
 

 

 
 
 

K  É R E L E M 
Határozott idejű várakozási hozzájárulás kiadásához 

 

Kérelmező (Cég/egyéni vállal-
kozó)neve: 

 
 
 
 
 
 

Cég/egyéni vállalkozó nyilvántar-
tási száma: 

 

Cég/egyéni vállalkozó adószáma:  

Zuglói székhelye/telephelye/fiók-
telepe:1 

 
 
 

Képviselő (Cégvezető) neve:  

Képviselő (Cégvezető) telefon-
száma: 

 

Képviselő (Cégvezető) e-mail címe:  
 
 

Igényelt határozott idejű várakozási hozzájárulás:2  
(Kérjük, hogy a megfelelő választ X-elje be!)  

 Negyedéves időtartamú  

 Egy éves időtartamú 

 

Gépjármű rendszáma:  
 
 

Gépjármű típusa:  

Műszaki érvényessége:  

Forgalmi engedély száma:  

Legnagyobb megengedett össztö-
mege 

 

Környezetvédelmi besorolása:  

 
 

Budapest, 201…………………    …………………………………. 
       kérelmező aláírása 

 

                                                 
1 Húzza alá a megfelelőt, kizárólag egy cím jelölhető meg. 
2 Érvényes a kezdő naptól számított 3. vagy 12. hónap utolsó napját követő 10.napig. 

Ikt.sz.: 
Ea.:  

Tárgy: Kérelem Határozott idejű 
várakozási hozzájárulás kiadásához. 
 



 

A határozott idejű várakozási hozzájárulással az éves, vagy negyedéves kedvezmé-
nyes parkolási díj megfizetését követően, a kérelmező székhelye/telephelye/fióktelepe 
szerinti díjfizető övezetben további parkolási díj megfizetése és időtartam korlátozás nél-
kül várakozhat.  
 
Megújítását, a hozzájárulás kezdő napját követő 3. hónap 15. napjáig, éves hozzájárulás 
esetében a 12. hónap 15. napjáig szíveskedjék ügyfélszolgálatunkon kezdeményezni.   
 

 
 

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.  
  
 
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, 201……………………….… 

 
kérelmező aláírása: 

                                                                                               ………………………………… 

                                                                                                Aláírás  
  

http://www.zugloiparkolas.hu/


 

 

 
Pótlap Határozott idejű várakozási hozzájárulás kiadá-

sához 3 

 
Gépjármű forgalmi rendszáma:   

Gépjármű gyártmány, típusa:  

Gépjármű megengedett legnagyobb össztömege (F.1):  

Gépjármű környezetvédelmi besorolása (V.9)  

 

Üzembentartó/tulajdonos neve, címe (amennyiben el-

tér a kérelmezőtől): 
 

 

 
Gépjármű forgalmi rendszáma:   

Gépjármű gyártmány, típusa:  

Gépjármű megengedett legnagyobb össztömege (F.1):  

Gépjármű környezetvédelmi besorolása (V.9)  

 

Üzembentartó/tulajdonos neve, címe (amennyiben el-

tér a kérelmezőtől): 
 

 

 
Gépjármű forgalmi rendszáma:   

Gépjármű gyártmány, típusa:  

Gépjármű megengedett legnagyobb össztömege (F.1):  

Gépjármű környezetvédelmi besorolása (V.9)  

 

Üzembentartó/tulajdonos neve, címe (amennyiben el-

tér a kérelmezőtől): 
 

 

 
Gépjármű forgalmi rendszáma:   

Gépjármű gyártmány, típusa:  

Gépjármű megengedett legnagyobb össztömege (F.1):  

Gépjármű környezetvédelmi besorolása (V.9)  

 

Üzembentartó/tulajdonos neve, címe (amennyiben el-

tér a kérelmezőtől): 
 

 

 
Gépjármű forgalmi rendszáma:   

Gépjármű gyártmány, típusa:  

Gépjármű megengedett legnagyobb össztömege (F.1):  

Gépjármű környezetvédelmi besorolása (V.9)  

 

Üzembentartó/tulajdonos neve, címe (amennyiben el-

tér a kérelmezőtől): 
 

 

 
 

                                                 
3  Több gépjárműre igényelt határozott idejű várakozási hozzájárulás kérelem esetén fénymásolható 


