyobb összegű felajánlásban egy 

súlyosan beteg gyermekek táboroztatását, gyógyulását segítő alapítvány, egy leukémiás 

gyermekek gyógyulását támogató alapítvány és egy gyermekek és idősek gyógyulásában 

közreműködő alapítvány részére ajánlották fel a magánszemélyek. 

 

Adószámlák 

2016-ban közel hatszázezer folyószámla kezelése tartozott az igazgatóság feladatkörébe. 

Ennek keretében azoknak a nem elektronikus bevalló adózóknak került kipostázásra kivonat a 

folyószámla egyenlegükről, akiknek az adószámláján 2015 december 31-én 1000 forintot 

meghaladó összegű tartozás vagy túlfizetés 

mutatkozott. 

Ha előző évben akárcsak egy esedékes 

fizetési kötelezettségének nem, vagy 

késedelmesen tett eleget az adózó, és 

emiatt késedelmi pótléka keletkezett, 

akkor késedelmi pótlék értesítőt is kapott. 

Az elektronikus bevallók továbbra is az 

Ügyfélkapun keresztül kaptak értesítést az 

előző évi késedelmi pótlék fizetési 

kötelezettségükről.  

2016-tól az adó- és vámszakmai terület 

által kezelt folyószámlák a szervezeti 

átalakítással egy időben egyesítésre kerültek, az adózók 2015 végi egyenlegükről még külön 

folyószámla kivonat vagy egyenlegközlő formájában értesültek. Az adófolyószámla 

kivonatok kiküldése fokozatosan történt, május és október között. A kézbesített 96 ezer darab 

folyószámla-kivonat az előző évinél 8 százalékkal kevesebb volt, mindösszesen 10 ezer 

gazdálkodóhoz és 86 ezer magánszemélyhez/egyéni vállalkozóhoz juttatta el az adóhivatal a 

küldeményt.  
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Jelentősen, közel felére csökkent azon elektronikus bevallók száma, akiket késedelmi pótlék 

fizetésére kellett kötelezni 2015 évi késedelmes vagy elmaradt befizetéseik után. Ez 

elsősorban annak a következménye, hogy a 2016. január 1-től hatályos Art. módosítás szerint 

kétezer forint alatti késedelmi pótlékot nem ír elő az adóhatóság.  A korábban vámigazgatóság 

által kezelt vámszakmai adónemek tekintetében 2,5 ezer darab egyenlegközlő került 

kézbesítésre. A folyószámla-kivonatokra 2016 végéig 880 darab észrevétel érkezett, ami a 

folyószámla kivonattal vagy pótlék értesítővel érintett adózók csekély, mindössze 0,7 

százaléka. Az adózói észrevételek zöme a kivonat értelmezésével kapcsolatban merült fel, 

vagy egy-egy adónemhez kötődött. 

ELSŐFOKÚ HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG 

Az Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatóság 2016-ban 128 ezer elsőfokú döntést 

(határozatot, végzést, fizetési meghagyást) adott ki, 1 százalékkal többet, mint az előző évben. 

Az adó- és illetékügyi szakterületen közel 82 ezret, a végrehajtási szakterületen mintegy 7 

ezret, az ellenőrzések során hozott határozatok száma pedig 4,4 ezer volt. A vám-, jövedéki- 

és rendészeti területeken együttesen 35 ezer első fokú döntés született az év során, ebből 32 

ezer vámeljárási határozat és vámellenőrzés. A jövedéki szakterület 2 ezer, a rendészeti 

szakterület ezer döntést hozott. 

 

ADÓ- ÉS VÁMELJÁRÁSI TEVÉKENYSÉG 

82 ezer adó- és illetékügyekben hozott első fokú döntés született. A szerteágazó adóügyi 

tevékenység teljes körű bemutatása meghaladja e kiadvány terjedelmét, ezért csak a 

legjelentősebb, legnagyobb számban kiadott elsőfokú döntéseket emeltük ki. 
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Az adó- és illetékügyekben hozott első fokú 

döntések 34 százaléka illeték ügyben 

született. A 27,6 ezer darab illetékügyben 

hozott határozatból 26 ezer vagyonszerzési 

ügyben kibocsátott fizetési meghagyás volt. 

A fővárosi ingatlanárak emelkedését 

jelezte, hogy míg a kötelezettséget kiszabó 

fizetési meghagyások száma 5 százalékkal, 

az előírt illetékfizetési kötelezettség közel 

50 százalékkal múlta felül az előző évit, 

meghaladta a 18 milliárd forintot. Az 

átlagos kiszabott illeték 696 ezer forintra 

nőtt. Az illeték visszatérítésről-törlésről szóló határozatok száma 863 darab volt, hasonló az 

előző évi nagyságrendhez.  

Az igazgatóságon 2,6 ezer adószám 

felfüggesztő határozatot adtak ki, 

feleannyit, mint az előző évben. A 

felfüggesztés oka felerészben az adózó 

elérhetetlensége, ismeretlensége volt, 

másrészt pedig azért, mert az adózó 

bevallási és adófizetési 

kötelezettségének a felszólítás ellenére 

365 napon túl sem tett eleget.  

Ez utóbbi okból hozták az 5 ezer adószám törlő határozat 40 százalékát a munkatársak. A 

törlő határozatok negyede azért született, mert az adózó elektronikus beszámoló letétbe 

helyezési és közzétételi kötelezettségének nem tett eleget. 

A mulasztási bírságot tartalmazó határozatok száma 6,7 ezer volt, amiből 3 ezret bevallás 

benyújtásának elmulasztása miatt szabtak ki a munkatársak. A kiszabott bírságok közel 

harmada az elektronikus beszámoló be nem nyújtásának következménye volt: 2,3 ezren a 

felszólításban megjelölt határidőre sem tettek eleget e kötelezettségüknek. A határozatokban 

mindösszesen 1,6 milliárd forint bírság kiszabására került sor. Mind a kibocsátott határozatok 

száma, mind az abban foglalt bírságösszeg kétharmada a 2015 évinek. 

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár jelzése alapján 3,2 ezer egészségügyi szolgáltatási 

járulék előírását tartalmazó első fokú határozatot adtak ki az igazgatóságon, az előírt járulék 

pedig 370 millió forint volt, 20 millió forinttal elmaradt a 2015 évitől. 

