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I. Általános tudnivalók 
 

 

1. Mire szolgál a GJADO jelű adatlap?  

 

A GJADO jelű adatlapot  

 a gépjárműadó alóli mentesség kérelmezésekor vagy annak megszűnésekor, 

 a gépjárműadóval kapcsolatos adókedvezmény kérelmezésekor vagy annak 

megszűnésekor,  

 valamint az adófizetési kötelezettség szünetelésekor, például ha a gépjárművet ellopták,  

kell benyújtani a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV).1 

 

Nem kell a NAV-hoz bejelenteni  

 a gépjármű megszerzését,  

 forgalomból kivonását, 

 és a gépjármű elidegenítését, 

mivel a gépjárműadót a NAV veti ki adatszolgáltatás alapján.2 A költségvetési szervek, a NAV 

nyilvántartása szerinti egyházak vagy a környezetkímélő gépkocsi, motorkerékpár 

üzembentartóira, tulajdonosaira vonatkozó mentességi szabályokat és adókedvezményeket a 

gépjárműadó összegének megállapításánál hivatalból figyelembe veszi a NAV.  

   

 

2. Kire vonatkozik?  

 

Az adatlap benyújtásával a mentességet, kedvezményt vagy szüneteltetést az üzembentartó, 

ha pedig nincs üzembentartó, akkor a tulajdonos kérheti, mivel a gépjárműadót ők fizetik. 

Ahol az útmutató tulajdonost említ, az alatt az üzembentartót is érteni kell. 3 

 

Az adatlapot meghatalmazott is benyújthatja. 

 

 

3. Hogyan lehet benyújtani az adatlapot? 

 

Az adatlapot papíron és elektronikusan is be lehet benyújtani NAV-hoz. 

 

Papíralapon az adózó lakóhelye, székhelye szerint illetékes NAV adó- és vámigazgatóságához 

kell benyújtani. Egy adatlapon több gépjármű bejelenthető. 

                                                 
1 A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (Gjt) 4 és 5 §-ai. 
2 Az adózás rendjéről szóló CL. törvény (Art.) 141. § (2) bekezdés. 
3 A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény (hatósági nyilvántartás) 2. §. 
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Az elektronikus benyújtásról és az elektronikus kapcsolattartás szabályairól bővebb információt 

a NAV honlapján (www.nav.gov.hu) az 

 „Elektronikus űrlapok benyújtásának módja, képviselet bejelentése”  

 „Az elektronikus ügyintézés és kapcsolattartás általános szabályai adóügyekben”, 

valamint  

 „A cégkapunyitásra kötelezett adózók kapcsolattartása a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatallal 2019. január 1-jét követően” című tájékoztatókban talál. 

 

A képviseleti jogosultság bejelentése 

 

Az adatlapot az adózó meghatalmazottja is benyújthatja. Ehhez a képviseleti jogosultságot 

igazolni kell. 

 

Elektronikus benyújtáskor a képviseleti jogosultságot előzetesen be kell jelenteni a NAV-hoz. 

Az elektronikusan benyújtott adatlapot ugyanis a NAV csak akkor tudja befogadni, ha a 

benyújtó képviseleti jogosultságát előzetesen regisztrálta.  

 

Papíralapú benyújtáskor is igazolni kell a képviseleti jogosultságot az adatlap benyújtásakor, e 

nélkül az adatlap nem dolgozható fel. 

 

A képviselet bejelentéséről bővebb információ a NAV honlapján (www.nav.gov.hu) az 

 

 „Elektronikus űrlapok benyújtásának módja, képviselet bejelentése” című 

tájékoztatóban található.  

 

 

4. Hol található az adatlap? 

 

A nyomtatvány elektronikusan elérhető a NAV honlapján az Általános Nyomtatványkitöltő 

Keretprogramban (ÁNYK). 

 

Az adatlap ÁNYK-ban futó kitöltőprogramja és a hozzá tartozó útmutató a  

 www.nav.gov.hu → Nyomtatványkitöltő programok → Nyomtatványkitöltő 

programok → Programok részletes keresése  

útvonalon, https://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok linken található 

meg. 

