
Tájékoztató a helyi adó és gépjárműadó ügyek intézéséről a jogorvoslati 
eljárásban 

 

Másodfokú eljárás 
 

A Kormányhivatal fellebbezés elbírálására jogosult hatóságként elbírálja a 

települési önkormányzatok jegyzőinek helyi adó és gépjárműadóügyekben hozott 

döntéseik (eljárásaik) elleni jogorvoslati kérelmeket [az adóigazgatási rendtartásról 

szóló 2017. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Air.) 22. § c) pont]. 
 

Eljárása során anyagi jogszabályként a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a 

továbbiakban: Htv.), a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a 

továbbiakban: Gjt.), eljárási jogszabályként az Air., az adózás rendjéről szóló 2017. 

évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) rendelkezéseit kell alkalmazni. Helyi adók 

esetében szükséges az adott adónemet bevezető önkormányzati rendelet 

szabályainak ismerete és azokat alkalmazni kell. Az eljárások illetékére vonatkozó 

szabályokat az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 

tartalmazza. 
 

Az eljárás menete: 
 

Fellebbezés 

- A fellebbezésre jogosult az adóhatóság elsőfokú határozata ellen fellebbezhet. 
Fellebbezés benyújtására az jogosult, akire a döntés rendelkezést tartalmaz [Air. 
121.§ és 122. § (1) bekezdés]. 

- A határozathozatalt megelőző eljárás során hozott végzés a határozat ellen 

benyújtott fellebbezésben támadható meg, kivéve, ha az önálló fellebbezést törvény 

megengedi [Air. 122. § (2) bekezdése]. 

- Önálló fellebbezésnek van helye az első fokon hozott, 

 

a) az eljárást megszüntető, 

b) a kérelmet visszautasító, 

c) a bevallás, az adatbejelentés, a bejelentés, a fellebbezés vagy egyéb 

jogorvoslat határidejének elmulasztásával kapcsolatban benyújtott igazolási kérelmet 

elutasító, 

d) az iratbetekintési jog korlátozását elrendelő, 

e) az adózó ismételt ellenőrzésre irányuló kérelmét elutasító, 

f) a biztosítási intézkedés, illetve az ideiglenes biztosítási intézkedés 
elrendeléséről szóló, 

g) az eljárási bírságot kiszabó, 



h) a többletköltségek megtérítésére kötelező, 

i) az eljárási költség viselésével kapcsolatos, a költségmentességi kérelmet 

elutasító, 

j) a kézbesítési kifogás tárgyában hozott elutasító, valamint k) az áru hatósági 

felügyelet alá vonását elrendelő végzés ellen [Air. 122. § (3) bekezdés]. 
 

- A fellebbezést és a fellebbezést alátámasztó bizonyítékokat az írásba foglalt 

döntés közlésétől számított tizenöt napon belül, utólagos adómegállapítás esetén 

harminc napon belül lehet előterjeszteni. E rendelkezés vonatkozik a fellebbezés 

elektronikus úton történő benyújtására is [Air. 124. § (1) bekezdés]. 

- A fellebbezést a megtámadott döntést hozó adóhatóságnál kell előterjeszteni. A 

fellebbezési határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a határidőben benyújtott 

fellebbezés iránti kérelmet nem a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervnél 

terjesztették elő [Air. 124. § (2) bekezdés]. 

- A fellebbezésben és a fellebbezés alapján indult eljárásban – semmisségi okon 

kívül – nem lehet olyan új tényt állítani, illetve olyan új bizonyítékra hivatkozni, 

amelyről a fellebbezésre jogosultnak az elsőfokú döntés meghozatala előtt tudomása 

volt, azonban a bizonyítékot az adóhatóság felhívása ellenére nem terjesztette elő, a 

tényre nem hivatkozott [Air. 124. § (3) bekezdés]. 

- Ha a fellebbezés elkésett, és a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg a 

fellebbezésre jogosult igazolási kérelmet nem terjesztett elő, az elsőfokú adóhatóság 

– a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – nyolcnapos 

határidő tűzésével a fellebbezésre jogosultat igazolási kérelem előterjesztésére hívja 

fel. A felhívás személyes átadása, postára adása vagy elküldése és a határidő letelte 

közötti időtartam a felterjesztés határidejébe nem számít bele. Ha a fellebbezésre 

jogosult személy határidőn belül nem nyújt be igazolási kérelmet, az elsőfokú 

adóhatóság a fellebbezést visszautasítja [Air. 126. § (2) bekezdés]. 

