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Tárgy: a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról rendelkező 2Í8l2oo3.
(xll. 11.l Korm. Íendelet módosításával kapcsolatos megkeresés

Tisztelt MiniszteÍ Úr!

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek országos Szövetsége (MEoSZ) képviseletében az alábbi
probléma kapcsán Íordulok onhöz, kérve egyÜttműködését és segítségét.

Több jelzés érkezett szövetségünkhöz azzal kapcsolatban, ho8y az érintetteknek problémát
okoz, gyakran pedig komoly anyagi hátrányt jelent, hogy az őket megillető parkolási igazolvány
hatályossági idejének lejártától az új okmány kiállításáig terjedő idószakban - a jogosultság
igazolásának hiányában - nem tudják igénybe venni az igazolvány által biztosított
kedvezményeket, pl. ingyenes parkolás lehetőségét. Volt aki arról panaszkodott, hogy _ bár
állapotát a rendetkezésre álló szakvélemény véglegesnek rögzítette - a parkolási igazolványa
lejártát követően komoly többletkiadása keletkezett azáltal, hogy rendszeresen kezelésekre
kell járnia' melyhez állapotából adódóan kénytelen igénybe venni személygépkocsiját,
ugyanakkor az ügyintézési idő alatt (kb. 15 nap} minden alkalommal Íizetnie kellett a
parkolásért.
A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról rendelkező 2L8/2oo3. (xll. 11.)
Korm. rendelet 3. 5 (2a) bekezdése alapján azigazolvány kiadására irányuló eljárás Ügyintézési
határideje 20 nap, mely ügyintézési határidő vonatkozik az igazolvány meghosszabbítása iránti
eljárásra is [rendelet 5. 5 (1) bekezdés].
Az ügyintézési határidő a kérelem benyújtását követő napon kezdődik, a kérelmet viszont csak
a parkolási igazolvány hatályossági idejének lejártakor lehet benyújtani, új igazolvány ugyanis
csupán ezt követően állítható ki. A rendelet 7. $ (3) bekezdésének utolsó fordulata egy olyan
esetet szabályoz, amikora parkolási igazolvány kivételesen rövid idón belül kiadásra kerülhet:

',A közlekedési igazgatási hatóság az 1. számú melléklet szerinti valamely irat ismételt
bemutatása nélkül, cserével további 5 éves időtartamra állÍtja ki az igazolványt, ha a
mozgásában kortátozott személy állapota végleges."
Ezen esetet kivéve, vagyis ha az érintett állapota nem tekinthető véglegesnek, illetve ha az
végleges ugyan, azonban már nincs lehetőség iratok becsatolása nélkÜl az igazolvány ismételt
kiállítására, akkor az ügyfél a korábbi okirat hatályának lejártától, az újabb igazolvány
kiállításáig terjedő időszakban semmivel nem tudja igazolni a kedvezményekre való
jogosultsága fennálltát, így azokat nem is veheti igénybe.

Kérjük T. Miniszter Úr segítő közbenjárását e méltánytalan helyzet orvoslása érdekében.
Javasoljuk eset|egesen annak megfontolását, hogy a parkolási igazolványról rendelkező
kormányrendelet tegye lehetővé automatikus döntéshozatali eljárás lefolytatását, ha annak
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az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 40. 9-ában foglalt feltételei
fennállnak.
Azokban az esetekben pedig; ahol az automatikus dönteshozatali eljárás lefolytatásának
feltételei nem állnak fenn, a jogszabály adjon lehetőséget valamilyen ideiglenes okirat
kiállítására, mely kizárólag az igazolvány meghosszabbítása iránt indult eljárás ideje alatt
tanúsíthatja a kedvezményekre való jogosuhság fennálltát.

Tájékoztatom, hogy jelen levelünket megküldtük a belügyminiszter és a nemzeti fejlesztési
miniszter részére is.

Budapest, 2018. március 20.

