
 
 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
JÁNOSHALMI JÁRÁSI HIVATALA 

 
    

    

Kérelem a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványának kiadására 

 

    A jogosult fényképe vagy arcképmása 

Természetes személyazonosító adatai: 

 

Név: ……………………………………………………………………………………………… 

 

Születési név: …………………………………………………………………………………….. 

 

Születési hely, idő: ………………………………………………………………………………. 

 

Anyja neve: ……………………………………………………………………………………… 

 

Lakóhelye: ……………………………………………………………………………………….. 

 

Tartózkodási helye: ……………………………………………………………………………… 

 

Az eljáró törvényes képviselő természetes személyazonosító adatai 

 

Név: ……………………………………………………………………………………………… 

 

Születési név: …………………………………………………………………………………….. 

 

Születési hely, idő: ………………………………………………………………………………. 

 

Anyja neve: ……………………………………………………………………………………… 

 

Lakóhelye: ……………………………………………………………………………………….. 

 

Tartózkodási helye: ……………………………………………………………………………… 

1. Az igazolvány első alkalommal történő igénylése esetén kitöltendő 

 

A kérelemhez mellékelem / nem mellékelem (Megfelelő rész aláhúzandó.) a mozgásában korlátozott személy 

parkolási igazolványáról szóló Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott szakvéleményt vagy 

szakhatósági állásfoglalást. 

 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a közölt adatokban változás következik be, a parkolási igazolványt 

kiállító hatóság részére az adatváltozást 15 napon belül bejelentem. 

 

  

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala Kormányablak Osztály 

 Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.  Tel.: 77/795-291  Fax.: 77/999-621 

 E-mail: kormanyablak.janoshalma@bacs.gov.hu 
Ügyfélfogadási idő:    hétfő: 7.00-17.00    kedd: 8.00-12.00    szerda: 8.00-16.00    csütörtök: 8.00-18.00    péntek: 8.00 - 12.00 óráig 
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Az igazolványt postai úton/személyesen kívánom átvenni. (Megfelelő rész aláhúzandó.) 

Az igazolvány kézbesítését/az igazolvány elkészültéről való értesítést az alábbi címre kérem: 

 

............................. ...................................................................................................... 

 

2. Az igazolvány pótlása, hatályának meghosszabbítása, cseréje esetén kitöltendő 

 

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 - amennyiben a korábban mellékelt szakvélemény vagy szakhatósági állásfoglalás hatálya lejárt 

- mellékelem / nem mellékelem (Megfelelő rész aláhúzandó.) a mozgásában korlátozott személy parkolási 

igazolványáról szóló Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott szakvéleményt vagy szakhatósági 

állásfoglalást. 

 

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 218/2003. (XII.11.) Korm. rendelt 3.§ (3) bekezdése alapján a közlekedőképesség minősítése érdekében az 

orvosi dokumentációt és egyéb iratot csatolom. 

Kijelentem, hogy az igazolványt a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló Korm. 

rendelet 8. §-ában foglalt kötelezettségek ismeretében igényelem. 

Aláírásommal hozzájárulok, hogy személyes adataimat, illetve a kérelemhez mellékelt (szenzitív) adataimat 

az eljárás folyamán kezeljék, a Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály részére továbbítsák, tárolják. 

 

 ....................................................  .................................................... 

 dátum  kérelmező aláírása 

    

 ....................................................  .................................................... 

 a kiskorú vagy gondnokság alatt álló jogosult helyett 

eljáró törvényes képviselő aláírása 

 a személyes megjelenésben akadályozott jogosult által 

meghatalmazott személy aláírása 

 

    

    