Az igazgatóság illetékességi területén sem vámudvar, sem szemlehely nem üzemel, így 

valamennyi vámeljárás és vámvizsgálat lefolytatására a Budapest XIII. kerület13, Frangepán 

utca 87. szám alatt, vagy kérelem esetén (áruvizsgálat) házi szemle keretében került sor.  

                                                           
13

 2016. év közben költözött át a vámügyintézési hely a Budapest III. Csillaghegyi útról. 



19 
 

Az Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatóságon 3,1 ezer esetben vontak import vámeljárás 

alá nem közösségi árut, valamint lefolytattak 3,9 ezer kiviteli vámeljárást is. Az elektronikus 

úton kérelmezett vámeljárások száma az összes vámeljárás közel 90 százalékát tette ki. 

A regisztrációs adóról szóló törvény rendelkezései alapján, regisztrációs adót kell fizetni a 

Magyarország területén forgalomba helyezendő személygépkocsi és lakóautó, valamint 

motorkerékpár után, továbbá a gépjárműflotta-üzemeltető személygépkocsijának belföldi 

illetőségű személy részére történő bérbeadása esetén. Az igazgatóságon lefolytatott eljárások 

száma 19,7 ezer volt, 6 százalékkal haladta meg az előző évit. Az eljárások 70 százalékát 

elektronikus úton kezdeményezték az ügyfelek.  

Az elmúlt évekhez hasonlóan 2016-ban is növekedett a regisztrációs adóeljárás alá vont 

személygépkocsik száma, amely meghaladta a 35 ezret, a motorkerékpárok száma pedig az 

1300-at, melyek együtt az országosan regisztrációs adóeljárás alá vont mennyiség 14 

százalékát teszik ki. Az előző évhez viszonyítva a személygépkocsik 4,2 ezres növekményét 

szinte teljes egészében a legmagasabb környezetvédelmi kategóriába sorolt személygépkocsik 

tették ki. Ezek a járművek kevésbé károsítják a környezetet, ezért az utánuk fizetendő adó 

mértéke is kisebb.  Az év során kivetett összes regisztrációs adó összege megegyezik a 2015. 

évivel.  

A Jedlik Ányos tervnek köszönhetően, ugrásszerűen megnövekedett az elektromos 

gépjárművek száma. A tervnek megfelelően 2016. január 1-jétől 0 forint lett a KöHÉM 

rendelet14 szerinti elektromos személygépkocsik, hibrid elektromos gépkocsik, plug-in hibrid 

gépkocsik, egyéb nulla emissziós gépkocsik regisztrációs adómértéke.  

A regisztrációs eljárás alá vont motorkerékpárok száma (+6 százalék) és összege (+11 

százalék) is növekedett a megelőző évhez képest. Megállapítható, hogy egyre több, nagyobb 

teljesítményű (500 cm³ hasznos hengerűrtartalmat meghaladó) motorkerékpárt helyeztek 

forgalomba. 

                                                           
14

 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról 

    



20 
 

Szellemi tulajdonjog védelme  

A nemzeti és uniós vámfigyelési kérelmek elbírálását és meghosszabbítását országos 

illetékességgel végzi az Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatóság. 

A vámfigyelésekkel kapcsolatos tevékenység rendkívül összetett és igen nagy mennyiségű 

háttérmunkát igényel, mivel egy-egy kérelem kiadása (nem ritka egy kérelemnél az akár több 

száz különféle oltalom is), ellenőrzése, módosítása, visszavonása, monitoringja és frissítése, a 

szabálytalanságok rögzítése, belföldi megkeresések teljesítése is a feladatkörbe tartozik.  

Így a vámhatóságé a hatáskör, hogy az uniós vámügyi jogszabályok alapján vámfelügyelet 

vagy vámellenőrzés alá tartozó áruk 

tekintetében érvényesíteni tudják a szellemi 

tulajdonjogokat, azaz ezeket az árukat 

ellenőrzésnek vethessék alá a szellemi 

tulajdonra vonatkozó jogszabályokat sértő 

cselekmények megakadályozása érdekében. A 

teljesség igénye nélkül e körbe tartoznak 

például a védjegy, a formatervezési minta, a 

földrajzi árujelző, a szerzői jog, a szabadalom. 

A szellemi tulajdonjogoknak a határon történő érvényesítése – amennyiben az áruk 

vámfelügyelet vagy vámellenőrzés alatt állnak vagy az alá kellett volna venni őket – gyors és 

hatékony jogi védelmet biztosít mind a jogosultak, mind a felhasználók és a termelői 

csoportok számára.  

2016-ban közel 1,3 ezer vámhatósági intézkedés iránti kérelemmel foglalkoztak a 

munkatársak, a kérelmek száma évek óta növekvő tendenciát mutat. 

ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG 

Az ellenőrzések középpontjában a gazdaság fehérítése, az adócsalások megelőzése, az 

önkéntes jogkövetésre ösztönzés, valamint a versenysemlegesség fenntartásához való 

hozzájárulás állt. Mindezek mellett új megközelítésben, új szemléletmód vált a gyakorlat 

részévé a revíziók során, összhangban a szolgáltató adóhatósági jelleggel. Ehhez idomulva a 

jogkövető magatartást tanúsító, esetlegesen apróbb szabálytalanságokat vétő adózóknak 

méltányosabb hozzáállásban lehetett részük. Az adójogszabályokat szándékosan és súlyosan 

megsértő adózók pedig következetes hatósági fellépésre számíthattak. 

