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GÉPJÁRMŰADÓ 

A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat magánszemélyek esetében a lakcím 
szerinti önkormányzat adóhatósága, nem magánszemély esetében a járműnyilvántartásban 
bejegyzett székhely vagy telephely – amennyiben a járműnyilvántartás a székhelyet és 
telephelyet egyaránt tartalmazza, akkor a telephely – szerinti önkormányzati adóhatóság 
látja el. A címváltozás (lakcím, székhely, telephely) évére járó adót teljes egészében a régi 
cím szerinti önkormányzathoz kell fizetni, az új cím szerinti önkormányzat illetékessége a 
címváltozást követő év első napjától áll fenn. 
 
Az adó alanya 
Az adó alanya a gépjárműnek az év első napján fennálló állapot szerinti tulajdonosa. 
Amennyiben a gépjárműnek üzembentartója is van, akkor az üzembentartó az adó alanya. 
 
Mikor keletkezik, illetve szűnik meg az adókötelezettség? 
Az adókötelezettség a gépjármű forgalomba helyezését követő hónap 1. napján kezdődik, 
kivéve az „E” és „P” betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjárműveket, melyek 
adókötelezettsége a rendszámtábla kiadásakor keletkezik. Az adókötelezettség annak a 
hónapnak az utolsó napjával szűnik meg, amelyben a gépjárművet a forgalomból kivonták. 
 
Adófizetésre kötelezett 

 Az adóévre járó adót az adóalany fizeti meg. Az egész évi adót annak kell megfizetni, 
aki a Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkársága 
járműnyilvántartása szerint az év első napján a gépjármű tulajdonosa, illetve 
üzembentartója volt. 

 Újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű után a forgalomba helyezés napját 
követő hónap első napjától kell adót fizetnie a tulajdonosnak (üzembentartónak). 
A gépjármű forgalomból való kivonásakor a kivonás hónapjának utolsó napjáig 
esedékes adó időarányosan fizetendő meg. 

 
Nem kell bevallást, bejelentést tenni: 
Új vagy használt gépjármű vétele, gépjármű eladása, forgalomból való kivonása esetén az 
adóhatóság felé bevallási, bejelentési kötelezettség nincs. 
A gépjárműadót az adóhatóság a Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes 
Államtitkársága járműnyilvántartás adatközlése alapján írja elő és szünteti meg. Az 
adatközlés az országos járműnyilvántartáson alapul, amely az okmányiroda felé bejelentett 
változások szerint módosul. Amennyiben a gépjármű vásárlója nem jegyezteti be a 
tulajdonjog-változást, az adó alanya továbbra is a régi tulajdonos marad. Ezért a gépjármű 
eladását az előző tulajdonosnak is be kell jelentenie az okmányiroda felé az adásvételt 
követő 15 napon belül az adásvételi szerződés másolatának okmányirodához történő 
eljuttatásával. 
 
Az adóztatási feladatokat a gépjármű forgalmi engedélyébe bejegyzett lakóhely, székhely, 
illetőleg telephely szerint illetékes települési, a fővárosban a kerületi önkormányzati 
adóhatóság látja el. Amennyiben a forgalmi engedély a székhelyet és a telephelyet egyaránt 
tartalmazza, az adóztatásra a telephely szerint illetékes adóhatóság jogosult. 

TÁJÉKOZTATÓ 

 

Gépjárműadó 

Budapest Főváros 

XV. Kerületi Polgármesteri Hivatal 

KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLY 

ADÓÜGYI OSZTÁLY 

1153 Budapest, Bocskai u. 1-3. • 1601 Bp. Pf. 46. 

Tel.: +36 1 305 3278 

kozgazdasagi@bpxv.hu 

www.bpxv.hu 



 

Idősbarát önkormányzat • Befogadó település 

Minden további esetben (gépjármű vétele, eladása, forgalomba helyezése, forgalomból 
történő kivonása, lakcím, székhely, telephely változása, környezetvédelmi osztályba sorolás 
változása, rendszám változása) az adóhatóság felé bevallási, bejelentési kötelezettség 
nincs, a változásokat csak a Kormányhivatal Kormányablaknál kell bejelenteni. Az 
adókötelezettség felsorolt változásairól az adóhatóság Belügyminisztérium 
Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkársága járműnyilvántartás adatközlése révén 
szerez tudomást. Az adóhatósági határozatok elkészítése a gépjármű forgalmi engedélyébe 
bejegyzett adatok alapján történik az alábbiak szerint: 
 

 A Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkársága 
járműnyilvántartása havonta a gépjármű forgalomba helyezéséről (azaz új gépjármű 
vételéről), forgalomba való visszahelyezéséről, forgalomból történt kivonásáról és a 
környezetvédelmi osztályba sorolás változásáról szolgáltat adatot az adóhatóság 
részére. Ezen változások esetén a határozatok havi rendszerességgel készülnek el. 

