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Eljáró hatóság: 

9. § (1) Gépjárműadóügyben az önkormányzati adóhatóság jár el első fokon. 

Az adóztatási feladatokat - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - az adóalany hatósági nyilvántartás 

címadat rovatába bejegyzett lakcíme, székhelye vagy telephelye szerint illetékes települési 

önkormányzati adóhatóság látja el. 

Ha a nyilvántartásban a lakcím, a székhely vagy a telephely megváltozik, az adóztatási feladatok 

ellátására a változást követő év első napjától az új lakcím, székhely vagy telephely szerint illetékes 

adóhatóság jogosult. 

Gépjármű tulajdonátruházása esetén, ha a tulajdonváltozással érintett felek egyike sem tesz eleget a 

külön jogszabály által meghatározott bejelentési kötelezettségének, akkor a tulajdonváltozás 

bejelentése évének utolsó napjáig az alábbi, 2. § (1) bekezdése szerinti tulajdonos nyilvántartásba 

bejegyzett lakcíme, székhelye vagy telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság az illetékes a 

tulajdonváltozással érintett gépjármű adóztatására. 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt változások esetén a változást követő év első napjától esedékes adót kell 

az új cím szerint illetékes adóhatóságnál megfizetni. 

(3) Az adóztatási feladatokat az „E” és „P” betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjármű 

esetében a gépjárműre kiadott ideiglenes forgalomban tartási engedélyben, illetve ideiglenes forgalmi 

engedélyben megjelölt lakóhely, székhely (ideértve a fióktelepet is) szerint illetékes adóhatóság látja 

el. 

Hatósági adómegállapítás (adat)bejelentés, bevallás, adatszolgáltatás alapján (Art. 141. §)] 

Az önkormányzati adóhatóság kivetéssel állapítja meg a belföldi gépjárművek adóját. 
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Az adómegállapítás alapjául szolgáló nyilvántartás: 

Az önkormányzati adóhatóság a közúti közlekedési nyilvántartási szerv - a köznyelvben: okmányiroda 

- adatszolgáltatása (Art. 87. §) alapján állapítja meg a gépjárműadót. 

A közúti közlekedési nyilvántartási szerv a járműnyilvántartásából a január 1-jei állapotnak 

megfelelő adatokat január 31. napjáig közli a gépjárműadó kivetésére illetékes önkormányzati 

adóhatósággal a következő tartalommal: 

a) a gépjármű rendszáma, alvázszáma, személygépjármű saját tömege, tehergépjármű saját tömege és 

megengedett együttes tömege, 

b) a gépjármű üzembentartójának, annak hiányában tulajdonosának neve, valamint lakcíme, székhelye 

vagy telephelye, továbbá természetes személy adózó esetén természetes azonosító adatai, nem 

természetes személy adózó esetén cégjegyzékszáma, 

c) gépjármű forgalomba helyezésének, forgalomból való kivonásának időpontja, valamint a kivonás 

oka, 

d) az üzembentartó személyében bekövetkezett változás, a tulajdonváltozás időpontja, 

e) a gépjármű környezetvédelmi osztályba sorolása, 

f) a gépjárműadóról szóló törvény szerinti személygépkocsi, motorkerékpár teljesítménye 

(kilowattban, ennek hiányában lóerőben meghatározva), gyártási éve, 

g) a tehergépjármű, az autóbusz légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerének (útkímélő 

tengely) tényét. 

(2) A közúti közlekedési nyilvántartási szerv, a polgárok személyi adatainak és lakcímének 

nyilvántartását kezelő szerv a járműnyilvántartásból, valamint a polgárok személyi adatainak és 

lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerinti nyilvántartásból 

a) minden hónap 20. napjáig az előző hónap utolsó napja szerinti állapotnak megfelelő, az előző 

adatszolgáltatási időszakhoz képest bekövetkezett adókötelezettséget érintő változásokat (így 

különösen gépjármű forgalomba helyezése, forgalomból való kivonása, átalakítása, 

teljesítményadatának, illetve környezetvédelmi osztályba sorolásának módosulása), 

b) január 20. napjáig a tárgyévet megelőző évben bekövetkezett tulajdonosváltozásról szóló, régi 

tulajdonos által teljesített változásbejelentést 

az (1) bekezdés szerinti adattartalommal közli a gépjárműadó kivetésére illetékes 

önkormányzati adóhatósággal. 

