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Piackutatási módszerek és eredmények a kisállat praxisban

Hetesi Erzsébet
Szegedi Tudományegyetem - Gazdaságtudományi Kar

          
Bíró Oszkár, Fodor Kinga, Papp Karina

Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi Kar

Absztrakt

Az állatok gyógyítása - az „állatorvosi praxis” - szolgáltatási tevékenység, a szolgáltatások egy sajátos területe: 
egészségügyi szolgáltatás, és mindezen túl olyan szolgáltatás, ahol az igénybe vevő nehezen azonosítható. A szolgáltatások 
kutatása speciális jellemzőik miatt önmagában is bonyolult, az állatorvosi praxisban pedig nehezíti a hatékony módszerek 
alkalmazását, hogy az „igénybe vevőt”, magát a kezelt kisállatot nem tudjuk bevonni a vizsgálatokba. Itt tehát a szolgál-
tatást értékelő a kisállat tulajdonosa, így csak áttételesen kaphatunk információt a gyógyítás megítéléséről. 

A tanulmány első részében ismertetjük azokat a kutatási módszereket, amelyek alkalmazhatók a kisállat praxisban, a 
második részben pedig bemutatunk néhány kutatási eredményt. 
 

A piackutatási folyamat lépései, szekunder és primer adatgyűjtési módszerek 

A kutatások mindig a probléma pontos, szabatos megfogalmazásával kezdődnek: Philip Kotler szerint „a megoldáshoz 
vezető út felét már megtetted, ha jól határoztad meg a problémádat” (Kotler, 1991, 109. o.). Ezután felállítjuk hipotézisein-
ket, azokat a feltételezéseinket, amelyek megítélésünk szerint a probléma okai lehetnek, majd megfogalmazzuk a kutatás 
céljait, és kezdődhet az adatgyűjtés. Az információknak két forrását használhatjuk, és a két forrása közül mindig a másod-
lagos, szekunder, már rendelkezésre álló adatokkal kezdjük a kutatást. Csak akkor forduljunk a jól ismert primer eljárá-
sokhoz, ha a meglévő információk nem elegendőek a probléma megoldásához!

Szekunder adatforrások

A másodlagos - már meglévő – adatok elemzését mindig célszerű a belső információkkal kezdeni. A meglévő kliens-
állomány összetétele, az előforduló problémák (kisállat betegségek) megoszlása, a bevételek/költségek vizsgálata sokat 
elárulhat a praxis helyzetéről. Ezt követően érdemes a külső szekunder forrásokat összegyűjteni, amelyek tovább segít-
hetnek a praxis piaci pozíciójának megítélésében. Ilyenek lehetnek pl. a verseny-piac csatamező, ahol az egyes piacszeg-
mensekben lévő versenytársak számát vizsgáljuk, vagy nagyon hasznosak lehetnek az ágazatra vonatkozó statisztikai ada-
tok is. Gyakori, hogy piackutató cégektől vásárolnak meg elkészült kutatási tanulmányokat a praxistulajdonosok, és ilyen 
jellegű kutatási elemzésekhez a kisállat praxisok esetében is hozzá lehet jutni.  

Primer adatforrások

Az elsődleges adatgyűjtés ismert módszerei a megkérdezés, a megfigyelés és a kísérlet. Bár ezek az eljárások széles 
körben alkalmazhatók, a kisállat praxisok esetében használatuk a specialitások miatt korlátozott.

A megkérdezéses eljárások jellemzői

Az adatgyűjtés klasszikus módszere történhet egyénileg, illetve csoportosan. Az egyéni megkérdezés legismertebb 
formája a kérdőíves megkérdezés, de ezzel az eljárással csak kvantitatív adatokat nyerhetünk. Az egészségügyi ellátás, így 
a kisállat praxis is olyan szolgáltatás, ahol sokkal inkább kvalitatív, minőségi adatokra van szükség, de azért vannak olyan 
problémák, amelyek esetében a kérdőíves megkérdezés is hasznos lehet (pl. ügyfél-elégedettség a nyitvatartással, a praxis 
elérhetőségével, a panaszkezelések megítélése, a praxis fizikai környezetének megítélése stb.). A kérdőíves megkérdezés
történhet írásban, személyesen, telefonon, vagy online. Mindegyik eljárásnak vannak előnyei és hátrányai, és az, hogy 
éppen melyik megoldás a célravezető függ a problémától, az adatszolgáltatást biztosító alapsokaság elérhetőségétől, és a 
mintaválasztás lehetőségeitől. A kisállat praxisban mind az írásbeli, mind a szóbeli kérdőíves megkérdezés alkalmazható, 
míg a telefonos és az online megkérdezés csak akkor javasolt, ha a célcsoport ezeken a csatornákon elérhető. A legjobb 
– bár költségesebb – módszer a szóbeli megkérdezés, hiszen itt a praxisban megjelent kliensek jól elérhetők, és a kitöltés 
megbízhatósága is nagyobb. 

A kérdőív a megkérdezett válaszainak megszerzésére összeállított kérdések sorozatából áll. A leggyakrabban alkalmazott 
primer adatszerzési eszköz, használat előtt  tesztelni és ellenőrizni kell. A kérdőívet a mintának megfelelően kell összeál-
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lítani. A kutatás célkitűzéseire kell megfogalmazni meg a kérdéseket, majd ezeket csoportosítom. Fontos, hogy a kérdések 
logikailag és pszichológiailag megfeleljenek az elvárásoknak. A kérdőív legyen egyszerű, célratörő, nem félreérthető és 
a válaszadók kis csoportjában tesztelt. Az első kérdésnek fel kell kelteni az érdeklődést, a nehéz és személyes kérdések a 
végére kerülnek, így a válaszadók nem válnak korán védekezővé. (Kotler 159. old.) 

A kérdések csoportosítása

A kérdésfeltevés módja szerint a kérdés lehet:

• direkt (egyértelmű választ várunk)
•  indirekt (áttételesen akarunk hozzájutni az információhoz) Az indirekt kérdés lehet asszociációs (Pl. mi jut eszébe 

az alábbi képről?), mondat kiegészítés, vagy  általános alanyra való kérdezés. 

A válaszlehetőség szerint a kérdés lehet:

• nyitott (a válaszadó adja meg a válaszokat)
• zárt (a válaszlehetőségek adottak) 

A kisállat praxisok specialitásai miatt az egyéni megkérdezés interjús formája is nagyon jól alkalmazható. Az interjús 
beszélgetés lehet kötött, vagy kötetlen, a módszerek mindkét formája javasolt az érintett szolgáltatásnál. Amennyiben 
meghatározott szempontok alapján kívánunk információkat szerezni (pl. milyen szolgáltatási minőségi paraméterekkel 
kapcsolatban milyen véleményt fogalmaznak meg az állattartók, milyen elvárasaik vannak, mivel elégedetlenek, illetve 
elégedettek, mit kifogásolnak) akkor célszerű a strukturált, felépített interjús megkérdezést alkalmazni. Olyan esetekben 
azonban, amikor egyedi problémákról van szó (pl. műtét, vagy bármilyen más drasztikus beavatkozás a kisállaton, ami 
disszonanciát teremthet az állattartóban) a kötetlen beszélgetés lehet hatékony. Ezzel az eljárással olyan információkat 
szerezhetünk, amelyeket egy irányított beszélgetés során soha nem kaphatnánk meg.

A csoportos megkérdezésnek több formája alkalmazható. A triád (vagy háromszög) interjú olyan módszer, amikor két 
megkérdezett válaszol a feltett kérdésekre. Ennek az eljárásnak igen jelentős szerepe lehet a kisállat praxisban, hiszen itt 
nem a szolgáltatást igénybe vevő kisállat dönt a sorsáról, hanem a gazdik, akik véleménye az esetek többségében eltérő a 
szükséges beavatkozásról. Amikor tehát páros döntésekről van szó, nagyon hatékony módszer lehet a triád interjú alkal-
mazása.  A szolgáltatások kutatása során elfogadott és hatékonyan alkalmazott módszer az „ügyfél-konferencia”, amelynek 
lényege, hogy a meglévő igénybe vevőktől 6-8 fős kiscsoportokban véleményt kérünk a szolgáltatásunkkal kapcsolatban. 
Ennek az eljárásnak az az előnye, hogy azok az ügyfelek nyilatkoznak a kisállat praxisról, akik valóban a mi ügyfeleink. 
Egy-egy ilyen ügyféltalálkozón a vélemények ütközhetnek, a tapasztalatok „elbeszélése” dinamikát vihet a kiscsoportos 
megkérdezésbe, és nagyon sok hasznos információt szerezhetünk a praxis megítélését illetően. 

A csoportos megkérdezés legismertebb formája a „fokusz csoportos”-os beszélgetés, ahol egy meghatározott 
témában kompetens személyeket hívunk össze, és előre megszerkesztett moderátori útmutató segítségével szerzünk in-
formációkat meghatározott kérdésekről. A kisállat praxisban ilyen fókuszcsoportos beszélgetéseket lehet lebonyolítani pl. 
a védőoltásokról, vagy a műtéti beavatkozásokról. 

A csoportos megkérdezéses eljárások speciális formái a kreatív csoportok, illetve a szakértői megkérdezés. Előbbi  
4-5 főből álló kiscsoport, akik ötletekkel szolgálhatnak a praxis megkülönböztető versenyelőnyeihez, utóbbiak pedig szak-
mai tanácsokat adhatnak ahhoz, hogy miként lehet jobban „művelni a szakmát”.

A megfigyeléses és a kísérleti eljárások jellemzői

Ezek az eljárások főként kiegészítő vizsgálatokra alkalmasak. A megfigyelésekre akkor van szükség, ha olyan tényeket
akarunk megtudni, amelyek a megkérdezéssel nem derülnek ki. A váróteremben pl. lehet résztvevő megfigyelést végezni,
amikor a kutató együtt várakozik a kisállattartókkal, és megfigyeli viselkedésüket. A kísérlet hatás gyakorlást jelent tárgyra,
személyre vagy  csoportra, és annak vizsgálatát, hogy a hatás milyen változást eredményezett. (Ilyen lehet pl. a váróterem 
trendezése, a nyitva tartás, vagy az árak megváltoztatása.)

Kutatási eredmények

A praxismenedzsment témakörén belül végzett kutatásaink arra irányultak, hogy megismerjük a Magyarországon élő 
állattartók helyzetét, véleményüket az állatorvosi ellátásról, valamint hozzáállásukat a kisállatpraxishoz, mint szolgáltató 
tevékenységhez. A piackutatás szabályainak megfelelően történő felmérés internetes (on-line) kérdőívek felhasználásával, 
anonim, önkéntes válaszadás útján történt, amely során tudatosan törekedtünk arra, hogy a feltett kérdések ne csak az objek-
tíven, hanem a szubjektíven megítélhető dolgokra is kitérjenek. A kiértékelés módszertana kvalitatív (fogyasztói attitűdök, 
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motivációk), és kvantitatív (átlagos és arányok vizsgálata) elemeket is tartalmazott. Az adatok feldolgozása a piackutatás 
eredményeinek felmérése során használt statisztikai módszerek alkalmazásával történt.

A 814 válaszadó állattartó fele vidéken, egynegyede a fővárosban él (egynegyede nem jelölte meg a lakóhelyét). Túl-
nyomó többségük (>80%) életében a kedvtelésből tartott háziállatnak kiemelkedő szerepe van, azokat családtagként kezelik 
(64,2%), ennek megfelelően az állatorvostól a kezelés alkalmával olyan bánásmódot várnak el, mintha valamelyik közeli 
rokonukat látná el. Állatorvosi rendelőt elsősorban az ott dolgozók jó szakmai hírneve (53,8%), és a rendelő tiszta, ápolt kül-
leme alapján (88,1%) választanak, valamint kiemelkedően fontosnak tartják, hogy az állatorvossal igényük szerint egy előre 
megbeszélt időpontban, várakozás nélkül tudjanak konzultálni (80,1%), amelyre számukra elsősorban a délutáni, vagy kora 
esti időpont lenne a legmegfelelőbb (84,6%). A tulajdonosok többsége szakmailag jól képzett (91,6%), alaposan és gyor-
san dolgozó (88,7%) állatorvost akar a kedvence mellé, emellett a kezelések alkalmával az állatorvosi rendelőben szeretné 
megvásárolni a kezeléshez szükséges gyógyszereket (88,8%), és az állat ellátásához szükséges speciális tápokat is (64%). 
Kiemelkedően fontosnak tartják (92%) a prevenciót, valamint, hogy a vizitek alkalmával kedvencük alapos vizsgálatára is 
sor kerüljön (80,1%). Emellett szeretnének folyamatosan tájékoztatást kapni az állatuk betegségével kapcsolatos aktuali-
tásokról (71,2%), valamint a szükségessé vált oltásokról vagy kezelésekről (71,1%) is. A válaszadók közül csak kevesek 
számára fontos az állatorvosválasztás során az orvos kedvessége (24,3%), a rendelő szépsége és tetszetőssége (3,8%), jó 
felszereltsége (1,7%) vagy interneten való felelősségsége (1,2%). Önmaguk bevallása szerint az állattartók csak elenyésző 
hányada esetében (1%) döntő tényező az ár egy-egy kezelés megválasztásánál, többségük számára nem a pénz, hanem az 
orvos szava a döntő. Ennek ellenére a válaszadók több mint felének (64,8%-a) fontos, vagy nagyon fontos lenne, hogy a 
kezeléseket követően részletes, pontos és alapos tájékoztatást kapjanak a felmerült költségek jellegéről és eloszlásáról. 

