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A költségvetési reziliencia fogalma
• ÁSZ tanulmány (2019): a költségvetési törvény elfogadását követően

bekövetkezett környezeti változásokra rugalmasan reagálva a
költségvetés végrehajtásáért felelős szervek olyan intézkedéseket
hoznak, amelyek révén a törvényben rögzített költségvetési célok
továbbra is elérhetőek. A kedvező változások esetén a kormányzat
kihasználja a megnövekedett mozgásteret, például mérsékli az adókat.

• A reziliencia új tartalma gazdasági sokkok esetén: az állam költségvetési
eszközökkel képes erősíteni a nemzetgazdaság egészének az ellenálló-
képességét, akár a költségvetési egyensúlyi célok ideiglenes feláldozása
árán is.

• A rezilienciához az is hozzátartozik, hogy a sokk elmúltával a kormányzat
jó ütemben helyreállítja a költségvetési egyensúlyt.

• Egy háborús veszélyhelyzetben a reziliencia alapvető elemévé válik a 
biztonság megerősítése, de a pénzügyi stabilitás megőrzése mellett, 
mivel a globális pénzügyi piacok is kiszámíthatatlanabbá váltak. 
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Az adópolitika szerepe a költségvetési reziliencia 
megteremtésében

• A költségvetési reziliencia záloga:
legyenek súlyos és jól rögzített
bevételi tételek a
költségvetésben, amelyek
megkönnyítik az egyensúly
megőrzését a gazdaság kilengései
esetében is.

• 2014-re az adóbevételek közel
kétharmadát olyan adók adták,
amelyek 90-95%-os vagy afölötti
szinten teljesültek.
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Az államháztartás központi alrendszere főbb pénzforgalmi 
adatainak alakulása 2021-ben
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Megnevezés 2021. évi teljesítés a 2020. évi teljesítés arányában (%)

Egyenleg 96,0 
bevétel: 108,6 
kiadás: 106,2 

A költségvetési bevételek dinamikus növekedése teremtette meg a fedezetét annak, 

hogy a gazdaság gyors újraindításához szükséges kiadásokat javuló költségvetési 

egyensúly mellett lehessen finanszírozni.

1. táblázat



Az adószerkezet alakulása a 2020- 2021. években (Mrd Ft-ban)
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2. táblázat

Megnevezés 2021. évi teljesítés Teljesítés 2021/2020 (%)

Vállalkozások költségvetési 

befizetései

1 856,0 115,2%

Fogyasztáshoz kapcsolt adók 7 054,0 112,5%
Lakosság költségvetési 

befizetései

3 210,9 113,6%

Az adóbevételek lényegesen nagyobb arányban emelkedtek, mint a költségvetési 

bevételek átlagosan, azaz a szilárd alapot 2021-ben is az adóbevételek jelentették.



Az adóbevételek dinamikus növekedésének tényezői

• Gyors gazdasági növekedés
• Az adóbeszedés hatékonyságának további emelkedése.
• A magyar gazdaság elmúlt években megvalósított kiemelkedő 

mértékű fehéredése 2021-ben is folytatódott. 
• A kifehérítésben meghatározó szerep jutott a digitalizációra épülő 

innovatív megoldásoknak, amelyek számos elemükben az adózók 
adminisztrációs terheit is megkönnyítették. 

• Az Állami Számvevőszék, mint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkáját 
rendszeresen ellenőrző szervezet igen jelentős javulást észlelt a NAV 
munkájában, ami sok tekintetben a digitalizáció széleskörű és 
intelligens bevezetésének és alkalmazásának volt köszönhető.
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A Nemzeti Adó- és Vámhivatal kisadózó 
vállalkozások tételes adójával és a kisvállalati 

adóval, valamint egyéb feladataival kapcsolatos 
tevékenységének ellenőrzése
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2. ábra
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Az ellenőrzés kérdései

1. A NAV szabályszerűen építette-e ki a kisadózó vállalkozások tételes 
adóját és a kisvállalati adózást választó kisadózókhoz kapcsolódó 
tevékenységeinek belső kontrolljait? 

