
Ügyleírás 

TEHERGÉPJÁRMŰ UTÁNI GÉPJÁRMŰADÓ 

A gépjárműadó célja - a gépjárműadóról szóló többször módosított 1991.évi LXXXII. törvény (a 
továbbiakban: Gjt.) preambuluma szerint - a motorizációval járó közterhek arányosabb elosztása, 
a települési önkormányzatok bevételeinek gyarapítása, valamint a közúthálózat karbantartásához 
és fejlesztéséhez szükséges források bővítése. 
 
 

Az adó tárgya 
A belföldi érvényes rendszámtáblával ellátott tehergépjármű.  
A törvény hatálya nem terjed ki a belföldi rendszámtáblával ellátott mezőgazdasági vontatóra, a 
lassú járműre és a lassú jármű pótkocsijára, a külön jogszabály szerinti „méhesházas” 
gépjárművekre, a munkagépre, a CD, a CK, a DT, az OT és a Z betűjelű rendszámtáblával ellátott 
gépjárműre. 
 
 

Az adó alanya 
Főszabályként az, aki/amely az év első napján a gépjármű hatósági nyilvántartásról szóló 1999. 
évi LXXXIV. törvény alapján vezetett nyilvántartás szerinti tulajdonosa, illetőleg ha a hatósági 
nyilvántartás az üzembentartót is tartalmazza, akkor az adó alanya az üzembentartó (a 
továbbiakban együtt: tulajdonos). Amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint egy gépjárműnek 
több tulajdonosa vagy több üzembentartója van, akkor közülük az adó alanya az, aki/amely 
nevére a forgalmi engedélyt kiállították. 
A forgalmi engedélyben és a nyilvántartásban üzemben tartóként azt a természetes vagy jogi 
személyt, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságot lehet feltüntetni, aki 
a jármű jogszerű üzemeltetésére szerződés vagy más hitelt érdemlően igazolt jogcím alapján 
jogosult. 
Év közben újonnan, vagy újra forgalomba helyezett gépjármű esetén az adó alanya az, aki/amely 
a forgalomba helyezés hónapjának utolsó napján a hatósági nyilvántartásban tulajdonosként 
feltüntettek. 
Ha az adó alanya megszűnt, vagy meghalt, akkor a következő év első napjától kezdődően - 
függetlenül az akkori nyilvántartási állapottól - azt kell az adó alanyának tekinteni, akit/amelyet a 
megszűnést, vagy halálesetet követően elsőként jegyeznek be tulajdonosként a hatósági 
nyilvántartásba. 
Amennyiben a gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást a korábbi tulajdonos (átruházó) 
a külön jogszabályban meghatározott módon bejelentette, akkor a bejelentési kötelezettség 
megnyíltát (szerződés megkötésének időpontját) követő év első napjától nem minősül 
adóalanynak. Ettől az időponttól kezdve a korábbi tulajdonostól tulajdonjogot szerző felet kell az 
adó alanyának tekinteni, kivéve ha ettől az időponttól a hatósági nyilvántartásban harmadik 
személy szerepel tulajdonosként. Ha a tulajdonosváltozást egyik fél sem jelenti az előírt módon, 
akkor a bármikor történő bejelentés évének utolsó napjáig a nyilvántartás szerinti tulajdonos az 
adó alanya. 



 
Az adókötelezettség keletkezése, változása 

Az adókötelezettség a gépjármű forgalomba helyezését követő hónap 1. napján kezdődik. Ha az 
állandó rendszámtáblával ellátott gépjármű utáni adókötelezettség nem áll fenn a teljes adóévben, 
akkor az évi adótételnek az adókötelezettség fennállásának hónapjaira eső időarányos részét kell 
megfizetni. 
Ha az adóalany körülményeiben, vagy a gépjárműben olyan változás következik be, amely az 
adókötelezettségre is kihatással van, e körülményt a bekövetkezés időpontját követő hónap első 
napjától kell figyelembe venni.  
Az adókötelezettség annak a hónapnak az utolsó napjával szűnik meg, amelyben az arra hivatott 
hatóság a gépjárművet bármely okból a forgalomból kivonta. Ha a forgalomból kérelemre kivont 
gépjárművet a kivonást követő hónapban a kivonást kérelmező újra forgalomba helyezteti, akkor 
az adókötelezettség - az előzőektől eltérően - nem szűnik meg a kivonás hónapjának utolsó 
napjával. 
Kérelemre szünetel az adófizetési kötelezettség, ha a gépjárművet ellopták és e tényt a 
rendőrhatóság igazolja. A szünetelés a jogellenes cselekményt követő hónap első napjától annak 
a hónapnak az utolsó napjáig tart, amikor a gépjármű az adóalany birtokába visszakerül. Erre az 
időszakra időarányosan járó gépjárműadót 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. 
 
