TÁJÉKOZTATÓ GÉPJÁRMŰADÓ MENTESSÉG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ
A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) számú
Kormányrendelet 14. §. (4) bekezdése módosult. A módosítás eredményeként az úgynevezett „7 pontos”
orvosi szakvéleményt legkésőbb 2012. június 30-ig lehet felhasználni a gépjárműadó mentesség
igénybevétele során a súlyos mozgáskorlátozottság igazolására.
Ezt követően a mentességi feltételek meglétét az adózó kizárólag a kormányrendeletben felsorolt orvosi
igazolásokkal bizonyíthatja csak.
Súlyos mozgáskorlátozott személy:
a) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény
(a továbbiakban: Fot.) 23. § (1) bekezdés e) pontja alapján mozgásszervi fogyatékosnak minősülő
súlyosan fogyatékos személy (a Fot. szerinti fogyatékossági támogatás MÁK általi megállapításáról szóló
hatósági határozat),
b) a 18. életévét be nem töltött, 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 szenvedő személy (az Mr. 3.
sz. mellékletében meghatározott igazolással),
c) a BNO kód XIII. főcsoportjába (csont-izomrendszer és kötőszövet betegségei) tartozó vezető
diagnózisra tekintettel megállapított, legalább 40%-os egészségkárosodással rendelkező személy (a
szakértői szerv (Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal vagy jogelődje az ORSzSzI) által az
egészségkárosodás minősítése során kiadott, hivatkozott állapotot igazoló szakvéleménnyel, szakhatósági
állásfoglalással.)
Kérjük, hogy amennyiben birtokában van már a fenti igazolások bármelyike, azt hatóságomnál legyen
szíves bemutatni legkésőbb 2012. július 30-ig, hogy a gépjárműadó mentességet a következő adófélévre
történő megállapításához. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben nem rendelkezik a fenti igazolás
valamelyikével, úgy azt a fenti hatóságoknál szerezheti be.
Körjegyző
TÖRVÉNYI FELTÉTELEK
1998. évi XXVI. törvény Hatályos: 2012.01.01 A jogosulti kör meghatározása
23. §28 (1)29 Fogyatékossági támogatásra az a 18. életévét betöltött súlyosan fogyatékos, az ellátás igénylésének
időpontjában Magyarországon élő magyar állampolgár, letelepedett, valamint bevándorolt jogállású személy,
továbbá a magyar hatóság által menekültként, illetve hontalanként elismert személy jogosult, akinek….
e)32 a mozgásrendszer károsodása, illetőleg funkciózavara miatt helyváltoztatása a külön jogszabályban
meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy a külön jogszabály szerinti
mozgásszervi betegsége miatt állapota segédeszközzel eredményesen nem befolyásolható (mozgásszervi
fogyatékos),…..

5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet Hatályos: 2011.03.31 L) Mozgásszervi fogyatékosságok
1. Egy végtag vagy egy jelentős szegmentjének hiánya. Veleszületett vagy szerzett végtaganomáliák, ha tartós
funkciózavarral járnak.
2. A központi idegrendszer sérüléseire visszavezethető súlyos mozgászavarok, bénulások.
3. A gerincoszlop és a mellkas deformitása, amely erősen károsítja a támasztó és mozgató funkciókat vagy légzési,
illetve keringési zavart okoz, amely miatt a betegség különleges gyógykezelést igényel, ha műtét (műtét után 1
évig) vagy éjjel-nappal fűző viselése szükséges (a viselés ideje alatt).
4. Achondroplasia.
5. Aki a mozgásszervi fogyatékossága következtében korának megfelelő önálló életvitelre képtelen, szükséges
helyzetváltoztatásaihoz segítségre van szüksége, állandó terápiára és orvosi gondozásra szorul, ellátása a szülő
részéről fokozott gondozást igényel.

XIII. Főcsoport - A csont-izomrendszer és kötőszövet betegségei (M00 -M99)
Kivéve: :a perinatális szakból eredő bizonyos elváltozások (P00 -P96)
bizonyos fertőző és parazitás betegségek (A00 -B99)
compartment szindróma (T79.6)
terhesség, szülés és gyermekágy szövődményei (O00-O99)
veleszületett rendellenességek, deformitások és kromoszóma abnormitások (Q00 -Q99)
endokrin, táplálkozási és anyagcsere betegségek (E00 -E90)
sérülés, mérgezés és külső kórokok bizonyos egyéb következményei (S00 -T98)
daganatok (C00-D48)
tünetek, jelek és kóros klinikai és laboratóriumi leletek, másutt nem soroltak (R00 -R99)

A főcsoport az alábbi csoportokat tartalmazza:
M00-M25 Arthropathiák
M00-M03 Fertőzéses arthropathiák
M05-M14 Gyulladásos polyarthropathiák
M15-M19 Arthrosis
M20-M25 Egyéb ízületi betegségek
M30-M36 Kötőszöveti rendszerbetegségek
M40-M54 Dorsopathiák
M40-M43 Deformáló hátgerinc elváltozások
M45-M49 Spondylopathiák
M50-M54 Egyéb dorsopathiák
M60-M79 Lágyrész rendellenességek
M60-M63 Az izmok rendellenességei
M65-M68 A synovium és inak rendellenességei
M70-M79 Egyéb lágyrész rendellenességek
M80-M94 Osteo és chondropathiák
M80-M85 A csontsűrűség és csontszerkezet rendellenességei
M86-M90 Egyéb osteopathiák
M91-M94 Chondropathiák
M95-M99 A csont-izomrendszer és kötőszövet egyéb rendellenességei

