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Bevezető 

A helyi adók nyilvántartása, a bevallások feldolgozása az önkormányzati feladatokat 

tekintve az egyik legnagyobb munkát és körültekintést igénylő ügymenet, függetlenül 

az adott település méretétől. A cégünk által kifejlesztett - elektronikusan kitölthető és 

feldolgozható - űrlapok ennek a feladatnak az elvégzését jelentős mértékben 

megkönnyítik, miközben az ügyfelek részére is plusz szolgáltatásokat biztosítanak. 

Az évek során nagyszámú elégedett partnerünknél sikerült bevezetnünk 

rendszereinket (1 db fővárosi kerület, 14 db megyei jogú város, 73 db város, 20 db 

nagyközség, 76 db község) 

 

A rendszer kifejlesztésénél a következő fő szempontokat vettünk figyelembe: 

- Minden ügyfél számára legyen elérhető a szolgáltatás valamely része: nem 

csak ügyfélkapu hozzáféréssel vagy elektronikus aláírással rendelkezőknek. 

- A bevezetés egyszerűsége: nincs szükség informatikai beruházásra 

- A használat egyszerűsége: Az űrlapok a NAV oldaláról ingyenesen letölthető 

Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) programmal használhatóak. 

- A feldolgozás egyszerűsége: A beérkező formanyomtatványok adatai 

automatikusan bekerülnek a használatban levő adó programba (Onkado). 

- A kitöltés támogatása: Az interaktív súgó segítségével, az adatok formai 

vizsgálatával és a számolt mezők kitöltésével a bevallás elkészítése egyszerűbbé, 

és hibamentessé válik.  

- A feldolgozás pontossága: Az adatrögzítési hibák teljes mértékig megszűnnek, 

mivel az automatikus feldolgozás biztosítja, hogy a bevallásnak megfelelő 

adatok kerülnek a számítógépes rendszerbe. 



Adóbevallás űrlapok 

Az adózók egyre szélesebb körben és nagyobb számban igénylik, hogy adóügyeiket az 

önkormányzati adóhatóságoknál – hasonlóan az állami adóhatósághoz – elektronikus 

úton is intézhessék. 

Nyomtatványainkat a központi ajánlásoknak és jogszabályi előírásoknak valamint az 

egyedi igényeknek megfelelően az Általános Nyomtatványtervező Programmal 

készítjük el, így az Általános Nyomtatványkitöltő Program (ÁNYK) segítségével 

kitölthetőek. 

 

„Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata eldöntötte, hogy szakítva a papíralapú 

ügyintézéssel, elektronizálja az adóbevallási felületet.  

Már a bevezetés évében a 17.000 darab iparűzési adóbevallásból 4.500 darab 

ügyfélkapun érkezett elektronikus úton, 8.000 darab ÁNYK programmal kitöltve, de 

még papíralapon, és 4.500 darabot hagyományos úton nyújtottak be az adózók.  

Hatalmas előnye a Komunáldata Kft. által fejlesztett bevallásoknak, hogy ellenőrzési 

funkcióval vannak ellátva, amely a feldolgozás során jelentős időmegtakarítást 

eredményezett és a későbbi ellenőrzéseknél előnyt jelenthet. Az ügyfelek, könyvelők 

visszajelzése az e-bevallásról maximálisan pozitív volt.” 

dr. Képes Lóránt 

osztályvezető 

Miskolc MJV Önkormányzata 



Beérkezett űrlapok letöltése a hivatali kapuról 

A hivatali kapu a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer része. A hivatali kapun 

keresztül az önkormányzatok hiteles formában tudnak fogadni elektronikus 

üzeneteket, illetve a hivatalok elektronikus üzenetei a hitelesen azonosított 

ügyfelekhez eljuttathatók. 

A hivatali kapu minden önkormányzat számára térítésmentesen elérhető regisztrációt 

követően. 

Az elektronikusan beküldött nyomtatványokat az önkormányzat arra jogosult 

munkatársa a hivatali kapun keresztül tudja letölteni. 

