
T Á J É K O Z T A T Ó ! 

 

TISZTELT ADÓALANYOK! 

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi 

készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 33.§ (4) bekezdése alapján a 2020. április 22 – 

2020. szeptember 30.-a között adóalany az esedékessé váló helyi iparűzési adóbevallás 

benyújtási kötelezettséget és ezzel egyidejűleg teljesítendő adófizetési kötelezettséget, 

valamint a következő adóelőleg fizetési időszakra szóló adóelőleg bevallási-benyújtási 

kötelezettséget 2020. szeptember 30-ig teljesítheti. 

Tekintettel a fenti jogszabályi előírás által nyújtott lehetőségre, amennyiben Adózó a 2019. 

évi bevallási kötelezettségének még nem tett eleget számlaegyenlege a  

2019.évi leszámolási különbözetét,  

a 2020. szeptember 15.-ei, illetve  

a 2021. március 15.-én esedékes adóelőleg fizetési különbözetét még nem tartalmazza.  

Ebben az esetben a fenti kormányrendelet (5) bekezdése az irányadó, amely kimondja, hogy 

az adóalany 2020. szeptember 15.-ei adóelőleg címén a 2020. 03. 15.-ére megállapított 

adóelőleggel megegyező összegben tesz eleget fizetési kötelezettségének.  

A 2019. évi helyi iparűzési bevallás alapján fizetendő eredetileg 2020.05.31.-én esedékes 

leszámolási különbözet befizetési határideje: 2020. szeptember 30. 

Mátészalka Város Önkormányzata E-önkormányzati portálon keresztül biztosítja ügyfeleik 

számára az elektronikus ügyintézéshez szükséges szolgáltatásokat. 

Az E-önkormányzat portál elérhető az alábbi címek bármelyikén, 

 https://eonkormanyzat.gov.hu 

 https://e-onkormanyzat.gov.hu 

 https://ohp.asp.lgov.hu 

illetve az Mátészalka Város Önkormányzat honlapján található 

https://mateszalka.hu/hivatal/elektronikus-ugyintezes oldalon. 

https://eonkormanyzat.gov.hu/
https://e-onkormanyzat.gov.hu/
https://ohp.asp.lgov.hu/
https://mateszalka.hu/hivatal/elektronikus-ugyintezes


A portálra nem kell regisztrálnia. Első látogatáskor, a BEJELENTKEZÉS gomb 

megnyomásával, KAÜ-azonosítás (ügyfélkapus bejelentkezés) és az Általános Szolgáltatási 

Feltételek (ÁSZF) elfogadása után, a településválasztást követően a felületen a következő 

portál szolgáltatások közül választhat: 

 Ügyindítás 

 Adóegyenleg-lekérdezés 

 Ügykövetés 

 Adóbevallási információk 

 Adók, díjak, illetékek befizetése 

A szolgáltatások használatával kapcsolatban bővebb információt nyújtanak a Mátészalka.hu 

oldalon/ hivatal/ elektronikus ügyintézés menüpont alatt található dokumentumok. 

 
Ügyfélfogadás helye: 4700 Mátészalka, Hősök tere 9.  
 
Ügyfélfogadási idő:  Hétfő   7 30 - 16 00 
      Szerda:  7 30 - 12 00 
      Csütörtök:  7 30 - 17 00 
 
 
Fsz. 5. ajtó  
Helyi iparűzési adó   Pócsi Sándor csoportvezető    44/ 501-336 
Helyi iparűzési adó   Bálintné Szűcs Emese főtanácsos  44/ 501-392 
Köztartozás, talajterhelési díj  Kárpáti Árpádné vezető-főtanácsos  44/ 501-337 
 
Fsz. 6. ajtó 
Magánszemélyek kommunális  
adója     Feketéné Szobonya Kinga főtanácsos  44/501-335 
 
Magánszemélyek,  
társaságok gépjármű adója  
Könyvelés:    Földvári Mónika főtanácsos    44/501-318 
  

 

 

 

 


