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A témáról 30 percben

I. Bevezetés

• Elméleti kontextus

• A téma pontos meghatározása

• Alapjogok elhatárolása (XXIV.1. vs. XXVIII.1.)

II. Az Alkotmánybíróság gyakorlata

• 17/2019. (V. 30.) ABH: alapkérdések, nincs adóbírság

• 25/2020. (XII. 2.) ABH: alkotmányos követelmény, 
részjogosítvány, nem emelt összegű adóbírság

• 3097/2021. (III. 22.) ABH: 75%-os adóbírság

• 3234/2021. (VI. 4.) ABH: 200%-os adóbírság

III. Összegzés
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I. Bevezetés
• A közigazgatás jogellenes hallgatása

• 72/1995. (XII. 15.) AB határozat: mulasztás, mert az Áe. az ügyfelek 
számára nem biztosított hatékony jogi eszközt a közigazgatási szervek 
határozathozatali kötelezettségének elmulasztása esetére

• Kérelemre vs. hivatalból indult közigazgatási eljárás

• Ákr. 103. § (4) bekezdéséhez hasonló szabály az adóigazgatási 
eljárásban nincs 

• Mi a jogkérdés az adóigazgatási eljárásban?

• Hivatalból indult eljárásban, törvényben rögzített eljárási határidő 
elmulasztása az utólagos adómegállapítást tartalmazó adóhatósági 
határozat meghozatala során sérti-e az AT XXIV.1-et?

• Hozható-e határozat? Adóhiány megállapítható? És késedelmi pótlék? 
És adóbírság?

• Alaptörvény XXIV. cikk (1) és XXVIII. cikk (1) nem azonos 

• A tisztességes hatósági eljáráshoz való jog a vizsgálat tárgya

• Nem az egyik alapjog tartalmából következik a másik

Az Alaptörvény érintett cikkei

• XXIV. cikk (1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyeit a 
hatóságok részrehajlás nélkül, tisztességes módon és 
ésszerű határidőn belül intézzék. A hatóságok törvényben 
meghatározottak szerint kötelesek döntéseiket indokolni.

• XXVIII. cikk (1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene 
emelt bármely vádat vagy valamely perben a jogait és 
kötelezettségeit törvény által felállított, független és pártatlan 
bíróság tisztességes és nyilvános tárgyaláson, ésszerű 
határidőn belül bírálja el.
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Az Alaptörvény érintett cikkei
• 28. cikk A bíróságok a jogalkalmazás során a jogszabályok 

szövegét elsősorban azok céljával és az Alaptörvénnyel 
összhangban értelmezik. A jogszabályok céljának megállapítása 
során elsősorban a jogszabály preambulumát, illetve a jogszabály 
megalkotására vagy módosítására irányuló javaslat indokolását kell 
figyelembe venni. Az Alaptörvény és a jogszabályok értelmezésekor 
azt kell feltételezni, hogy a józan észnek és a közjónak megfelelő, 
erkölcsös és gazdaságos célt szolgálnak.

• XXX. cikk (1) Teherbíró képességének, illetve a gazdaságban való 
részvételének megfelelően mindenki hozzájárul a közös 
szükségletek fedezéséhez.

• N) cikk (1) Magyarország a kiegyensúlyozott, átlátható és 
fenntartható költségvetési gazdálkodás elvét érvényesíti.

• B) cikk (1) Magyarország független, demokratikus jogállam.

II. Az Alkotmánybíróság gyakorlata: a 
17/2019. (V. 30.) ABH
• A „csatornabírságos” ügyektől való elhatárolás

• A kormányrendeletben meghatározott határidő leteltét követően szankció 
nem szabható ki; a közigazgatási hatóságok számára a jogalkotó által 
meghatározott határozathozatali és szankcióalkalmazási határidő 
elmulasztásának ódiumát a mulasztó, jogszabályi kötelezettségüket 
határidőben nem teljesítő hatóságok, ne pedig az ügyfelek viseljék 
(5/2017. (III. 10.) AB határozat)

• Az Art. szerinti ügyintézési határidő elmulasztása nem vezet az adóhiányt 
előíró adóhatósági határozat meghozatalának a kizártságához, mert

– az Art. 128. § (1) bekezdésében szabályozott időtartam nem konkrét határnapot, 
hanem ügyintézési határidőt rögzít;

– az adóhiány megfizetése része az Alaptörvényből következő közteherviselési 
kötelezettség teljesítésének és

– érdemi sajátosságok jelentkeznek mind az adójog normában, mind az 
adóigazgatási eljárás alapügyben alkalmazott változatában.

• Adóhiány is megállapítható és késedelmi pótlék is felszámítható
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25/2020. (XII. 2.) ABH 

Alkotmányos követelmény: Az adózás rendjéről szóló 2017. 
évi CL. törvény 219. §-ának alkalmazása esetén az 
Alaptörvény B) cikk (1) bekezdéséből és XXIV. cikk (1) 
bekezdéséből fakadó alkotmányos követelmény, hogy az 
adóhatóság az adóbírság kiszabásakor hivatalból 
mérlegelje a határozathozatal időtartamát. Ha azt állapítja 
meg, hogy elsőfokú határozatát a törvényi határidőt 
túllépve, észszerűtlenül hosszú időt követően hozta meg, 
az adózónak okozott sérelemmel arányos mértékben 
mérsékelni köteles az adóbírság mértékét, vagy különösen 
indokolt esetben mellőzheti annak kiszabását, és e 
mérlegelésről számot kell adnia döntése indokolásában.

