
  
 

 

 

A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa olyan közokirat és biztonsági okmány, 

amely a KRESZ 51/A. §-ában felsorolt kedvezmények igénybevételére való jogosultságot igazolja. 

1. Az eljáró hatóság az igazolvány kiadására irányuló kérelem elbírálása 

Az igazolvány kiadására, meghosszabbítására, visszavonására, cseréjére, pótlására, nyilvántartására 

irányuló eljárásban a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a 

továbbiakban: járási hivatal), a kormányablak, valamint a közúti közlekedési nyilvántartó (a 

továbbiakban: Nyilvántartó) jár el. 

2. A kérelem benyújtásának módja (ideje, helye, módja) és a csatolandó iratok 

Az igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul. A jogosult a kérelmét személyesen, 

elektronikus úton, valamint meghatalmazottja által nyújthatja be a járási hivatalokban és 

kormányablakokban.  A személyesen eljáró ügyfél a kérelem előterjesztésekor a kérelmet saját 

kezűleg írja alá. Az ügyfélnek a kérelmet akkor is saját kezűleg kell aláírnia, ha helyette 

meghatalmazottja jár el. A kérelemnek a 218/2003. (XII.11) Kormányrendelet 2. számú mellékletben 

meghatározott adatokat kell tartalmaznia. 

Ha az ügyfél nem személyesen, hanem képviselője útján jár el, akkor az eljáró hatóság az iratokat a 

képviselő részére küldi meg, kivéve, ha az ügyfél ettől eltérően rendelkezik.  

A kérelemhez mellékelni kell: 

 a 218/2003. (XII.11) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott valamely iratot,  

 egy darab igazolványképet – ha az ügyfél nem személyesen jár el, vagy nem az erre kijelölt 

hatóságnál nyújtja be kérelmét. 

A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványának igényléséhez elfogadható irat: 

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 fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 

szerinti fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat vagy 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. 

Ha a kérelem benyújtásakor a fent említett szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás nem áll 

rendelkezésre, a kérelemhez mellékelni kell a súlyos mozgáskorlátozott személy 

közlekedőképességének minősítését elősegítő, rendelkezésre álló orvosi dokumentációt és egyéb 

iratokat. Ebben az esetben a járási hivatal a közlekedőképességet szakkérdésként vizsgálja. 

Ebben az esetben a 218/2003 (XII. 11.) Kormány rendelet alapján a közlekedőképesség 

minősítésének megállapítása a  járási hivatal kezdeményezhető. 

Az igazolvány kiadására irányuló kérelem a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes települési 

önkormányzat jegyzőjénél is előterjeszthető, aki  

 a kérelmet megvizsgálja, és az ügyfelet szükség esetén hiánypótlásra szólítja fel,  

 ezt követően a kérelmet haladéktalanul megküldi a jogosult lakóhelye szerint illetékes járási 

hivatalnak.  

Első alkalommal történő igénylés esetén szükséges: 

 személyazonosító igazolvány vagy más, érvényes, személyazonosításra alkalmas okmány 

(útlevél, kártya formátumú vezetői engedély) 

 lakcímigazolvány, 

 kitöltött, és saját kezűleg aláírt kérelem nyomtatvány  

 Írásképtelenség esetén az aláírás rovatban az okmányiroda "írásképtelen" bejegyzést tesz. 

 kiskorú, gondnokság alatt álló személy esetén a törvényes képviselő adatai, személyi 

okmányai,  

 szükség szerint postai értesítési cím 

 1 db fénykép ha az ügyintézés meghatalmazott útján történik, egyéb esetben a helyszínen 

történik arcképfelvétel 

 az ügyfélnek a kérelmet abban az esetben is saját kezűleg kell aláírnia, ha helyette 

meghatalmazottja jár el. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű 

magánokiratba kell foglalni, illetve jegyzőkönyvbe lehet mondani.  

 Közokiratnak minősül, melyet a bíróság, közjegyző vagy más hatóság, illetve 

közigazgatási szerv ügykörén belül, a megszabott alakban állított ki, valamint az olyan 

okirat, amelyet jogszabály közokiratnak nyilvánított.  