Következtetések

Az állat a családban
Eredményeink azt mutatják, hogy az emberek többsége úgy gondol háziállatára, mintha az egy teljes értékű családtagja 

lenne. Ennek az irányzatnak az elindítója minden bizonnyal az anyagi gyarapodás és a városiasodás mellett az emberi kap-
csolatok leszűküléséből adódó szeretethiány. A városi elidegenedés és a magány miatt manapság sok ember vesz magához 
állatot, amely néha a legközelebbi hozzátartozóját is jelenti egyben. Ennél fogva „családtagjuk” orvosi kezelésénél is elvár-
ják, hogy az állatorvosok úgy kezeljék őket, mintha azok emberek lennének. Ennek megfelelően a tulajdonosok ugyanúgy 
szeretnének előre tájékozódni az orvosi beavatkozás részleteiről és a betegségekről, mint azt a saját, vagy közeli rokonuk 
ellátása esetében tennék. A humán felvilágosítás eredményeképpen a prevenció az állattartók számára is egyre fontosabb, 
csak úgy, mint saját maguk esetében.

Kényelem és élmény
Az állattartók azt szeretnék, hogy az állatorvosi ellátás számukra is minél kényelmesebb és élményszerűbb legyen. Tisz-

ta, komfortos, rendezett rendelőbe szeretnék vinni állatukat, lehetőleg előre megbeszélt időpontban. Lehetőleg a rendelő 
könnyen megközelíthető legyen gyalog, tömegközlekedési eszközzel, illetve autóval is. A váróban kényelmesen és nyugod-
tan szeretnék eltölteni az időt, pl. ismeretterjesztő vagy szórakoztató anyagok olvasásával. A vizsgálatot követően tájéko-
zottak akarnak lenni az állatuk betegségével és ellátásával kapcsolatban, illetve helyben vásárolnák meg a gyógyszereket és 
a speciális tápokat, vagyis mindazt, ami kedvencük ellátásához szükséges – elkerülve ezzel a plusz utánajárást és időtöltést. 
Szívesen vennék, ha állatorvosuk valamilyen formában emlékeztetné őket az elmaradt kezelésekről vagy a lejárt oltásról, 
illetve érdekelné az állatuk betegségével vagy ellátásával kapcsolatos minden újdonság.

Az állatorvosi ellátás, mint szolgáltatás
Felmérésünk eredményei azt mutatják, hogy a tulajdonosok nem tudják egyértelműen eldönteni, hogy az állatorvosi 

ellátás a szolgáltatói tevékenységbe tartozik-e vagy sem, ennek ellenére sok szempontból (kényelem, élmény) szolgáltatói 
jellegű elvárásaik vannak. Mindemellett az állat ellátása alkalmával az állatorvostól ugyanolyan gyógyító tevékenységet 
várnak el, mint a humán orvosok esetében. Ennél fogva az állatorvosi ellátás a szolgáltatások egy különleges formáját 
képviseli, hiszen az állatorvosnak nem csak gyógyítania kell, hanem saját magát, tudását és a rendelőt is el kell tudnia 
adnia az állattartó számára. A tulajdonosok az állatorvos megválasztásánál elsősorban a szakmai képzettséget, az alapos-
ságot és gyorsaságot tekintik mérvadónak, és érdekes módon a kedvességét szinte egyáltalán nem tartják fontosnak, holott 
ez a tulajdonság a szolgáltatások egyik alapjellemzője. Önmaguk bevallása szerint az állattartók csak elenyésző hányada 
esetében döntő tényező az ár egy-egy kezelés megválasztásánál, többségük számára nem a pénz, hanem az orvos szava 
a döntő. Ennek ellenére a válaszadók több mint felének fontos, vagy nagyon fontos lenne, hogy a kezeléseket követően 
részletes, pontos és alapos tájékoztatást kapjanak a felmerült költségek jellegéről és eloszlásáról, ami a tudatos fogyasztói 
attitűd elterjedésének tudható be.
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Mit ér a diétás táp?

-Indikáció, terápia-
Dr.Berkényi Tamás

Eukanuba P&G Pet Care

A „diétás tápok” elkülönítése a mindennapi etetésre készített fenntartó, fiziológiás tápoktól kizárólag azt a célt kell, hogy 
szolgálja, hogy a laikus vásárló hozzáférését - nagyon helyesen - korlátozza az olyan tápokhoz melyek etetése állatorvosi 
felügyeletet igényel. Ugyanakkor az elnevezés nem szűkítheti le a tápok körét azokra, melyeket az állatorvos terápiájában 
alkalmazhat. Nem kizárólag az „állatorvosi diétás tápok” közül kell az állatorvosnak a diétát előírnia. A választás célszerűen 
kizárólag szakmai – és nem marketing- megfontolások alapján kell, hogy történjen.

A táplálék, az alkalmazott összetevők, alapanyagok hatása a szervezetre sokkal összetettebb, sokirányúbb és bonyolul-
tabb annál, hogy  leegyszerűsíthető lehessen az „egy diétás táp – egy diagnózis” szintjére.  Egy tápnak sokkal többféle 
hatása van, mint egy kórkép megoldása, illetve a „nem diétás tápok” is sokféle diétás, terápiás hatással rendelkeznek.

Gondoljunk csak az egészséges növendék állatok táplálékfüggő fejlődésére,  és a hibás táplálásuk következtében fellépő 
csont-ízületi betegségekre, vagy a fialatkori elhízás életreszóló következményeire. Mekkora veszélyt jelent a szintén
egészséges felnőtt állatoknak a természetestől eltérő összetételű „műtápokkal” történő etetése (nem állati eredetű fehérjéket 
tartalmaznak). Komoly feladat a vemhes szukák speciális diétás igényeinek megfelelő kielégítése, és lehetőség van  az idős 
– egészséges állatok - csökkent immunstátuszának diétás úton történő javítására is. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy ugyanaz 
a diétás táp -összetevői révén- különböző betegségek esetén segítheti a kezelés eredményességét. Ilyenek pld. az eredetileg 
a gyomor-bélcsatorna működését segítő prebiotikus rostok, melyek a vesék kiválasztófunkcójának terhelését is csökkenthe-
tik, vagy az idős állatok állapotát támogató állatorvosi diétás táp, melynek egyes összetevői az ízületek állapotát javítja, 
miközben mások az emésztésre vagy az  immunrendszerre vannak jótékony hatással. 

A tápok és a táplálás hatása az állatokra, állapotukra rendkívül bonyolult és összetett,  és ezzel összefüggésben az ál-
latorvos szakmai felelőssége a táp választásban is fontos és megkerülhetetlen. 

A szakmai alapokon nyugvó helyes táplálás magában foglalja az egészséges állatok táplálását, az ezzel összefüggő 
prevenciót, valamint a táplálékkal befolyásolható betegségek terápiáját. Ennek szakértője pedig az állatorvos. Naponta 
szembesülünk a hozzá nem értők etetésének hibás következményeivel, rossz tanácsaival részben azért, mert az állatorvosok 
egy része a mai napig sem vállalja fel dietetikusi felelősségét, miközben az állatorvosnak van meg a tápláláshoz szükséges 
képzettsége. (Mégha nincs is –még- állatorvos dietetikus képzés nálunk.)

Az állatorvosi diétás tápok alkalmazása a praxisokban növekszik. A klasszikus állatorvosi terápiás protokollok kiegészül-
nek a diétás alkalmazásokkal. A régebbi, a gyomor-bél panaszok koplaltatással, majd rizzsel történő kezelésén túl mára 
jelentősen kibővültek a diétás lehetőségek.

A  táplálékkal befolyásolható  főbb betegségcsoportok a következők:

Tbl. 1. táplálékfüggő betegségek és előfordulási gyakoriságuk

A táplálék jelentősége azonban a felsorolt betegségcsoportok kezelésén kívül is lényeges.  Az egészség fenntartásának 
egyik fő tényezője a helyes táplálás és táplálék.  Ebben mind a diétás, mind pedig az egészséges állatok  ’napi etetésre’ 

Elhízás
Allergia

GI
Ízületi b.

Trauma/Ortopedia
Húgyrendszeri b.

Daganatos b.
Vese
Szív

Stressz
Diabetes
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21%
18%
14%
12%
10%
9%
9%
6%
3%

Macska
35%
16%
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7%
15%
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6%
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gyártott un. fenntartó tápok -összetételük ismeretében- alkalmazhatók egyes élettani normális és kóros állapotok befolyá-
solására. 

Igy pld. a zsírsavak lebomlása során a szervezetben keletkező prosztaglandinok, tromboxánok, leukotrinek típusai és 
hatásai befolyásolhatók a táplálék omega 6, 3 zsírsavtartalmával és arányával. Az omega-3 zsírsavak gyulladáscsökkentő 
hatása nemcsak a bőrbetegségek esetén alkalmazható hatékonyan, de más gyulladásos folyamatok kezelésének hasznos 
kiegészítője lehet, sőt csökkenti a vesék glomerulusainak filtrációs nyomását is. Az eredetileg a GI panaszok kezelésére
alkalmazott prebiotikus rostokkal a vese terhelést csökkenthetjük. Ezért nagyon fontos, hogy a terápia során a diétát  az 
összetevők és azok dietetikai hatásai alapján válassza ki a kezelőorvos, nem pedig a táp neve, csomagolása alapján.

 A cégek a vásárló mind jobb kiszolgálása céljából és a választás megkönnyítésére egyszerű neveket választanak. En-
nek a szándéknak az eredménye pld. a fajtatápok megjelenése a piacon, ahol a vásárló a csomagolás, a név alapján választ, 
nem kell elmélyednie az állat igényeinek és a táp összetételének ellenőrzésében. Ami azonban a laikustól elfogadható, az a 
szakembertől semmiképpen sem. 

A tápválasztás ne korlátozodjon az állatorvosi diétás tápok körére, továbbá semmiképpen sem kizárólag az adott diétás 
táp nevében meghatározott indikációra, és fontos a  „nem diétás tápok” figyelembevétele is a terápia meghatározása során,
hiszen ezekkel a napi etetésre alkalmazott tápokkal sokszor megvalósítható egyes kórképek prevenciója vagy bizonyos 
prediszpoziciós állapotok kezelése. Pld. a fogbetegségek jelentős részét kiváltó fogkövesség kezelése diétás táppal nem le-
hetséges,  eltávolítása az állatorvos feladata. Táp segítségével a lepedék fogkővé alakulása, tehát a fogkövesség megelőzése 
lehetséges. A megelőzésre szolgáló táp pedig nem lehet az állatorvosi tápsor része, hiszen a fogkövesség kialakulásának 
megelőzése a napi etetésre szolgáló tápok mindegyikének jellemző tulajdonsága kell, hogy legyen. A „fogtáp” tehát nem 
diétás táp.

Mindezek alapján a terápiát segítő táp kiválasztásához ismerni kell az összetevők diétás hatását. Ez a szakember fel-
adata.  

A diétás táp kiválasztása az indikációk és a hatékonyság alapján történjen. Azt a diétát kell választani, ami működik, 
amely hatékony a kezelés során. Ami nem árt, de segít is. 
A piacon számtalan hatékonynak nevezett táp kapható, kevesebb azonban azok száma, melyek mögött megfelelő kutatói 
háttér is áll. 

A terápia részeként alkalmazandó tápot az állatorvos választja ki szakmai szempontok alapján, nem a tulajdonos és főleg 
nem az állat. Soha nem szabad a tulajdonosra bízni, hogy  a forgalomban lévő lehetőség közül ő válasszon. Nincs meg hozzá 
a tudása, nem szakmai érvek alapján dönt. A választás felelősségét nem ruházhatjuk át. 

Azt sem szabad elfelejteni, hogy a tulajdonos eredményt vár el a kezeléstől, ill. az állatorvostól. Ha átengedjük a válasz-
tás jogát a tulajdonosnak, attól még a kezelés eredményességét az állatorvoson kéri számon. A jó tápot a kutyák és macskák 
megeszik, azonban ha választás elé állítjuk őket, akkor a jobb ízesítésűt, nem pedig a megfelelő összetételűt választják. 

Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a kutyák, macskák alapvetően ragazdozó, és ezért ma is állati fehérjét 
igénylő állatok, tehát állati eredetű fehérje alapú tápot igényelnek.

Lényeges szempont a biztonság is, csak minőségi és az állat fiziológiás szükségleteit kielégítő, ellenőrzött alapanyagok-
ból készült,  egészségre veszélytelen összetevőkből készített tápot szabad választani. 

A megfelelő –diétás és nem diétás -táp kiválasztása az állatorvosi rendelőben az összetevők, azok hatásmechanismu-
sainak ismeretében diétás hatásuk és valós hatékonyságuk –szakmai szempontok alapján –történjen, soha nem a tápsor 
elnevezése, név vagy egyéb marketingérv szerint. 

A Eukanuba tápok mindhárom sorozata: a normál, a napi etetésre készített, un fenntartó, fiziológiás tápsor, az érzékeny
egyedek fokozottab diétás támogatására készült Special Care és Daily Care, valamint a Eukanuba Állatorvosi Diétás tápok 
együttesen teljeskörű diétás terápiás lehetőséget kínálnak az igényes állatotvosi praxisok számára.
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Telepi árképzés

dr. Kovács László – dr. Ózsvári László

Napjainkban nagyon sok panaszt lehet hallani a nagyüzemi állattartó telepet ellátó állatorvos kollegáktól, hogy 
munkájuk, szaktudásuk nincs anyagilag elismerve. Emellett egy olyan folyamatnak is tanúi lehetünk, hogy a külföldi 
kézbe került állattartó telepeken a valódi szakmai munkát külföldi állatorvos végzi, miközben a telepet hivatalosan 
ellátó magyar állatorvos csak adminisztratív munkát végez, nagyon alacsony javadalmazás mellett. Az okokat, ame-
lyek ide vezettek, már többször elemeztük, most egy lehetséges megoldást, egy olyan telepi megbízási szerződésmintát 
mutatunk be, amely az állattartó érdekeit is szem előtt tartva az ellátó állatorvos számára várhatóan megfelelő 
jövedelmet biztosít.

