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Komárom város 8/2020 sz. általános érvényű rendelete 
gépjárművekkel a  történelmi városrészbe való behajtásért 

és ott-tartózkodásért fizetendő helyi adóról 
 

A Komáromi Képviselő-testület a SZNT községi önkormányzatokról szóló 369/1990 Tt. sz. 

törvénye 4.§, 3. bek., c) pontja és 11.§, 4. bek., d), e) és g) pontja szerint és összhangban 

a helyi adókról, valamint a háztartási hulladék és az építési törmelék helyi illetékéről szóló 

582/2004 Tt. sz. törvény 66.§-val, valamint a közúti közlekedésről és néhány törvény 

módosításáról és kiegészítéséről szóló 8/2009 Tt. sz. törvénnyel az alábbi általános érvényű 

rendeletet fogadta el: 

1.§ 
                                                           A szabályozás tárgya 

A jelen általános érvényű rendelet (az alábbiakban: „ÁÉR“) a helyi adókról, valamint a 

háztartási hulladék és az építési törmelék helyi illetékéről szóló 582/2004 Tt. sz. törvény (az 

alábbiakban: helyi adó- és illetéktörvény) rendelkezéseivel összhangban a város történelmi 

városrészébe gépjárművel történő behajtásért és ott-tartózkodásért fizetendő helyi adót, a 

gépjárművekkel a történelmi városrészbe való behajtást és ott-tartózkodást, valamint a 

gépjárművel a történelmi városrészbe való behajtás és ott-tartózkodás mértékét 

szabályozza. 

2.§ 
A történelmi városrész meghatározása 

Komárom történelmi városrészéhez tartozik: a Klapka György tér, a Jókai u. része a 16 sz. 

épülettől a Klapka György térig, a Megye u. a M.R.Štefánik tértől a Klapka György térig, a 

Nádor u. a Lehár utcától a Klapka György térig, a Duna u., az Iskola u., a Csapó u., az 

Európa-udvar (lásd az 1. sz. mellékletet – térkép). 

 
3.§ 

A gépjárművekkel való behajtás és ott-tartózkodás feltételei a történelmi városrészben 

(1) A történelmi városrészbe gépjárművel behajtani kizárólag a  behajtásra és ott-

tartózkodásra vonatkozó adó megfizetését követően, és a vonatkozó határozat (igazolás) 

alapján engedélyezett. Indokolt és egyedülálló esetekben a határozat (igazolás) az adó 

megfizetése előtt is kiadható. 

(2) A mechanikus berendezéssel – sorompókkal – védett területek esetében az adó 

megfizetését követően az adófizető gépjárművének rendszámát bejegyzik a központi 

nyilvántartásba. A rendszám bejegyzése a behajtási jogosultsággal rendelkező jármű 

felismerésére szolgál a mechanikus beléptető berendezés által.  

 
4.§ 

Adóalany 

Az adóalany fogalmát a helyi adókról, valamint a háztartási hulladék és az építési törmelék 

helyi illetékéről szóló 582/2004 Tt. sz. törvény 61.§-a szabályozza. 
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5.§ 
Adóalap 

Az adóalap fogalmát a helyi adókról, valamint a háztartási hulladék és az építési törmelék 

helyi illetékéről szóló 582/2004 Tt. sz. törvény 62.§-a szabályozza. 

 
6.§ 

Adókulcs 

A történelmi városrészbe gépjárművel történő behajtás és ott-tartózkodás adókulcsát a város 

az alábbiak szerint határozza meg: 

a) a történelmi városrészbe állandó lakcímmel rendelkező, ingatlan-tulajdonos, vagy 

ingatlant bérlő természetes személy a személyazonosságát igazoló okmány, 

a tulajdonlap, a legfeljebb 3,5 t össztömegű gépjármű forgalmi engedélye, 

a gépjárműhöz fűződő jogviszonyt igazoló okirat felmutatása és a behajtásért és ott-

tartózkodásért kiszabott napi 0,028 euró befizetését követően szerez jogosultságot. Az 

engedély természetes személy számára kizárólag egy, a birtokában lévő gépjárműre 

adható ki, kivéve a b) pont szerinti eseteket.  

b) a történelmi városrészbe állandó lakcímmel rendelkező, ingatlan-tulajdonos, vagy 

ingatlant bérlő természetes személy a személyazonosságát igazoló okmány vagy 

a tulajdonlap, a legfeljebb 3,5 t össztömegű gépjármű forgalmi engedélye, 

a gépjárműhöz fűződő jogviszonyt igazoló okirat és a köztéren kívüli garázsban vagy 

udvarban való parkolási lehetőség igazolásának (tulajdonlappal, bérleti szerződéssel, 

tulajdonos hozzájárulásával, stb.) felmutatása és a behajtásért és ott-tartózkodásért 

kiszabott napi 0,028 euró átalányár befizetését követően szerez jogosultságot. Az 

engedély egy gépjárműre és egy parkolóhelyre adható ki. 

