
Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Követelések adók módjára behajtása 
 

Az adatkezelés célja  Követelések adók módjára behajtása. 
Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és c) pont, 

– az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási 
eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 104-116. § 

Érintettek fizetésre kötelezett 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– természetes személyazonosító adatai 
– lakóhelye 
– tartózkodási helye 
– levelezési címe 
– telefonszáma 
– email címe 
– adóazonosító jele 
– adószáma 
– pénzintézeti számlaszáma 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  Az adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülő 
fizetési kötelezettséget megállapító, nyilvántartó szerv, 
illetve a tartozás jogosultja. 

Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Magyar Államkincstár 
1054 Budapest, Hold u. 4. 
1909 Budapest 
asp.hd@allamkincstar.gov.hu 
06 (1) 327-5840 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete és az adatkezelő iratkezelési szabályzata 
alapján az adók módjára behajtandó köztartozások iratai 
(Irattári tételszám: A106), adótartozások behajtási, 
végrehajtási iratai (Irattári tételszám: A108) megőrzési 
ideje 10 év. 
 
Az adóhatóság a tudomására jutott adatokat nyilvántartja 
és megőrzi az adóvégrehajtáshoz való jog elévüléséig (Art. 
124. § (1) bekezdés). A tartozás és a meghatározott 
cselekmény végrehajtásához való jog az esedékesség 
naptári évének utolsó napjától számított 4 év elteltével 
évül el. Ha az adóhatóság végrehajtási cselekményt 
foganatosított, az elévülés 6 hónappal meghosszabbodik 
(az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási 



eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 19. § (1) 
bekezdés). 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Adózók nyilvántartása 
  
Az adatkezelés célja  Adóalanyok közhiteles nyilvántartásának vezetése. 
Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és c) pont, 

– az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a 
továbbiakban: Art.) 123. § (1) bekezdés, 124. § (1) 
bekezdés. 

Érintettek adózó 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– természetes személyazonosító adatai 
– lakóhelye 
– tartózkodási helye 
– levelezési címe 
– telefonszáma 
– email címe 
– adóazonosító jele 
– adószáma 
– pénzintézeti számlaszáma 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  Az adóhatóság megkeresésre vagy adatkérésre tájékoztatja 
az adótitokról 
a) a bíróságot; 
b) az ügyészséget; 
c) a nyomozó hatóságot és az előkészítő eljárást folytató 
szervet, ha a tájékoztatás a büntetőeljárás lefolytatása 
érdekében szükséges; 
d) a nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatója által 
engedélyezett megkeresés alapján a törvényben 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági 
szolgálatot, valamint a rendőrségről szóló törvényben 
meghatározott terrorizmust elhárító szervet, amennyiben 
nemzetbiztonsági feladatkörében jár el; 
e) a rendőrségről szóló törvényben és a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalról szóló törvényben meghatározott titkos 
információgyűjtésre feljogosított szervet, ha a tájékoztatás 
a titkos információgyűjtés folytatása érdekében szükséges; 
f) az Állami Számvevőszéket, a kormányzati ellenőrzési 
szervet, az Európai Csalás Elleni Hivatalt, az állami 
támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért 
felelős szervezetet, valamint az európai támogatásokat 
auditáló szervet, ha a tájékoztatás az ellenőrzéshez 
szükséges; 



g) az adópolitikáért felelős minisztert, illetve az állami 
adó- és vámhatóságot irányító minisztert, ha a tájékoztatás 
törvényben meghatározott feladata ellátásához szükséges; 
h) a költségvetési fejezetet irányító szervet, ha a 
tájékoztatás az államháztartásról szóló törvény szerinti 
belső ellenőrzéshez szükséges; 
i) a központi költségvetésből vagy európai uniós forrásból 
támogatást folyósító szervet, ha a tájékoztatás a támogatás 
igénylése, felhasználása, elszámolása jogszerűségének 
megállapításához szükséges; 
j) a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért 
felelős szervet, valamint a helyi és nemzetiségi 
önkormányzatot a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló törvényben, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 
törvényben meghatározott fennálló köztartozás, illetve 
annak az előírt határidőben történő meg nem fizetése mint 
méltatlansági eset, illetve a köztartozásmentes adózói 
adatbázisban való szereplés vizsgálatához szükséges 
körben, ideértve a köztartozásmentes adózói adatbázisból 
való törlés okát, amennyiben a törlésre köztartozás 
fennállása miatt került sor; 
k) az élelmiszerlánc-felügyeleti szervet a felügyeleti díj 
bevallásának és megfizetésének ellenőrzésével, továbbá a 
felügyeleti díj fizetésére kötelezettek nyilvántartásával 
összefüggésben; 
l) a Gazdasági Versenyhivatalt, ha a tájékoztatás 
törvényben meghatározott feladata ellátásához szükséges; 
m) az online pénztárgép forgalmazót, valamint a 
mobilszolgáltatót, ha a tájékoztatás az online pénztárgép és 
az állami adó- és vámhatóság szervere közötti 
kommunikáció fenntartásával, a pénztárgép által történő 
adatszolgáltatás küldésének biztosításával összefüggő, 
jogszabályban előírt kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
n) a közbeszerzési hatóságot, ha a tájékoztatás a 
törvényben meghatározott feladata ellátásához szükséges. 
Az önkormányzati adóhatóság helyi adó és gépjárműadó 
vonatkozásában az egyszázezer forintot - természetes 
személyek esetében az ötvenezer forintot - elérő, kilencven 
napon keresztül folyamatosan fennálló adótartozással 
rendelkező adózó nevét, lakóhelyét, székhelyét, 
telephelyét, adóazonosító számát és az adótartozás 
összegét a helyben szokásos módon közzéteheti (Art. 131. 
§). 

Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Magyar Államkincstár 
1054 Budapest, Hold u. 4. 
1909 Budapest 



asp.hd@allamkincstar.gov.hu 
06 (1) 327-5840 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (Irattári tételszám: A105) és az adatkezelő 
iratkezelési szabályzata alapján az adózók egyéni 
törzsadatai (nyilvántartás) nem selejtezhetők. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

 
 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Desztillálóberendezés bejelentésével kapcsolatos ügyintézés 
  
Az adatkezelés célja  Desztillálóberendezés bejelentése, és nyilvántartása. 
Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és c) pont, 

– a jövedéki adóról és a jövedéki termékek 
forgalmazásának különös szabályairól szóló 2016. évi 
LXVIII. törvény 143. § 

Érintettek magánfőző 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– név 
– lakcím 
– adóazonosító jel 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  Az önkormányzati adóhatóság a desztilláló berendezés 
bejelentéséről értesíti az állami adó- és vámhatóságot és a 
bejelentéssel érintett másik önkormányzati adóhatóságot. 

Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Magyar Államkincstár 
1054 Budapest, Hold u. 4. 
1909 Budapest 
asp.hd@allamkincstar.gov.hu 
06 (1) 327-5840 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (Irattári tételszám: A105) és az adatkezelő 
iratkezelési szabályzata alapján az adózók egyéni 
törzsadatai (nyilvántartás) nem selejtezhetők. 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

 
 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Építményadóval kapcsolatos ügyintézés 
  
Az adatkezelés célja  Építményadó adóbevallás feldolgozása, építményadó-

fizetési kötelezettség nyilvántartása, beszedése, 
végrehajtása. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és c) pont, 
– az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a 

továbbiakban: Art.) 123. § (1) bekezdés, 124. § (1) 
bekezdés, 

– a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 11. §, 51. § 
(1) bekezdés, 

– a helyi adókról szóló 31/2010. (XII.17.) önkormányzati 
rendelet 

Érintettek – adózó  
– eljárás egyéb résztvevője 
– az adózó nevében eljáró állandó meghatalmazott, 

megbízott 
– az adóalany szervezet (a közkereseti társaság, a betéti 

társaság, a korlátolt felelősségű társaság, az egyesülés, 
valamint a közös vállalat) tulajdonosai, tagjai 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

1. Az adózó vonatkozásában 
– természetes személyazonosító adatai 

– lakóhelye 

– tartózkodási helye 

– levelezési címe 

– telefonszáma 
– email címe 

– adóazonosító jele 

– adószáma 

– pénzintézeti számlaszáma  
 

2. Eljárás egyéb résztvevője vonatkozásában 
– természetes személyazonosító adatai, 

– lakóhelye 

– tartózkodási helye 

– levelezési címe 

– adóazonosító jele 

– adószáma 
 

3. Adózó meghatalmazottja vonatkozásában 
– természetes személyazonosító adatai, 



– lakóhelye 

– tartózkodási helye 

– levelezési címe 

– telefonszáma 

– email címe 

– adóazonosító jele 
– adószáma 

 
4. Az adóalany szervezet tulajdonosa, tagja 
vonatkozásában 

– neve 

– állampolgársága 

– adóazonosító jele 

– adószáma 
– lakóhelye 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  – Az adóhatóság jogosult más adóhatóságot tájékoztatni 
a hatáskörébe tartozó, adóval kapcsolatos, a titoktartási 
kötelezettség alá tartozó adatról, tényről, körülményről 
vagy iratról, ha az valamely adó (vámteher) vagy 
adóhiány feltárását, behajthatóságának megállapítását, 
illetve adóigazgatási eljárás lefolytatását lehetővé teszi 
vagy valószínűsíti.  

– Az örökös kérelmére, az örökös tájékoztatása 
érdekében az elhunyt adózó hagyatéki ügyében eljáró 
közjegyző a hagyatéki ügyben való eljárásának 
igazolása esetén tájékoztatást kérhet az adóhatóságtól 
az elhunyt adózó adóhatóságnál nyilvántartott 
adótartozásának vagy túlfizetésének mértékéről. 

