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Ügyintézéskor bemutatandó iratok, okmányok:

- az  intézményi  tevékenységi  kör  (jogosultság)  igazolásra  az
intézmény  működési  engedélyét,  annak  hiánya  esetén  azzal
egyenértékű okiratot (pl. alapító okirat, szmsz),

- a  cég  képviselőjének  aláírási  címpéldányát,  vagy  valamely  az
aláírását hitelesítő okiratot,

- az ügyben eljáró személy nevére szóló és a cég képviselője által
kiállított meghatalmazás,

- bérelt- vagy lízingelt jármű(vek)re vonatkozó szerződés illetve az
intézmény  nevére  kiállított  forgalmi  engedély  vagy  törzskönyv
(vagy annak másolata)

Ügyintézés
illetéke,  igazgatási
szolgáltatási díj

Az eljárás díj- és illetékmentes

Ügyintézési
határidő

8  (nyolc)  nap,  ha  a  hatóság  rendelkezésére  álló  adatok  alapján  a
tényállás  tisztázott  (sommás  eljárás),  de  hiánytalan  kérelem  esetén
azonnal megtörténik az ügyintézés, 

a sommás eljárás bármely feltételnek hiánya esetén teljes eljárásban 20
(húsz) nap, 

Eljárást  megindító
irat  (kérelem)
benyújtásának
módja

- személyesen, vagy

- meghatalmazott útján.

Alapvető  eljárási
szabályok,
ügymenetre
vonatkozó
tájékoztatás

Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványára az a működési engedéllyel
rendelkező intézmény jogosult, amely:

- a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott óvoda,
alap-  vagy  középfokú  oktatási  intézmény,  ha  működési
engedélye,  alapító okirata,  főtevékenysége szerint  a magasabb
összegű  családi  pótlékra  jogosító  betegségekről  és
fogyatékosságokról  szóló  rendelet  szerint  vaknak  vagy
gyengénlátónak,  mozgásszervi  fogyatékosnak,  értelmi
fogyatékosnak  vagy  autistának  minősülő  személyek  oktatását-
nevelését végzi; továbbá

- a  pedagógiai  szakszolgálati  intézmények  működéséről  szóló
rendeletben meghatározott pedagógiai szakszolgálati intézmény,
ha alapító okirata, főtevékenysége szerint a magasabb összegű
családi  pótlékra  jogosító  betegségekről  és  fogyatékosságokról
szóló rendelet szerint vaknak vagy gyengénlátónak, mozgásszervi



fogyatékosnak,  értelmi  fogyatékosnak vagy autistának minősülő
személyeket  lát  el,  vagy  ezen  pedagógiai  szakszolgálati
feladatellátás helyszíneként szolgáló intézmény, mindkét esetben
akkor, ha a gyermekek szállításáról maga gondoskodik;

- A  gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi  igazgatásról  szóló
törvényben meghatározott, a magasabb összegű családi pótlékra
jogosító  betegségekről  és  fogyatékosságokról  szóló  rendelet
szerint  vaknak  vagy  gyengénlátónak,  mozgásszervi
fogyatékosnak,  értelmi  fogyatékosnak vagy autistának minősülő
személyt ellátó

o nevelőszülői-,  helyettes  szülői  hálózat,  gyermekek
átmeneti  otthona,  családok  átmeneti  otthona,
gyermekotthon,  lakásotthon,  speciális  gyermekotthon,
utógondozó otthon,

o különleges gyermekotthon, lakásotthon,

o területi  gyermekvédelmi  szakszolgáltatást  nyújtó
intézmény;

- A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben
meghatározott

o a  magasabb  összegű  családi  pótlékra  jogosító
betegségekről  és  fogyatékosságokról  szóló  rendelet
szerint  vaknak  vagy  gyengénlátónak,  mozgásszervi
fogyatékosnak,  értelmi  fogyatékosnak  vagy  autistának
minősülő  személyt  ellátó  fogyatékos személyek otthona,
és

o támogató szolgáltatást nyújtó szociális szolgáltató.

Az  intézmény  az  általa  üzemben  tartott,  bérelt  vagy  lízingelt,  a
mozgásában  korlátozott  személyek  szállítására  használt  járművek
számának megfelelő számú igazolványra jogosult.

A parkolási igazolvány a mozgáskorlátozott személyt vagy az őt (őket)
szállító  jármű  vezetőjét  jogosítja  fel  az  alábbi  kedvezmények
igénybevételére:

- közlekedhet  és  várakozhat "Gyalogos   övezetben" valamint
"Gyalogos és kerékpáros övezetben"

- legfeljebb  20  km/óra  sebességgel  behajthat  az  alábbi
jelzőtábláknál, ha úti célja a jelzőtáblával megjelölt úton van, vagy
csak ezen az úton közelíthető meg:

o "Mindkét irányból behajtani tilos"

o "Gépjárművel,   mezőgazdasági   vontatóval   és   lassú
járművel behajtani tilos"



o "Motorkerékpárral behajtani tilos"

o "Járműszerelvénnyel behajtani tilos"

o "Segédmotoros kerékpárral behajtani tilos"

- parkolhat  a  kizárólag  mozgáskorlátozott  személyt  szállító
járművek részére fenntartott parkolóhelyen

- járdán  akkor  is  megállhat,  ha  a  megállást  jelzőtábla  vagy
útburkolati jel nem engedi meg

- várakozhat olyan helyen is, ahol a várakozást jelzőtábla tiltja

- korlátozott  várakozási  övezetben  és  várakozási  övezetben  a
várakozást  ellenőrző  órával  (parkométerrel)  vagy  jegykiadó
automatával  ellátott  várakozóhelyen  várakozhat  a  várakozást
ellenőrző óra, illetve jegykiadó automata működtetése nélkül is

A  járművön  el  kell  helyezni  a  kedvezmények  igénybevételének
engedélyére utaló jelzést. 
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 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet a magasabb összegű családi
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A jogszabályok hatályos szövege: Jogszabálykereső

Ügyintézéshez
használt, letölthető
nyomtatványok

Meghatalmazás

KÉRELEM intézményi parkolási igazolvány kiadására

Időpontfoglalás https://ugyintezes.magyarorszag.hu/okmanyiroda/idopontfoglalas

Igénybe  vehető
elektronikus
programok elérése

Nincs.

Tájékoztatás  az
ügyfelet  megillető
jogokról  és
kötelezettségekről

Az  általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi  CL.  törvény
alapján.
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