
Gépjármű-adófizetési kötelezettség alóli mentesség   
 

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

alapján 

mentes az adó alól 
 

1./ a súlyos mozgáskorlátozott adóalany, vagy   

2./ az egyéb fogyatékossággal élő adóalany, vagy 

3./ a súlyos mozgáskorlátozott személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő 

közeli hozzátartozó adóalany, vagy 

4./az egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban 

élő közeli hozzátartozó 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 fennáll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű 

személygépkocsi után jár. 

 
A Gjt. 2.§-a értelmében az adóalany a gépjármű üzembentartója. 

A Gjt. 18.§ 3. pontja szerint személygépkocsi: személyszállítás céljára készült olyan gépkocsi, amelyben - a 

vezető ülését is beleértve - legfeljebb kilenc állandó ülőhely van, ide nem értve az e törvény szerinti autóbuszt, 

valamint motorkerékpárt. 

 

A Gjt. alkalmazásában jogosult adóalany, vagy az adóalany által szállított fogyatékossági 

támogatásra jogosult személy: 

 mozgásszervi fogyatékos, 

 látási fogyatékos,  

 hallási fogyatékos,  

 értelmi fogyatékos,  

 halmozottan fogyatékos, illetve  

 kromoszóma-rendellenesség miatt súlyos vagy középsúlyos állapotú, önálló életvitelre   

     nem képes vagy mások állandó segítségére szoruló személy. 

 

A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1 § (1) bekezdés 1. pontja értelmében közeli 

hozzátartozó:  

 a házastárs, 

 az egyeneságbeli rokon, 

 az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, 

 az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, és 

 a testvér. 



 

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 2. melléklet II. B) pont 2. a) pontja alapján az 

adóalanynak az önkormányzati adóhatósághoz adatbejelentést kell benyújtania, ha a Gjt. 

5. §-ában meghatározott mentességi feltétel teljesül vagy megszűnik. 

 
A Gjt. 9/A. § értelmében az önkormányzati adóhatóságnak nem kell határozatot hoznia, ha az adóalany az 

adóévben - az 5. § valamely rendelkezése alapján - mentes az adó alól. Az önkormányzati adóhatóság az 

adóévi adómentesség tényét csak a nyilvántartásában rögzíti. 

 

 

A Gjt. 5.§ f) szerinti mentességet a következők szerint kérelmezheti a forgalmi engedélybe 

bejegyzett üzembentartó, mint adófizetésre kötelezett adóalany. 
 

 

1./ Az adóalany súlyos mozgáskorlátozott 
 

Szükséges az ADATBEJELENTÉS A GÉPJÁRMŰADÓRÓL nyomtatvány kitöltése, benyújtása mellékelve: 

 

 a Rehabilitációs szakértői szerv (vagy jogelődje) által kiadott szakvéleményt közlekedésképesség 

minősítéséről – amennyiben az a közlekedőképesség súlyos akadályozottságát állapította meg,  

vagy 

 18. életévét még be nem töltött adóalany esetén az 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 3. 

mellékletében meghatározott hatályos igazolást tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos 

gyermekről - amennyiben az igazolás I. pontjában a diagnózis Betűjele: „L”, illetve többszörös és 

összetett betegség estén „P” betűjelű, és összetett betegségei közül legalább az egyik mozgásszervi 

fogyatékosságot okoz. 

IGAZOLÁS 

tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermekről 

 Igénylő neve: .................................................................................   Szül.: □□□□ év □□ hó □□ nap 

 Lakcím: ..........................................................................................  TAJ-száma: □□□-□□□-□□□ 

 Gyermek TAJ-száma: □□□-□□□-□□□  Szül.: □□□□ év □□ hó □□ nap 

 I.  

Szakorvos állítja ki! 

 Gyermek neve: ......................................................................................................................................................................................... 

 Anyja neve: ............................................................................................................................................................................................... 

 Igazolom, hogy a fent nevezett gyermek - tartós betegsége, illetve súlyos fogyatékossága miatt - a családok támogatásáról szóló 1998. évi 

LXXXIV. törvény 4. § f) pont fa) alpontjában foglaltaknak megfelel. 

 Diagnózis: ................................................................................................................................................................................................. 

   BNO           

              

 Betűjele*: ... „L” vagy „P”  
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(„P” betűjel esetén betegségei közül legalább az egyik mozgásszervi)  

 Számjele*: ................................................................................................................................................................................................. 



 

2./ Az adóalany egyéb fogyatékossággal élő személy 
 

Szükséges az ADATBEJELENTÉS A GÉPJÁRMŰADÓRÓL nyomtatvány kitöltése, benyújtása mellékelve: 

 

 fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozatot,  

vagy 

 18. életévét még be nem töltött adóalany esetén az 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 3. 

mellékletében meghatározott hatályos igazolást tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos 

gyermekről - amennyiben az igazolás I. pontjában a diagnózis Betűjele: „K” , „M” vagy „N” , illetve 

többszörös és összetett betegség estén „P” betűjelű, és összetett betegségei közül legalább az egyik 

„K”, „M” vagy „N” betűjelű. 