(3) Az első fokon eljáró közlekedési igazgatási hatóság által a jármű tulajdonjogának, üzemben tartói 

jogának bejegyzésére, ezek valamelyikének változására irányuló eljárás során a közlekedési igazgatási 

ügymenetet támogató informatikai rendszerben rögzített, az adózó által bemutatott, a gépjármű és 

pótkocsi vagyonszerzési illetékének megfizetését igazoló készpénz-átutalási megbízás azonosító 

számát, gyártójának kódját, valamint a befizetett illeték összegét a közúti közlekedési nyilvántartást 

vezető szerv útján, továbbá a közúti közlekedési nyilvántartást vezető szerv a közúti közlekedési 

nyilvántartásról szóló törvényben szereplő adatok közül a gépjármű és pótkocsi vagyonszerzési 

illetéke teljesítésének ellenőrzéséhez szükséges adatokat (a jármű fajtáját, gyártmányát, típusát, 

kategóriáját, forgalmi rendszámát, hengerűrtartalmát, kamratérfogatát, teljesítményét, össztömegét, 

gyártási évét, a járműtulajdonos, üzemben tartói jog jogosítottja azonosító adatait, lakcímét, 

székhelyét, adóazonosító számát) elektronikus úton továbbítja az állami adó- és vámhatóságnak. 

Illeték: 

Illetékmentes az adó és járulék ügyben a helyi adóhatóságnál kezdeményezett elsőfokú eljárás - kivéve 

az adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránt kezdeményezett eljárást. 
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Adó megfizetésének határideje: 

Az adózó - az évközi adókötelezettség keletkezésének (változásának) kivételével - az adót a naptári 

évben félévente, két egyenlő részletben - végrehajtható okirat alapján - március hónap tizenötödik 

napjáig, valamint szeptember hónap tizenötödik napjáig fizeti meg. 

Az adó alanya 

2. § (1) Az adó alanya - a (2)-(4), illetve a (6) bekezdésben foglalt kivétellel - az a személy, aki/amely a közúti 

közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény alapján vezetett járműnyilvántartásban 

(a továbbiakban: hatósági nyilvántartás) az év első napján üzemben tartóként, ennek hiányában 

tulajdonosként (a továbbiakban együtt e § alkalmazásában: tulajdonos) szerepel. Amennyiben a 

hatósági nyilvántartás szerint egy gépjárműnek több tulajdonosa vagy több üzemben tartója van, akkor 

közülük az adó alanya az, akinek/amelynek a nevére a forgalmi engedélyt kiállították. 

(2) Év közben újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű utáni adó alanya az, aki/amely a 

forgalomba helyezés hónapjának utolsó napján a hatósági nyilvántartásban tulajdonosként szerepel. 

(3) Az adóalany halálát, illetve megszűnését követő év 1. napjától - feltéve, hogy a hatósági 

nyilvántartásban ekkor még mindig az elhunyt személy vagy a megszűnt szervezet szerepel 

tulajdonosként - azt a személyt kell az adó alanyának tekinteni, aki/amely a haláleset vagy megszűnés 

napján a hatósági nyilvántartásban nem üzembentartó tulajdonosként szerepel, ennek hiányban pedig 

akit/amelyet az adóalany halálát, illetve megszűnését követően elsőként tulajdonosként bejegyeztek. 