 

A bevallások kézzel történő letöltése a hivatali kapuról munka- és időigényes, hiszen a 

beküldött fájlt le kell tölteni, ki kell titkosítani a hivatal privát titkosító kulcsával és a 

hozzá tartozó jelszóval, majd az előzetesen megadott mappából előkeresni.  

A cégünk által fejlesztett hivatali kapu service alkalmazás automatikusan letölti a 

hivatali kapuba érkező bevallásokat, kititkosítja, majd PDF formátumban elhelyezi a 

számítógépen egy erre kijelölt mappába.  

Egy új bevallás beérkezéséről e-mailben értesítést kap az ügyintéző: az üzenet 

mellékletében maga a bevallás is elküldésre kerülhet, valamint kap egy visszaigazolást 

az ügyfél is a bevallásának sikeres fogadásáról. 

Érkeztetés, iktatás 

A rendszer segítségével a hivatali kapun beérkezett bevallások automatikusan 

érkeztetésre és iktatásra kerülnek a hivatali iktató programmal, amennyiben az a 

27/2014. (IV.18.) KIM rendeletének megfelelő minősítéssel rendelkezik. A hivatali 

kapuról letöltött és kititkosított nyomtatványokból PDF-et generál a rendszer a 

nyomtatvány adataival, ami átadható az iktató programnak. Az átadásra kerülő adatok 

tetszőlegesen konfigurálhatóak, a feltételek űrlaptípusonként külön definiálhatóak. 

Az iktató program lehetőségeitől függően a következő funkciók valósíthatóak meg: 

 főszámra és az alszámra történő iktatás 

 feltételes iktatás - több alszám kérése 

 ügyintéző választása az elérhető adatok alapján: a feltételek űrlaptípusonként 

külön definiálhatóak 

Az ügymenet állásáról e-mailben értesítés küldhető az ügyfélnek például a sikeres 

iktatásról.



Bevallások feldolgozása 

A rendszer segítségével az elektronikusan beérkezett bevallások a BevOnka 

programmal automatikusan feldolgozhatóak. A BevOnka az Onkado rendszer 

kiegészítő programja, ami a Magyar Államkincstártól ingyenesen igényelhető. Célja, 

hogy az elektronikusan érkező adóbevallások adatait átadja az adóprogramnak. 

 

Az iktatószám mezőn állva az F4 gombbal tekinthetőek meg az elektronikus 

bevallások, és az Enter megnyomásával emelhetőek be az adatok a programba. 

 

Az adatok beemelését követően az ügyintéző végigellenőrizheti a bevallás adatait, 

majd elmentheti az adatokat. 



Online számlaegyenleg lekérdezés 

A program a helyi lakosok és vállalkozások számára biztosít az adózási információk 

tekintetében lekérdezési lehetőségeket. 

A szolgáltatásokat Ügyfélkapu regisztrációval rendelkező személyek tudják igénybe 

venni. A KEK KH 2014. évi elektronikus közszolgáltatások adatainak statisztikája 

alapján jelenleg 1,7 millió érvényes jelszóval rendelkező ügyfélkapu felhasználó van 

országszerte. 

 

A program a naprakész számfejtési adatok - adózói adatok, feldolgozott bevallások, 

számlaegyenlegek – megjelenítése mellett pótlékszámítási kalkulátort és adózási 

naptárt is tartalmaz.  

Meghatalmazások kezelése 

A rendszer hat esetet különböztet meg a rendszer használatára vonatkozó 

meghatalmazások tekintetében: 

1. Egyéni vállalkozó saját nevében használja 

Az ügyfélkapuval belépő felhasználó az egyéni vállalkozó 

2. Adózó magánszemély saját nevében használja 

Az ügyfélkapuval belépő felhasználó a saját egyenlegét szeretné látni 

3. Gazdasági társaság törvényes képviselőjeként használja 

Az ügyfélkapuval belépő felhasználó a cég törvényes képviselője 

4. Gazdasági társaság meghatalmazottjaként használja 

Az ügyfélkapuval belépő felhasználó pl. egy könyvelő, akinek egy cég adja a 

meghatalmazást 

5. Egyéni vállalkozó meghatalmazottjaként használja 

Az ügyfélkapuval belépő felhasználó pl. egy könyvelő, akinek egy egyéni 

vállalkozó adja a meghatalmazást 

6. Adózó magánszemély meghatalmazottjaként használja 

Az ügyfélkapuval belépő felhasználó pl. egy könyvelő, akinek egy 

magánszemély adja a meghatalmazást 

A meghatalmazás típusától függően más-más adatok kitöltése válik kötelezővé, és a 

megfelelő formanyomtatvány kerül előállításra a rögzített adatok alapján a szolgáltatás 

igénybevételének kérvényezéséhez. 



