
Ügytípus: GÉPJÁRMŰADÓ  

Eljáró szervezeti egység:  

SZMJV Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztály, Szolnok, Kossuth tér 9. fsz. 27.  

Illetékességi terület: Szolnok város közigazgatási területe  

- Az adóztatási feladatokat a magányszemély adóalanynak a polgárok személyi adatainak és 

lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI törvény szerinti nyilvántartásba bejegyzett 

lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye, míg a nem magánszemély adóalanynak 

(ideértve az egyéni vállalkozót is) a hatósági nyilvántartás (Belügyminisztérium 

Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság, továbbiakban BM NYHÁT) 

címadat-rovatába bejegyzett székhelye vagy telephelye szerint illetékes települési, a 

fővárosban a kerületi önkormányzati 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.  

 

 

 

 
FONTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alapvető eljárási szabályok:  

Az eljárás az 1999. évi LXXXIV. törvény alapján vezetett Járműnyilvántartás adatszolgáltatása 

alapján indul.  

Az ügyfélnek az önkormányzati adóhatóság felé csak az esetleges adómentesség igazolását, az 

adómentesség megszűnését, a gépjármű jogellenes elbirtoklásának tényét, valamint amennyiben az 

adóhatóság a jármű légrugós jellegére vonatkozó információval nem rendelkezik (a 

járműnyilvántartásból nem tűnik ki a rugózási rendszer milyensége) az erre vonatkozó bejelentést kell 

megtennie az Önkormányzati Adóhatóságnál.  

 

 

Eljárási illeték: az alapeljárás illeték- és díjmentes  

A jármű tulajdonjogában bekövetkezett változást az eladónak 8 napon 

belül be kell jelentenie az Okmányirodán! 

[304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése] 

 

Amennyiben a tulajdonjog szerzést az új üzembentartó / tulajdonos nem 

(vagy csak késve, a vásárlást követő évben) jelenti be, s fenti bejelentési 

kötelezettségét a régi üzembentartó / tulajdonos sem (vagy csak késve, az 

értékesítést követő évben) teljesíti az Okmányirodán, akkor a régi 

üzembentartónak / tulajdonosnak kell megfizetnie a gépjárműadót! 

Ez azt jelenti, hogy a régi üzembentartó marad az adóalany, akinek az 

adókötelezettsége a bejelentés évének, s nem az eladás évének utolsó 

napjával szűnik meg. [Gjt. 2.§ (4) és (5) bekezdés] 

 

Fontos 
 



 

 

Az adó tárgya:  
Az Önkormányzati Adóhatósághoz a magyar hatósági rendszámtáblával és az „E”, „P” betűjelű ideiglenes 

rendszámtáblával ellátott gépjármű, pótkocsi után kell gépjárműadót fizetni.  

 

gépjármű: az olyan szállító vagy vontató eszköz, amelyet beépített erőgép hajt, használata közben közutat 

vesz igénybe, és rendszámtáblával ellátott;  

pótkocsi: a gépjármű által vontatható teher- és sátras utánfutó, lakópótkocsi, műhelykocsi vagy hasonló 

jellegű más, nem önjáró jármű, amely rendszámtáblával ellátott;  

 

Nem kell gépjárműadót fizetni a magyar hatósági rendszámtáblával ellátott mezőgazdasági vontatóra, a 

lassú járműre és a lassú jármű pótkocsijára, a négykerekű segédmotoros kerékpárra, a külön jogszabály 

szerinti „méhesházas” gépjárművekre, a munkagépre, a CD, a CK, a DT és a Z betűjelű rendszámtáblával 

ellátott gépjárműre, valamint a muzeális jellegű OT betűjelű rendszámtáblával ellátott gépjárműre.  

Muzeális jellegű (OT betűjelű rendszámtáblával ellátott) gépjármű: az a gépjármű, amelyet legalább 30 

éve gyártottak, használata kizárólag a jellegével összefüggő célból történik, továbbá az eredeti műszaki 

jellemzőit nem változtatták meg, vagy annak megfelelően helyreállították. A jármű muzeális jellegének 

megállapítására és igazolására az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben foglaltak az irányadók.  