Kiválasztás, kockázatkezelés 

2016 júliusa óta központilag, országos szinten kezdődött meg a kockázatelemzés és 

ellenőrzésre kiválasztás, ugyanakkor igazgatósági szinten megmaradt a helyi szintű 

kockázatkezelés. Az adózók döntő többsége jogkövető magatartást tanúsít, akik számára az 

igazgatóság segítséget és támogatást ad (elektronikus szolgáltatások és interneten elérhető 

információk bővítése, adminisztrációs terhek csökkentése, adózókhoz közeli 

ügyfélszolgálatok kialakítása).  
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A jogkövetésre nyitott és hajlamos adózók részére oktatásokkal, kölcsönös kommunikáció 

lehetőségének biztosításával segíti az igazgatóság a szabályszerű működést. Ugyanakkor a 

kockázatos tevékenységet végző, illetve adóelkerülésre hajlamos adózók esetében a hatósági 

eszközök kerülnek előtérbe és előfordul, hogy bírság kiszabásán kívül indokolt esetben akár 

büntető feljelentéssel él, illetve a bűncselekmények megelőzése érdekében jelzést is tesz a 

NAV nyomozóhatósága irányába. 

Az eddigi gyakorlatnak megfelelően folytatták a munkatársak az újonnan alakult, a személyi 

változással, illetve az átalakulással érintett adózók adóregisztrációt követő kockázatelemzését. 

A különösen kockázatosnak ítélt adózók minden esetben megkapták az ún. KOCKERD
15

 

kérdőívet.  

 

Amennyiben a KOCKERD kérdőív nem érkezett vissza határidőben, a jogkövetésre ösztönzés 

részeként, bírság kiszabása előtt telefonon igyekeztek a munkatársak felvenni a kapcsolatot az 

adózóval és felhívni a figyelmet kötelezettségük teljesítésére. 

 

Elvégzett ellenőrzések eredménye 

Az ellenőrzési terület napi működését elsősorban a korábbi években megkezdett vizsgálatok 

lezárása határozta meg. A vizsgálatok mielőbbi lezárása mellett, ahol a lehetőség volt rá 

preventív jelleggel felhívták az adózók figyelmét arra, hogy mely esetekben van lehetőség 

önellenőrzés benyújtására. 

Csaknem 10 ezer 

ellenőrzéssel kevesebb, 

mintegy 17 ezer vizsgálat 

fejeződött be. A 

megállapított 66 milliárd 

forint nettó adókülönbözet 

20 százalékkal maradt el az 

előző évhez képest. A kiszabott adóbírság is 35 százalékkal kevesebb, 41,3 milliárd forint 

volt. 

                                                           
15 A KOCKERD kérdőív az adózói kockázatok felmérésére szolgáló űrlap. 
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A főbb adónemek közül a társasági 

adónemben és általános forgalmi 

adónemben tett megállapítások 

csökkentek, azonban a 

társadalombiztosítási alapokat érintő 

járulékok esetében 160 százalékkal 

több járulék megállapítás született, 

összesen 4,4 milliárd forint. Személyi 

jövedelemadóban pedig 73 százalékkal 

magasabb összegű különbözetet tártak 

fel, 4,8 milliárd forintot. 

Az utólagos adónem ellenőrzések 

hatékonyságát jelzi a megközelítőleg 3 ezer vizsgálat alapján, hogy az egy vizsgálatra jutó 

nettó adókülönbözet 12 százalékkal alakult magasabban, mint 2015-ben.  

 

2016-ban került sor az első adózói minősítésekre. A megbízható adózók a revíziók során 

együttműködőek, segítőkészek voltak. Ellenkezője figyelhető meg a kockázatos adózói 

körben, ahol az adózók rendszeresen igyekeztek meghiúsítani a vizsgálatokat. Az általános 

adózói állományban két csoport körvonalazódott ki a 2016-os vizsgálatok során, egy 

részüknél ugyan kisebb hiányosságokat tapasztaltak az adóellenőrök, azonban az adóhivatal 

számára elérhetőek, együttműködőek, míg egy másik részük elérhetetlennek bizonyult. 

Több figyelmet szentelt az igazgatóság a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók 

ellenőrzésére is, amely körben 27 százalékkal több vizsgálat fejeződött be. E vizsgálatok 

kétharmadában állapítottak meg valamilyen mulasztást, igaz ezek kisebb mértékűek voltak, 

mint a korábbi években. 

Az újonnan alakult vállalkozások ellenőrzésekor nagyobb hangsúlyt fektetett az igazgatóság 

az ellenőrzések célirányos elrendelésére, továbbá a vizsgálatok preventív céllal történő 

megvalósítására. Ennek keretében a szakterület munkatársai felhívták az újonnan alakult 

adózók figyelmét a revíziók során feltárt hiányosságokra és a kötelezettségek megfelelő 

teljesítésére. Az ellenőrzés alá vont vállalkozások 37 százalékánál, 107 adózónál tártak fel 

mulasztást, 39-nél pedig elérhetetlenség miatt adószám felfüggesztést kezdeményeztek. 
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A kiutalás előtti ellenőrzések elsősorban az általános forgalmi adó jogosulatlan 

visszaigénylésének megakadályozására,  a költségvetési bevételek egyik legnagyobb forrására 

irányultak. A vizsgálatok során a rendelkezésre álló eszközök, mint az EKÁER, az online 

pénztárgép és tételes áfa adatok hasznosítása már rendszeresen felhasznált információ. Az év 

során 608, áfa bevallás kiutalás előtti ellenőrzését folytatta le az igazgatóság, melyek 58 

százalékánál történt hiányosság megállapítása: 4,5 milliárd forint nettó adókülönbözetet 

derítettek fel, és 3,1 milliárd forint jogosulatlan kiutalást akadályoztak meg.  

Az áfa ellenőrzések során nagy jelentősége 

van a nemzetközi megkereséseknek, mivel a 

számlázási, értékesítési láncolatok feltárását 

segítik. 2016-ban az igazgatóság 534 

megkeresést indított, és 448-at teljesített az 

Unió más adóhatóságai számára. 

Megkereséseink elsősorban Szlovákia, 

Románia és Németország területére 

irányultak, illetve a viszonosság elve szerint 

szintén Szlovákiának adtunk a legtöbbször 

adatot.  

 

 

Egyes adókötelezettségek ellenőrzése 

Ellenőrzéssel lezárt időszakot nem keletkeztető, egyes adókötelezettségeket több mint 6 ezer 

esetben végeztek az igazgatóságon, melyből 1 443 ellenőrzés konkrét adóbevalláshoz 

kapcsolódott. Ezek 78 százaléka kiutalás előtti általános forgalmi adót érintett. A revíziók 

döntő többségben könyvvezetési, online pénztárgép vagy EKÁER bejelentkezési 

kötelezettségek vizsgálatát 

jelentették.  

