Tájékoztató a súlyos mozgáskorlátozottak gépjárműadó mentességéhez
A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI.29)
Kormány rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) alapján – külön kérelemre - csak az részesülhet
a
súlyos
mozgáskorlátozottak
és
egyéb
fogyatékossággal
élők
gépjárműadó
mentességében/kedvezményében, aki a súlyos mozgáskorlátozottságát, egyéb fogyatékosságát az
alábbi lehetőségek valamelyikével igazolja:
1. Elsősorban a szakértői szerv, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által 2012. március
30. napját követően kiállított szakvéleménnyel, szakhatósági állásfoglalással lehetséges a súlyos
mozgáskorlátozottság tényének igazolása. 2013. évtől ugyanis az ún. „7 pontos igazolással”,
illetőleg a Korm. rendelet 2012. március 30-án hatályos 7. § ac. alpontja szerint szakértői szerv
által kiadott szakvéleménnyel rendelkező személyek nem
tekinthetők súlyos
mozgáskorlátozottnak, így gépjárműadó-mentességre sem jogosultak. Ahhoz, hogy valaki jelenleg
jogosult legyen adómentességre, függetlenül attól, hogy egészségi állapota évek, esetleg évtizedek
óta véglegesnek tekintendő, felülvizsgálaton kell részt vennie, és annak eredményeként a súlyos
mozgáskorlátozottságot megállapító új igazolást kell beszereznie. Tehát a súlyos
mozgáskorlátozottság ténye - gépjárműadó megállapításához kapcsolódóan – 2012. március 30-át
követően indult szakhatósági eljárás során kiállított, elsődlegesen a Nemzeti Rehabilitációs és
Szociális Hivatal (szakértői szerv) által a közlekedőképesség minősítéséről kiadott szakvélemény
másolattal igazolható.
2. Nagykorú személy esetében - aki már rendelkezik - a Magyar Államkincstár által kiadott,
fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatályos hatósági határozattal, vagy a
megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalással, szakvélemény másolattal,
amelyből a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi
XXVI. törvény (továbbiakban: Fot.) alapján megállapítható, hogy
súlyos mozgáskorlátozott személy, azaz
•
•

mozgásszervi fogyatékos (Fot 23. § (1) bekezdés e) pont), vagy
halmozottan fogyatékos (Fot. 23. § (1) bekezd. f) pontja);

egyéb fogyatékossággal élő személy, azaz
•
•
•
•
•
•
•

látási fogyatékos (Fot 23. § (1) bekezd. a) pont), vagy
hallási fogyatékos (Fot 23. § (1) bekezd. b) pont), vagy
értelmi fogyatékos (Fot 23. § (1) bekezd. c) pont), vagy
akinek állapota a személyiség egészét érintő fejlődés átható zavara miatt súlyosnak vagy
középsúlyosnak minősíthető (Fot 23. § (1) bekezd. d) pont), vagy
állapota kromoszóma-rendellenesség miatt súlyosnak, középsúlyosnak minősíthető (Fot
23. (1) bekezd. h) pont),
halmozottan fogyatékos (Fot 23. (1) bekezd. f), g) pont), vagy
vakok személyi járadékában részesül.

3. A 18. életévét be nem töltött személy esetében, a Magyar Államkincstár által kiadott hatályos
igazolással, mely bizonyítja, hogy a magasabb összegű családi pótlékot a magasabb összegű családi
pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 1.
számú mellékletének
•
•
•
•
•

L) betűjele alapján mozgásszervi fogyatékossága,
P) betűjele alapján többszörös és összetett betegsége,
K) betűjele alapján hallási vagy látási fogyatékossága,
M) betűjele alapján értelmi fogyatékossága,
N) betűjele alapján pervazív fejlődési zavara (autizmus)