 

Adómentességek:  

Mentes az adó alól  

 

□ a költségvetési szerv (az állam, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti szerv);  

 

□ az egyesület, az alapítvány (,mint, üzembentartó, s így adóalany) a tulajdonában lévő gépjármű után, 

feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett; (a 

mentesség igénybevételéhez az adóalanynak adatbejelentés és nyilatkozat formanyomtatványt kell 

benyújtania az adóhatósághoz)  

 

□ az autóbusz, ha az adóalany tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó 

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

folytatásából származott. (A mentesség igénybevételéhez az adóalanynak adatbejelentés 

formanyomtatványt kell benyújtania az adóhatósághoz, melyben nyilatkoznia kell a feltétel teljesüléséről);  

 

□ az egyházi jogi személy tulajdonában lévő gépjármű;  

 

□ a létesítményi tűzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tűzoltó szerkocsinak minősülő 

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

mentésben;  

 

□ 2017. január 1-jétől 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 (mint mentességre jogosult adóalany) egy 

darab, 100 kilowatt teljesítményt meg nem haladó, nem személytaxiként üzemelő, illetve 

személyszállító szolgáltatásra használt személygépkocsi után legfeljebb 13.000.-Ft erejéig.  

Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben egyidejűleg több 

személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű 

személygépkocsi után jár;  

 



Súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő az a személy, aki a súlyos mozgáskorlátozott 

személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2016. április 1-jén 

hatályos 2.§  a) pontja szerint súlyos mozgáskorlátozottnak (közlekedőképességében súlyosan 

akadályozottnak), vagy 2.§ h) pontja szerint egyéb fogyatékossággal élőnek minősül, és ezt a tényt az ott 

meghatározott közlekedőképességet minősítő szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, igazolás, 

fogyatékossági támogatásra való jogosultságot megállapító hatósági határozat másolatával igazolja. 

 

□ a környezetkímélő gépkocsi (2016. január 1-jétől):  

A 6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet (2015. július 1-jén hatályos) 2.§ (6)-(8) bekezdései szerinti 

környezetkímélő gépkocsinak minősülő elektromos gépkocsi, továbbá a nulla emissziós gépkocsi. 

- tisztán elektromos gépkocsi (5E környezetvédelmi osztály), 

- a külső töltésű hibrid elektromos gépkocsi (plug-in hibrid gépkocsi, 5P környezetvédelmi osztály), 

- a növelt hatótávolságú hibrid elektromos gépkocsi (5N környezetvédelmi osztály) 

- nulla emissziós gépkocsi az, amely rendeltetésszerű használata során nem bocsát ki a KÖHÉM 

rendeletben szabályozott légszennyező anyagot. (5Z környezetvédelmi osztály) 

 

□ Az a gépjármű, amelynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy viszonosság biztosítja; 

□ 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 tulajdonban lévő gépjármű; 

 

Előbbiek kivételével, más jogcímen, más okkal, illetve az adatbejelentés hiánya esetén nem 

mentesülhet az adó alanya a gépjárműadó fizetési kötelezettség alól. 

Adatbejelentést az adókötelezettség keletkezését, illetve változását (pld. valamely mentességi feltétel 

hiánya) követő 15 napon belül kell megtenni.  

Amennyiben az adóalany által benyújtott adatbejelentés szerint az Adóhatóság az Adóalany mentességre 

való jogosultságát állapítja meg, az adóévi adómentesség tényét a nyilvántartásban rögzíti, de határozatot 

nem kell hoznia.  

Az adóhatóság határozattal csak akkor értesíti az Adózót   

 ha a mentességre való jogosultságát elutasítja, vagy  

 ha csak részben - évi 13.000.-Ft erejéig - mentesülhet az adófizetési kötelezettség alól.   

 

Kedvezmények:  

 

autóbuszok, és a tehergépjárművek adókedvezménye az alábbiak szerint alakul:  

□ 20%-os kedvezmény jár az 5, 6, 7, 8 környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott gépjárművek 

után;  

□ 30%-os kedvezmény jár a legalább 9, 10, 11, 12 környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott 

gépjárművek után;  

nyergesvontatók adókedvezménye az alábbiak szerint alakul:  

□ 30%-os kedvezmény jár az 5, 6, 7, 8 környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott gépjárművek 

után;  

□ 50%-os kedvezmény jár a legalább 9, 10, 11, 12 környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott 

gépjárművek után;  



 

Az adó alanya:  
 

1./ Az adó alanya tárgyévben az a személy, aki a BM NYHÁT Járműnyilvántartásban (hatósági 

nyilvántartásban) az év első napján üzemben tartóként, annak hiánya esetén aki tulajdonosként szerepel.  