 

Adómentesség 
Mentes az adó alól: 

- a költségvetési szerv, 
- a társadalmi szervezet, az alapítvány tulajdonában levő tehergépjármű abban az évben, 
amelyet megelőző évben a gépjármű tulajdonosának jövedelem- (nyereség-) adófizetési 
kötelezettsége nem keletkezett, 
- az egyház tulajdonában lévő tehergépkocsi 
- az a gépjármű, amelynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy viszonosság 
biztosítja, 
- a létesítményi tűzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tűzoltó gépkocsinak 
minősülő gépjárművei, melyek riasztás esetén részt vesznek a tűz elleni védekezésben, illetve 
a műszaki mentésben, 
- az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, továbbá az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak és 
az 1995. évi LXVII. törvényben kihirdetett Békepartnerség más részt vevő államainak 
Magyarországon tartózkodó fegyveres erői - ideértve a fegyveres erők alkalmazásában álló 
nem magyar állampolgárságú, hivatásos szolgálatban lévő és polgári állományú személyeket 
is - tulajdonában lévő gépjármű. 

(A súlyos mozgáskorlátozott személyekkel, valamint a tömegközlekedés lebonyolításával 
kapcsolatos adómentesség a tehergépjárművek esetében értelemszerűen nem alkalmazható!) 
 
 
 
 
 



Az adó alapja 
Az adó alapja a tehergépjármű hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya) 
növelve a terhelhetősége (raksúlya) 50%-ával. (A raksúly a hatósági nyilvántartásban feltüntetett 
legnagyobb össztömeg  (összsúly) és a saját tömeg (önsúly) különbözete.) 
 
 

Az adó mértéke 
Az adó mértéke az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után 1200 Ft. 
Az „E” betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott tehergépjármű után 40.000 Ft gépjárműadót 
kell fizetni.  
A „P” betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadása esetén 20 000 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 
20%-os kedvezmény illeti meg azt a tehergépjárművet, 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. 
30%-os kedvezmény illeti meg azt a tehergépjárművet, amely a KöHÉM rendelet 5. számú 
melléklete II. alpontja szerint legalább „9”, „10”, „11”, „12” környezetvédelmi osztály-jelzéssel 
(kóddal) ellátott. 
 
 

Eljárási szabályok 
Az adóztatási feladatokat - főszabályként - a magánszemély adóalanynak a polgárok személyi 
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerinti nyilvántartásba, 
míg a nem magánszemély adóalanynak (ideértve az egyéni vállalkozót is) a hatósági 
nyilvántartásba bejegyzett lakcíme, székhelye, illetőleg telephelye szerint illetékes települési, a 
fővárosban a kerületi önkormányzati adóhatóság (a továbbiakban együtt: adóhatóság) látja el.  
Ha a nyilvántartásban a lakcím, a székhely, illetőleg a telephely megváltozik, az adóztatási 
feladatok ellátására a változást követő év első napjától az új lakcím, székhely, illetőleg telephely 
szerint illetékes adóhatóság jogosult.  
A gépjármű tulajdonának (üzemben tartói jogának) átruházása 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 2. § (1) bekezdés 
szerinti tulajdonos nyilvántartásba bejegyzett lakcíme, székhelye, illetőleg telephelye szerinti 
önkormányzati adóhatóság az illetékes a tulajdonváltozással érintett gépjármű adóztatására. 
Amennyiben a hatósági nyilvántartás a székhelyet és a telephelyet egyaránt tartalmazza, akkor a 
telephely szerint illetékes adóhatóság jogosult a gépjármű adóztatására. E változások esetén a 
változást követő év első napjától esedékes adót kell az új cím szerint illetékes adóhatóságnál 
megfizetni. 



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 az 
adóztatási feladatokat.  
Amennyiben az adóalany adótartozása az egy évi adótételt meghaladja, és a közúti közlekedési 
nyilvántartásban újabb adóalanyt a közlekedési igazgatási hatóság nem tüntetett fel, az 
adóhatóság kezdeményezheti a gépjárműnek a forgalomból való kivonását. 
 
