
 

 

 

 

Gépjárműadó   

A gépjárműadóról szóló részletes szabályokat a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII.  

törvény tartalmazza.  

Gépjárműadó fizetési kötelezettség keletkezik  

• használt gépjármű vásárlása esetén a következő év első napjával (kivéve, ha a gépjármű 

ki volt vonva a forgalomból),  

• év közben újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű esetén a forgalomba 

helyezést követő hónap 1. napjával.  

A gépjárműadó alanya:  

• az a személy, aki/amely a járműnyilvántartásban az év első napján üzemben tartóként, 

ennek hiányában tulajdonosként szerepel,  

• az év közben újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű esetében azon személy, 

aki/amely a forgalomba helyezés hónapjának utolsó napján a hatósági nyilvántartásban 

tulajdonosként szerepel.  

A gépjárműadó mértéke:  

Személygépjármű, motorkerékpár esetén az adótétel a gépjármű teljesítményétől és gyártási 

évétől függ. Az adó mértéke az alábbiak szerint alakul:  

• 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.  

a.) A légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű tehergépjármű, nyerges vontató, 

autóbusz esetén 850,-Ft.  

b.) az a) pont alá nem tartozó tehergépjármű, nyerges vontató, autóbusz esetén 1.380,-Ft.  

Az autóbusz,  a lakókocsi, lakópótkocsi esetén az adó alapja:  

• hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya).  



 

 

 

 

A tehergépjármű esetén az adó alapja:  

• a hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya) növelve a terhelhetősége 

(raksúlya) 50%-ával.  

• Az adó alapja nyergesvontató esetében a nyerges vontató saját tömegének kétszerese, 

növelve a nyergesvontatóval vontatható átmenőfékes vontatmány /félpótkocsi/ 

megengedett legnagyobb össztömege és a nyerges vontató saját tömege pozitív 

különbözetének felével.   

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.  

Az adófizetési kötelezettség megszűnése:  

• annak a hónapnak az utolsó napjával, amelyben a hatóság a gépjárművet bármely okból 

a forgalomból kivonta (kivéve, ha a forgalomból kérelemre kivont gépjárművet a 

kivonást követő hónapban a kivonást kérelmező újra forgalomba helyezteti, akkor az 

adókötelezettség nem szűnik meg a forgalomból való kivonás hónapjának utolsó 

napjával),  

• gépjármű értékesítése esetén az eladás évének utolsó napjával.  

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változás 

kapcsán mind az eladónak, mind a vevőnek bejelentési kötelezettség áll fenn. Ezen 

kötelezettségnek az adásvételi, ajándékozási, stb. szerződés megkötését követő 8 napon (eladó 

esetében) illetve 15 napon (vevő esetében) belül kell eleget tenni a közlekedési hatóság 

(Kormányablak) felé.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Adómentesség:  

Mentes az adó alól  

• a költségvetési szerv,  

• az egyesület, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet 

megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett,  

• az autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti 

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

tömegközlekedés folytatásából származott. A feltétel teljesüléséről az adóalanynak 

nyilatkoznia kell,  

• 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,  

• 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) a tulajdonában lévő egy darab, 100 kW 

teljesítményt el nem érő személygépkocsi után, ide nem értve a személy taxiként 

üzemelő személygépkocsit legfeljebb 13.000,-Ft 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.  

• Környezetkímélő gépkocsi: az a gépjármű, amely elektromos gépkocsi, továbbá a nulla 

emissziós gépkocsi. /a 6/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendelet 2015.07.01-től hatályos 

rendelkezése alapján/.  

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az adómentesség iránti kérelmet Hivatalunk  

Adóügyi Irodájánál lehet benyújtani a mentességi feltételek igazolása mellett. Felhívjuk a 

mentességben részesülők figyelmét, hogy a mentességi feltételek megszűnését soron kívül 

kötelesek az Adóügyi Iroda felé jelezni.  

A gépjárműadót évi két egyenlő részletben (március 15., illetve szeptember 15. napjáig) kell 

megfizetni a 11743002-15398006-08970000 számú gépjárműadó beszedési számlára.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában gépjárműadó ügyekben az alábbi 

ügyintézők járnak el:                   

Némethné  

317. sz. iroda  

Egerszegi Dóra  

Telefon: 82/501-501/699-es mellék (G, GY,H,I,SZ,)  

dr.  Mészáros- 

317. sz iroda  

Molnár Veronika  

Telefon:82/501-501/799-es mellék (A,Á, B, C, CS, D, E, 

É, U, Ü)  

Sárdi Zalán  316. sz. iroda  Telefon: 82/501-501/745-ös mellék (F, J, M,S,ZS, Z)  

Páhi Anita  318. sz. iroda  Telefon: 82/501-501/709-es mellék (K,L,LY,T,TY)  

Telefon: 82/501-501/707-es me
llék (N,NY,O,Ö,P,Q,R, 

 

Fülöp Szilvia            318. sz. iroda      

V, W)  

  


