
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros 
EVIN Nonprofit Zrt. 
Parkolási Üzletág 

Cím: 1074, Budapest, Dohány u. 90 
Tel: +36 1 881-2666 

E-mail: engedely@erzsebetparkolas.hu 
Honlap: https://erzsebetparkolas.hu/ 

Kérelem 
Várakozási hozzájárulás kiadása iránt 

Hozzájárulás Típusa: Gazdálkodói Időszak: 2023 

Kérelmező neve /megnevezése:  ..................................................  
Adóazonosító száma: …………………………………………….. Cégjegyzék /igazolvány szám: ………………………………… 
Kérelmező székhelye: 10………, Budapest ………………………………………………….. utca …………………házszám 
……………….. épület …………….. lépcsőház ……………… emelet …………….. ajtó 
Képviselő neve, címe: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Képviselő elérhetősége: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Gépjármű forgalmi rendszáma: …………… - …………… Forgalmi engedély száma: ………………………………….… 
Gyártmány: ………………………… Típus: ……………………………………… Össztömeg (F1): ……………………………… 

Kért érvényességi időtartam: 2024.01.31 

Kelt.: 202…, ……………………, ……, Budapest ……………………………………………… 
kérelmező 

Hozzájárulok, hogy az EVIN Nonprofit Zrt. meghatározott adataimat (gépjármű rendszáma/azonosítószám/érvényesség kezdete-vége/zóna/típus) a 
Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-nek továbbítsa. 

A gazdálkodói várakozási hozzájárulás Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros területén belül a kerületi önkormányzati tulajdonú közúti 
várakozóhelyeken 50 %-os díjkedvezményre és üzemidőn belül időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít. Felhívom figyelmét, hogy a Budapest 
Főváros VII. ker. Erzsébetváros területén, de a Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonában álló várakozóhelyeken a gazdálkodói engedély NEM 
érvényes 

Amennyiben az érvényességi időtartamon belül a hozzájárulás kiadásakor fennálló bármely rendeletben előírt feltétel megszűnik, vagy amennyiben a 
hozzájárulással rendelkező járművet a tulajdonosa év közben elidegeníti, köteles azt 8 napon belül bejelenteni. Ha a gépjármű tulajdonosa ezen 
bejelentését elmulasztja, számára az adott évben újabb várakozási hozzájárulás nem adható. 

A hozzájárulás kiadásának, illetve a hozzájárulás cseréjének költségtérítése 2.200 Ft. 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának számlaszáma: 10403239-00033067-00000005 

Az EVIN Nonprofit Zrt tájékoztatja az ügyfelet, hogy a kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulást vélelmezi.  

A hozzájárulás kiadásának szabályait a Budapest Főváros Közgyűlésének 30/2010.(VI.4.) önkormányzati rendelete, és a Budapest Főváros VII. Kerület 
Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2013.(XI.4.) sz. rendelete tartalmazza. 

Kérjük kérelméhez csatolni a gépjármű forgalmi engedélyét és az aláírási címpéldányt. 

--------------------------------------------------- Az Ügyintéző tölti ki ------------------------------------------------------- 

Pótdíjtartozása: van / nincs 

Adatokat egyeztette: …………………………… (ügyintéző) 
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