A MOZGÁSÁBAN KORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK PARKOLÁSI
IGAZOLVÁNYÁNAK KIADÁSA
TÁJÉKOZATÓ
A 218/2003. (XII.11.) Korm. rendelet alapján a mozgásában korlátozott személyek parkolási
igazolványára az a személy jogosult:
a) aki a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995. (XII.
27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mr.) 1. §-a (3) bekezdésének a) pontja értelmében súlyos
mozgáskorlátozottnak minősül,
b) aki a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági
támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 1. §-ának (1)
bekezdésének értelmében látási fogyatékosnak; (3) bekezdésének értelmében értelmi
fogyatékosnak; (4) bekezdésének értelmében autistának; illetve (5) bekezdésének értelmében
mozgásszervi fogyatékosnak minősül,
c) akit a vakok személyi járadékának bevezetéséről szóló 1032/1971. (VII. 14.) Korm. határozat
végrehajtásáról szóló 6/1971. (XI. 30.) EüM rendelet alapján 2001. július 1-jét megelőzően
vaknak minősítettek, vagy
d) aki a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló
5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 1. számú melléklete szerint vaknak vagy gyengénlátónak
(K.1.), mozgásszervi fogyatékosnak (L.1-5.), értelmi fogyatékosnak (M.1-2.) vagy autistának
(N.1.) minősül
és ezt az 1. számú mellékletben meghatározott szakvélemények valamelyikével igazolja. (ld.
benyújtandó dokumentumoknál).
Az igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul. (A kérelem nyomtatvány beszerezhető
az okmányirodákban.)
A kérelemhez mellékelni kell a fentebb meghatározott szakvéleményt, valamint csatolni kell hozzá
– amennyiben a jogosult nem személyesen jár el – egy darab igazolványképet.
Az igazolvány iránti kérelem személyes előterjesztésekor a jogosultról az okmányiroda arcképmás
felvételt készít, ha nem csatolt kérelméhez igazolványképet.
A jogosultnak a kérelmét saját kezűleg kell aláírnia, akkor is ha helyette meghatalmazottja jár el.
A kérelem elektronikus úton is előterjeszthető.
Ha az igazolvány kiadásáig a kérelemben feltüntetett adatokban változás következik be, a
kérelmező köteles az adatváltozást haladéktalanul bejelenteni és a kérelmet annak megfelelően
módosítani.
A nyilvántartott adatok megváltozását az adatváltozást követő 15 napon belül be kell jelenteni a
körzetközponti jegyzőnél. Ha az adatváltozás az igazolványban feltüntetett adatokat is érinti, a
bejelentéssel egyidejűleg az igazolvány cseréjét is kérni kell.
Az igazolvány cseréjére irányuló kérelem benyújtása esetén a régi igazolványt egyidejűleg le kell
adni.
Az igazolvány elvesztését, ellopását vagy megsemmisülését be kell jelenteni az okmányirodában,
az igazolvány körözésének elrendelése, valamint új igazolvány kiállítása céljából.
Az igazolványt a kérelmező postai úton, vagy személyesen, illetve az általa meghatalmazott útján
veheti át a körzetközponti jegyzőnél.
Az át nem vett igazolványt a jegyző a kiállítástól számított egy év elteltével megsemmisíti.
Az igazolvány érvényességének időtartama a kiállítás napjától számított 3 év. Amennyiben a
szakvélemény a következő felülvizsgálat, ellenőrző vizsgálat időpontjaként, illetve az állapot
fennállásának várható időpontjaként 3 évnél rövidebb időtartamot határoz meg az igazolvány
érvényességének időtartama megegyezik a szakvélemény érvényességének időtartamával.
A jogosultság további fennállása esetén az igazolvány érvényessége újabb 3 éves időtartamra,
illetve a szakvélemény érvényességének megfelelő időtartamra meghosszabbítható.

A jogosult részére 5 éves időtartamra kell kiállítani az igazolványt, ha a kérelemhez mellékelt
szakvélemény szerint a mozgásában korlátozott személy állapota végleges. Az érvényességi idő
leteltével az igazolvány érvényessége további 5 évvel újabb szakvélemény bemutatása nélkül
meghosszabbítható.
A meghosszabbítás iránti kérelmet a körzetközponti jegyző a feltételek fennállása esetén az
igazolvány cseréjével teljesíti; az igazolvány visszavonásának nyilvántartásba való bejegyzése
mellett új igazolványt állít ki.
Amennyiben az igazolvány a jogosult személyére és jogosultságára vonatkozó adatok
megállapítására alkalmatlanná vált - így különösen megrongálódott, olvashatatlan, az arcképmás
alapján a jogosult nem azonosítható, a feltüntetett adatokban változás következett be -, az
igazolvány cseréjét kell kérni. A csere iránti kérelmet a körzetközponti jegyző a jogosultság
további fennállása esetén új igazolvány kiadásával teljesíti.
A körzetközponti jegyző a jogosult bejelentésére az igazolványt hivatalból kicseréli, ha az téves
bejegyzést tartalmaz vagy anyaghibás.
A talált igazolványt le kell adni. Az igazolvány bármely jegyzőnél leadható.
ILLETÉK
 A mozgásában korlátozottak parkolási igazolványának kiállítása illetékmentes;
 Az okmányiroda által kiállított parkolási igazolvány pótolása esetén 3.100 Ft az eljárás
díja.
BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK
A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványának igényléséhez az alábbi
szakvélemények fogadhatók el:
1. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995. (XII. 27.)
Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott I. fokú orvosi szakvélemény, illetve 3.
számú mellékletében meghatározott II. fokú orvosi szakvélemény.
2. A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági
támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 3. számú
mellékletében meghatározott szakvélemény.
3. A vakok személyi járadékának bevezetéséről szóló 1032/1971. (VII. 14.) Korm. határozat
végrehajtásáról szóló 6/1971. (XI. 30.) EüM rendelet 4. számú mellékletében meghatározott
nyilvántartási lap.
4. A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló
5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 3. számú mellékletében meghatározott igazolás.
SZEMÉLYES MEGJELENÉS
 Személyes megjelenés szükséges a kérelem előterjesztéséhez.
 A körzetközponti jegyző előtti személyes megjelenésben akadályozott jogosult az igazolvány
kiadására irányuló kérelmét a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes települési
önkormányzat jegyzőjénél is előterjesztheti.
 A jogosult helyett meghatalmazottja is eljárhat, ha a jogosult nem képes a hatóság előtt
személyes megjelenésre. Ebben az esetben a kérelemhez a meghatalmazáson kívül mellékelni
kell egy darab 3 hónapnál nem régebbi igazolványképet.
FONTOS TUDNIVALÓ
Az illetéket csekken kell leróni. A csekk az okmányirodán szerezhető be.