– Az adóhatóság megkeresésre vagy adatkérésre 
tájékoztatja az adótitokról 

a) a bíróságot; 
b) az ügyészséget; 
c) a nyomozó hatóságot és az előkészítő eljárást folytató 
szervet, ha a tájékoztatás a büntetőeljárás lefolytatása 
érdekében szükséges; 
d) a nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatója által 
engedélyezett megkeresés alapján a törvényben 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági 
szolgálatot, valamint a rendőrségről szóló törvényben 
meghatározott terrorizmust elhárító szervet, amennyiben 
nemzetbiztonsági feladatkörében jár el; 



e) a rendőrségről szóló törvényben és a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalról szóló törvényben meghatározott titkos 
információgyűjtésre feljogosított szervet, ha a tájékoztatás 
a titkos információgyűjtés folytatása érdekében szükséges; 
f) az Állami Számvevőszéket, a kormányzati ellenőrzési 
szervet, az Európai Csalás Elleni Hivatalt, az állami 
támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért 
felelős szervezetet, valamint az európai támogatásokat 
auditáló szervet, ha a tájékoztatás az ellenőrzéshez 
szükséges; 
g) az adópolitikáért felelős minisztert, illetve az állami 
adó- és vámhatóságot irányító minisztert, ha a tájékoztatás 
törvényben meghatározott feladata ellátásához szükséges; 
h) a költségvetési fejezetet irányító szervet, ha a 
tájékoztatás az államháztartásról szóló törvény szerinti 
belső ellenőrzéshez szükséges; 
i) a központi költségvetésből vagy európai uniós forrásból 
támogatást folyósító szervet, ha a tájékoztatás a támogatás 
igénylése, felhasználása, elszámolása jogszerűségének 
megállapításához szükséges; 
j) a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért 
felelős szervet, valamint a helyi és nemzetiségi 
önkormányzatot a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló törvényben, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 
törvényben meghatározott fennálló köztartozás, illetve 
annak az előírt határidőben történő meg nem fizetése mint 
méltatlansági eset, illetve a köztartozásmentes adózói 
adatbázisban való szereplés vizsgálatához szükséges 
körben, ideértve a köztartozásmentes adózói adatbázisból 
való törlés okát, amennyiben a törlésre köztartozás 
fennállása miatt került sor; 
k) az élelmiszerlánc-felügyeleti szervet a felügyeleti díj 
bevallásának és megfizetésének ellenőrzésével, továbbá a 
felügyeleti díj fizetésére kötelezettek nyilvántartásával 
összefüggésben; 
l) a Gazdasági Versenyhivatalt, ha a tájékoztatás 
törvényben meghatározott feladata ellátásához szükséges; 
m) az online pénztárgép forgalmazót, valamint a 
mobilszolgáltatót, ha a tájékoztatás az online pénztárgép és 
az állami adó- és vámhatóság szervere közötti 
kommunikáció fenntartásával, a pénztárgép által történő 
adatszolgáltatás küldésének biztosításával összefüggő, 
jogszabályban előírt kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
n) a közbeszerzési hatóságot, ha a tájékoztatás a 
törvényben meghatározott feladata ellátásához szükséges. 



Az önkormányzati adóhatóság helyi adó és gépjárműadó 
vonatkozásában az egyszázezer forintot - természetes 
személyek esetében az ötvenezer forintot - elérő, kilencven 
napon keresztül folyamatosan fennálló adótartozással 
rendelkező adózó nevét, lakóhelyét, székhelyét, 
telephelyét, adóazonosító számát és az adótartozás 
összegét a helyben szokásos módon közzéteheti (Art. 131. 
§). 

Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Magyar Államkincstár 
1054 Budapest, Hold u. 4. 
1909 Budapest 
asp.hd@allamkincstar.gov.hu 
06 (1) 327-5840 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete és az adatkezelő iratkezelési szabályzata 
alapján 
– az adóellenőrzés, adategyeztetés, adókedvezményi-

mentességi ügyek, adókivetés elleni jogorvoslatok, 
adóbevallás és adókivetés, adóhátralék, túlfizetés, téves 
befizetés ügyek iratainak (Irattári tételszám: A103) 
megőrzési ideje 10 év, 

– az adózók egyéni törzsadatai (nyilvántartás) (Irattári 
tételszám: A105) nem selejtezhetők. 

 
Az adóhatóság a tudomására jutott adatokat nyilvántartja 
és megőrzi az adóvégrehajtáshoz való jog elévüléséig (Art. 
124. § (1) bekezdés). A tartozás és a meghatározott 
cselekmény végrehajtásához való jog az esedékesség 
naptári évének utolsó napjától számított 4 év elteltével 
évül el. Ha az adóhatóság végrehajtási cselekményt 
foganatosított, az elévülés 6 hónappal meghosszabbodik 
(az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási 
eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 19. § (1) 
bekezdés). 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 



közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Helyi iparűzési adó ügyintézés 
  
Az adatkezelés célja  Helyi iparűzési adóbevallások feldolgozása, iparűzési adó 

nyilvántartása, beszedése, behajtása. 
Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és c) pont, 

