
Tisztelt Adózó! 

 

Örömmel tájékoztatjuk, hogy Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági 

Főosztály Adóirodája kialakította az elektronikus adóügyintézés következő lépcsőfokát. 

A bevallások elektronikus úton történő benyújtásának lehetőségén túlmenően lekérdezhetőek a 

hatóság által nyilvántartott adózói adatok, a feldolgozott adóbevallások és az aktuális 

számlaegyenlegek egyaránt. 

Az adózók (illetve képviselőik) Ügyfélkapun keresztül történő regisztrációt követően, helyi adó 

(építményadó, helyi iparűzési adó, telekadó, idegenforgalmi adó) valamint gépjárműadó, 

talajterhelési díj és adók módjára behajtandó köztartozások befizetéseikről, egyenlegükről, kivetési 

adataikról (pl.: építményadó bevallás adatai) naprakész információt kaphatnak. 

További kényelmi funkció, hogy lehetőség nyílik otthonról- postai sorban állás kellemetlenségeitől 

megszabadulva – internetes bankkártyás fizetéssel rendezni a fennálló adófizetési 

kötelezettségeket. A fizetés ügymenete megegyezik egy web shopos vásárlás ügymenetével, 

biztonságos, gyors és ugyanúgy ingyenes az ügyfélnek, mint a postai csekkbefizetés.  

Bízunk benne, hogy legújabb szolgáltatásunk felkeltette érdeklődését, és igénybe veszi eAdó 

rendszerünket. 

Kérjük, az új szolgáltatással kapcsolatosan segítse munkánkat! Bármilyen észrevétele, javaslata van, 

azt az alábbi e-mail címen jelezze számunkra: 

E-mail: adoiroda@pmhiv.szekesfehervar.hu 

 

Internetes adóadat (eAdó) lekérdező rendszer 

 

A program magánszemélyek és vállalkozások számára egyaránt biztosít adózási információk 

tekintetében hozzáférési lehetőséget. 

A program a naprakész számfejtési adatok – adózói adatok, feldolgozott adóbevallások, 

számlaegyenlegek – megjelenítése mellett az Adózási naptárt, Pótlékszámítási kalkulátort és a 

Beszedési számlaszámokat is tartalmazza. 

Az Adózási naptár, a Pótlékszámítás, és a Beszedési számlaszámok bejelentkezés nélkül is 

megtekinthetőek. 

Az egyedi adózói adatok lekérdezését a Kormányzati Portálon (www.magyarorszag.hu) elérhető 

Ügyfélkapu regisztrációval rendelkező személyek tehetik meg. 

 

A programba, Ügyfélkapu regisztrációval rendelkező magányszemélyek, vállalkozások törvényes 

képviselői, illetve meghatalmazottjai tudnak bejelentkezni a www.szekesfehervar.eado.hu oldalon. 

(Ajánlott böngésző: Firefox, Opera, Chrome, Safari.) 



Bejelentkezés 

A bejelentkezés gomb átirányít a magyarorszag.hu oldalra, ahol be 

Sikeres bejelentkezést követően az oldal visszairányít az E

el kell végezni a viszontazonosítást (név, születési hely és idő, anyja neve megadása).

A bejelentkezés gomb átirányít a magyarorszag.hu oldalra, ahol be kell jelentkezni az ügyfélkapun.

Sikeres bejelentkezést követően az oldal visszairányít az E-adó rendszerbe, ahol első bejelentkezéskor 

el kell végezni a viszontazonosítást (név, születési hely és idő, anyja neve megadása).

 

kell jelentkezni az ügyfélkapun. 

 

adó rendszerbe, ahol első bejelentkezéskor 

el kell végezni a viszontazonosítást (név, születési hely és idő, anyja neve megadása). 

 



Amennyiben a megadott adatok

adatokkal, úgy a rendszer figyelmeztető ablakot ad vissza:

Sikeres viszont azonosítás után az

rendszer [Elektronikus számlaegyenleg]

Amennyiben a korábbi lekérdező rendszerbe érvényes meghatalmazása volt rögzítve, úgy sikeres 

bejelentkezést követően az automatikusan áttöltésre kerül. Ha a rendszernek nem sikerül az adatok 

áttöltése, akkor kérjük, jelezze azt az 

A [Meghatalmazások] oldalon elkészíthetőek a program használatához szükséges 

meghatalmazás/bejelentkezés nyomtatványok. Új meghatalmazás/bejelentkezés rögzítésekor a 

meghatalmazás típusának kiválasztását l

A meghatalmazás típusától függően a rendszer különböző mezők kitöltését kéri. Az adatok 

megadását követően azok a 

a [Meghatalmazások] táblázatában, státusza még üres. A 

[Véglegesítés/Generálás]-ra kattintva véglegesíthető a meghatalmazás. Ezután az adatok már nem 

módosíthatóak, és a rögzített adatok alapján a rendszer elkészíti a meghatalmazás nyomtatványt.

