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ADATBEJELENTÉS 
 

a gépjárműadóról 
 

Benyújtandó a települési önkormányzati, fővárosban a kerületi önkormányzati adóhatóságnak. 
(Gépjárművenként külön-külön adatbejelentést kell benyújtani!) 

 
 
 
I. Az adatbejelentő adatai 

1. Viselt név 

 1.1. Családi név: ________________________________ 1.2. Utónév: ____________________________ 
 1.3. Utónév: ____________________________________ 1.4. Utónév: ____________________________ 
 2. Születési név 
 2.1. Családi név: ________________________________ 2.2. Utónév: ____________________________ 
 2.3. Utónév: ____________________________________ 2.4. Utónév: ____________________________ 
 3. Anyja születési neve 
 3.1. Családi név: ________________________________ 3.2. Utónév: ____________________________ 
 3.3. Utónév: ____________________________________ 3.4. Utónév: ____________________________ 

 4. Születési helye: __________________________város/község, 5. ideje: évhónap 

 6. Cég, szervezet, civil szervezet elnevezése: _________________________________________________ 

 7. Adóazonosító jele:       8. Adószáma: -- 

9. Statisztikai számjele: ---- 

10. Civil szervezet nyilvántartási száma: -- 

11. Lakóhely/székhely:  _____________________________város/község 

____________________________ közterület ___________ közterület jellege _______________ hsz. 

_________ ép. _______ lh. ______ em. ______ ajtó 

12. Levelezési címe:  _______________________________________________város/község 

____________________________ közterület ___________ közterület jellege _______________ hsz. 

_________ ép. _______ lh. ______ em. ______ ajtó 

13. Az adatbejelentést kitöltő neve (ha eltér az adatbejelentőtől vagy szervezet esetén): 

_______________________________________________________________________________________ 

14. Telefonszám: _______________ 15. Elektronikus levelezési cím: _____________________________ 

 



 

II. Az adatbejelentő (adóalany) tulajdonjoga, üzembentartói joga 

1. Az adatbejelentő (adóalany) tulajdonos:    2. Az adatbejelentő (adóalany) üzembentartó:    

 
 
 
 

III. A gépjármű rendszáma, alvázszáma 
 

 
1. Rendszám: ______________________________ 

 
1.1. Amennyiben volt, akkor előző rendszám:  

       ______________________________________ 
 

2. Alvázszám: _______________________________ 

 
 

IV. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXVII. törvény szerinti mentesség jogcíme: 
 

1.  Költségvetési szerv (Gjt. 5. § a) pont) 

2.  Egyesület, alapítvány tulajdonos-adóalany gépjárműve (Gjt. 5. § b) pont) 
          (feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben az adóalanynak társasági adófizetési kötelezettsége nem 
          keletkezett)  
3.  Autóbusz (Gjt. 5. § c) pont)1 
         (feltéve, ha az adóalany a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételé 
        -nek legalább 75%-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából  
         származott)1 
4.  Egyházi jogi személy tulajdonában lévő gépjármű (Gjt. 5. § d) pont) 

5.  Létesítményi tűzoltóság szerkocsinak minősülő gépjárműve (Gjt. 5. § e) pont) 

6.  Súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő adóalany gépjárműve (Gjt. 5. § f) pont)2 

7.  Súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító, vele  
          közös háztartásban élő közeli hozzátartozó (adóalany) gépjárműve (Gjt. 5. § f) pont)2 

8.  Környezetkímélő gépkocsi (Gjt. 5. § g) pont)3 

9.  Az a gépjármű, amelynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy viszonosság biztosítja (Gjt.  
          5. § j) pont)3 

10.  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 tulajdonában lévő 
gépjármű. (Gjt. 5. § k) pont) 
 

1.  A feltételek teljesüléséről az adóalanynak nyilatkoznia kell. 
2. 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 vagy 2. § h) pontja szerint egyéb fogyatékossággal élőnek minősül, és ezt a tényt 
az ott meghatározott szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, igazolás, hatósági határozat másolatával igazolja*. 
3. Az a gépjármű, amely a KöHÉM rendelet 2015. július 1-én hatályos 2. § (6) bekezdése szerint környezetkímélő 
gépkocsinak minősül. 
4. A viszonosság tekintetében az adópolitikáért felelős miniszter álláspontja irányadó! 
 