 A meghatalmazás – ha abból más nem tűnik ki – kiterjed az eljárással kapcsolatos 

minden nyilatkozatra és cselekményre. 



  
 

 Ha a képviseleti jogosultság visszavonás, felmondás vagy az ügyfél vagy a 

meghatalmazott halála miatt megszűnik, a megszűnés a hatósággal szemben akkor 

válik hatályossá, amikor azt a hatóságnak bejelentik. 

Az igazolvány meghosszabbítására, cseréjére, pótlására irányuló eljárásban a kérelmet az igazolvány 

kiadására irányadó szabályok szerint kell benyújtani.  

Az érvényességi idő meghosszabbítása, csere esetén csatolni kell az előző lejárt, vagy anyaghibás 

parkolási igazolványt.  

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. 

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. 

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 nyilvántartásban fel kell tüntetni. 

A kiskorú vagy gondnokság alatt álló jogosult esetében a kötelezettségek a törvényes képviselőt, 

illetve a jogosultat szállító jármű vezetőjét terhelik. A törvényes képviselő által elkövetett visszaélés 

esetében a jogkövetkezmény nem alkalmazható. 

Érvénytelenné válik az igazolvány, ha: 

 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. 

A parkolási igazolvány a mozgáskorlátozott személyt, vagy az őt szállító jármű vezetőjét 

jogosítja fel az alábbi kedvezmények igénybevételére:  

 közlekedhet és várakozhat “Gyalogos övezetben“ valamint “Gyalogos és kerékpáros 

övezetben 

 legfeljebb 20 km/óra sebességgel behajthat az alábbi jelzőtábláknál, ha úti célja a 

jelzőtáblával megjelölt úton van, vagy csak ezen az úton közelíthető meg: 



  
 

 Mindkét irányból behajtani tilos 

 Gépjárművel, mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel behajtani tilos 

 Motorkerékpárral behajtani tilos 

 Járműszerelvénnyel behajtani tilos 

 Segédmotoros kerékpárral behajtani tilos“, 

 parkolhat a kizárólag mozgáskorlátozott személyt szállító járművek részére fenntartott 

parkolóhelyen 

 járdán akkor is megállhat, ha a megállást jelzőtábla vagy útburkolati jel nem engedi meg 

 várakozhat olyan helyen is, ahol a várakozást jelzőtábla tiltja,  

 korlátozott várakozási övezetben és várakozási övezetben a várakozást ellenőrző órával 

(parkométerrel) vagy jegykiadó automatával ellátott várakozóhelyen várakozhat a 

várakozást ellenőrző óra, illetve jegykiadó automata működtetése nélkül is.  

A jogosultat szállító jármű vezetője az igazolvány által biztosított kedvezményekkel csak a jogosult 

szállítása esetén élhet.  

Akinek az igazolványát eltulajdonították, megsemmisült vagy elvesztette, köteles azt haladéktalanul, 

de legkésőbb a tudomására jutástól számított tíz napon belül bármely járási hivatalnál bejelenteni.  

A járási hivatal haladéktalanul gondoskodik az okmány elvesztése, eltulajdonítása, valamint 

megsemmisülése tényének a nyilvántartáson történő átvezetéséről, és egyidejűleg a jogosult részére 

– ha a jogosultság továbbra is fennáll, és a jogosult kéri – új igazolványt állít ki.  

3. Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege 

Jelen eljárás lefolytatása illetékmentes, mely illetékmentesség kiterjed a jogorvoslati eljárásra is. 

Amennyiben az eljáró hatóság az ügyintézésre nyitva álló határidőn belül (teljes eljárás) a kérelemről 

érdemben nem dönt, úgy – a meghozott függő hatályú döntés értelmében – az ügyfél részére az 

eljárás illetékmentes voltára tekintettel 10.000,- Ft-ot köteles a kérelmező ügyfél számára megfizetni. 

4. A kérelem benyújtásának feltételei és az eljárás menete 

Parkolási igazolványra jogosult: 

 aki a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. 

