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1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal  

2. Illetékességi terület: Nógrád megye 

3. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő-Csütörtök: 800-1630 
 Péntek: 800-1400 

4. Ügyintéző és elérhetőség:  

Papp Ildikó 
Tel.: 32/620-726 
E-mail: SzollosnePI kukac nograd.emrkh.hu 

 
5. Vonatkozó jogszabályok: 

− A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.); 
− A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (Gjt.); 
− Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.); 
− A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény (Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni; 
− Helyi adók esetében elengedhetetlen az azt bevezető önkormányzati rendelet 

szabályainak ismerete. 

6. Ügyintézéshez szükséges dokumentum: I. fokú eljárási iratok, fellebbezés 

7. Eljárási illeték:  

Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke – ha e törvény melléklete 
másként nem rendelkezik, és a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben 
megállapítható – a fellebbezéssel érintett, vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 
forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a 
fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 
5000 forint. 
 
Végzés elleni fellebbezésért – ha e törvény másként nem rendelkezik – 3000 forint illetéket 
kell fizetni. Ha a végzés csak a határozat vagy az eljárást megszüntető végzés elleni 
fellebbezéssel együtt támadható meg, és az ügyfél a végzés felülvizsgálatát is kéri, akkor 
csak a határozat elleni fellebbezés illetékét kell megfizetni. 
 
A végrehajtási kifogás illetéke 5000 forint. A végrehajtási kifogás tárgyában hozott végzés 
elleni fellebbezés illetéke 10 000 forint. 
 
A jogorvoslati eljárásban megfizetett valamennyi illetéket az ügyfélnek vissza kell téríteni, 
ha a közigazgatási hatóság vagy a bíróság által felülvizsgált 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. 
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Az adóhatóság illetékbeszedési számlája javára megfizetett jogorvoslati eljárás illetékének 
visszatérítését az alapügyben eljárt elsőfokú adóhatóság foganatosítja. 

8. Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: Fellebbezés, valamint az I. fokú 
eljárás iratai. 

9. Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

A jegyző (I. fokú adóhatóság) döntései elleni fellebbezést a döntést meghozó I. fokú 
adóhatósághoz kell benyújtani jog- és érdeksérelem esetén, valamint új tényekre és 
bizonyítékokra való hivatkozással. A fellebbezést a határozat közlésétől számított 15 
napon belül, utólagos adó megállapítás esetén 30 napon belül lehet előterjeszteni. 
 
A határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem nyújtható be –, az elmulasztott 
határidőtől, illetve a mulasztás tudomásra jutásától számított 8 napon belül (6 hónapon túl 
igazolási kérelmet nem lehet előterjeszteni) –, melyet az I. fokú adóhatóság bírál el. Az 
adóhatóság az elkésett fellebbezést felügyeleti intézkedés iránti kérelemként bírálja el. 
 
A határozat elleni fellebbezés illetékköteles (mértéke a 7. pontban feltüntetve), mely 
összeget az I. fokú adóhatóság erre a célra nyitott számlájára kell befizetni. 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. 
 
A felettes szerv a fellebbezéssel megtámadott döntést és az azt megelőző eljárást 
megvizsgálja, tekintet nélkül arra, hogy ki és milyen okból fellebbezett. A fellebbezés 
alapján a hivatal határozat elleni fellebbezés esetén határozattal, végzés elleni fellebbezés 
esetén végzéssel dönt. Az utólagos adómegállapítás során hozott határozat ellen benyújtott 
fellebbezés esetén a határozat meghozatalára nyitva álló határidő az iratoknak a felettes 
szervhez történő megérkezését követő naptól számított 60 nap. A hivatal a megfellebbezett 
döntést helybenhagyja, megváltozatja vagy megsemmisíti. 
 
Amennyiben a döntés meghozatalához nincs elegendő adat, vagy a tényállás további 
tisztázása szükséges, akkor a döntés megsemmisítése mellett új első fokú adóhatósági 
eljárás elrendelésére kerülhet sor, vagy a tényállást a másodfokú hatóság maga tisztázza. 
 
A fellebbezési eljárás során hozott döntést a fellebbezővel és mindazokkal közölni kell – 
az I. fokú adóhatóság útján írásban –, akikkel az első fokú döntést közölték. 
 
