KÉRELEM

A MOZGÁSÁBAN KORLÁTOZOTT SZEMÉLY PARKOLÁSI IGAZOLVÁNYÁNAK IGÉNYLÉSÉRE
A települési jegyző tölti ki!

Kérelem benyújtásának helye:

Benyújtás
dátuma:

20

év

hónap

nap

Érkezés
dátuma:

20

év

hónap

nap

A körzetközponti jegyző tölti ki!

Kiadó hatóság
(szervkódja, neve):
Ügyszám:

Kérelmező, törvényes képviselő által kitöltendő adatok
Csere/Pótlás esetén előző igazolvány sorszáma:

1. Igénylés oka:

PA -

Kiadás
Csere

Pótlás

Érvényesség meghosszabbítása

Elveszett

Adatváltozás

Megsemmisült

Megrongálódott

Ellopták

2. Kérelmező neve:

3. Személyi azonosítója:

4. A kérelmező születési neve:
5. Kérelmező anyja neve:
6. Kérelmező születési helye (település, országnév):
7. Kérelmező születési ideje:
év

hónap

8. Kérelmező neme:
nap

férfi

9. Külföldiek esetében tartozkódási engedély azonosítója:

nő

10. Kérelmező lakcíme:
Irányítószám:

Település megnevezése:

Közterület neve, jellege (út, utca, tér, stb.), házszám, épület, lépcsőház, emelet, ajtó:

11. Kérelmező személyes adatait igazoló okiratok:
Személyazonosító okirat típusa:

Azonosítója:

Lakcímet igazoló okirat típusa:

12. Törvényes képviselő neve:

Azonosítója:

13. Személyi azonosítója:

14. A törvényes képviselő születési neve:
15. Törvényes képviselő anyja neve:
16. Törvényes képviselő születési helye (település, országnév):
17. Törvényes képviselő születési ideje:
év

hónap

18. Törv. képv. neme:

nap

férfi

nő

20. Törvényes képviselő lakcíme:
Irányítószám:

Település megnevezése:

Közterület neve, jellege (út, utca, tér, stb.), házszám, épület, lépcsőház, emelet, ajtó:

21. Törvényes képviselő személyes adatait igazoló okiratok:
Személyazonosító okirat típusa:

Azonosítója:

Lakcímet igazoló okirat típusa:

Azonosítója:

KÉRELEM

A MOZGÁSÁBAN KORLÁTOZOTT SZEMÉLY PARKOLÁSI IGAZOLVÁNYÁNAK IGÉNYLÉSÉRE
Jegyző tölti ki!

22. Szakvélemény:
A szakvéleményt kiállító hatóság megnevezése:
Azonosítója:

Kelte:

Okirat érvényességének dátuma:

20

év

hónap

nap

év

Állapota végleges:

hónap

nap

Igen

Nem

23. Az igazolvány kézbesítésének helye:
Egyéb, mégpedig:
Lakóhelyre
Tartózkodási helyre
Szálláshelyre

Irányítószám

Település megnevezése

Közterület neve, jellege (út, utca, tér, stb.), házszám, épület, lépcsőház, emelet, ajtó

24. Parkolási igazolványt kérelmező személyes nyilatkozata
Kijelentem, hogy az igazolványt a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003 (XII.11.) Korm. számú rendeletben
foglalt jogok és kötelezettségek ismeretében igényelem.
Hozzájárulok ahhoz, hogy az igazolványt a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban rólam tárolt adatokkal állítsák ki.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a személyazonosító adataimban, illetve a kérelem mellékleteként benyújtott szakvéleményben változás
következik be, azt a lakó- annak hiányában a tartózkodási hely szerinti körzetközponti jegyző részére 15 napon belül bejelentem.
Adatszolgáltatás korlátozási, illetőleg tiltási jogommal8

élni kívánok

nem kívánok élni

Kelt (helység, dátum):

Arcfénykép
helye
(32x45 mm)

Írásképtelen

Kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírása

Kitöltési útmutató
1. A kérelmet nyomtatott nagybetűkkel kell kitölteni!
2. A vastag keretben szereplő adatokat a jegyző tölti ki!
3. A kérelmet a személyazonosításra alkalmas és rendelkezésre álló okmány adataival megegyezően kell kitölteni.
Személyazonosításra alkalmas okmány lehet a személyazonosító igazolvány, vagy a személyazonosság igazolására alkalmas más hatósági igazolvány, például kártya formátumú vezetői engedély, útlevél, tartózkodási engedély.
4. A 3. és a 13. pontokban szereplő személyi azonosító (személyi szám) kitöltése kötelező. A személyi azonosítót
a személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány (lakcím igazolvány) vagy a régi típusú személyi
azonosító igazolvány (személyi igazolvány) tartalmazza. (A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló
1999. évi LXXXIV. törvény 10. § alapján „A nyilvántartó a nyilvántartási eljárásban, az érintett személy és a hatóság
kapcsolattartása céljából kezeli a nyilvántartásban szereplő személyek személyi azonosítóját, amelyet az érintett
személy az eljárás során köteles közölni a hatósággal. A nyilvántartó a személyi azonosítót csak belső azonosítóként használhatja”.)
5. A 10. és a 20. pontokban szereplő lakcím rovatba a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
szóló 1992. évi LXVI. törvény hatálya alá tartozó természetes személyek esetében a lakóhelyet, illetve ennek
hiányában a tartózkodási helyet kell megadnia. A külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX.
törvény hatálya alá tartozó természetes személyek esetében lakóhely és tartózkodási hely hiányában a
szálláshelyet kell megadni.
6. A 13. – 21. pontokban szereplő törvényes képviselőre vonatkozó adatokat akkor kell kitölteni, ha a kérelmező
korlátozottan cselekvőképes, vagy cselekvőképtelen és helyette a törvényes képviselője jár el.
7. A 22. pontban szereplő – az orvosi szakvéleményre vonatkozó – adatokat a jegyző tölti ki.
8. Törvényi szabályozás alapján a 24. pontban a kérelmezőnek lehetősége van adatszolgáltatás korlátozási, illetőleg
tiltási jogával élni, kivéve ha az adatszolgáltatás törvényen, nemzetközi szerződésen, vagy nemzetközi kötelezettségvállaláson alapul. A kérelmező ezek alapján korlátozhatja, illetve megtilhatja, hogy adatait felhasználják
tudományos kutatás céljából, vagy közvélemény-kutatás és piackutatás megkezdéséhez szükséges minta, valamint
közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) célját szolgáló lista összeállításához.

