
 

Tájékoztató a személyes adatoknak az önkormányzati adóhatósági 

ügyintézés során történő kezeléséről 

 
1. Az adatkezelés célja:  Az adatkezelés célja Kecskemét Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatalának az önkormányzati adóhatósági 

ügyintézés során a hatáskörébe tartozó adók, adók módjára 

behajtandó köztartozások nyilvántartása, könyvelése, ellenőrzése, 

behajtása, végrehajtása, az ezzel kapcsolatos fizetési könnyítések, 

mentességi kérelmek elbírálása, egyes ingatlanok értékbecslése 

2. A kezelt adatok köre:  Az adózó természetes személyazonosító adatai (4T), mint 

családi és utóneve, születési családi és utóneve, 

születési helye, 

születési ideje és 

anyja születési családi és utóneve, 

valamint lakóhelye, 

levelezési címe, 

adóazonosító jele,  

telefonszáma, e-mail címe 

   Ezentúl tevékenységenként: 

 

1. Építményadó tulajdonjogi, vagyoni értékű jogi 

minőség, tulajdoni (jogosultsági) 

hányad, az építmény címe, 

helyrajzi száma, Kecskemét 

Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének 

az építményadóról szóló 

52/2003. (XII.1.) önkormányzati 

rendelet 4. §-a alapján az 

adómentesség jogalapjául 

szolgáló személyes adatok 

2. Gépjárműadó tulajdonosi, üzembentartói 

jogviszony, a gépjármű fajtája, 

gyártmánya, típusa, rendszáma, 

alvázszáma, környezetvédelmi 

osztály, teljesítmény és tömeg-

adatai, gyártási éve, forgalomba 

helyezés, forgalomból kivonás 

3. Gépjárműadó 

mentesség 

tulajdonosi, üzembentartói 

jogviszony, a gépjármű fajtája, 

gyártmánya, típusa, rendszáma, 

alvázszáma, környezetvédelmi 

osztály, teljesítményadata, 

gyártási éve, forgalomba 

helyezés, forgalomból kivonás, 



súlyos mozgáskorlátozottság 

vagy egyéb fogyatékosság ténye 

4.  Helyi iparűzési adó az adó összegének 

megállapításához szükséges 

számadatok 

5. Idegenforgalmi adó a szálláshely címe, az adó 

kiszámításához szükséges 

számadatok, a helyi adókról 

szóló 1990. évi C. törvény 31.§-a 

alapján az adómentesség 

jogalapjául szolgáló személyes 

adatok. 

6. Desztilláló 

berendezések 

nyilvántartása 

a magánfőző berendezés szerzési 

ideje, jogcíme, űrtartalma, 

tárolásának, használatának helye, 

több tulajdonos esetén a 

tulajdonostárs természetes 

személyazonosító adatai, 

lakóhely, székhely, levelezési 

cím, adóazonosító jel, adószám, 

telefonszám, e-mail cím, 

tulajdoni hányad 

7. Talajterhelési díj a díjfizetéssel érintett ingatlan 

címe, ha a kibocsátó és a 

tulajdonos eltér a tulajdonos 

természetes személyazonosító 

adatai és levelezési címe, a díj 

kiszámításának adatai 

8.  Termőföld 

bérbeadásának 

adója 

a tulajdonos neve, székhelye, 

lakóhelye, a termőföld helye, 

helyrajzi száma, területe, a 

jövedelemadó kiszámításának 

adatai 

9.  Adókönyvelés Számlaszám 

10. Adóellenőrzés tulajdonjogi, vagyoni értékű jogi 

minőség, tulajdoni (jogosultsági) 

hányad, az építmény címe, 

helyrajzi száma, az adó 

összegének megállapításához 

szükséges számadatok, a 

szálláshely címe, a magánfőző 

berendezés szerzési ideje, 

jogcíme, űrtartalma, tárolásának, 

használatának helye, több 

tulajdonos esetén a 

tulajdonostárs természetes 

személyazonosító adatai, 

lakóhely, székhely, levelezési 



cím, adóazonosító jel, adószám, 

tulajdoni hányad 

11. Tartozások 

behajtása 

hátralék adatok, bankszámla 

adatok, munkahelyi adatok, 

gépjármű adatok, ingatlan adatok 

12. Adó- és 

értékbizonyítványok 

kiállítása 

az ingatlan(ok) adatai 

13. Fizetési 

könnyítések, 

adómérséklési 

ügyek 

élet- és lakhatási körülmények, 

vagyoni, jövedelmi viszonyok, 

egészségügyi, szociális helyzet 

 