A vállalkozói tevékenységet 

nem folytató 

magánszemélyek esetében, 

ha a mulasztás, vagy 

hiányosság csekély súlyú 

volt, önellenőrzésre-, illetve 

az elmulasztott bejelentési 

kötelezettségek pótlására 

szólították fel az adózókat. 

Kisebb szabálytalanságoknál a mulasztási bírság kiszabásától is eltekintettek.  
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Több alkalommal élt az igazgatóság olyan tájékoztató levél kiküldésével, melyben felhívta az 

adózók figyelmét az elmaradt adóbevallás benyújtására, esetleges kisebb EKÁER hibákra, 

vagy például az online pénztárgép adata és az adóbevallás közötti eltérésre. Ebben az 

ellenőrzési moratórium biztosította szakaszban az adózók hiányosságaikat még önmaguk 

javíthatták, módosíthatták, illetve pótolhatták bevallásaikat. A 2015 évi 304 millió forinttal 

szemben 2016-ban csupán 92 millió forint bírságot szabott ki az Észak-budapesti Adó- és 

Vámigazgatóság. 

Adatok gyűjtését célzó ellenőrzések 

Adatok gyűjtését célzó vizsgálatok 

lefolytatására, több mint 7 ezer 

esetben került sor, melyek legtöbbször 

nyugta-számlaadási kötelezettség 

teljesítésére, illetve ezzel 

összefüggésben online pénztárgép 

használatára irányultak. Ezen 

túlmenően foglalkoztatói-, illetve 

EKÁER ellenőrzések is zajlottak. Az 

ellenőrzések 11,7 százalékában 

megállapítást tettek a munkatársak. 

Első fokon 116,7 millió forint bírságot 

szabott ki az Észak-budapesti Adó- és 

Vámigazgatóság, az előző évi 172 ezer forintos átlagbírság 2016-ra 141 ezerre csökkent.  

Az adatgyűjtések közül egy-egy számla valóságtartalmát több mint 1 400 alkalommal 

vizsgálták az adóellenőrök, melyek 5 százalékánál tártak fel mulasztást. Összesen 21,6 millió 

forint értékben, átlagosan 321 ezer forint mulasztási bírságot szabtak ki.  

Az online pénztárgéppel kapcsolatos bizonylat-kiállítás vizsgálata sokszor párosult egész 

napos forgalomszámlálással. Összesen 212 alkalommal voltak a revizorok nyitástól zárásig 

valamely adózó boltjában a napi forgalmat figyelve. Az ilyen típusú vizsgálatok később 

jogalapot teremthetnek becslési eljárások lefolytatására, továbbá eltitkolt jövedelmek 

feltárására. 

A nyugta- és számlaadási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése során a korábbi évekhez 

képest kevesebb mulasztást tártak fel a revizorok, és ezek inkább csekély súlyúak voltak (pl.: 

a pénztárgép éves felülvizsgálatát elmulasztotta az adózó, vagy késedelmesen teljesítette, 

esetleg nem volt a helyszínen a pénztárgépnapló).  

Az új típusú jövedelemszerző tevékenységek sem kerülték el az igazgatóság figyelmét, így 

kiemelten kezelte az ún. sharing economy szolgáltatással kapcsolatos adózói magatartásokat. 

A munkatársak adatokat gyűjtöttek a világhálón, közösségi megosztó alkalmazásokkal 

elérhető jövedelemszerző tevékenységekről. Az „online piac” térnyerésével pedig a klasszikus 

próbavásárlásra irányuló vizsgálatokat apránként felváltják az online felületen realizálódó 

próbavásárlások. 
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Rendészeti tevékenység 

Rendészeti tevékenység keretében a közutakra, autópályákra, közterületekre, illetve a 

működési engedéllyel rendelkező üzlethelyiségekre kiterjedő ellenőrzéseket folytattak a 

járőrök. Összesen 112 szabálysértést derítettek fel a munkatársak, melyhez csaknem 6 millió 

forint elkövetési érték párosult.  

EKÁER ellenőrzések 

Már második éve működik sikeresen Magyarországon 

az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző 

Rendszer (EKÁER), melynek célja az áruforgalom 

átláthatóságának biztosítása, a kockázatos (akár 

egészséget is veszélyeztető) adózói magatartások 

kiszűrése. Az EKÁER rendszerrel nyomon követhetővé 

válik az áruk tényleges útja, mert a szállítással 

kapcsolatos adatokat egy központi elektronikus 

rendszerben még a fuvarozás előtt rögzíteni kell. 

Az Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatóságon 2016-

ban 332,1 ezer EKÁER bejelentést regisztráltak, melyek 53 százaléka belföldi fuvarozás, 33 

százaléka EU-ból érkezett és 14 százaléka az EU-ba irányult. 

 

Új és önálló szervezeti egységként jöttek létre 2016-ban az EKÁER ellenőrzési osztályok, 

ahol mind a vámszakmai, mind az adószakmai terület munkatársai is képviseltetik magukat a 

minél hatékonyabb kiválasztás, az 

ellenőrzések lefolytatása és a hátralékok 

behajtása érdekében. Ugyanakkor az 

igazgatóság sajátossága, hogy – tekintve a 

kerületek elhelyezkedését – illetékességi 

területén kevés olyan útszakasz található, 

mely közúti, szállítói ellenőrzés 

lefolytatására alkalmas.  Az igazgatóság 

illetékességi területén lévő néhány ellenőrzési ponton kívül a társigazgatóságok területén 

elhelyezkedő  ellenőrzési pontokon is végeznek mélységi ellenőrzéseket a kollegák, továbbá 

jellemzően az EKÁER rendszerben lévő adatok felhasználásával végzett ellenőrzések 

lefolytatása hangsúlyos, melyre 711 esetben került sor. 
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Vám utólagos és EMGA ellenőrzések 

 

Uniós elvárás, hogy a tagállamok vámhatóságai egyre 

nagyobb hangsúlyt fektessenek az utólagos 

ellenőrzésekre, illetve a kockázatelemzésen alapuló, 

célzott kiválasztásra. Az alsó fokú vámszervek, valamint 

a tagállamok vámszervei által jelzett kockázatok és 

jelzések alapján készült éves ellenőrzési terv szerint az 

Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatóságon 36 

gazdálkodó utólagos ellenőrzését, és további 30 egyéb – 

konkrét vámáru-nyilatkozatra vonatkozó – vámellenőrzést folytattak le. 

