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Járási (fővárosi kerületi) hivatalok

Illetékesség

Országos

A parkolási igazolvány személyesen kérelmezhető:

- bármely járási hivatalnál,

- lakó-  vagy  tartózkodási  hely  szerint  illetékes  jegyzőnél,  ha
személyes megjelenésben egészségügyi okból akadályozott.

Ügyintézés helye

Elektronikus úton az alábbi linken az alábbi feltételek mellett:

https://www.nyilvantarto.hu/ugyseged

Ezen  a  felületen  lehetősége  van  a  természetes  személyek  részére
kiállított  parkolási  igazolvány  díj-és  illetékmentesen  történő  pótlására,
illetve 5 évre kiadott parkolási igazolvány érvényességi idejének lejárta
miatti  cserére  amennyiben  állapota  véglegessége  nem  a  súlyosan
mozgáskorlátozott  személyek  közlekedési  kedvezményeiről  szóló
102/2011.  (VI.  29.)  Korm.  rendelet  14.  §  (4)  bekezdése  szerinti  a
mozgáskorlátozottsághoz  kapcsolódó  jogosultságok  és  kedvezmények
igazolására 2012. december 31-ét követően fel nem használható orvosi
szakvélemény („7 pontos” szakvélemény) alapján került megállapításra.

Ügyintézéshez
szükséges
dokumentumok

Ügyintézéskor bemutatandó iratok, okmányok:

- érvényes  személyazonosító  igazolvány,  illetve  más  érvényes
személyazonosságot  igazoló  érvényes  okmány  (útlevél,  kártya
formátumú vezetői engedély, kiskorú kérelmező esetén születési
anyakönyvi kivonat),

- lakcímigazolvány,

- törvényes  képviselő  vagy  meghatalmazott  érvényes
személyazonosító  igazolványa,  illetve  más  érvényes
személyazonosságot  igazoló  érvényes  okmánya,
lakcímigazolványa,

- hatósági  határozat,  orvosi  szakvélemény  vagy  szakhatósági
állásfoglalás,

Ügyintézéskor csatolandó iratok, okmányok:

- régi parkolási igazolvány (csere vagy megrongálódás esetén),

- fénykép  készítése  helyben  történik,  személyes  megjelenés
hiányában igazolványkép csatolandó (32x45 mm-es)

Ügyintézés
illetéke,  igazgatási

Az eljárás díj- és illetékmentes

https://www.nyilvantarto.hu/ugyseged


szolgáltatási díj

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 személy jogosult, aki:

- közlekedőképességében súlyosan akadályozott, vagy
- látási-, értelmi-, mozgásszervi fogyatékos, illetve autista, vagy

- 2001. július 1-jét megelőzően vaknak minősítették, vagy

- a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és
fogyatékosságokról  szóló  rendelet  szerint  vaknak  vagy
gyengénlátónak  (K  betűjel,  1  számjel),  mozgásszervi
fogyatékosnak  („L”  betűjel),  értelmi  fogyatékosnak  („M”  betűjel)
vagy autistának (N betűjel, 1 számjel) minősül

A  jogosultság  elsősorban  a  Parkig  rendelet  az  1.  számú  melléklete
szerinti  irattal  igazolható,  vagy  ha  az  nem áll  rendelkezésre  a  súlyos
mozgáskorlátozott  személy  közlekedőképességének  minősítését
elősegítő, rendelkezésre álló orvosi dokumentációval és egyéb iratokkal.
Ez  utóbbi  esetben  a  járási  hivatal  a  közlekedőképességet
szakkérdésként vizsgálja.

Az eljárásban a bizonyítékok az ügyfél nyilatkozatával nem pótolhatóak.

Ilyen  esetben  a  járási  hivatal  az  iratok  megküldésével  megkeresi  a
Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  kijelölt  szervét  a  közlekedőképesség
minősítése  érdekében.  Amennyiben  az  elvégzett  vizsgálat  alapján  a
kérelmező  közlekedőképességében  súlyosan  akadályozottnak  minősül,
úgy parkolási igazolványra jogosulttá válik.

A parkolási igazolvány a mozgáskorlátozott személyt vagy az őt 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  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.

Ügytípushoz
kapcsolódó
jogszabályok
jegyzéke

- 1999.  évi  LXXXIV.  törvény a közúti  közlekedési  nyilvántartásról
(Kknyt.) 

˗ 2016.  évi  CL.  törvény  az  általános  közigazgatási  rendtartásról
(Ákr.) 

- 218/2003.  (XII.  11.)  Korm.  rendelet  a  mozgásban  korlátozott
személy parkolási igazolványáról (Parkig rendelet)

- 102/2011.  (VI.  29.)  Korm.  rendelet  a  súlyos  mozgáskorlátozott
személyek közlekedési kedvezményeiről,

- 141/2000.  (VIII.  9.)  Korm.  rendelet  a  súlyos  fogyatékosság
minősítésének  és  felülvizsgálatának,  valamint  a  fogyatékossági
támogatás folyósításának szabályairól,

- 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet a magasabb összegű családi
pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról.

A jogszabályok hatályos szövege: Jogszabálykereső

Ügyintézéshez
használt, letölthető
nyomtatványok

Meghatalmazás

KÉRELEM  mozgásába  korlátozott  személy  parkolási  igazolványának
kiadására

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

Igénybe  vehető
elektronikus
programok elérése www.nyilvantarto.hu/ugyseged/

Tájékoztatás  az
ügyfelet  megillető
jogokról  és
kötelezettségekről

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

http://www.csmkh.hu/hu/altalanos-ugyfeltajekoztato
http://www.csmkh.hu/hu/altalanos-ugyfeltajekoztato
https://www.nyilvantarto.hu/ugyseged/
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/okmanyiroda/idopontfoglalas
http://www.njt.hu/
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