Amennyiben több üzembentartó / tulajdonos van bejegyezve a hatósági nyilvántartásba, akkor az adó 

alanya az, akinek a nevére a forgalmi engedélyt kiállították.  

 

2./ Az év közben újonnan vagy ismételten forgalomba helyezett, illetve a Magyarországon először 

forgalomba helyezett gépjármű utáni adó alanya az, aki a forgalomba helyezés hónapjának utolsó napján 

a hatósági nyilvántartásban üzembentartóként / tulajdonosként szerepel.  

 

3./ Az adó alanya az „E” és „P” betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjármű esetén az, akinek 

/ amelynek a nevére a rendszámtáblát az eljáró hatóság kiadta.  

 

4./ Az adóalany halálát, illetve megszűnését követő év 1. napjától azt kell az adó alanyának tekinteni, akit 

/ amelyet a haláleset vagy megszűnést követően a hatósági nyilvántartásba elsőként üzembentartóként / 

tulajdonosként bejegyeztek.  

 

 

Amennyiben a gépjármű tulajdonjogában, üzembentartói státuszában bekövetkezett változást a korábbi 

üzembentartó / tulajdonos (átruházó) határidőben (de legkésőbb az elidegenítés évének utolsó napjától 

számított 15 napon belül) bejelentette az okmányirodán, akkor a szerződés (változás) megkötésének 

időpontját követő év első napjától nem minősül adóalanynak. Ettől az időponttól kezdve a vevő (új 

üzembentartó / tulajdonos) lesz az adó alanya - kivéve, ha ettől az időponttól a hatósági nyilvántartásban 

harmadik személy szerepel üzembentartóként / tulajdonosként.  

 

Ha mindkét fél elmulasztotta a tulajdonváltozás bejelentését az Okmányirodán, a régi 

üzembentartó / tulajdonos (eladó / átruházó) köteles az (átruházó bejelentése évének utolsó napjáig 

terjedő időszakra megállapított) adót megfizetni.  

 

 

 

Az adó alapja:  

□ személyszállító gépjármű esetén - ide nem érteve az autóbuszt - a hatósági nyilvántartásában 

feltüntetett teljesítménye, kilowattban kifejezve;  

Ha a hatósági nyilvántartásban csak lóerőben van feltüntetve a teljesítmény, akkor a LE-ben feltüntetett 

teljesítményt 1,36-tal kell osztani, s egész számra kell kerekíteni.  

 

□ autóbusz, lakókocsi, lakópótkocsi esetén a hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege 

(önsúlya);  

 

□ tehergépjármű, pótkocsi, utánfutó esetén a hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege 

(önsúlya) növelve a terhelhetősége (raksúlya) 50 %-ával;  

 

□ a nyergesvontató (2016. január 1-jétől) saját tömegének kétszerese, növelve a nyergesvontatóval 

vontatható, átmenőfékes vontatmány (félpótkocsi) megengedett legnagyobb össztömege és a 

nyergesvontató saját tömege pozitív különbözetének felével. 

 

 

 

 



 

Az adó mértéke:  

Személyszállító gépjármű esetében:  

□ 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 években 140 Ft/kilowatt; 

Autóbusz, nyergesvontató, lakókocsi, lakópótkocsi, utánfutó, pótkocsi és tehergépjármű esetében 

az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után 1380 Ft; 

Légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyerges vontató, tehergépjármű, pótkocsi, 

autóbusz esetén (az a jármű, amelyik a Tanács 96/53/EK Irányelvének II. melléklete szerinti légrugós 

vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerrel rendelkezik) az adóalap minden megkezdet 100 kilogrammja 

után 850.-Ft.  

 

ideiglenes rendszám esetén:  

□ „E” betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott személyszállító gépjármű után 10 000 Ft, míg 

tehergépjármű után 46 000 Ft adót kell fizetni.  

□ „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. 