  

3. Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi 

rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés e) pontja 

és az egészségügyi adatok esetén a GDPR 9. cikk (2) bekezdés b) 

pontja alapján az önkormányzati adóhatóságra mint adatkezelőre 

ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlása érdekében 

szükséges, tekintettel az alábbi jogszabályokra: 

- az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 123.§,  

valamint 

1. Építményadó, helyi 

iparűzési adó, 

idegenforgalmi adó 

esetén 

- a helyi adókról szóló 1990. évi 

C. törvény 9.§ (1) bekezdése 

 

2. Gépjárműadó, 

gépjárműadó 

mentesség esetén 

- a gépjárműadóról szóló 1991. 

évi LXXXII. törvény 19/C.§ 

(2) bekezdése 

 

3. Desztilláló 

berendezések 

nyilvántartása 

- a jövedéki adóról szóló 2016. 

évi LXVIII. törvény 5.§ (2) 

bekezdése 

 

4. Talajterhelési díj 

esetén 

- a környezetterhelési díjról 

szóló 2003. évi LXXXIX. 

törvény 21/A.§ (3) bekezdése 

 

5. Tartozások 

behajtása 

- az adóhatóság által 

foganatosítandó végrehajtási 

eljárásokról szóló 2017. évi 

CLIII. törvény 1.§ 

6.  Termőföld 

bérbeadásának 

adója 

- a személyi jövedelemadóról 

szóló 1995. évi CXVII. 

törvény 73.§ (1) bekezdése 

 

7. Adó- és 

értékbizonyítványok 

kiállítása 

- az illetékekről szóló 1990. évi 

XCIII. törvény 101.§  

 
 



4. A kezelt személyes 

adatok forrása:  

Ügyfél által megadott, valamint 

 

1. Helyi iparűzési adó, 

esetén 

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal  

 

2. Gépjárműadó, 

gépjárműadó 

mentesség esetén 

- Belügyminisztérium, 

kormányhivatal 

(okmányirodák, 

orvosszakértői szerv) 

 

3. Adókönyvelésnél - OTP Bank Nyrt. vagy Magyar 

Posta Zrt.  

 

4. Talajterhelési díj 

esetén 

- a Bácsvíz Zrt.  

5.  Tartozások 

behajtása 

- A Hivatal által használt adó 

szakrendszer, Nemzeti 

Egészségbiztosítási 

Alapkezelő, Integrált Portál-

alapú rendszer, Földhivatali 

Takarnet rendszer, 

pénzintézetek, más 

adóhatóságok 

6. Adó- és 

értékbizonyítványok 

kiállítása 

- hagyatéki ügyintézők, 

bírósági végrehajtók, 

gyámhatóságok 
 

5. A személyes adatok 

címzettjei (aki, vagy amely 

szervezet részére a bejelentés 

továbbításra kerül): 

Az adóhatóság a megadott adatokat nem továbbítja, kivéve:  

1. Gépjárműadó-

mentesség 

- Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal  

 

2. Desztilláló 

berendezések 

nyilvántartása 

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal  

 

 

6. Az adatok megőrzése: Az adatokat tartalmazó iratot az önkormányzati adóhatóság a 

közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi 

követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az 

önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról 

szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendelet alapján az adókötelezettség 

megszűnését követő 10 évig, a behajtási ügyeknél szintén 10 évig, 

adó- és értékbizonyítvány kiállításánál 8 évig - kezeli.  

 Ezt követően a köziratokról, a közlevéltárakról és a 

magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény, 

illetve a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános 

követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet. 

szerint levéltárba adandó iratokban foglalt adatok kivételével az 

önkormányzati adóhatósági az adatot törli (iratokat selejtezi), 

illetve a levéltárba adással a személyes adatok kezelése az 

önkormányzati adóhatóságnál megszűnik. 



7. Egyéb információk: Az adatkezelés további részleteiről személyesen a Polgármesteri 

Hivatal székhelyén (6000 Kecskemét, Kossuth tér. 1.) vagy az 

Önkormányzat honlapján az Adatvédelem menüpont alatt 

található általános adatkezelési tájékoztatóból tájékozódhat. 

 

Kecskemét, 2022. szeptember 7. 

http://kecskemet.hu/doc/adatk_taj.pdf