miatt folyósítják.
A közlekedőképesség minősítése céljából, amennyiben Ön a nevesített okiratok egyikével sem
rendelkezik, úgy a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatóságnál kell kezdeményeznie - a
súlyos mozgáskorlátozottság megállapítására vonatkozóan – a szakvélemény kiadására irányuló
eljárást. Ehhez Önnek be kell nyújtania a közlekedőképesség minősítését elősegítő, rendelkezésre
álló orvosi dokumentációit, egyéb iratait és kérnie kell a közlekedőképesség minősítésének
megállapítását. Az Ön által benyújtott dokumentumokkal az adóhatóságunk megkeresi a szakértői
szervet a közlekedőképesség minősítése érdekében, és a szakértői véleményt a Nemzeti
Rehabilitációs és Szociális Hivatal kiállítja. Ezt adóhatóságunk soron kívül postázza az Ön részére.
Amennyiben Ön már rendelkezik a fentebb nevesített igazolások valamelyikével, úgy kérem,
hogy azt a gépjárműadó kedvezmény/mentesség igénybevételéhez szükséges nyomtatvánnyal „Adatbejelentés a gépjárműadóról” - együtt önkormányzati adóhatóságunk felé szíveskedjék
benyújtani.
Benyújtó személye
Általános esetben az önkormányzati adóhatóság az adót kivetéssel, a gépjármű hatósági
nyilvántartásba bejegyzett adatok adatszolgáltatás tartalma alapján állapítja meg. Az adó alanyának
(üzembentartónak) gépjárműadó adatbejelentést lehet benyújtani adómentesség, adókedvezmény
igénybevétele, szüneteltetés miatt. A benyújtó az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy
állandó meghatalmazottja.
Benyújtás formája és módja
A nyomtatvány letölthető honlapunkról, valamint személyesen az adócsoportnál is beszerezhető.
A kérelem mellé mindenképpen csatolni kell a súlyos mozgáskorlátozottság tényét igazoló
dokumentum másolatát, egyébként a kérelem elutasításra kerülhet.
Az adatbejelentés benyújtható az adóhatóság által rendszeresített „PDF" formátumú űrlapon,
elektronikus formában ePapíron, valamint levélben illetve személyesen a Polgármesteri
Hivatalban, továbbá az Önkormányzati Hivatali Portálon az „Adatbejelentés a gépjárműadóról”
megnevezésű nyomtatványon.

Benyújtás céljára szolgáló űrlap
Elektronikusan és Papír alapon benyújtható űrlapok elérhetősége:
www.berettyoujfalu.hu
https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
Eljárás díja
Az adóztatás és az adóigazgatási eljárás költségeit az önkormányzat viseli. A gépjárműadó
előírásával, törlésével kapcsolatos eljárás az ügyfél/adózó számára díj, illeték és költségmentes.
Ügyintézési idő
Az ügyintézési határidő az adatszolgáltatás az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Ha jogszabály eltérően nem
rendelkezik, az ügyintézési határidő harminc nap.
A határozat kézbesítése
Az adóhatóság a határozatot írásbeli alapon történő kapcsolattartás esetén hivatalos iratként vagy
az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton kézbesíti. A határozat a meghatalmazott
képviselővel eljáró adózó esetében a képviselőnek kerül kézbesítésre hivatalos iratként vagy az
Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton. Elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózó
részére, az adózó vagy képviselője adóhatósághoz bejelentett címére, valamint Magyarországon
lakóhellyel nem rendelkező külföldi személy magyarországi kézbesítési meghatalmazottja címére
kerül feladásra.
Az önkormányzati adóhatóságunk elérhetőségei
Ügyfélfogadás helye: Berettyóújfalui Polgármesteri Hivatal, Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.
Ügyfélfogadás időpontjai: Hétfő: 8.00-16.00, Kedd: 13.00-16.00, Csütörtök: 8.00-16.00
E-mail cím: ado@berettyoujfalu.hu;
Honlap cím: www.berettyoujfalu.hu;
Telefonszám: +36 54 505-432
ePapír benyújtás: Címzett: BERETTYÓÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, Témacsoport:
Önkormányzati igazgatás, Ügytípus: Adóügyek.
https://epapir.gov.hu/
Berettyóújfalu Város Önkormányzati Adóhatósága Központi Rendszerben lévő
Hivatali Kapu elérhetősége:
HIVATAL RÖVID NEVE: BUJFADO;
HIVATAL TELJES NEVE: Berettyóújfalu Város Önkormányzati Adóhatósága;
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