Európai Mezőgazdasági Garancia Alaphoz (EMGA) kapcsolódó utólagos ellenőrzést  

11 alkalommal végeztek a munkatársak az igazgatóságon, melyből 5 esetben bűntető 

feljelentéssel járó szabálytalanságokat észleltek a munkatársak. Lefolytattak az év során 

további 112 darab kapcsolódó vizsgálatot is.  

Jövedéki ellenőrzések 

Jövedéki ellenőrzések során kiemelt feladat az illegális 

dohánytermékek visszaszorítása, illetve a 

kiskereskedelemben az adózás alól elvont összes jövedéki 

termék értékesítésének a kiszűrése.  

Az év során 12,5 ezer szál illegális cigarettát foglaltak le a 

járőrök, 557 ezer forint értékben. Jövedéki bírság kiszabás 

is elsősorban az illegális cigaretta forgalmazás miatt indult 

jövedéki eljárásokban fordult elő.  

A hatósági felügyelet keretében végzett ellenőrzések 

tapasztalatai azt mutatták, hogy az engedélyes gazdálkodók többnyire jogkövetők, melyet a 

tevékenységük mögött lévő garanciaösszeg is biztosít.  

A gazdálkodókat jogkövető magatartásra inspirálja továbbá a jövedéki adótörvényben 

biztosított megbízható adózói státusz is, mely különböző feltételek fennállása esetén a 

garancia összeg 50 százalékos csökkenését is eredményezheti. 
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HÁTRALÉKKEZELÉS, VÉGREHAJTÁS 

Hátralékok, hátralékosok számának alakulása 

A NAV alapvető feladata a költségvetési bevételek biztosítása, és védelme ennek érdekében a 

felhalmozott hátralékok beszedése és a hátralékok növekedésének megakadályozása.  

Az év során a hátralékállomány folyamatosan csökkent, 2016 végére 174,8 milliárd Ft-tal volt 

kevesebb, mint az előző év végén. Ezen belül a nem működő adózók tartozása 166,6 milliárd 

Ft-tal maradt az előző év végére felhalmozott tartozás összeg alatt. 

A működő adózók – gazdálkodók, magánszemélyek – hátraléka 12 százalékkal, 8,2 milliárd 

forinttal csökkent, és a tartozással rendelkezők száma is 14 százalékkal kevesebb volt, mint az 

előző év végén. 2016 decemberében 28 ezer működő gazdálkodó mintegy 35,9 milliárd forint, 

valamint 54 ezer magánszemély 22,6 milliárd forint lejárt esedékességű hátralékkal 

rendelkezett.  

 

A tartozással rendelkező működő adózók 86 százalékának hátraléka az 500 ezer forintot sem 

haladta meg: 71 ezer adózó a működő hátralék 10 százalékával rendelkezett, 70 százalékuk 

magánszemély volt. 

A működő adózók hátralékának csökkentése érdekében az igazgatóság állandó figyelemmel 

kíséri az adózók lejárt esedékességű tartozását, minden törvényes eszközt megragad a 

kintlévőségek mérséklésére. Ennek során a munkatársak folyószámla egyeztetéseket 

végeznek, szükség esetén fizetési felszólítást küldenek. Eredménytelen fizetési felszólítást 

követően minden indokolt esetben megindítják a végrehatási eljárást a tartozás beszedése 

érdekében. 
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Hátralékkezelés, végrehajtás 

A hátralékkezelés keretében fő cél a hátralékok felhalmozódásának megakadályozása és a 

lejárt esedékességű tartozások beszedése. A tevékenység abba az irányba mutat, hogy 

végrehajtási eljárás megindítása nélkül minél több adózó rendezze a tartozását. Ennek 

érdekében a 2015-ös fizetési felszólítások ötszörösét bocsátotta ki az igazgatóság. A 

felszólításra befolyt összeg megnyolcszorozódott az előző évhez képest. A tartozásukat így 

teljesítő adózók elkerülték a 

végrehajtási eljárást. 

A valós hátralék megállapítása 

érdekében az év során 44 ezer 

folyószámla egyeztetést 

végeztek a munkatársak, 2015-

höz képest harmadával többet 

zártak le. Az ezt követően 

végrehajtásra átadott ügyek 

aránya 5 százalékponttal 

csökkent. 

Köztartozás vizsgálat keretében 

az adózók által kiutalni kért 

összegből az állami adóhatósággal szemben lejárt esedékességű tartozásra 5,2 ezer elsőfokú 

határozatban 2 milliárd forintot tartottak vissza az igazgatóságon. Közel háromszáz esetben 

gondoskodtak a visszatartásról önkormányzat valamint egyéb szervek megkeresésére.  

A hátralékkezelési eljárás folyamatának elengedhetetlen részét képezi a vagyonfeltárás,  

melynek keretében kiemelt figyelmet kell fordítani az elektronikus banktitok megkeresések 

kezdeményezésére. A megkeresett bank válasza arra irányul, hogy az érintett adózónak van-e 

a banknál vezetett folyószámlája, értékpapírja vagy széfje. 2016-ban e biztonságosan védett 

elektronikus kommunikációs csatornán keresztül 1,3 millió megkeresést küldött az 

igazgatóság a rendszerben részt vevő 127 pénzintézet felé.  

Az eredményes hátralékkezelésnek köszönhetően kevesebb ügy jutott el végrehajtási 

szakaszba. Az állami adóhatósággal szemben fennálló kiegyenlítetlen tartozás miatt indított 

végrehajtási eljárások száma háromnegyede volt a 2015 évinek, azonban a végrehajtás alá 

vont hátralék összege közel azonos: 38,7 ezer indított végrehajtási eljárás 197,3 milliárd forint 

hátralékot érintett. 

