
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: Lakossági Időszak: 2023 

Kérelmező neve:  ..........................................................................  
Anyja neve: ...................................................................................  
Kérelmező lakóhelye: 10………, Budapest ………………………………………………….. utca …………………házszám 
……………….. épület …………….. lépcsőház ……………… emelet …………….. ajtó 
Születési hely: ……………………………………………………… Születési idő: ………………………………………………………… 
Telefonszám*: …………………………………………………….. Email*: …………………………………………………………………. 
*: Az adatokat az eljárás gyors lefolytatása és az információmegosztás hatékonysága érdekében kérjük, megadásuk nem kötelező. 

Gépjármű forgalmi rendszáma: ……………… - ……………… 
Gyártmány: ………………………… Típus: ……………………………………… Össztömeg (F1): ……………………………… 

Igen Nem 
másik gépkocsira
második

Rendelkezik-e a kérelem benyújtásakor érvényes hozzájárulással: 
Amennyiben igen, akkor**: a fenti gépkocsira 
Kérelmezett hozzájárulás a lakásban**:                  első             
**A megfelelőt kérjük, jelölni szíveskedjenek! 

Kért érvényességi időtartam: 2024.01.31 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a megadott személyes adataim pontosan megfelelnek az igazolványaimban szereplő adatoknak.  

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelem beadásának időpontjában – valamennyi fővárosi parkolás-üzemeltető nyilvántartása 
szerint – a kérelmezett gépjárműre nincs 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott várakozási díj, vagy pótdíj 
tartozásom. 

Hozzájárulok, hogy az EVIN Nonprofit Zrt. meghatározott adataimat (gépjármű rendszáma/azonosítószám/érvényesség kezdete-vége/zóna/típus), 
Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatának a várakozási hozzájárulások kölcsönös elfogadása érdekében (a Király utcában és a rá 
merőleges utcaszakaszokon az első keresztutcáig), a Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt.-nek a Múzeum Mélygarázs kedvezményes igénybevétele 
érdekében, valamint Erzsébetváros Rendészeti Igazgatóságának továbbítsa. 

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

Kérjük kérelméhez csatolni: 
• a forgalmi engedélyének másolatát (mindkét oldal)
• lakcím kártyájának másolatát
• a költségtérítés megfizetéséről szóló bizonylatot
• érvényes mozgáskorlátozott kártya másolata, amennyiben van

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. Amennyiben a bejelentésnek nem tesz 
eleget, de a Belügyminisztérium által vezetett jármű-nyilvántartásban szereplő közhiteles adatokban változást tapasztalunk, úgy engedélyét 
visszavonjuk. 

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.) Főv. Kgy. rendelete, és a Budapest Főváros VII. Kerület 
Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelete tartalmazza. 

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

Pótdíjtartozása: van / nincs Költségtérítés megfizetve: igen / nem 

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