Bevallások megtekintése 

Egy adózó bevallásai bevallás-típusonként kerülnek megjelenítésre. A kijelölt 

bevallástípus megjegyzés mezőjében levő információk alapján lehet kiválasztani azt a 

konkrét bevallást, aminek a részletes adatait szeretnénk látni. 

 

 

Számlaegyenlegek 

A számlaegyenlegek adónemenként kerülnek megjelenítésre. Egy adónemhez tartozó 

kötelezettségek és befizetések tételesen megjelennek a pénzösszegekkel és 

dátumokkal együtt. 

 

Alapból csak azok a tételek kerülnek megjelenítésre, amik a hátralékot vagy a 

túlfizetést okozták, de lehetőség nyílik az összes számlatétel megtekintésére is. 



Pótlék kalkulátor 

A pótlékszámító kalkulátor segítséget nyújt egy adott összegű kötelezettségre eső 

késedelmi pótlék kiszámításához egy megadott időszakra vonatkozóan. 

 

Megadható a hátralékszámítás kezdő- és befejező dátuma, valamint a hátralék 

összege. A beírt adatokból automatikusan kiszámolásra kerül a késedelmi pótlék teljes 

összege, valamint az alapkamat változásától függően időintervallumokra lebontva. 

 

Adózási naptár 

Az adózási naptár segítséget nyújt az adózási események időpontjának 

megjegyzésében. A rendszer értesítő e-mailt küld a naptár aktuális eseményéről annak 

időpontja előtt két héttel. 



Bankkártyás befizetési lehetőség 

Kivetéses adónemek esetében (gépjármű, telek, építményadó) az önkormányzatok 

készpénz–átutalási megbízásokat (sárga csekk) postáznak minden évben akár többször 

is az adózók számára. Ezeknek a csekkeknek a kiküldése egyelőre nem kihagyható 

lépés, de párhuzamosan bevezethető az interneten bankkártyával való fizetés 

lehetősége. 

 

Manapság rendkívül elterjedt már az online, bankkártyával való fizetés, a lakosság 

számára ezzel egy plusz szolgáltatást biztosíthat a hivatal, függetlenül attól, hogy 

melyik banknál vezeti a számláját. Egyre több az olyan ember, aki csak a helyi adóit 

fizeti a postán, mert minden más számláját már online tudja rendezni. 

 

A csekkek mellett küldött levélben felhívást kap(hat) az ügyfél az alternatív befizetés 

lehetőségeiről. Az önkormányzat számára a banki átutalások feldolgozása nem 

jelentene plusz feladatot, hiszen jelenleg is van lehetősége az adó banki átutalására. 

Az önkormányzat a plusz szolgáltatás nyújtása mellett jelentős összegeket meg is 

tudna takarítani, mert a sárga csekk tranzakciós díja (115 Ft/db+ 4,8‰, de min. 150 

Ft/db.) sokszor magasabb, mint a bankkártya elfogadás jutaléka!  



Elérhetőségeink 

Amennyiben felkeltettük az érdeklődését az elektronikus helyi adó alkalmazásaink 

iránt, keressen meg minket elérhetőségeink bármelyikén! 

 

Céges adatok:  

Név: Komunáldata Kft. 

Cím: 1161 Bp. Rákóczi út 17. 

Fax: 061/401-20-65 

E-mail: info@komdat.hu 

Honlap: www.komdat.hu 

Ügyintéző:  

Név: Kovács Szilvia 

Telefon: 06-1-401-20-60 

E-mail: kovacs.szilvia@komdat.hu 
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