– az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a 
továbbiakban: Art.) 123. § (1) bekezdés, 124. § (1) 
bekezdés, 

– a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 35. §, 51. § 
(1) bekezdése, 

– a helyi adókról szóló 31/2010. (XII.17.) önkormányzati 
rendelet 

Érintettek – adózó  
– eljárás egyéb résztvevője 
– az adózó nevében eljáró állandó meghatalmazott, 

megbízott 
– az adóalany szervezet (a közkereseti társaság, a betéti 

társaság, a korlátolt felelősségű társaság, az egyesülés, 
valamint a közös vállalat) tulajdonosai, tagjai 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

1. Az adózó vonatkozásában 
– természetes személyazonosító adatai 

– lakóhelye 

– tartózkodási helye 
– levelezési címe 

– telefonszáma 

– email címe 

– adóazonosító jele 

– adószáma 

– pénzintézeti számlaszáma  
 

2. Eljárás egyéb résztvevője vonatkozásában 
– természetes személyazonosító adatai, 

– lakóhelye 

– tartózkodási helye 

– levelezési címe 

– adóazonosító jele 

– adószáma 
 

3. Adózó meghatalmazottja vonatkozásában 
– természetes személyazonosító adatai, 

– lakóhelye 



– tartózkodási helye 

– levelezési címe 

– telefonszáma 

– email címe 

– adóazonosító jele 

– adószáma 
 

4. Az adóalany szervezet tulajdonosa, tagja 
vonatkozásában 

– neve 

– állampolgársága 

– adóazonosító jele 

– adószáma 

– lakóhelye 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  – Az adóhatóság jogosult más adóhatóságot tájékoztatni 
a hatáskörébe tartozó, adóval kapcsolatos, a titoktartási 
kötelezettség alá tartozó adatról, tényről, körülményről 
vagy iratról, ha az valamely adó (vámteher) vagy 
adóhiány feltárását, behajthatóságának megállapítását, 
illetve adóigazgatási eljárás lefolytatását lehetővé teszi 
vagy valószínűsíti.  

– Az örökös kérelmére, az örökös tájékoztatása 
érdekében az elhunyt adózó hagyatéki ügyében eljáró 
közjegyző a hagyatéki ügyben való eljárásának 
igazolása esetén tájékoztatást kérhet az adóhatóságtól 
az elhunyt adózó adóhatóságnál nyilvántartott 
adótartozásának vagy túlfizetésének mértékéről. 

– Az adóhatóság megkeresésre vagy adatkérésre 
tájékoztatja az adótitokról 

a) a bíróságot; 
b) az ügyészséget; 
c) a nyomozó hatóságot és az előkészítő eljárást folytató 
szervet, ha a tájékoztatás a büntetőeljárás lefolytatása 
érdekében szükséges; 
d) a nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatója által 
engedélyezett megkeresés alapján a törvényben 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági 
szolgálatot, valamint a rendőrségről szóló törvényben 
meghatározott terrorizmust elhárító szervet, amennyiben 
nemzetbiztonsági feladatkörében jár el; 
e) a rendőrségről szóló törvényben és a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalról szóló törvényben meghatározott titkos 



információgyűjtésre feljogosított szervet, ha a tájékoztatás 
a titkos információgyűjtés folytatása érdekében szükséges; 
f) az Állami Számvevőszéket, a kormányzati ellenőrzési 
szervet, az Európai Csalás Elleni Hivatalt, az állami 
támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért 
felelős szervezetet, valamint az európai támogatásokat 
auditáló szervet, ha a tájékoztatás az ellenőrzéshez 
szükséges; 
g) az adópolitikáért felelős minisztert, illetve az állami 
adó- és vámhatóságot irányító minisztert, ha a tájékoztatás 
törvényben meghatározott feladata ellátásához szükséges; 
h) a költségvetési fejezetet irányító szervet, ha a 
tájékoztatás az államháztartásról szóló törvény szerinti 
belső ellenőrzéshez szükséges; 
i) a központi költségvetésből vagy európai uniós forrásból 
támogatást folyósító szervet, ha a tájékoztatás a támogatás 
igénylése, felhasználása, elszámolása jogszerűségének 
megállapításához szükséges; 
j) a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért 
felelős szervet, valamint a helyi és nemzetiségi 
önkormányzatot a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló törvényben, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 
törvényben meghatározott fennálló köztartozás, illetve 
annak az előírt határidőben történő meg nem fizetése mint 
méltatlansági eset, illetve a köztartozásmentes adózói 
adatbázisban való szereplés vizsgálatához szükséges 
körben, ideértve a köztartozásmentes adózói adatbázisból 
való törlés okát, amennyiben a törlésre köztartozás 
fennállása miatt került sor; 
k) az élelmiszerlánc-felügyeleti szervet a felügyeleti díj 
bevallásának és megfizetésének ellenőrzésével, továbbá a 
felügyeleti díj fizetésére kötelezettek nyilvántartásával 
összefüggésben; 
l) a Gazdasági Versenyhivatalt, ha a tájékoztatás 
törvényben meghatározott feladata ellátásához szükséges; 
m) az online pénztárgép forgalmazót, valamint a 
mobilszolgáltatót, ha a tájékoztatás az online pénztárgép és 
az állami adó- és vámhatóság szervere közötti 
kommunikáció fenntartásával, a pénztárgép által történő 
adatszolgáltatás küldésének biztosításával összefüggő, 
jogszabályban előírt kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
n) a közbeszerzési hatóságot, ha a tájékoztatás a 
törvényben meghatározott feladata ellátásához szükséges. 
Az önkormányzati adóhatóság helyi adó és gépjárműadó 
vonatkozásában az egyszázezer forintot - természetes 
személyek esetében az ötvenezer forintot - elérő, kilencven 