Bevezetés

A rendszerváltás előtt a nagyüzemi haszonállatpraxisban dolgozó állatorvosok a termelőszövetkezetek, állami gaz-
daságok alkalmazásában álltak. Az ún. üzemi állatorvosok a munkáltató határozott kívánsága szerint végezték munkájukat, 
javadalmazásuk megfelelő szintű volt, viszont az állattartó telep vezetői feladataiban túlnyomórészt nem vállaltak szerepet, 
tartózkodtak az azzal járó többletfeladatoktól és felelősségtől. Többségük úgy vélekedett, hogy bár látják, hol lehetne a 
telepi munka hatékonyságán javítani, de a rajtuk kívülálló adottságokon úgysem tudnak változtatni (pénzhiány, munkaerő 
színvonala, takarmányminőség, zsúfoltság stb.), így kár azzal vesződni. Ez az időszak vezetett annak az agrármérnöki, 
termelői szemléletnek a kialakulásához, hogy bár az állatorvos nem vállal felelősséget, és valójában nem járul hozzá a ter-
melés gazdaságosságának növeléséhez, mégis alkalmazni kell, ráadásul elég komoly fizetéssel, vagyis az állatorvos „egy
szükséges rossz”.

A rendszerváltástól kezdődően napjainkra a telepeken a helyzet gyökeresen megváltozott. A privatizációval a gazdasá-
gosság, és az egyes erőforrások – beleértve a humán forrásokat is – jövedelemtermelő képessége került az első helyre az 
összes többi szemponttal szemben. A tulajdonosok, a gazdaságok vezetői, közülük is a főleg a fiatalabb, egyre magasabban
kvalifikált generációk úgy ítélték, ítélik meg, hogy az állatorvosok nem rendelkeznek olyan tudással, hozzáállással, amely
a megváltozott körülmények között kellő hasznot, gazdasági eredményt produkál.
Az ellátó állatorvosok különbözőképpen reagáltak a megváltozott helyzetre. Sokan elfogadták a reálértéken egyre kisebb 
anyagi megbecsülést. Mások a jövedelmüket az üzemek gyógyszerbeszerzésének árréséből próbálták kiegészíteni, sőt 
előfordult, hogy a szolgáltatásukért nem kértek pénzt, ha a gyógyszer rajtuk keresztül került beszerzésre. Emellett sok 
esetben továbbélt az a felfogás is, hogy a hatósági bélyegző miatt úgyis érdeke az üzemnek az állatorvos foglalkoztatása. 
Mindezen praktikák közös jellemzője az az elmúlt gazdasági környezetből hozott állatorvosi szemlélet, miszerint az ál-
lategészségügyi szolgáltatás értékét, minőségét nem az eredmény, csak a tevékenység „lege artis” végrehajtása szabja 
meg.

Mára egyértelművé vált hogy ez a felfogás a haszonállatpraxisban nem tartható tovább fenn. Az állatorvosnak, az ál-
lategészségügyi tevékenységnek számokban kifejezhető eredményeket, hasznot kell produkálnia, máskülönben az állator-
vosi szakmai megítélésének hanyatlása nem fordul vissza, és azt egyre nagyobb mértékben fogja követni az anyagi elismert-
ség romlása is. Sajnos kijelenthető, hogy az elmúlt közel húsz év során a telepi haszonállatpraxist folytató állatorvosok kis 
hányada sajátította el azt a termelés-orientált komplex gazdasági szemléletet, ami ma már elengedhetetlen a megváltozott 
viszonyok között a korábbi jövedelmi szintjük fenntartásához. Ebbe a csoportba sorolhatók azok a szakemberek is, akik bár 
kellő szaktudással rendelkeznek, de nem tudják meggyőzni a telepvezetőket vagy tulajdonosokat arról, hogy szolgáltatá-
sukkal hozzá tudnak járulni a telep jövedelmének növeléséhez, vagyis nem tudják „eladni magukat”.

Mi a megoldás?

Alapvető kérdés a jelenleg általánosnak mondható szemlélet megváltoztatása. A haszonállatokkal foglalkozó  
szakemberek közül a legkomplexebb tudással az állatorvos rendelkezik. Ennek felelősségét fel kell vállalnia és akkor 
az ezzel járó jogokra és javadalmazásra is igényt tarthat.
Hogy mi minden tartozik, tartozhat ebbe azt az alábbiakban részletezzük azzal párhuzamosan, hogyan lehet ennek 
megfelelő, megfizethető díjazásra igényt tartani.

Megbízási szerződés

Miért megbízási szerződés?
A szakmai tartalmat egy precízen megírt munkaköri leírásban is jól meg lehet fogalmazni, viszont a teljesítménnyel 

való arányosságot már sokkal nehezebb érvényesíteni bér jellegű jövedelemben. Az állatorvosi munkavégzés vállalkozási 
formában való végzése és díjazása esetén a megbízó sokkal rugalmasabban tudja alkalmazni az eredményekkel arányos 
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díjnövekedést. Emellett a megbízó ugyanakkora összköltsége mellett a megbízottnál több nettó jövedelem marad, főleg 
ha az elvégzett szolgáltatásaira a legmegfelelőbb adózási formát, pl. az EVÁ-t választja. Ezeken túlmenően a megbízási 
szerződés sokkal nagyobb szakmai függetlenséget jelent, mivel a munkaviszony mindig jobban kényszeríthet esetleges 
elvtelen, szakmaiatlan kompromisszumokra.

Az alábbiakban megbízási szerződésmintát mutatunk be nagylétszámú szarvasmarha, sertés és baromfi telepek ál-
lategészségügyi ellátására. A feladatok részletes leírását a korábbi kamarai ajánlások nyomán alakítottuk ki. A díjazás a 
kamarai ajánlástól abban tér el, hogy sokkal érzékenyebben követi le az állatlétszámot és annak időbeli változását. 

A megbízási szerződés javasolt felépítését és elemeit az alábbiakban mutatjuk be.

Az állattartó (továbbiakban: Megbízó) megbízza az állatorvost (továbbiakban: Megbízottat), hogy a hatályos magán-
állatorvosokra vonatkozó és állategészségügyi jogszabályi előírások betartása mellett a Megbízó részére állatorvosi fela-
datokat ellásson, a Megbízó tulajdonában lévő, állatállományoknál adott időponttól határozatlan időtartamig a szerződés 
mellékletében felsorolt telephelye(ke)n.

A megbízási szerződésben vállalt részletes feladatok

Annak érdekében, hogy az állatorvos az adott állattartó telep(ek)en valóban teljeskörű szolgáltatást nyújtson a haszonál-
lattartó részére, a szerződésben a következő részletezett feladatokat javasolt rögzíteni.

• A Megbízott a Megbízó külön kérésére:
- a járványvédelmi-intézkedési terv elkészítésével, valamint
- szaktanácsadásával felkészíti az állattartót a sikeres állategészségügyi és higiéniai munkára.

•  A nagy létszámú állattartó telepeken az állattartás ma már elképzelhetetlen a megfelelő tartási körülmények biztosítása 
nélkül. Ezért a Megbízott a Megbízó külön kérésére:
-  A tartástechnológia figyelembevétele mellett szaktanácsot ad a termelési környezet (etető- és itatótér, fűtés, ventilláció,

stb.) megfelelő kialakításához.
-  Szükség esetén, külön megrendelésre, elvégezteti a mikrokörnyezet műszeres bemérését (ventillátor kapacitás, lég-

mozgás, a lehűlés mértéke, páratartalom, káros gáz tartalom, stb.), elemzését és mikrobiológiai vizsgálatát.
-  Folyamatosan figyelemmel kíséri az egyik legfontosabb környezeti elem, a takarmány összetételét, szállítását, raktáro-

zását, felhasználását. Külön megrendelésre elvégezteti a takarmány vizsgálatát, erre alkalmas laboratóriumban.
•  Csak egészséges állat képes a fejlődése során genetikai adottságait megközelítő eredményeket elérni. Emiatt a Megbízott 

a Megbízó kérésére:
-  Az állategészségügyi technológia figyelembe vételével a helyi körülményekhez igazodó állategészségügyi prevenciós

programot dolgoz ki, melyet a Megbízóval ismertet, a várható költségekről tájékoztatja.
- Az elfogadott állategészségügyi technológia megvalósításában személyesen részt vesz.

•  A nagy létszámú állattartó telepeken a folyamatos termelés csak a telepek biológiai elfáradásának megelőzésével érhető 
el. A Megbízott ennek figyelembevételével a Megbízó kérésére:
- Összeállít a helyi körülményeknek megfelelő takarítási-, fertőtlenítési technológiát.
- Részt vesz a takarítás, a fertőtlenítés hatékonyságának ellenőrzésében.

•  A vágás előtti vizsgálat korrekt, a hatósági állatorvos által is ellenőrzött elvégzése a vágóhídi húsvizsgálat részére a szár-
mazási helyen zajlik le. A nevelési körülmények rögzítése az állategészségügyi tanúsítvány alapja. Megbízó ezért 
- köteles termelési naplót vezetni, a hatályos állategészségügyi jogszabályi előírásokban megadott szempontok szerint.

A Megbízott a Megbízó részére:
-  Ellenőrzi a naplóban rögzített adatok valódiságát, bejegyzi az alkalmazott vakcinák, gyógyszerek nevét, alkalmazásuk 

idejét, módszerét, dózisát és az állatorvosi szemlék eredményét.
A termelési napló bejegyzéseit köteles mindkét fél aláírni.

• Megbízott kötelezi magát, hogy Megbízó által külön kért időpontokban állományszemlét tart. A szemle során ellenőrzi:
- A napló bejegyzéseit.
- A technológiai előírások megtartását, a higiéniai követelmények megvalósulását, a nevelési eredményeket, stb.
-  A hullák boncolása útján megállapítja az elhullások okát, indokolt esetben diagnosztikai vizsgálatot végeztet, és 

megteszi a szükséges preventív, vagy terápiás célzatú beavatkozásokat.
• Megbízott segíti a Megbízót szavatossági joga gyakorlásában.
•  A Megbízott kötelezi magát, hogy Megbízó által kért időpontokban az állományban elvégzi a szükséges állategészség-

ügyi vizsgálatokat, illetve beavatkozásokat.

Díjazás

A legfontosabb bizalomépítő része a szerződésnek.
Meg kell győzni a Megbízót, hogy az állatorvos nem a minél nagyobb gyógyszerfelhasználásban érdekelt. Így azok az 
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állategészségügyi költség-haszon számítások is hitelesebbek lesznek, amelyek azt mutatják be, hogy adott gyógyszer fel-
használása és költségnövekedése a javuló termelési eredményeken keresztül végül is többlethasznot hoz.

A szolgáltatási díj ilyen felfogásban történő számítása már magában is sokszor kedvező fogadtatásra talál, hiszen mind-
két irányban érzékeny a telep adott időszakban kihasznált termelési potenciáljára. Az egyedenként megszabott és elfogadott 
díjazás pedig hasonló hatású, mint a kisállatpraxisban alkalmazható tételes szolgáltatási díj összeállítása.

Amennyiben ez még kiegészül a termelési eredményekhez kötött díjazással vagy célprémiummal, akkor válik 
teljes egésszé a közös érdekeltség a telep tulajdonosával, vezetőjével. Ennél a módszernél azonban arra figyelni kell,
hogy amennyiben ez nem prémium, hanem a normál díjazás része, akkor a jogok és felelősség mértékének megfelelő 
arányú legyen a díjazáson belül a részaránya.

A kiszállási díjak alkalmankénti elszámolásával a felesleges vitákat lehet megelőzni, hiszen a havi általánnyal szemben 
nem kell senkinek számolgatnia, hogy az előző havi többlet, ill. hiány mire elegendő, vagy mire nem.

Anyag- és gyógyszerköltség: 

A szükséges gyógyszert és állatorvosi anyagokat a Megbízott vagy csak rendeli a Megbízó számlájára, vagy ő szállítja 
és számlázza is.

Utóbbi esetben feltétlenül célszerű az alábbi kitételt alkalmazni, hogy még véletlenül se legyen az a látszat, hogy az ál-
latorvos alapérdekeltsége a minél több gyógyszer felhasználása.

A Megbízott a mindenkori kiskereskedelmi árakból X% kedvezményt biztosít a Megbízónak meghatározott fizetési
határidő mellett. 

A Megbízott további Y% kedvezményt ad a fenti gyógyszerárból a Megbízó azonnali fizetése esetén.

Szolgáltatási díjak

A leszámlázandó szolgáltatási díjakat célszerű a szerződésben kétfelé bontani:

• Munkadíj:
- Szarvasmarha esetében:

o tejelő tehén:      X Ft Ft/db/hónap + ÁFA
o húshasznú tehén, vemhesített üsző:  X/2 Ft/db/hónap + ÁFA
o borjú:       X/5 Ft/db/hónap + ÁFA
o növendék ,hízó:     X/10 Ft/db/hónap + ÁFA

- Sertés esetében::
o koca és kan:      Y Ft/db/hónap + ÁFA
o hízó (választási koról)    Y/5 (Ft/db/hónap + ÁFA)

- Baromfi esetében:
o vízibaromfi oltással, pulyka elő- és utónevelés oltással, tojójérce oltással  Z Ft/db/hét
o brojlercsirke, vízibaromfi oltás nélkül, pulyka elő- és utónevelés oltás nélkül Z/2 Ft/db/hét
o tojótyúk         Z/4 Ft/db/hét

Ez az összeg a Megbízottat a szerződés pontjaiban megjelölt feladatok elvégzésére kötelezi a szerződés teljes időtartama 
alatt, tehát bármilyen jellegű akadályoztatás és ügyelet esetén a Megbízott fizeti az igénybe vett állatorvos kolléga
munkadíját a jelen szerződés teljesítéséért járó összegből. 

A fizetés alapjául szolgáló darabszám megállapítása a fizetési hónap 1. napján aktuális létszám szerint történik.
 