Az ANYK-ban kitöltött nyomtatványt elektronikus feladásra megjelöléssel közvetlenül 

benyújthatja a NAV-hoz. Az azonosítás a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) szolgáltatással 

történik. 

http://www.nav.gov.hu/
https://nav.gov.hu/data/cms487097/Elektronikus_urlapok_benyujtasanak_modja_kepviselet_bejelentese.pdf
https://nav.gov.hu/data/cms515987/32_Az_elektronikus_ugyintezes_es_kapcsolattartas_altalanos_szabalyai_adougyekben_20200225.pdf
https://nav.gov.hu/data/cms486506/Cegkapu_hasznalat_2019.pdf
https://nav.gov.hu/data/cms486506/Cegkapu_hasznalat_2019.pdf
http://www.nav.gov.hu/
https://nav.gov.hu/data/cms487097/Elektronikus_urlapok_benyujtasanak_modja_kepviselet_bejelentese.pdf
http://www.nav.gov.hu/
https://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok
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Lehetősége van a kitöltött nyomtatványt kinyomtatva postai úton, vagy ePapír szolgáltatást 

használva elektronikusan eljuttatni a lakóhelye, székhelye szerint illetékes NAV adó- és 

vámigazgatóságához.  

 

Üres nyomtatvány az ANYK programból is kinyomtatható vagy a NAV ügyfélszolgálatain is 

beszerezhető. 

 

Ha papír alapon nyújtaná be az adatlapot kérjük, ne felejtse el aláírni! 

Az adatlap elérhető továbbá a NAV honlapján közzétett Online Nyomtatványkitöltő 

Alkalmazás (ONYA) portálon is. Az azonosítás itt is a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) 

szolgáltatással történik. 

 

 

5. Milyen részei vannak az adatlapnak? 

  

Főlap A bejelentő adatai 

01 Nyilatkozat mentességről 

02 Kérelem a gépjárműadóval kapcsolatos kedvezményről 

03 Adófizetési kötelezettség szüneteltetésével kapcsolatos 

kérelem és bejelentés 

 

 

6. Milyen jogszabályokat kell figyelembe venni? 

 

 A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvényt (Gjt.), 

 a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény (hatósági 

nyilvántartás),  

 az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.), 

 az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air), 

 a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről 485/2015. 

(XII. 29.) Korm. rendelet,  

 a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. 

(VI. 29.) Korm. rendelet, 

 a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról 

szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet (Mr.), 

 a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi 

XXVI. törvény (Fot.), 

 a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási 

szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (Mmr.). 

 

 

7. További információ, segítség 
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Ha további kérdése van az adatlappal, illetve az egyes adózási szabályokkal kapcsolatban, 

keressen minket bizalommal alábbi elérhetőségeinken!  

 

Interneten: 

 

 a NAV honlapján a www.nav.gov.hu-n. 

 

E-mailen: 

 

 a következő címen található űrlapon: http://nav.gov.hu/nav/e-ugyfsz/e-ugyfsz.html. 

 

Telefonon: 

 

 a NAV Infóvonalán  

o belföldről a 1819,  

o külföldről a +36 (1) 250-9500 hívószámon. 

 

 NAV Ügyfél-tájékoztató és Ügyintéző rendszerén (ÜCC) keresztül*  

o belföldről a 80/20-21-22-es,  

o külföldről a +36 (1) 441-9600-as telefonszámon. 

 

A NAV Infóvonala és az ÜCC hétfőtől csütörtökig 8 óra 30 perctől 16 óráig, valamint 

péntekenként 8 óra 30 perctől 13 óra 30 percig hívható. 

 

*A rendszer használatához ügyfél-azonosító számmal vagy Részleges Kódú Telefonos 

Azonosítással (RKTA) kell rendelkeznie. Ha nincs ügyfél-azonosító száma, akkor azt a TEL 

jelű nyomtatványon igényelhet, amit a NAV-hoz személyesen vagy a KÜNY tárhelyen 

keresztül lehet benyújtani. Felhívjuk figyelmét, hogy ha nem saját ügyében kívánja használni 

az ÜCC-t, akkor EGYKE adatlap benyújtása is szükséges. 

 

Személyesen: 

 

 országszerte a NAV ügyfélszolgálatain. Ügyfélszolgálat-kereső: 

https://nav.gov.hu/nav/ugyfelszolg. 

  

http://nav.gov.hu/nav/e-ugyfsz/e-ugyfsz.html
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II. Részletes tájékoztató 
 

Főlap kitöltése 

 

(A) blokk 

 

Az (A) blokkot a NAV tölti ki, kérjük, ide ne írjon semmit! 

 

 

(B) blokk: 

Természetes személy adatai 

 

Ezt a részt akkor kell kitölteni, ha természetes személy (ideértve az egyéni vállalkozói 

tevékenységet folytató személyt is) vagy képviselője nyújtja be az adatlapot. Az adatok 

kitöltése kötelező! 

 

Ha a kitöltéshez az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazást használja, a nevét és az 

adóazonosító jelét Önnek nem kell megadni, bejelentkezéskor automatikusan kitöltésre kerül. 