Tisztelettel: ftsttne,";

ETN0K 7
&

.e)
,6ffir9



rrdrt Mozgáskorlátozottak
E9yesÜleteinek
orszá9os Szövetsé9e

lktatószám: 39il_1-2018.03.20
Dr. Pintér Sándor
miniszter

Belügyminisztérium
1903 Budapest, Pf.: 314.

Íárgy: a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról rendelkező 2l8l2oo3.
(xll. 11.} Korm. rendelet módosításávaI kapcsolatos megkeresés

Tisztelt Miniszter Úr!

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek országos Szövetsége (MEOSZ) képviseletében az alábbi
probléma kapcsán fordulok Önhöz, kérve együttműködését és segítségét.

Több jetzés érkezett szövetségünkhöz azzal kapcsolatban, hogy az érintetteknek problémát
okoz, gyakran pedig komoly anyagi hátránytjelent, hogy az őket megillető parkolási igazolvány
hatályossági idejének lejártától az új okmány kiállításáig terjedő időszakban - a jogosultság

igazolásának hiányában - nem tudják igénybe venni az igazolvány által biztosított
kedvezményeket, pl. ingyenes parkolás lehetóségét. Volt, aki arról panaszkodott, hogy - bár
állapotát a rendelkezésre álló szakvélemény véglegesnek rögzítette - a parkolási igazolványa
lejártát követően komoly többletkiadása keletkezett azáltal, hogy rendszeresen kezelésekre
kell járnia, melyhez állapotából adódóan kénytelen igénybe venni személygépkocsiját,
ugyanakkor az űgyintézési idő alatt (kb. 15 nap) minden alkalommal fizetnie kellett a

parkolásért.
A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról rendelkező 2L8l2oo3. (xl|. 11.)

Korm. rendelet 3. $ (2a) bekezdése alapján az igazolvány kiadására irányuló eljárás ügyintézési
határideje 20 nap. mely ügyintézési határidő vonatkozik az igazolvány meghosszabbítása iránti
eljárásra is [rendelet 5. s (1) bekezdés].
Az ügyintézési határidő a kérelem benyújtását követő napon kezdődik, a kérelmet viszont csak
a parkolási igazolvány hatályossági idejének lejártakor lehet benyújtani, új igazolvány ugyanis
csupán ezt követően állítható ki. A rendelet 7. 9 (3) bekezdésének utolsó fordulata egy olyan
esetet szabályoz, amikor a parkolási igazolvány kivételesen rövid időn belül kiadásra kerülhet:

,,A közlekedési igazgatási hatóság az 1. számú melléklet szerinti valamely irat ismételt
bemutatása nélkül, cserével további 5 éves időtartamra állítja ki az igazolványt, ha a
mozgásában korlátozott személy állapota végleges."
Ezen esetet kivéve, vagyis ha az érintett állapota nem tekinthető véglegesnek, illetve ha az

végleges ugyan, azonban már nincs lehetőség iratok becsatolása nélkül az igazolvány ismételt
kiállítására, akkor az üeyfél a korábbi okirat hatályának lejártától, az újabb igazolvány
kiállításáig terjedő időszakban semmivel nem tudja igazolni a kedvezményekre való
jogosultsága fennálltát, így azokat nem is Veheti igénybe.

Kérjük T. MiniszteÍ Úr segítő közbenjárását e méltánytalan helyzet orvoslása érdekében.
Javasoljuk esetlegesen annak megfontolását, hogy a parkolási igazolványról rendelkező
kormánvrendelet tegye lehetővé automatikus döntéshozatali eljárás lefolytatását, ha annak
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az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi cL. törvény zl0. S-ában foglalt feltételei
fennállnak.
Azokban az esetekben pedig ahol az automatikus döntéshozatali eljáÉs lefolytatásának
feltételei nem állnak fenn, a jogszabály adjon lehetőséget valamilyen ideiglenes okirat
kiállítására, mely kizárólag az lgazolvánv meghosszabbÍtása iránt lndult eljárás ideje alatt
tanúsíthatja a kedvezményekre való jogosuhság fennálhát.

Tájékoztatom, hogy ielen levelünket megküldtük a nemzeti fejlesztési miniszter és a
Miniszterelnökséget vezető miniszter részére is.