napon keresztül folyamatosan fennálló adótartozással 
rendelkező adózó nevét, lakóhelyét, székhelyét, 
telephelyét, adóazonosító számát és az adótartozás 
összegét a helyben szokásos módon közzéteheti (Art. 131. 
§). 

Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Magyar Államkincstár 
1054 Budapest, Hold u. 4. 
1909 Budapest 
asp.hd@allamkincstar.gov.hu 
06 (1) 327-5840 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete és az adatkezelő iratkezelési szabályzata 
alapján 
– az adóellenőrzés, adategyeztetés, adókedvezményi-

mentességi ügyek, adókivetés elleni jogorvoslatok, 
adóbevallás és adókivetés, adóhátralék, túlfizetés, téves 
befizetés ügyek iratainak (Irattári tételszám: A103) 
megőrzési ideje 10 év, 

– az adózók egyéni törzsadatai (nyilvántartás) (Irattári 
tételszám: A105) nem selejtezhetők. 

 
Az adóhatóság a tudomására jutott adatokat nyilvántartja 
és megőrzi az adóvégrehajtáshoz való jog elévüléséig (Art. 
124. § (1) bekezdés). A tartozás és a meghatározott 
cselekmény végrehajtásához való jog az esedékesség 
naptári évének utolsó napjától számított 4 év elteltével 
évül el. Ha az adóhatóság végrehajtási cselekményt 
foganatosított, az elévülés 6 hónappal meghosszabbodik 
(az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási 
eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 19. § (1) 
bekezdés). 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Idegenforgalmi adóval kapcsolatos ügyintézés 
  
Az adatkezelés célja  Idegenforgalmi adóbevallás feldolgozása, idegenforgalmi 

adófizetési kötelezettség nyilvántartása, beszedése, 
végrehajtása. 

Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és c) pont, 
– az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a 

továbbiakban: Art.) 123. § (1) bekezdés, 124. § (1) 
bekezdés, 

– a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 30. §, 51. § 
(1) bekezdése, 

– a helyi adókról szóló 31/2010. (XII.17.) önkormányzati 
rendelet 

Érintettek – adózó  
– eljárás egyéb résztvevője 
– az adózó nevében eljáró állandó meghatalmazott, 

megbízott 
– az adóalany szervezet (a közkereseti társaság, a betéti 

társaság, a korlátolt felelősségű társaság, az egyesülés, 
valamint a közös vállalat) tulajdonosai, tagjai 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

1. Az adózó vonatkozásában 
– természetes személyazonosító adatai 

– lakóhelye 

– tartózkodási helye 

– levelezési címe 

– telefonszáma 
– email címe 

– adóazonosító jele 

– adószáma 

– pénzintézeti számlaszáma  
 

2. Eljárás egyéb résztvevője vonatkozásában 
– természetes személyazonosító adatai, 

– lakóhelye 

– tartózkodási helye 

– levelezési címe 

– adóazonosító jele 

– adószáma 
 

3. Adózó meghatalmazottja vonatkozásában 
– természetes személyazonosító adatai, 



– lakóhelye 

– tartózkodási helye 

– levelezési címe 

– telefonszáma 

– email címe 

– adóazonosító jele 
– adószáma 

 
4. Az adóalany szervezet tulajdonosa, tagja 
vonatkozásában 

– neve 

– állampolgársága 

– adóazonosító jele 

– adószáma 
– lakóhelye 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  – Az adóhatóság jogosult más adóhatóságot tájékoztatni 
a hatáskörébe tartozó, adóval kapcsolatos, a titoktartási 
kötelezettség alá tartozó adatról, tényről, körülményről 
vagy iratról, ha az valamely adó (vámteher) vagy 
adóhiány feltárását, behajthatóságának megállapítását, 
illetve adóigazgatási eljárás lefolytatását lehetővé teszi 
vagy valószínűsíti.  

– Az örökös kérelmére, az örökös tájékoztatása 
érdekében az elhunyt adózó hagyatéki ügyében eljáró 
közjegyző a hagyatéki ügyben való eljárásának 
igazolása esetén tájékoztatást kérhet az adóhatóságtól 
az elhunyt adózó adóhatóságnál nyilvántartott 
adótartozásának vagy túlfizetésének mértékéről. 

