Érkeztetés dátuma:
Iktatószám:

KÉRELEM
a mozgásában korlátozott személy
parkolási igazolványának kiadására
(Az igazolvány pótlása, hatályának meghosszabbítása, cseréje esetén)

A jogosult személyi adatai:
Név: …………………………………………………………………………………………………………………
Születési név: ……………………………………………………………………………………………………...
Anyja neve: ………………………………………………………………………………………………………...
Születési hely, év, hó, nap: ……………………………………………………………………………..............
Lakóhely: ……………………………………………………………………………………………….................
Tartózkodási hely: ………………………………………………………………………………………………...

Az eljáró törvényes képviselő személyi adatai:
Név: …………………………………………………………………………………………………………………
Születési név: ……………………………………………………………………………………………………...
Anyja neve: ………………………………………………………………………………………………………...
Születési hely, év, hó, nap: ……………………………………………………………………………..............
Lakóhely: ……………………………………………………………………………………………….................
Tartózkodási hely: ………………………………………………………………………………………………...
Az igazolvány kiállítását/meghosszabbítását az alábbi ok miatt kérem:(Megfelelő rész aláhúzandó)
- az igazolvány hatálya lejárt
- az igazolvány megrongálódott
- az igazolvány megsemmisült
- az igazolványt ellopták
- az igazolvány elveszett
- az igazolványon feltüntetett adatok megváltoztak.
A kérelemhez mellékelem a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló
218/2003. (XII.11.) Korm.rendelet 1. számú mellékletében meghatározott alábbi szakvéleményt vagy
szakhatósági állásfoglalást: (Megfelelő bekarikázandó)
1. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI.29.)
Korm. rendelet 7.§ (3) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti szakvélemény.
2. A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás
folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII.9.) Korm. rendelet szerinti, a súlyos fogyatékosságra
vonatkozó szakvélemény vagy szakhatósági állásfoglalás.

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.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a közölt adatokban változás következik be, a parkolási
igazolványt kiállító hatóság részére az adatváltozást 15 napon belül bejelentem.
Az igazolványt postai úton/személyesen kívánom átvenni. (Megfelelő rész aláhúzandó)
Az igazolvány kézbesítését/ az igazolvány elkészültéről való értesítést az alábbi címre kérem:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII.11.) Korm.rendelet
8. §-ában megállapított, az igazolvány használatára vonatkozó előírások:
(1) Használatkor az igazolványt a mozgásában korlátozott személyt szállító jármű szélvédője mögött
úgy kell elhelyezni, hogy előlapja a hatályosság és a jogosultság ellenőrzése céljából látható legyen.
Az igazolványt az ellenőrzésre jogosult személy felszólítására ellenőrzés céljából át kell adni.
(2) Az igazolványt a jogosult köteles sértetlenül megőrizni. Az érvénytelenné vált, illetve a
megrongálódott vagy egyéb okból cserére szoruló igazolványt haladéktalanul le kell adni a járási
hivatalnak.
(3) Akinek az igazolványát ellopták, megsemmisült vagy elvesztett, illetőleg aki az elveszettnek vélt
igazolványát megtalálta, köteles azt haladéktalanul, de legkésőbb a tudomására jutástól számított tíz
napon belül az igazolványt kiállító járási hivatalnak bejelenteni.
(4) Az igazolvány nem adható át használatra az arra jogosulatlan személynek. A jogosultat szállító
jármű vezetője az igazolvány által biztosított kedvezményekkel csak a jogosult szállítása esetén élhet.
Amennyiben a jogosult maga él vissza az igazolvány biztosította kedvezményekkel, az igazolványt
vissza kell vonni és a visszavonástól számított egy évig részére új igazolvány nem állítható ki. Ezt a
tényt a nyilvántartásba fel kell tüntetni.
(5) A kiskorú vagy gondnokság alatt álló jogosult esetében az (1)-(4) bekezdésben foglalt
kötelezettségek a törvényes képviselőt, illetve az (1) bekezdés esetében a jogosultat szállító jármű
vezetőjét terhelik. A törvényes képviselő által elkövetett visszaélés esetében a (4) bekezdésben foglalt
jogkövetkezmény nem alkalmazható.
Kijelentem, hogy az igazolványt a fenti rendelkezésekben foglalt kötelezettségek ismeretében
igényelem.

Dátum: …………………………………………

…………………………………………...
kérelmező aláírása

……………………………………………………
a kiskorú vagy gondnokság alatt álló jogosult
helyett eljáró törvényes képviselő aláírása

……………………………………………
a személyes megjelenésben
akadályozott jogosult által
meghatalmazott személy aláírása