Amennyiben a meghatalmazás 

vagy egyéni vállalkozó saját nevében készíti a meghatalmazást), úgy a meghatalmazás státusza

[Feldolgozás alatt]-ra vált. Amikor az adóiroda feldolgozta a kérvényt, akkor a státusz

vált, és az adatok elérhetőek a programban

rendszer.  

Amennyiben a meghatalmazást személyesen, vagy postai úton kell eljuttatni az adóirodának, úgy a 

meghatalmazás státusza [Postai beérkezésre vár]

utolsó oszlopában található [Megtekintés/Ny

követően el kell juttatni az adóirodára.

A meghatalmazások visszavonhatóak a kiválasztott meghatalmazás részlet

[Visszavonás] funkció segítségével. Ekkor a meghatalmazás státusza

[Adózó adatai], a [Bevallások]

választható ki az adott adózó. 

Amennyiben a megadott adatok nem egyeznek meg az ügyfélkapu regisztrációkor megadott 

adatokkal, úgy a rendszer figyelmeztető ablakot ad vissza: 

Sikeres viszont azonosítás után az [Elérhető szolgáltatások] menüpont alatt (bal oldalon) érhető el a 

számlaegyenleg] néven. 

Amennyiben a korábbi lekérdező rendszerbe érvényes meghatalmazása volt rögzítve, úgy sikeres 

bejelentkezést követően az automatikusan áttöltésre kerül. Ha a rendszernek nem sikerül az adatok 

áttöltése, akkor kérjük, jelezze azt az adóirodának a honlapunkon található elérhetőségeken.

oldalon elkészíthetőek a program használatához szükséges 

meghatalmazás/bejelentkezés nyomtatványok. Új meghatalmazás/bejelentkezés rögzítésekor a 

meghatalmazás típusának kiválasztását lenyíló ablak segíti. 

A meghatalmazás típusától függően a rendszer különböző mezők kitöltését kéri. Az adatok 

-re kattintva menthetőek el.  Ekkor a meghatalmazás megjelenik 

táblázatában, státusza még üres. A táblázat utolsó oszlopában a 

ra kattintva véglegesíthető a meghatalmazás. Ezután az adatok már nem 

módosíthatóak, és a rögzített adatok alapján a rendszer elkészíti a meghatalmazás nyomtatványt.

Amennyiben a meghatalmazás elektronikus úton eljuttatható a hivatalhoz (adózó magánszemély 

vagy egyéni vállalkozó saját nevében készíti a meghatalmazást), úgy a meghatalmazás státusza

ra vált. Amikor az adóiroda feldolgozta a kérvényt, akkor a státusz

vált, és az adatok elérhetőek a programban a következő naptól. Erről e-mailben értesítést küld a 

Amennyiben a meghatalmazást személyesen, vagy postai úton kell eljuttatni az adóirodának, úgy a 

[Postai beérkezésre vár]-ra vált. A kérvényt a [Meghatalmazások] táblázat 

Megtekintés/Nyomtatás]-ra kattintva ki kell nyomtatni, és aláírást 

követően el kell juttatni az adóirodára. 

A meghatalmazások visszavonhatóak a kiválasztott meghatalmazás részlet

funkció segítségével. Ekkor a meghatalmazás státusza [Érvénytelen]

[Bevallások] és a [Számlaegyenlegek] oldalakon a lenyíló listában már nem 

nem egyeznek meg az ügyfélkapu regisztrációkor megadott 

 

menüpont alatt (bal oldalon) érhető el a 

Amennyiben a korábbi lekérdező rendszerbe érvényes meghatalmazása volt rögzítve, úgy sikeres 

bejelentkezést követően az automatikusan áttöltésre kerül. Ha a rendszernek nem sikerül az adatok 

óirodának a honlapunkon található elérhetőségeken. 

oldalon elkészíthetőek a program használatához szükséges 

meghatalmazás/bejelentkezés nyomtatványok. Új meghatalmazás/bejelentkezés rögzítésekor a 

 

A meghatalmazás típusától függően a rendszer különböző mezők kitöltését kéri. Az adatok 

re kattintva menthetőek el.  Ekkor a meghatalmazás megjelenik 

táblázat utolsó oszlopában a 

ra kattintva véglegesíthető a meghatalmazás. Ezután az adatok már nem 

módosíthatóak, és a rögzített adatok alapján a rendszer elkészíti a meghatalmazás nyomtatványt. 

elektronikus úton eljuttatható a hivatalhoz (adózó magánszemély 

vagy egyéni vállalkozó saját nevében készíti a meghatalmazást), úgy a meghatalmazás státusza 

ra vált. Amikor az adóiroda feldolgozta a kérvényt, akkor a státusz [Érvényes]-ra 

mailben értesítést küld a 

Amennyiben a meghatalmazást személyesen, vagy postai úton kell eljuttatni az adóirodának, úgy a 

ra vált. A kérvényt a [Meghatalmazások] táblázat 

ra kattintva ki kell nyomtatni, és aláírást 

A meghatalmazások visszavonhatóak a kiválasztott meghatalmazás részleteinél található 

[Érvénytelen]-re vált át, és az 

oldalakon a lenyíló listában már nem 



Fontos! A bevallások elektronikus úton történő beküldésére szolgáló meghatalmazás, nem jogosít 

fel az e-Adó rendszerbe történő belépésre!