c) az anyakönyvi vagy a lelkészi hivatal házasságkötési vagy keresztelői igazolással 

rendelkező természetes személy (egy szertartához legfeljebb két gépjárműre és 

a feltétlenül szükséges időtartamra) a személyszállításra alkalmas legfeljebb 3,5 t 

össztömegű gépjármű forgalmi engedélyének felmutatása és a behajtásért és ott-

tartózkodásért kiszabott napi 10 euró befizetését követően szerez jogosultságot. 

d) városnéző gépjármű üzemeltetője a személyazonosságát igazoló okmány, 

cégjegyzéki vagy vállalkozói jegyzéki kivonat és a 3,5 t össztömegű gépjármű forgalmi 

engedélyének felmutatása és a behajtásért és ott-tartózkodásért kiszabott napi 0,28 

euró átalányár befizetését követően szerez jogosultságot. 

e) a történelmi városrészben szálláshelyet üzemeltető, a történelmi városrészben 

közterületen kívüli parkolóhellyel és saját parkolóhelyén, illetve olyan területen, 

amelyhez használati jogviszony fűzi, parkolási lehetőséggel rendelkező természetes 

vagy jogi személy a személyazonosságát igazoló okmány, cégjegyzéki vagy vállalkozói 

jegyzéki kivonat, tulajdonlap vagy bérleti szerződés (a szálláshelyhez és a 

parkolóhelyekhez fűződő jogviszony igazolása) felmutatása és a behajtásért és ott-

tartózkodásért kiszabott napi 0,028 euró átalányár befizetését követően szerez 

jogosultságot. 

 
7.§ 

Adózási kötelezettség létrejötte és megszűnése 

Az adózási kötelezettség létrejöttét és megszűnését a helyi adókról, valamint a háztartási 

hulladék és az építési törmelék helyi illetékéről szóló 582/2004 Tt. sz. törvény 64.§-a 

szabályozza. 
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8.§ 

Bejelentési kötelezettség, az adó kiszabása, az adó megfizetése és kezelése 

 
(1) Az adóalany bejelenti a történelmi városrészbe gépjárművel való behajtási és ott-

tartózkodási szándékát a helyi adókról, valamint a háztartási hulladék és az építési 

törmelék helyi illetékéről szóló 582/2004 Tt. sz. törvény 64.§-a, 1. bek. szerint. (pl. 

mint a 2. sz. melléklet).  

(2) Az adót Komárom város kezeli. 

(3) A város az adót határozattal veti ki. Az adó megfizetését vagy az adómentesség 

igazolását követően Komárom város az adóalanynak külön jogosítványt ad ki 

a történelmi városrészbe való behajtásra, ott-tartózkodásra és kihajtásra. 

(4) A történelmi városrészbe gépjárművel való behajtási és ott-tartózkodási szándékot 

előzetesen kell bejelenteni személyesen vagy postai úton Komárom városának. 

(5) Az adót készpénzben vagy bankkártyával kell befizetni a Komáromi Városi Hivatal 

pénztárában. A történelmi városrészbe gépjárművel való behajtási és ott-tartózkodási 

adó befizetéséről szóló határozatot az adó befizetését követően adják ki, és ezen 

határozat alapján jegyzik be a gépjármű rendszámát a központi nyilvántartása. A 

behajtási jogosultsággal rendelkező jármű felismerésére szolgáló mechanikus 

beléptető berendezéshez kapcsolódó központi nyilvántartást a Komáromi Városi 

Rendőrség üzemelteti. Indokolt esetekben a határozat az adó megfizetése előtt is 

kiadható. 

(6) Az adóalany a 6.§, e) pontja szerinti adó befizetését követően az adó kezelőjétől 

névre (szálláshely üzemeltetője) szóló kártyát kap a gépjármű rendszámának 

megadása nélkül. Az adó kezelője a szálláshely számára legfeljebb a történelmi 

városrészben rendelkezésére álló parkolóhelyek számával megegyező kártyát adhat 

ki. A kártya a behajtási jogosultsággal rendelkező jármű felismerésére szolgál 

a mechanikus beléptető berendezés által. A kártyabirtokosok jegyzékében az 

adóalany adatait jegyzik be. 

