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tájékoztatás parkolási igazolvány kiadásával 

kapcsolatban  

Ez a levél kizárólag elektronikusan kerül megküldésre!  

 

Tisztelt Elnök Asszony! 

Hivatkozva a 2019. november 5-én kelt, 2052-2-2019 számú, a parkolási igazolvány kiadásával 

kapcsolatos eljárásokat érintő megkeresésére, az alábbiakról tájékoztatom. 

A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII.11) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 2019. október 1. napjával hatályba lépett módosítása alapján az ügyfél részére 

lejárati határidő nélkül kell kiállítani az igazolványt, ha a kérelemhez mellékelt, a Rendelet 1. számú 

mellékeltében felsorolt iratok alapján a mozgásában korlátozott személy állapota végleges. A Rendelet 

14. §-a kimondja továbbá, hogy ezt a rendelkezést a 2019. október 1-ét követően indult eljárásokban kell 

alkalmazni. 

A parkolási igazolványok kiadására a Parkig Web 2.2.21.0 szakrendszert használja Budapest Főváros 

Kormányhivatala valamennyi kerületi hivatala. A Rendelet fenti módosítása alapján a Belügyminisztérium 

és az IdomSoft Zrt., mint fejlesztő a szakrendszert alkalmassá tette a jogszabályhely alkalmazására. 

Ennek megvalósítása azonban nem esett egybe a módosítás hatálybalépésének időpontjával, így a 

gyakorlatban előfordult, hogy annak ellenére, hogy a kérelmező lejárati határidő nélküli parkolási 

igazolványra lett volna jogosult, a hatóság azt csak 5 éves időtartamra tudta kiállítani.  

Az érintett ügyfeleket a fentiekről a hatóság munkatársai az átmeneti időszakban minden esetben 

tájékoztatták az eljárás során azzal, hogy számukra a szakrendszer aktualizálását követően- 

amennyiben ezt igénylik – biztosítják a lejárati határidő nélkül kiállított parkolási igazolványt. 

Azokban az ügyekben, amelyekben a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány kiadására 

vonatkozó kérelméhez csatolt iratokból a közlekedőképesség közvetlenül nem állapítható meg, úgy azt 

szakkérdésként a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási 

szabályokról szóló 327/2011.(XII.29.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése alapján a rehabilitációs 

szakértői szerv vizsgálja, amelyről szakvélemény kerül kiállításra. A megnövekedett számú 
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közlekedőképesség minősítése iránti kérelem feldolgozására, valamint a szakvélemény alapját képező 

vizsgálatok mielőbbi elvégzésére minden esetben törekszik a rehabilitációs szakértői szerv. A 

szakvélemény kiállítása azonban így is túllépheti a parkolási igazolvány kiállításának ügyében eljáró 

kerületi hivatal rendelkezésére álló ügyintézési határidőt, amely nincs összhangban a megváltozott 

munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. 

törvényben meghatározott, a szakértői szerv eljárására vonatkozó ügyintézési határidővel (annál 

rövidebb). Ilyen módon – a szakvélemény elkészítésének időszükséglete miatt - az eljáró hatóság 

önhibáján kívül csak alaki hibás hatósági döntést hozhat, amellyel megsérti az ügyintézési határidőre 

vonatkozó jogszabályi előírásokat. 

A kialakult gyakorlat alapján – az ügyfelek érdekeit szem előtt tartva, elkerülendő az ügyintézési határidő 

sorozatos túllépését – az eljáró hatóságok az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény 49. § (1) bekezdésében foglaltak szerint szüneteltetik az eljárást, amelyhez az ügyfél kérelme 

szükséges. Ennek lehetőségéről a hatóság munkatársai – az ügyfelekkel való együttműködés 

jogszabályi követelményének megfelelően – tájékoztatják a parkolási igazolvány kiadását kérelmező 

állampolgárokat. 

A szakvélemény megérkezését követően a kerületi hivatal automatikusan újra folyamatba helyezi az 

eljárást és rendszerint 2-3 napon belül kiállítja a parkolási igazolványt.  

Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint 

 

 

Tisztelettel:  

dr. György István 
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