
TÁJÉKOZTATÓ  
  

a súlyos mozgáskorlátozottsághoz vagy egyéb fogyatékossághoz kapcsolódó  

gépjárműadó mentesség 2017. január 1-től érvényes feltételeiről  

  

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (továbbiakban: Gjt.)  2. § (1) bekezdése értelmében 

az adó alanya - a (2)-(4), illetve a (6) bekezdésben foglalt kivétellel - az a személy, aki/amely a közúti 

közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény alapján vezetett járműnyilvántartásban (a 

továbbiakban: hatósági nyilvántartás) az év első napján üzemben tartóként, ennek hiányában 

tulajdonosként (a továbbiakban együtt e § alkalmazásában: tulajdonos) szerepel. Amennyiben a hatósági 

nyilvántartás szerint egy gépjárműnek több tulajdonosa vagy több üzemben tartója van, akkor közülük az 

adó alanya az, akinek/amelynek a nevére a forgalmi engedélyt kiállították.  

  

A Gjt. 5. § f) pontja értelmében mentes az adó alól 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 személytaxi-szolgáltatásra és személygépkocsis személyszállító 

szolgáltatásra használt - személygépkocsija után legfeljebb 13 000 forint/adóév erejéig. Ha a mentességre 

jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, 

akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár.  

  

Súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő  az a személy, aki a súlyos 

mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 

2016. április 1-jén hatályos 2. § a) pontja szerint súlyos mozgáskorlátozottnak vagy 2. § h) pontja szerint 

egyéb fogyatékossággal élőnek minősül, és ezt a tényt az ott meghatározott szakvélemény, szakhatósági 

állásfoglalás, igazolás, hatósági határozat másolatával igazolja.  

  

A fentiek alapján 2017. január 1-től a mentességre jogosultak köre kibővül az egyéb 

fogyatékossággal élő személyekkel (pl. autista, látás- hallássérült). További változás, hogy a súlyos 

mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító – vele közös 

háztartásban élő közeli hozzátartozó – adóalany a mentességre akkor is jogosulttá válik, ha a súlyos 

mozgáskorlátozott, egyéb fogyatékossággal élő személy nem áll cselekvőképességet korlátozó 

gondnokság alatt és nem kiskorú.  

  

A gépjárműadó mentesség a bevallási nyomtatvány és szakértői szerv által kiállított 

igazolás, szakvélemény, hatósági határozat benyújtásával igényelhető.  

  


