
Ké relmező, törvé nyes ké pviselő á ltal kitöltendő adatok

KÉ RELEM
A MOZGÁ SÁ BAN KORLÁ TOZOTT SZEMÉ LY PARKOLÁ SI IGAZOLVÁ NYÁ NAK IGÉ NYLÉ SÉ RE

A
Ké relem benyújtásának helye:

A kö rzetkö zponti jegyző  tö lti ki!

Benyújtás
dátuma: 2 0 napé v hó nap

É rkezé s
dátuma:Ü gyszám: 2 0 napé v hó nap

Kiadó  ható ság
(szervkó dja, neve):

A települé si jegyző  tö lti ki!

1. Igé nylé s oka:
Kiadás

Csere

Csere/Pó tlás eseté n elő ző  igazolvány sorszáma:

É rvé nyessé g meghosszabbítása
Adatváltozás
Megrongáló dott

Pó tlás

Elveszett
Megsemmisült
Ellopták

P A -

11. Ké relmező szemé lyes adatait igazoló  okiratok:
Szemé lyazonosító  okirat típusa: Lakcímet igazoló  okirat típusa: Azonosító ja:Azonosító ja:

2. Ké relmező neve:

4. A ké relmező szü leté si neve:

5. Ké relmező anyja neve:

6. Ké relmező szü leté si helye (települé s, országné v):

7. Ké relmező szü leté si ideje:

napé v hó nap

10. Ké relmező lakcíme:
Irányító szám:

Kö zterület neve, jellege (út, utca, té r, stb.), házszám, é pület, lé pcsőház, emelet, ajtó :

Települé s megnevezé se:

12. Törvé nyes ké pviselő neve:

14. A törvé nyes ké pviselő szü leté si neve:

15. Törvé nyes ké pviselő anyja neve:

16. Törvé nyes ké pviselő szü leté si helye (települé s, országné v):

21. Törvé nyes ké pviselő szemé lyes adatait igazoló  okiratok:
Szemé lyazonosító  okirat típusa: Lakcímet igazoló  okirat típusa: Azonosító ja:Azonosító ja:

20. Törvé nyes ké pviselő lakcíme:
Irányító szám:

Kö zterület neve, jellege (út, utca, té r, stb.), házszám, é pület, lé pcsőház, emelet, ajtó :

Települé s megnevezé se:

13. Szemé lyi azonosító ja:

3. Szemé lyi azonosító ja:

18. Törv. ké pv. neme:
fé rfi nő

8. Ké relmező neme:
fé rfi nő

17. Törvé nyes ké pviselő szü leté si ideje:

napé v hó nap

9. Kü lföldiek eseté ben tartozkó dá si engedé ly azonosító ja:
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24. Parkolá si igazolvá nyt ké relmező szemé lyes nyilatkozata
Kijelentem, hogy az igazolványt a mozgásában korlátozott szemé ly parkolási igazolványáró l szó ló  218/2003 (XII.11.) Korm. számú rendeletben
foglalt jogok é s kö telezettsé gek ismereté ben igé nyelem.
Hozzájárulok ahhoz, hogy az igazolványt a szemé lyiadat- é s lakcímnyilvántartásban ró lam tárolt adatokkal állítsák ki.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a szemé lyazonosító  adataimban, illetve a ké relem mellé kleteké nt benyújtott szakvé lemé nyben változás
kö vetkezik be, azt a lakó - annak hiányában a tartó zkodási hely szerinti kö rzetkö zponti jegyző  ré szé re 15 napon belül bejelentem.

23. Az igazolvá ny ké zbesíté sé nek helye:
Lakó helyre

Tartó zkodási helyre

Egyé b, mé gpedig:

Kö zterület neve, jellege (út, utca, té r, stb.), házszám, é pület, lé pcső ház, emelet, ajtó

Települé s megnevezé seIrányító szám

Jegyző  tö lti ki!

