
Gépjárműadó  

Az eljárás jogi alapja: 

-    A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 

 

   

 

Gépjárművek adóztatása az Okmányirodákon vezetett hatósági nyilvántartás adattartalma 

alapján történik. Ezért az adózónak gépjármű vásárlásáról, eladásáról, forgalomból 

kivonásáról nincs bejelentési kötelezettsége az Adóhatóság felé.  

A gépjárművek eladását az eladónak is be kell jelenteni az Okmányirodán (adás-vételtől 

számított 8 napon belül). 

 

Az Adóhatóságnál csak a súlyos mozgáskorlátozotti mentességet, a légrugó miatti 

adókedvezményt, valamint a gépjármű jogellenes eltulajdonítása miatti adószüneteltetést 

kell kérelmezni.  

 

   

Súlyos mozgáskorlátozotti mentesség ügyintézése  

A súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a 

cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott 

nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő, nevelőszülő, 

mostoha vagy örökbefogadó szülő tulajdonában lévő 1 db 100 KW teljesítményt el nem érő 

nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13.000 Ft erejéig mentesül 

az adófizetési kötelezettség alól. Ha a mentességre jogosult tulajdonában több 

személygépkocsi van, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű 

személygépkocsi után jár. 

A mentességet az adózónak kérnie kell. Kérelem nyomtatvány letölthető a dokumentumok 

közül, valamint személyesen az adóhatóságnál lehet igényelni. A kérelem mellé a súlyos 

mozgáskolátozottság tényét az alábbi dokumentumok egyikével kell igazolni: 

- Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által a közlekedőképesség minősítéséről 

kiadott szakvélemény-másolat 

- A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1988. évi 

XXVI. törvény szerinti fogyatékossági támogatás (MÁK általi) megállapításáról szóló 

hatósági határozat, vagy a megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági 

állásfoglalás, szakvélemény másolat 

- 18 évet be nem töltött súlyos mozgáskorlátozott esetén a magasabb összegű családi 

pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II.19.) ESzCsM 

rendelet 3. számú mellékletében meghatározott igazolás-másolata 

Az előzőekben felsorolt okiratok egyikével sem rendelkező ügyfél a közlekedőképességének 

minősítését kérheti az okmányirodán a betegségéről rendelkezésre álló orvosi dokumentációk 

beadásával. Kérelmet az okmányiroda továbbítja a szakértői szervhez a közlekedőképesség 

minősítése érdekében. A szakértői szerv által kiadott szakvélemény másolatot (feltéve, hogy a 

közlekedőképesség súlyos akadályozottságának fennállását legalább 3 éves időtatamra 

megállapítja) kell csatolni a mentességi kérelemhez.  

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. 

(VI.29.) Kormányrendelet módosítása alapján 2013. évtől az ún. "7 pontos igazolással" 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99100082.TV


illetve a Kormányrendelet 2012. március 30.-án hatályos 7. § ac) alpontja szerint 

szakértői szerv által kiadott szakvéleménnyel rendelkező személyek nem tekinthetők 

súlyos mozgáskorlátozottnak (még akkor sem, ha az egészségi állapotuk évek, esetleg 

évtizedek óta végleges). Akik ilyen igazolással rendelkeznek, azok az okmányirodán a 

közlekedőképesség minősítését elősegítő, rendelkezésre álló orvosi dokumentációval és 

egyéb irattal kezdeményezzék mielőbb a súlyos mozgáskorlátozottságuk megállapítását.  

  

Légrugó miatti adókedvezmény ügyintézése 

Légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű gépjármű, pótkocsi az a jármű, amelyik 

a Tanács 96/53/EK irányelvének II. Melléklete szerinti légrugós vagy azzal egyenértékű 

rugózási rendszerrel rendelkezik. Amennyiben az önkormányzati adóhatóság az 

adómegállapítása során e tényt nem vette figyelembe, akkor az adóalany ezt a közlekedési 

hatóság által kiadott hatósági bizonyítvánnyal, az igazságügyi gépjármű-közlekedési műszaki 

szakértő szakvéleményével vagy „útkímélő tengely” bejegyzést tartalmazó forgalmi engedély 

bemutatásával igazolhatja. 

Gépjármű jogellenes eltulajdonítása miatti adószüneteltetés ügyintézése 

Kérelemre szünetel az adófizetési kötelezettség, ha a gépjármű jogellenesen került ki az adózó 

birtokából. A kérelemhez csatolni kell a rendőrhatóság igazolását. 

Gépjárműadó alanya 

Aki/amely a hatósági nyilvántartásban az év első napján üzemben tartóként, ennek hiányában 

tulajdonosként szerepel. Ez alól kivételt képeznek az alább felsorolt esetek 

- Az "E" és "P" betűjelű ideiglenes rendszámmal ellátott gépjármű esetén az, akinek a nevére 

a rendszámtáblát kiadta a hatóság 

- Több tulajdonos vagy üzembentartó esetén az az adó alanya, akinek/amelynek a nevére a 

forgalmi engedélyt kiállították 

- Év közben újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű esetén az adó alanya az, aki a 

forgalomba helyezés hónapjának utolsó napján a hatósági nyilvántartásban tulajdonosként 

szerepel 

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

nyilvántartásban ekkor még mindig tulajdonosként szerepel - azt kell az adó alanyának 

tekinteni, akit a halálesetet vagy megszűnést követően a hatósági nyilvántartásba elsőként 

tulajdonosként bejegyeztek. 

