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BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 
TISZAKÉCSKEI JÁRÁSI HIVATALA 

K é r e l e m 
A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványának kiadására 

 
*Alulírott (név) ……………………………………………………………………….., kérem 
 
a mellékelt közlekedőképesség minősítését elősegítő, rendelkezésre álló orvosi dokumentáció alapján a 
mozgásában korlátozott személy pakolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII.11.) Korm. rendelethez 
(továbbiakban: Korm. rendelet) elfogadható szakvélemény vagy szakhatósági állásfoglalás kiadását. 
(*Kitöltendő, amennyiben fenti szakvéleménnyel vagy szakhatósági állásfoglalással nem rendelkezik kérelmező ügyfél, így 
kéri a közlekedőképesség minősítésének elvégzését.) 

Adataim: 

 

Név: ……………………………………………………………………...….. 

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

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

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

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

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

TAJ szám: ……………………………………………………………………...….. 

Telefonszám: ……………………………………………………………………...….. 

Az eljáró törvényes képviselő neve ……………………………………………………………………...….. 

Törv. képv. személyazonosító adatai ……………………………………………………………………...….. 

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

Tartózkodási helye ……………………………………………………………………...….. 
 

Az igazolvány kiállítását az alábbi ok miatt kérem: (Megfelelő rész aláhúzandó) 
 
- az igazolvánnyal nem rendelkezem 
- az igazolvány érvényes, száma……………………………………hatálya lejár……………………………..  
- az igazolvány hatálya lejárt 
- az igazolvány megrongálódott 
- az igazolvány megsemmisült 
- az igazolványt ellopták 
- az igazolvány elveszett 
- az igazolványon feltüntetett adatok megváltoztak. 
 

Az igazolvány első alkalommal történő igénylése esetén A kérelemhez mellékelem a mozgásában korlátozott 
személy parkolási igazolványáról szóló Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott szakvéleményt 
vagy szakhatósági állásfoglalást.   Igen / nem. 
Az igazolvány pótlása, hatályának meghosszabbítása, cseréje esetén A kérelemhez - amennyiben a korábban 
mellékelt szakvélemény vagy szakhatósági állásfoglalás hatálya lejárt - mellékelem a mozgásában korlátozott 
személy parkolási igazolványáról szóló Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott szakvéleményt 
vagy szakhatósági állásfoglalást.   Igen / Nem 
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Tudomásul veszem, hogy amennyiben a közölt adatokban változás következik be, a parkolási igazolványt 
kiállító hatóság részére az adatváltozást 15 napon belül bejelentem. 
 
Kijelentem, hogy az igazolványt a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló Korm. 
rendelet 8. §-ában foglalt kötelezettségek ismeretében igényelem. 
 
Az igazolványt személyesen kívánom átvenni. 
 
 

Adatkezeléshez, továbbításhoz való hozzájáruló nyilatkozat 
 
Aláírásommal hozzájárulok, hogy személyes adatimat, illetve a kérelemhez mellékelt (szenzitív) adataimat az 
eljárás folyamán kezeljék, a rehabilitációs szakigazgatási szerv részére továbbítsák, tárolják. 
 
 

……………………………………………………….. 
kérelmező aláírása 

 
Mellékletek: 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
Tiszakécske, 20……(év)………………….……(hó)……(nap) 
 

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

 

 

kérelmező aláírása 
 
  

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

a kiskorú vagy gondnokság alatt álló jogosult helyett 
 eljáró törvényes képviselő aláírása 

a személyes megjelenésben akadályozott jogosult által 
 meghatalmazott személy aláírása  

 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Átvettem: Tiszakécske, 20…… év …… hónap …… nap              ……………….………………...…... 
                 ügyintéző aláírása és PH. 
 
A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványának igényléséhez elfogadható szakvélemények és 
szakhatósági állásfoglalások  a Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján: 

 
 A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. 

rendelet 7. § (3) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti szakvélemény. 
 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. 
 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. 
 A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 

19.) ESzCsM rendelet 3. számú mellékletében meghatározott igazolás. 