 

 

Adókötelezettség kezdete:  

□ Használt, s forgalomból ki nem vont gépjármű vásárlása esetén: a vásárlást követő év január 1-jétől;  

□ Új gépjármű vásárlása esetén: a vásárlás napját, illetve első forgalomba helyezését követő hónap első 

napjától;  

□ Külföldről behozott (gép)jármű esetén: a (első belföldi) forgalomba helyezés napját követő hónap   első                        

napjától; 

□ Gépjármű forgalomba helyezése esetén: a forgalomba helyezést követő hónap első napjától;  

□ „E” és „P” betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjármű esetén: a rendszámtábla kiadásakor 

keletkezik; 
 

 

Adókötelezettség megszűnése:  

□ Gépjármű eladása esetén: az eladást követő év január 1-jétől;  

    Feltéve, hogy az átruházónak, eladónak a változásra vonatkozó bejelentése határidőben megtörtént  

□ Forgalomból történő kivonás esetén: a kivonást követő hó 1. napjától, eltekintve attól az esettől, ha a 

kivonást követő hónapban a kivonást kérelmező a gépjárművet újra forgalomba helyezteti;  

 

A tárgyi adókötelezettség a gépjármű forgalomban való részvételének lehetőségével fennáll, azaz a BM 

NYHÁT Járműnyilvántartás szerint forgalomba helyezett gépjármű után, a forgalomba helyezés teljes 

időtartamára akkor is kell adót fizetni, ha a járművet nem használják / nem vesz részt a közúti 

forgalomban.  



 

 

Adófizetési kötelezettség szüneteltetése: 

Az adóalany adatbejelentése alapján szünetelhet 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.  

 

 

Az adó megfizetése:  

Amennyiben az adófizetési kötelezettség a teljes adóvére fennáll, az adózó a gépjárműadót félévenként, 

két egyenlő részletben az adóév március 15-ig és szeptember 15-ig fizetheti meg - pótlékmentesen.  

Adóéven belüli adókötelezettség keletkezése (új gépjármű vásárlása, külföldről behozott jármű vásárlása, 

jármű forgalomba helyezése, mentesség megszűnése, …) esetén az adóalany a félév időarányos részére őt 

terhelő adót az erről szóló határozat véglegessé válásától számított 15 napon belül fizetheti meg - 

pótlékmentesen.  

A határozat véglegessé válásának napja: a határozat közlését, kézhezvételét (ide értve a vélelmezet 

kézhezvételt is) követő 15. nap. (kivéve: ha a határozatot a közléstől számított 15 napon belül 

fellebbezéssel megtámadják).  

A fizetési határidő elmulasztása késedelmi pótlék felszámítását vonja maga után.  

A gépjárműadó beszedési számla száma: 11745004-15408930-08970000  
 

 

Vélelmezett kézhezvétel:  

Az adózó vagy képviselője adóhatósághoz bejelentett címére, valamint Magyarországon lakóhellyel nem 

rendelkező külföldi személy magyarországi kézbesítési meghatalmazottja címére feladott adóhatósági 

iratot  

 a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a küldemény az 

adóhatósághoz a kézbesítés eredménytelensége miatt érkezik vissza;  

A hivatalos irat a postai úton való kézbesítés sikertelensége esetén több okból kifolyólag érkezhet vissza 

az adóhatósághoz, így a kézbesítés eredménytelenségének fogalmába beletartoznak a posta által használt 

alábbi kifejezések: 

 „címzett ismeretlen helyre költözött”,  

 a „címzett ismeretlen”,  

 „címzett elköltözött”  

 „cím elégtelen”, illetve 

 „átvételt megtagadta”, és a 

 „levélszekrény hiánya miatt kézbesíthetetlen” 

akkor is kézbesítettnek kell tekinteni, ha az adózó, vagy az irat 

átvételére jogosult meghatalmazottja az átvételt megtagadta;  

a postai kézbesítés második megkísérlését követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek 

tekinteni, ha azt a posta a rá vonatkozó szabályoknak megfelelően „nem kereste” jelzéssel küldte 

vissza az adóhatósághoz.  
 

Elektronikus úton történő kézbesítés esetén kézbesítettnek minősül az irat abban az esetben, ha a 

rendszer az irat kézhezvételét igazolja vissza. Visszaigazolás hiányában az elektronikus kézbesítési 

tárhelyen történő ismételt elhelyezésétől számított ötödik napot követő munkanapon tekinthető 

kézbesítettnek. 

