TÁJÉKOZTATÓ
a súlyos mozgáskorlátozott személyek gépjárműadó mentességéről
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. Törvény 5 § f) pontja alapján a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb
fogyatékossággal élő adóalany, valamint a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt
rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó adóalany (a továbbiakban együtt: mentességre
jogosult adóalany) egy darab - 100 kW teljesítményt meg nem haladó, nem a külön jogszabály szerinti személytaxiszolgáltatásra és személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra használt - személygépkocsija után legfeljebb 13 000
forint/adóév erejéig mentesség illeti meg. 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 jelenleg hatályos jogszabályok alapján az alábbiakról adunk tájékoztatást.
A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011.(VI.29.) Korm. Rendelet (a
továbbiakban: R.)2. § a) pontja határozza meg a súlyos mozgáskorlátozott személy fogalmát.
E szerint „súlyos mozgáskorlátozott személy:
•

az a személy, 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,

•

az a személy, aki 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.
mellékletében meghatározott, az „L” betűjel szerinti mozgásszervi fogyatékosságban szenved, vagy a
„P” betűjel szerinti többszörös és összetett betegségben szenved és a többszörös és összetett betegségei
közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosságot okoz,

•

a BNO kód XIII. főcsoportjában (M00-M99) tartozó vezető diagnózisra tekintettel megállapított,
legalább 40 %-os egészségkárosodással rendelkező személy.

A mentesség csak abban az esetben állapítható meg, ha a kérelmező igazolja a fent részletezettek szerinti súlyos
mozgáskorlátozott állapot fennállását.
Az ezt igazoló dokumentumok az alábbiak lehetnek:
▪
▪
▪

mozgásszervi fogyatékosságot igazoló – fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági (Magyar
Államkincstár) határozat másolata;
VAGY
18 életév alatti gyermek esetén az 5/2003.(II.19.) ESzCsM rendelet 3. számú melléklet szerinti IGAZOLÁS
tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekről MOZGÁSKORLÁTOZOTT GYERMEK ESETÉN;
VAGY
a szakértői szerv által kiadott legalább 40 %-os egészségkárosodásról szóló BNO:M00-M99 vezető
diagnózisra tekintettel kiadott igazolás, szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás. A szakértői szerv a Nemzeti
Rehabilitációs és Szociális Hivatal, jogelődje az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet).

▪
A fenti jogszabályváltozásokból eredően tehát Önnek, igazolnia kell a fent megjelölt dokumentumokkal a súlyos
mozgáskorlátozott állapot fennállását. A gépjárműadó mentesség folyamatosságának biztosítása érdekében kérjük a
szükséges dokumentumok június 30-ig történő beszerzését.
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