
 

 
 

 
 

Kérelem 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda várakozási övezetében érvényes 

várakozási hozzájárulás kiadásához 

 

 

1. A kérelmező adatai: 

Magánszemély (lakossági és egészségügyi várakozási 

hozzájárulás esetében): 

 

 Név:  

 Állandó lakóhely: 

 

 Születési hely: 

 Születési idő: 

 Anyja neve: 

 Telefonszám: 

 

 

 

Gazdálkodó (gazdálkodói várakozási hozzájárulás esetében): 

 Név:  

 Székhely: 

 

 Telephely: 

 

 Cégjegyzékszám vagy nyilvántartási szám: 

 

 Képviselő neve, telefonszáma: 

 

 

2. A gépjármű adatai: 

 Forgalmi rendszám: 

 Gyártmány: 

 Típus: 

 Együttes tömeg (F1): 

 Forgalmi engedély szám: 

 Műszaki érvényesség:  

 Környezetvédelmi osztályba sorolás (V9): 

 

3. A hozzájárulás típusának megnevezése: 

 Lakossági várakozási hozzájárulás 

 Gazdálkodói várakozási hozzájárulás 

 Egészségügyi várakozási hozzájárulás 

        (Jelölje X-szel.) 

 

 

 

 

4. Nyilatkozatok (Kötelező kitölteni!) 

Lakóhelyemre (lakcímre) vonatkozóan a nyilatkozatomban szereplő számú 

gépjárműre kérelmeztünk lakossági várakozási hozzájárulást 

(Jelölje X-szel.) Figyelem! Személyenként 1 db hozzájárulás adható! 

Lakásonként 2 db gépjárműre adható díjmentes várakozási hozzájárulás, a 3. 

és a 4. gépjármű kérelmezése esetén éves várakozási díjat kell fizetni.  

 

 

1 db 

 

 

2 db 

 

 

3 db 

 

 

4 db 

    

 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen kérelemben foglaltak ellenőrzése céljából az Önkormányzat polgármestere a megadott 

személyes adataimat a vonatkozó jogszabályi rendelkezések figyelembevételével kezelje. Hozzájárulok továbbá, hogy a 

kérelemben közölt személyes adatok ellenőrzése és az engedélyre jogosultság megállapítása céljából a polgármester a XI. 

kerületi önkormányzat adóhatóság által vezetett nyilvántartásból, valamint a Belügyminisztérium által vezetett közúti 

közlekedési és járműnyilvántartásból és a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból adatot igényeljen, valamint az említett 

nyilvántartásokat és a kiadott hozzájárulások nyilvántartását összekapcsolhassa. 

 

Újbudai Polgármesteri Hivatallal szemben fennálló helyi adó 

vagy más jogcímen tartozás. (Jelölje X-szel.) 

Másik Polgármesteri Hivatal részére fizettem meg a 

gépjárműadót (Jelölje X-szel.) 

(30 napnál nem régebbi gépjármű adóigazolás szükséges!) 

IGEN                                             NEM Határidőben                   Határidő után (dátummal)* 

* Amennyiben a gépjárműadó befizetése határidő után történt, kérjük a befizetési bizonylatot másolatban mellékelni.  

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy fenti adatok és nyilatkozatok a valóságnak megfelelnek. 

Kijelentem továbbá, hogy amennyiben a várakozási hozzájárulással rendelkező gépjárművem üzemben tartójának személyében 

változás áll be, a gépjárművet a forgalomból kivonom, vagy rendszámot cserélek, illetve lakóhelyemet (székhelyemet, 

telephelyemet, fióktelephelyemet) megváltoztatom, azt a kiállító szervnek 15 napon belül bejelentem.   

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelmezett gépjárműre – valamennyi fővárosi parkolás-üzemeltető 

nyilvántartása tekintetében – nincs 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott várakozási 

és pótdíj tartozás. (A nyilatkozat a lakossági várakozási hozzájárulás esetében érvényes.) Nyilatkozom, hogy gépjárműadó 

hátralékom nincs vagy e tekintetben adómentességet élvezek. Fenti jogszabály értelmében a hozzájáruláshoz való 

jogosultságomat igazoló dokumentumokat, valamint – amennyiben nem az Újbudai Polgármesteri Hivatalhoz fizetem – a 30 



  

napnál nem régebbi gépjárműadóról szóló igazolást kérelmemhez csatolom. 