(VI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. § a) pont ac) alpontja értelmében 

közlekedőképességében súlyosan akadályozott, 

 aki a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági 

támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 1. §-ának  

 bekezdésének értelmében látási fogyatékosnak, 

 bekezdésének értelmében értelmi fogyatékosnak,  



  
 

 bekezdésének értelmében autistának, 

 bekezdésének értelmében mozgásszervi fogyatékosnak minősül, 

 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 

 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 betűjel, 1 számjel),  

 mozgásszervi fogyatékosnak („L” betűjel),  

 értelmi fogyatékosnak („M” betűjel) vagy  

 autistának (N betűjel, 1 számjel) minősül 

A fenti állapotot igazolni kell a 218/2003 (XII.11.) számú Kormányrendelet 1. számú mellékletében 

meghatározott szakvélemények vagy szakhatósági állásfoglalások valamelyikével.  

Ha a kérelem benyújtásakor a Kormányrendelet 1. számú melléklete szerinti irat nem áll 

rendelkezésre, a kérelemhez mellékelni kell a súlyos mozgáskorlátozott személy 

közlekedőképességének minősítését elősegítő, rendelkezésre álló orvosi dokumentációt és egyéb 

iratokat. Ebben az esetben a járási hivatal a közlekedőképességet szakkérdésként vizsgálja. 

Az Ákr. 43. § (2) bekezdése alapján a hatóság az (1) bekezdésben meghatározott, az eljárás 

megindításától számított 8 napon belül meghozott függő hatályú döntésben rendelkezik arról, hogy az 

eljárás lefolytatásáért fizetendő illetéknek vagy az illetékekről szóló törvény szerinti közigazgatási 

hatósági eljárásokért, vagy igazgatási jellegű szolgáltatások igénybevételért fizetett igazgatási 

szolgáltatási díjnak megfelelő összeget, ennek hiányában tízezer forintot a hatóság köteles a 

kérelmező ügyfél részére megfizetni.  

Az Ákr. 43. § (4) bekezdése értelmében a függő hatályú döntéshez akkor kapcsolódnak joghatások, 

ha az ügyintézési határidő elteltével a hatóság a hatósági ügy érdemében nem döntött és az eljárást 

nem szüntette meg. A felfüggesztést elrendelő vagy szünetelést megállapító döntést megelőzően 

hozott függő hatályú döntéshez joghatás nem kapcsolódik. 

A közlekedőképesség minősítésével kapcsolatban a Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Kormányhivatal 

Miskolci Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály, Rehabilitációs és 

Ellátási Szakértői Osztály által kiadott szakvélemény alapján a Járási Hivatal határozatban dönt a 

közlekedőképesség minősítéséről és ezt közli az ügyféllel.  

Amennyiben az elvégzett vizsgálat alapján a kérelmező közlekedőképességében súlyosan 

akadályozottnak minősül parkolási igazolványra válik jogosulttá. 

A mozgásában korlátozott személyen kívül igazolványra 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 2. § 

d) pontjában meghatározott személyek oktatását-nevelését végzi; továbbá 

 a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló rendeletben meghatározott 

pedagógiai szakszolgálati intézmény, ha alapító okirata, főtevékenysége szerint a 2. § d) 

pontjában meghatározott 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 2. § 

d) pontjában meghatározott 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 2. § d) pontjában meghatározott személyt ellátó fogyatékos személyek otthona, és 

  támogató szolgáltatást nyújtó szociális szolgáltató 

Az intézményi igazolvány esetében a kérelemnek tartalmaznia kell a jogosult intézmény 

megnevezését, engedélyszámát, székhelyét, telephelyét, működési engedély számát. Az intézményi 

kérelmező azonosítása céljából be kell mutatni, az intézmény nevét, az aláírási címpéldányt vagy ezt 

helyettesítő aláírási mintát, az intézmény nevében eljáró személy képviseleti jogosultságát igazoló 

okiratot, a bérelt vagy lízingelt járművekre vonatkozó szerződést. 

