
Mozgásában korlátozott személy részére parkolási igazolvány kiállítása 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

Budapest Főváros Kormányhivatal III. kerületi hivatala 

 

Illetékességi területe: 

Országos illetékesség 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

– személyazonosításra alkalmas érvényes okmány (személyazonosító 

igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély), 

– a jogosultságot igazoló szakvélemény vagy szakhatósági állásfoglalás, 

– egy darab igazolványképet kell mellékelni, ha 

• az ügyfél a kérelmét nem személyesen nyújtja be, vagy 

• a kérelmet a települési önkormányzat jegyzőjénél terjeszti elő. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Az eljárás személyesen vagy meghatalmazott útján intézhető. 

Meghatalmazott útján történő ügyintézéshez adatlapot kell kitölteni, amit a 

jogosultnak kell aláírni és fénykép csatolása szükséges. 

 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: 

Illetékmentes az igazolvány: 

– kiadása, 

– cseréje, 

– pótlása, 

– érvényességi idejének meghosszabbítása esetén. 

 

Az ügyintézés határideje: 

A parkolási igazolvány – amennyiben valamennyi irat rendelkezésre áll - 

haladéktalanul kiállításra kerül és a jogosult részére történik annak átadása. 

Az igazolvány kiadására irányuló eljárás ügyintézési határideje : 20 nap. 

 

http://www.nyilvantarto.hu/hu/parkolasi#gyik


A jogosultság súlyos fogyatékosságra vonatkozó szakvélemény vagy szakhatósági 

állásfoglalással igazolható, vagy ha az nem áll rendelkezésre, a súlyos 

mozgáskorlátozott személy közlekedőképességének minősítését elősegítő, 

rendelkezésre álló orvosi dokumentációval és egyéb iratokkal. Ez utóbbi esetben a 

járási hivatal a közlekedőképességet szakkérdésként vizsgálja. A 

közlekedőképesség vizsgálatára egyebekben a Kr. szabályait kell alkalmazni. 

 

Ügymenet leírása: 

Személyes megjelenés esetén az adatok felvételezése és a fényképezés az 

Okmányirodán/kormányablakban történik. A jogosultságot jogosultságot a 

218/2003/(XII.11.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében felsorolt iratokkal kell 

igazolni. 

Parkolás igazolványra jogosult: 

– a súlyos mozgáskorlátozott személy, 

– a látási fogyatékos, 

– az értelmi fogyatékos, 

– az autista, 

– a mozgásszervi fogyatékos, 

– a vak vagy gyengén látó. 

 

Alapvető eljárási szabályok: 

Ha a kérelem benyújtásakor szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás nem áll 

rendelkezésre, a kérelemhez mellékelni kell a súlyos mozgáskorlátozott személy 

közlekedőképességének minősítését elősegítő, rendelkezésre álló orvosi 

dokumentációit és egyéb iratokat.  

Ezen iratokat a járási hivatal megküldi a Budapest Főváros Kormányhivatal III. 

kerületi hivatala részére a közlekedőképesség minősítése érdekében.  

A szakvélemény tartalmazza a közlekedőképesség súlyos akadályozottságának 

fennállását vagy fenn nem állását, a következő felülvizsgálat időpontját.  

 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

– 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személy 

parkolási igazolványáról  



– 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet a súlyos fogyatékosság minősítésének és 

felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának 

szabályairól 

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

közlekedési kedvezményeiről  

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

jogosító betegségekről és fogyatékosságokról  

Az ügy intézését segítő útmutatók: 

www.nyilvantarto.hu 

 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: 

Kérelem a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványának igénylésére 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: 

http://www.nyilvantarto.hu/

