
Ikt.sz.:  
Ea.:   

Tárgy: Kérelem gyermekszállítási   

várakozási hozzájárulás kiadásához.  

Hiv.sz.:  

K  É R E L E M Gyermekszállítási várakozási hozzájárulás 

kiadásához1  
(Bölcsődébe, óvodába járó, valamint általános iskola 1-5. évfolyamán 

tanuló gyermekek XIV. kerületi lakcímmel rendelkező szülei vagy 
törvényes képviselői számára.)  

Kérelmező adatai:  

Kérelmező neve:    

Kérelmező lakáscíme:    

Gyermek neve:    

Születési helye, ideje:    

Édesanyja neve:    

Iskola/óvoda/bölcsőde 

neve:  
Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola 

Gyermek 

csoportja/osztálya  
  

Intézmény címe: 

(telephely) 
1144 Budapest Kántorné sétány 7 

Intézmény igazolása:2    

Gépjármű adatai: 

Gépjármű rendszáma:    

Gépjármű típusa:    

Műszaki érvényessége:    

Forgalmi engedély száma:    

Környezetvédelmi besorolása:    

   

Budapest, 201…………………       ………………………………….    

            kérelmező aláírása  

                                                        
1 Az engedély jogosultja a gyermeket szállító szülő által megadott rendszámú gépkocsi. 2   

Intézmény vezető aláírása, intézményi bélyegzőlenyomata  



  
A gyermekszállítási várakozási hozzájárulás az Intézmény főbejárata előtti utca az ezzel közvetlenül 

párhuzamos utcákban és az arra merőleges két legközelebbi utcákban, vagy az épület előtti tér és térrel 

érintkező utcákban az intézmény épületének főbejáratától 150 méteren belül történő, díjfizetés nélküli 

várakozásra jogosít reggel 08:00 – 08:30 és délután 13:00 – 17:00 közötti időben 20 perc időtartamra.  
  

NYILATKOZAT  

  

Aluírott,.........................................................................................................................(név)………………………  
  

………………………………………………………………………… (cím) a jelen nyilatkozat (továbbiak- 
ban: Nyilatkozat) aláírásával hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a Zuglói Közbiztonsági non-
profit Kft. a várakozási hozzájárulás (továbbiakban: Hozzájárulás) kiadása iránti kérelemben, 
illetve a csatolt iratokban (továbbiakban: Kérelem) megadott személyes adataimat, valamint 
a kedvezményezett jármű adatait (a továbbiakban együtt: Adatok) mint Adatkezelő a 
26/2017. (VI. 26.) önkormányzati rendeletben meghatározott célokból (teljes terjedelmében 
olvasható: www.zugloiparkolas.hu) és módon a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek 
megfelelően kezelje.   
   
Hozzájárulok, hogy a kérelemben közölt személyes adataim ellenőrzése és a várakozási 
hozzájárulásra való jogosultság feltételeinek megállapítása céljából, a kiadásra jogosult 
szervezet, a Belügyminisztérium személyi adat- és lakcímnyilvántartásból, valamint a 
gépjárműadó nyilvántartásból adatot igényeljen, valamint az említett nyilvántartásokat és a 
kiadott hozzájárulások nyilvántartását, és adataimat kezelje.    
   
Hozzájárulok továbbá, hogy a Hozzájárulásra való jogosultság megállapítása céljából a Zuglói 
Közbiztonsági non-profit Kft. a Kérelemben megjelölt gépjármű rendszámát a Budapest 
Főváros XIV. Kerület Zugló Polgármesteri Hivatal Adó Osztályának (továbbiakban: 
Adóhatóság) továbbítsa, és az Adóhatóságtól az általa vezetett nyilvántartásból adatot 
igényeljen arra vonatkozóan, hogy rendelkezem-e adó-tartozással.   
  

Jelen Nyilatkozatot a Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. Adatvédelmi Tájékoztatójának 
elolvasását és elfogadását követően, a Hozzájárulás kiadása érdekében a Zuglói Közbiztonsági 
non-profit Kft. részére bocsátottam ki.   
   

B u d a p e s t, 2017 …………………….…  

    
…………………………………  

kérelmező aláírása   

Tisztelt Ügyfelünk!  

  
Amennyiben Ön nem járul hozzá ahhoz, hogy a kérelemben megjelölt gépjármű rendszámát a 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Polgármesteri Hivatal Adóosztályának továbbítsuk, illetőleg 

Ön 2017. január 01-nap előtt még nem rendelkezett Budapest Zuglóban bejelentett lakáscímmel, 

akkor a kérelem kiadásához a nullás gépjárműadó igazolást Önnek szükséges beszereznie és 

mellékelni a kérelem laphoz.  

  

Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft.  

http://www.zugloiparkolas.hu/
http://www.zugloiparkolas.hu/