 

 

IGAZOLÁS 

tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermekről 

 Igénylő neve: .................................................................................   Szül.: □□□□ év □□ hó □□ nap 

 Lakcím: ..........................................................................................  TAJ-száma: □□□-□□□-□□□ 

 Gyermek TAJ-száma: □□□-□□□-□□□  Szül.: □□□□ év □□ hó □□ nap 

 I.  

Szakorvos állítja ki! 

 Gyermek neve: ......................................................................................................................................................................................... 

 Anyja neve: ............................................................................................................................................................................................... 

 Igazolom, hogy a fent nevezett gyermek - tartós betegsége, illetve súlyos fogyatékossága miatt - a családok támogatásáról szóló 1998. évi 
LXXXIV. törvény 4. § f) pont fa) alpontjában foglaltaknak megfelel. 

 Diagnózis: ................................................................................................................................................................................................. 

   BNO           

              

 Betűjele*: ...„K”  vagy „M”  vagy „N”  vagy 

            „P”  betegségei közül legalább az egyik hallási, látási, értelmi fogyatékosság vagy pervazív fejlődési zavar    

  

 Számjele*: ................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3./ Az adóalany a vele közös háztartásban élő súlyos mozgáskorlátozott közeli 

hozzátartozóját szállítja  
 

A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1 § (1) bekezdés 1. pontja értelmében közeli 

hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az 

örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér. 

 

Szükséges az ADATBEJELENTÉS A GÉPJÁRMŰADÓRÓL nyomtatvány kitöltése, benyújtása mellékelve: 

 

 Rehabilitációs szakértői szerv (vagy jogelődje) által kiadott szakvéleményt a közeli hozzátartozó 

közlekedésképességének minősítéséről – amennyiben az a közlekedőképesség súlyos 

akadályozottságát állapította meg,  

vagy 

 18. életévét még be nem töltött közeli hozzátartozó esetén az 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 3. 

mellékletében meghatározott hatályos igazolást tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos 

gyermekről - amennyiben az igazolás I. pontjában a diagnózis Betűjele: „L”, illetve többszörös és 

összetett betegség estén „P” betűjelű, és összetett betegségei közül legalább az egyik mozgásszervi 

fogyatékosságot okoz. 

 

IGAZOLÁS 

tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermekről 

 Igénylő neve: .................................................................................   Szül.: □□□□ év □□ hó □□ nap 

 Lakcím: ..........................................................................................  TAJ-száma: □□□-□□□-□□□ 

 Gyermek TAJ-száma: □□□-□□□-□□□  Szül.: □□□□ év □□ hó □□ nap 

 I.  

Szakorvos állítja ki! 

 Gyermek neve: ......................................................................................................................................................................................... 

 Anyja neve: ............................................................................................................................................................................................... 

 Igazolom, hogy a fent nevezett gyermek - tartós betegsége, illetve súlyos fogyatékossága miatt - a családok támogatásáról szóló 1998. évi 
LXXXIV. törvény 4. § f) pont fa) alpontjában foglaltaknak megfelel. 

 Diagnózis: ................................................................................................................................................................................................. 

   BNO           

              

 Betűjele*: ...„L” vagy „P”  …………………………………………………………………………………………...     

(„P” betűjel esetén betegségei közül legalább az egyik mozgásszervi) 

 

 Számjele*: ................................................................................................................................................................................................. 

 

 

 

 



 

 

4./ Az adóalany a vele közös háztartásban élő egyéb fogyatékossággal élő közeli 

hozzátartozóját szállítja  

 
A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1 § (1) bekezdés 1. pontja értelmében közeli 

hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az 

örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér; 

 

Szükséges az ADATBEJELENTÉS A GÉPJÁRMŰADÓRÓL nyomtatvány kitöltése, benyújtása mellékelve: 

 

 a közeli hozzátartozó fogyatékossági támogatását megállapító hatósági határozatot,  

vagy 

 18. életévét még be nem töltött adóalany esetén az 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 3. 

mellékletében meghatározott hatályos igazolást tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos 

gyermekről - amennyiben az igazolás I. pontjában a diagnózis Betűjele: „K” , „M” vagy „N” , illetve 

többszörös és összetett betegség estén „P” betűjelű, és összetett betegségei közül legalább az egyik 

„K”, „M” vagy „N” betűjelű. 

 

IGAZOLÁS 

tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermekről 

 Igénylő neve: .................................................................................   Szül.: □□□□ év □□ hó □□ nap 

 Lakcím: ..........................................................................................  TAJ-száma: □□□-□□□-□□□ 

 Gyermek TAJ-száma: □□□-□□□-□□□  Szül.: □□□□ év □□ hó □□ nap 

 I.  

Szakorvos állítja ki! 

 Gyermek neve: ......................................................................................................................................................................................... 

 Anyja neve: ............................................................................................................................................................................................... 

 Igazolom, hogy a fent nevezett gyermek - tartós betegsége, illetve súlyos fogyatékossága miatt - a családok támogatásáról szóló 1998. évi 

LXXXIV. törvény 4. § f) pont fa) alpontjában foglaltaknak megfelel. 

 Diagnózis: ................................................................................................................................................................................................. 

   BNO           

              

 Betűjele*: ...„K”  vagy „M”  vagy „N”  vagy  

            „P” betegségei közül legalább az egyik hallási, látási, értelmi fogyatékosság vagy pervazív fejlődési zavar    

 Számjele*: .......................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 