A követelmény érvényesülési területe

Art. 219. § [Az adóbírság mérséklése, a kiszabás mellőzése]
(1) Az adóbírság mértéke kivételes méltánylást érdemlő körülmény 
esetén hivatalból vagy kérelemre mérsékelhető vagy kiszabása 
mellőzhető.
(2) Az adóbírság mérséklésénél vagy a kiszabás mellőzésénél az ügy 
összes körülményét mérlegelni kell, különösen az adóhiány nagyságát, 
keletkezésének körülményeit, az adózó jogellenes magatartásának 
(tevékenységének vagy mulasztásának) súlyát, gyakoriságát, illetve 
azt, hogy a körülményekből megállapíthatóan az adózó, illetve 
intézkedő képviselője, foglalkoztatottja, tagja vagy megbízottja az adott 
helyzetben a tőle elvárható körültekintéssel járt el.
(3) Nincs helye az adóbírság mérséklésének vagy kiszabása 
mellőzésének sem hivatalból, sem kérelemre, ha az adóhiány a bevétel 
eltitkolásával, hamis bizonylatok, könyvek, nyilvántartások 
előállításával, felhasználásával, illetve a bizonylatok, könyvek, 
nyilvántartások meghamisításával, megsemmisítésével függ össze.
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Az észszerű határidőn belüli 
ügyintézéshez való jog

• Az észszerű határidőn belüli ügyintézéshez való 
jog, ami nem konkrét, számszerűsített határidőt 
vagy határnapot ír elő a hatósági eljárást befejező 
döntésekre nézve, de nem is a törvényi 
határidőket hívja fel, hanem magas absztrakciós 
szinten teremt jogot mindenkinek arra, hogy ügyeit 
a hatóságok észszerű határidőn belül intézzék el, 
fejezzék be. Tartalmát tehát nem az eljárási 
törvények alakítják, hanem belőle bonthatók ki 
a tisztességes hatósági eljárással szemben 
támasztott követelmények. (25/2020. (XII. 2.) ABH, [33])

3097/2021. (III. 22.) ABH

• A 75%-os mértékű adóbírság is csökkenthető vagy mellőzhető?
• Ebben az ügyben – szemben 25/2020. (XII. 2.) ABH-ban elbírált 

tényállással – a hatóság és a bíróság által alkalmazott kógens 
törvényi szabály kizárja az adóbírság mértékének csökkentését 
vagy kiszabása mellőzését mérlegelés útján. Ezért az indítványozó 
ügyében egy olyan jogi helyzet állt elő, amelyben az Art.-nek feszül 
neki a 25/2020. (XII. 2.) ABH-ban adott alkotmányos követelmény 
tartalma. Ezért arra a kérdésre, amely felvetette az ügy érdemét 
befolyásoló alaptörvény ellenesség kételyét ebben az eljárásban, 
azt a választ kellett adni, hogy a Kúria a hatályban volt 
adójogszabályok figyelembevételével járt el az indítványozó 
ügyében, azok kógens keretei között döntött úgy, hogy nincsen 
helye az adóbírság törlésének. Másképpen fogalmazva 
megállapítható, hogy az indítványozónak az alkotmányjogi 
panaszában állított sérelme a Kúria jogértelmezésével nem hozható 
összefüggésbe. (3097/2021. (III. 22.) ABH, [31])
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3234/2021. (VI. 4.) ABH

• A 200%-os mértékű adóbírság is csökkenthető vagy 
mellőzhető?

• Az alkotmányos követelmény funkciója nem a hatályos jog 
lerontása, hanem az, hogy annak mindenkori szakjogi 
értelmezését és alkalmazását olyan tartományban tartsa, 
amely összhangban áll az Alaptörvénnyel. Ezért arra a 
kérdésre, amely felvetette az ügy érdemét befolyásoló 
alaptörvény ellenesség kételyét, azt a választ kellett adni, 
hogy az észszerű határidőn belüli ügyintézéshez való jogból 
levezetett alkotmányos követelmény hatókörét az alkalmazott 
szabályok keretek közé szorítják. Ezek pedig az indítványozó 
ügyében kizárták az emelt (200%) mértékű adóbírság akár 
kérelemre, akár hivatalból történő mérséklését még akkor is, 
amikor az ügyintézésre nyitva álló törvényi határidőt 
mulasztotta el az adóhatóság (3234/2021. (VI. 4.) ABH, [76])

III. Összegzés

• Nem az adóeljárási törvények határozzák meg az 
Alaptörvény tartalmát

• Az adóügyek alapjogi megítélése specializálódott
• Meg kell különböztetni, hogy az eljárás egésze vagy 

egy részjogosítvány sérelme merült-e fel
• A bevezetőben feltett kérdésekre a válasz: határozat 

hozható, abban adóhiány és késedelmi pótlék 
megállapítható, a nem emelt összegű adóbírság 
hivatalból csökkenthető

• A mulasztási bírság határidőn túli kiszabását még 
nem vizsgálta az AB
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Köszönöm a figyelmet!
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