
 

 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi 

Polgármesteri Hivatal 

HATÓSÁGI ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA 

1073 Budapest, Erzsébet krt. 6., 1076 Budapest, Garay u. 5. 

Tel: 462-3172 E-mail: ugyfelszolgalat@erzsebetvaros.hu 

Elektronikus ügyintézés elérhetőség: https://epapir.gov.hu/  

Hivatali kapu elérhetőség: rövid név: BPVIIPH KRID kód:500127390 

 

K É R E L E M  2 0 2 1 . 
Várakozási hozzájárulás kiadása iránt 

 

A hozzájárulás típusa:                              GAZDÁLKODÓI 

 

A kérelmező neve/megnevezése:…………………………………………………………………………. 

Székhelye/telephelye/fióktelepe: 107… Budapest VII. ker……………………………………................ 

Kérelmező adóazonosító száma:……………………… ……………………….. 

Képviselő neve, elérhetősége:………………………………………………………………………… 

Gépjármű forgalmi rendszáma:…………………..  Össztömege (F1 rovat):……………………. 

Gyártmány:……………………………………….. Típus:…………………………………… 

Kért érvényességi időtartam: 2022. 01. 31. 

Budapest, 20 …………………..    ……..…………………………………. 

              kérelmező (képviselő) aláírása 

Hozzájárulok, hogy Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata meghatározott adataimat (gépjármű 

rendszáma/azonosítószám/érvényesség kezdete-vége/zóna/típus) az EVIN Nonprofit Zrt.-nek továbbítsa.  
 

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. 

 

A gazdálkodói várakozási hozzájárulás Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros területén belül a kerületi önkormányzati 

tulajdonú közúti várakozóhelyeken és a 30/2010.(VI.4.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletében megjelölt fővárosi 

önkormányzati tulajdonú közúti várakozóhelyeken 50 %-os díjkedvezményre és üzemidőn belül időtartam korlátozás nélküli 

várakozásra jogosít. 

 

A gazdálkodói várakozási hozzájárulás alapján a kedvezményeket a mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszer biztosítja.  

 

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

ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSHEZ Erzsébetváros Önkormányzatát a https://epapir.gov.hu/ oldalon találják meg. 

Hivatalunk honlapján található nyomtatványok közül válassza ki a „kérelem gazdálkodói várakozási hozzájárulás” 

nyomtatványt és a fentebb felsorolt mellékletekkel együtt küldje meg a https://epapir.gov.hu/ oldalon keresztül. 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata számlaszáma: 10403239-00033032-00000009 

 

A Polgármesteri Hivatal 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. 

------------------------------------------------az ügyintéző tölti ki-------------------------------------------------------------- 

Számlaszám:…………………….   Forgalmi engedély száma: ………………………  
Pénzügyi Iroda tájékoztatása szerint költségtérítés megfizetve:  igen/nem 

 Átvette: …………………………………. 
 ügyintéző 

 

mailto:ugyfelszolgalat@erzsebetvaros.hu
https://epapir.gov.hu/
https://epapir.gov.hu/
https://epapir.gov.hu/

	Össztömege F1 rovat: 
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 