 

Ha nem természetes személyként (cég vagy szervezet) vagy annak képviselőjeként tölti ki az 

adatlapot, akkor ezt a részt üresen kell hagyni, kérjük, ebben az esetben ide ne írjon semmit.  

 

Kérjük, adja meg adóazonosító jelét (ha rendelkezik vele) és ha a bejelentést egyéni 

vállalkozóként teszi, adószámát is kérjük feltüntetni! Az adóazonosító jel 10 számjegyű, és 8-

assal kezdődik.  

Nevét és születési nevét, születési idejét és anyja születési nevét és az állampolgárságát, továbbá 

a címét kérjük kitölteni. 

 

Külföldi állampolgár az útlevélszámát nem használhatja a NAV előtti azonosításra. 

Ha nincs adóazonosító jele, akkor azt a NAV hivatalból megképzi, amihez a fentieken túl a 

születési helyét is kérjük megadni.  

 

Adóigazolványhoz postázási, egyéb értesítési cím: azt a címet jelölje meg, ahol jellemzően 

tartózkodik! A NAV erre a címre küldi ki az adóigazolványt, ha még nem rendelkezik vele, és 

az egyéb, szükséges értesítéseket.  

 

 

(C) blokk: 

Nem természetes személy adatai 
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Ezt a részt akkor kell kitölteni, ha nem természetes személy adózó (cég vagy szervezet) vagy 

annak a képviselője nyújtja be az adatlapot.  

 

Kérjük, adja meg a cég (vagy szervezet) nevét, adószámát (ha van) valamint címét. Ha nem 

rendelkezik adószámmal, a NAV hivatalból képezi meg. 

 

Ha a kitöltéshez az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazást (ONYA) használja, a cég (vagy 

szervezet) nevét és az adószámát Önnek nem kell megadni, bejelentkezéskor automatikusan 

kitöltésre kerül. 

 

Ha természetes személyként (cég vagy szervezet) vagy annak képviselőjeként tölti ki az 

adatlapot, akkor ezt a részt üresen kell hagyni, kérjük, ebben az esetben ide ne írjon semmit. 

 

 

(D) blokk: 

Törvényes képviselő, meghatalmazott, eseti meghatalmazott 

 

 

A képviseletre vonatkozó részt akkor kell kitölteni, ha az adózó kiskorú vagy egyéb ok miatt 

az adózó helyett törvényes képviselője, vagy (eseti) meghatalmazottja jár el.  

 

Az adatlapot meghatalmazott képviselő is benyújthatja akár a konkrét ügy elintézésére jogosító 

eseti, akár az adózó hosszabb időtartamú képviseletére jogosító állandó meghatalmazás alapján. 

 

Papíralapú benyújtáskor a meghatalmazott képviseleti jogosultságát a nyomtatvány 

feldolgozásáig kell igazolni, elektronikus benyújtáskor a képviseleti jogot a nyomtatvány 

benyújtása előtt kell bejelenteni a NAV-hoz. Az elektronikusan benyújtott adatlapot ugyanis a 

NAV csak akkor tudja befogadni, ha a képviseleti jogosultságot előzetesen regisztrálta. Ha a 

nyomtatványt meghatalmazott nyújtja be, ezt a főlapon a megfelelő mezőben X-szel kell jelölni. 

 

Kérjük, „az adózó nevében aláíró” sorban válasszon az alábbi értékek közül! 

 Törvényes képviselő, szervezeti képviselő (cégvezető),  

 NAV-hoz bejelentett állandó meghatalmazott, vagy 

 Eseti meghatalmazás alapján jár el. Ez esetben a meghatalmazást csatolni kell. 

A GJADO adatlap elektronikus benyújtásakor az eseti meghatalmazást is lehet elektronikusan 

csatolni. A művelet az Általános Nyomtatványkitöltő Programban (ÁNYK) az „Adatok” 

menüpont, „Csatolmányok kezelése” alpontjában végezhető, az Online Nyomtatványkitöltő 

Alkalmazásban (ONYA) pedig a Mellékletek kezelése menüben („Mellékletek”) tudja 

feltölteni a dokumentumot. A csatolmányt a NAV bármely formátumban elfogadja. 

 

Ha papíron nyújtja be az adatlapot, ne felejtse el aláírni! 
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01–es lap kitöltése 

Nyilatkozatok mentességről 

 

Itt kell bejelentenie az adómentesség tényét, a feltétel teljesülését, illetve azt is, ha a mentesség 

megszűnik. 

(A költségvetési szerv és a környezetkímélő gépjármű mentességét nem kell bejelentenie, 

hivatalból állapítja meg a NAV.) 