- A napokban megállapított határidőbe nem számít bele a határidő kezdetére 

okot adó cselekmény vagy körülmény bekövetkezésének, a közlésnek, a 

kézbesítésnek, valamint a hirdetmény kifüggesztésének és levételének napja. Ha a 

határidő utolsó napja olyan nap, amelyen az adóhatóságnál a munka szünetel, a 

határidő a következő munkanapon jár le. A postán küldött beadvány és megkeresés 

előterjesztési ideje a postára adás napja. A határozott naphoz kötött jogszerzés a 

nap kezdetén következik be. A határidő elmulasztása vagy a késedelem 

jogkövetkezménye a határidő utolsó napjának elteltével áll be. A határidőt kétség 

esetén megtartottnak kell tekinteni [Air. 52. § (1) és (4)-(6) bekezdése]. 
 
Ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a kérelmet az 

adóhatósághoz írásban vagy személyesen lehet előterjeszteni [Air. 44. (2) 
bekezdés]. 



Adóügyekben jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az adózó nem kérheti az 

adóhatóságnál, hogy az más szervet adatszolgáltatás iránt keressen meg [Air. 45. § 

(2) bekezdés]. 

- Ha törvény nem írja elő az adózó személyes eljárását, helyette törvényes 

képviselője, vagy az általa, illetve törvényes képviselője által meghatalmazott 

személy is eljárhat [Air. 14. § (1) bekezdés]. 

- Az adóhatóság az eljárást megszünteti, ha az adózó a kérelmére indult 

eljárásban a képviselő visszautasítása esetén az adóhatóság felhívása ellenére nem 

gondoskodik a képviselet ellátásra alkalmas személy meghatalmazásáról vagy nem 

jár el személyesen, kivéve, ha az eljárás hivatalból is megindítható, és az 

adóhatóság az eljárást hivatalból folytatja [Air. 49. § (1) bekezdés h) pont]. 

- Az adózótól – az azonosításához szükséges adatok kivételével – nem kérhető 

olyan adat, amely nyilvános, vagy amelyet jogszabállyal rendszeresített közhiteles 

nyilvántartásnak tartalmaznia kell [Air. 45. (1) bekezdés]. 

- Az igazolási kérelmet a mulasztásról való tudomásszerzést vagy az akadály 

megszűnését követően, de legkésőbb az elmulasztott határnaptól vagy a határidő 

utolsó napjától számított, az igazolni kívánt eljárási cselekményre előírt határidővel 

megegyező időtartamon, de legfeljebb negyvenöt napon belül, a bevallási határidő 

elmulasztása esetén a mulasztásról való tudomásszerzést vagy az akadály 

megszűnését követő tizenöt napon belül, a bevallás pótlásával egyidejűleg lehet 

előterjeszteni [Air 53. § (3) bekezdés]. 

- A szóbeli kérelemről – ha azt nyomban nem teljesítik –, valamint a tényállás 

tisztázása érdekében lefolytatott eljárási cselekményről az adózó vagy az eljárás 

egyéb résztvevője részvétele esetén jegyzőkönyvet, más esetben feljegyzést kell 

készíteni [Air. 70. § (1) bekezdés]. 

- Az első fokú határozat ellen benyújtott fellebbezés illetékköteles. Az illeték 

mértéke a fellebbezéssel érintett, vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 

forintja után 400 forint, de legalább 5 000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a 

fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5 

000 forint [Itv. 29. § (2) bekezdés]. 

- A végzés elleni fellebbezés illetéke – ha az Itv. másként nem rendelkezik – 3 

000 forint [Itv. 29. § (4) bekezdése]. 

- A fellebbezés illetékét, valamint az adóhatóság határozata, végzése és 

végrehajtási cselekménye ellen kezdeményezett jogorvoslati eljárás illetékét az 



elsőfokú adóhatóság erre a célra nyitott illetékbeszedési számlájára kell megfizetni. 