(7) Amennyiben az adózási kötelezettség megszűnik, illetve megszűnik a természetes 

személy állandó lakcíme, tulajdonjoga vagy bérleti jogviszonya a történelmi 

városrészben található ingatlanhoz, az adóalany az adózási kötelezettség 

megszűnését követő 30 napon belül köteles erről a jelen ÁÉR 2. sz. mellékletét 

képező nyomtatványon írásban tájékoztatni az adó kezelőjét. Az adó kezelője 

visszafizeti az adó részarányos összegét a hátralévő napokért, amelyekre az adót 

befizették. Az adó részarányos összege nem jár vissza, ha az adóalany 

a meghatározott határidőn belül nem jelenti be adófizetési kötelezettségének 

megszűnését. 

9.§ 
Adómentesség 

Az adómentesség az alábbi gépjárművekre vonatkozik: 
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a) a Komáromi Városi Hivatal szolgálati gépjárművei. 

b) A közúti forgalomban elsőbbséget élvező járművek. A közterek, közintézmények, 

közművek tisztítására és karbantartására, hulladékszállításra és balesetveszélyes 

állapot elhárítására szolgáló járművek. 

c) A város számára megrendelés vagy szerződés alapján munkát végző gépjárművek. 

d) a SZK Belügyminisztériuma kivételt biztosító, a közúti közlekedés végrehajtásáról 

szóló 9/2009 Tt. sz. rendelet 40.§-a szerinti megjelölésével ellátott gépjárművek, 

a rendelet ad) pontja szerinti gépjárművek kivételével.  

e) Önkormányzati és állami költségvetési és hozzájárulással működő szervezetei 

a város számára végzett mindennemű tevékenységük során, és a Komárom városa, 

vagy Komárom városával együttműködésben szervezett nyilvános kulturális vagy 

sportrendezvények ellátása során használt gépjárművek. 

f) Az orvos adóalany, illetve az egészségügyi ellátást nyújtó orvos gépjárműve, és 

individuális fuvarozásra szoruló súlyos egészségkárosodással élő személyt szállító 

gépjármű. Amennyiben a súlyos egészségkárosodással élő személy nem rendelkezik 

állandó lakcímmel a történelmi városrészben, a gépjármű csak a be- vagy kiszállásra 

feltétlenül szükséges időre hajthat be vagy tartózkodhat a történelmi városrészben.  

g) A Szlovák Köztársaság Fegyveres Erőinek és az Észak-atlanti Szerződés Szervezete 

(NATO) katonai járművei. 

10.§ 
Behajtási lehetőség 6 órától 9 óráig és 17 órától 18 óráig 

A történelmi városrészbe 6 órától 9 óráig és 17 órától 18 óráig feltétlenül szükséges időre 

behajthatnak a közlekedési szolgáltatásokat végző gépjárművek. A gépjárművek a 

célállomáson a rakomány kirakodásához feltétlenül szükséges ideig tartózkodhatnak a 

történelmi városrészben. 

11.§ 
Gépjárművel a történelmi városrészbe való behajtás és ott-tartózkodás mértéke 

és túllépése 

(1) A 6.§ a), b), c) és e) pontja szerinti gépjármű a történelmi városrészben nem 
állhat/várakozhat. 

 
(2) A 6.§ a) pontja szerinti gépjármű a történelmi városrészbe az engedélyezett helyen 

hajthat be, és a célterületen a fuvarozott személyek gyors be- vagy kiszállásához, 

vagy a rakomány be- vagy kirakodásához feltétlenül szükséges ideig tartózkodhat. A 

gépjármű a történelmi városrészben nem állhat/várakozhat. Állás/várakozás alatt a 

gépjárműnek a megálláshoz megengedett időtartamot (2.§, 2. bek., t) pont) 

meghaladó nyugalmi állapota értendő. 

(3) A 6.§ b) és e) pontja szerinti gépjárműnek a történelmi városrészben behajtás 

helyétől a garázsig vagy az udvarig tartó útszakaszon és a visszaúton tilos megállnia 

berakodás, illetve utasok ki- vagy beszállása céljából. 
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(4) A 6.§, c) és d) pontja szerinti engedéllyel rendelkező gépjármű a történelmi 

városrészbe az engedélyezett helyen hajthat be, és a célterületen a behajtás 

céljának teljesítéséhez feltétlenül szükséges ideig tartózkodhat. 

(5) A jogosultság mértékének betartását a Komáromi Városi Rendőrség tagjai ellenőrzik. 