Előfordulnak olyan esetek, melyek során a széleskörű vagyonfeltárási tevékenység valamint a 

lefolytatott végrehajtási cselekmények ellenére a tartozás véglegesen, vagy ideiglenesen 

behajthatatlanná válik. A korábban behajthatatlannak nyilvánított tartozásokat 290 esetben, 32 

milliárd forint értékben vizsgálta felül az igazgatóság. A felülvizsgált kötelezettségekből 7,3 

milliárd forintnyi összeget ismételten előírt az adózók adószámláján. 
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A megkereső szervekkel szemben 

fennálló és végrehajtható 

kötelezettségek beszedésére 

az igazgatóság 20 ezer esetben 

indított végrehajtást, az érintett 

összeg 5,4 milliárd forint volt. A 

legtöbb megkeresés a 

hulladékgazdálkodási díjra, a 

kamarai tagdíjra és a rendőrségi 

közúti bírságra vonatkozott. A 

közösségi támogatásokkal 

kapcsolatban benyújtott 

megkeresések értéke megközelítette 

az 1,7 milliárd forintot.  

A fennálló lejárt esedékességű tartozás beszedése érdekében – de már a végrehajtási eljárás 

keretében – 7 ezer fizetési felhívást és 53 ezer hatósági átutalási megbízást bocsátott ki az 

igazgatóság. A végrehajtási bevételek 57 százaléka, 21 milliárd forint bevétel származott a 

kibocsátott hatósági átutalási megbízások nyomán. A lejárt esedékességű tartozások 

csökkentése érdekében a hátralékos adónemekre 5,8 milliárd forint folyószámla túlfizetés 

átvezetését is elvégezték a munkatársak. 

A magánszemélyek tartozásának 

rendezésére 1,6 ezer esetben éltek 

a jövedelem letiltás eszközével a 

szakterület munkatársai, az ennek 

hatására befolyt összeg 349 millió 

forint volt.  

A munkatársak 2016-ban fokozott 

mértékben használták ki a 

helyszíni végrehajtási eljárás 

lehetőségét, 5,6 ezer esetben 

kerestek fel hátralékkal rendelkező 

adózót székhelyén, telephelyén 

vagy lakhelyén. 2016-ban 740 

ingatlan végrehajtására került sor, 

valamint 2 ezer követelés-, 

készpénz-, üzletrész- és ingó foglalásra, melynek közel harmada gépjárművet érintett. Egyéb 

ingó tárgy foglalását két és félszer, készpénz foglalását négyszer annyi esetben sikerült 

megvalósítani, mint az előző évben. Az online pénztárgépekből származó forgalmi adatok 

célirányosan támogatták a helyszínen lefolytatott végrehajtási eljárásokat, így növelve 

eredményességüket. 
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Az adóhatóságnak lehetősége van pénzkövetelés biztosítását elrendelni, amennyiben 

valószínűsíthető, hogy a követelés későbbi kielégítése veszélyben van. Az intézkedésekkel 

érintett összeg meghaladta a 12,5 milliárd forintot, közel háromszorosa a 2015 évinek.  

A foglalások kényszerítő hatással vannak az adózók fizetési hajlandóságára, de a továbbra 

sem kiegyenlített tartozások megtérülése 

érdekében fontos a folyamat árverésig 

történő továbbvitele. Az év során 2,4 

ezer árverést bonyolított le az 

igazgatóság, legnagyobb részben az 

elektronikus árverési felületen keresztül. 

Az elmúlt évekhez hasonlóan a 

gépkocsik árverése volt a 

legeredményesebb, szinte valamennyi 

lefoglalt gépjármű gazdára talált. Az 

árverezések nyomán megtérült 

hátralékok összege meghaladta a 75 

millió forintot,  ez azonban elmaradt az 

előző évitől.  

Fizetési kedvezmények 

Az adóhatóság rendelkezésre álló jogszabályi keretek között fizetési kedvezményt nyújthat a 

működő gazdálkodók részére átmeneti likviditási problémájuk esetén a vállalkozás 

fenntartásának, valamint a magánszemélyek részére megélhetésük veszélyeztetésének 

elkerülése érdekében.  

A korábbi években tapasztalt csökkenéssel 

szemben vélhetően az ingatlanpiac 

élénkülésének hatására az illeték fizetési 

kötelezettségekre vonatkozó kérelmek száma 

erőteljesebben növekedett így 6 százalékkal 

több kérelem érkezett 2016-ban, mint az 

előző évben. 

2016-ban 27,8 milliárd forintra vonatkozóan 

összesen 7,8 ezer darab fizetési kedvezményi 

kérelem benyújtásával éltek az adózók. Az 

országosan benyújtott kérelmek 6 százaléka 

érkezett az igazgatóság illetékességi köréből, 

az érintett összeg azonban 17 százaléka az 

országosnak. A kérelmek 34 százaléka elektronikus formában érkezett. Az összes beérkezett 

kérelem 71 százalékát magánszemélyek és egyéni vállalkozók nyújtották be.  
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Az év során 7,2 ezer darab I. fokú döntés született, amelynek 41 százaléka részben helyt adó 

volt. A döntések 25 százaléka az eljárás megszüntetéséről rendelkezik, elsősorban olyan 

esetekben, ha az ügyfél az adóhatóság hiánypótlásra felszólításának nem tett eleget, így nem 

állt rendelkezésre kellő információ a megalapozott döntés meghozatalához. Számos esetben 

előfordult, hogy az adózó még a döntést megelőzően pénzügyileg rendezte fennálló 

hátralékát. 

A jogerős I. fokú határozatokban az engedélyezett fizetési könnyítés 5,6 milliárd forint 

értékben adó-, és illetéktartozást érintett. A 0,2 milliárd forintnyi engedélyezett mérséklés – a 

határozatban foglalt feltételek teljesítése esetén – zömmel a kiszabott bírságokra, pótlékokra 

vonatkozott. 

A korábban már említett, 2016-tól bevezetett adózói minősítés során megbízhatóként 

nyilvántartott adózók részére nyújtott számos kedvezmény egyike, az elektronikus úton 

beadott kérelemre évente egy alkalommal elérhetővé vált automatikus fizetési könnyítés, azaz 

legfeljebb 12 havi pótlékmentes részletfizetés engedélyezett
16

. A megbízható adózóktól 40 

millió forint tartozást érintően 128 darab kérelem érkezett. 

