
GÉPJÁRMŰADÓ 

 Az adó alapja:  

 Az adózás rendjét szabályozó többször módosított 2003. évi XCII. tv.  

 A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény  

 1991. évi LXXXII. tv. a gépjárműadóról 

Az adó alanya, az adófizetésre kötelezett 

2. § (1)5 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)6 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)7 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, akit/amelyet a halálesetet vagy megszűnést követően a hatósági nyilvántartásba elsőként tulajdonosként 
bejegyeztek. 
(4)8 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)9 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)10 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)11 Az adóévre járó adót az adóalany köteles megfizetni. 

 

Minden gépjármű tulajdonos, aki gépjármű súlyadó megfizetésére kötelezett, a KEKKH által 

megküldött adatok alapján kap határozatot a polgármesteri hivataltól. 

Az adatváltozásokat minden hónap 15-17 között kapjuk meg, mely a letöltés után dolgozható fel. 

Feldolgozás után határozatok készülnek, befizetési határidővel, melyet postai úton juttatunk el az 

ügyfélhez kizárólag tértivevénnyel ellátva. 

Évente két értesítőt küldünk ügyfeleinknek az aktuális egyenlegről, mely alapján pontos információt 

kaphat tartozásról, túlfizetésről, befizetési időpontokról. 

Befizetés módja: Készpénz-átutalási megbízáson (csekk, mely beszerezhető a hivatal 24-

es  szobájában) vagy átutalással a 68500012-11053617 számlaszámra. 

Ügyintéző:                    Tóth Anna Mária 

 

Ügyfélfogadási idő:    hétfő, szerda, péntek  7.30 – 11.30 

                                      kedd, csütörtök 12.00 – 16.00 

 

  Az ügyintézéshez szükséges nyomtatvány – bejelentkezési lap, bevallás, csekk – térítésmentesen 

beszerezhető a Hivatal 24-es szobájában, vagy kérésre postázzuk. 

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99100082.TV#lbj4id661f
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99100082.TV#lbj5id661f
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99100082.TV#lbj6id661f
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99100082.TV#lbj7id661f
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99100082.TV#lbj8id661f
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99100082.TV#lbj9id661f
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99100082.TV#lbj10id661f

