
Adó 2014: a jogalkotó segíteni akart a NAV -nak, de jól kiszúrt vele! (2013.12.11) 

A 2014-es adócsomagnak van egy kedvező mellékhatása a végrehajtási eljárás alatt 

lévőkre, ha az adótartozás érvényesítése érdekében az adóhatóság polgári peres 

eljárást is indított. Ez esetben a végrehajtás szünetel a polgári peres eljárás jogerős 

befejezéséig. 

Nagyot hibázik az, aki az adó különszámokra (HVG, Adókódex) támaszkodva ismeri 

meg a 2014-es adóváltozásokat. Még meg sem száradt a tinta a 2014-es 

adójogszabályokon, az adókülönszámok szerkesztésében közreműködő 

„szakemberek” máris meghamisítják a törvény szövegét. 2014. január 1-től ugyanis az 

Art. 164.§ -sa (4) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki: 

(A végrehajtási eljárás szünetel, ha)  

g) az adótartozás érvényesítése érdekében az adóhatóság polgári peres eljárást 

kezdeményezett, a peres eljárás jogerős befejezéséig.” 

Mit jelent ez a gyakorlatban? Az adózók gyakran – nem alaptalanul, nem bízva az 

adóhatóság jogkövető magatartásában – már az ellenőrzési eljárás megindítása után 

megpróbálják részben vagyontalanítani magukat. Például gyermeküknek 

ajándékozzák a nevükön lévő ingatlant. Ilyen esetekben a jogerős adóhatósági 

határozat után a NAV gyakran kezdeményez polgári peres eljárást az ajándékozási 

szerződés érvénytelenségének kimondása céljából. Ilyen esetekben, ha elhúzódik az 

adótartozás érvényesítése céljából kezdeményezett polgári peres eljárás, az gyakran 

azt eredményezte, hogy időközben elévült az adótartozás végrehajtáshoz való jog. 

Ennek megakadályozására került be most az Adózás rendjéről szóló törvénybe az 

idézet g) pont. Ennek a jogszabályváltozásnak azonban van egy a NAV által nem várt 

mellékhatása. Azoknál, akiknél végrehajtási eljárás van folyamatban, január 1-től az 

adóhatóságnak szüneteltetni kell a végrehajtást. Például a magánszemélynél 

vagyonosodási vizsgálat során megállapított adótartozás végrehajtása mellett a NAV 

polgári peres eljárást is kezdeményezett, akkor a fizetési letiltásokat, inkasszókat, 

árveréseket, egyéb végrehajtási cselekményeket is szüneteltetni kell. 

Valamit megsejtettek a NAV -os és NGM -es hivatalnokok, mert mind a HVG, mind az 

Adókódex különszámokban tévesen idézik a törvény szövegét. 

HVG adó 2014, 50.oldal: „Szünetel a végrehajtási eljárás az adótartozások 

érvényesítése érdekében harmadik személyekkel szemben indított polgári peres 

eljárás lefolytatása alatt. A szünetelés időtartama alatt végrehajtás nem 

foganatosítható.” 



A törvény szövegében ugyanis nem szerepel a „harmadik személyekkel szemben” 

kitétel. A magyarázatot az Adókódex 2014, 287. oldalán találjuk meg. Itt a 8.10 pont 

vélhetően a jogalkotói szándékot írja le: „Az adóhatóságok egyik, az adótartozások 

érvényesítésére szolgáló eszköze az adótartozásért felelős harmadik személyekkel 

szembeni indított például gazdasági társaságról szóló törvény alapján korlátozott 

felelősségű tulajdonos korlátlan felelősségének megállapítására, vagy felszámolás 

esetén a volt vezető tisztségviselő felelősségének megállapítására és marasztalására 

irányuló polgári per.” 

Majd ezt követően a HVG adókülönszámban megjelent indoklás ismétlődik meg. 

Lehet, hogy ez volt a jogalkotói szándék, de tény, hogy a jogszabály szövegébe nem 

került be a „harmadik személyek” kitétel. Ezt azt jelenti, hogy mindazok a 

magánszemélyek, akikkel szemben végrehajtási eljárás mellett a NAV polgári peres 

eljárást is kezdeményezett, azoknál 2014. január 1-től szüneteltetni kell a 

végrehajtást. Abban ne reménykedjünk, hogy a NAV ezt „önként, dalolva” megteszi. 

Ezért akiknél ilyen eljárás van folyamatban, már most „emlékeztessék” a NAV -ot arra, 

hogy haladéktalanul intézkedjen a végrehajtás január 1-től való szüneteltetése iránt. 

Korábban is jogszabály módosításra volt szükség ahhoz, hogy az adóhatóság 

megértse, mit is jelent a végrehajtás szünetelése. A NAV ugyanis önkényesen úgy 

értelmezte a szünetelést, hogy újabb végrehajtási cselekményt nem foganatosíthat, 

de a már elvégzett végrehajtási cselekményt nem érinti a szünetelés. A jogalkotó az 

Art. 160.§ (7) bekezdésében a gyengébbek számára is elmagyarázta, mit jelent a 

szünetelés. Ez olyan, mint amikor a videón megnyomjuk a „pillanat-állj” gombot: a 

műsornak egy időre vége.  
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