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„Káosz a belügyminisztérium gépjármű nyilvántartásában" címmel a Házszabály
91 . §-a alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani Dr . Lampert Mónika
belügyminiszterhez.

Tisztelt Belügyminiszter Asszony!

A gépjárműadóról szóló 1991 . évi LXXXII, törvény módosításával a belföldi érvényes
rendszámtáblával ellátott gépjárművek, pótkocsik, után gépjárműadót kell fizetni .

2004. évtől a belföldi állandó valamint a V betűjelű ideiglenes rendszámtáblával
ellátott gépjárművek adóztatása - nevezetesen az adó alanyiság, az adóalap,
valamint az illetékesség kérdése - a forgalmi engedély alapján benyújtott bevallás
helyett a közúti közlekedési nyilvántartás tartalmán alapul . A közúti közlekedési
hatóságnál (okmányirodánál) teljesített „ügyféli" változás-bejelentés (pl . : a gépjármű
tulajdonjogának megszerzése, megszűnése, a gépjármű forgalomból való kivonása,
a gépjármű átalakítása) egyúttal az adóbevallás benyújtási kötelem teljesítését is
magában foglalja, tehát az adózónak - fő szabály szerint, egyes kivételektől
eltekintve - nem kell bevallást tennie . Az okmányirodánál teljesített változás-
bejelentések a közúti közlekedési nyilvántartásba bekerülnek, s ebből a központi
adatbázisból a BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatala az
önkormányzat illetékességi területének megfelelően adatokat szolgáltat az
adóhatóságok számára. Ez az adatszolgáltatás pontosabban annak az
adóalanyára (pl. : lakcímére, székhelyére, telephelyére), az adó tárgyára (pl. :
tömegére, környezetvédelmi kódjára) vonatkozó tartalma képezi alapvetően az adó
kivetés alapját . A közúti közlekedési nyilvántartáshoz kapcsolódó adatváltozásra -
amely a Gjt. szabályai alapján adókötelezettség változást is eredményez(het) -
érintett személyt alapvetően egyszeri - mégpedig az okmányiroda részére
teljesítendő - bejelentési kötelezettség terheli .

A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatala valóban szolgáltat
adatokat, az önkormányzati adóhatóság felé . El lehet azt mondani, hogy az adatok
40%-a helytelen, pontatlan illetve nem a valós állapotot tükrözi .
1992. év óta mióta a helyi adókat és a gépjárműadót bevezették az önkormányzati
adóhatóságok a nyilvántartásaikat mind jobban, pontosították . 2003-ban eljutottak



arra szintre, hogy naprakész nyilvántartásuk lett . Az ügyfelektől visszaérkező
reklamációk a minimumra csökkentek .

2004. január 01-tői a BM nyilvántartását kell használnia az I . fokú adóhatóságnak . Ez
a nyilvántartás egyszerűen katasztrófális . Az, hogy a nevek, lakcímek/telephelyek
címei nem egyeznek ezt, még megérti az ember, de azt már nem, hogy a forgalmi
engedélyben feltüntetett adatok teljesen eltérő adatokat tartalmaznak .

Példa erre, hogy egy 120 kg önsúlyú utánfutónak 6000 kg összsúlya szerepel a BM
nyilvántartásában . Az ügyfélnek emiatt 37 .200 .-Ft lett kivetve .
Az utánfutó valódi adatai 120 kg önsúly és 400 kg összsúly, ezután fizetendő
gépjárműadó : 3600.-Ft

A törvény hibás szövege szerint az „Y" rendszámú pótkocsikat is megadóztatja (a
BM nyilvántartásból nem szűrték ki az ilyen jellegű pótkocsikat) - bár ezt korrigálva
Pénzügyminisztérium állásfoglalás kiadásának gondolatával foglalkozik -, a több éve
forgalomból kivont gépjárművek ismét a rendszerbe kerültek, borzolva ezzel a tisztelt
adózók és a köztisztviselők idegeit .

Tisztelt Belügyminiszter Asszony!

Kérem, hogy részletesen tájékoztasson arról, hogy a BM Központi Adatfeldolgozó,
Nyilvántartó és Választási Hivatala miért nem naprakész, miért lehetséges az, hogy
több éve hivatalosan gazdát cserélt gépjárművek a nyilvántartásukban rossz helyen
a forgalmi engedélytől eltérő adatokkal szerepelnek, mikorra rendszerezik ezeket az
adatokat, és a törvény előkészítésénél miért nem kérdezték meg az önkormányzati
adóhatóságokat, és miért hozták ilyen helyzetbe az ország összes önkormányzatát
valamint mit szándékoznak a kialakult helyzet felszámolásáért tenni?

Várom megtisztelő válaszát .

Budapest, 2004 . március 03 .
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