(4) Amennyiben a gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást az átruházó korábbi 

tulajdonos (a továbbiakban: átruházó) a külön jogszabály alapján - de legkésőbb az átruházás 

évének utolsó napjától számított 15 napon belül - bejelentette, akkor a bejelentési kötelezettség 

megnyíltát (szerződés megkötésének időpontját) követő év első napjától nem minősül adóalanynak. 

Ha a tulajdonátruházás tárgya forgalomból kivont gépjármű és az átruházó a változást a külön 

jogszabály szerint bejelentette, akkor a gépjármű forgalomba való visszahelyezését követő hónap első 

napjától nem minősül adóalanynak. Hivatkozott időpontoktól kezdve az átruházótól tulajdonjogot 

szerző felet kell az adó alanyának tekintetni, kivéve, ha a változást követő évtől, illetőleg hónaptól a 

hatósági nyilvántartásban harmadik személy szerepel tulajdonosként. 

(5) Gépjármű tulajdonátruházása esetén, ha a tulajdonátszállással érintett felek egyike sem tesz 

eleget a külön jogszabály által meghatározott bejelentési kötelezettségének, akkor a tulajdonátszállás 

bejelentése évének utolsó napjáig az (1) bekezdés szerinti tulajdonos az adó alanya. 

(6) Az adó alanya az „E” és „P” betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjármű esetén az, 

akinek/amelynek a nevére a rendszámtáblát az eljáró hatóság kiadta. 

(7) Az adóévre járó adót az adóalany köteles megfizetni. 

Adókötelezettség keletkezése: 

3. § (1) Az adókötelezettség a gépjármű forgalomba helyezését követő hónap 1. napján kezdődik. Ha 

az állandó rendszámtáblával, valamint a „V” betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjármű 

utáni adókötelezettség nem áll fenn a teljes adóévben, akkor az évi adótételnek az adókötelezettség 

fennállásának hónapjaira eső időarányos részét kell megfizetni. 

(2) Az adókötelezettség az „E” és „P” betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjármű esetén a 

rendszámtábla kiadásakor keletkezik. 

Az adókötelezettség változása, megszűnése, az adófizetési kötelezettség szünetelése: 

4. § (1) Az adóalany körülményeiben, illetve a gépjárműben beállott olyan változást, amely az 

adókötelezettségre is kihatással van, e változásra okot adó körülmény bekövetkezésének időpontját 

követő hónap első napjától kell figyelembe venni. 
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(2) Az adókötelezettség annak a hónapnak az utolsó napjával szűnik meg, amelyben a hatóság a 

gépjárművet bármely okból a forgalomból kivonta. 

(3) Ha a forgalomból kérelemre kivont gépjárművet a kivonást követő hónapban a kivonást kérelmező 

újra forgalomba helyezteti, akkor az adókötelezettség - a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően - nem 

szűnik meg a forgalomból való kivonás hónapjának utolsó napjával. 

(4) Kérelemre szünetel az adófizetési kötelezettség, ha a gépjármű a rendőrhatóság igazolása 

szerint jogellenesen került ki az adóalany birtokából. A szünetelés a jogellenes cselekmény 

bekövetkezését követő hónap első napjától annak a hónapnak az utolsó napjáig tart, amelyben a 

gépjármű az adóalany birtokába visszakerült. A szünetelés időszakára időarányosan eső adót nem kell 

megfizetni. Ha a gépjármű nem kerül vissza az adóalany birtokába, akkor a jogellenes állapot 

bekövetkezésének időpontját követő év utolsó napján az adóalany ezen gépjárműve utáni 

adókötelezettsége megszűnik. 

ADATBEJELENTÉS / VÁLTOZÁS BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG 

Az Art. 2. melléklet II. B) pont alapján: 

1. Az adóalany adatbejelentési kötelezettségének a közúti közlekedési nyilvántartásba való 

bejegyzés alapjául szolgáló bejelentési kötelezettség teljesítésével tesz eleget. E kötelezettség 

elmulasztása az adatbejelentés benyújtásának elmulasztásával esik egy tekintet alá. 

