
Tájékoztató a súlyos mozgáskorlátozottsághoz kapcsolódó gépjárműadó-
mentesség módosult feltételeiről 

 

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (továbbiakban: Gjt.) 5.§ f) bekezdése 

alapján 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 – egy darab, 100 kW teljesítményt el nem 

érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13000 forint erejéig 

illeti meg a mentesség. 

A 2012. évben hatályos jogszabályok alapján a súlyos mozgáskorlátozottsághoz 

kapcsolódó gépjárműadó mentesség feltételei megváltoztak: 

A Gjt. alkalmazásában súlyos mozgáskorlátozott az a személy, aki a súlyos 

mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek rendszeréről szóló jogszabályban 

meghatározott állapota miatt súlyos mozgáskorlátozottnak minősül, és ezt a tényt az ott 

meghatározott szakvélemény igazolja. (A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési 

kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI.29.) Kormányrendeletet az egyes kormányrendeleteknek a súlyos 

mozgáskorlátozott személyek közlekedőképességének vizsgálatával összefüggő módosításáról szóló 

61/2012. (III.30.) Kormányrendelet 2012. március 31-ei hatálybalépéssel módosította.) 

A kormányrendelet szerint súlyos mozgáskorlátozott személy az, aki 

• a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. 

évi XXVI. törvény (a továbbiakban: 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. 

Ennek igazolására elfogadható dokumentum: 
fogyatékossági támogatás (Magyar Államkincstár általi) megállapításáról szóló hatósági határozat, 
vagy a megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény másolata. 

• a 18. életévét nem töltötte be és a magasabb összegű családi pótlékra jogosító 

betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet (a 

továbbiakban: Mr.) 1. számú mellékletének L) pontjában meghatározott 

mozgásszervi fogyatékosságban szenved, vagy P) pontjában meghatározott 

többszörös és összetett betegségben szenved és többszörös és összetett betegségei 

közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosságot okoz. 

Ennek igazolására elfogadható dokumentum: 
tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermekről szóló hatályos igazolás másolata. 

• a 8/A. § szerinti minősítési rendszer szerint a közlekedőképességében súlyosan 
akadályozott személy, amennyiben ez az állapota várhatóan legalább három 
éven keresztül fennáll. 



Ennek igazolására elfogadható dokumentum: 

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (szakértői szerv) által a közlekedőképesség minősítéséről 
kiadott szakvélemény másolata 

Az előzőekben nevesített okiratok egyikével sem rendelkező ügyfél a 

közlekedőképesség minősítését elősegítő, rendelkezésére álló orvosi dokumentációval és 

egyéb iratokkal a lakóhelye szerinti körzetközponti jegyzőnél (OKMÁNYIRODÁNÁL) 
kérelmezheti a súlyos mozgáskorlátozottságának megállapítását. E kérelemmel az 

okmányiroda megkeresi a szakértői szervet a közlekedőképesség minősítése érdekében. 

Ekkor a szakértői szerv által kiadott szakvélemény-másolat – feltéve, hogy az a 

közlekedőképesség súlyos akadályozottságának fennállását legalább 3 éves időtartamra 

megállapítja – szolgál alapul a gépjárműadó alóli mentesség megállapíthatóságához. 

A Kormányrendelet rendelkezései alapján a jelenlegi gépjárműadó mentesség a 

szakértői szerv által kiadott szakvélemény esetében 2012. szeptember 15-éig, míg az ún. 

„7 pontos igazolás” esetében 2012. december 31-éig érvényes. Ennek megfelelően 2013. 

évtől az ezen igazolásokkal rendelkező személyek nem tekinthetők súlyos 

mozgáskorlátozottnak, így gépjárműadó mentességre sem jogosultak. Ahhoz, hogy ezen 
személyek – függetlenül attól, hogy egészségügyi állapotuk évek, esetleg évtizedek óta 

véglegesnek tekintendő – továbbra is jogosultak legyenek az adómentességre, a 

szakértői szervnél 2012. év végéig a közlekedőképességük minősítése céljából 
vizsgálaton kell részt venniük és annak eredményeként súlyos 
mozgáskorlátozottságukat megállapító új igazolással kell rendelkezniük. Ha a „régi 

igazolással” rendelkező személy felülvizsgálaton csak 2012. december 31-ét követően vesz 

részt, akkor az adómentesség az új igazolás kiállítását követő hónap 1. napjától jár. 

Az igazolás megléte után a mentességet az ADÓZÓNAK KELL KÉRNIE! 

A kérelem/bevallás letölthető:  

www.mezobereny.hu/Önkormányzat és közigazgatás/Letölthető nyomtatványok/Gépjárműadó 
bevallás,  

valamint személyesen a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjánál lehet igényelni. A kérelem 

mellé csatolni kell a súlyos mozgáskorlátozottság tényét igazoló dokumentum másolatát. 

A jogosultság igénylését tartalmazó adóbevallási nyomtatvány hiányában a mentességet 

biztosítani nem áll módunkban. 

A bevallási nyomtatvány kitöltésével, illetve a gépjárműadót érintő kérdéssel 

kapcsolatban az adócsoport munkatársai (tel: 66/515-512) készséggel állnak a 

rendelkezésükre. 

 

Mezőberény, 2012. július 24. Dr. Földesi Szabolcs jegyző megbízásából 
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