
Cegléd – Megkeresés köztartozás behajtására 
 

Az adók módjára behajtandó köztartozások esetében az önkormányzati adóhatóság nem a 

saját ügyében jár el, hanem más szerv, hatóság (kimutató szerv) által megállapított fizetési 

kötelezettséget érvényesíti az önkéntes teljesítés elmaradása miatt, végrehajtás eljárás 

keretében (pl. elővezetési költség). 

Jogosultak köre 

Az önkormányzati adóhatóság ez esetben nem a saját ügyében jár el, hanem a kimutató 

szerv megkeresésével indul az eljárás. 

Mit kell tennie 

A kimutató szerv megkeresésével indul az eljárás, melyben az önkormányzati adóhatóság feladata 

a kintlévőség beszedésére korlátozódik. A behajtási megkeresésben fel kell tüntetni a behajtást 

kérő azonosításához szükséges adatokat, a behajtást kérő pénzforgalmi számlaszámát, a fizetésre 

kötelezett nevét és adóazonosító számát, személyazonosító adatait és lakcímét, a tartozás 

jogcímét, a fizetési kötelezettséget elrendelő döntés számát, jogerőre emelkedésének napját, a 

teljesítési határidőt, a tartozás összegét és esetleges járulékait, és annak a jogszabályhelynek 

pontos megjelölését, amely az adók módjára való behajtást lehetővé teszi. Magánszemély 

esetében a lakóhely szerint illetékes önkormányzati adóhatóság feladata a köztartozás beszedése 

végrehajtási eljárás keretében. Sikeres behajtás esetén, az adók módjára behajtott összeget az 

adóhatóság soron kívül átutalja a végrehajtást kérő által megjelölt számlaszámra. 

A kimutató szerv kizárólag elektronikusan, hivatali kapun keresztül nyújthatja be megkeresését. 

Az elektronikus ügyintézésre az ASP-ADO-MGKR számú „Megkeresés köztartozás behajtására" 

iForm típusú űrlap szolgál.  

Határidők 

Az ügyintézési idő jogszabályi határidőhöz nem köthető, az elévülési időig folyamatosan 

kötelessége az önkormányzati adóhatóságnak az adózó tartozásának behajtása. 

Benyújtandó dokumentumok 

Elektronikusan benyújtható űrlap, kitöltési útmutató elérhetősége: 

Az elektronikusan benyújtható űrlap az E-Önkormányzati Portálon került publikálásra. 

A portálra való belépés és az "Ügyindítás" gombra kattintás után az űrlapkeresőbe írja be az űrlap 

nevét (Megkeresés köztartozás behajtására), vagy az "Ágazat"-nál válassza ki a "Adóügy" 

lehetőséget, valamint az "Ügytípus"-nál az "általános adónyomtatványok" lehetőséget! 

A talált űrlapok listájából a megfelelő űrlap "Online kitöltés" gombjára kattintva töltődik be a 

kívánt űrlap. 

Fizetési kötelezettség 

Az eljárás díj-, illeték- és költségmentes. 

Eljáró szerv 

Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Adóhatósági Iroda 

Felettes szerv/jogorvoslat 

Pest Megyei Kormányhivatal, 1052 Budapest, Városház u. 7. 



Vonatkozó jogszabályok 

• az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 

• az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 

• az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. 

törvény 

• a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 

• az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 

• az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárás során felmerült 

végrehajtási költségek és a végrehajtási költségátalány megállapításának és 

megfizetésének részletes szabályairól szóló 8/2018. (III.19.) NGM rendelet 

• az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

2015. évi CCXXII. törvény 

Fogalmak 

adós: az adózó, az adó megfizetésére kötelezett személy, továbbá a pénzfizetésre vagy a 

meghatározott cselekmény végrehajtására, tűrésére vagy abbahagyására kötelezett személy, 

behajtást kérő: az adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülő fizetési kötelezettséget 

megállapító, nyilvántartó szerv vagy a tartozás jogosultja, a végrehajtás kezdeményezésére 

jogosult szerv vagy személy, ideértve a zár alá vétel tekintetében a megkeresőt is, 

költségvetési támogatás: az államháztartásról szóló törvény (a továbbiakban: Áht.) szerinti 

támogatás és az Art. szerinti azon költségvetési támogatások, amelyek az Áht. alapján nem 

minősülnek támogatásnak, 

köztartozás: 

a) törvényben meghatározott, az államháztartás alrendszereinek költségvetéseiből ellátandó 

feladatok fedezetére előírt fizetési kötelezettség, amelynek megállapítása, ellenőrzése, behajtása 

bíróság vagy közigazgatási szerv hatáskörébe tartozik, 

b) a köztestület működésének fedezetére törvényben előírt fizetési kötelezettség, feltéve, hogy azt 

