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KÉRELEM 
LAKOSSÁGI VÁRAKOZÁSI HOZZÁJÁRULÁS VONATKOZÁSÁBAN 

 
 

Kérelmező adatai: 
Kérelmező neve:  
Anyja neve:  
Születési helye, ideje:  
Kérelmező lakóhelye:  
Kérelmező személyazonosító igazolvány 
típusa/száma: 

 

Kérelemmel érintett jármű forgalmi rendszáma:  
Jármű gyártmánya és típusa:  
Jármű gyártási éve:  
Jármű össztömege (F.1.)  
Jármű műszaki érvényességének vége:  
Kérelmező email címe:  
Gépjármű környezetvédelmi besorolása (V.9.)  

 
 
Fent nevezett kérelmező jelen dokumentum benyújtásával kérem a lakossági várakozási 
hozzájárulás kibocsátását.  
 
 
A jelen kérelemben megjelölt lakóhelyen első/második gépjárműként. 
Parkolási pótdíjhátralékom Budapesten: Van / Nincs  
Kérelmezett hozzájárulás első vagy második a lakásban: Első / Második  
Kizárólagos használatra kapott (céges) gépjármű: Igen / Nem 
A kérelemmel érintett lakóhelyre 2023.01.01. után került benyújtásra 
használatbavételi engedélyezési eljárás megindítására vonatkozó kérelem:Igen/Nem 
(Kérjük a megfelelő választ bekarikázni szíveskedjen) 

 
 
A kérelem előterjesztésével egyidejűleg, a hozzájáruláshoz való jogosultságot igazoló 
eredeti dokumentumokat bemutatni, vagy azok másolatát csatolni szíveskedjen: 
 
1  érvényes személyazonosságot igazoló okmányt és lakcímkártyát (mindkét oldalát)  
2  műszakilag érvényes forgalmi engedély mindkét oldalát  
3 szükség esetén meghatalmazást. (letölthető: http://jgk.hu/205-korzetek-
varakozasi-es-altalanos-parkolasi-informaciok menüpont alatt.) 
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Céges gépjárművek esetében:  
1  a munkáltatótól kizárólagos használatba kapott gépjármű esetén, ennek 
igazolását (letölthető: http://jgk.hu/205-korzetek-varakozasi-es-altalanos-parkolasi-
informaciok menüpont alatt)  
2  munkáltatói igazolás az ügyintézésre http://jgk.hu/205-korzetek-varakozasi-es-
altalanos-parkolasi-informaciok menüpont alatt,  
3  a cég cégkivonatát,  
4  a cég aláírási címpéldányát,  
5 Lízingelt gk. esetében a lízingszerződés bemutatását. 
 
Tájékoztatjuk, hogy a kiváltott lakossági várakozási hozzájárulás egész Józsefváros 
területén érvényes kivéve az ADATLAP-on felsorolt kivételeket. 
 
Kérelem benyújtásának ideje: 
 
Budapest, 2023. ……………… 
 
       ………………………………………………. 
        kérelmező aláírása 
 
 
 

T Á J É K O Z T A T Á S 
 
A JGK Zrt. adatvédelmi szabályzata a www.jgk.hu honlapon a közérdekű 
adatok/tevékenységre, működésre vonatkozó adatok menüpont alatt elérhető és letölthető 
pdf formátumban.  
A JGK Zrt. online ügyfélablak rendszerével kapcsolatos FELHASZNÁLÁSI ÉS ADATVÉDELMI 
TÁJÉKOZTATÓ a https://ugyfelablak.jgk.hu/login oldalon történő regisztrációt követően a 
felhasználási és adatvédelmi tájékoztató menüpont alatt elérhető és letölthető pdf 
formátumban.  
Az adatvédelmi szabályzat, továbbá az adatvédelmi és adatkezelési nyilatkozat személyes 
ügyintézés esetén ügyfélszolgálati irodánkban megtekinthető. Jelen kérelem benyújtását 
megelőzően a JGK Zrt. adatvédelmi szabályzata és az adatvédelmi, adatkezelési nyilatkozat 
tartalmát teljeskörűen megismertem és aláírásommal igazolom, hogy az abban foglaltakat 
elfogadom. 
 
 