– Az adóhatóság megkeresésre vagy adatkérésre 
tájékoztatja az adótitokról 

a) a bíróságot; 
b) az ügyészséget; 
c) a nyomozó hatóságot és az előkészítő eljárást folytató 
szervet, ha a tájékoztatás a büntetőeljárás lefolytatása 
érdekében szükséges; 
d) a nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatója által 
engedélyezett megkeresés alapján a törvényben 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági 
szolgálatot, valamint a rendőrségről szóló törvényben 
meghatározott terrorizmust elhárító szervet, amennyiben 
nemzetbiztonsági feladatkörében jár el; 



e) a rendőrségről szóló törvényben és a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalról szóló törvényben meghatározott titkos 
információgyűjtésre feljogosított szervet, ha a tájékoztatás 
a titkos információgyűjtés folytatása érdekében szükséges; 
f) az Állami Számvevőszéket, a kormányzati ellenőrzési 
szervet, az Európai Csalás Elleni Hivatalt, az állami 
támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért 
felelős szervezetet, valamint az európai támogatásokat 
auditáló szervet, ha a tájékoztatás az ellenőrzéshez 
szükséges; 
g) az adópolitikáért felelős minisztert, illetve az állami 
adó- és vámhatóságot irányító minisztert, ha a tájékoztatás 
törvényben meghatározott feladata ellátásához szükséges; 
h) a költségvetési fejezetet irányító szervet, ha a 
tájékoztatás az államháztartásról szóló törvény szerinti 
belső ellenőrzéshez szükséges; 
i) a központi költségvetésből vagy európai uniós forrásból 
támogatást folyósító szervet, ha a tájékoztatás a támogatás 
igénylése, felhasználása, elszámolása jogszerűségének 
megállapításához szükséges; 
j) a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért 
felelős szervet, valamint a helyi és nemzetiségi 
önkormányzatot a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló törvényben, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 
törvényben meghatározott fennálló köztartozás, illetve 
annak az előírt határidőben történő meg nem fizetése mint 
méltatlansági eset, illetve a köztartozásmentes adózói 
adatbázisban való szereplés vizsgálatához szükséges 
körben, ideértve a köztartozásmentes adózói adatbázisból 
való törlés okát, amennyiben a törlésre köztartozás 
fennállása miatt került sor; 
k) az élelmiszerlánc-felügyeleti szervet a felügyeleti díj 
bevallásának és megfizetésének ellenőrzésével, továbbá a 
felügyeleti díj fizetésére kötelezettek nyilvántartásával 
összefüggésben; 
l) a Gazdasági Versenyhivatalt, ha a tájékoztatás 
törvényben meghatározott feladata ellátásához szükséges; 
m) az online pénztárgép forgalmazót, valamint a 
mobilszolgáltatót, ha a tájékoztatás az online pénztárgép és 
az állami adó- és vámhatóság szervere közötti 
kommunikáció fenntartásával, a pénztárgép által történő 
adatszolgáltatás küldésének biztosításával összefüggő, 
jogszabályban előírt kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
n) a közbeszerzési hatóságot, ha a tájékoztatás a 
törvényben meghatározott feladata ellátásához szükséges. 



Az önkormányzati adóhatóság helyi adó és gépjárműadó 
vonatkozásában az egyszázezer forintot - természetes 
személyek esetében az ötvenezer forintot - elérő, kilencven 
napon keresztül folyamatosan fennálló adótartozással 
rendelkező adózó nevét, lakóhelyét, székhelyét, 
telephelyét, adóazonosító számát és az adótartozás 
összegét a helyben szokásos módon közzéteheti (Art. 131. 
§). 

Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Magyar Államkincstár 
1054 Budapest, Hold u. 4. 
1909 Budapest 
asp.hd@allamkincstar.gov.hu 
06 (1) 327-5840 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete és az adatkezelő iratkezelési szabályzata 
alapján 
– az adóellenőrzés, adategyeztetés, adókedvezményi-

mentességi ügyek, adókivetés elleni jogorvoslatok, 
adóbevallás és adókivetés, adóhátralék, túlfizetés, téves 
befizetés ügyek iratainak (Irattári tételszám: A103) 
megőrzési ideje 10 év, 

– az adózók egyéni törzsadatai (nyilvántartás) (Irattári 
tételszám: A105) nem selejtezhetők. 

