
 

 

Bejelentés 
(A gépjárműadó fizetési kötelezettséget érintő súlyos mozgáskorlátozottság miatt beállt 

változások bejelentése) 

1. Az adóalany neve: _____________________________________________________ 

    születési helye és ideje: __________________________________________________ 

    anyja leánykori családi és utóneve: ________________________________________ 

    adóazonosító jele, adószáma: ___________________________________________ 

    lakcíme: ____________________________________________________________ 

    a személygépkocsi rendszáma: ___________ alvázszáma: ____________________ 

    a személygépkocsi teljesítménye (kilowatt/lóerő): __________________________ 

2. Az adómentesség jogcíme (a megfelelő válasz betűjelét kérem karikázza be):  

    a)  súlyos mozgáskorlátozott adóalany gépjárműve*;   

    b)  súlyos mozgáskorlátozott kiskorú személyt szállító szülő (adóalany) gépjárműve*;   

    c)  cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott 

nagykorú személyt rendszeresen szállító szülő (adóalany) gépjárműve ** 

      3.  A 2. pont szerinti mentességhez kapcsolódó feltételek beálltának időpontja:   

            ________ év ___________________ hó ______ nap 

4.  A súlyos mozgáskorlátozott kiskorú születési ideje:  

            ________ év ___________________ hó ______ nap 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 

__________________ 20___ év __________________ hó ____ nap 

 

                                                                                                       

                                                          _______________________________________ 

                                                        adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása 

*A bevalláshoz csatolni kell a mentességet igazoló iratot 

**A gondokság alá helyezést bizonyító bírósági ítéletet csatolni kell 

 

 

 

 

 



 

 

                                     T Á J É K O Z T A T Ó 

a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján  

ADÓMENTESSÉG 2013.  JANUÁR 1-TŐL: 

 

A korábban kiadott ún. „7 pontos orvosi igazolás” alapján csak 2012. december 31-ig jár a 

gépjárműadó mentesség. 

2013. január 1-től a súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek rendszeréről 

szóló, 102/2011.(VI.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rend.) 2.§ a) pontja értelmében 

súlyos mozgáskorlátozott személy az, aki 

a) 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,  

b) 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,  

 c) a Korm. rendelet 4/A. alcím szerinti minősítési rendszer szerint a közlekedőképességében 

súlyosan akadályozott személy, amennyiben ez az állapota várhatóan legalább három éven 

keresztül fennáll. 

A Korm. rendelet 4/A. alcím szerinti minősítési rendszerét a 8/A.§ (2) bek. határozza meg, amely 

szerint a szakértői szerv közlekedőképességében súlyosan akadályozottnak minősíti azt a 

személyt, akinek a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 

14.) NEFMI rendelet 1. melléklete szerinti 

a)  mozgásszervi részkárosodása, 

b) idegrendszeri károsodás okozta felső végtagi részkárosodása, 

c) idegrendszeri károsodásból eredő járászavara, 

d)  alsó, illetve felső végtagi perifériás keringési károsodás miatti részkárosodása, vagy 

e)  az egészségi állapot meghatározásának módszerére vonatkozó szabályok alapján az a)–

d) pont szerinti két részkárosodása együttesen 

eléri vagy meghaladja a 40%-ot, és közlekedési képessége a d4452, d4500, d4501 vagy 

d4702 FNO kódok szerint legalább súlyosan nehezített. 

A gépjárműadó-mentesség megállapításához a súlyos mozgáskorlátozottság tényét 

    - elsődlegesen a rehabilitációs szakigazgatási szerv vagy a jogelődje (szakértői 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 

    -  az Mr.3. számú mellékletében meghatározott igazolás-másolattal 

igazolható. 

Az előzőekben nevesített okiratok egyikével sem rendelkező ügyfél a közlekedőképesség 

minősítését elősegítő, rendelkezésre álló orvosi dokumentációval és egyéb iratokkal az 

Okmányirodát (Bp. VIII., Baross u. 59.) kell felkeresnie és ott kérelmezheti a súlyos 

mozgáskorlátozottság megállapítását.  Ennek alapján az Okmányiroda megkeresi a szakértői 

szervet a közlekedési képesség minősítése érdekében. 

A súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet 

korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott 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.  

 