 
V. Adómentességre való jogosultság kezdő és befejező időpontja: 

 

1. Adómentességre való jogosultság kezdő 
időpontja: 

□□□□ év □□ hó □□ nap  

2. Adómentességre való jogosultság megszűnésének 
időpontja: 

□□□□ év □□ hó □□ nap 

 
 

VI. Nyilatkozat a Gjt. 5. § c) pontja szerinti mentesség igénybevételéhez 
 

□ Nyilatkozom, hogy a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételem  
_________ %-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott. 

 
 

 
VII. Tájékoztató adat a Gjt. 5. § f) pontja szerinti mentesség igénybevételéhez 

 

□ Tájékoztatom az adóhatóságot, hogy a Gjt. 5. § f) pontja szerinti adómentességet kizárólag egy, a III/1. 
pontja szerinti forgalmi rendszámú, ________kW teljesítményű gépjárműre kívánom igénybe venni, azt 
személytaxi-szolgáltatásra, más személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra nem használom. 

 
 

VIII. Adófizetési kötelezettség szünetelése 
 

1. □ A gépjármű jogellenes eltulajdonítása (az adófizetési kötelezettség szüneteltetésének 
          kérelme) 

2. Az igazolást kiállító hatóság megnevezése: 
________________________________________ 

3. Az igazolás kelte: 

□□□□ év □□ hó □□ nap 

4. □ Az adófizetési kötelezettség szünetelés 
végének bejelentése 

5. Az adófizetési kötelezettség szünetelés végének 
időpontja 

□□□□ év □□ hó □□ nap 

 
 

IX. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatbejelentésben szereplő adatok a valóságnak 
megfelelnek 

 

_________________________ 
helység 

 

□□□□ 
év 

 

□□ 
hó 

 

□□ 
nap 

 
_______________________________ 
Az adatbejelentő vagy képviselője 

aláírása 
 

Jelölje X-szel: □ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, az adatbejelentés aláírására jogosult 
állandó meghatalmazott 

□ Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva) 

□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő 
 
 
 



 
*Igazoló irat: 
 
a) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (Fot.) 
szerinti fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat, vagy a megállapítás alapjául 
szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény másolata, vagy 
b) a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) 
ESzCsM rendelet (Mr.) 3. számú mellékletében meghatározott, hatályos igazolás másolata (Igazolás tartósan 
beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermekről), vagy 
c) a rehabilitációs szakértői szerv vagy jogelődje által a közlekedőképesség minősítéséről kiadott, a 
közlekedőképességben súlyosan akadályozottságot igazoló hatályos szakvélemény másolata, vagy 
d) a vakok személyi járadékának megállapításáról szóló hatósági határozat, vagy a vakok személyi járadékát 
kérelmező csökkentlátó nyilvántartó lap másolata. 
 
Annak, akinek az a) - c) pont szerinti iratok egyike sem áll rendelkezésre, kezdeményeznie kell a 
közlekedőképességének a minősítését, az alábbi iratok benyújtásával: 
1. A beteg egészségi állapotára, gyógykezelésére, rehabilitációjára vonatkozó összefoglaló adatokat 
tartalmazó, a munkaképesség-változás vagy a súlyos fogyatékosság véleményezése céljából kiállított 
háziorvosi beutaló. 
2. A beteg egészségi állapotával, gyógykezelésével kapcsolatos kezelőorvosi vélemény. 
3. A beteg egészségi állapotával, gyógykezelésével kapcsolatos egészségügyi dokumentáció (leletek, 
zárójelentések stb.). 