 
Az adóhatóság a tudomására jutott adatokat nyilvántartja 
és megőrzi az adóvégrehajtáshoz való jog elévüléséig (Art. 
124. § (1) bekezdés). A tartozás és a meghatározott 
cselekmény végrehajtásához való jog az esedékesség 
naptári évének utolsó napjától számított 4 év elteltével 
évül el. Ha az adóhatóság végrehajtási cselekményt 
foganatosított, az elévülés 6 hónappal meghosszabbodik 
(az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási 
eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 19. § (1) 
bekezdés). 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 



közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Talajterhelési díjjal kapcsolatos ügyintézés 
  
Az adatkezelés célja  Talajterhelési díj bevallás feldolgozása nyilvántartása, 

beszedése, végrehajtása. 
Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és c) pont, 

– az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a 
továbbiakban: Art.) 123. § (1) bekezdés, 124. § (1) 
bekezdés, 

– a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. 
törvény 11-14. § 

– a talajterhelési díjról szóló 15/2012. (III.30.) 
önkormányzati rendelet 

Érintettek kibocsátó 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

– természetes személyazonosító adatai 
– lakóhelye 
– tartózkodási helye 
– levelezési címe 
– telefonszáma 
– email címe 
– adóazonosító jele 
– pénzintézeti számlaszáma  

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  Az eljárás során adattovábbításra nem kerül sor. 
Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Magyar Államkincstár 
1054 Budapest, Hold u. 4. 
1909 Budapest 
asp.hd@allamkincstar.gov.hu 
06 (1) 327-5840 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete (Irattári tételszám: G122) és az adatkezelő 
iratkezelési szabályzata alapján a talajterhelési ügyekkel 
kapcsolatos eljárás során keletkezett ügyiratok megőrzési 
ideje 5 év. 
 
Az adóhatóság a tudomására jutott adatokat nyilvántartja 
és megőrzi az adóvégrehajtáshoz való jog elévüléséig (Art. 
124. § (1) bekezdés). A tartozás és a meghatározott 
cselekmény végrehajtásához való jog az esedékesség 
naptári évének utolsó napjától számított 4 év elteltével 
évül el. Ha az adóhatóság végrehajtási cselekményt 
foganatosított, az elévülés 6 hónappal meghosszabbodik 



(az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási 
eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 19. § (1) 
bekezdés). 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 

 



Adatkezelési tájékoztató - függelék 
 

Telekadó ügyintézés 
  
Az adatkezelés célja  Telekadó bevallás feldolgozása, telekadó-fizetési 

kötelezettség nyilvántartása, beszedése, végrehajtása. 
Az adatkezelés jogalapja  – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és c) pont, 

– az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a 
továbbiakban: Art.) 123. § (1) bekezdés, 124. § (1) 
bekezdés, 

– a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 17. §, 51. § 
(1) bekezdése, 

– a helyi adókról szóló 31/2010. (XII.17.) önkormányzati 
rendelet 

Érintettek – adózó  
– eljárás egyéb résztvevője 
– az adózó nevében eljáró állandó meghatalmazott, 

megbízott 
– az adóalany szervezet (a közkereseti társaság, a betéti 

társaság, a korlátolt felelősségű társaság, az egyesülés, 
valamint a közös vállalat) tulajdonosai, tagjai 

A kezelt személyes adatok 
kategóriái 

1. Az adózó vonatkozásában 
– természetes személyazonosító adatai 

– lakóhelye 

– tartózkodási helye 
– levelezési címe 

– telefonszáma 

– email címe 

– adóazonosító jele 

– adószáma 

– pénzintézeti számlaszáma  
 

2. Eljárás egyéb résztvevője vonatkozásában 
– természetes személyazonosító adatai, 

– lakóhelye 

– tartózkodási helye 

– levelezési címe 

– adóazonosító jele 

– adószáma 
 

3. Adózó meghatalmazottja vonatkozásában 
– természetes személyazonosító adatai, 

– lakóhelye 



– tartózkodási helye 

– levelezési címe 

– telefonszáma 

– email címe 

– adóazonosító jele 

– adószáma 
 

4. Az adóalany szervezet tulajdonosa, tagja 
vonatkozásában 

– neve 

– állampolgársága 

– adóazonosító jele 

– adószáma 

– lakóhelye 

Kezelt személyes adatok 
különleges kategóriái 

Az eljárás során az adatkezelő különleges személyes 
adatot nem kezel.  

Címzettek  – Az adóhatóság jogosult más adóhatóságot tájékoztatni 
a hatáskörébe tartozó, adóval kapcsolatos, a titoktartási 
kötelezettség alá tartozó adatról, tényről, körülményről 
vagy iratról, ha az valamely adó (vámteher) vagy 
adóhiány feltárását, behajthatóságának megállapítását, 
illetve adóigazgatási eljárás lefolytatását lehetővé teszi 
vagy valószínűsíti.  

– Az örökös kérelmére, az örökös tájékoztatása 
érdekében az elhunyt adózó hagyatéki ügyében eljáró 
közjegyző a hagyatéki ügyben való eljárásának 
igazolása esetén tájékoztatást kérhet az adóhatóságtól 
az elhunyt adózó adóhatóságnál nyilvántartott 
adótartozásának vagy túlfizetésének mértékéről. 