2. A NAV szabályszerűen hajtotta-e végre a kisadózók adóival 
kapcsolatos ellenőrzési eljárásait?

3. A NAV szabályszerűen járt-e el a kisadózók adótartozásainak 
végrehajtása során?

4. A NAV szabályszerűen bírálta-e el a kisadózók panaszait?

5. A NAV szabályszerűen hajtotta-e végre a bírósági megkeresések 
alapján foganatosított vagyonelkobzásokat?
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Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény céljai 

• átlátható és könnyen követhető szabályozási környezet 
megteremtése; 

• az adóhatóság szolgáltató jellegének erősítése; 

• az eljárási határidők és a jogorvoslati rend felülvizsgálatával ésszerű 
határidőn belül lezárható eljárások kialakítása; 

• az adóhatóság rendelkezésére álló információk, adatok hatékonyabb 
felhasználásával az adózókkal a személyes kapcsolatfelvétel 
szükségessége esetköreinek szűkítése; 

• az önkéntes jogkövetők támogatása kötelezettségeik teljesítésében, az 
adózók adminisztrációs terheinek csökkentése és adókötelezettségeik 
teljesítésének megkönnyítése. 
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Az ellenőrzés megállapításai
• A NAV a kisadózó vállalkozások tételes adójához és a kisvállalati 

adózást választó kisadózókhoz kapcsolódó tevékenységeinek 
szabályozottsága követte a törvényi előírások módosításait. 

• A NAV szabályszerűen járt el a kisadózók adóellenőrzései, valamint a 
hátralékok kezelése során. 

• Az ÁSZ a bírósági megkeresések alapján foganatosított 
vagyonelkobzásokhoz kapcsolódó feladatokra vonatkozó belső 
szabályozás kialakítása, a kisadózók panaszairól nyilvántartás 
vezetése, valamint a vagyonelkobzások végrehajtása területén 
állapított meg hibákat, hiányosságokat.

• Ezeket az ÁSZ figyelemfelhívó levélben ismertette a NAV vezetőjével, 
akinek a megtett intézkedései nyomán a szabályozottság jelentősen 
javult.
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A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
teljesítményének ellenőrzése 
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Ellenőrzési kérdések

1. A NAV adóztatási tevékenységével kapcsolatos feladatellátása 
hogyan járult hozzá az adóbevételek realizálásához, az 
adókötelezettségek teljesítéséhez?

2. NAV milyen eszközökkel ösztönözte az adózók kötelezettségének 
teljesítését, a tudatos adózás erősítését?
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Az ellenőrzés megállapításai

• A NAV adóztatási tevékenysége során alkalmazott ösztönző eszközök 
hatására az adózók adóbevallási, adófizetési hajlandósága, 
magatartása javult. 

• A hátralékkezelési tevékenység eredményes ellátása, a digitális 
eszközök bevezetése és alkalmazása, az adóhatósági ellenőrzési 
tevékenység eredményessége, az adózók kötelezettségének 
teljesítését ösztönző és a tudatos adózást erősítő intézkedések 
együttesen hozzájárultak a NAV által realizált adóbevételek 2017-
2020 közötti 18,1%-os növekedéséhez. 

• Az adóbevételek a koronavírus-járvány kedvezőtlen gazdasági hatásai 
ellenére 2019. évről 2020. évre 1,9%-kal növekedtek. 
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Javuló hátralékkezelési tevékenység

• A NAV a hátralékkezelési tevékenység teljesítményének mérési 
feltételeként létrehozta a hátralék-megtérülési mutatót és 
meghatározta annak célértékét, amely a 2017-2019 közötti 
időszakban teljesült.

• A 2017-2019 közötti időszakban csökkent a NAV által nyilvántartott 
hátralékállomány összege és annak adóbevételekhez viszonyított 
aránya. 

• Növekedett a fizetési felszólításokból realizált bevételek összege.
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Digitális eszközök 

• Az E-SZJA rendszer és az Elektronikus Árverési Felület bevezetésének 
eredménye kimutatható módon hozzájárult a NAV által realizált 
adóbevételek növekedéséhez. 

• Az Online pénztárgépek és az Online Számlázási rendszer alkalmazása 
a forgalmi adatok, az Elektronikus Közútiáruforgalom-ellenőrző 
Rendszer a felderített törvénysértésekhez, illetve szabálysértésekhez 
kapcsolódó eljárások számának alakulása alapján járult hozzá a 
gazdaság kifehérítéséhez, így a NAV által realizált adóbevételek 
növekedéséhez. 

• A digitális eszközök tekintetében van még tere a teljesítményalapú 
feladatellátás fejlődésének. A teljesítménymérés feltételeinek digitális 
eszközökre történő kiterjesztésével ugyanis mérhetővé tehető a 
rendszerek bevezetésének és alkalmazásának eredményessége, 
hozzájárulásuk a NAV által realizált adóbevételek növekedéséhez. 

