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Telefon: (32) 353-877/124,125 

e-mail cím: krajcsi.timea@batonyterenye.hu, tothne.kmarta@batonyterenye.hu, 
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Ügyintézés helye: 

Bátonyterenyei Polgármesteri Hivatal Adócsoportja 

3070 Bátonyterenye, Városház út 2. 209. iroda 

 

Az ügyhöz szükséges formanyomtatványok: 

„bejelentés a belföldi forgalmi rendszámú gépjármű utáni adófizetési kötelezettség változáshoz” 

 

Ügy leírása, szükségessége, folyamata: 

Kérelemre szünetel az adófizetési kötelezettség, ha a gépjármű a rendőrhatóság igazolása szerint 

jogellenesen kikerült az adóalany birtokából. A szüneteltetés a jogellenes cselekmény 

bekövetkezését követő hónap első napjától annak a hónapnak az utolsó napjáig tart, amelyben a 

gépjármű az adóalany birtokába visszakerült. A szünetelés időszakára időarányosan eső adót nem 

kell megfizetni. Ha a gépjármű nem kerül vissza az adóalany birtokába, akkor a jogellenes állapot 

bekövetkezésének időpontját követő év utolsó napján az adóalany ezen gépjárműve utáni 

adókötelezettsége megszűnik. 

Mentes az adó alól a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a 

cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú 

személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő – ideértve a nevelő-, mostoha- 

vagy örökbefogadó szülőt is – (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) egy darab, 

100 KW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után 

legfeljebb 13 000 forint erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és 

adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fennáll, akkor a mentesség kizárólag 

egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár.  

 

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló – 2011. július 2-án 

hatályba lépett – 102/2011. (VI.29.) Korm. rendeletet az egyes kormányrendeleteknek a súlyos 

mozgáskorlátozott személyek közlekedőképességének vizsgálatával összefüggő módosításáról 

szóló 61/2012. (III.30.) Korm. rendelet 2012. március 31-i hatálybalépéssel módosította. 

A rendelet 7.§ (3) bekezdés a) pontja szerint 2012. március 30-át követően súlyos 

mozgáskorlátozott az a személy aki: 

- fogyatékos személyek jogairól szóló 1998. évi XXVI. tv. (Fot.) 23.§ (1) bekezdés e) 

pontja alapján mozgásszervi fogyatékosnak minősül, vagy f) pontja alapján halmozottan 

fogyatékosnak minősül és halmozott fogyatékosságai közül legalább az egyik 

mozgásszervi fogyatékosság,  
- 18. év alatti, magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és 

fogyatékosságról szóló 5/2003. ESzCsM r.1. mell. L) pont szerinti mozgásszervi 

fogyatékosságban vagy P) pontjában meghatározott többszörös és összetett betegségben 

szenved és többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik mozgásszervi 

fogyatékosságot okoz,  
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- a Korm. rendelet 8/A.§ szerinti minősítési rendszer szerint a közlekedőképességében 

súlyosan akadályozott személy, amennyiben ez az állapota várhatóan legalább 3 éven át 

fennáll. 

 

A súlyos mozgáskorlátozottság ténye – a gépjármű adómentesség megállapításához kapcsolódóan 

– 2012. július 1. napját követően indult szakhatósági eljárás során kiállított: 

- elsődlegesen a rehabilitációs szakigazgatási szerv által a közlekedőképesség minősítéséről 

kiadott szakvélemény másolattal, míg 

- másodlagosan a Fot. szerinti fogyatékossági támogatás (MÁK általi) megállapításáról 

szóló hatósági határozat, vagy a megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági 

állásfoglalás, szakvélemény másolattal, vagy 

- magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságról szóló 

5/2003. ESzCsM rendelet 3. számú mellékletében meghatározott igazolás másolattal 

igazolható. 

A mentességre való jogosultságot az Önkormányzati Adóhatóságnál az arra rendszeresített 

nyomtatványon az adózónak be kell jelentenie a szükséges igazolás benyújtásával. 

Gépjárműadó mentesség a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. §-ban 

meghatározottak alapján adóható. 

 

Hol és hogyan kell benyújtani a kérelmet: 

A kitöltött és aláírt bejelentést a polgármesteri hivatal adócsoportjához kell benyújtani. A 

bejelentési nyomtatvány az adócsoportnál beszerezhető, valamint az önkormányzat internetes 

honlapjáról letölthető. 

 

Az ügyintézéshez szükséges díjak, illetékek, azok befizetésének módja: 

A bevallás benyújtása díj- és illetékmentes. 