önkéntesen az esedékességkor nem teljesítették, 

c) az államháztartás alrendszereinek költségvetése terhére jogosulatlanul igénybe vett vagy 

rendeltetésétől eltérően felhasznált támogatás és járulékai, amelyek megfizetését az arra 

hatáskörrel rendelkező szerv elrendeli, és azt a kötelezett az előírt határidőig nem teljesíti és 

amelyre az állami adó- és vámhatóság a támogatás visszafizetéséről rendelkező szerv 

megkeresésére a költségvetési támogatás visszatartási jogát e tartozások tekintetében is 

gyakorolja. 

https://njt.hu/eli/v01/TV/2017/150
https://njt.hu/eli/v01/TV/2017/151
https://www.njt.hu/eli/v01/TV/2017/153
https://www.njt.hu/eli/v01/TV/2017/153
https://www.njt.hu/eli/v01/TV/1994/53
https://www.njt.hu/eli/v01/TV/1990/93
https://www.njt.hu/eli/v01/R/2018/NGM/8
https://www.njt.hu/eli/v01/R/2018/NGM/8
https://www.njt.hu/eli/v01/R/2018/NGM/8
https://njt.hu/eli/v01/TV/2015/222
https://njt.hu/eli/v01/TV/2015/222
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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A MEGKERESÉS 

KÖZTARTOZÁS BEHAJTÁSÁRA NYOMTATVÁNYHOZ 

Űrlap száma: ASP-ADO-MGKR-2017 

1. ELŐLAP

Az ügyindítás előtt be kell jelentkezni az ügyfélkapun keresztül, ebben az esetben az Űrlap 

automatikusan feltölti az azonosító adatok többségét.  

Az előlap a beküldő adatait tartalmazza: - Beküldő viselt neve, - Beküldő születési neve, - 

Beküldő anyjának születési neve, - Beküldő születési helye, ideje, - Beküldő címe, - Beküldő 

tartózkodási helye, - Beküldő levelezési címe, - Beküldő adóazonosító jele, - Beküldő 

emailcíme, telefonszáma.  

Az ügyindításkor az ELJÁRÁS MÓDJA mezőben ki kellett választani, hogy Saját nevében 

vagy Meghatalmazottként/képviselőként kívánja benyújtani az elektronikus űrlapot. 

„Meghatalmazott?” kérdésre az ügyindításkor megadottal összhangban kell válaszolni.  

„Elektronikus kapcsolattartást engedélyezi?” kérdésre adott választól függ, hogy milyen módon 

kap választ a hivataltól.  

Az „Előzmény információ” kérdésre a korábbi irat iktatószámát, illetve egyéb adatokat adhat 

meg. 

2. FŐLAP

I. Megkereső adatai  

Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 

106. § (4) a) pontja szerint a behajtási megkeresésben fel kell tüntetni a behajtást kérő 

azonosításához szükséges adatokat, valamint a behajtást kérő pénzforgalmi számlaszámát, 

ahová a végrehajtás során beszedett összeg utalását teljesítheti az adóhatóság. 

II. Megkeresés tárgya

Meg kell jelölni a megkeresés tárgyát. 

III. Megkereséssel érintett adózó (adós) adatai

1 – 9. pontban kell megadni az adózó jellegét, majd személyes, illetve szervezeti adatait. 

10. pont az adós vagyonára vonatkozó információinak feltüntetésére szolgál (pl.:

számlaszámára, letiltható jövedelem). 

IV. Köztartozások

1. pontban a fizetésre kötelezett tartozására vonatkozó adatok kell szerepeltetni.

1.1. pont a tartozás jogcímének megadása. 

1.2-1. 3. pontban a fizetési kötelezettséget elrendelő döntés számát, jogerőre emelkedésének 

napját minden esetben meg kell adni, mert önkormányzati adóhatóságunk csak jogerős 

határozat (végzés) alapján indítja meg a köztartozás behajtását. 
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1.4-1.9 pontban a tartozásra vonatkozó további adatok feltüntetésre van mód (teljesítési 

határidőre, a tartozás összegére, járulékaira, annak a jogszabályhelynek pontos megjelölésére, 

amely az adók módjára való behajtást lehetővé teszi). 

V. Kelt: helyiség, dátum, 

Amennyiben nem elektronikusan nyújtja be a kérelmét, úgy ügyeljen rá, hogy a kérelem 

aláírás nélkül érvénytelen.  




