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KÉRELEM 

 

Alulírott………………………………………….…………… (név) kérem a mellékelt közlekedőképesség 

minősítését elősegítő, rendelkezésre álló orvosi dokumentáció alapján a mozgásában korlátozott személy 

parkolási igazolványáról szóló 218/2003 (XII.11.) kormány rendeletben (továbbiakban: Korm.rendelet) 

meghatározott parkolási igazolvány kiadásához elfogadható a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési 

kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2. § a) ac) pont szakvélemény kiállítását. 

A kérelemhez mellékelem a szakvélemény kiadásához szükséges orvosi dokumentáció másolatát, orvosi beutalót 

a Korm.rendelet 3.§ (3) bekezdés szerinti szakkérdés vizsgálatához. 

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

kiállító hatóság részére az adatváltozást 15 napon belül bejelentem. 

Adataim: 

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

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

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

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

Lakóhely: ……………………………………………………….…………………………………………. 

Tartózkodási hely: …………………………..………………….………………………………………… 

TAJ azonosító: …………………….…….….………………………….…………………………………. 

Telefon: ……………………………..……….. E-mail: ………………………………………………….. 

 

Törvényes képviselő és adati (amennyiben van). …………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Ismételt kiadás esetén 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. 

 

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

rendelet 8. §-ában foglalt kötelezettségek ismeretében igényelem. 
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Adatkezeléshez, adat továbbításhoz való hozzájáruló nyilatkozat 

Aláírásommal hozzájárulok, hogy személyes adataimat és a kérelemhez mellékelt orvosi dokumentációban és 

egyéb iratban szereplő adataimat az eljárás folyamán kezeljék, az illetékes Rehabilitációs Ellátási és Szakértői 

Osztálya részére továbbítsák, tárolják, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 

102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2. § a) pont ac) szakvélemény kiadása és parkolási igazolvány kiadása 

céljából. 

1) ………. oldal orvosi dokumentáció 

2) orvosi beutaló 

Egyéb:………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..…. 

Kiskunmajsa, ………………………………………. 

………………………………………….. 

    Kérelmező aláírása  

(törvényes képviselő/meghatalmazott aláírása) 

Átvettem: …………………………………………… 

 

 

 

Korm.rendelet 8. § (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. (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 nyilvántartásban 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. 

 


