
D U N A S Z E G I  K Ö Z Ö S  Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H I V A T A L  

9174 Dunaszeg, Országút u. 6.; tel./fax: (96) 352-012 
9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1.; tel./fax: (96) 352-026 

9184 Kunsziget, József Attila u. 2.; tel.: (96) 485-040; fax: (96) 552-056 
 
 

 
Gépjárműadó 

 
Ügyleírás: 
 
A magyar hatósági rendszámtáblával ellátott gépjármű, pótkocsi után gépjárműadót kell 
fizetni. Az adót az önkormányzati adóhatóság határozattal állapítja meg a hatósági 
nyilvántartás adata szerint. 
Az adó alanya az a személy, aki a hatósági nyilvántartásban az év első napján üzemben 
tartóként, ennek hiányában tulajdonosként szerepel. 
Év közben újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű utáni adó alanya az, aki a 
forgalomba helyezés hónapjának utolsó napján a hatósági nyilvántartásban tulajdonosként 
szerepel.  
A gépjármű forgalomból történő kivonása esetén az adókötelezettség annak a hónapnak az 
utolsó napjával szűnik meg, amelyben a hatóság a gépjárművet bármely okból a forgalomból 
kivonta. 
A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármű korábbi tulajdonosának (eladó) 
és az új tulajdonosnak (vevő) is be kell jelentenie a Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Kormányablak Osztályához. 
A törvényben meghatározott mentességek (pl. súlyos mozgáskorlátozott személy) esetén az 
önkormányzati adóhatóság felé adatbejelentést kell teljesíteni. 
2017. január 1-től a mentességre jogosultak köre kibővült az egyéb fogyatékossággal élő 
személyekkel (pl. látási fogyatékos, hallási fogyatékos, értelmi fogyatékos). Mentes az adó 
alól a súlyos mozgáskorlátott vagy egyéb fogyatékossággal élő adóalany, valamint a súlyos 
mozgáskorlátott 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 adót két egyenlő részletben kell megfizetni, az adóév március 15-éig, illetve szeptember 
15-éig. 
 
Nyomtatványok: 

 adatbejelentés a gépjárműadóról 

 kérelem közlekedőképesség minősítéséhez 
 
Vonatkozó jogszabályok: 

 gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 

 az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 2. sz. melléklet II/B), 3. sz. melléklet 
II/B) 