• Kiszállási díj:
- Jó itt lenni:   X Ft + ÁFA /alkalom
- De vissszajönnék:  Y Ft + ÁFA /alkalom
- Megint itt vagyok:   Z Ft+ ÁFA /alkalom

Egyéb feltételek

A szerződésbe érdemes még a következő kikötéseket is belevenni:

•  Az egyes díjak minden év január elsején az előző évi hivatalos infláció mértékének megfelelően megemelésre kerül-
nek.

•  A Megbízó kötelezi magát, hogy a fenti pontok alapján számított megbízási díjat minden hónap 10. napjáig, a számla 
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kézhezvételekor, illetve a szerződés hónapon belüli lejárata, vagy felmondása esetén a lejárat, vagy a felmondás napján 
fizeti ki.

•  A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés nem érinti a hatósági állatorvosi feladatok ellátását. Erre az 
állategészségügyi jogszabályi rendelkezések az irányadók.

•  A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magán-állatorvosokra vonatkozó és állategészségügyi 
jogszabályi előírások az irányadók.

•  A szerződés határozatlan időre jött létre, amelyet bármely fél a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal 30 napos 
felmondási idővel felmondhat. 

•  Amennyiben a Megbízó a Megbízott tudta nélkül a Megbízott által javasoltakat nem követi, attól eltér, vagy ab-
ban nem szereplő gyógykezelést, ill. nevelési technológiát alkalmaz a Megbízott azonnali hatállyal felmondhatja 
a megbízási szerződést.

Következtetések

A bemutatott megbízási szerződésminta biztosítja, hogy a telepet ellátó állatorvos megfelelő szintű jövedelem rea- 
lizálása mellett teljeskörű – kölcsönös érdekeltségen alapuló – szolgáltatást nyújtson:

• elkészítse a telepen előforduló fertőző betegségek elleni védekezés stratégiáját,
•  az elvégzett diagnosztikai vizsgálatokra alapozottan hosszabb távú, egységes, körültekintő gyógyszer felhasználásról 

rendelkezzen,
• regisztrált kontrol alatt tartson minden olyan területet, amely munkája befolyásolja a telep gazdaságos termelését,
• kezdeményező résztvevője legyen a fejlesztési terveknek,
• folyamatosan képezze a vele együtt dolgozó munkatársakat,
• irányítsa, meghatározza a gyógyszerek körét, felhasználásának módját.

Az állatorvos mindezt a saját vállalkozása kockázatára és a tevékenysége révén a termelőnél keletkezett profit növeléséből
származó nagyobb eredményességre alapozva éri el, vagyis megvalósul a termelésorientált (az állattartó jövedelmének 
növelését célzó) állategészségügyi menedzsment. Így a telepek tulajdonosai az állatorvosi szolgáltatás költségére befek-
tetésként tekintetnek, ami tulajdonosának kimutatott hasznot hozva (költség-haszon elemzés!) lehetővé teszi a szolgáltatás 
értékesítését újabb haszonállattartók felé is!
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VAGYONOSODÁSI VIZSGÁLATOK KÉRDÉSEI

A tájékoztatót készítette Tomcsányi Erzsébet (www.tomcsanyierzsebet.hu)

Vagyonosodási vizsgálatokhoz is kapcsolódó rendelkezések 
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben 

1.
Az adóhatóság minden ügyben megkülönböztetés nélkül, a törvényeknek megfelelően köteles eljárni és intéz-

kedni.

2.
Az adóhatóság az adózónak a törvények megtartásához szükséges tájékoztatást megadja, az adóbevallás, az adóbe-

fizetés rendjét vele megismerteti, az adózót jogainak érvényesítésére figyelmezteti.

3.
Az adózó köteles a jogait jóhiszeműen gyakorolni és elősegíteni az adóhatóság feladatainak végrehajtását.

4.
Az adóhatóság köteles méltányosan eljárni, és ha a feltételek fennállnak, az adótartozást mérsékli, illetve fizetési

könnyítést engedélyez.

5.
A szerződést, ügyletet és más hasonló cselekményeket valódi tartalmuk szerint kell minősíteni. Az érvénytelen 

szerződésnek vagy más jogügyletnek az adózás szempontjából annyiban van jelentősége, amennyiben gazdasági ered-
ménye kimutatható.

6.
Az adójogviszonyokban a jogokat rendeltetésszerűen kell gyakorolni. Az adótörvények alkalmazásában nem 

minősül rendeltetésszerű joggyakorlásnak az olyan szerződés vagy más jogügylet, amelynek célja az adótörvényben foglalt 
rendelkezések megkerülése. Az adótörvényben foglalt rendelkezések megkerülésének eseteiben az adóhatóság az adót az 
összes körülményre, különösen a rendeltetésszerű joggyakorlás esetén irányadó adófizetési kötelezettségre figyelemmel
– ha az adó alapja így nem állapítható meg, becsléssel – állapítja meg.

7.
Az adózó képviselete

Magánszemélyt az adóhatóság előtt – ha nem kíván személyesen eljárni – törvényes képviselője, képviseleti jogo-
sultságát igazoló ügyvéd, ügyvédi iroda, európai közösségi jogász, adószakértő, okleveles adószakértő, adótanácsadó, 
könyvelő, számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság alkalmazottja, tagja, 
közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt eseti meghatalmazás, megbízás alapján más nagykorú 
személy képviselheti. 

8.
Iratbetekintés

Az adózó, továbbá az adó megfizetésére kötelezett személy jogosult az adózásra vonatkozó iratok megismerésére. Mind-
en olyan iratba betekinthet, arról másolatot készíthet vagy kérhet, amely jogainak érvényesítéséhez, kötelezettségeinek 
teljesítéséhez szükséges. 

9.
Az adó megfizetése

Az adót az esedékességekor az köteles megfizetni, akit arra jogszabály kötelez. Ha az adózó az esedékes adót nem fizette
meg és azt tőle nem lehet behajtani, az adó megfizetésére határozattal kötelezhető többek között:

a) az adózó örököse az örökrésze erejéig, több örökös esetében örökrészük arányában,
b)  a megajándékozott, az adózó által az adókötelezettsége keletkezését követően okirattal juttatott ajándék ere-
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jéig, kivéve, ha az ingyenes előnytől neki fel nem róható módon elesett,
c) a  kezességet vállaló és az adótartozást átvállaló a jóváhagyott szerződésben foglalt adó tekintetében,
d) az adóbevétel csökkentésével kapcsolatos bűncselekmény elkövetője az azzal összefüggő adó tekintetében,

10.
Bizonylatok, nyilvántartás

A jogszabályban előírt bizonylatot, nyilvántartást úgy kell kiállítani, illetve vezetni, hogy az az adó alapjának, az adó 
összegének, a mentességnek, a kedvezménynek, továbbá ezek megfizetésének, illetve igénybevételének megállapítására,
ellenőrzésére alkalmas legyen.
A nyilvántartásokat úgy kell vezetni, hogy

a) a bennük foglalt feljegyzések az adózás rendjéről szóló törvényben előírt bizonylatokon alapuljanak,
b) azokból kitűnjék az adott időszakra vonatkozó bevallott adó, 
d) az adó megfizetésének, valamint az alapul szolgáló bizonylatoknak az ellenőrzését lehetővé tegyék.

11.
A bizonylatok megőrzése

Az iratokat az adózónak az adó megállapításához való jog elévüléséig, a bevallás naptári évének utolsó napjától számí-
tott 5 évig kell megőriznie.

12.
Nyilatkozattétel

Az adóhatóság az adózót – a vele szerződéses kapcsolatban állt vagy álló adózók adókötelezettségének, adóalap-
jának, adókedvezményének, adójának vagy költségvetési támogatásának megállapítása, illetve ellenőrzése érdekében, az 
adóhatóság törvényben meghatározott eljárásának lefolytatásához – felhívásban nyilatkozattételre kötelezheti az általa is-
mert, illetve nyilvántartásában szereplő adatról, tényről, körülményről.
A magánszemély, az általa ismert, illetve nyilvántartásában szereplő olyan adatról, tényről, körülményről, amely a vele 
szerződéses kapcsolatban álló adózó adókötelezettségének, adóalapjának, adójának megállapítását, illetve ellenőrzését teszi 
lehetővé, az adóhatóság felhívására köteles tanúvallomást tenni. A nyilatkozattétel megtagadható, ha az adózó vagy a 
magánszemély az eljárásban tanúként nem lenne meghallgatható, vagy a tanúvallomást megtagadhatná.
Az adózót, illetőleg a magánszemélyt ki kell oktatni jogairól és kötelezettségeiről, valamint figyelmeztetni kell a nyilatko-
zattétel, illetve a tanúvallomás megtagadásának következményeire. A nyilatkozattételről, illetve a tanúmeghallgatásról az 
érintett adózót nem kell értesíteni.
Az adóhatóság az adózó, illetőleg a magánszemély szóbeli nyilatkozatáról jegyzőkönyvet készít.

13. 
Önellenőrzés

Az adózó önadózás esetén jogosult az önellenőrzésre. Az önadózás útján megállapított vagy megállapítani elmulasztott 
adót, adóalapot – az illeték kivételével – az adózó helyesbítheti. 
Ha az adózó az adóhatóság ellenőrzésének megkezdését megelőzően feltárja, hogy az adóalapját, az adót  nem a jogsza-
bálynak megfelelően állapította meg, vagy bevallása számítási hiba vagy más elírás miatt az adó, költségvetési támogatás 
alapja, összege tekintetében hibás, bevallását önellenőrzéssel módosíthatja. 
Önellenőrzéssel az adóalapot, az adót a kötelezettség eredeti időpontjában hatályos szabályok szerint, a helyesbítendő adóra 
előírt bevallási időszakra, az adómegállapításhoz való jog elévülési idején belül lehet helyesbíteni.
A vagyongyarapodás ellenőrzésének a megkezdésétől a vizsgálat alá vont adó (szja.) – a vizsgált időszak tekintetében 
– önellenőrzéssel nem helyesbíthető. 
A helyesbített adó, a megállapított önellenőrzési pótlék a helyesbített összeg és a pótlék bevallásával egyidejűleg esedékes 
A magánszemély a jövedelemadójának önellenőrzését a helyesbítést tartalmazó önellenőrzési lap benyújtásával teljesíti.

14.
Adatnyilvántartás, adatszolgáltatás

Az adóhatóság a tudomására jutott adatokat nyilvántartja és megőrzi. A magánszemély adózó azonosításával, 
adókötelezettségének keletkezésével és teljesítésének ellenőrzésével összefüggésben személyes adatokat tart nyilván és 
ellenőrizhet.
Más hatóság, közfeladatot ellátó adatkezelő szerv nyilvántartásában szereplő adatot az adóhatóság csak az adózó és az 
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adó megfizetésére kötelezett személy azonosításához, az adókötelezettség, a költségvetési támogatáshoz való jogosultság
megállapításához, ellenőrzéséhez, az adózó kérelmére indult adóigazgatási eljárásban a tényállás tisztázásához használhatja 
fel. 
Felhasználható nyilvántartások:

a) a személyek azonosítására a személyi adat- és lakcímnyilvántartás és a cégnyilvántartás;
b)  az adóalap megállapítására és ellenőrzésére, valamint a tényállás tisztázására, az ingatlan-nyilvántartás, a gépjármű-

nyilvántartás és az építésfelügyeleti nyilvántartás.

Az adóhatósághoz bevallást teljesít, illetőleg adatot szolgáltat többek között:
a) a kifizető,
b) a munkáltató,
c) a biztosítóintézet,
d) az ingatlanügyi hatóság,
e) a pénzintézet,
f) az engedélyt kiadó hatóság,
g)  a közúti közlekedési nyilvántartási szerv, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő 

központi szerv,
h) az általános forgalmi adóról szóló törvényben meghatározott új közlekedési eszköz értékesítését végző adózó,
i) a kamatjövedelem kifizetője.

15.
Az adózók ellenőrzésre történő kiválasztása

A kötelező ellenőrzéseken túl az állami adóhatóság az ellenőrzési tevékenységét az évenként február 20-áig közzétett 
ellenőrzési irányelv alapján végzi. Az ellenőrzési irányelv az aktuális gazdasági folyamatokra, az adópolitikai célkitűzésekre, 
a jogszabályváltozásokra, a gazdálkodási típusokra, az adóbevételi érdekeket leginkább sértő magatartásformákra, illetőleg 
az adóbevételi szempontból legnagyobb kockázatot jelentő adózói csoportokra kiemelt figyelemmel szabályozza az
adóhatóság ellenőrzési kapacitásainak felhasználását. 
Az ellenőrzési irányelv tartalmazza

a)  az adott év kiemelt vizsgálati céljait,
b)  az ellenőrizendő főbb tevékenységi köröket (szakma, ágazat), az egyes térségekre, településekre jellemző szak-

mánkénti, tevékenységenkénti jövedelmezőségi mutatókat, illetőleg a jövedelmezőségi mutatót el nem érő adózók 
fokozott ellenőrzésének szempontjait,

c)  az ellenőrzési típusok tervezett arányszámait, különös tekintettel a vagyongyarapodások vizsgálatára, a beval-
lás kiegészítése alapján elrendelt, és a kiutalás előtti ellenőrzésre, valamint az átalakuló, az adókötelezettségüket 
megszüntető, vagy más jogutód nélkül megszűnő vállalkozások ellenőrzésére.

Az állami adóhatóság az adózókat – a kötelezően, illetőleg a véletlenszerű kiválasztás alapján lefolytatandó ellenőrzéseken 
túl – célzott kiválasztási rendszerek alkalmazásával választja ki ellenőrzésre. A célzott kiválasztási rendszerben az állami 
adóhatóság

a) az adózó által benyújtott bevallások,
b) az adatszolgáltatások,
c) az adózó adófizetéseit, a részére teljesített kiutalásokat tartalmazó nyilvántartások,
d) az adózónál korábban végzett ellenőrzések tapasztalatai, vagy
e) más hatóságtól, más adózóktól szerzett adatok

feldolgozásával és egybevetésével választja ki az adózót ellenőrzésre.
Az állami adóhatóság az ellenőrzésekről vezetett nyilvántartásában az adózó azonosítására szolgáló adatok feltüntetése 
mellett megjelöli az ellenőrzésre történő kiválasztás módszerét és az ellenőrzés közvetlen okát.

