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KÉRELEM 
LAKOSSÁGI VÁRAKOZÁSI HOZZÁJÁRULÁS VONATKOZÁSÁBAN  

a 27/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (13) bekezdésében szereplő jogosultak 
részére 

 
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:  
Jármű műszaki érvényességének vége:  

 
Fent nevezett kérelmező jelen kérelem benyújtásával kérem a lakossági várakozási 
hozzájárulás kibocsátását a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
27/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 3. § (13) 
bekezdésében meghatározottak szerint a Rendelet 3. § (4) bekezdés a) pont ab) alpontjában 
meghatározott összegű éves díjon lakossági várakozási hozzájárulás kibocsátását, 4.000 forint 
költségtérítés megfizetése mellett. 
Kérjük, hogy az alábbiakban az a); b); c) lehetőségek bekarikázásával szíveskedjen 
megjelölni az alábbiakban a kérelemmel érintett gépjárművet: 
 
a) az önkormányzat, Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal, az 
önkormányzat fenntartásában működő intézmény, az önkormányzat 100%-os tulajdonában 
álló gazdasági társaság és ezek vezetői által meghatározott alkalmazottainak üzemeltetésében 
vagy használatában lévő gépjárműre;  
/Abban az esetben, ha a forgalmi engedélyben nem a kérelmező szerepel/ a jelen kérelemhez 
csatolom a fent hivatkozott forgalmi rendszámú gépjármű használatáról szóló nyilatkozatot. 
b) a képviselő-testület illetékes bizottságának javaslatára a kerületi székhelyű. Józsefváros 
lakosai számára közfeladatot ellátó nonprofit és egyházi szervezetek tulajdonában vagy 
üzemeltetésében lévő gépjárművekre, vagy a szervezet vezető tisztségviselője által javasolt 
tag, a szervezetnél jogviszonyban lévő személy tulajdonában vagy üzemeltetésében lévő 
gépjárműre;  
c) a rendőrség tulajdonában vagy üzemeltetésében lévő gépjármű, vagy parancsnoki 
támogató javaslat esetén a rendőrségnél szolgálati jogviszonyban lévő személy tulajdonában 
vagy üzemeltetésében lévő gépjárműre. 
 
Budapest, 2023. ……………… 
 
       ………………………………………………. 
        alkalmazott aláírása 
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Munkáltató adatai: 
 
Munkáltató neve: 

 

 
Képviselő neve: 

 

Képviselő elérhetősége:  
 
Munkáltató székhelye/telephelye: 

 

Cégjegyzékszáma: 
 

 

Adóigazgatási száma:  

Nyilvántartási száma:  

 
Fent nevezett munkáltató jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok, hogy az 
alkalmazásomban álló személy üzemeltetésében/ használatában lévő gépjárműre várakozási 
engedélyt igényeljen. 
 
Budapest, 2023. ……………… 
 
       ………………………………………………. 
          munkáltató aláírása/pecsétje 
 

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. 
 