Budapest, 2018. március 20.

Tisztelettel: í..*u'oQ
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Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
1440 Budapest, Pf. 1.

Tárgy: a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról rendelkező 2l8l2oo3.
(xll. 11.) Korm. rendelet módosításával kapcsolatos megkeresés

Tisztelt Miniszter Úr!

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek országos Szövetsége (MEOSZ) képviseletében az alábbi
probléma kapcsán fordulok Önhöz, kérve együttműködését és segítségét.

Több jelzés érkezett szövetségünkhöz azzal kapcsolatban, hogy az érintetteknek problémát

okoz, gyakran pedig komoly anyagi hátránytjelent, hogy az őket megillető parkolási igazolvány

hatályossági idejének lejártától az új okmány kiállításáig terjedő időszakban - a jogosultság

igazolásának hiányában - nem tudják igénybe venni az igazolvány által biztosított
kedvezményeket, pl. ingyenes parkolás lehetőségét. Volt, aki arról panaszkodott, hogy _ bár

állapotát a rendelkezésre álló szakvélemény véglegesnek rögzítette - a parkolási igazolványa

lejártát követően komoly többletkiadása keletkezett azáltal, hogy rendszeresen kezelésekre
kell járnia, melyhez állapotából adódóan kénytelen igénybe venni személygépkocsiját,
ugyanakkor az ügyintézési idő alatt (kb. 15 nap) minden alkalommal fizetnie kellett a

parkolásért.
A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról rendelkező 2I8/2oo3. (xll. 11.)

Korm. rendelet 3. 5 (2a) bekezdése alapján az igazolvány kiadására irányuló eljárás ügyintézési
határideje 20 nap, mely ügyintézési határidő vonatkozik az igazolvány meghosszabbítása iránti

eljárásra is [rendelet 5. 5 {1) bekezdés].
Az ügyintézési határidő a kérelem benyújtását követő napon kezdődik, a kérelmet viszont csak
a parkolási igazolvány hatályossági idejének lejártakor lehet b€nyújtani, új igazolvány ugyanis

csupán ezt követően állítható ki. A rendelet 7. 5 (3) bekezdésének utolsó fordulata egy olyan
esetet szabályoz, amikor a parkolási igazolvány kivételesen rövid időn belül kiadásra kerü|het:

,,A közlekedési igazgatási hatóság az L. számű melléklet szerinti valamely irat ismételt
bemutatása nélkül, cserével további 5 éves időtartamra állítja ki az igazolványt, ha a

mozgásában korlátozott személy állapota végleges."
Ezen esetet kivéve, vagyis ha az érintett állapota nem tekinthető véglegesnek, illetve ha az

végleges ugyan, azonban már nincs lehetőség iratok becsatolása nélkiil az igazolvány ismételt
kiállítására, akkor az ügyfél a korábbi okirat hatályának lejártától, az újabb igazolvány
kiállításáig terjedő időszakban semmivel nem tudja igazolni a kedvezményekre való
jogosultsága fennálltát, így azokat nem is Veheti igénybe.

Kérjük T. Miniszter Úr segÍtő közbenjárását e méltánytalan helyzet orvoslása érdekében.
Javasoljuk esetlegesen annak megfontolását, hogy a parkolási igazolv:ínyról rendelkező
kormányrendelet tegye lehetővé automatikus döntéshozatali eljárás lefolytatását, ha annak
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az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 4{l. S-ában foglalt feltételei
fennállnak.
fuokban az esetekben pedig, ahol az automatikus döntéshozaali eljáÉs lefolytatásának
feltételei nem állnak fenn, a jogszabály adjon lehetőséget valamilyen ideiglenes okirat
kiállítására, mely kizárólag az igazolvány meghosszabbítása iránt indult eljárás ideje alatt
tanúsíthatja a kedvezményekre való jogosuhság fennálltát.

Tájékoztatom, hogy jelen levelünket megkíildtük a belügyminivter és a Miniszterelnökséget
vezető miniszter részére is.

Budapest, 2018. március 20.

Tisztelettel:
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