16.
Felhívás bevallás kiegészítésére

Az állami adóhatóság a bevallásban közölt adatok kiegészítésére hívhatja fel azokat a magánszemélyeket, akiknek a 
bevallott jövedelme egymást követő két éves bevallási időszak tekintetében sem éri el a mindenkori minimálbért. A fel-
hívás alapján a magánszemély az adóévben szerzett összes jövedelem (bevétel) felhasználásáról (kiadásáról, ráfordításáról, 
befektetéséről), továbbá annak forrásairól nyilatkozatot tesz. 
Ha az állami adóhatóság a magánszemélyt bevallásának kiegészítéseként nyilatkozattételre kötelezi, ellenőrizheti

a)  a más személyekkel közös háztartásra vonatkozó, illetőleg más személyek törvény vagy szerződés alapján történő 
eltartásával kapcsolatos azon adatokat,
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b)  a házastársi (élettársi) vagyonközösséghez tartozó, illetőleg az adózó használatában lévő vagyontárgyak olyan 
jellemzőit,

amelyek az adózó valós jövedelem-(bevétel-)felhasználásának és forrásának megállapításához elengedhetetlenek.
Az állami adóhatóság megvizsgálja, hogy a nyilatkozatban megjelölt felhasználásra (kiadásra, ráfordításra, befektetésre) a 
magánszemélynek a bevallott jövedelme és egyéb forrása nyújthatott-e elegendő fedezetet. Amennyiben a felhasználáshoz 
a bevallott jövedelem és egyéb forrás nem adhatott elégséges fedezetet, vagy a magánszemély – az adóhatóság külön fel-
hívására – a nyilatkozatban foglaltakat hitelt érdemlően nem igazolja, az adóhatóság a magánszemély bevallásának utóla-
gos ellenőrzését rendeli el. 

17.
Az ellenőrzés megindítása

Az ellenőrzés az erről szóló előzetes értesítés kézbesítésétől kezdődik. Ha az adóhatóság az adózó előzetes értesítését 
mellőzi, az ellenőrzés a megbízólevél egy példányának átadásával vagy az általános megbízólevél bemutatásával 
kezdődik. Az egyszerűsített ellenőrzésről az adóhatóság az ellenőrzés megkezdésével egyidejűleg a megbízólevél egy 
példányának megküldésével értesíti az adózót. A megbízólevél tartalmazza az ellenőrzést végző adóellenőr nevét, illetőleg, 
hogy mely adózónál, mely adókötelezettségek, milyen időszakok tekintetében, milyen ellenőrzési típus keretében vizsgál-
hatók.

18.
Az ellenőrzés lefolytatása

Az ellenőrzést az adó megállapításához való jog elévülési idején belül a helyszínen vagy az adóhatóság hivatali helyi-
ségében kell lefolytatni. A hatóság hivatali helyiségében az ellenőrzést a hivatali időben kell megtartani. A hivatali időt úgy 
kell megállapítani, hogy az az adózó meghallgatására annak munkaidején kívül is alkalmat adjon.
Az ellenőrzést az adóhatóság az adó összegének megállapításához szükséges iratok, bizonylatok, számítások és egyéb 
tények, adatok, körülmények megvizsgálásával folytatja le.
Az adózó az iratokat és az adózással összefüggő, az ellenőrzéshez szükséges tények, körülmények, egyéb feltételek megis-
merését biztosítja. Az ellenőrzés során az adózó az adóhatóság részére az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást megadja. 
Nem kötelezhető az adózó olyan nyilvántartás, összesítés (számítás) elkészítésére, amelyet jogszabály nem ír elő.
Ha az adózó iratai hiányosak vagy rendezetlenek és így az adókötelezettség megállapítására alkalmatlanok, az adóhatóság 
megfelelő határidő tűzésével engedélyezi, hogy az adózó iratait rendezze, pótolja, illetőleg javítsa. A határidő az ellenőrzés 
határidejébe nem számít bele.

19.
Az adóhatóság jogai és kötelezettségei az ellenőrzési eljárásban

Az adóellenőr az ellenőrzés megkezdését megelőzően erre történő külön felhívás nélkül is köteles magát és az ellenőrzési 
jogosultságát igazolni, az adózót az ellenőrzés típusáról, tárgyáról és várható időtartamáról tájékoztatni.
Az adóellenőr az ellenőrzés során jogait oly módon köteles gyakorolni, hogy az az adózó gazdasági tevékenységét a lehető 
legkisebb mértékben korlátozza.
Az adóellenőr az ellenőrzés során köteles a tényeket, körülményeket, adatokat értékelni, az adózót, képviselőjét, meghatal-
mazottját az ellenőrzés során tett megállapításairól tájékoztatni. Az adóellenőr köteles az adózó által felajánlott bizonyíték 
visszautasítását előzetesen szóban, majd az ellenőrzésről szóló jegyzőkönyvben írásban is indokolni.
Az ellenőrzés során a tényállást az adóhatóság köteles tisztázni és bizonyítani, kivéve, ha törvény a bizonyítást az adózó 
kötelezettségévé teszi.
Bizonyítási eszközök és bizonyítékok különösen: az irat, a szakértői vélemény, az adózó, képviselője,  illetőleg más adózó 
nyilatkozata, a tanúvallomás, a helyszíni szemle, más adózók adatai, az elrendelt kapcsolódó vizsgálatok megállapításai, az 
adatszolgáltatás tartalma, más hatóság nyilvántartásából származó adat.
Az adóhatóság a tényállás tisztázása során az adózó javára szolgáló tényeket is köteles feltárni. A nem bizonyított tény, 
körülmény – a becslési eljárás kivételével – az adózó terhére nem értékelhető.
Az adóellenőr az ellenőrzés során
d) az adózótól, képviselőjétől felvilágosítást, más személyektől nyilatkozatot kérhet,
A vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemély lakásában az adóellenőr akkor jogosult az ellenőrzést 
lefolytatni, ha az adókötelezettség a lakással, mint vagyontárggyal kapcsolatos, vagy az adózó jövedelme a lakás 
hasznosításából származik, vagy valószínűsíthető, hogy a lakásban vállalkozói igazolványhoz kötött tevékenységet 
bejelentés nélkül végeznek.
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20.
Az adózó jogai és kötelezettségei az ellenőrzési eljárásban

Az adózó köteles az adóhatósággal az ellenőrzés során együttműködni, az ellenőrzés feltételeit a helyszíni ellenőrzés 
alkalmával biztosítani. Ha az adózót adómentesség, adókedvezmény illeti meg, ezt okirattal vagy más megfelelő módon 
köteles bizonyítani.
Az adózó jogosult

a) az ellenőrzést végző személyazonosságáról és megbízásáról meggyőződni,
b) az ellenőrzési cselekményeknél jelen lenni,
c) megfelelő képviseletről gondoskodni.

Ha a magánszemély adózó jogainak gyakorlásában akadályozott kérheti az akadály megszűnéséig, de legfeljebb 60 
napig az ellenőrzés megkezdésének elhalasztását, vagy az ellenőrzési cselekmények szüneteltetését.
Az adózónak joga van az ellenőrzés során keletkezett iratokba betekinteni, a megállapításokkal kapcsolatban felvilágosítást 
kérni, azokra észrevételt tenni, bizonyítási indítványokat előterjeszteni, a jegyzőkönyvet megismerni, és a jegyzőkönyv 
átadását, kézbesítését követő 15 napon belül észrevételt tenni.
Az adózó, ha megítélése szerint az ellenőrzés határidejének túllépése az adóhatóságnak felróható okból történik, a határidő 
lejártát követően kifogással fordulhat a felettes szervhez. A felettes szerv az adózó észrevételeinek figyelembevételével
végzésben dönt az eljárási határidő meghosszabbításáról, vagy az eljáró adóhatóságot az ellenőrzés lezárására utasítja.

21.
Az adóhatóság által alkalmazható különös intézkedések az ellenőrzési eljárásban

Ha az adózó, képviselője a személyes megjelenési kötelezettségének szabályszerű idézés ellenére nem tesz eleget, és 
távolmaradását megfelelően nem igazolja, az illetékes adóhatóság vezetője elrendelheti az elővezetését. Az elővezetés 
foganatosításához az ügyész jóváhagyása szükséges.
Az elővezetést a rendőrség a rá vonatkozó szabályok szerint foganatosítja.
Ha az adózó az ellenőrzést az adóellenőr veszélyeztetésével, fenyegetésével akadályozza, az adóhatóság a rendőrségről 
szóló törvény szerinti rendőri intézkedés megtételét kezdeményezheti.

22.
Az ellenőrzés befejezése

Az adóhatóság a megállapításait jegyzőkönyvbe foglalja. Az ellenőrzés a jegyzőkönyv átadásával fejeződik be. Ameny-
nyiben a jegyzőkönyvet kézbesíteni kell, az ellenőrzés a postára adás napjával zárul.
Ha az adóhatóság büntetőeljárást kezdeményez, külön jegyzőkönyvet készít. A büntetőeljárást kezdeményező 
jegyzőkönyvet az adóhatóság az adózónak nem adja át.
Az ellenőrzés megállapítását az adóhatóság az adózóval ismerteti. 

23.
Becslés

A becslés olyan bizonyítási módszer, amely a törvényeknek megfelelő, a valós adó alapját valószínűsíti. Az adóhatóság 
bizonyítja, hogy a becslés alkalmazásának a feltételei fennállnak, továbbá azt, hogy a becslés alapjául szolgáló adatok, 
tények, körülmények, valamint a becslés során alkalmazott módszerek az adó alapját valószínűsítik.
Becslés alkalmazható többek között 

a) ha az adó alapja nem állapítható meg,
b)  ha az adóhatóság rendelkezésére álló, azok száma vagy tartalma miatt jelentősnek tekinthető adat, tény, 

körülmény alapján alaposan feltételezhető, hogy az adózó iratai nem alkalmasak a valós adó alapjának megál-
lapítására vagy

c) ha a magánszemély valótlan, hiányos bevallást vagy nyilatkozatot tett, vagy a nyilatkozattételt elmulasztotta.
A becslésnél az adóalap megállapítása szempontjából lényeges, rendelkezésre álló tényeket, körülményeket, bizonyítékokat, 
nyilatkozatokat kell figyelembe venni és együttesen értékelni.
A becslésnél az adóalapot az adóhatóság az eset körülményeire tekintettel valószínűsíti. 
*A becslés alapján számított adóalaptól való eltérést az adózó hitelt érdemlő adatokkal bizonyíthatja. Ha az adózó ezen 
bizonyítás körében más adózót is érintő szerződéses kapcsolatra vagy egyéb ügyletre hivatkozik, az adóhatóság az érintett 
más adózónál – ha az adózó állítását az adózó bevallása, az érintett más adózó bevallása, illetve a nála korábban végzett 
ellenőrzés eredménye nem támasztja alá – a kapcsolódó vizsgálatot haladéktalanul elrendeli és – a feltételek fennállása 
esetén – a kapcsolódó vizsgálat során a becslés szabályait alkalmazza.
*A 2006: LXI. törvény 119. § (2) bekezdése iktatta be, rendelkezést a 2006. szeptember 15. napját követően indult 
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ellenőrzési eljárásokban kell alkalmazni.
 
109. § (1) Ha az adóhatóság megállapítása szerint az adózó vagyongyarapodásával és az életvitelére fordított kiadásokkal 
nincs arányban az adómentes, a bevallott és a bevallási kötelezettség alá nem eső, de megszerzett jövedelmének együttes 
összege, az adóhatóság az adó alapját is becsléssel állapítja meg. Ez esetben – figyelemmel az ismert és adóztatott jövedel-
mekre is – az adóhatóságnak azt kell megbecsülnie, hogy a vagyongyarapodás és az életvitel fedezetéül a magánszemélynek 
milyen összegű jövedelemre volt szüksége.

(2) Az adóhatóság az (1) bekezdés szerint feltárt adóalapot annak az évnek az összevonás alá eső jövedelméhez számítja 
hozzá, amelyre nézve a jövedelemeltitkolást megállapítja. Ha a vagyongyarapodás forrásaként az adózó többévi eltitkolt 
jövedelme szolgált, az adóhatóság a vizsgálattal érintett évek között a jövedelmet egyenlő arányban megosztja, és az adót 
az egyes években hatályos jövedelemadó törvényekben meghatározott – összevonás alá eső jövedelmekre vonatkozó – 
adómértékkel állapítja meg.

(3)* A becsléssel megállapított adóalaptól való eltérést az adózó hitelt érdemlő adatokkal igazolhatja. Ha az adózó nyi-
latkozata szerint a vagyongyarapodás forrását az adó megállapításához való jog elévülési idejét megelőzően szerezte 
meg, a vagyongyarapodás forrásának, a szerzés tényének és időpontjának igazolásaként közhiteles nyilvántartás, 
jogerős bírósági vagy hatósági határozat, illetve az adómegállapításhoz való jog elévülési idejét megelőzően kiállított 
egyéb közokirat, valamint az adózó ezen időszakban az adóhatósághoz benyújtott, jogerős hatósági, bírósági határo-
zattal nem érintett bevallásának adatai, bankszámla (pénzforgalmi számla) kivonat, értékpapírszámla-kivonat ada-
tai szolgálhatnak; az adóhatóság az adó megállapításához való jog elévülési idejét megelőző időszakra vizsgálatot 
csak ezen adatokra kiterjedően végezhet. Egyebekben az eljárásra e fejezet szabályait kell megfelelően alkalmazni.