Ha az igazolvány kiadásáig a kérelemben feltüntetett adatokban változás következik be, az ügyfél 

köteles az adatváltozást haladéktalanul bejelenteni és a kérelmet annak megfelelően módosítani. 

Az ügyfél betekinthet az eljárás során keletkezett iratokba, és annak befejezését követően is. A 

betekintés során költségtérítés ellenében másolatot kérhet. 

Az igazolvány kiadása, meghosszabbítása, cseréje vagy pótlása iránti kérelmet a járási hivatal az 

igazolvány kiadásával teljesíti.  

A hatóság az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel írásban vagy szóban tart kapcsolatot, mely 

magában foglalja az elektronikus út lehetőségét is. 

A kapcsolattartás formáját főszabály szerint az ügyfél választja meg, kivéve, ha törvény másként 

rendelkezik, mely választható formákról a hatóság tájékoztatja őt. Az ügyfél az általa választott 

kapcsolattartási módról más kapcsolattartási módra térhet át, feltéve, hogy az a hatóságnál 

rendelkezésre áll. 



  
 

Az ügyfél – bizonyos kivételekkel – betekinthet az eljárás során keletkezett iratba. Ezt az eljárás 

bármely szakaszában és annak befejezését követően is megteheti. A betekintés során másolatot, 

kivonatot készíthet vagy költségtérítés ellenében másolatot kérhet. A másolatot kérelmére a hatóság 

hitelesíti.  

Az eljárás megindulását követően a hatóság megvizsgálja a benyújtott kérelmet és a csatolt 

dokumentumokat. Amennyiben a hatóság észleli, hogy a kérelem elbírálásához olyan adatra vagy 

iratra van szüksége, mellyel más szerv rendelkezik, a hatóság megkeresheti e szervet. 

Abban az esetben, ha a kérelem nem felel meg a jogszabály által támasztott követelményeknek vagy 

megfelel ugyan, de a tényállás tisztázása során új adat merült fel, az eljáró hatóság – határidő 

megjelölésével – egyszeri alkalommal hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt, figyelmeztetve őt a 

hiánypótlási felhívás teljesítése elmulasztásának jogkövetkezményeire. 

A hatóság az ügy érdemében határozattal, egyéb esetben végzéssel dönt.  

A hatóság döntése akkor válik véglegessé, ha azt a hatóság már nem változtathatja meg. A 

véglegesség a döntés közlésével áll be, ugyanakkor az adott ügytípusban törvény megengedheti a 

fellebbezést. 

A hatóság megszünteti az eljárást, amennyiben  

 a kérelem visszautasításának lett volna helye, annak oka azonban az eljárás megindítását 

követően jutott a hatóság tudomására, 

 a kérelmező ügyfél a hatóság felhívására nem nyilatkozik, és ennek hiányában a kérelem nem 

bírálható el, és az eljárást hivatalból nem folytatja, 

 az eljárás okafogyottá vált, 

 az ügyfél nem tesz eleget eljárási költség előlegezési kötelezettségének, 

 az eljárás kérelemre indult, és valamennyi kérelmező ügyfél kérelmét visszavonta, illetve 

ahhoz az ellenérdekű ügyfelek hozzájárultak, és az eljárás hivatalból nem folytatható, 

 a hatóság megállapítja, hogy az ügyben más hatóság már eljárt, vagy más hatóság 

kijelölésére került sor, vagy 

 az ügy érdemi eldöntése olyan kérdés előzetes elbírálásától függ, amely bíróság vagy más 

szerv hatáskörébe tartozik, és az ügyfél a hatóságnak az eljárás megindítására vonatkozó 

felhívásának nem tesz eleget. 

A parkolási igazolvány érvényességi ideje  

 5 év, ha a szakvélemény szerint a mozgásában korlátozott személy állapota végleges 

 3 év, ha a szakvélemény szerint a jogosult állapota nem végleges. Amennyiben a 

szakvélemény a következő felülvizsgálat időpontjaként, illetve az állapot fennállásának 

várható időpontjaként 3 évnél rövidebb időtartamot határoz meg, akkor az igazolvány időbeli 

hatálya megegyezik a szakvélemény érvényességének időtartamával. 

