
 

 
 
 

K  É R E L E M 
Intézményi várakozási hozzájárulás kiadásához 

 

Kérelmező adatai 
Kérelmező intézményvezető/ 
vezető tisztségviselő:   

 
 
 
 
 

Intézmény/szervezet neve, székhelye:  
 
 
 
 

Intézmény/szervezet adószáma:  

Köznevelési intézmények esetében  
Intézmény OM száma: 

 

Munkáltató igazolása1:   
 
 

Intézmény/szervezet besorolása:  
(Kérjük, hogy a megfelelő választ X-elje be!)  

� Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaság 
� A várakozási övezetben jogszabályi felhatalmazás alapján állami beruházást végző gazda-

sági társaság 
� A várakozási övezetben székhellyel, telephellyel rendelkező az Önkormányzat fenntartá-

sában álló költségvetési szerv 
� A várakozási övezetben székhellyel, telephellyel rendelkező állami fenntartású közneve-

lési intézmény 
� A várakozási övezetben székhellyel, telephellyel rendelkező államigazgatási szerv 

 
Kedvezményezett adatai: 

Kedvezményezett neve:  

Kedvezményezett lakcíme:  

Kedvezményezett 
személyazonosító ig. száma:   

 

 

Gépjármű adatai: 
Gépjármű rendszáma:  

Gépjármű típusa:  

Forgalmi engedély száma:  

 
Budapest, 201………………………                                          …………………………………. 
                                     kérelmező aláírása 
_____________________________________________ 
1      Munkáltató, vezető tisztségviselő aláírása és bélyegzőlenyomata   

Ikt.sz.: 
Ea.:  
Tárgy: Kérelem Intézményi várako-
zási hozzájárulás kiadásához. 
 



 
Az intézményi várakozási hozzájárulás az Intézmény székhelye/telephelye szerinti díjfizető övezetben az éves ked-
vezményes parkolási díj megfizetését követően, további parkolási díj megfizetése nélkül időtartam korlátozás nélkül 
várakozásra jogosít.  
 

 
NYILATKOZAT 

 
Aluírott,.........................................................................................................................(név)……………………… 
 
………………………………………………………………………… (cím) a jelen nyilatkozat (továbbiak-
ban: Nyilatkozat) aláírásával hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a Zuglói Közbiztonsági 
non-profit Kft. a várakozási hozzájárulás (továbbiakban: Hozzájárulás) kiadása iránti ké-
relemben, illetve a csatolt iratokban (továbbiakban: Kérelem) megadott személyes adata-
imat, valamint a kedvezményezett jármű adatait (a továbbiakban együtt: Adatok) mint 
Adatkezelő a 26/2017. (VI. 26.) önkormányzati rendeletben meghatározott célokból (tel-
jes terjedelmében olvasható: www.zugloiparkolas.hu) és módon a vonatkozó jogszabá-
lyok rendelkezéseinek megfelelően kezelje.  
  
Hozzájárulok, hogy a kérelemben közölt személyes adataim ellenőrzése és a várakozási 
hozzájárulásra való jogosultság feltételeinek megállapítása céljából, a kiadásra jogosult 
szervezet, a gépjárműadó nyilvántartásból adatot igényeljen, valamint az említett nyil-
vántartásokat és a kiadott hozzájárulások nyilvántartását, és adataimat kezelje.   
  
Jelen Nyilatkozatot a Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. Adatvédelmi Tájékoztatójának 
elolvasását és elfogadását követően, a Hozzájárulás kiadása érdekében a Zuglói Közbiz-
tonsági non-profit Kft. részére bocsátottam ki.  
  
 
 
B u d a p e s t, 2017 …………………….… 
 
 
                                                                                               …………………………………………. 
                                                                                          Kedvezményezett aláírása  
 

http://www.zugloiparkolas.hu/