Évközi jogszabály-módosítás eredményeképp
17

 a vállalkozási tevékenységet nem folytató, 

általános forgalmi adó fizetésére nem kötelezett magánszemély kérelmére az adóhatóság az 

általa nyilvántartott, legfeljebb 200 000 forint összegű adótartozásra – meghatározott 

kivételekkel – évente egy alkalommal legfeljebb 6 havi pótlékmentes részletfizetést 

engedélyez. A magánszemélyektől 436 darab kérelemben 48,3 millió forint tartozásra érkezett 

automatikus fizetési könnyítési kérelem. 

 

Felszámolások, végelszámolások és csődeljárások 

A cégbíróságok által közétett felszámolási eljárások 1,2 ezer Észak-Budapesten működő 

gazdálkodó szervezetet érintettek, ami 8 százalékos csökkenést jelent az előző évhez képest. 

Az igazgatóság 69 milliárd forint adóhatósági követelést jelentett be 1 015 felszámolási 

eljáráshoz kapcsolódóan, ebből 663 

alkalommal az adóhatóság kezdeményezte 

a felszámolási eljárást. A felszámolási 

eljárás kezdeményezésével érintett cégek 

tartozása meghaladta a 61 milliárd 

forintot, ami 20 százalékkal alacsonyabb, 

mint egy évvel korábban.  

2016 végén 3,8 ezer eljárás maradt 

folyamatban, ez 20 százalékkal kevesebb, 

mint az előző évről áthúzódó eljárások 

száma. A folyamatban maradt 

eljárásokban a követelés összege 108 milliárd forint volt. 

                                                           
16  2016-ban legfeljebb 500 ezer forint, 2017-től 1,5 millió forint tartozásig (Art. 6/D. §), valamint fizetési halasztás is kérhető. Kifizetőként 

levont jövedelemadóra (előlegre) nem adható fizetési kedvezmény. 
17 Art. 133.§(11); hatályos 2016.07.01. 
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Az utóbbi években mérséklődött a felszámolás alá került gazdálkodó szervek száma, ami 

összefügg azzal, hogy a tevékenységet nem folytató vállalkozások kiszűrése érdekében egyéb, 

egyszerűbb eljárások kerültek előtérbe (adószám alkalmazásának felfüggesztése, 

kényszertörlés).  

A vagyontalan, gazdasági tevékenységet nem folytató cégeknek a gazdasági életből történő 

gyors kivezetésére már 5 éve létező jogintézmény a kényszertörlési eljárás
18

. A Cégbíróság 

által kezdeményezett eljárásnak az eredményeként hamarabb törölhetők vagy számolhatók fel 

azok a gazdasági társaságok, melyek huzamosabb ideje nem végeztek valós gazdasági 

tevékenységet, és egyéb kötelezettségeiknek sem tettek eleget, vagy már törvényességi és 

felügyeleti eljárás is indult ellenük. Az előző évhez képest jelentősen mérséklődött a 

kényszertörlési eljárások elrendelése, összesen 3 ezer eljárás indult, 28 százalékkal kevesebb, 

mint az előző évben. A 2016-ban indult és az előző évről áthúzódó mintegy 7 ezer eljárás 

lefolytatása ütemesen zajlott, év végéig 3,9 ezer eljárás fejeződött be. Az igazgatóságon év 

végén 3,5 ezer folyamatban lévő kényszertörlési eljárással érintett céget tartottak nyilván, ami 

az országos érték 17 százalékát tette ki. 

Észak-Budapest területén közel 1,3 ezer végelszámolás kezdődött 2016-ban, 11 százalékkal 

több, mint az előző évben. A végelszámolások 550 millió forint adótartozást érintettek, ami 

alig több mint a tavalyi érték 

ötöde
19

. Az év során 1 290 eljárás 

zárult le. Év végén a 2015-ről 

áthúzódó eljárásokkal megegyező 

számú, 1,9 ezer végelszámolás 

maradt folyamatban, ami az 

országos érték 11 százaléka. 

Ha egy gazdálkodóval szemben 

lezárult megszüntetési eljárás 

után, a cég jogutód nélküli törlését 

követően olyan vagyontárgy kerül 

elő, melynek a törölt cég volt a tulajdonosa, vagyonrendezési eljárást kell – kérelemre vagy 

hivatalból – lefolytatni. 2016-ban 12 esetben rendeltek el vagyonrendezési eljárást és az előző 

évről 51 eljárás maradt folyamatban. Év végéig 14 eljárás fejeződött be.  

A csődeljárások száma évek óta elenyésző, és tovább csökkent az előző évhez képest. 2016-

ban a 9 darab elrendelt eljárásban foglalt 33 millió forint adóhatósági kintlévőség az országos 

érték 1,3 százaléka. Az év során 6 csődeljárás egyezséggel zárult, az érintett tartozás 197 

millió forint, 4 esetben pedig egyezség nélkül szűnt meg az eljárás. Az év végén mindössze 6 

csődeljárás maradt folyamatban. 

 

 

                                                           
18 Ctv. 116.§. (1) A cégbíróság kényszertörlési eljárás megindítását rendeli el, ha törvényességi felügyeleti hatáskörében eljárva a céget 

megszűntnek nyilvánítja, ha a cég a végelszámolást három éven belül nem fejezte be, ha a cég a végelszámolás általános szabályaira történő 
áttérést nem hajtotta végre, vagy a cég jogutód nélküli megszűnését előidéző ok következett be, és végelszámolási eljárás lefolytatásának 

nincs helye. 
19 2015-ben egy kiugró összegű tartozással érintett végelszámolási eljárás indult. 
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BŰNCSELEKMÉNYEK, BŰNTETŐ FELJELENTÉSEK 

Az ellenőrzések során gyakran 

merül fel gazdasági bűncselekmény 

elkövetésének gyanúja. Az 

igazgatóság a 2015 évinél eggyel 

kevesebb, 94 ilyen esetet tárt fel a 

lefolytatott ellenőrzések, 

vizsgálatok kapcsán. A feltárt 

bűncselekmények elkövetési értéke 

6,5 milliárd forintot tett ki, melynek 

többségében költségvetési csalás-, 

egyharmadában sikkasztás gyanúja 

merült fel. 

