
 

 
 
 

Városrendészeti behatási-várakozási hozzájárulás kérelem1 
  

Igénylő szervezet neve  
székhelye/telephelye:  
szervezet adószáma:  
szervezet képviselőjének neve:  
szervezet képviselőjének 
postacíme: 

 

szervezet képviselőjének 
telefonszáma: 

 

szervezet képviselőjének e-mail 
címe:     

 

  
Gépjármű forgalmi rendszáma:   
Gépjármű gyártmány, típusa:  
Gépjármű megengedett legnagyobb össztömege (F.1):  
Gépjármű környezetvédelmi besorolása (V.9)  
 
Üzembentartó/tulajdonos neve, címe (amennyiben 
eltér a kérelmezőtől): 
 

 

 
 
Nyilatkozat (Kitöltés előtt kérjük, szíveskedjék a tájékoztatót elolvasni, és a vonatkozó 
részt bekarikázni):  
 
Parkolási pótdíjhátralék Budapesten:                    van   /  nincs  
Lízingelt, vagy tartósan bérelt gépjármű:            igen   /  nem  
  
Igényelt érvényességi időtartam:……………………………………………………………………….-ig.   
 
  
 Budapest, ……………………………………        ………………………………………………  
                                           aláírás   
  
A kérelem előterjesztésével egyidejűleg, a hozzájáruláshoz való jogosultságot 
igazoló eredeti dokumentumokat bemutatni, vagy azok másolatát csatolni 
szíveskedjen:  

  
 műszakilag érvényes forgalmi engedély mindkét oldalát   
 Aláírásával elfogadott adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot,   
 Szükség esetén meghatalmazást. (letölthető: www.zugloiparkolas.hu oldalról)  
 
 
 
 
 
 
  
  
  

  
                                                           
1 Figyelmeztető-és megkülönböztető jelzéssel felszerelt gépkocsihoz nem kell kérelmet benyújtani.  

http://www.zugloiparkolas.hu/


 

 
 

Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat2 
 
  
  

Alulírott,........................................................................................................................(név)………………………….. 
………………………………………………………………………………………………… (cím) a jelen nyilatkozat 
(továbbiakban: Nyilatkozat) aláírásával hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a Zuglói 
Közbiztonsági non-profit Kft. a várakozási hozzájárulás (továbbiakban: Hozzájárulás) 
kiadása iránti kérelemben, illetve a csatolt iratokban (továbbiakban: Kérelem) megadott 
személyes adataimat, valamint a kedvezményezett jármű adatait (a továbbiakban együtt: 
Adatok) mint Adatkezelő a 26/2017. (VI. 16.) önkormányzati rendeletben meghatározott 
célokból (teljes terjedelmében olvasható: www.zugloiparkolas.hu) és módon a vonatkozó 
jogszabályok 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 BM személyi adat- és lakcímnyilvántartásból, valamint a BM. gépjármű 
nyilvántartásból adatot igényeljen, valamint az említett nyilvántartásokat és a kiadott 
hozzájárulások nyilvántartását, és adataimat kezelje.   
  
Hozzájárulok továbbá, hogy a Hozzájárulásra való jogosultság megállapítása céljából a 
Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. a Kérelemben megjelölt gépjármű rendszámát a 
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Polgármesteri Hivatal Adó Osztályának 
(továbbiakban: Adóhatóság) továbbítsa, és az Adóhatóságtól az általa vezetett 
gépjárműadó-nyilvántartásból adatot igényeljen arra vonatkozóan, hogy rendelkezem-e 
gépjárműadó-tartozással.  
 
Jelen Nyilatkozatot a Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. Adatvédelmi Tájékoztatójának 
elolvasását és elfogadását követően, a Hozzájárulás kiadása érdekében a Zuglói 
Közbiztonsági non-profit Kft. részére bocsátottam ki.  

  
  
Budapest, 2017........................  
  
  

……………………………………………………….. 
Aláírás 

 
  

  

                                                           
2 Aláírásával elfogadott adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat hiányában, kérelmét nem áll módunkban befogadni! 

http://www.zugloiparkolas.hu/


 

Pótlap a Városrendészeti behatási-várakozási hozzájárulás 
kiadásához3 

 
Gépjármű forgalmi rendszáma:   
Gépjármű gyártmány, típusa:  
Gépjármű megengedett legnagyobb össztömege (F.1):  
Gépjármű környezetvédelmi besorolása (V.9)  
 
Üzembentartó/tulajdonos neve, címe (amennyiben 
eltér a kérelmezőtől): 
 

 

 
 

Gépjármű forgalmi rendszáma:   
Gépjármű gyártmány, típusa:  
Gépjármű megengedett legnagyobb össztömege (F.1):  
Gépjármű környezetvédelmi besorolása (V.9)  
 
Üzembentartó/tulajdonos neve, címe (amennyiben 
eltér a kérelmezőtől): 
 

 

 
 

Gépjármű forgalmi rendszáma:   
Gépjármű gyártmány, típusa:  
Gépjármű megengedett legnagyobb össztömege (F.1):  
Gépjármű környezetvédelmi besorolása (V.9)  
 
Üzembentartó/tulajdonos neve, címe (amennyiben 
eltér a kérelmezőtől): 
 

 

 
 

Gépjármű forgalmi rendszáma:   
Gépjármű gyártmány, típusa:  
Gépjármű megengedett legnagyobb össztömege (F.1):  
Gépjármű környezetvédelmi besorolása (V.9)  
 
Üzembentartó/tulajdonos neve, címe (amennyiben 
eltér a kérelmezőtől): 
 

 

 
 

Gépjármű forgalmi rendszáma:   
Gépjármű gyártmány, típusa:  
Gépjármű megengedett legnagyobb össztömege (F.1):  
Gépjármű környezetvédelmi besorolása (V.9)  
 
Üzembentartó/tulajdonos neve, címe (amennyiben 
eltér a kérelmezőtől): 
 

 

 
                                                           
3 Több gépjárműre igényelt gazdálkodói várakozási hozzájárulás kérelem esetén fénymásolható 