 

Az adó megfizetése 
Az adózó a belföldi rendszámú gépjárművek után a gépjárműadót félévenként, két egyenlő 
részletben 

• az adóév március 15-ig, illetve 
• az adóév szeptember 15-ig 

fizetheti meg. 
Az adókötelezettség keletkezése (változása) esetén az adóalany a félév időarányos részére őt 
terhelő adót az erről szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül fizetheti 
meg. 
 

Az adókötelezettséggel kapcsolatos szankciók 
Az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napjától, késedelmi pótlékot kell fizetni. A 
késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki 
alapkamat kétszeresének 365-öd része. 
Adóhiány esetén adóbírságot kell fizetni. Az adóbírság mértéke általában az adóhiány 50%-a. 
Ha az adózó a bevallási kötelezettségét a bevallás határidejét követően, de az adóhatóság 
felszólítását, ellenőrzését megelőzően késedelmesen teljesíti és késedelmét nem menti ki 
(bevallási késedelem), vagy a bevallási kötelezettségét elmulasztja, úgy a magánszemély adózó 
200 000 Ft-ig, más adózó 500 000 Ft-ig terjedő mulasztási bírsággal sújtható. 
A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény szerinti nyilvántartásba 
bejegyzés alapjául szolgáló bejelentési kötelezettség a jogkövetkezmények alkalmazása 
tekintetében bevallásnak minősül. 
 
 

Jogorvoslat 

Az elsőfokú adóhatóság, vagyis az önkormányzat jegyzőjének határozata (végzése) ellen a 
másodfokon a regionális közigazgatási hivatal jár el. 
Az adózó az ügy érdemében hozott elsőfokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezés joga 
megilleti azt is, akire a határozat rendelkezést tartalmaz. A határozathozatalt megelőző eljárás 
során hozott végzés csak a határozat ellen benyújtott fellebbezésben támadható meg, kivéve, ha 
az önálló fellebbezést törvény megengedi. 
Önálló fellebbezésnek van helye az első fokon hozott, 
- az eljárást felfüggesztő, 
- az eljárást megszüntető, 
- a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító, 



- a bevallás, a bejelentés és a fellebbezés határidejének elmulasztásával kapcsolatban benyújtott 
igazolási kérelmet elutasító, 
- az irat-betekintési jog korlátozását elrendelő, 
- az adózó ismételt ellenőrzésre irányuló kérelmét elutasító, 
- a visszatartási jog gyakorlásáról hozott, 
- a végrehajtási kifogást elbíráló, 
- az eljárási bírságot kiszabó, 
- az eljárási költség viselésének kérdésében hozott, valamint 
- a kézbesítési vélelem megdöntése tárgyában hozott elutasító 
végzés ellen. 
A fellebbezést a határozat (végzés) közlésétől számított 15 napon belül, utólagos adó-
megállapítás esetén 30 napon belül lehet előterjeszteni. A fellebbezésre jogosult a fellebbezési 
határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról való lemondást tartalmazó 
nyilatkozat nem vonható vissza. 
A fellebbezést annál az adóhatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott határozatot 
(végzést) hozta. A fellebbezési határidőt akkor is megtartottnak kell tekinteni, ha a határidőben 
benyújtott fellebbezés iránti kérelmet nem a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervnél 
terjesztették elő. A fellebbezésben új tényekre és bizonyítékokra is lehet hivatkozni. 
 
 
Vonatkozó jogszabályok: 

• Az adózás rendjét szabályozó többször módosított 2003. évi XCII. tv. 176. § 
• A gépjárműadóról szóló többször módosított 1991. évi LXXXII. törvény 

 
 
Letölthető nyomtatványok 
Kérelem gépjárműadó mentesség megállapításhoz 
 
A kérelemhez csatolandó mellékletek – a Gjt. 5.§ b) pontja alapján kért mentesség esetén 
 Társasági adófizetési kötelezettségre vonatkozó nyilatkozat 
 
 
Az ügyintézés helye:  Bánk-Tolmács Körjegyzőség Tolmácsi Kirendeltsége 
 
Címe:    2657 Tolmács, Sport utca 1. 
 
Ügyfélfogadási idő:   Hétfő:   8.30 – 16.00 
   Kedd:   8.30 – 16.00 
   Szerda:  8.30 – 16.00 
   Csütörtök:  8.30 – 16.00 
   Péntek: 8.30 – 13.00 
  Munkaközi szünet (minden nap):  12.00 – 12.30 
 
Ügyintéző:  Vorák Lajosné 
 Tel.: 06-35/550-157 

 