Tudomásul veszem, hogy az adatok és a nyilatkozatok hiányos kitöltése, a kérelem aláírásának és a mellékletek csatolásának 

elmulasztása, valamint helyi adó vagy más jogcímen fennálló tartozás, továbbá várakozási és pótdíj tartozás a hozzájárulás 

kiadását nem teszi lehetővé. A 2000,– Ft eljárási díj befizetéséről szóló igazolást a kérelemhez mellékelem, valamint 

tudomásul veszem, hogy az eljárási díj kérelmem elutasítása esetén nem téríthető vissza. 

Kérelmem indokai az Újbuda közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és a 

várakozási hozzájárulás díjáról szóló 26/2010. /IX.21./ XI.ÖK. számú rendeletben szabályozottakon alapulnak.  

SZÁMLÁT KÉREK:    IGEN   NEM 

(A kívánt rész aláhúzandó!)  

 

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

Aláírás 

Mellékletek: 

 Személyi igazolvány, lakcímkártya, forgalmi engedély (személyes ügyintézés alkalmával bemutatásra) 

 Eljárási díj befizetéséről szóló igazolás 

 Meghatalmazás (amennyiben nem a kérelmező jár el) 

 30 napnál nem régebbi gépjárműadó igazolás (amennyiben nem az Újbudai Polgármesteri Hivatalhoz fizeti)  

 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás a gépjármű kizárólagos használatáról (szolgálati gépjármű esetén) 

 Lízing-, vagy tartósbérlet igazolás (amennyiben a munkáltató nem üzembentartó) 

 Aláírási címpéldány(ok) (céges kérelmező, illetve szolgálati gépjármű esetén) 

 Ügyvédi kamarai igazolás (ügyvédi irodák kérelmezése esetén a székhelyről) 

 Háziorvos, illetve intézeti vezető védőnő igazolása (asszisztens és védőnő egészségügyi várakozási hozzájárulása 

esetében) 

ZÁRADÉKOK: 

A GÉPJÁRMŰ HASZNÁLATBA ADÁSÁNAK IGAZOLÁSA 

(lakossági várakozási hozzájárulás esetén, kizárólag munkáltató és munkavállaló között) 

Alulírott ………………………………………… (ügyvezető) a ……………………………………… (gazdálkodó társaság) 

képviseletében eljárva igazolom, hogy a fenti rendszámú személygépjárműnek cégünk munkavállalója, 

…………………………………………………. (név) a kizárólagos használója.  

Az igazolás visszavonásig érvényes. 

……………………………………. 

munkáltató (cégszerű aláírás(ok)) 

Mellékletek: 

 A munkáltatóra vonatkozó, 30 napnál nem régebbi gépjárműadó igazolás (amennyiben nem az Újbudai Polgármesteri 

Hivatalhoz fizeti) 

  Aláírási címpéldány (együttes cégjegyzés esetén legalább két aláírás és aláírási címpéldány) 

NYILATKOZAT LÍZING/TARTÓS BÉRLET SZERZŐDÉSRŐL 

(lakossági várakozási hozzájárulás esetén, kizárólag a munkáltató és a bérbeadó cég között) 

Alulírottak büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a kérelemmel érintett ………….. forgalmi rendszámú 

gépjárművet  

lízing / tartós bérleti* 

 konstrukcióban tartjuk üzemben. 

(* a megfelelő aláhúzandó) 

 

………………………………………… 

munkáltató (cégszerű aláírás(ok)) 

………………………………………… 

lízing, vagy bérbeadó (cégszerű aláírás(ok)) 

 

Mellékletek: 

 A lízingelőre, vagy bérbeadóra vonatkozó 30 napnál nem régebbi gépjárműadó igazolás (amennyiben nem az Újbudai 

Polgármesteri Hivatalhoz fizeti) 

 Aláírási címpéldányok (együttes cégjegyzés esetén legalább két aláírás és aláírási címpéldány) 

IGAZOLÁS EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI HOZZÁJÁRULÁS KIADÁSÁHOZ 

A jogosultság alapja: háziorvos, házi gyermekorvos, háziorvos vagy házi gyermekorvos mellett dolgozó asszisztens, védőnő*  

Alulírott ………………………………………………….. (háziorvos vagy házi gyermekorvos/intézeti vezető védőnő*) 

igazolom, hogy a kérelmező, ………………………………………………….(név) az alkalmazásomban / a Szent Kristóf 

Újbudai Szakrendelő és Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. alkalmazásában* álló asszisztens/védőnő*.  

(*a megfelelő aláhúzandó)                                                                                                            …………………………………….. 

                                                                                                                                                   aláírás és pecsét 