 A kész okmány a kérelmező választása szerint átvehető a járási hivatalban vagy postai úton. 



  
 

 Az át nem vett igazolványt – az átvételre való felhívást követően – a kiállítástól számított egy 

év elteltével a járási hivatal megsemmisíti. 

 

5. Ügyintézési határidő 

Az eljárás a kérelemnek az eljáró hatósághoz történő megérkezését követő naptól indul.  

Az igazolvány kiadására irányuló eljárás ügyintézési határideje – ide nem értve az esetleges 

szükséges szakértői vagy szakhatósági állásfoglalás kiadásának idejét – 8 nap. Teljes eljárásban 20 

nap. 

Az ügyintézési határidőbe nem számít be: az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és – (ha 

függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye) az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének 

időtartama. 

Amennyiben a kérelem és a szükséges mellékletek rendelkezésre állnak, a parkolási igazolvány 

azonnal átvehető.  

6. Jogorvoslat 

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő 

okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A 

fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az 

elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem 

hivatkozott.  

A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet 

előterjeszteni. 

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési 

jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az 

irányadóak. 

Ha a fellebbezés alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy 

visszavonja. 

Ha a fellebbezésben foglaltakkal egyetért, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a hatóság a nem 

jogszabálysértő döntését is visszavonhatja, illetve a fellebbezésben foglaltaknak megfelelően 

módosíthatja. 

Ha a hatóság a megtámadott döntést nem vonja vissza, illetve a fellebbezésnek megfelelően azt nem 

módosítja, javítja vagy egészíti ki, a fellebbezést a hatóság az ügy összes iratával, a fellebbezési 

határidő leteltét követően felterjeszti a - jogszabályban kijelölt - másodfokú hatósághoz. 

A fellebbezést a másodfokú hatóság bírálja el, amely a fellebbezéssel megtámadott döntést és az azt 

megelőző eljárást megvizsgálja. A másodfokú hatóság eljárása során nincs kötve a fellebbezésben 

foglaltakhoz. 

A másodfokú hatóság a döntést helybenhagyja, a fellebbezésben hivatkozott érdeksérelem miatt, 

vagy jogszabálysértés esetén azt megváltoztatja vagy megsemmisíti. 



  
 

Ha a döntés meghozatalához nincs elég adat, vagy ha egyébként szükséges, a másodfokú hatóság 

tisztázza a tényállást és meghozza a döntést. 

 Ha valamennyi fellebbező visszavonta a fellebbezését, a másodfokú hatóság a fellebbezési eljárást 

megszünteti. 

Az ügyfél - az önálló fellebbezéssel nem támadható végzések kivételével - a véglegessé vált döntés 

ellen közigazgatási pert indíthat. Fellebbezéssel támadható döntés esetén közigazgatási per akkor 

indítható, ha az arra jogosultak valamelyike fellebbezett és a fellebbezést elbírálták. 

Ha a jogsértés megszüntetésére felszólító ügyészi felhívásban megállapított határidő eredménytelenül 

eltelt, az ügyész közigazgatási pert indíthat a hatóság véglegessé vált döntése ellen, vagy a hatóság 

eljárási kötelezettségének elmulasztása esetén a hatóság eljárásra kötelezése iránt. 

A súlyos mozgáskorlátozott személyek igénybe vehető kedvezményeiről 

Akadálymentesítési támogatás 

Mozgáskorlátozott személy részére akadálymentes lakás építéséhez vagy vásárlásához, valamint az 

akadálymentesítés többletköltségeire a 12/2001 (I.31.) Kormányrendelet szerint vissza nem térítendő 

állami támogatás nyújtható. 