17



Az önkormányzatok helyi iparűzési adóval 
kapcsolatos tevékenységének ellenőrzése
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A helyi adók jelentősége

• A helyi adók alkalmazásának lehetőségével a települési 
önkormányzatok 99,3%-a élt 2019-ben. 

• Az önkormányzatok költségvetési bevételeinek mintegy egyharmadát 
tették ki a helyi adókból származó bevételek. 

• A helyi adóbevételeken belül a legnagyobb súlyt (közel 80%-ot) a helyi 
iparűzési adó képviselte. 
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Az ellenőrzött szervezetek kiválasztása 

• Az összes magyarországi helyi iparűzési adó bevétel 80 százalékával 
121 önkormányzat rendelkezett, míg a fennmaradó 20 százalék   2744 
önkormányzat között oszlott meg. 

• Az első csoportból 36, a másodikból pedig 30 önkormányzat és a 
hozzá tartozó önkormányzati adóhatóság véletlenszerű kiválasztásával 
a reprezentativitás a két csoportra külön-külön biztosítható volt.

• A két csoportra külön-külön lehetett kivetíthető megállapításokat 
tenni. Ha a két csoportra tett megállapítások azonosak voltak, akkor 
azokat a teljes körre ki lehetett vetíteni. 
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Az iparűzési adóbevétellel rendelkező összes önkormányzatra 
kivetíthető megállapítások

• Az adózás kereteit az önkormányzatok 2018-2020. években a törvényi 
előírásokkal összhangban alakították ki.

• Az adóigazgatási szabályokat a helyi iparűzési adó beszedéséhez az önkormányzati 
adóhatóságok 2018-2020. években nem határozták meg.

• A bevallási kötelezettségüket nem teljesítő adózókat az önkormányzati 
adóhatóságok jogszabályi előírás ellenére nem hívták fel vagy nem szabályszerűen 
hívták fel a bevallási kötelezettségük jogszerű teljesítésére 2018-2020. években.
Ezáltal az adóhatóságok nem gondoskodtak a képviselő-testület által elfogadott 
adórendeletben foglaltak érvényre juttatásáról, és arról, hogy a helyi iparűzési 
adó bevételek az önkormányzati feladatok ellátásához rendelkezésre álljanak. 

• Adóellenőrzést nem végeztek az önkormányzati adóhatóságok.
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Az ellenőrzés teljesítményellenőrzési része 

• Az önkormányzati adóhatóság tevékenysége hozzájárult-e a helyi iparűzési 
adóbevételek realizálásához, az adókötelezettségek teljesítéséhez? 

• Jellemző volt, hogy az önkormányzati adóhatóságok 

• nem határoztak meg célokat, elvárásokat, ily módon nem járultak hozzá a 
helyi iparűzési adóbevételek teljesítésének eredményességéhez,

• nem végeztek kockázatelemzési tevékenységet, ellenőrzési tevékenységet, 

• tevékenységük ellátásához a humán erőforrást biztosították.

• A nagyobb helyi iparűzési adó bevétellel rendelkező önkormányzati adóhatóságok 
fizetési kedvezmény biztosításával és hátralékkezelési tevékenység keretében 
végrehajtási cselekménnyel mozdították elő az adóbevételek realizálását, az 
adóbevételek teljesítését. 
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Következtetések

1. Betöltötték szerepüket az önkormányzatok a helyi iparűzési adózás 
kereteinek kialakítása tekintetében. 

2. Az önkormányzati adóhatóságok tevékenységében feltárt hiányosságok 
kockázatot jelentenek a képviselő-testületek által megállapított helyi 
iparűzési adó és a kapcsolódó mulasztási bírság bevételek beszedésére és 
rendelkezésre állására az önkormányzati feladatok ellátásához.

3. Az önkormányzati adóhatóságok nem tettek meg mindent annak 
érdekében, hogy a rendelkezésükre álló eszközök eredményes 
felhasználása által a helyi iparűzési adó bevételeket realizálják. 

4. Továbbfejlesztésre javasolt a végrehajtás kontrolljainak kiépítése, mivel 
az ellenőrzött területen a belső irányítási és kontrollrendszer nem épült 
ki, nem biztosította a feladatok szabályszerű és eredményes 
végrehajtását.

5. Felvetődhet a helyi iparűzési adóhoz kapcsolódó adóigazgatási 
tevékenységek rendszerszintű felülvizsgálatának indokoltsága az 
önkormányzati adóhatóságok tevékenységében azonosított kockázatok 
alapján.
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Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
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