Felügyeleti intézkedés 

A felettes adóhatóság, az adópolitikáért felelős miniszter, illetve a NAV felügyeletére 
kijelölt miniszter kérelemre vagy hivatalból felügyeleti intézkedést tesz, ha az ügyben 
eljárt adóhatóság határozata, önálló fellebbezéssel megtámadható végzése (intézkedése) 
jogszabálysértő, vagy a határozat, az önálló fellebbezéssel megtámadható végzés 
meghozatalára (intézkedésre) jogszabálysértő módon nem került sor. Az adópolitikáért 
felelős miniszterhez, illetve a NAV felügyeletére kijelölt miniszterhez intézett felügyeleti 
intézkedése iránti kérelem csak ügyvéd, adótanácsadó, adószakértő, vagy okleveles 
adószakértő ellenjegyzésével nyújtható be. 
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A felügyeleti eljárás lefolytatása iránti kérelem a fellebbezési eljárás illetékével azonos 
összeg, azaz, ha a fellebbezés tárgyának értéke megállapítható, akkor minden megkezdett 
10.000.- Ft után 400 forint, de összesen legalább 5.000.- Ft, legfeljebb 500.000.- Ft. Ha a 
fellebbezés tárgyának értéke nem állapítható meg, 5.000.- Ft. 
Amennyiben a felügyeleti intézkedés iránti eljárást az adópolitikáért felelős miniszter 
folytatja le, a felügyeleti intézkedés iránti kérelem illetéke a felügyeleti intézkedés iránti 
kérelemmel érintett, vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 500 
forint, de legalább 50 000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a felügyeleti intézkedés 
iránti kérelem tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg és az eljárást az 
adópolitikáért felelős miniszter folytatja le, a felügyeleti intézkedés illetéke 50 000 forint. 
A megfizetett illeték visszatérítésére a 32. § rendelkezései az irányadók. 
 
A felügyeleti intézkedés során a felettes adóhatóság a jogszabálysértő határozatot 
(intézkedést), önálló fellebbezéssel megtámadható végzést megváltoztatja, megsemmisíti, 
amennyiben szükséges új eljárás lefolytatását rendeli el, vagy az elsőfokú adóhatóságot 
eljárás lefolytatására utasítja. A felettes adóhatóság a felügyeleti intézkedésről határozatot 
(végzést) hoz. 
 
Felügyeleti intézkedés keretében nem hozható olyan döntés, amely az adókötelezettséget, 
az adó alapját, az adó összegét, a költségvetési támogatás alapját, összegét az adózó terhére 
változtatja meg. Amennyiben a felettes adóhatóság megállapítása szerint a felülvizsgált 
döntés (intézkedés) súlyosításának lenne helye, úgy a jogszabálysértő döntést (intézkedést) 
megsemmisíti és új eljárás lefolytatását rendeli el. 
 
A felettes adóhatóság, az adópolitikáért felelős miniszter, illetve a NAV felügyeletére 
kijelölt miniszter a felügyeleti intézkedés iránti kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, 
ha az ügyben eljárt adóhatóság döntését a bíróság már felülvizsgálta. Az adópolitikáért 
felelős miniszter, illetve a NAV felügyeletére kijelölt miniszter a felügyeleti intézkedés 
iránti kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha a kérelem az (1) bekezdés szerinti 
ellenjegyzést nem tartalmazza. A felettes adóhatóság, az adópolitikáért felelős miniszter, 
illetve a NAV felügyeletére kijelölt miniszter a felügyeleti intézkedés iránti kérelmet 
érdemi vizsgálat nélkül elutasíthatja, ha a bírósági felülvizsgálatot az adózó 
kezdeményezte. A felettes adóhatóság, az adópolitikáért felelős miniszter, illetve a NAV 
felügyeletére kijelölt miniszter a felügyeleti intézkedést mellőzi, ha jogszabálysértést nem 
állapít meg. A felügyeleti intézkedés iránti kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról, 
illetve a felügyeleti intézkedés mellőzéséről az adóhatóság, az adópolitikáért felelős 
miniszter, illetve a NAV felügyeletére kijelölt miniszter az adózót határozat (végzés) 
meghozatala nélkül értesíti. 
 
Végrehajtási kifogás 

A végrehajtás során az adóhatóság által hozott végzések, illetőleg az adóvégrehajtó 
(ideértve az adóhatóság megbízásából eljáró bírósági végrehajtót is) törvénysértő 
intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása ellen az adós, a behajtást kérő, illetőleg az, 
akinek a végrehajtás jogát vagy jogos érdekét sérti – a sérelmezett intézkedés vagy annak 
elmaradásának tudomására jutásától számított 8 napon belül – a végrehajtást foganatosító 
elsőfokú adóhatóságnál végrehajtási kifogást terjeszthet elő. Az ok bekövetkeztétől 
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számított 6 hónap elteltével igazolásnak helye nincs, a benyújtott végrehajtási kifogást a 
felettes szerv érdemi vizsgálat nélkül utasítja el. 
 
A végrehajtást foganatosító adóhatóság a benyújtott végrehajtási kifogást az ügy összes 
iratával együtt 8 napon belül felterjeszti a felettes adóhatósághoz (kormányhivatal), kivéve, 
ha a végrehajtást foganatosító adóhatóság a kifogásban foglaltakat maradéktalanul 
elfogadja és erről a benyújtót tájékoztatja. A végrehajtási kifogásról a végrehajtást 
foganatosító adóhatóság felettes szerve 15 napon belül dönt. A megtámadott intézkedést 
helybenhagyja, megváltoztatja, megsemmisíti vagy az adóvégrehajtót az elmulasztott 
intézkedés megtételére kötelezi határidő tűzésével. A végrehajtást foganatosító adóhatóság 
megbízásából eljáró önálló bírósági végrehajtót megillető díjazással kapcsolatos 
végrehajtási kifogást – a külön jogszabályban meghatározottak szerint – a végrehajtó 
székhelye szerint illetékes helyi bíróság bírálja el. 
 