(4)* Az e § (3) bekezdésének alkalmazásában
a) közhiteles nyilvántartás az ingatlan-nyilvántartás, a földhasználati nyilvántartás, a zálogjogi nyilvántartás, a 
gépjármű-nyilvántartás, az úszólétesítmény-nyilvántartás, a légijármű-nyilvántartás, a cégnyilvántartás, a magyar 
jog szerint egyéb közhiteles nyilvántartás, továbbá a nyilvántartás helye szerinti állam joga szerint közhitelesnek 
minősülő nyilvántartás;
b) szerzésnek minősül a vagyongyarapodás forrása felett a rendelkezési jognak, és/vagy a használat jogának, és/vagy a 
hasznosítás jogának, és/vagy a birtoklás jogának megszerzése, illetve a bankszámlán (pénzforgalmi számlán), értékpa-
pírszámlán történő jóváírás.

* A 109. § (3) és (4) bekezdése a 2006: LXI. törvény 120. §-ával megállapított szöveg. E módosító törvény 239. § (5) 
bekezdése alapján a rendelkezést azokban az ellenőrzési eljárásokban kell alkalmazni, amelyekben az adózó nyi-
latkozatában megjelölt vagyongyarapodás forrásának megszerzésére 2006. szeptember 15. napját követően került 
sor.

24.
Ismételt ellenőrzés

Ellenőrzéssel lezárt bevallási időszak tekintetében az adó ismételt vizsgálatára kerülhet sor
a) ha az elsőfokú adóhatóság a korábbi ellenőrzés megállapításának végrehajtását vizsgálja (utóellenőrzés),
b)  az adózó kérelmére, ha az adózó által feltárt új tény, körülmény tisztázása a korábbi ellenőrzés megállapításainak 

megváltoztatását eredményezné,
c)  a társadalombiztosítási igazgatási szerv, illetőleg a magánnyugdíjpénztár megkeresésének teljesítése érdekében, ha az 

ismételt ellenőrzés eredménye ellátási jogosultságot teremt,
d) felülellenőrzés keretében.

25.
Felülellenőrzés

Az adómegállapításhoz való jog elévülésének határidején belül az adóhatóság az ellenőrzéssel lezárt bevallási időszak 
tekintetében ismételt ellenőrzést folytathat le többek között, ha

a)  az állami adóhatóság vezetője, illetőleg a vámhatóság vezetője erre utasítást ad, amely alapján a felettes adóhatóság 
ellenőrzi az elsőfokú adóhatóság által korábban lefolytatott vizsgálat szakszerűségét és törvényességét,

b)  ha az adóhatóság olyan, az adó megállapítását befolyásoló új tényről, adatról, bizonyítékról szerez tudomást, amely 
a korábbi ellenőrzéskor nem volt ismert, és az ellenőrzés lefolytatására az állami adóhatóság vezetője, illetőleg a 
vámhatóság vezetője utasítást ad,
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Ha a felülellenőrzés alkalmával a felettes adóhatóság a korábbi ellenőrzés által feltárt tényekhez, adatokhoz, körülményekhez 
képest eltérést állapít meg, és ez az adófizetési kötelezettséget érinti, a felülellenőrzést lefolytató adóhatóság által kijelölt
bizottság elnöke a korábbi ellenőrzés alapján hozott határozatot megváltoztatja, határozat hiányában elsőfokú határozatot 
hoz.
A felülellenőrzés megállapításairól hozott határozat ellen fellebbezésnek van helye.
Az állami adóhatóság vezetőjének a határozata törvénysértésre hivatkozással a bíróság előtt keresettel támadható meg.

26.
Az adóhatósági iratot kézbesítettnek kell tekinteni, ha a postai kézbesítés második megkísérlését követő öt munkanapon 

belül a címzett azt nem vette át, és a posta a rá vonatkozó szabályoknak megfelelően az iratot visszaküldte az adóhatóság-
nak.
Az adóhatósági iratot akkor is kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta.

*124/B. § Az adóhatóság az önellenőrzés előterjesztésétől számított 15 napon belül – ellenőrzés lefolytatása nélkül – 
határozattal bírálja el az adózó önellenőrzését, ha az önellenőrzést az adózó kizárólag arra hivatkozással terjeszti elő, 
hogy az adókötelezettséget megállapító jogszabály alkotmányellenes vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusába ütközik, 
feltéve hogy az Alkotmánybíróság, illetve az Európai Közösségek Bírósága e kérdésben hozott döntésének kihirdetésére 
az önellenőrzés előterjesztésekor még nem került sor vagy az önellenőrzés a kihirdetett döntésben foglaltaknak nem felel 
meg. Az önellenőrzést elbíráló határozat ellen e törvény általános rendelkezései szerint fellebbezésnek, illetve bírósági 
felülvizsgálatnak van helye.
*A 124/B. §-t a 2006: LXI. törvény 123. §-a iktatta be. E módosító törvény 237. § (7) bekezdése alapján a rendelkezést a 
2006. július 17-ét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

27.
Utólagos adómegállapítás

A bevallás (bejelentés) adatai alapján hozott határozat esetében az adómegállapításhoz való jog elévüléséig utólagos 
ellenőrzésnek van helye. Adókülönbözet megállapításáról akkor hozhat határozatot az adóhatóság, ha a bevallás (beje-
lentés) adataitól vagy az abban feltüntetett körülményektől eltérő tényállást tár fel.
Az adóhatóság utólag állapítja meg az ellenőrzés során feltárt adókülönbözetet. A határozat meghozatalára nyitva álló 
határidő utólagos adómegállapítás esetén 60 nap, a hatósági eljárás kezdő időpontjának a jegyzőkönyv, kiegészítő 
jegyzőkönyv átadásának, kézbesítésének napját kell tekinteni.
Az utólagos adómegállapítás során az adóhatóság határozattal

a)  adónként az egyes bevallási időszakokra elkülönítve állapítja meg a bevallott vagy bevallani elmulasztott és az 
ellenőrzés eredményeként különbözetként feltárt adó alapját, az adókülönbözetet, valamint az adókötelezettséget 
érintő jogszabálysértés jogkövetkezményeit,

b)  az adózót a terhére megállapított adókülönbözet és a jogkövetkezmények megfizetésére kötelezi azzal, hogy az adózó
a befizetés teljesítésekor figyelembe veheti a befizetéskor az adott adónemen fennálló esetleges túlfizetését,

c)  rendelkezik továbbá az adózó javára mutatkozó különbözet kiutalásáról akkor, ha a javára feltárt különbözet az adózó 
adófolyószámláján egyenlegében túlfizetést eredményez, és az adózónak nincsen más adóhatóság, vámhatóság meg-
keresésén alapuló egyéb köztartozása.

28.
Fizetési halasztás, részletfizetés engedélyezése

Fizetési halasztás és részletfizetés (fizetési könnyítés) az adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy kérelmére
az adóhatóságnál nyilvántartott adóra engedélyezhető. A fizetési könnyítés abban az esetben engedélyezhető, ha a fizetési
nehézség

a)  a kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle 
elvárható, továbbá

b) átmeneti jellegű, tehát az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető.
A kérelem elbírálása és a feltételek meghatározása során figyelembe kell venni a fizetési nehézség kialakulásának okait és
körülményeit.
Nem engedélyezhető fizetési könnyítés

a) a magánszemélyek jövedelemadójának előlegére és a levont jövedelemadóra,
b) a beszedett helyi adóra,
c) a kifizető által a magánszemélytől levont járulékokra.

Magánszemély esetében a fizetési könnyítés engedélyezhető, ha a kérelmező igazolja vagy valószínűsíti, hogy az adó azon-
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nali vagy egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos
megterhelést jelent.
Fizetési könnyítés esetén a fizetési könnyítés időtartamára az elsőfokú határozat keltének napjától a kérelem benyújtásának
napján érvényes jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékben pótlékot kell fizetni.
A pótlékok kiszabása kivételes méltánylást érdemlő esetben mellőzhető. 
A határozat rendelkező részében fel kell hívni az adózó figyelmét arra, hogy ha a kedvezmény feltételeit vagy az esedékes
részletek befizetését nem teljesíti, a kedvezmény érvényét veszti, és a tartozás járulékaival együtt egy összegben esedékessé
válik.

29.
Adómérséklés

Az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő adótartozást, valamint a bírság- vagy pótléktartozást 
mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyo-
san veszélyezteti.

30.
A határozat (végzés) módosítása és visszavonása

Ha az adóhatóság megállapítja, hogy a felettes szerv vagy a bíróság által még el nem bírált határozata (végzése) 
jogszabálysértő, a határozatát (végzését) az adózó terhére a határozat (végzés) jogerőre emelkedésétől számított egy éven 
belül, az adózó javára az adómegállapításához való jog elévüléséig módosítja vagy visszavonja. 

31.
Fellebbezés

Az adózó az ügy érdemében hozott elsőfokú határozat ellen fellebbezhet. 
Önálló fellebbezésnek van helye többek között az első fokon hozott,

a) az eljárást felfüggesztő,
b) az eljárást megszüntető,
c) a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító,
d)  a bevallás, a bejelentés és a fellebbezés határidejének elmulasztásával kapcsolatban benyújtott igazolási kérelmet 

elutasító,
e) az iratbetekintési jog korlátozását elrendelő,
f) az adózó ismételt ellenőrzésre irányuló kérelmét elutasító,
g) a visszatartási jog gyakorlásáról hozott,
h) a kézbesítési vélelem megdöntése tárgyában hozott elutasító végzés ellen.

A fellebbezést a határozat (végzés) közlésétől számított 15 napon belül, utólagos adómegállapítás esetén 30 napon belül 
lehet előterjeszteni. A fellebbezésben új tényekre és bizonyítékokra is lehet hivatkozni. A fellebbezést követő vizsgálat 
eredményeként az adóhatóság a határozatot (végzést) helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti.
A felettes szerv, ha a határozat (végzés) hozatalához nincs elég adat, vagy a tényállás további tisztázása szükséges, a 
határozat (végzés) megsemmisítése mellett az ügyben első fokon eljárt közigazgatási szervet új eljárásra utasíthatja, vagy a 
tényállás kiegészítése iránt maga intézkedik.

32.
Új eljárásra utasítás

Amennyiben a jogorvoslati kérelemmel megtámadott határozat részben jogszabálysértő és ezért új eljárásra utasításnak 
van helye, a jogorvoslati kérelmet elbíráló felettes szerv – amennyiben az ügy körülményei ezt lehetővé teszik – csak a 
jogszabálysértő megállapítások tekintetében rendeli el az új eljárást, egyebekben a határozatot helybenhagyja vagy meg-
változtatja.
Új eljárásra utasítás esetén a felettes szerv határozatában meghatározza az új eljárásban vizsgálandó körülményeket, illetőleg 
az adót,  bevallási időszakot, melyre az új eljárás kiterjed. Az adóhatóság a felettes szerve vagy a bíróság által elrendelt új 
eljárásban kizárólag az új eljárás elrendelésére okot adó körülményeket, illetőleg az ezekkel összefüggő tényállási elemeket 
vizsgálhatja.
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33.
Felügyeleti intézkedés

A felettes adóhatóság, illetve az adópolitikáért felelős miniszter kérelemre vagy hivatalból felügyeleti intézkedést tesz, 
ha az ügyben eljárt adóhatóság határozata, önálló fellebbezéssel megtámadható végzése (intézkedése) jogszabálysértő, 
vagy a határozat, az önálló fellebbezéssel megtámadható végzés meghozatalára (intézkedésre) jogszabálysértő módon nem 
került sor.

34.
Adóhatósági határozat bírósági felülvizsgálata

Az adóhatóság másodfokú jogerős határozatát a bíróság az adózó kérelmére jogszabálysértés esetén megváltoztatja, 
vagy hatályon kívül helyezi, és ha szükséges, az adóhatóságot új eljárás lefolytatására utasítja.

35.
A végrehajtási eljárás

Az adóhatóság alkalmazottja a végrehajtási eljárásban az egyes végrehajtási cselekmények foganatosításakor a bírósági 
végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) rendelkezéseit alkalmazza. Az adóvégrehajtót az ered-
ményes végrehajtás érdekében mindazok a jogok megilletik, ami a bírósági végrehajtónak biztosított.
Végrehajtható okirat
Az adóigazgatási eljárásban végrehajtható okirat:

a) a fizetési kötelezettséget megállapító jogerős hatósági határozat (végzés),
b) az önadózás esetén a fizetendő adót (adóelőleget) tartalmazó bevallás,
c) a behajtási eljárás során a behajtást kérő megkeresése,
d) az adózóval közölt adóhatósági adómegállapítás.

Az adótartozás után felszámított pótlék, kamat az adótartozásra vonatkozó végrehajtható okirat alapján hajtható végre.
Végrehajtás alá vonható vagyontárgyak
Amennyiben az adóhatóság egyidejűleg ingófoglalást és ingatlan-végrehajtást foganatosított, az ingatlan értékesítésére ab-
ban az esetben kerülhet sor, ha az ingófoglalás eredménytelen volt vagy abból a tartozás előreláthatóan nem egyenlíthető 
ki. A végrehajtás alá vont ingóságot, illetve ingatlant rendszerint árverésen vagy nyilvános pályázat útján, illetve árverésen 
kívüli eladással kell értékesíteni.
Behajthatatlan adótartozás törlése
A végrehajtási eljárást lefolytató adóhatóság végzéssel törli az adózó adótartozását, és erről a tartozást megállapító, illetőleg 
nyilvántartó adóhatóságot tájékoztatja, ha

a) a tartozásért helytállni köteles személyekkel szemben lefolytatott végrehajtási eljárás eredménytelenül zárult, vagy
b) az adótartozás végrehajtásához való jog elévült.