2. Az adóalanynak az önkormányzati adóhatósághoz adatbejelentést kell benyújtania, ha 

a) a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. §-ában meghatározott mentességi feltétel 

teljesül vagy megszűnik, 

b) a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 4. § (4) bekezdése szerinti adófizetési 

kötelezettség szünetelésének feltétele beáll vagy megszűnt, 

a változást követő hónap tizenötödik napjáig. 

Adómentesség 

5. § Mentes az adó alól 

a) a költségvetési szerv, 

b) az egyesület, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző 

évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett, 

c) az autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó 

árbevételének legalább 75%-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés 

folytatásából származott. A feltétel teljesüléséről az adóalanynak nyilatkoznia kell, 

d) az egyházi jogi személy tulajdonában lévő gépjármű, 

e) a létesítményi tűzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tűzoltó szerkocsinak minősülő 

gépjárművei, melyek riasztás esetén részt vesznek a tűz elleni védekezésben, illetve a műszaki 

mentésben, 

f) a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő adóalany, valamint a súlyos 

mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító, vele közös 

háztartásban élő közeli hozzátartozó adóalany (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) 

egy darab - 100 kW teljesítményt meg nem haladó, nem a külön jogszabály szerinti személytaxi-

szolgáltatásra és személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra használt - személygépkocsija után 

legfeljebb 13 000 forint/adóév erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és 

adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag 

egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár, 

g) a környezetkímélő gépkocsi, 

h)-i) 
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j) az a gépjármű, amelynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy viszonosság biztosítja. A 

viszonosság tekintetében az adópolitikáért felelős miniszter állásfoglalása az irányadó, 

k) az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, az Észak-atlanti Szerződés alapján felállított nemzetközi 

katonai parancsnokságok, továbbá az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak és a Békepartnerség más 

részt vevő államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erői, és e fegyveres erők és 

parancsnokságok személyi állományába tartozó vagy alkalmazásában álló nem magyar 

állampolgárságú, katonai szolgálatban lévő és polgári állományú személyek tulajdonában lévő 

gépjármű. 

Az adó alapja 

6. § (1) Az adó alapja személyszállító gépjármű - ide nem értve az autóbuszt - hatósági 

nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye, kilowattban kifejezve. Ha a hatósági nyilvántartásban a 

személyszállító gépjármű teljesítménye csak lóerőben van feltüntetve, akkor a lóerőben kifejezett 

teljesítményt 1,36-tal kell osztani, s az eredményt a kerekítés általános szabályai szerint egész számra 

kell kerekíteni. Ha a hatósági nyilvántartás a személyszállító gépjármű teljesítményét nem tartalmazza, 

akkor az adóhatóság a személyszállító gépjármű azonosító adataival megkeresi az illetékes 

közlekedési hatóságot a személyszállító gépjármű teljesítménye közlése végett. Ez esetben ezt az 

adatot kell a személyszállító gépjármű adóalapjának tekinteni. 

(2) Az adó alapja az autóbusz, a lakókocsi, a lakópótkocsi hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját 

tömege. 

(3) Az adó alapja a tehergépjármű hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege, növelve a 

terhelhetősége (raksúlya) 50%-ával. 

(4) Az adó alapja nyergesvontató esetében a nyergesvontató saját tömegének kétszerese, növelve a 

nyergesvontatóval vontatható, átmenőfékes vontatmány (félpótkocsi) megengedett legnagyobb 

össztömege és a nyergesvontató saját tömege pozitív különbözetének felével. 

Az adó mértéke 

7. § (1) Az adó mértéke a 6. § (1) bekezdése szerinti adóalap után a gépjármű 

- gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt, 

- gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kilowatt, 

- gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kilowatt, 

- gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kilowatt, 

- gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Ft/kilowatt. 