 

Gépjármű adatai 

 

A gépjárműre vonatkozó adatokat ki kell tölteni amennyiben  

- egészségügyi okokból járó (súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő 

adózó, vagy az őt szállító vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozó) adómentességet kér 

gépjárművére,  

- a gépjármű adómentességét nemzetközi egyezmény vagy viszonosság biztosítja.  

 

Kérjük, írja be annak a gépjárműnek a rendszámát, amellyel kapcsolatban bejelentést tesz!  Ha 

a gépjárműnek korábban más volt a rendszáma, kérjük, azt is adja meg!  

Kérjük, adja meg a gépjármű alvázszámát is, amit a forgalmi engedély „E” jelű kódja tartalmaz! 

 

Ha több gépjármű tekintetében tesz bejelentést, nem szükséges minden rendszámhoz új 

nyomtatványt kitölteni, elektronikus kitöltés esetén az ANYK programot használva az új lap 

választó gomb segítségével, az ONYA alkalmazásban pedig az „Új elem hozzáadása” linkre 

kattintva új 01-es lapot hozhat létre (dinamikusan kitölthető lap).  

Papír alapú kitöltés esetén annyi pótlappal kell kiegészíteni a nyomtatványt, ahány gépjárműről 

tesz bejelentést.  

 

Az egyházi jogi személyre és a NATO-ra vonatkozó mentesség alanyi jogon jár, így a 

rendszámokat nem szükséges feltüntetni. Ugyanígy nem kérjük a gépjárműre vonatkozó 

adatokat kitölteni, ha alapítvány vagy létesítményi tűzoltóság szerkocsinak minősülő 

gépjárműre vonatkozóan jelenti be az adómentességre vonatkozó változásokat.  

Az autóbuszt üzemeltető adózót ugyancsak mentesség illeti meg, feltéve, hogy a 

tevékenységéből származó nettó árbevételének legalább 75%-a helyi és helyközi 

menetrendszerinti közúti tömegközlekedésből származott a tárgyévet megelőző évben. Erről a 

nyomtatványon nyilatkozatot kell tennie. A gépjármű adatait nem szükséges feltüntetni az 

adatlapon, mert a hatályos szabályozás értelmében az adómentesség az adóalanyhoz 

kapcsolódó személyi mentesség.   

 

Jogosultság kezdete/vége 

Ha a lapot kitölti, akkor kérjük, adja meg az adómentességre való jogosultság kezdetét vagy 

végét (attól függően, hogy az adatlapot milyen célból nyújtja be)! 
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A körülményeiben, illetve a gépjárműben beállott változás időpontját szíveskedjen megadni, 

amely változás az adókötelezettségre is kihatással van. A mentességet a változást követő hónap 

1. napjától veszi figyelembe az adóhatóság. 

 

Pl. súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedőképességének minősítését elősegítő orvosi 

dokumentációban szereplő állapota kezdetének dátuma 2021. január 20., akkor ezt a 

dátumot kérjük az adatlapon feltüntetni, mint a jogosultság kezdete. Ebben az esetben 

2021. február 1-től lesz mentességre jogosult.  

 

     autóbuszt üzemeltető vállalkozó, ha 2020. évben a tevékenységéből származó nettó 

árbevételének legalább 75%-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti 

tömegközlekedésből származott és erről a nyomtatványon nyilatkozatot tett, akkor a 

jogosultság kezdete 2021. május 31. Ebben az esetben az autóbuszt üzemeltető 2021. 

június 1-től lesz mentességre jogosult. A mentesség a teljes, jelen esetben 2021-es 

adóévre érvényes. Ha a 2021-es évben is teljesíti a feltételeket, 2022-es adóévben 

ismételten be kell jelenteni a mentességre vonatkozó kérelmét.  

 

 

Kérjük, jelölje X-szel, hogy milyen mentesség miatt nyújtja be az adatlapot!  

 

1) Mentesség az egyesület, az alapítvány tulajdonában lévő gépjármű után  

A mentesség kizárólag alapítvány, egyesület gépjárművére adható. További feltétel, 

hogy a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett.4  

A feltétel teljesülését minden évben igazolni kell! 

 

2) Mentesség az autóbusz után (feltétele, hogy a tárgyévet megelőző évben elért 

számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75%-a helyi és helyközi 

menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott).5  

A feltétel teljesüléséről nyilatkoznia kell, kérjük, hogy ezt a részt is töltse ki! 

 

3) Mentesség az egyházi jogi személy tulajdonában lévő gépjármű után.6 

Ez a mentesség csak Egyházi szervezet részére adható. 

