
 

Tisztelt Ügyfelünk! 

A 2019-ben kiadott lakossági várakozási engedélyek 2020. április 30-ig érvényesek! 

 
A 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetben a 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 
(4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján Baranyi Krisztina polgármester az 1/2020. (III. 12.) 
számú önkormányzati határozatában a 2019. évben kiadott várakozási hozzájárulások - a nevelési, 
oktatási, intézményi időszakos várakozási hozzájárulás kivételével - érvényességi idejét 2020. április 
30. napjáig meghosszabbította.  
 

A koronavírus veszélyhelyzetre való tekintettel visszavonásig minden parkolási ügy 
intézhető elektronikusan. Kérjük a saját és mások egészségének védelme 
érdekében ezt vegyék igénybe!   
 
Amennyiben még nem igényelte meg a 2020. évi várakozási hozzájárulását, abban az esetben kérjük az 
online igénylés használatát. Amennyiben kérelmét már eljuttatta részünkre, levelünket kérjük tekintse 
tárgytalannak! 
 
Honlapunkon, a https://ugyintezes.ferencvarosiparkolas.hu/ linken a ’Várakozási engedély igénylése’ 
menüpontban, rövid regisztrációt követően, a nap 24 órájában elektronikusan igényelhető a 2020. 
évre érvényes lakossági várakozási hozzájárulás, amennyiben ferencvárosi állandó lakóhellyel 
rendelkezik és Ön az autó üzembentartója. 
 
A szükséges adatok megadását követően a költségtérítés megfizetésének módjáról az Ön által megadott 
e-mail címen tájékoztatjuk, továbbá elfogadott kérelem esetén a várakozási hozzájárulását szintén 
elektronikus úton juttatjuk el. 
 
A lakásonkénti második gépjárműre vonatkozó várakozási hozzájárulás – a veszélyhelyzeti 
óvintézkedésként – visszavonásig szintén igényelhető ugyanezen a felületen! 
A kérelem elbírálásának feltétele a 2.000, - Ft regisztrációs költség és a jogszabályban meghatározott 
éves díj megfizetése. Az éves díj mértékéről honlapunkon tájékozódhat: 
http://www.ferencvarosiparkolas.hu/letoltes/2020_varakozasi_eng/2020_tajekoztato.pdf . 
 
A munkáltatótól kizárólagos használatba kapott gépjárműre a lakossági várakozási hozzájárulási 
kérelmeiket – a veszélyhelyzeti óvintézkedésként – visszavonásig eljuttathatják ügyfélszolgálati 
irodánkba e-mailen keresztül az engedely@parkix.hu e-mail címre. 
Az igényléshez mellékelni kell a következőket: 
- lakossági várakozási hozzájárulás kérelem 
- adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat  
- személyazonosságot igazoló fényképes okmány mindkét oldala  
- lakcímkártya mindkét oldala  
- adóigazolvány  
- műszakilag érvényes forgalmi engedély mindkét oldala  
- munkáltatótól munkáltatói igazolás 
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- kizárólagos használatba kapott gépjárműről igazolás (nyomtatvány honlapunkról letölthető az alábbi 
linkről 
http://www.ferencvarosiparkolas.hu/letoltes/2020_varakozasi_eng/2020_munkaltatoi_igazolas.pdf)  
- aláírási címpéldány  
- cégkivonat   
- lízingelt gépjárművek esetén lízingszerződés  
- gépjárműadó befizetés igazolása 
 
A kérelem elbírálásának feltétele a 2.000, - Ft regisztrációs költség megfizetése, mely banki átutalással 
rendezhető. Bankszámlaszámunk: 10401196-00028992-00000004 A közlemény rovatban tüntesse fel: a 
befizető nevét, a gépjármű rendszámát, és a „várakozási hozzájárulás költségtérítés” megjegyzést. 
 
Cég nevére szóló számlaigényüket minden esetben kérjük előre jelezni! 
 
A hozzájárulásokat – valamennyi feltétel együttes fennállása és igazolása esetén – a kérelmező részére a 
kérelem benyújtástól számított 30 napon belül kell kiadni. Tájékoztatjuk, hogy várakozási hozzájárulás 
kizárólag abban az esetben adható ki, ha a vonatkozó jogszabályokban előírt feltételek maradéktalanul 
teljesülnek! A feltételekről részletesen tájékozódhatnak honlapunkon, a www.ferencvarosiparkolas.hu 
címen. 
 
Amennyiben további kérdése merülne fel, forduljon bizalommal telefonos ügyfélszolgálatunkhoz a 
(+36-1) 9 200 310-es telefonszámon, ahol munkatársaink hétköznapokon 8-20 óráig, készséggel állnak 
az Ön rendelkezésére! 
 
Szívélyes üdvözlettel, 
FEV IX. Zrt. Parkolási Igazgatóság 
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