 

Az ügyintézés határidejéről: 

Az ügyintézés határideje a bevallás benyújtásától számított 30 nap 

 

A jogorvoslati lehetőségekről: 

A határozat ellen fellebbezésnek van helye. A fellebbezést a határozat kézhezvételétől számított 

15 napon belül kell benyújtani a határozatot kibocsátó adóhatósághoz. 

Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke – ha e törvény másként nem 

rendelkezik, és a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható - a fellebbezéssel érintett 

vagy vitatott összeg minden megkezdett 10.000 Ft-ja után 400 Ft, de legalább 5.000 Ft, legfeljebb 

500.000 Ft. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 

5000 forint. A gazdálkodó szervezet – ide nem értve az egyéni vállalkozót – által 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. Az 

illetéket az önkormányzati adóhatóság 11741048-15451017-03470000 számú illetékbeszedési 

számla javára, az önkormányzati adóhatóságnál rendelkezésre álló csekken (készpénz-átutalási 

megbízás) vagy banki átutalással kell a fellebbezés benyújtásával egy időben teljesíteni. 

 

Az alkalmazott jogszabályokról: 

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvényben foglaltakat kell alkalmazni. 

Az illetékkel kapcsolatban az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény rendelkezik. 

 

 

 



Az ügyfelet megillető adatvédelmi jogokról: 

Az eljáró hatóság köteles gondoskodni a megismert személyes adatok védelméről, titkosságuk 

megőrzéséről. Az adóhatóság kötelessége, hogy ezek az adatok ne juthassanak illetéktelen 

személyek tudomására. Azonban feladatai ellátása érdekében, jogosult megismerni és kezelni 

törvényben meghatározott adatokat, amelyeket csak akkor továbbíthat más szervnek, ha ezt 

számára törvény megengedi, vagy ha az érintett ehhez hozzájárul. 

A törvény értelmében, ha Adótitoknak minősülő adatokat illetően az adóhatóság valamely 

alkalmazottja, vagy bármely, az eljárásba bevont szakértő megsérti a titoktartási kötelezettségét 

akkor, ha a megismert adótitkot vagy más titkot alapos ok nélkül illetéktelen személy részére 

hozzáférhetővé teszi, felhasználja vagy közzéteszi. 

Az adótitkot az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 53-55. §-ai szabályozzák. 

 

Az egyes eljárási cselekményekhez kapcsolódó, az ügyfelet megillető jogokról, az ügyfelet 

terhelő kötelezettségekről: 

Az ügyfél jogai a hatóság előtt: 

 kezdeményezheti az eljárás megindítását, illetve kérelmét visszavonhatja; 

 eljárhat törvényes képviselője, vagy meghatalmazottja útján; 

 hiányosan benyújtott kérelem esetén az ügyfelet hiánypótlásra kell felhívni, ekkor az 

ügyfél az előírt határidő alatt pótolhatja a kérelem hiányait; 

 részt vehet a tanú és a szakértő meghallgatásán, a szemlén és a tárgyaláson; ezekről az 

ügyfelet értesíteni kell; 

 az eljárás során észrevételeket tehet; 

 az eljárás során szóban vagy írásban nyilatkozatot tehet, illetve megtagadhatja a 

nyilatkozattételt; 

 betekinthet az eljárás során keletkezett iratokba, azokról másolatot készíthet, kérhet; 

 a hatóság, szükség esetén, köteles tolmácsot, illetve jeltolmácsot alkalmazni; 

 jogorvoslattal élhet a hatóság meghatározott határozatai ellen. 

Az ügyfél kötelezettségei a hatóság előtt: 

 hivatalból indult, vagy hivatalból folytatott eljárásban a hatóság idézésére köteles 

megjelenni; 

 a hatóság felhívására köteles meghatározott okiratok, más iratok bemutatására; 

 az eljárás során számára a hatóság által előírt cselekményeket teljesítenie kell, ha nem így 

tesz, akkor a törvényben meghatározott esetekben eljárási bírság szabható ki az ügyféllel 

szemben. 

Az eljáró hatóság folyamatosan tájékoztatja az ügyfelet jogairól és kötelezettségeiről. 

Az adókötelezettség magában foglalja: 

- A bejelentést, 

- Az írásbeli nyilatkozattételt (a hatóság kérésére) 

- Az adó megállapítását, 

- Az adóbevallás megtételét, 

- Adófizetést és adóelőleg fizetést, 

- Bizonylat kiállítást és megőrzést, 

- Nyilvántartás vezetését (könyvvezetést), 

- Adatszolgáltatást 


