
Kérelem 

a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványának kiállítása céljából 
közlekedőképesség minősítéséhez 

 

A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. 
rendelet 3. § (3) bekezdése értelmében, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési 
kedvezményeiről szóló 102/2011.(VI.29.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdés a) pontjára 
tekintettel kérem a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kiskunfélegyházi Járási Hivatal 
Kormányablak Osztályát, hogy továbbítsa ezen kérelmemet a közlekedőképesség 
szakkérdésének vizsgálatában rehabilitációs szakértői szervként eljáró hivatal (Bács-Kiskun 
Vármegyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási és  Rehabilitációs Főosztály Orvosszakértői 
Osztálya) felé.  

Kérem a rehabilitációs szakértői szervtől a közlekedőképességem súlyos 
akadályozottságának minősítését és szakhatósági vélemény kiadását a mellékelt iratok 
alapján. 

 

Személyi adatok: 

 

Név:   

Születési név:   

Anyja születési neve:   

Születési hely, idő:   

Lakóhely:   

Tartózkodási hely:   

TAJ-szám:   

Telefonszám:   

Mellékletek:  db 

 

Dátum: Kiskunfélegyháza,  20…. év ………………. hó …… nap 

 

Aláírásommal hozzájárulok, hogy személyes adataimat, illetve a kérelemhez mellékelt 
adataimat az eljárás folyamán a rehabilitációs szakértői szerv a 102/2011 (VI.29.) Korm. 
rendelet 7.§ (3) bekezdés a) pontja szerinti szakvéleményezéséhez kezelje, tárolja. 

 

 ……………………………………….. 

 kérelmező aláírása 



NYILATKOZAT 

 

Alulírott  (név) 

 (születési hely és idő) 

 (anyja neve) 

  szám alatti lakos 

 

büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy kérelmem benyújtásakor a 
mozgáskorlátozottság igazolására meghatározott szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás 
nem állt rendelkezésemre. E nyilatkozatban meghatalmazom a Bács-Kiskun Vármegyei 
Kormányhivatal Kiskunfélegyházi Járási Hivatal Kormányablak Osztályát, hogy a benyújtott 
orvosi és egyéb dokumentumokat a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal  
Egészségbiztosítási és Rehabilitációs Főosztály Orvosszakértői Osztályának továbbítsa a 
102/2011 (VI. 29.) Korm. rendelet szerinti közlekedőképesség szakkérdésének vizsgálata 
kezdeményezése céljából a közlekedőképességemnek minősítése érdekében. 

 

Nyilatkozom, (IGEN – NEM ALÁHÚZÁSÁVAL) hogy a Bács-Kiskun Vármegyei 
Kormányhivatal Kiskunfélegyházi Járási Hivatalánál benyújtott kérelmemhez mellékeltem: 

a) az 1998. évi XXVI. törvény szerinti fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló 
eredeti hatósági határozatot, vagy a 141/2000. (VII.9.) Korm. rendelet szerinti, a 
súlyos fogyatékosságra vonatkozó szakvéleményt vagy szakhatósági állásfoglalást:  
IGEN - NEM 

b) 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 3. számú mellékletében meghatározott, hatályos 
eredeti igazolást (magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és 
fogyatékosságokról): IGEN - NEM 

c) a vakok személyi járadékának megállapításáról szóló eredeti hatósági határozat, 
vagy a vakok személyi járadékát kérelmező csökkentlátó nyilvántartó lapot. IGEN – 
NEM 

d)  a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedőképességének minősítését elősegítő, 
rendelkezésre álló orvosi dokumentációt és egyéb eredeti iratokat, ha az a) b) c) 
pont szerinti iratok nem állnak rendelkezésre:  IGEN - NEM 

 

Kelt: Kiskunfélegyháza, 20..…. év ……… hó ……. nap 

 

…………………………………………….. 

nyilatkozattevő aláírása 

 

……………………………………………. 

nyilatkozattevő SZIG száma 