Az akadálymentesítési támogatás 

 akadálymentes új lakás építéséhez, lakás vásárlásához legfeljebb háromszázezer forint, ha 

az építtető vagy a vásárló, illetve az építtetővel vagy a vásárlóval együtt költöző – a Ptk. 

szerinti – közeli hozzátartozó vagy élettárs a mozgáskorlátozott személy, 

 meglévő lakáson, lakóépületen végzett akadálymentesítéshez legfeljebb háromszázezer 

forint, 

 ha a lakás tulajdonosa, illetve a tulajdonossal közös háztartásban élő – a Ptk. szerinti – 

közeli hozzátartozó vagy élettárs a mozgáskorlátozott személy, 

 ha az önkormányzati lakásra határozatlan idejű bérleti jogviszonnyal rendelkező személy 

vagy vele közös háztartásban élő – a Ptk. szerinti – közeli hozzátartozó vagy élettárs a 

mozgáskorlátozott személy. 

Amennyiben a támogatást igénylő a lakásnak, lakóépületnek nem tulajdonosa, az akadálymentesítési 

munkák elvégzéséhez a lakás, lakóépület tulajdonosának magánokiratba foglalt írásbeli hozzájárulása 

szükséges, amit a hitelintézet részére a támogatási kérelemmel egyidejűleg kell benyújtani. 

A támogatást a mozgáskorlátozott személy vagy a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozó, 

vagy az élettárs igényelheti, ha 

 a mozgásukban nem akadályozottak használatára tervezett és az érvényben lévő általános 

építési előírások szerint megépített lakóépületet, illetve az abban lévő lakást egyáltalában 

nem, vagy csak indokolatlanul nagy nehézségek árán tudná rendeltetésszerűen használni, 

és ezért 



  
 

 ahhoz, hogy az épületet, illetve lakását megfelelően használhassa, többletköltségek 

vállalásával kell azt akadálymentessé tenni. 

Ugyanazon személyre tekintettel akadálymentesítési támogatás ismételten a korábbi 

akadálymentesítési támogatás igénybevételéről szóló szerződés megkötésétől számított 10 év 

elteltével vehető igénybe. 

Ugyanazon lakásra vagy lakóépületre akadálymentesítési támogatás több alkalommal akkor 

igényelhető, ha a korábbi támogatásból elvégzett akadálymentesítés nem eredményezte más 

mozgáskorlátozott személy akadálymentes lakáshasználatát. A támogatás kizárólag a 

mozgáskorlátozott személy számára eredményezhet használati előnyt, de nem szolgálhatja a lakás 

forgalmi értékének növekedését. 

Az akadálymentesítési támogatás iránti kérelmet a hitelintézethez kell benyújtani. 

A mozgásszervi fogyatékosságot, illetve súlyos mozgáskorlátozottságot a következő módon kell 

igazolni a támogatásra irányuló kérelem benyújtásakor: 

 a 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdés a) pont aa)–ac) alpontja szerinti 

iratokkal, 

 a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági 

támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerinti, a 

súlyos fogyatékosság minősítését tartalmazó szakvéleménnyel, szakhatósági 

állásfoglalással, határozattal arról, hogy az igénylő mozgásszervi fogyatékos vagy súlyos 

mozgáskorlátozott. 

Ha a súlyos mozgáskorlátozottság igazolása céljából szükséges iratok nem állnak rendelkezésre, a 

súlyos mozgáskorlátozottság 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet szerinti előzetes vizsgálatát – a 

súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedőképességének minősítését elősegítő, rendelkezésre álló 

orvosi dokumentáció és egyéb iratok benyújtásával – a fővárosi és megyei kormányhivatal járási 

(fővárosi kerületi) hivatalánál lehet kezdeményezni. A járási hivatal a kérelem beérkezésétől számított 

nyolc napon belül az iratok megküldésével megkeresi az első fokú rehabilitációs szakértői szervet a 

közlekedőképesség minősítése érdekében.  

A támogatási kérelemhez az akadálymentesítési munkák műszaki leírását, valamint azok építési 

költségét tartalmazó költségvetést mellékelni kell. 