 

4) Mentesség a tűzoltó szerkocsinak minősülő gépjárművei után, melyek riasztás 

esetén részt vesznek a tűz elleni védekezésben, illetve a műszaki mentésben.7  

A mentesség azon tűzoltó szerkocsinak minősülő gépjárművek után vehető igénybe, 

melyek riasztás esetén részt vesznek a tűz elleni védekezésben, illetve a műszaki 

mentésben. 

 

Egészségügyi okokból járó adómentesség 

                                                 
4 Gjt. 5.§ b) pontja. 
5 Gjt. 5.§ c) pontja. 
6 Gjt. 5.§ d) pontja. 
7 Gjt. 5.§ e) pontja. 
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Kik jogosultak rá? 

 

Ezt az adókedvezményt a súlyos mozgáskorlátozott és egyéb fogyatékossággal élő adózó 

vagy az őt szállító, vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó veheti igénybe egy darab 

– 100 kW teljesítményt meg nem haladó – személygépkocsija után legfeljebb 13 000 Ft/adóév 

erejéig. 

Fontos továbbá, hogy a személygépkocsi nem minősülhet taxinak, vagy egyéb, 

személyszállító szolgáltatásra használt járműnek és csak egy gépkocsi után vehető igénybe. 

Ha a mentességre jogosult adózó adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több 

személygépkocsi után is fennáll, a mentesség akkor is kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű 

személygépkocsi után jár. 

 

5) Mentesség az adó alól a súlyos mozgáskorlátozott adózó gépjárműve után.8  

A mentesség jelölésekor töltse ki a rendszámot is és a pontban szereplő valamennyi adat 

megadása kötelező! 

 

Kérjük, az ügyintézés gyorsítása érdekében csatolja a mentességet igazoló iratot vagy – 

annak hiányában – a mentességi eljáráshoz szükséges iratokat! 

A GJADO adatlap elektronikus benyújtásakor a mentességet igazoló irato(ka)t is lehet 

elektronikusan csatolni. A művelet az Általános Nyomtatványkitöltő Programban 

(ÁNYK) az „Adatok” menüpont, „Csatolmányok kezelése” alpontjában végezhető, az 

Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) pedig a Mellékletek kezelése 

menüben („Mellékletek”) tudja feltölteni. A csatolmányt a NAV bármely formátumban 

elfogadja. 

 

6) Mentesség 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 vehető igénybe.  

 

Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben 

több személygépkocsi után is fenn áll, a mentesség akkor is csak kizárólag egy, a 

legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár.9  

 

A mentesség jelölésekor töltse ki a rendszámot is és a pontban szereplő valamennyi adat 

megadása kötelező! 

 

                                                 
8 Gjt. 5.§ f) pontja. 
9 Gjt. 5.§ f) pontja. 
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Kérjük, az ügyintézés gyorsítása érdekében csatolja a mentességet igazoló iratot vagy – 

annak hiányában – a mentességi eljáráshoz szükséges iratokat! 

A GJADO adatlap elektronikus benyújtásakor a mentességet igazoló irato(ka)t is lehet 

elektronikusan csatolni. A művelet az Általános Nyomtatványkitöltő Programban 

(ÁNYK) az „Adatok” menüpont, „Csatolmányok kezelése” alpontjában végezhető, az 

Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) pedig a Mellékletek kezelése 

menüben („Mellékletek”) tudja feltölteni. A csatolmányt a NAV bármely formátumban 

elfogadja. 

 

A gépjárműadó alóli mentesség fenti esete kapcsán az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet. 

 

A Gjt. 18. § 12. pontja értelmében az a személy tekinthető súlyos mozgáskorlátozottnak vagy 

egyéb fogyatékossággal élőnek, aki a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési 

kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 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.10    

 

Az R. 2. § a) pontja értelmében SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT személy: 

 

aa) az a személy, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 

biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (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, 

 

A fenti állapotot a következőkkel lehet igazolni:  

A Fot. szerinti fogyatékossági támogatásáról szóló hatósági határozat, vagy a 

megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény 

másolat. 

  

ab) 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 (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 fenti állapotot a következőkkel lehet igazolni:  

Az 5/2003. (II.19) ESZCSM rendelet (továbbiakban Mr.) 3. számú mellékletében 

meghatározott, hatályos igazolás másolata. 

 

                                                 
10 Gjt. 18. § 12. pontja. 
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ac) A hivatkozott 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet  4/A. alcím szerinti minősítési 

rendszer szerint a közlekedőképességében súlyosan akadályozott személy. 

 

A fenti állapotot a következőkkel lehet igazolni:  

A szakértői szerv által a közlekedőképesség minősítéséről kiadott szakvélemény-másolat. 

