
F E L H Í V Á S  
HELYI ADÓ ÉS/VAGY GÉPJÁRMŰADÓ TARTOZÁSSAL RENDELKEZŐKNEK 
 
 
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 55/B. §. rendelkezése szerint 
az önkormányzati adóhatóság helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában a tízezer 
– magánszemélyek esetében az ezer – forintot elérő adótartozással rendelkező adózó 
nevét, címét és az adótartozás összegét az esedékességet követő 10. nap 0 órától 
a helyben szokásos módon közzéteheti. 
 
A nyáregyházi önkormányzati adóhatóság a helyben szokásos módon (Nyáregyháza 
község önkormányzati honlapja, Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája) 2012. április 30. 
napjára vonatkozó adattartalommal közzéteszi a fenti törvényi rendelkezésben 
meghatározott összeg feletti adótartozással rendelkező adózói nevét, címét és a tartozás 
összegét, remélve azt, hogy ezáltal javulni fog az adófizetési morál a településen. 
 
A lista egy összegben tartalmazza egy-egy adózó helyi adó (iparűzési adó, 
kommunális adó) és/vagy gépjárműadó tartozását. Az adózónként kimutatott 
hátralék nem tartalmazza a tartozás után felszámított késedelmi pótlék összegét, 
valamint az egyéb címen fennálló tartozásokat, mivel ezek nyilvánosságra hozataláról a 
törvény nem rendelkezik. 
A lista nem tartalmazza továbbá azon adóhátralékosok adatait, akik fizetési 
kedvezményt kaptak és annak feltételei szerinti törlesztést folyamatosan teljesítik. 
A fizetési kedvezmény feltételeit be nem tartó hátralékosok a következő frissülő listába 
kerülnek. 
 
Az adóslista minden negyedév utolsó napjára vonatkozó adattartalommal a 
negyedévet követő hónap 15. napján kerül frissítésre. Az adóhatóság a frissített 
listán már nem szerepelteti azt a hátralékost, aki adótartozását befizette és azt az 
adóhatóságnak igazolja, vagy befizetése az adószámlára megérkezett. 
 
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy ismerjük a Nemzeti Adatvédelmi és Információ-
szabadság Hatóság Elnökének 2012. február 21-én kiadott – az internetes közzététellel 
kapcsolatos – jogértelmező állásfoglalását, melytől a nyáregyházi önkormányzati 
adóhatóság jogértelmezése eltér az alábbiak szerint: 
A vonatkozó jogszabályhely a közzétételre helyben szokásos módot említ, melynek 
központi jogszabályban meghatározott konkrét módja nincs, azt az önkormányzat 
képviselő-testülete által meghatározottak alapján történő gyakorlat jeleníti meg. 
 
Ennek megfelelően – miután minden közleményünk, hirdetményünk az önkormányzati 
honlapon megjelenik – az adóslistát is megjelentetjük a www.nyaregyhaza.hu oldalon. 

 
Kérünk minden érintettet, hogy a fentiek elkerülése végett 2012. április 30. 
napjáig rendezze tartozását! 
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