– Az adóhatóság megkeresésre vagy adatkérésre 
tájékoztatja az adótitokról 

a) a bíróságot; 
b) az ügyészséget; 
c) a nyomozó hatóságot és az előkészítő eljárást folytató 
szervet, ha a tájékoztatás a büntetőeljárás lefolytatása 
érdekében szükséges; 
d) a nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatója által 
engedélyezett megkeresés alapján a törvényben 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági 
szolgálatot, valamint a rendőrségről szóló törvényben 
meghatározott terrorizmust elhárító szervet, amennyiben 
nemzetbiztonsági feladatkörében jár el; 
e) a rendőrségről szóló törvényben és a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalról szóló törvényben meghatározott titkos 



információgyűjtésre feljogosított szervet, ha a tájékoztatás 
a titkos információgyűjtés folytatása érdekében szükséges; 
f) az Állami Számvevőszéket, a kormányzati ellenőrzési 
szervet, az Európai Csalás Elleni Hivatalt, az állami 
támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért 
felelős szervezetet, valamint az európai támogatásokat 
auditáló szervet, ha a tájékoztatás az ellenőrzéshez 
szükséges; 
g) az adópolitikáért felelős minisztert, illetve az állami 
adó- és vámhatóságot irányító minisztert, ha a tájékoztatás 
törvényben meghatározott feladata ellátásához szükséges; 
h) a költségvetési fejezetet irányító szervet, ha a 
tájékoztatás az államháztartásról szóló törvény szerinti 
belső ellenőrzéshez szükséges; 
i) a központi költségvetésből vagy európai uniós forrásból 
támogatást folyósító szervet, ha a tájékoztatás a támogatás 
igénylése, felhasználása, elszámolása jogszerűségének 
megállapításához szükséges; 
j) a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért 
felelős szervet, valamint a helyi és nemzetiségi 
önkormányzatot a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló törvényben, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 
törvényben meghatározott fennálló köztartozás, illetve 
annak az előírt határidőben történő meg nem fizetése mint 
méltatlansági eset, illetve a köztartozásmentes adózói 
adatbázisban való szereplés vizsgálatához szükséges 
körben, ideértve a köztartozásmentes adózói adatbázisból 
való törlés okát, amennyiben a törlésre köztartozás 
fennállása miatt került sor; 
k) az élelmiszerlánc-felügyeleti szervet a felügyeleti díj 
bevallásának és megfizetésének ellenőrzésével, továbbá a 
felügyeleti díj fizetésére kötelezettek nyilvántartásával 
összefüggésben; 
l) a Gazdasági Versenyhivatalt, ha a tájékoztatás 
törvényben meghatározott feladata ellátásához szükséges; 
m) az online pénztárgép forgalmazót, valamint a 
mobilszolgáltatót, ha a tájékoztatás az online pénztárgép és 
az állami adó- és vámhatóság szervere közötti 
kommunikáció fenntartásával, a pénztárgép által történő 
adatszolgáltatás küldésének biztosításával összefüggő, 
jogszabályban előírt kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
n) a közbeszerzési hatóságot, ha a tájékoztatás a 
törvényben meghatározott feladata ellátásához szükséges. 
Az önkormányzati adóhatóság helyi adó és gépjárműadó 
vonatkozásában az egyszázezer forintot - természetes 
személyek esetében az ötvenezer forintot - elérő, kilencven 



napon keresztül folyamatosan fennálló adótartozással 
rendelkező adózó nevét, lakóhelyét, székhelyét, 
telephelyét, adóazonosító számát és az adótartozás 
összegét a helyben szokásos módon közzéteheti (Art. 131. 
§). 

Adatfeldolgozó neve, 
székhelye, levelezési címe, e-
mail címe, telefonszáma 

Magyar Államkincstár 
1054 Budapest, Hold u. 4. 
1909 Budapest 
asp.hd@allamkincstar.gov.hu 
06 (1) 327-5840 

Tárolás időtartama,  törlési 
határidő  

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
melléklete és az adatkezelő iratkezelési szabályzata 
alapján 
– az adóellenőrzés, adategyeztetés, adókedvezményi-

mentességi ügyek, adókivetés elleni jogorvoslatok, 
adóbevallás és adókivetés, adóhátralék, túlfizetés, téves 
befizetés ügyek iratainak (Irattári tételszám: A103) 
megőrzési ideje 15 év, 

– az adózók egyéni törzsadatai (nyilvántartás) (Irattári 
tételszám: A105) nem selejtezhetők. 

 
Az adóhatóság a tudomására jutott adatokat nyilvántartja 
és megőrzi az adóvégrehajtáshoz való jog elévüléséig (Art. 
124. § (1) bekezdés). A tartozás és a meghatározott 
cselekmény végrehajtásához való jog az esedékesség 
naptári évének utolsó napjától számított 4 év elteltével 
évül el. Ha az adóhatóság végrehajtási cselekményt 
foganatosított, az elévülés 6 hónappal meghosszabbodik 
(az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási 
eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 19. § (1) 
bekezdés). 

Az érintetti jogok 
gyakorlásának korlátozása 

– a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésének b) pontja alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából szükséges) 

– az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk 
(3) bekezdése alapján nem gyakorolható (az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) 
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