
Mozgáskorlátozott személyek parkolási igazolványa 

Ügyleírás: 
 

Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványára az a személy jogosult, 
aki: 

- közlekedőképességében súlyosan akadályozott, vagy 
- látási-, értelmi-, mozgásszervi fogyatékos, illetve autista, vagy 
- 2001. július 1-jét megelőzően vaknak minősítették, vagy 
- a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és 

fogyatékosságokról szóló rendelet szerint vaknak vagy 
gyengénlátónak, mozgásszervi fogyatékosnak, értelmi 
fogyatékosnak vagy autistának minősül 

- és a minősítést szakvéleménnyel vagy szakhatósági 
állásfoglalással igazolja. 

 
Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványára az a működési 
engedéllyel rendelkező intézmény jogosult, amely: 
- a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott óvoda, alap- 

vagy középfokú oktatási intézmény, ha működési engedélye, alapító 
okirata, főtevékenysége szerint a magasabb összegű családi pótlékra 
jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló rendelet szerint 
vaknak vagy gyengénlátónak, mozgásszervi fogyatékosnak, értelmi 
fogyatékosnak vagy autistának minősülő személyek oktatását-nevelését 
végzi;  továbbá 

- a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 
rendeletben meghatározott pedagógiai szakszolgálati intézmény, ha 
alapító okirata, főtevékenysége szerint a magasabb összegű családi 
pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló rendelet 
szerint vaknak vagy gyengénlátónak, mozgásszervi fogyatékosnak, 
értelmi fogyatékosnak vagy autistának minősülő személyeket lát el, 
vagy ezen pedagógiai szakszolgálati feladatellátás helyszíneként 
szolgáló intézmény, mindkét esetben akkor, ha a gyermekek 
szállításáról maga gondoskodik; 

- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
meghatározott, a magasabb összegű családi pótlékra jogosító 
betegségekről és fogyatékosságokról szóló rendelet szerint vaknak 
vagy gyengénlátónak, mozgásszervi fogyatékosnak, értelmi 
fogyatékosnak vagy autistának minősülő személyt ellátó 

- nevelőszülői-, helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti 
otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon, lakásotthon, 
speciális gyermekotthon, utógondozó otthon, 

- különleges gyermekotthon, lakásotthon, 
- területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást nyújtó intézmény; 

- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben 
meghatározott 

- a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és 
fogyatékosságokról szóló rendelet szerint vaknak vagy 
gyengénlátónak, mozgásszervi fogyatékosnak, értelmi 
fogyatékosnak vagy autistának minősülő személyt ellátó fogyatékos 
személyek otthona, és 

- támogató szolgáltatást nyújtó szociális szolgáltató. 
 
Az intézmény az általa üzemben tartott, bérelt vagy lízingelt, a 
mozgásában korlátozott személyek szállítására használt járművek 
számának megfelelő számú igazolványra jogosult. 

 

Illetékesség: Országos. 
 

Szükséges okiratok: - érvényes személyazonosságot igazoló okmány (személyazonosító 
igazolvány, útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély), 

- lakcímigazolvány, 



- orvosi szakvélemény vagy szakhatósági állásfoglalás,  
- régi parkolási igazolvány,  
- fénykép készítése helyben történik, de igazolványkép is csatolható (32x45 

mm-es). 
 
A fentieken kívül:  
- kiskorú mozgáskorlátozott személy esetében: 

 a törvényes képviselő személyazonosító okmányai; 

 kiskorú születési anyakönyvi kivonata vagy személyazonosító 
igazolványa és lakcímkártyája; 

 a kiskorú személyes megjelenése; 
- gondnokság esetében a gondnokságot igazoló határozat; 
- adateltérés esetében születési anyakönyvi kivonat, vagy házassági 

anyakönyvi kivonat; 
- külföldi személy esetében: 

 tartózkodási engedély és  

 szálláshelyre vonatkozó igazolás; 
- ha meghatalmazott jár el, szükséges továbbá: 

 a kitöltött és saját kezűleg aláírt kérelem adatlap; 

 teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt 
meghatalmazás; 

 meghatalmazott személyazonosságot igazoló okmánya és 
lakcímigazolványa (amennyiben rendelkezik vele); 

- csere (adatváltozás vagy meghosszabbítás) esetében: 

 a csere szükségességét igazoló okirat,  

 a régi igazolvány; 
- pótlás esetén az új igazolvány kiállítása díjának megfizetését tanúsító 

igazolás. 
 

Az ügyet intéző osztály: A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalnak a kérelem benyújtása helye 
szerinti járási hivatalának okmányirodai osztálya, illetve kormányablak 
osztálya. 
 

Ügyintézés határideje  
és díja/illetéke: 

Főszabály szerint 8 nap, azonban a kérelem hiánytalan benyújtása 
esetén azonnal megtörténik a parkolási igazolvány kiállítása. 
 
Az eljárás díj- és illetékmentes. 
 

Egyéb fontos 
tudnivalók: 

Az igazolvány hatályossága:  A jogosultság  fennállása esetén az 
igazolvány a szakvélemény hatályának megfelelő időtartamra  állítható ki. 

 
Az igazolvány érvénytelensége: 

- a jogosult meghalt, az intézmény megszűnt, az intézmény működési 
engedélyét visszavonták; 

- időbeli hatálya lejárt; 
- a jogosult személyére és jogosultságára vonatkozó adatok 

megállapítására alkalmatlan; 
- meghamisították; 
- a járási hivatal a visszavonását a nyilvántartásba bejegyezte; 

- a járási hivatal, illetve a közúti közlekedési nyilvántartási szerv az 
okmány elvesztése, eltulajdonítása, valamint megsemmisülése tényét 
a nyilvántartásba bejegyezte. 

 

Az alkalmazott 
jogszabályok: 

 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól, 

 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet a súlyos fogyatékosság 
minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági 
támogatás folyósításának szabályairól, 

 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet a magasabb összegű családi pótlékra 



jogosító betegségekről és fogyatékosságokról, 

 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet a mozgásban korlátozott személy 
parkolási igazolványáról, 

 66/2015 (III. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei 
kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról, 

 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet a kormányablakokról, 
  441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási 

bürokráciacsökkentéssel összefüggésben egyes kormányrendeletek 
módosításáról  

 
 
 
 

 