- Gépjármű tulajdonátruházás esetén, ha a tulajdonátszállással érintett felek egyike sem tesz 

eleget a külön jogszabály által meghatározott  bejelentési kötelezettségének, akkor a 

tulajdonátszállás bejelentése évének utolsó napjáig a hatósági nyilvántartás szerinti tulajdonos 

az adóalany. 

 

 



Adómentesség 

A költségvetési szerv, az egyház tulajdonában lévő gépjármű. A társadalmi szervezetetnek, az 

alapítványnak tulajdonában levő gépjármű abban az évben adómentes, amelyet megelőző 

évben a gépjármű tulajdonosának jövedelem (nyereség) adófizetési kötelezettsége nem 

keletkezett. Ezt a tényt igazolni kell az adózónak. 

 

Az autóbusz, ha az adó alany 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. 

 

A súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a 

cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott 

nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő, nevelőszülő, 

mostoha vagy örökbefogadó szülő tulajdonában lévő 1 db 100 KW teljesítményt el nem érő 

nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13.000 Ft erejéig. Ha a 

mentességre jogosult tulajdonában több személygépkocsi van, akkor a mentesség kizárólag 

egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár. 

Az a gépjármű, amelynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy viszonosság 

biztosítja. 

 

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete és tagállamainak Magyarországon tartózkodó 

fegyveres erői tulajdonában lévő gépjármű. 

Adókötelezettség keletkezése 

Évközben használatba vett új, vagy újra forgalomba helyezett gépjármű esetén az adófizetési 

kötelezettség a forgalomba helyezését követő hónap 1. napján kezdődik. 

 

Az "E" és "P" betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjármű esetén a rendszámtábla 

kiadásakor. 

 

Használt gépjármű vásárlása esetén az új tulajdonosnak, illetve üzembentartónak a hatósági 

nyilvántartásba történő bejegyzését követő év első napjától. 

Adókötelezettség megszűnése 

A gépjármű forgalomból való ideiglenes vagy végleges kivonása hónapjának az utolsó napján 

megszűnik az adófizetési kötelezettség.  

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. 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. 

 



Adó alapja 

Személyszállító gépjármű - autóbusz kivételével - esetén az adó alapja a hatósági 

nyilvántartásban feltüntetett teljesítmény kilowattban kifejezve. Autóbusz, nyerges vontató, 

lakópótkocsi esetén az adó alapja a hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömeg (önsúly). 

 

Tehergépjármű esetén a saját tömege (önsúlya) növelve a terhelhetőség (raksúly) 50 %-ával. 

Adó mértéke 

Személyszállító gépjármű (autóbusz kivételével) esetén az adóalap után 

gyártási évben és azt követő 3 naptári évben 345 Ft/Kw 

gyártási évet követő 4 – 7. naptári évben 300 Ft/Kw 

gyártási évet követő 8 – 11. naptári évben 230 Ft/Kw 

gyártási évet követő 12 – 15. naptári évben 185 Ft/Kw 

gyártási évet követő 16. naptári évben és utána 140 Ft/Kw 

Autóbuszt, nyerges vontató, lakópótkocsi, tehergépjármű esetén az adóalap minden 

megkezdett 100 kg-ja után 1.380,- Ft 

 

Légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyerges vontató, tehergépjármű, 

autóbusz esetén az adóalap minden megkezdett 100 kg-ja után 1.200,- Ft. 

 

„E” betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott személyszállító gépjármű után 10.000,- Ft, 

tehergépjármű után 46.000,-Ft. 

 

„P” betűjelű ideiglenes rendszámtábla esetén 23.000,- Ft. 

Adókedvezmény mértéke 

autóbusz, tehergépjármű, ha 5,6,7,8 környezetvédelmi kóddal ellátott 20 % 

autóbusz, tehergépjármű, ha 9, 10, 11, 12 környezetvédelmi kóddal ellátott 30 % 

nyerges vontató, ha 5,6,7,8 környezetvédelmi kóddal ellátott 30 % 

nyerges vontató, ha 9, 10, 11, 12 környezetvédelmi kóddal ellátott 50 % 

megszűnt a kizárólag elektromos meghajtású, hybrid meghajtású, tiszta gázüzemű 

személyszállító gépjárművek 50 %-os adókedvezménye  

Az adó megfizetése 

 

Az adót félévenként két egyenlő részletben: 

március 15-ig  

szeptember 15-ig kell megfizetni. 

 

Évközben adókötelessé váló gépjármű esetében az adó összegét az Adóhatóság által 

megküldött határozatban foglaltak szerint kell teljesíteni. 

Az adót Ecser Nagyközségi Önkormányzat 65100022-11354107 számú gépjárműadó 

beszedési számlájára kell teljesíteni. 

 

Kapcsolódó dokumentumok: 

Bevallás gépjárműadóról 