 

[Adózó adatai], [Bevallások] és [Számlaegyenlegek]

Ezeken az oldalakon az adóprogram által szolgáltatott adatok kerülnek 

meghatalmazás esetén az adózó egy lenyíló listából választható ki az adatok megtekintéséhez.

 

 

A Pótlékszámító kalkulátor, ahol a hátralék számítás kezdő és befejező dátumának, a hátralék 

pontos összegének megadásával kiszámítható a 

 

Az Adózási naptár-ban megtekinthető, minden adózási szempontból fontos dátum, adónem és 

jogcím meghatározással együtt, míg a

Önkormányzat adóbeszedési számlaszámai.

 

Az Adózói adatok részben a program a személyes adatokat (név, cím), azonosítási adatokat 

(mutatószám, adószám, adóazonosító jel, befizető azonosító), cégadatokat (cégjegyzékszám, KSH 

jel, TEÁOR szám, telephely, üzleti év kezdő dátuma) és az adózó bankszámlaszámait jeleníti

 

A Bevallások oldalon adónemenként kerülnek megjelenítésre a megküldött, feldolgozott 

adóbevallások, valamint a kivetési iratok.

 

A Számlaegyenlegeknél megtekinthetőek a számlákhoz tartozó előírások és befizetések összesített 

adatai. A program piros színnel jelzi a hátralékos számlákat, zöld színnel pedig azokat, amelyek 

egyenlege 0, vagy a számla túlfizetést mutat.

ok elektronikus úton történő beküldésére szolgáló meghatalmazás, nem jogosít 

Adó rendszerbe történő belépésre! 

[Számlaegyenlegek] 

Ezeken az oldalakon az adóprogram által szolgáltatott adatok kerülnek megjelenítésre. Több 

meghatalmazás esetén az adózó egy lenyíló listából választható ki az adatok megtekintéséhez.

, ahol a hátralék számítás kezdő és befejező dátumának, a hátralék 

pontos összegének megadásával kiszámítható a pótlék összege. 

 

ban megtekinthető, minden adózási szempontból fontos dátum, adónem és 

jogcím meghatározással együtt, míg a Számlaszámok oldalon megjelenítésre kerülnek a

adóbeszedési számlaszámai. 

részben a program a személyes adatokat (név, cím), azonosítási adatokat 

(mutatószám, adószám, adóazonosító jel, befizető azonosító), cégadatokat (cégjegyzékszám, KSH 

jel, TEÁOR szám, telephely, üzleti év kezdő dátuma) és az adózó bankszámlaszámait jeleníti

oldalon adónemenként kerülnek megjelenítésre a megküldött, feldolgozott 

adóbevallások, valamint a kivetési iratok. 

nél megtekinthetőek a számlákhoz tartozó előírások és befizetések összesített 

színnel jelzi a hátralékos számlákat, zöld színnel pedig azokat, amelyek 

egyenlege 0, vagy a számla túlfizetést mutat. 

ok elektronikus úton történő beküldésére szolgáló meghatalmazás, nem jogosít 

megjelenítésre. Több 

meghatalmazás esetén az adózó egy lenyíló listából választható ki az adatok megtekintéséhez. 

 

, ahol a hátralék számítás kezdő és befejező dátumának, a hátralék 

 

ban megtekinthető, minden adózási szempontból fontos dátum, adónem és 

oldalon megjelenítésre kerülnek az 

részben a program a személyes adatokat (név, cím), azonosítási adatokat 

(mutatószám, adószám, adóazonosító jel, befizető azonosító), cégadatokat (cégjegyzékszám, KSH 

jel, TEÁOR szám, telephely, üzleti év kezdő dátuma) és az adózó bankszámlaszámait jeleníti meg. 

oldalon adónemenként kerülnek megjelenítésre a megküldött, feldolgozott 

nél megtekinthetőek a számlákhoz tartozó előírások és befizetések összesített 

színnel jelzi a hátralékos számlákat, zöld színnel pedig azokat, amelyek 



 

A számlaegyenlegek lekérdezésekor

rendezésére. Azonnal, erről a felületről indítható

 

 

gyenlegek lekérdezésekor Adózónak lehetősége van adófizetési kötelezettségeinek 

rendezésére. Azonnal, erről a felületről indítható a bankkártyás befizetés. 

Székesfehérvár

Polgármesteri Hivatala

         

 

Adózónak lehetősége van adófizetési kötelezettségeinek 

 

 

 

 

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala 

Hatósági Főosztály 

  Adóiroda  