 

  

Az R. 2. § h) pontja értelmében EGYÉB FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ személy az a 

személy, aki: 

 

ha) fogyatékossági támogatásra a Fot. 23. § (1) bekezdés a)-d) vagy h) pontja 

alapján jogosult, vagy vakok személyi járadékában részesül, vagy a Fot. 23. § 

(1) bekezdés f) vagy g) pontja alapján halmozottan fogyatékosnak minősül, 

kivéve, ha egyik fogyatékossága mozgásszervi fogyatékosság, 

 

hb) a 18. életévét nem töltötte be, és magasabb összegű családi pótlékra az Mr. 

1. mellékletében meghatározottak szerint a „K” vagy az „M” betűjel alapján, 

vagy az „N” betűjel „1” számjel alapján jogosult, továbbá, aki az Mr. 1. 

mellékletében meghatározott, a „P” betűjel szerinti többszörös és összetett 

betegségben szenved, és a többszörös és összetett betegségei közül legalább az 

egyik az Mr. 1. mellékletében meghatározottak szerint a „K” vagy az „M” betűjel 

szerinti, vagy az „N” betűjel „1” számjel szerinti betegség, illetve fogyatékosság. 

 

A fenti állapotot a következőkkel lehet igazolni:  

Az R. 2/A. §-a szerint a súlyos mozgáskorlátozottság, vagy az egyéb fogyatékosság 

igazolására alkalmas: 

a) a Fot. szerinti fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági 

határozat, vagy a megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági 

állásfoglalás, szakvélemény, 

b) az Mr. 3. mellékletében meghatározott, hatályos igazolás, 

c) a 8/A. § (1) bekezdése szerinti szerv vagy jogelődje által a közlekedőképesség 

minősítéséről kiadott, a 2. § a) pont ac) alpontjában meghatározott állapotot 

igazoló hatályos szakvélemény, vagy 

d) a vakok személyi járadékának megállapításáról szóló hatósági határozat vagy 

a vakok személyi járadékát kérelmező csökkentlátó nyilvántartó lap. 

 

Az R. 7. § (3) bekezdésének a) pontja szerint a súlyos mozgáskorlátozottság, illetve az 

egyéb fogyatékosság körülményeinek igazolására fel lehet használni a súlyos 

mozgáskorlátozott személy közlekedőképességének minősítését elősegítő, rendelkezésre 

álló orvosi dokumentációt és egyéb iratokat. 

 

Az R. 8/A. § (1) bekezdése értelmében, ha a 2/A. § szerinti adatok a hivatal 

nyilvántartásában nem szerepelnek, általa nem beszerezhetőek és azokat a kérelemhez 

sem mellékelték, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos 
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eljárási szabályokról szóló kormányrendeletben rehabilitációs szakértői szervként kijelölt 

hivatal – a 7. § (3) bekezdés a) pontja szerinti iratok figyelembevételével – a 

közlekedőképesség szakkérdését is vizsgálja. Az R. 8/B. § a) pontja kimondja, hogy a 

gépjárműadóról szóló törvény szerinti gépjárműadó-mentességre való jogosultság 

igazolásához a települési önkormányzat, a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat 

jegyzőjének megkeresésére történik a 8/A. § szerint. 

 

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 

327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (Mmr.) 1. § (1) bekezdése értelmében a Kormány 

rehabilitációs hatóságként, rehabilitációs szakértői szervként és orvosszakértői szervként a 

fővárosi és megyei kormányhivatalt (a továbbiakban: kormányhivatal) jelöli ki. 

 

7) Nemzetközi egyezmény vagy viszonosság miatti mentesség.11 

A viszonosság tekintetében az adópolitikáért felelős miniszter állásfoglalása az 

irányadó. 

A mentesség jelölésekor kérjük, töltse ki a rendszámot is! 

 

8) Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, az Észak-atlanti Szerződés alapján felállított 

nemzetközi katonai parancsnokságok, továbbá az Észak-atlanti Szerződés 

tagállamainak és a Békepartnerség más részt vevő államainak Magyarországon 

tartózkodó fegyveres erői, és e fegyveres erők és parancsnokságok személyi 

állományába tartozó vagy alkalmazásában álló nem magyar állampolgárságú, katonai 

szolgálatban lévő és polgári állományú személyek tulajdonában lévő gépjármű 

mentessége.12  

 

 

02-es lap kitöltése 

Kérelem a gépjárműadóval kapcsolatos kedvezményről 

 

 

A Gjt. 8.§-ában feltüntetett esetekben adókedvezmény kérelmezhető autóbuszra, 

tehergépjárműre és nyergesvontatóra.  