(6) Amennyiben az ellenőrzés során kiderül, hogy a jogosultság érvénytelen, a történelmi 

városrészbe való behajtási és ott-tartózkodási jogosultsággal visszaéltek, vagy 

mértékét túllépték, a Komáromi Városi Rendőrség tagja a jogosultságot megvonhatja. 

Amennyiben a jogosult személy nem tartózkodik a gépjárműnél, az ellenőrző 

személyek az észrevételről feljegyzést készítenek és dokumentálják. 

(7) A jelen paragrafus 6. bek. szerinti feljegyzés alapján Komárom város felszólítja a 

jogosult személyt, hogy hagyjon fel szabálysértő magatartásával, és figyelmezteti 

arra, hogy ismételt szabálysértés esetén a jogosultságot megvonják tőle. 

Amennyiben a jogosultságot igazoló okiratot a felszólításban megszabott határidőig 

nem szolgáltatják vissza, a behajtási engedéllyel rendelkező gépjármű rendszámát 

törlik a behajtásra jogosultak nyilvántartásából. 

(8) Komárom városának jogában áll újabb engedély kiadását megtagadni attól a 

személytől, akitől a jogosultságot megvonták, vagy akit felszólítottak a jogosultságot 

igazoló okirat visszaszolgáltatására. Új engedély kiadását a polgármester hagyja 

jóvá. 

(9) A történelmi városrészbe a kerékpárral behajtani engedélyezett. 

(10) A történelmi városrészbe a taxiszolgáltatást nyújtó gépjárművek behajtása tilos. 

(11) Rendkívüli esetekben a történelmi városrészbe való behajtásról az érvényes közúti 

jelzőtáblák értelmében a Komáromi Városi Rendőrség dönt. 

(12) Tilos a történelmi városrészbe való behajtásra és ott-tartózkodásra vonatkozó 

dokumentumok megváltoztatása, hamisítása és másolása. 

12.§ 
Záró rendelkezések 

 
(1) A jelen általános érvényű rendelet javaslatát a Komáromi Képviselő-testület ülése 

előtt a községi önkormányzatokról szóló 369/1990 Tt. sz. törvény 6.§, 3. bek. szerint 

hozták nyilvánosságra.  

 
(2) Ezt az általános érvényű rendeletet Komárom Képviselő-testülete fogadta el 

2020.11.05-én. 

 
(3) A jelen ÁÉR 2021.1.1-jén lép hatályba. 

 

                                                                                                           
Mgr. Keszegh Béla 
    polgármester 

 
 



A 8/2020 sz. ÁÉR 1. sz. melléklete 

 



Príloha č. 2 k VZN č. 8/2020/ A 8/2020 sz. ÁÉR 2. sz. melléklete 

Oznámenie zámeru vojsť do historickej časti mesta Komárno v zmysle VZN č. 8/2020 
dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta/ 

Bejelentés Komárom város történelmi városrészébe gépjárművel történő behajtás és 
ott-tartózkodás szándékáról a 8/2020 sz. ÁÉR szerint 

Oznamovateľ/ Bejelentő : 

Meno a priezvisko/obchodné meno  
Utó- és családnév/cégnév*: ....................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

Trvalý pobyt/sídlo a IČO 
Állandó lakcím/székhely és statisztikai számjel* ........................................................................ 

.................................................................................................................................................... 

Telefónne číslo .......................................... e-mail ………………………………………………… 
Telefonszám                                                e-mail 

Zodpovedný zástupca firmy (meno a priezvisko, titul) .................................................................. 
A cég képviselője (utó- és családnév, cím) 

Telefónne číslo .......................................... e-mail ................................................................... 
Telefonszám                                                e-mail 

Termín vjazdu, resp. potvrdenia (deň*, týždeň*, mesiac*, rok*) 
Behajtás, ill. igazolás időpontja (nap*, hét*, hónap*, év*) 

................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

Odôvodnenie žiadosti/ Kérvény indoklása 

................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

Druh vozidla, evidenčné číslo     ............................................... tonáž: do 3,5 t   
Gépjármű típusa, rendszáma                                                      tonnatartalma: 3,5 t-ig 
             ............................................. 

         ............................................... 

V ............................. dňa .................................... 
Kelt                           dátum  

               ............................................. 

       podpis oznamovateľa/ bejelentő aláírása 

(u právnických osôb odtlačok pečiatky, meno priezvisko,  funkcia 
a podpis oprávnenej osoby) 

 (jogi személyeknél bélyegző lenyomata, cégjegyzésre jogosult 
személy utó- és családneve, tisztsége) 

 

* nevhodné prečiarknite/ nem megfelelőt áthúzandó 
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