PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa

Irányadó jogszabályok:
 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási
igazolványáról
 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a
szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről
 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési
kedvezményeiről
A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet
2. §-a határozza meg a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványára jogosult személyek
körét és azt, hogy az igazolványra való jogosultságot a rendelet. 1. számú mellékletben meghatározott
szakvélemények vagy szakhatósági állásfoglalások valamelyikével kell az ügyfélnek igazolnia.
Igazolványra jogosult az a személy, aki közlekedőképességében súlyosan korlátozott.
Szakvélemény, illetve szakhatósági állásfoglalás kiadására jogosult hatóság
I. fokon Budapest Főváros Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási szerve (a
továbbiakban: BFKH RSZSZ),
- II. fokon a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: NRSZH).
Az igazolvány kiadására, meghosszabbítására, visszavonására, cseréjére, pótlására irányuló
kérelmet első fokon a (lakóhely szerint illetékes) megyei kormányhivatal járási hivatalában
(okmányiroda) kell benyújtani.
- igazolvány meghosszabbítását a lejárat előtt 30 nappal lehet kezdeményezni,
- kérelemhez csatolni kell a szakvéleményt vagy szakhatósági állásfoglalást,
- amennyiben a szakvélemény, illetve szakhatósági állásfoglalás benyújtásra kerül, a járási
hivatal az igazolvány kiállításával teljesíti a kérelmet. Az igazolvány a kiállítás napjától 3 évig
hatályos, illetve a szakvélemény hatályával hatályos. Az igazolvány személyesen a járási
hivatalban, vagy postai úton is átvehető.
Amennyiben a kérelem benyújtásakor nem áll rendelkezésre szakvélemény, vagy szakhatósági
állásfoglalás, akkor
- mellékelni kell a közlekedőképesség minősítését elősegítő orvosi dokumentációt,
- ezen dokumentáció megküldésével a járási hivatal nyolc napon belül megkeresi a
rehabilitációs szakigazgatási szervet (Budapest és Pest Megye területén a BFKH RSZSZ
Szakértői Bizottság) a közlekedőképesség minősítése céljából,
- a szakigazgatási szervnek 30, illetve komplex vizsgálat esetében 60 nap áll a rendelkezésére
a szakértői vélemény kiállítását tekintve, ezt követően megküldi a szakvéleményt a
megküldött iratokkal (orvosi dokumentáció) együtt a járási hivatal részére,
- a járási hivatal a rendelkezésére álló szakértői vélemény alapján
a) kezdeményezi az igazolvány kiállítását,
b) elutasítja a kérelmet (határozattal, melyben tájékoztat a jogorvoslat lehetőségéről),
c) jogorvoslati kérelem benyújtása esetén:





felterjeszti a fellebbezés elbírálására jogosult Kormányhivatal Hatósági
Főosztálya részére
a Hatósági Főosztály a fellebbezés egy példányával megkeresi az NRSZH-t
másodfokú szakvélemény kiállítása céljából
a Kormányhivatal Hatósági Főosztálya II. fokú szakvélemény megérkezését
követően annak tartalmát figyelembe véve dönt az elsőfokú döntés
helybenhagyása, megváltoztatása, illetve megsemmisítése mellett.