 

Autóbusz: személyszállítás céljára készült, elektromos felső vezetékhez nem kötött gépjármű, 

amelyben a vezető ülésével együtt kilencnél több állandó ülőhely van. (Gjt. 18. § 6. pontja)  

 

Tehergépjármű: az olyan szállító vagy vontató eszköz, amelyet beépített erőgép hajt, 

használata közben közutat vesz igénybe, és rendszámtáblával ellátott, ide nem értve a 

személygépkocsit és a személyszállító gépjárművet. Tehergépjárműnek minősül a gépjármű 

által vontatható teher- és sátras utánfutó, lakópótkocsi, műhelykocsi vagy hasonló jellegű, más, 

nem önjáró jármű, amely rendszámtáblával ellátott. (Gjt. 18. § 1-5. pontjai alapján) 

                                                 
11 Gjt. 5.§ j) pontja. 
12 Gjt. 5.§ k) pontja. 
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Nyergesvontató: olyan vontató, amely a rajta levő nyeregszerkezet útján a vontatott 

félpótkocsi tömegének jelentős részét átveszi. (Gjt. 18. § 27. pont) 

 

Gépjármű adatai 

Kérjük, írja be annak a gépjárműnek a rendszámát, amellyel kapcsolatban bejelentést tesz!  Ha 

a gépjárműnek korábban más volt a rendszáma, kérjük, azt is adja meg!  

Kérjük, adja meg a gépjármű alvázszámát is, amit a forgalmi engedély „E” jelű kódja tartalmaz! 

 

Ha több gépjármű tekintetében tesz bejelentést, nem szükséges minden rendszámhoz új 

nyomtatványt kitölteni, elektronikus kitöltés esetén az ANYK programot használva az új lap 

választó gomb segítségével, az ONYA alkalmazásban pedig az „Új elem hozzáadása” linkre 

kattintva új 02-es lapot hozhat létre (dinamikusan kitölthető lap).  

Papír alapú kitöltés esetén annyi pótlappal kell kiegészíteni a nyomtatványt, ahány gépjárműről 

tesz bejelentést.  

 

Kérjük, jelölje X-szel az érvényesíteni kívánt kedvezményt! 

 

1) Az „5”, „6”, „7” vagy „8” környezetvédelmi osztályjelzéssel ellátott autóbusz és 

tehergépjármű után 20 százalék, nyergesvontató után 30 százalék adókedvezmény jár.  

A kedvezményt a NAV, nyilvántartása alapján hivatalból figyelembe veszi. Csak akkor 

kell külön bejelentést tenni, ha ezt az adatot a járműnyilvántartás nem tartalmazza, azaz 

a NAV az adó-megállapításakor ezt nem vette figyelembe. 

 

2) A „9”, „10”, „11” vagy „12” környezetvédelmi osztályjelzéssel ellátott autóbusz és 

tehergépjármű után 30 százalék, nyergesvontató után 50 százalék adókedvezmény jár. 

A kedvezményt a NAV, nyilvántartása alapján hivatalból figyelembe veszi. Csak akkor 

kell külön bejelentést tenni, ha ezt az adatot a járműnyilvántartás nem tartalmazza, azaz 

a NAV az adó-megállapításakor ezt nem vette figyelembe. 

 

3) Kombinált fuvarozás: a közúti, vasúti és vízi közlekedés együttműködését jelenti.  

A Gjt. 18. § 21. pontja értelmében a kombinált árufuvarozás: a tehergépjármű, 

(nyerges) pótkocsi, (vontató egységes vagy anélküli), csereszekrény vagy konténer (20 

lábas vagy ennél nagyobb) az útvonal kezdő vagy záró szakaszát közúton, a másik 

légvonalban 100 kilométert meghaladó szakaszát pedig vasúton, belvízi járaton teszi 

meg. 

Az adókedvezmény csak azon tehergépjármű után jár, amely a kombinált szállítási 

útvonal vasúti vagy/és vízi szakaszát is igénybe vette.   

 

Ha az adóévben tehergépjárművével – fuvarokmánnyal igazoltan – olyan kombinált 

áruszállítást alkalmazott, amelynél Magyarország területén, vasúton vagy belvízen 

megtett út járatonként 100 kilométernél hosszabb volt, meghatározott 

adókedvezményre jogosult.   
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Az adókedvezmény mértéke 30-60 járat teljesítése esetén a tehergépjármű után adóévre 

fizetendő adó 10 százaléka, 60 járat felett 20% százaléka. (2004. január 1-jétől az 

adókedvezmény mértéke 40 járat feletti teljesítés esetén a tehergépjármű után adóévre 

fizetendő adó 10 százaléka. ) 

   

Az kombinált áruszállítás után járó adókedvezmény iránti – fuvarokmánnyal igazolt – 

kérelmét az adóév július 1. napjától nyújthatja be a gépjármű adóztatására illetékes 

adóhatósághoz.   