 A további változásokról, tehát gépjármű eladásáról, használt gépjármű vételéről 
minden év január hónapjában történik adatszolgáltatás. Az ilyen esetekben a 
változást követő év első hónapjaiban küldjük meg az adót kivető, illetve az adóztatást 
megszüntető határozatokat. 
 

Bejelentést kell tenni: 
 Ha a gépjármű jogellenesen került ki az adóalany birtokából (ellopják). Ekkor 

kérelemre szünetel az adófizetési kötelezettség. 
 Ha az adó alanyát mentesség illeti meg. 

 
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 adómentessége: 
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. 
 
Az adó alapja és mértéke 

 Személyszállító gépjármű – ide nem értve az autóbuszt – esetén az adó alapja a 
teljesítmény, kilowattban kifejezve, az adó mértéke pedig 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. 
 Autóbusz, lakókocsi, lakópótkocsi esetében az adó alapja a saját tömege 

(önsúlya), tehergépjármű esetében saját tömege (önsúlya) növelve a terhelhetősége 
(raksúlya) 
50 %-val, 

 Nyergesvontató esetében az adó alapja a nyergesvontató saját tömegének 
kétszerese, növelve a nyergesvontatóval vontatható, átmenőfékes vontatmány 
(félpótkocsi) megengedett legnagyobb össztömege és a nyergesvontató saját tömege 
pozitív különbségének felével. 
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Az adó mértéke autóbusz, lakókocsi, lakópótkocsi, tehergépjármű, valamint nyergesvontató 
esetében pedig az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után: 

1. a) a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű tehergépjármű, 
nyergesvontató, autóbusz esetén 850 Ft, 

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

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. 
  
  
Egyéb lényeges tudnivalók 
Az adót az adóhatóság kivetéssel állapítja meg. 
Az adókötelezettség keletkezése (változása) esetén az adót az erről szóló határozat jogerőre 
emelkedésétől számított 15 napon belül kell megfizetni. 
Az adófizetés módja: a gépjárműadót a 11784009-15515005-08970000 számlára kell 
megfizetni a bankszámlával rendelkező adózónak belföldi pénzforgalmi bankszámlájáról 
átutalással, pénzforgalmi bankszámlával nem rendelkező adózónak belföldi 
postautalvánnyal. 
Jogszabályok 

 1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról 
 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről 
 2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról 

  
Helyi adó ügyekkel kapcsolatos eljárás: 
A helyi adók ügyében első fokon a település jegyzője (önkormányzati adóhatóság) jár 
el. A jegyző nem jogerős érdemi határozatai ellen – amennyiben azok tartalmával az ügyfél 
nem ért egyet – rendes jogorvoslatként fellebbezésnek van helye. 
A jegyző határozata ellen – amennyiben annak tartalmával az ügyfél nem ért egyet – rendes 
jogorvoslatként fellebbezésnek van helye. 
 
A fellebbezést a határozat közlésétől számított 15 napon belül (utólagos 
adómegállapítás esetében 30 napon belül) a határozatot hozó önkormányzati 
adóhatóságnál (jegyző) kell benyújtani, de a Budapest Főváros Kormányhivatalának 
címezve. 
 
A Kormányhivatal, mint másodfokú adóhatóság a fellebbezéssel megtámadott 
határozatot és az azt megelőző eljárást megvizsgálja, tekintet nélkül arra, hogy a 
fellebbezésre jogosultak közül ki, és milyen okból fellebbezett. A vizsgálat eredményeként a 
határozatot helybenhagyja, megváltoztatja, vagy megsemmisíti. A fellebbezés elbírálására 
30 nap, utólagos adó-megállapítás esetében 60 nap áll a hivatal rendelkezésére. 
 
A fellebbezés illetékének mértéke  
– magánszemélynek  
a fellebbezési illeték mértéke a vitatott összeg minden megkezdett 10.000,- forintja 
után 400,- forint, de legalább 5.000,- forint, legfeljebb 500.000 forint. Ha a fellebbezés 
tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5.000,- forint. 
– gazdálkodó szervezetnek (ide nem értve az egyéni vállalkozót) 
az adóhatóságnál, illetve a vámhatóságnál kezdeményezett fizetési könnyítésre, 
adómérséklésre irányuló fellebbezés illetéke a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg 
minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 15 000 forint, legfeljebb 500 
000 forint, ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés 
illetéke 15 000 forint. 
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A Kormányhivatal másodfokú határozata a közléssel válik jogerőssé és végrehajthatóvá, 
ellene közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A közléstől számított 30 napon 
belül – jogszabálysértésre hivatkozással – a település jegyzőjénél benyújtandó keresettel a 
határozat bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető. A bírósági felülvizsgálat az adóhatósági 
határozat végrehajthatóságát nem érinti. A végrehajtás felfüggesztéséről a bíróság az adózó 
kérelmére végzéssel határoz. 
 