36.
Elévülés

Az adó megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el, amelyben 
az adóról bevallást, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni.
Az elévülés hat hónappal meghosszabbodik, ha az adóbevallás késedelmes benyújtásakor, illetve a költségvetési támogatás 
igénylésekor az adómegállapításhoz, illetőleg a költségvetési támogatás igényléséhez való jog elévüléséig kevesebb, mint 
hat hónap van hátra. 
A bíróság által jogerősen megállapított adócsalás (Btk. 310. §), munkáltatással összefüggésben elkövetett adócsalás (Btk. 
310/A. §), a társadalombiztosítási, egészségbiztosítási vagy nyugdíjjárulék fizetési kötelezettség megsértése (Btk. 310/B.
§), csalás (Btk. 318. §), illetve jogosulatlan gazdasági előny megszerzése (Btk. 288. §) esetén, ha azt adóra, járulékra vagy 
költségvetési támogatásra követik el – ideértve azt az esetet is, ha az elkövető azért nem büntethető, mert tartozását [Btk. 
310. § (6) bekezdés, 310/A. § (6) bekezdés] a vádirat benyújtásáig az adóhatóság által megjelölt számlára kiegyenlítette 
és ezért az eljárást vele szemben ez okból megszüntették, továbbá ha az eljárást az elkövetővel szemben a Btk. 71. §-ában 
meghatározott megrovás alkalmazásával szüntették meg –, az adó megállapításához való jog nem évül el mindaddig, amíg 
a bűncselekmény büntethetősége el nem évül.
Az önellenőrzés bevallása – ha az adókülönbözet az adózó javára mutatkozik – az elévülést megszakítja.
Ha az adómegállapításhoz való jog elévülését követően az adóhatóság vagy a felettes szerv megállapítja, hogy az adómeg-
állapítás részben vagy egészben jogszabálysértő, akkor az adótartozás végrehajtásához való jog elévülési idején belül a 
jogszabálysértő adómegállapítás tekintetében az adóvégrehajtáshoz való jogot korlátozza vagy megszünteti.
Az illeték megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el, amelyben a 
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vagyonszerzést illetékkiszabásra az állami adóhatóságnál bejelentették, illetve az a körülmény, hogy az illeték megfizetését
vagy a kiszabás céljából elrendelt bejelentést elmulasztották, az állami adóhatóság tudomására jutott.
Ha az adóhatóság határozatát a bíróság felülvizsgálja, a másodfokú adóhatósági határozat jogerőre emelkedésétől a bíróság 
határozatának jogerőre emelkedéséig, felülvizsgálati kérelem esetén a felülvizsgálati kérelem elbírálásáig az adó megál-
lapításához való jog elévülése nyugszik.
Az adótartozás végrehajtásához, a költségvetési támogatás kiutalásához való jog az esedékesség naptári évének az utolsó 
napjától számított 5 év elteltével évül el. Amennyiben az adóhatóság végrehajtási cselekményt foganatosított, az elévülés 
6 hónappal meghosszabbodik. 
Nyugszik az elévülés a végrehajtási eljárás felfüggesztésének és szünetelésének, az adózó vagyonának egészére elrendelt 
bűnügyi zárlatnak, továbbá törvényben biztosított fizetési kedvezménynek vagy feltételhez kötött adómentességnek az
időtartama alatt. A jelzálogjog bejegyzése az elévülés nyugvása szempontjából a végrehajtási eljárás felfüggesztésével esik 
egy tekintet alá.

37.
Jogkövetkezmények

Késedelmi pótlék

Az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napjától az esedékesség napjáig késedelmi pótlékot kell fizetni. A 
késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 
365-öd része. A késedelmi pótlék után késedelmi pótlékot felszámítani nem lehet. Kivételes méltánylást érdemlő körülmény 
esetén az adóhiányt megállapító határozatban – hivatalból vagy kérelemre – az adó esedékességének, illetve a költségvetési 
támogatás igénybevételének napjánál az adóhatóság későbbi időpontot is megállapíthat a pótlékfizetés kezdő napjaként.
Az adóhiány késedelmi pótléka az eredeti esedékességtől az ellenőrzésről felvett jegyzőkönyv keltéig, de legfeljebb 3 évre 
számítható fel. Nem kell késedelmi pótlékot fizetni arra az időszakra, amelyre az adózó a késedelmét igazolta. Igazolásnak
csak akkor van helye, ha a késedelmet elháríthatatlan külső ok idézte elő.
 

Önellenőrzési pótlék

Ha az adózó az adót, a költségvetési támogatást az önellenőrzésre vonatkozó rendelkezések szerint helyesbíti, 
önellenőrzési pótlékot fizet. Az önellenőrzési pótlékot adónként a bevallott és a helyesbített adó összegének különbözete
után az adózó állapítja meg, és a bevallással egyidejűleg fizeti meg.
Az önellenőrzési pótlékot a késedelmi pótlék 50%-ának, ugyanazon bevallásnak ismételt önellenőrzése esetén 75%-ának 
megfelelő mértékben kell felszámítani a bevallás benyújtására előírt határidő leteltét követő első naptól (magánszemély 
jövedelemadója esetén) az önellenőrzési lap benyújtásának napjáig. 
Az önellenőrzési pótlék kérelemre akkor mérsékelhető, ha az adózó tévedését olyan körülmények bizonyításával menti ki, 
amelyek egyébként megalapoznák a bírságmérséklést is.
Az adózó az önellenőrzéssel megállapított helyesbített adóalap, adó bevallásával mentesül az adóbírság, mulasztási bírság 
alól, a helyesbített meg nem fizetett adó, továbbá az önellenőrzési pótlék megfizetésével az önellenőrzés időpontjáig ese-
dékes késedelmi pótlék alól.

Adóbírság

Adóhiány esetén adóbírságot kell fizetni. Az adóbírság mértéke az adóhiány 50%-a. Adóhiánynak minősül az adózó
terhére megállapított adókülönbözet, önadózás esetén csak akkor, ha az adókülönbözetet az esedékesség időpontjáig nem 
fizették meg.
Az eredeti esedékesség napján fennálló túlfizetést az adófizetési kötelezettség teljesítéseként csak akkor lehet fi-
gyelembe venni, ha a túlfizetés az ellenőrzés megkezdésének napján is fennáll.
Az adóbírság mértéke kivételes méltánylást érdemlő körülmény esetén hivatalból vagy kérelemre mérsékelhető, illetőleg 
kiszabása mellőzhető, ha a körülményekből megállapítható, hogy az adózó az adott helyzetben a tőle elvárható körültekintés-
sel járt el. Az adóbírság mérséklésénél az eset összes körülményét mérlegelni kell, különösen az adóhiány nagyságát, 
keletkezésének körülményeit, az adózó jogellenes magatartásának (tevékenységének vagy mulasztásának) súlyát, gyako-
riságát. Nincs helye az adóbírság mérséklésének, sem hivatalból, sem kérelemre, ha az adóhiány a bevétel eltitkolásával, a 
bizonylatok, nyilvántartások meghamisításával, megsemmisítésével függ össze. Az adóbírság megállapítása nem érinti a 
késedelmi pótlék fizetési kötelezettséget.

Mulasztási bírság

A magánszemély adózó 200 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, ha
a) a bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettségét késedelmesen, hibásan, valótlan adattartalommal vagy hiányosan 
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ti,
b)  a bevallási, vagyonszerzési illetékkel kapcsolatos bejelentési kötelezettségét a bevallás határidejét követően, de az 

adóhatóság felszólítását, ellenőrzését megelőzően késedelmesen teljesíti és késedelmét nem menti ki (bevallási ké-
sedelem),

c) bevallási kötelezettségét nem teljesíti,
i) a tanúvallomást jogosulatlanul megtagadja,
l)  az ellenőrzést a megjelenési kötelezettség elmulasztásával, az együttműködési kötelezettség megsértésével vagy más 

módon akadályozza,
A bejelentési, adatszolgáltatási, továbbá bevallási kötelezettség elmulasztása esetén a mulasztási bírság megállapításával 
egyidejűleg az adóhatóság az adózót – határidő tűzésével – teljesítésre hívja fel.
A kiszabott bírság kétszeresét kell újabb határidő tűzésével megállapítani, ha a teljesítésre kötelező, előző határozatban 
előírt határidőt az adózó elmulasztotta.
A kötelezettség teljesítése esetén a kiszabott bírság korlátlanul mérsékelhető.

 

Vagyonosodási vizsgálatokra történő kiválasztások főbb szempontjai 

A vagyongyarapodási  (vagyonosodási) ellenőrzések során az adóhatóság azt becsüli meg, hogy a magánszemélynek meny-
nyi jövedelemre volt szüksége a vagyongyarapodása és az életvitele fedezetéül. A vagyongyarapodási vizsgálatokra nem 
véletlenszerűen választják ki a magán-személyeket. A kiválasztás célzottan, kockázatelemzési szempontok alapján történik. 
A vagyon-gyarapodási (vagyonosodási) vizsgálatokat megalapozó adatok és információk az irányelv szerinti szempontok 
alapján kerülnek összegyűjtésre. Az ellenőrzésre történő kiválasztás főbb szempontjait bárki megismerheti, mivel azokat a 
2007. évi ellenőrzési irányelvben nyilvánosságra hozták. 

Vagyonosodási vizsgálatokra történő kiválasztások főbb szempontjai 

Ssz.   Kiválasztások főbb szempontjai     Megjegyzések

Kockázatelemzési program segíti a 
kiválasztást!

A vizsgált időszakban a társasági adóbe-
vallás eredménykimutatásának személyi 
jellegű ráfordítások adatai és a létszámra 
vonatkozó tájékoztató adatok alapján 
valószí-nűsíteni lehet a bérek átlagos 
értékét! 2007-től az APEH a bevallásokból 
személyenként is-meri a jövedelmeket! 

Társasági adóbevallás mérlegadatai között 
tájékoztató adatként megadott tulajdo-
nosokkal szembeni kötelezettségekből 
következtetni lehet a tagi kölcsönre, de fi-
gyelni kell az eredménykimutatásokban a 
jóváhagyott osztalékot is!

Vállalkozások veszteségének a vizsgála-
ta, fiktív számlák befogadása, jövedelem
eltitkolás. Valószínűsíthető, hogy ezzel 
adózatlan jövedelmek  a cégek tulajdono-
sainak, esetleg alkalmazottainak kerültek 
kifizetésre.

Az APEH a cégnyilvántartás adatai alap-
ján mérlegelhet! 

Az APEH rendelkezésére álló adatok alapján (személyi jövedelem adó 
bevallást be nem nyújtó adózók, vagy nullás bevallást benyújtók)      

A több éven keresztül minimálbért bevalló egyéni és társas vállal-
kozók 

Nagyobb összegű tagi kölcsönt nyújtók (magánszemély, egyéni vál-
lalkozó) 

Tartósan veszteséges vállalkozások tulajdonosai
2007. július 1-jétől   hatályos elvárt jövedelem (nyereség) mini-
mumot nem teljesítő vállalkozások tulajdonosai a jövőben be-
kerülhetnek a kiválasztottak közé! 

Gazdasági társaság alapításához, tőkeemeléséhez jelentős összegű 
vagyoni és nem vagyoni hozzájárulást szolgáltató magánszemélyek, 
nagy összegű vagyoni hozzájárulást nyilvántartó egyéni vállalkozók. 
Több vállalkozásban birtokolt tulajdonrészek, befektetések. 

 

1.

2.

3.

4.

5.

teljesíti,
b)  a bevallási, vagyonszerzési illetékkel kapcsolatos bejelentési kötelezettségét a bevallás határidejét követően, de az 

adóhatóság felszólítását, ellenőrzését megelőzően késedelmesen teljesíti és késedelmét nem menti ki (bevallási ké-
sedelem),

c) bevallási kötelezettségét nem teljesíti,
i) a tanúvallomást jogosulatlanul megtagadja,
l)  az ellenőrzést a megjelenési kötelezettség elmulasztásával, az együttműködési kötelezettség megsértésével vagy más 

módon akadályozza,
A bejelentési, adatszolgáltatási, továbbá bevallási kötelezettség elmulasztása esetén a mulasztási bírság megállapításával 
egyidejűleg az adóhatóság az adózót – határidő tűzésével – teljesítésre hívja fel.
A kiszabott bírság kétszeresét kell újabb határidő tűzésével megállapítani, ha a teljesítésre kötelező, előző határozatban 
előírt határidőt az adózó elmulasztotta.
A kötelezettség teljesítése esetén a kiszabott bírság korlátlanul mérsékelhető.
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  Kiválasztások főbb szempontjai
Jelentős összegű ingatlannal rendelkezők, ingatlant vásárlók (szerzők)  

Jelentős összegű ingósággal rendelkezők (gépjármű, légi- és vízi jármű) 

Rendőrségi, más hatósági, nyomozó hatósági jelzések, adóellenőrzések 
eredményei   
Biztosító adatszolgáltatása alapján, nagy összegű biztosítás kifizetése
 

Pénzintézetek adatszolgáltatása a lakáscélú megtakarítások kifizetéséről

Kifizetői adatszolgáltatások értékpapír ügyletekről, árfolyamnyereségről,
osztalékfizetésről
APEH-nek címzett közérdekű  bejelentések, megkeresések

Adóeltitkolás szempontjából *kockázatos tevékenységek folytatása  

Megjegyzések
Az ingatlannyilvántartás adataiból  
minden fontos információ rendelke-
zésre áll: ki, mikor, mennyiért és mi-
lyen jogcímen szerezte, illetve szün-
tette meg tulajdonjogát (pl.: adás-vétel, 
örökség, ajándék, építés, stb.)
A gépjármű-, az úszólétesítmény-, a 
légijármű nyilvántartás adataiból  min-
den fontos információ rendelkezésre 
áll: a vizsgált időszakban ki, mikor és 
mennyiért vásárolt gépjárművet (légi- 
és vízi járművet), milyen típusút, rend-
számút (nyilvántartási számút) és meny- 
nyiért.
Például társaságok adóellenőrzésénél 
kiszűrt magánszemélyek.
A biztosító lejelenti a biztosítási 
szerződés futamideje alatt teljesített 
befizetéseket!
A pénzintézet lejelenti a megtakarítá-
sok futamideje alatt teljesített be-
fizetéseket!
Vizsgálható a kifizetett jövedelem for-
rása!
Bejelentés esetében is előírt a szűrési 
feltételek szerinti vizsgálat elvégzése a 
bejelentett adózóra  vonatkozóan!
* Bolti kiskereskedelem, ruházat- és 
cipőforgalmazás, építőipari tevékeny-
ség, számítógép- és alkatrész keres-
kedelem, éttermi szolgáltatás, fizető-
vendéglátás, bérbeadási tevékenység, 
állatorvosi tevékenység, gépjármű-
kereskedelem stb.)