A kombinált áruszállításra vonatkozó kedvezményt csak akkor kérheti, ha a 

tehergépjárműve a 6/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendelet 5. számú melléklete II. alpontja 

szerinti 5, 6, 7, 8 vagy legalább 9, 10, 11, 12 környezetvédelmi osztályba tartozik.  

 

4) Itt kérjük bejelenteni, ha légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű 

gépjárművel, pótkocsival rendelkezik!  

Légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű gépjármű, pótkocsi: az a 

jármű, amelyik [az Európai Unió Tanácsa] a Tanács 96/53/EK Irányelvének II. 

Melléklete szerinti légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerrel rendelkezik. 

Ha az állami vagy az önkormányzati adóhatóság az adómegállapításakor ezt nem vette 

figyelembe, akkor az adóalany ezt a közlekedési hatóság által kiadott hatósági 

bizonyítvánnyal, az igazságügyi gépjármű-közlekedési műszaki szakértő 

szakvéleményével vagy „útkímélő tengely” bejegyzést tartalmazó forgalmi engedély 

bemutatásával igazolhatja. (Gjt. 18. § 19. pont) 

A GJADO adatlap elektronikus benyújtásakor az igazoláshoz szükséges dokumentumot 

is lehet elektronikusan csatolni. A művelet az Általános Nyomtatványkitöltő 

Programban (ÁNYK) az „Adatok” menüpont, „Csatolmányok kezelése” alpontjában 

végezhető, az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) pedig a Mellékletek 

kezelése menüben („Mellékletek”) tudja feltölteni. A csatolmányt a NAV bármely 

formátumban elfogadja. 

 

 

03-as lap kitöltése 

Adófizetési kötelezettség szünetelésével kapcsolatos kérelem és bejelentés 

 

 

Kérelemre szünetel az adófizetési kötelezettség, ha a gépjárművet ellopták, és erről rendőrségi 

igazolás is van. 

 

A szünetelés a jogellenes cselekmény bekövetkezését követő hónap első napjától annak a 

hónapnak az utolsó napjáig tart, amikor a gépjármű az adóalany birtokába visszakerült. A 

szünetelés időszakára eső adót nem kell megfizetni. Ha a gépjármű nem kerül vissza az 
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adóalany birtokába, akkor a jogellenes állapot bekövetkezését követő év utolsó napján e 

gépjárműre vonatkozó adókötelezettség megszűnik.13 

 

Gépjármű adatai 

Kérjük, írja be annak a gépjárműnek a rendszámát, amellyel kapcsolatban bejelentést tesz!  Ha 

a gépjárműnek korábban más volt a rendszáma, kérjük, azt is adja meg!  

Kérjük, írja be a gépjármű alvázszámát, amit a forgalmi engedély „E” jelű kódja tartalmaz! 

 

Ha több gépjármű tekintetében tesz bejelentést, nem szükséges minden rendszámhoz új 

nyomtatványt kitölteni, elektronikus kitöltés esetén az ANYK programot használva az új lap 

választó gomb segítségével, az ONYA alkalmazásban pedig az „Új elem hozzáadása” linkre 

kattintva új 03-as lapot hozhat létre (dinamikusan kitölthető lap).  

Papír alapú kitöltés esetén annyi pótlappal kell kiegészíteni a nyomtatványt, ahány gépjárműről 

tesz bejelentést.  

 

1) A szünetelés az 1. sor elején található négyzet bejelölésével kérhető. 

A gépjármű jogellenes eltulajdonítása (az adófizetési kötelezettség szüneteltetésének 

kérelme) 

Ebben az esetben kérjük megadni az alábbi adatokat: 

 Az igazolást kiállító hatóság megnevezése 

 Az igazolás kelte 

A lopást a rendőrhatóság igazolása bizonyítja, kérjük, csatolja a jogellenes eltulajdonítást 

tanúsító okiratot! 

 

A GJADO adatlap elektronikus benyújtásakor a jogellenes eltulajdonítást tanúsító okiratot is 

lehet elektronikusan csatolni. A művelet az Általános Nyomtatványkitöltő Programban 

(ÁNYK) az „Adatok” menüpont, „Csatolmányok kezelése” alpontjában végezhető, az Online 

Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) pedig a Mellékletek kezelése menüben 

(„Mellékletek”) tudja feltölteni. A csatolmányt a NAV bármely formátumban elfogadja. 

 

2) A szünetelés megszűnésének bejelentése. 

Ha a gépjármű visszakerült a birtokába, az időpontot töltse ki! 

 

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

                                                 
13 Gjt. 4. § (4) bekezdése. 