Az esedékességkor meg nem fizetett eljárási illeték és mulasztási bírság összegét az 

adóhatóság határozatban közli az ügyféllel. A tartozás 8 napon belül mulasztási 

bírság nélkül fizethető meg. Az így meg nem fizetett illetéket és mulasztási bírságot 

az adóhatóság hajtja be [Itv. 73. § (3) bekezdés]. 

- A fellebbezést az ügy összes iratával a fellebbezés beérkezésének napjától 

számított tizenöt napon belül fel kell terjeszteni a felettes szervhez. A felterjesztés 

során az elsőfokú adóhatóság ismerteti a fellebbezésről kialakított álláspontját. Az 

elsőfokú adóhatóság a felterjesztést mellőzi, ha a jogszabálysértő döntést 

visszavonja, a fellebbezésnek teljes mértékben megfelelően módosítja, kijavítja vagy 

kiegészíti, a fellebbezést visszautasítja, vagy az eljárást megszünteti [Air. 126. § (4) 

és (6) bekezdés]. 
 

- Ha az elsőfokú adóhatóság a fellebbezést felterjeszti, a felettes szerv a 

fellebbezéssel megtámadott döntést és a döntéshozatalt megelőző eljárást 

megvizsgálja, tekintet nélkül arra, hogy ki és milyen okból fellebbezett. A határozat 

ellen irányuló fellebbezést határozattal, a végzés ellen irányuló fellebbezést 

végzéssel kell elbírálni. A vizsgálat eredményeként a felettes szerv a döntést 

helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti [Air. 127. § (1) és (4) bekezdés]> 

- A felettes szerv, ha a döntéshozatalhoz nincs elég adat, vagy a tényállás további 

tisztázása szükséges, a döntés megsemmisítése mellett az ügyben első fokon eljárt 

adóhatóságot új eljárásra utasíthatja, vagy a tényállás kiegészítése iránt maga 

intézkedik, amelynek keretében az első fokon eljárt adóhatóságot – érdemi döntés 

meghozatala nélkül – a szükséges eljárási cselekmények elvégzésére utasíthatja [Air 

127. § (5) bekezdése]. 

- A fellebbezési eljárás során hozott döntést a fellebbezővel és mindazokkal, 

akikkel az elsőfokú döntést közölték, az első fokon eljárt adóhatóság útján írásban 

kell közölni [Air. 127. § (7) bekezdés]. 
 

Az adóhatóság az eljárást megszünteti, ha 

a) a kérelem visszautasításának lett volna helye, annak oka azonban az eljárás 

megindítását követően jutott az adóhatóság tudomására, 

b) a kérelmező adózó az adóhatóság felhívására nem nyilatkozik, a hiánypótlási 

kötelezettségét nem teljesíti, és ennek hiányában a kérelem nem bírálható el, és az 

eljárást hivatalból nem folytatja, 

c) az eljárás okafogyottá vált, 

d) a kérelemre indult eljárásban az adózó nem tesz eleget eljárási költség 

előlegezési kötelezettségének, 



e) az eljárás kérelemre indult, és valamennyi kérelmező adózó kérelmét 

visszavonta, 

illetve ahhoz az ellenérdekű adózók hozzájárultak, és az eljárás hivatalból nem 

folytatható, 

f) az adóhatóság megállapítja, hogy az ügyben más adóhatóság már eljárt, vagy 

más 

adóhatóság kijelölésére került sor, 

g) az eljárás kérelemre indult és az ügy érdemi eldöntése olyan kérdés előzetes 

elbírálásától függ (a továbbiakban: előkérdés), amely bíróság vagy más szerv 

hatáskörébe tartozik, és az adózó az adóhatóságnak az eljárás megindítására 

vonatkozó felhívásának nem tesz eleget, 

h) az adózó a kérelmére indult eljárásban a képviselő visszautasítása esetén az 

adóhatóság felhívása ellenére nem gondoskodik a képviselet ellátásra alkalmas 

személy meghatalmazásáról vagy nem jár el személyesen, kivéve, ha az eljárás 

hivatalból is megindítható, és az adóhatóság az eljárást hivatalból folytatja, 

i) az eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni, és a 

kérelmező a fizetési kötelezettségének a felhívás ellenére nem tesz eleget és 

költségmentességben sem részesül, vagy 

j) a 26. §-ban, valamint a 126. § (7) bekezdésében szabályozott eljárás során az 

arra okot adó feltétel bekövetkezik [Air. 49. § (1) bekezdés]. 
 