Az elkövetett bűncselekmények 41 százalékában költségvetési csalás, 18 százalékában hamis 

magánokirat felhasználása, 14 százalékában sikkasztás gyanúja merült fel. Előfordult még 

közokirat hamisítás, adócsalás, iparjogvédelmi jogok megsértése, valamint zugírászat, 

csődbűncselekmény és hivatalos személy elleni erőszak is a feltárt bűncselekmények között. 

Az elkövető az esetek zömében ismeretlen, de esetenként felmerült magánszemély, egyéni 

vállalkozó, illetve cégvezető bűncselekményben való közreműködése is. Az adóhatóság a 

vagyonkimentések megakadályozása, a további adóelkerülő magatartás folytatásának 

megakadályozása érdekében 79 alkalommal élt feljelentéssel az illetékes nyomozóhatóságok 

felé (egy-egy feljelentésben több bűncselekmény gyanúja is felmerülhet). Az adóhatóság által 

indított olyan adóigazgatási eljárásokban, amelyek során a feltárt körülmények alapján az 

eljárással érintett vállalkozásokkal, magánszemélyekkel összefüggésben az adózással 

kapcsolatos jogszabályok kijátszása és az ezzel összefüggésben jelentkező adóelkerülő 

magatartások tanúsítása valószínűsíthető, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 

54. § (8) bekezdése alapján biztosított a tájékoztatási lehetőség, mely alapján a NAV 

nyomozóhatósága felé 18 tájékoztatást küldésre került sor.  Kiemelkedőek azok a 

tájékoztatással érintett ügyek, amelyekben az EKÁER-bejelentésekkel kapcsolatban került sor 

visszaélésre, mely esetekben az érintett társaságok EKÁER bejelentéseit a vállalkozásokhoz 

sem cégjogilag, sem alkalmazottként, vagy megbízottként nem köthető személyek végezték.  
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KOMMUNIKÁCIÓ, KÜLSŐ KAPCSOLATOK 

Az igazgatóság kommunikációs tevékenysége keretében nagy hangsúlyt helyezett az 

illetékességi körébe tartozó adózók aktuális témakörökről való tájékoztatására. Az év során 

szervezett adózói fórumok kiváló alkalmat nyújtottak mind a tájékoztatáshoz, mind a 

hallgatóság részéről az adott témakörben felmerült kérdésekre való megválaszoláshoz.  

Az év során a középiskolások körében zajlott, a közteherviselés tudatosítását, az adótudatos 

szemlélet megalapozását célzó előadások keretében vendégül látták a Hunfalvy János Két 

Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakgimnázium érettségi előtt álló tanulóit, 

akik – a KEKI munkatársa adózástörténeti előadásán kívül – interaktív bemutatókon kaptak 

tájékoztatást az adózás alapjairól.  

A NAV felépítése és rendszere, valamint a diákmunka szabályainak ismertetése mellett ez 

alkalommal is szóba kerültek az ügyfélkapu előnyei. A pénzügyőr kollégák a 

márkavédelemről és a szellemi tulajdonjog védelméről tartottak ismertetőt, továbbá a 

gyakorlatban mutatták be, 

hogy zajlik le egy 

intézkedés, milyen 

eszközöket, fegyvert 

használnak a NAV hivatásos 

munkatársai. Mind a 

helyszínen, mind a későbbi 

írásbeli visszajelzés alapján, 

a diákok rendkívül 

hasznosnak és informatívnak 

értékelték a programokat. 

 

 

Az elektronikus ügyintézéshez személyes ügyfélkapu regisztráció szükséges. Ennek 

előnyeiről szintén tájékoztatást kaptak a végzős középiskolások, akik az ügyfélkapu 

regisztrációval mind a felsőoktatási intézménybe történő felvételi eljárás, mind pedig a 

munkaerőpiacra történő kilépés során gyorsabban és hatékonyabban tudják ügyeiket intézni. 

A rendezvény keretében többen éltek az ügyfélkapunyitás lehetőségével. 

Az illetékességi területen lévő médiumokkal kialakított csatornákon keresztül  széles körben 

adtak tájékoztatást a helyi újságok olvasóinak, a kerületi TV-k nézőinek. 

Figyelemfelhívásokat tettek közzé időszerű adózási kérdésekről, fontos határidőkről, 

sikeresen lebonyolított rendezvényekről, melyeken az igazgatóság képviseltette magát. Hírt 

adtak a várható ellenőrzési akciókról, és az ellenőrzések tapasztalatairól. 

Több fővárosi és pest megyei szervezettel újrakötötték a korábbi regionális szintű 

együttműködési megállapodásokat, így például a Fővárosi és a Pest Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóságokkal, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége – 

Kereskedők, Vállalkozók Budapesti Szervezetével, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos 

Szövetsége – Budapesti és Pest Megyei Regionális Szervezetével és a Budapesti 
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Kereskedelmi és Iparkamarával.
20

 Az együttműködési megállapodások célja a szakmai 

segítségnyújtás, illetve a vállalkozások és az adó- és vámigazgatóságok közötti 

együttműködés javítása, az adózók jogkövető magatartásának elősegítése.  

A NAV fővárosi adó- és vámigazgatóságai a Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-vel és a 

Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatósággal is megújították az együttműködési 

megállapodást, melynek fő célja a közös fellépés keretében a jogsértő cselekmények 

felderítése, visszaszorítása, valamint megelőzése.  

A NAV fővárosi adó- és vámigazgatóságai, valamint a NAV Kiemelt Adó- és 

Vámigazgatósága, továbbá a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Budapest Fővárosi 

Szervezetével kötött együttműködési megállapodás a NAV hatáskörébe tartozó ellenőrzési 

tevékenységhez kapcsolódó szakmai kapcsolat bővítésére, tapasztalatcserére, kölcsönös 

tájékoztatásra irányul. 

 

 

Budapest, 2017. május 

 

                                                           
20

 a NAV Pest Megyei-, valamint az Észak-budapesti, Kelet-budapesti, és a Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatóságok közös megállapodásai 
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