22. Szakvé lemé ny:
A szakvé lemé nyt kiállító  ható ság megnevezé se:

Azonosító ja: napé v hó napKelte:

2 0 napé v hó napOkirat é rvé nyessé gé nek dátuma: Á llapota vé gleges: Igen Nem

Kelt (helysé g, dátum):

Arcfé nyké p
helye

(32x45 mm)

Ké relmező (törvé nyes ké pviselő) sajá t kezű  alá írá sa

Íráské ptelen

Kitölté si útmutató
1. A ké relmet nyomtatott nagybetűkkel kell kitö lteni!
2. A vastag keretben szereplő  adatokat a jegyző  tö lti ki!
3. A ké relmet a szemé lyazonosításra alkalmas é s rendelkezé sre álló  okmány adataival megegyező en kell kitö lteni.
Szemé lyazonosításra alkalmas okmány lehet a szemé lyazonosító  igazolvány, vagy a szemé lyazonosság igazolá- sára
alkalmas más ható sági igazolvány, pé ldául kártya formátumú vezető i engedé ly, útlevé l, tartó zkodási engedé ly.
4. A 3. é s a 13. pontokban szereplő  szemé lyi azonosító  (szemé lyi szám) kitö lté se kö telező . A szemé lyi azonosító t

a szemé lyi azonosító ró l é s lakcímrő l szó ló  ható sági igazolvány (lakcím igazolvány) vagy a ré gi típusú szemé lyi azo-
nosító  igazolvány (szemé lyi igazolvány) tartalmazza. (A kö zúti kö zlekedé si nyilvántartásró l szó ló

1999. é vi LXXXIV. tö rvé ny 10. § alapján „A nyilvántartó  a nyilvántartási eljárásban, az é rintett szemé ly é s a ható ság
kapcsolattartása cé ljábó l kezeli a nyilvántartásban szereplő  szemé lyek szemé lyi azonosító ját, amelyet az é rintett s z e
mé ly az eljárás során kö teles kö zö lni a ható sággal. A nyilvántartó a szemé lyi azonosító t csak belső  azonosító - k é n t
használhatja”.)
5. A 10. é s a 20. pontokban szereplő  lakcím rovatba a polgárok szemé lyi adatainak é s lakcímé nek nyilvántartásáró l
szó ló  1992. é vi LXVI. tö rvé ny hatálya alá tartozó  termé szetes szemé lyek eseté ben a lakó helyet, illetve ennek h ián
yában a tartó zkodási helyet kell megadnia. A külfö ldiek beutazásáró l é s tartó zkodásáró l szó ló  2001. é vi XXXIX. tö rvé
ny hatálya alá tartozó  termé szetes szemé lyek eseté ben lakó hely é s tartó zkodási hely hiányában a szálláshelyet
kell megadni.
6. A 13. – 21. pontokban szereplő  tö rvé nyes ké pviselő re vonatkozó  adatokat akkor kell kitö lteni, ha a ké relmező korlá
tozottan cselekvő ké pes, vagy cselekvő ké ptelen é s helyette a tö rvé nyes ké pviselő je jár el.
7. A 22. pontban szereplő  – az orvosi szakvé lemé nyre vonatkozó  – adatokat a jegyző  tö lti ki.
8. Tö rvé nyi szabályozás alapján a 24. pontban a ké relmező nek lehető sé ge van adatszolgáltatás korlátozási, illető leg
tiltási jogával é lni, kivé ve ha az adatszolgáltatás tö rvé nyen, nemzetkö zi szerző dé sen, vagy nemzetkö zi kö telezett-sé gv
állaláson alapul. A ké relmező  ezek alapján korlátozhatja, illetve megtilhatja, hogy adatait felhasználják tudományos
kutatás cé ljábó l, vagy kö zvé lemé ny-kutatás é s piackutatás megkezdé sé hez szüksé ges minta, valamint k ö z v e t l e n
üzletszerzé s (direkt marketing) cé lját szolgáló  lista ö sszeállításához.

Adatszolgáltatás korlátozási, illető leg tiltási jogommal8

é lni kívánok nem kívánok é lni

Szálláshelyre