Ssz.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Vagyonosodási vizsgálat ellenőrzési területei

Összevont adóalapba tartozó jövedelmek ellenőrzése, önálló és nem önálló tevékenységek adókötelezettségeinek 
ellenőrzése.
Összevont adóalapba nem tartozó, külön adózó (osztalék, bérbeadás, árfolyamnyereség, tőkekivonás, stb.) jövedelmek 
ellenőrzése.
Adómentes kifizetések ellenőrzése.
Vagyoni helyzet, vagyongyarapodás és körülményeinek vizsgálata, elemzése.
Adózó nyilatkozatában szereplő adatok ellenőrzése.
A bevételek vizsgálata és az alátámasztó dokumentumok ellenőrzése.
Az életvitelre fordított és egyéb kiadások vizsgálata és az alátámasztó dokumentumok ellenőrzése.
Az adóhatóság rendelkezésére álló kontroll és egyéb információk elemzése.
A kapcsolódó vizsgálatok elemzése.
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Kérdéssor vagyonosodási vizsgálatra kijelölt magánszemélyek részére

Kérdések
A vizsgált időszakot megelőzően rendelkezett-e megtakarí-tással? Ezek 
honnan származtak, miben testesültek meg (pl.: készpénz, bankbetét, 
értékpapír stb.), milyen dokumentumok igazolják azok meglétét?  
A vizsgált időszakban volt-e főállású illetve mellékállású munkaviszo-
nya – ha igen, pontosan hol, és mennyi volt az éves bruttó keresete havi 
bontásban? 
Rendelkezik-e erről munkáltatói igazolással? 
A vizsgált időszakban végzett-e valamilyen önálló tevékenységet (pl.: 
megbízási jogviszony, bérbeadási, vállalkozói tevékenységet stb.) – ha 
igen, mi volt ez a tevékenység, és azt az adóhatósághoz bejelentette-
e? Az abból származó nettó jövedelme mennyi volt éves szinten havi 
bontásban? 
A vizsgált időszakban mely gazdasági társaságokban volt, illetve jelen-
leg is tulajdonos? Ha igen, akkor mikor, milyen módon és mennyiért 
jutott hozzá a tulajdonrészeihez? 
A gazdasági társaságok részére a vizsgált időszakban tagi hitelt, vagy 
kölcsönt nyújtott-e, esetleg más címen bocsátott-e pénzeszközöket a 
gazdasági társaság rendelkezésére? Amennyiben igen, pontosan mikor, 
kinek, és milyen összegben, azt visszakapta-e már, ha igen mikor? 
A vizsgált időszakban részt vett-e gazdasági társaság alapításában,  
szerzett-e tulajdont gazdasági társaságban, ha igen erre mikor és milyen 
összegeket fordított? 
A vizsgált időszakban milyen ingatlanok voltak, illetve vannak a tulaj-
donában, azokat mikor, mennyiért és milyen jogcímen szerezte, illetve 
szüntette meg tulajdonjogát (pl.: adás-vétel, örökség, ajándék, építés, 
stb.)? 
A vizsgált időszakban építkezett-e, akár saját maga, akár más személy 
részére? Ha igen, akkor mikor és milyen összegért vásárolta azt a telek- 
ingatlant, amelyre építkezett? Amennyiben építkezett az építkezést 
mikor kezdte meg? Az építési engedélyt mikor kérte, és milyen ingat-
lant épített (jellege, területe). Az építkezésnél ki volt a kivitelező, az 
ingatlan építésére milyen összeget fordított az egyes években? Össze-
sen milyen összegbe került a teljes építkezés megvalósítása? Amennyi-
ben házilagos kivitelezés történt, akkor kik dolgoztak az építkezésen? 
Rendelkezik-e az építkezéshez kapcsolódó számlákkal, bizonyító erejű 
dokumentumokkal? Az építőanyagot honnan szerezte be? Az építkezés 
mikor fejeződött be, illetve mikor várható a befejezése? Ha befejeződött, 
akkor a használatba vételi engedély kiadásra került-e? Ha igen, akkor 
mikor? Jelenleg, becslése szerint mennyit ér az ingatlana?   
A vizsgált időszakban volt-e ingó értékesítésből, tartási, életjáradéki vagy 
öröklési szerződésből, kamatból, osztalékból, árfolyamnyereségből, in-
gatlan bérbeadásból, nyereményből származó bevétele illetve jövedelme, 
ha igen, pontosan miből, kitől, mikor és mennyi? (Kérjük pontosan 
nevezze meg az értékesített ingóságot, ingatlant, osztalékot kifizetőt, a
bérbe adott ingatlant, stb.) 
A vizsgált időszakban kapott-e jelentősebb (100.000,-Ft-ot meghaladó) 
összegű kölcsönt vagy hitelt pénzintézettől vagy magánszemélytől, 
családtagtól, rokontól, ismerőstől, ha igen, pontosan kitől, milyen 
összeget és mikor? A kérdéses összeg részben, vagy egészben vissza-
fizetésre került-e, ha igen, mikor és milyen összegben?
A vizsgált időszakban részesült-e örökségben, kapott-e valakitől nagyobb  
értékű ajándékot, kártérítést, ha igen, mikor, kitől és milyen összeg-
ben?
Milyen egyéb, a korábbiakban meg nem említett bevételben, jövedelem-
ben – ideértve az adómentes bevételeket is – részesült a vizsgált 
időszakban, azokhoz milyen jogcímen, összegben, és mikor jutott hozzá? 

Ssz.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Megjegyzések
Anonim értékpapírok és bankbetétek 
kérdése!

Pótbefizetést is hasonlóan vizsgál-
hatják!
Figyelemmel kell lenni a tagi kölcsön 
(hitel) megszüntetésének lehetőségeire 
és adózási vonzataire!

Szociális támogatás és illeték kedvez-
mény is függ az építkezés értékétől!
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A vizsgált időszakban külföldről származó, bevallási kötelezettség alá 
eső, illetve nem eső jövedelemmel rendelkezett-e? Ha igen, akkor kitől, 
mely országok vonatkozásában, mikor és mekkora összegben keletkezett 
jövedelme? 
A vizsgált időszakban vásárolt-e gépjárművet (légi- és vízi is), ha igen, 
mikor, milyen típusút, rendszámút (nyilvántartási számút), mennyiért, 
illetve ha értékesítette, akkor mikor és mennyiért? 
A vizsgált időszakban nyújtott-e kölcsönt magánszemély, illetve társa-
ságok részére, ha igen pontosan mikor és kinek és milyen összegben? 
Azokat visszakapta-e már, ha igen, mikor, milyen összegben? 
A vizsgált időszakban rendelkezett, illetve rendelkezik-e belföldi illetve 
külföldi pénzintézetnél vezetett számlával (bank-, befektetési, érték-
papír-, devizaszámlával, stb.), ha igen, melyik pénzintézetnél, és mi a 
számla azonosítási száma? 
A vizsgált időszakban éves bontásban milyen további jelentősebb kiadá-
sai voltak (pl.: külföldi utazás, nagyobb értékű tartós fogyasztási cikk 
vásárlás, műtárgy vásárlás, stb.) és ezek milyen összegeket tettek ki?
A vizsgált időszakban hány kereső személy, és hány eltartott volt a 
családjában, mennyi volt az összes nettó jövedelem? 

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Időszak   Kereső személy   Eltartott   Összes jövedelem
2003.   
2004.   
2005.   
2006.   
2007.   

Időszak    

2003.    
2004.    
2005.    
2006.    
2007.    

Fenntartási költségek 
(rezsi, biztosítások, 

gépjárművek, … stb.)

Ruházkodás Személyes jellegű költségek (oktatás, 
egészségügyi, önkéntes pénztári befizetések,

alapítványi támogatások, … stb.)

Napi életvitel költségei 
(szórakozás, kultúra, 

élelmezés)

Ssz.
18.

Kérdések
Megélhetésre fordított összegek éves bontásban (pl. közüzemi díjak, napi 
életvitel költsége, ruházkodás)?    

Megjegyzések
Ha az adózó nem tudja megadni az ada-
tokat, abban az esetben az adóhatóság 
a KSH szerinti létminimumot veszi 
alapul.

Jegyzőkönyv a kérdéssorral kapcsolatos nyilatkozattételről

A magánszemély nyilatkozattételeiről is készül jegyzőkönyv, amelyben az adóhatóság képviselője tájékoztatja az ügyfelet, 
hogy a Ket.51. § (1) bekezdése alapján nem köteles nyilatkozatot tenni. Amennyiben él a nyilatkozattétel megtagadásának 
jogával, azaz nem nyilatkozik, vagy a kért adatot nem közli, a hatóság a rendelkezésére álló adatok alapján dönt, vagy a Ket. 
31. § (2) bekezdése alapján megszünteti az eljárást.
Az adóhatóság figyelmezteti az adózót, hogy amennyiben rosszhiszeműen az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt ál-
lít, vagy az ellenőrzést más módon akadályozza, 200.000 forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható. 
Az adózónak a következő kérdésre kell írásban válaszolnia a nyilatkozattételben:
Kíván-e, tud-e a feltett kérdésekre most nyilatkozni? 
Amennyiben az adózó a feltett kérdésekre válaszolni szándékozik, de nem tud minden kérdésre azonnal válaszolni, abban 
az esetben a nyilatkozattétel záradékában az adóhatóság képviselője felhívja az ügyfél figyelmét arra, hogy a meg nem
válaszolt kérdésekre adott információkat  hány munkanapon belül bocsássa az ellenőrzés  rendelkezésére.
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Fedezethiány, illetve bevételi többlet megállapítása mérlegmódszerrel

Az adóhatóság összehasonlítja az adózó nyilatkozata szerinti adatokat, a revízió által kontrolált adatokkal, figyelembe véve
a kapcsolódó vizsgálatok megállapításait, a tanúvallomásokat, a szakértői véleményeket és mérlegmódszerrel megállapítja 
a forráshiányt, illetve a forrás többletet.
A mérlegmódszer pénzforgalmi szemléletben, kronologikus (időrendi) sorrendben tartalmazza a vizsgált magánszemély 
bevételeit és kiadásait a vizsgált időszakban, évente. A mérleg bevételi oldala a forrás oldal, amely  az adózó pénzforrásait 
és a rendelkezésre álló pénzeszközeit tartalmazza. A mérleg kiadási oldala az adózó kifizetéseit, pénzfelhasználásait, a be-
fektetéseit tartalmazza. 
 
Fedezethiány, illetve bevételi többlet megállapítása mérlegmódszerrel

   Bevételi oldal      Kiadási oldal
  Dátum            Megnevezés          Bevétel összege  Dátum            Megnevezés      Kiadás összege
     
     
     

Bevételek = Kiadások         A bevételek pont fedezik a kiadásokat. Adóhiány nem állapítható meg.

Bevételek < Kiadások 
A bevételek nem fedezik a kiadásokat. A kiadások fedezethiánya miatt adóhiány állapítható meg.

Bevételek > Kiadások  
A bevételek fedezik a kiadásokat. A kiadások fedezetén túl bevételi többlet, fedezettöbblet, megtakarítás keletkezik, amely 
a következő időszak nyitó állománya a bevételi oldalon.

A vagyonosodási vizsgálatokról készült jegyzőkönyv 

Az adóhatóság a vagyonosodási vizsgálatok eredményét jegyzőkönyvben rögzíti. 
A megállapításokra a vizsgált adózó, a  jegyzőkönyv átvételét követő 15 napon belül észrevételt tehet. Az adózói észrevétele-
ket az adóhatóság értékeli, elbírálja. Indokolt esetben az adóhatóság elrendelheti a vagyonosodási vizsgálat folytatását is. 
Ebben az esetben kiegészítő jegyzőkönyv készül, amelynek az átadásával fejeződik be a vizsgálat. A jegyzőkönyv, illetve 
kiegészítő jegyzőkönyv átadását követően az adóhatóság az adózónak átadja az első fokú határozatot. A határozat meg-
hozatalára nyitva álló határidő utólagos adómegállapítás esetén a jegyzőkönyv, kiegészítő jegyzőkönyv átadásának, kéz-
besítésének napját követő 60. nap.

Vagyonosodási vizsgálatok eredményéről szóló jegyzőkönyv tartalma

Ssz.    Megnevezés      Megjegyzések
1. Vagyongyarapodási vizsgálat alapjául szolgáló tények 
2. Mulasztások, hiányosságok részletezése 
3. Becslést indokoló körülmények 
4. Az adóhatósági eljárás jogalapjának részletes leírása, az 
 alkalmazott módszer ismertetése 
5. A becslés szöveges indokolása 
6. Az adózó nyilatkozatai 
7. Adatszolgáltatások adatai  
9. Tanúvallomások 
10. Egyéb bizonyítékok 

11. Megállapításokat megalapozó összefüggések,  következtetések, 
 levezetések, részletes indokolások 
12. A megállapított adóhiány és alapjának részletes számítása 
13. Mellékletek, adózó által rendelkezésre bocsájtott számlák, 
 bankszámla és értékpapír számlák kivonatai, szerződések, 
 közhiteles nyilvántartások, egyéb bizonylatok  

Becsült vásárlási érték beváltott pontok alapján, 
bankkártyával való fizetésből való következ-
tetések. Reptéri illeték, szállodai fogyasztás, 
stb.

EVA hatálya alatti adózásnál szerzett jövedelmek 
igazoló bizonylatai: pénztárbizonylatok, bank-
bizonylatok, kifizetőtől kapott igazolások.