A végrehajtási kifogásnak – az ismételt, illetőleg az árverés kitűzését követően benyújtott, 
az árverés kitűzésének jogszerűségét nem vitató végrehajtási kifogás kivételével – a 
további végrehajtási cselekményekre halasztó hatálya van. A végrehajtási kifogás 
beérkezéséről a végrehajtót az adóhatóság haladéktalanul értesíti. 
 
A végrehajtási kifogás tárgyában hozott végzés ellen önálló fellebbezésnek van helye. A 
fellebbezést az I. fokú döntést meghozó szervhez kell benyújtani, aki felterjeszti elbírálás 
céljából az illetékes miniszterhez. 
 
Ügyintézési határidő I. fokú eljárásban végrehajtási kifogás esetében 15 nap, tárgyévi adót 
megállapító II. fokú határozat esetén 30 nap, utólagos adóellenőrzést követően hozott II. 
fokú határozat esetében 60 nap. 
 
Az ügyintézési határidőbe nem számít be: 

− a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság 
kijelölésének időtartama, 

− a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a 
nyilvántartásból történő beszerzéséhez szükséges idő, 

− a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló 
felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő, 

− a szakhatóság eljárásának időtartama, 
− az eljárás felfüggesztésének időtartama, 
− a 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás időtartama, 
− a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más 

elháríthatatlan esemény időtartama, 
− a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő, 
− a szakértői vélemény elkészítésének időtartama, 
− a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig 

terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és 
a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama. 

 
Amennyiben a hivatal az ügyintézési határidőt az ügyfélnek vagy az eljárás egyéb 
résztvevőjének fel nem róható okból túllépi, úgy köteles az ügyfél által az eljárás 
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lefolytatásáért fizetett illetéknek megfelelő összeget az ügyfél részére visszafizetni. Ha az 
ügyintézés meghaladja az ügyintézési határidő kétszeresét, akkor a megfizetett illeték 
kétszeresét kell az ügyfélnek visszafizetni. A hivatal fentiekben meghatározott fizetési 
kötelezettségét nem érinti, ha az ügyfél az illeték megfizetése alól részben vagy egészben 
mentesült, ilyen esetben a hivatal az összeget az ügyfél által meg nem fizetett rész 
arányában a központi költségvetésnek fizeti meg. A hivatkozott összeget a hivatal saját 
költségvetése terhére a fizetési kötelezettséget megállapító döntés jogerőssé válásától 
számított 8 napon belül fizeti vissza a fellebbezést benyújtó ügyfél számára, illetve fizeti 
meg a központi költségvetésnek. 
 
A fellebbezési eljárásban megfizetett eljárási illetéket az ügyfélnek teljes mértékben vissza 
kell téríteni, ha a határozat vagy intézkedés az ügyfél hátrányára részben, vagy egészben 
jogszabálysértő volt. A visszatérítésre hivatalból, a fellebbezési eljárás során meghozott 
döntésben intézkedik a Hivatal. Az adóhatóság illetékbeszedési számlája javára megfizetett 
jogorvoslati eljárás illetékének visszatérítését az alapügyben eljárt elsőfokú adóhatóság 
foganatosítja. 
 
Bírósági felülvizsgálat 

Az adóhatóság másodfokú jogerős határozatát – a fizetési könnyítés engedélyezése 
tárgyában hozott, illetőleg az elsőfokú határozat megsemmisítését elrendelő határozat 
kivételével – a bíróság az adózó kérelmére jogszabálysértés esetén megváltoztatja vagy 
hatályon kívül helyezi, és ha szükséges, az adóhatóságot új eljárás lefolytatására utasítja. 
Az adóhatóság másodfokú végzésével szemben nincs helye bírósági felülvizsgálatnak. 
 
A keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél a felülvizsgálni kért 
határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott 
küldeményként postára adni. Az elsőfokú közigazgatási szerv a keresetlevelet az ügy 
irataival együtt öt napon belül felterjeszti a másodfokú közigazgatási határozatot hozó 
szervhez, amely azokat – a keresetlevélben foglaltakra vonatkozó nyilatkozatával együtt – 
tizenöt napon belül továbbítja a bírósághoz. Ha a keresetlevél a végrehajtás 
felfüggesztésére irányuló kérelmet is tartalmaz, a keresetlevelet és az ügy iratait az első 
fokon eljáró közigazgatási szerv három napon belül terjeszti fel a másodfokon eljáró 
közigazgatási szervnek, amely azt nyolc napon belül továbbítja a bírósághoz. 
 
Bírósági felülvizsgálat kezdeményezése esetén az első fokú döntést hozó hatóság az ügy 
iratainak felterjesztésével, illetve a bíróságra történő továbbításával egyidejűleg értesíti 
azokat, akiknek jogát vagy jogos érdekét a felülvizsgálat érinti. Ha a kezdeményező a 
döntés végrehajtásának felfüggesztését is kéri, akkor erről a hatóság a végrehajtást 
foganatosító szervet is értesíti. 
 
 

 