- A jogorvoslati eljárásban megfizetett valamennyi illetéket az ügyfélnek 

vissza kell téríteni, ha a közigazgatási hatóság vagy a közigazgatási perben elbírált 

közigazgatási hatósági döntés vagy intézkedés az ügyfél hátrányára részben vagy 

egészben jogszabálysértőnek bizonyult. A visszatérítést hivatalból, a jogorvoslati 

eljárást lezáró, vagy arra tekintettel hozott határozatban kell elrendelni és azt a 

visszatérítés foganatosítása végett – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – az ügyfél 

lakóhelye, székhelye, illetőleg a bíróság székhelye szerint illetékes állami 

adóhatóságnak kell megküldeni. A 73. § (3) bekezdése alapján az adóhatóság 

illetékbeszedési számlája javára megfizetett jogorvoslati eljárás illetékének 

visszatérítését az alapügyben eljárt elsőfokú adóhatóság foganatosítja (Itv.32. §). 

- Az ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező adóhatósághoz történő megérkezését követő napon, a 

hivatalbóli eljárás esetén az első eljárási cselekmény megkezdésének napján 

kezdődik [Air. 50. § (1) bekezdés]. 

- Ha az adóhatóság a rá irányadó ügyintézési határidőt az adózónak és az 

eljárás egyéb résztvevőjének fel nem róható okból túllépi, köteles az adózó által az 

eljárás lefolytatásáért megfizetett illetéknek vagy díjnak megfelelő összeget, ha pedig 

az ügyintézés időtartama meghaladja az irányadó ügyintézési határidő kétszeresét, 

az adózó által az eljárás lefolytatásáért megfizetett illetéknek vagy díjnak megfelelő 



összeg kétszeresét az adózó részére visszafizetni. Nem terheli az adóhatóságot az 

(1) bekezdés szerinti fizetési kötelezettség, ha az adózó az eljárásért fizetendő 

illetéket vagy díjat nem fizette meg. Az adóhatóság (1) bekezdés szerinti fizetési 

kötelezettségét nem érinti, ha az adózó az illeték vagy díj megfizetése alól részben 

vagy egészen mentesült, ilyen esetben az adóhatóság az összeget az adózó által 

meg nem fizetett rész arányában a központi költségvetésnek – az államháztartásért 

felelős miniszter által közzétett számlaszámra – fizeti meg. Ha az eljárás 

lefolytatásáért az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó adózó jogszabály 

alapján nem köteles illeték vagy díj fizetésére, úgy az adóhatóság az illetékekről 

szóló törvény szerinti általános tételű eljárási illetéknek megfelelő összeget, illetve 

ennek kétszeresét fizeti meg a központi költségvetésnek. Az (1) és a (3) bekezdés 

szerinti összeget az adóhatóság saját költségvetése terhére a fizetési kötelezettséget 

megállapító döntés véglegessé válásától számított nyolc napon belül fizeti vissza az 

adózó számára, illetve fizeti meg a központi költségvetésnek [Air. 51. § (1)-(4) 

bekezdés]. 

- Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő harminc 

nap, amelyet az adóhatóság vezetője egy alkalommal – indokolás mellett – 

harminc nappal meghosszabbíthat. Az eljárási határidő meghosszabbításának van 

helye különösen, ha az eljárás során 

 

a) az előkérdés bíróság hatáskörébe tartozik, 

b) ha az előkérdés más szerv hatáskörébe tartozik, vagy ugyanannak az 

adóhatóságnak az adott üggyel szorosan összefüggő más hatósági döntése nélkül 

megalapozottan nem dönthető el, 

c) az ügyben külföldi szervet kell megkeresni, 

d) az adózó mulasztása vagy késedelme azt indokolja, vagy 

e) szakértő bevonására került sor [Air. 50. § (2) bekezdés]. 

 


