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Az adóügyi köztisztviselői anyagi érdekeltségi rendszerről 

Általános rendelkezések 

1. § 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 45. §-
ában foglalt felhatalmazás alapján az adóigazgatási feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi 
érdekeltségi rendszerét az alábbiak szerint határozza meg. 

Érdekeltségi alap 

2. § 

1.) Az adóigazgatási feladatokat végző, illetőleg e feladatok ellátásában közreműködő dolgozók 
anyagi ösztönzése céljából az önkormányzatot megillető adóbevételek terhére érdekeltségi alapot 
kell képezni. 
2.) az érdekeltségi alapból 
- adóbeszedési jutalék, 
- adóellenőrzési jutalék, 
- céljutalék fizethető ki. 

Az érdekeltségi alap forrása 

3. § 

1/a) Helyi adó, gépjárműadó és földbérbeadásból származó jövedelemadó számlára teljesített 
késedelmi pótlék 10 %-a, 
b) Az adózók terhére megállapított mulasztási bírság 10 %-a, 
c) Az adóalanyok terhére jogerősen megállapított adóhiány 5 évre visszamenőleg számított 
összegének 10 %-a, 
d) Adóhiány esetén megállapított adóbírság 50 %-a. 
2) Az (1) bekezdés a., b., c., és d. pontjában meghatározott forrásból akkor lehet érdekeltségi 
alapot képezni, ha az adóalany az alap forrásául szolgáló adókat megfizeti. 
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A jutalékban részesíthetők köre 

4. § 

1.) Az érdekeltségi alapból elsődlegesen részesülnek a helyi adóról szóló 1990. évi C. tv. 45. §-
ában foglaltak alapján a köztisztviselők. 
2.) Jutalékban részesíthetők olyan más köztisztviselők is, akik az adó megállapításban, annak 
előkészítésében, adatszerzésben, ellenőrzésben az adóhátralék behajtásában, illetve e feladatok 
feltételeinek biztosításában közreműködtek. 

Adóbeszedési jutalék 

5. §2

1.)  A 4. §-ban meghatározottak részére adóbeszedési jutalék akkor fizethető ki, ha az adóhatóság 
hatáskörébe tartozó adókból elszámolt bevétel eléri az adóhatóságnál nyilvántartott az összes 
helyesbített tartozás (kivéve a felszámolás alatt álló társaságok tartozásai) 90%-át minden 
adónemben. 
2.) A folyó évi helyesbített előírás kiszámításakor az adó-visszatérítés, valamint a nem 
esedékesség címén előírt adóösszegeket (fizetési halasztás, részletfizetés) figyelmen kívül kell 
hagyni. 
3.) Az adóbeszedési jutalék évente egyszer az éves zárást követően fizethető ki. 
4.)  A teljesítést egy tizedes pontossággal a kerekítés általános szabályai szerint kell kiszámítani 
és a jutalék megállapításánál alapul venni. 
5.) Az adóbeszedési jutalékot a teljesítés évében, munkában eltöltött idő arányában kell kifizetni. 
Munkában töltött időnek azokat a munkanapokat kell tekinteni, amelyen a dolgozót munkabér 
illeti meg. A 30 napnál rövidebb idejű munkabér szünetelést (betegállomány, fizetés nélküli 
szabadság) munkában eltöltött időnek kell tekinteni. 
6.) A 

Adóellenőrzési jutalék 

6. § 

1.) Az adóellenőrzési, az adatszerzői, adómegállapítói munka alapján a 4. §-ban meghatározottak 
részére adóellenőrzési jutalék fizethető ki, amennyiben az ellenőrzésben, felderítésben 
közreműködtek. 
2.) Adóellenőrzés során feltárt adóhiányra, adóbírságra, mulasztási bírságra és adópótlékra 
teljesített bevételi többlet 10 %-a illeti meg a dolgozót. az ilyen címen történő kifizetés éves 
mértéke a köztisztviselő havi illetményét nem haladhatja meg. 
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Céljutalék 

7. § 

1.) A 4. §-ban meghatározott dolgozót írásban előre rögzített munkaköri kötelességét meghaladó 
adóügyi feladat végrehajtásáért a jegyző céljutalékban részesítheti. A jegyző céljutalékát a 
polgármester állapítja meg. 
2.) Céljutalék fizethető továbbá azon köztisztviselők részére, akik adatszerzői, adatszolgáltatói, 
adatfelderítői, ellenőrzési feladatokban részt vesznek. 
3.) A céljutalék címén maximum egy havi illetmény fizethető ki. 
  

Az érdekeltségi alap kezelése 

8. § 

1.) Az érdekeltségi alapot megillető részesedést - az éves zárást követően február 15-ig, illetve a 
féléves zárást követően augusztus 15-ig - az erre a célra elkülönített számlára kell átutalni. A 
számlán lévő pénzösszeg leköthető, mely a forrást növeli. 
2.) Az érdekeltségi alap képzésével, kezelésével és felhasználásával kapcsolatos ellenőrzés a 
jegyző hatáskörébe tartozik. 
3.) Az adóbeszedési jutalékot, az adóellenőrzési jutalékot és a céljutalékot az alapképzést követő 
félév első negyedévében a zárási munkák befejezését követően - a Közgyűlés döntése alapján - 
kifizethető. 
4.) Az alap maradványa e rendelet szerinti célra nem használható fel, pénzmaradványként 
kezelendő. 

Záró rendelkezés 

9. § 

Ezen rendelet 2003. január 01-én lép hatályba. 
 
 