Akadálymentesítési munka: 

 lépcsőt helyettesítő feljáró, rámpa kialakítása, 

 elektromosan távirányítható nyílászárók, nyitó berendezések, távnyitó szerkezetek 

beépítése, 

 kaputelefon beszerelése, 

 korlátok, kapaszkodók beépítése, felszerelése, 

 ajtó kiszélesítése, küszöbök megszüntetése, padlóburkolat csúszásmentesítése, járda 

kialakítása, 



  
 

 beépített bútorok áthelyezése, különleges elhelyezése, kialakítása, 

 különleges fürdőszobai és konyhai berendezések elhelyezése, átalakítása, áthelyezése, 

kialakítása, csaptelepek, szerelvények, eszközök felszerelése, kialakítása a fogyatékosság 

jellege által indokolt módon és mértékben, 

 higiéniai helyiségek kialakítása és átalakítása, méreteinek növelése, kádak, zuhanyzó tálcák 

kiegészítő berendezésekkel történő kiváltása, 

 felvonó, lépcsőjáró emelőszerkezet létesítése, 

 elektromos szerelvények, aljazok, kapcsolók áthelyezése, 

 lakás komfortfokozatának növelése céljából gáz, illetve egyéb, szilárd tüzelőanyag 

mozgatását nem igénylő közmű bevezetése, illetve belső hálózatának kialakítása, 

központosított fűtés kialakítása vagy cseréje, beleértve a megújuló energiaforrások 

alkalmazását is. 

Az akadálymentesítési munka része az akadálymentesítési munkákhoz közvetlenül kapcsolódó 

helyreállítási munka is, az akadálymentesítés közvetlen költségeinek legfeljebb 40%-áig. 

Az akadálymentesítési támogatásra való jogosultság elbírálását a hitelintézet végzi, melynek során 

figyelembe veszi a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (a továbbiakban: 

MEOSZ) álláspontját. 

A hitelintézet a MEOSZ-nak a támogatásra való jogosultság megalapozottságával kapcsolatos 

álláspontjának kikérésére köteles, de a hitelintézetet a támogatás elbírálásakor a MEOSZ álláspontja 

nem köti. 

A mozgáskorlátozott személy vagy a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozó, illetve élettárs 

hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy a támogatás elbírálásához szükséges iratokat a hitelintézet a 

MEOSZ részére megküldje. 

Gépjárműadó-mentesség 

A súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő adóalany, valamint 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. Ha a mentességre jogosult adóalany 

adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a 

mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár. 



  
 

Személygépkocsi szerzési támogatás 

A személygépkocsi szerzési támogatás a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal 

élő személyek közlekedési kedvezményeinek egyik fajtája ( a személygépkocsi átalakítási támogatás 

mellett). 

A támogatás az alábbiakban felsorolt járművek, illetve, járműnek nem minősülő kerekesszék 

szerzésére felhasználható, a vételár megtérítéséhez nyújtott hozzájárulás: 

 a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy esetén az 5/1990. 

(iv. 12.) KÖHÉM rendelet szerint új járműnek minősülő személygépkocsi vagy  

 súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy esetén speciális 

igényeinek megfelelő műszaki feltételekkel rendelkező, újnak nem minősülő, de legfeljebb öt 

éve forgalomba helyezett személygépkocsi, vagy  

 súlyos mozgáskorlátozott személy esetén segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- 

vagy négykerekű jármű, vagy  

 súlyos mozgáskorlátozott személy esetén  járműnek nem minősülő, sík úton önerejéből 10 

km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes gépi meghajtású kerekesszék.  

A támogatás mértéke: – új jármű esetén (a fenti felsorolás a) pontja) : 1 000 000 forint, – egyéb 

esetben ( a fenti felsorolás b)-d) pontja) : a vételár 60%-a, de legfeljebb 600 000 forint. 

A segédmotoros kerékpárnak minősülő, három vagy négykerekű jármű és a járműnek nem minősülő 

gépi hajtású kerekesszék vásárlása esetén, vételárnak a tb. támogatással csökkentett vételár minősül. 