 



 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:  

Gépjárműadónemben adófizetési kötelezettség alóli (Gjt. 5.§ szerinti teljes vagy részbeni) mentesség, 

illetve az adófizetési kötelezettség szüneteltetés vonatkozásában az adó alanyát adatbejelentési 

kötelezettség terheli, így az adóhatóságunk által rendszeresített „ADATBEJELENTÉS a 

gépjárműadóról” nyomtatvány benyújtása szükséges, melyhez mellékelni kell 

□ Jogellenes elbirtoklás esetén (az adófizetési kötelezettség alóli szüneteléshez) a jogellenes cselekmény 

bekövetkezését igazoló rendőrhatósági igazolást (jegyzőkönyv, nyomozást megszüntető határozat, …);  

□ Egyesületek vagy alapítványok esetében a feltételes adómentesség igénybevételéhez Nyilatkozatot 

a mentességi feltétel meglétére vonatkozóan; 

 

□ Környezetkímélő gépjármű esetében NKH Jármű Műszaki Adatlap, vagy forgalmi engedély 

másolatát; 

 

□ Súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt szállító gépjárművek esetében:   

 A rehabilitációs hatóságként eljáró, illetékes Kormányhivatal Szakértői Bizottsága által készített 

I. fokú szakvéleményt a közlekedőképesség minősítésére vonatkozóan, vagy a  

 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (korábban ORSzSzI) által kiadott szakvéleményt, 

szakhatósági állásfoglalást – súlyos mozgáskorlátozottságról, közlekedőképesség súlyos 

akadályozottságának fennállásáról, vagy a  

 Fot. szerinti fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozatok közül azt, 

amelyik az 1998. évi XXVI. törvény (Fot.) 23.§ (1) bekezdés a) - e), h) pontja szerinti 

fogyatékos személyt illet meg, vagy f), g) pontja alapján halmozott fogyatékosnak minősülő 

személyt illet meg, 

 Kiskorú közeli hozzátartozó esetén 5/2003. (II.19.) ESzCsM rendelet 3. számú mellékletében 

meghatározott igazolást (magasabb összegű családi pótlékról), amennyiben az igazolt 

diagnózis betűjele: „L”, „K”, „M” vagy „N” betűjel „1” számjel, illetve „P”.  „, s ez utóbbi 

esetben a  többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik „L”, „K”, „M”, vagy „N” 

betűjel „1” számjel szerinti betegség illetve fogyatékosság. 

 

Az adatbejelentést az arra kötelezett adóalany az adókötelezettség keletkezésétől számított 15 napon belül 

köteles megtenni.  

 

Amennyiben az adóhatóság az arra vonatkozó információval nem rendelkezik, akkor a jármű (vontató, 

pótkocsi, tehergépjármű, autóbusz) légrugós műszaki jellegére vonatkozó bejelentést szintén írásban, 

az erre vonatkozó bejelentési formanyomtatványon kell megtennie az adó alanyának, mellékelve a 

formanyomtatványon feltüntetett rugózási rendszert tanúsító okmányok (igazolások) egyikét. 

 

 

Az ügyintézéshez szükséges letölthető nyomtatványok:  

- ADATBEJELENTÉS a gépjárműadóról - a gépjárműadóról szóló törvény 5.§-a szerinti mentességek 

igénybevételéhez, illetve a gépjármű jogellenes eltulajdonítása esetén a 4.§ (4) bekezdés szerinti 

adófizetési kötelezettség szüneteltetéséhez;  

- Nyilatkozat feltételes adómentességről a gépjárműadóról szóló törvény 5.§ b) pontja alapján;  

- Bejelentés légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerrel rendelkező járművek csökkentett 

adómérték igénybevételéhez;  
 

 

 

 



 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok:  

- Rendőrhatósági igazolás (jegyzőkönyv, határozat gépjármű eltulajdonításáról);  

- Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiállított Jármű műszaki adatlap (hatósági bizonyítvány);  

- „útkímélő tengely” bejegyzést tartalmazó forgalmi engedély;  

- Igazságügyi gépjármű-közlekedési műszaki szakértői szakvélemény;  

- Szakvélemény a közlekedőképesség minősítésére vonatkozóan;  