(2) Az adó mértéke az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után: 

a) a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű tehergépjármű, nyergesvontató, autóbusz 

esetén 850 Ft, 

b) az a) pont alá nem tartozó tehergépjármű, nyergesvontató, autóbusz esetén 1380 Ft. 

(3) Az „E” betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott személyszállító gépjármű után 10 000 Ft, míg 

a tehergépjármű után 46 000 Ft adót kell fizetni. A „P” betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadása 

esetén 23 000 Ft adót kell fizetni. A gépjármű állandó rendszámtáblával való ellátását követő hónap 1. 

napjától az adófizetési kötelezettségre az általános szabályok az irányadók. Amennyiben a hatósági 

nyilvántartás szerint állandó rendszámmal ellátott gépjárműre „E” betűjelű ideiglenes rendszámtáblát 

adnak ki, ez után nem kell az e bekezdés szerinti adót megfizetni. 

Adókedvezmény 
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8. § (1) 20%-os kedvezmény illeti meg azon autóbuszt, tehergépjárművet - a nyergesvontató 

kivételével, amely után 30%-os kedvezmény jár -, amely a közúti járművek forgalomba helyezésének 

és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a 

továbbiakban: KöHÉM rendelet) 5. számú melléklete II. alpontja szerinti „5”, „6”, „7” vagy „8” 

környezetvédelmi osztály-jelzéssel (kóddal) ellátott. 

(2) 30%-os kedvezmény illeti meg azon autóbuszt, tehergépjárművet - a nyergesvontató kivételével, 

amely után 50%-os kedvezmény jár -, amely a KöHÉM rendelet 5. számú melléklete II. alpontja 

szerint legalább „9”, „10”, „11”, „12” környezetvédelmi osztály-jelzéssel (kóddal) ellátott. 

(4) Ha az adóalany az adóévben tehergépjárművével - fuvarokmánnyal igazoltan - olyan kombinált 

áruszállítást alkalmazott, amelynél Magyarország területén vasúton vagy belvízen megtett út 

járatonként 100 km-nél hosszabb volt, az (5) bekezdésben meghatározott adókedvezményre jogosult. 

(5) Az adókedvezmény mértéke 30-60 járat teljesítése esetén a tehergépjármű után adóévre - az (1)-(2) 

bekezdés alapján megállapított - fizetendő adó 10%-a, 60 járat felett 20%-a. 2004. január 1-jétől az 

adókedvezmény mértéke 40 járat feletti teljesítés esetén a tehergépjármű után adóévre - az (1)-(2) 

bekezdés alapján megállapított fizetendő adó 10%-a. 

(6) Az adóalany a kombinált áruszállítás után járó adókedvezmény iránti - fuvarokmánnyal igazolt - 

kérelmét az adóév július 1. napjától nyújthatja be a gépjármű adóztatására illetékes adóhatósághoz. 

(7) Az (5) bekezdés szerinti adókedvezmény csak azon tehergépjármű után jár, amely a kombinált 

szállítási útvonal vasúti vagy/és vízi szakaszát is igénybe vette. 

Adótartozás 

Gjt. 9. § (4) Amennyiben az adóalany adótartozása az egy évi adótételt meghaladja, és a közúti 

közlekedési nyilvántartásban újabb adóalanyt [2. § (1) bek.] a közlekedési igazgatási hatóság nem 

tüntetett fel, az adóhatóság kezdeményezheti a gépjárműnek a forgalomból való kivonását. 

 

Adótartozással rendelkező adózók adatainak önkormányzati adóhatósági közzététele (Art. 130. 

§) 

(1) Az önkormányzati adóhatóság helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában az egyszázezer forintot - 

természetes személyek esetében az ötvenezer forintot - elérő, kilencven napon keresztül folyamatosan 

fennálló adótartozással rendelkező adózó nevét, lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, adóazonosító 

számát és az adótartozás összegét a helyben szokásos módon közzéteheti. 

-//- 

 

 