A személygépkocsi szerzési támogatásra jogosult: 

 a súlyos mozgáskorlátozott  

 egyéb fogyatékossággal élő személy 

abban az esetben, ha az alábbi együttes feltételeknek megfelel. 

  a kérelem benyújtását megelőző HÉT ÉVEN BELÜL ő maga vagy rá tekintettel más 

személy nem részesült szerzési támogatásban  

 a keretszámra és az előnyben részesülésre tekintettel (lásd lejjebb) a közlekedési 

kedvezmény számára megállapítható  

 önálló személygépkocsi használó vagy szállítást végző személy szállítja – személygépkocsi 

vásárlás esetén, illetve önálló személygépkocsi használó – segédmotoros kerékpárnak 

minősülő, három vagy négykerekű jármű esetén.  

A közlekedési kedvezmény megállapításánál előnyben kell részesíteni az a súlyos mozgáskorlátozott 

személyt, aki: 

 kereső tevékenységet folytat vagy  



  
 

 tanulói, képzési jogviszonyban áll vagy  

 14 éven aluli gyermeket egyedülállóként nevel, vagy  

 honvédelmi kötelezettség teljesítése során, azzal összefüggésben vált súlyos 

mozgáskorlátozottá.  

A közlekedési kedvezmény iránti kérelmet az igénylő állandó lakóhelye szerint alábbi helyeken kell 

benyújtani: 

 a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalánál és a Kormányablaknál 

(továbbításra az illetékes szervhez) 

A kérelemhez mellékelni kell a kérelem részét képező nyilatkozatokon kívül: 

 A súlyos mozgáskorlátozottság tényét igazoló okira  másolatát, mely lehet  

a) a Fot. szerinti fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat, vagy 

a megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény 

másolata vagy a Fot. szerinti fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági 

határozat, vagy a megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, 

szakvélemény másolata vagy   

b) az 5/2033. (II.19.) ESZCSM rendelet 3. számú melléklete szerinti igazolás (Igazolás 

tartósan beteg illetőleg súlyosan fogyatékos gyermekről)     

c) a rehabilitációs szakértői szerv vagy jogelődje által a közlekedőképesség minősítéséről 

kiadott hatályos szakvélemény másolata, vagy   

d) a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedőképességének minősítését elősegítő, 

rendelkezésre álló orvosi dokumentáció és egyéb irat, ha az a)-c) pontban felsorolt iratok 

nem állnak rendelkezésre és a szükséges adatok a hivatal nyilvántartásában sem 

szerepelnek, vagy   

e) a vakok személyi járadékának megállapításáról szóló hatósági határozat vagy a vakok 

személyi járadékát kérelmező csökkentlátó nyilvántartó lap másolata;  

 A súlyos mozgáskorlátozott vagy a szállítást végző személy lakcímkártyájának, valamint 

érvényes vezetői engedélyének fénymásolatát 

Az állandó lakóhely szerint illetékes hivatal 

 tárgyév március 31-éig benyújtott kérelmek esetén a tárgyév június 15-éig 

 a tárgyév szeptember 30-áig benyújtott kérelmek esetén a tárgyév december 15-éig dönt a 

tárgyévi jogosultságról. 



  
 

7. Jogszabályhelyek 

 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról,  

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

igazolványáról,  

 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési 

kedvezményeiről,  

 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,  

  1032/1971. (VII. 14.) Korm. határozat végrehajtásáról szóló 6/1971. (XI. 30.) EüM rendelet 

 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 

biztosításáról  

 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól (KRESZ)  

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

járási (fővárosi kerületi) hivatalokról  

 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet a biztonsági okmányok védelmének rendjéről  

 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról 

 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról 

8. Felvilágosítás kérhető 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal  

3525 Miskolc, Városház tér 1. 

Telefon: (+36-46) 512-901 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-zemplen 



  
 

9. Letölthető nyomtatványok 

- Kérelem a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványának kiadására (első alkalommal 

történő igénylés) 

- Kérelem a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványának kiadására (pótlás, hatályának 

meghosszabbítása, csere) 

- Nyilatkozat 

- Meghatalmazás 

- Kérelem, súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeinek igénybevételére 

 

 

 


