Belváros-Lipótváros
Közterület-felügyelet
1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 34.
Tel: 872-7593, Fax: 872-7688

K É R E L E M
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületében érvényes közterületi lakossági várakozási, illetve
lakossági behajtási-várakozási hozzájárulás matricájának kiállításáról

GÉPJÁRMŰRE VONATKOZÓ ADATOK (KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ):
Forgalmi rendszám:
Gépjármű gyártmánya:
Együttes tömeg: (forgalmi engedély F1 rovata):
Környezetvédelmi osztályba sorolás (forgalmi engedély V9 rovata):
Műszaki érvényesség vége:
KÉRELMEZŐ SZEMÉLYES ADATAI (KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ):
Név:
Állandó bejelentett lakcím:
Anyja neve:
Születési hely, idő:
KAPCSOLATTARTÁS CÉLJÁBÓL:
Telefonszám:
E-mail cím:

A HOZZÁJÁRULÁS JOGCÍMÉNEK MEGJELÖLÉSE:

KITÖLTÖTT KÉRELEM MELLÉ CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK:

SAJÁT GÉPJÁRMŰ ÜZEMBENTARTÓJA

 forgalmi engedély másolata (mindkét oldal);
 lakcímigazoló kártya vagy régi típusú személyi
igazolvány vonatkozó oldalainak másolata;
 aláírt nyilatkozat (a Kérelem hátoldalán található);
 parkolási pótdíjtartozás esetén a befizetésről szóló
igazolás (átutalás vagy a befizetett csekk másolata);
 az egy lakásra kiadott második gépjármű esetén a
költségtérítés befizetéséről szóló igazolás (átutalás
vagy a befizetett csekk másolata)

CÉGES GÉPJÁRMŰ KIZÁRÓLAGOS HASZNÁLÓJA
DIPLOMATA
EGYÉB (SZERVIZAUTÓ, LÍZINGELT, TARTÓSAN BÉRELT)

HÁNYADIK GÉPJÁRMŰ AZ ADOTT LAKCÍMEN
ELSŐ (EGYETLEN)
MÁSODIK

AMENNYIBEN A HOZZÁJÁRULÁST MÁSIK CÍMRE KÉRI POSTÁZNI:

céges gépjármű esetében a fentieken túl:
 munkáltatói igazolás, amely a gépjármű kizárólagos
használatáról szól;
 lízing vagy tartósbérlet igazolása (amennyiben nem
a munkáltató a gépjármű üzembentartója);
 aláírási címpéldány másolata (attól a személytől, aki
a munkáltatói igazolást aláírta);
 aláírási címpéldány másolata a lízingcégtől,
amennyiben nem a cég tulajdonában van az autó

NYILATKOZAT A KÉRELEM HÁTOLDALÁN TALÁLHATÓ 

Belváros-Lipótváros
Közterület-felügyelet
1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 34.
Tel: 872-7593, Fax: 872-7688