- Fot. szerinti fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat, 

- 5/2003. (II.19.) ESzCsM rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott igazolás magasabb összegű családi 

pótlékra való jogosultságról;  

 

 

Ügyintézés Szolnokon  

A jármű tulajdonjogában bekövetkezett változás bejelentését nem az Adóügyi Osztályon, hanem a 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Okmányirodáján kell 

teljesíteni. (Szolnok, Széchenyi István krt. 22., illetve Szolnok, Kossuth tér 5/a Kormányablak)  

 

Az ügyfélnek az önkormányzati adóhatóság felé csak az esetleges adómentesség igazolását, az 

adómentesség megszűnését, a gépjármű jogellenes elbirtoklásának tényét, valamint amennyiben az 

adóhatóság a jármű légrugós jellegére vonatkozó információval nem rendelkezik (az adatszolgáltatásból, 

járműnyilvántartásból nem tűnik ki a rugózási rendszer milyensége) az erre vonatkozó bejelentést kell 

megtennie az Adóügyi Osztályon.  

 

Az ügyintézés gyorsasága és pontossága érdekében kérjük, hogy gépjárműadóval kapcsolatos 

ügyeikkel (kérdéseikkel, kérelmeikkel, bejelentéseikkel, észrevételeikkel, stb.) ügyfélfogadási időben 

keressék fel Adóügyi Osztályunkat.  

 

 

Adóügyi Osztály ügyfélfogadása:  

Szolnok, Kossuth tér 9. (Polgármesteri Hivatal) fsz. 27.  

Hétfő: 13.00 – 16.00-ig  

Szerda: 08.00 – 16.00-ig  

Péntek: 08.00 – 12.00-ig  

 

Ügyfélfogadási időn kívül történik a kérelmek, bejelentések, megkeresések, a BM NYHÁT 

adatszolgáltatások feldolgozása, az adóügyi nyilvántartás vezetésével, a jogszabály szerinti 

adatszolgáltatások teljesítésével kapcsolatos feladatok ellátása, valamint az esetleges helyszíni munkák 

elvégzése, melyek zavartalan, pontos, gyors és határidőre történő teljesítése érdekében szükséges az 

ügyfélfogadási rend megtartása.  

 

Ügyintézők:   elérhetőség: 

Kovács Krisztina  56/503-506 

Nádas Zoltán   56/503-506 

Péntekné Nagy Mária  56/503-535 

  

 



 

 

Jogorvoslati lehetőségek:  

A gépjárműadó kivetésével, megfizetésével és egyéb gépjárműadóval kapcsolatos ügyben a Szolnok 

Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatóságának határozata ellen fellebbezni a közléstől számított 

15 napon belül lehet.  

 

A fellebbezést a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalnak (Szolnok, Kossuth L. u. 2.sz) 

címezve Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztályánál lehet benyújtani, 

melynek illetéke:  

 

a fellebbezéssel érintett, vagy vitatott összeg minden megkezdett 10.000.-Ft-ja után 400.-Ft, de legalább                        

5.000.-Ft, legfeljebb 500.000.-Ft. (Pld. ha az adó összegére, vagy kedvezmény mértékére irányul a 

jogorvoslati kérelem)  

 

a fellebbezés illetéke 5.000.-Ft. (Pld. mentesség igénybevételére irányuló kérelem elutasítása esetén)  

 

Az illetéket a 11745004-15408930-03470000 számú számlára történő átutalással, vagy az Adóügyi 

Osztályon beszerezhető csekken történő befizetéssel lehet leróni.  

 

 

 

Az eljárás jogi alapjai:  

□ A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény; [Gjt.]  

□ Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény; [Art.] 

□ Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény; [Air.]  

□ A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény;  

□ A közúti közlekedési feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 

326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet;  

□ A közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó 

személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban 

történő felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi elemekről szóló 304/2009. (XII. 22.) Korm. 

rendelet;  

□ Az 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról;  

□ Az 6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban 

tartásának műszaki feltételeiről;  

□ Az 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 

□ A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedveményeiről szóló 102/2011. (VI.29.) Korm. 

rendelet; 

 

 

Sz o l n o k, 2018. január 

                                                                                                             Adóügyi Osztály 

                                                                                                         Polgármesteri Hivatal 

                                                                                                   Szolnok, Kossuth tér 9. fsz. 27. 