N Y I L A T K O Z A T
 Kérelmemet a többször módosított Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás
rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának
szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelete, illetve a szintén többször módosított
Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének
31/2008.(XI.19.) rendelete alapján nyújtom be.
 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 és pótdíjtartozásom.
 Tudomásul veszem, hogy a kérelem hiányos kitöltése, a kötelezően csatolandó mellékletek
elmulasztása, illetve a várakozási díj és pótdíjtartozás fennállása a hozzájárulás kiadását nem teszi
lehetővé.
 Vállalom, hogy a hozzájárulást igazoló matrica elvesztését, ellopását, megsemmisülését a
hozzájárulást kiadó szervnél (Belváros-Lipótváros Közterület-felügyelet Ügyfélszolgálati Irodájában)
5 munkanapon belül bejelentem és a hozzájárulás iránt ismételt kérelmet nyújtok be.
 Vállalom, amennyiben a hozzájárulással rendelkező járművemet az év közben elidegenítem
(eladom), azt a forgalomból kivonom, annak rendszámát lecserélem, vagy az állandó bejelentett
lakcímemet megváltoztatom, akkor a hozzájárulást igazoló matricát a hozzájárulást kiadó szervnek
(Belváros-Lipótváros Közterület-felügyelet Ügyfélszolgálati Irodájában) 5 munkanapon belül
visszaszolgáltatom.
 A hozzájárulást igazoló matricát, annak átvételekor a gépjármű első szélvédőjére, azt kívülről is jól
látható és ellenőrizhető helyre belülről kiragasztom!
 Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben feltüntetett adatok a
valóságnak megfelelnek.
 Tudomásul veszem, hogy a KÉRELEM-ben megadott Gépjárműre vonatkozó adatok, illetve a
Kérelmező személyes adatai résznél feltüntetett információk valóságtartalmát Belváros-Lipótváros
Közterület-felügyelet az állami központi nyilvántartásokból (a járműnyilvántartásból, illetve a személyi
adat- és lakcímnyilvántartásból) lekérdezheti.
 Hozzájárulok ahhoz, hogy a kérelemben megadott e-mail címre Belváros-Lipótváros Közterületfelügyelete, Belváros-Lipótváros Önkormányzata felhívást, megkeresést, illetve tájékoztatást küldjön.
 Hozzájárulok ahhoz, hogy Belváros-Lipótváros Közterület-felügyelete a kérelemben és annak
mellékleteiben szereplő adataimat az Adatkezelési Tájékoztatóban (www.blkf.hu) meghatározott
elvek szerint, a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

Budapest, 20…… év …………… hónap …… nap
…………………………………
aláírás
FELHÍVJUK FIGYELMÉT, HOGY AZ ENGEDÉLY NEM MENTESÍT A KRESZ SZABÁLYAINAK BETARTÁSA ALÓL!
A MATRICA KIZÁRÓLAG AZ ELSŐ SZÉLVÉDŐRE FELRAGASZTVA ÉRVÉNYES!
(AZ ELLENŐRZÉS MEGKÖNNYÍTÉSE ÉRDEKÉBEN KÉRJÜK, HOGY A SZÉLVÉDŐ MENETIRÁNY SZERINTI JOBB ALSÓ RÉSZÉRE, BELÜLRŐL
KIFELÉ JÓL LÁTHATÓ MÓDON KERÜLJÖN FELRAGASZTÁSRA.)

KÉRELEM A NYILATKOZAT HÁTOLDALÁN TALÁLHATÓ 

Belváros-Lipótváros
Közterület-felügyelet
1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 34.
Tel: 872-7593, Fax: 872-7688

MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS
A GÉPJÁRMŰ KIZÁRÓLAGOS HASZNÁLATBA ADÁSÁRÓL
(lakossági várakozási, várakozási-behajtási engedély esetén, a munkáltató és munkavállaló között létrejött
szerződés alapján)
Alulírott………………………..……………………………………………………………………. (Név)
mint a(z) ………………………………..……………………………………………… (Cégnév, cím)
képviseletében eljárva igazolom, hogy a ……………………… forgalmi rendszámú gépjárműnek
cégünk munkavállalója, ……………………………………………..…………… (Név) a kizárólagos
használója.
Az igazolás 20…… év …………… hónap …….. napjáig, vagy visszavonásig érvényes.

………………………………………… ……….
munkáltató (cégszerű aláírás)

………………………………………
gépjármű kizárólagos használója

NYILATKOZAT LÍZING / TARTÓS BÉRLET SZERZŐDÉSRŐL
(lakossági várakozási, várakozási-behajtási engedély esetén, kizárólag a munkáltató és munkavállaló
között)
Alulírottak büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a kérelmezett gépjárművet
lízing / tartós bérleti konstrukcióban üzemeltetjük.

………………………………………… ……….
munkáltató (cégszerű aláírás)

………………………………………
lízing / bérbeadó (cégszerű aláírás)

