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KÉRELEM 

EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI HOZZÁJÁRULÁS VONATKOZÁSÁBAN 
 

Kérelmező adatai: 
Kérelmező orvos, asszisztens, védőnő, 
házi gondozó neve: 
 

 

Anyja neve 
 

 

Születési helye, ideje: 
 

 

Kérelmező személyazonosító igazolvány 
típusa/száma: 
 

 

Egészségügyi/gondozó szolgálati 
intézmény neve 
 

 

Egészségügyi/gondozó szolgálati 
intézmény címe: 
 

 

Egészségügyi/gondozó szolgálati 
intézmény elérhetősége: 
 

 

 
Gépjármű adatai: 

Gépjármű rendszáma: 
 

 

Gépjármű típusa: 
 

 

Műszaki érvényessége: 
 

 

Forgalmi engedély száma: 
 

 

Legnagyobb megengedett össztömege: 
 

 

Környezetvédelmi besorolása: 
 

 

 
Igazolom, hogy a kérelmező az egészségügyi várakozási hozzájárulás igénylésére 
jogosult. 
 
A kérelem benyújtásának ideje:……………………………………………………………………. 
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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 teljes körűen megismertem és 
aláírásommal igazolom, hogy az abban foglaltakat elfogadom. 
 
 
Budapest, ………..……………… 
 
 
 
       ………………………………………………. 
        kérelmező aláírása 
 
 
Tisztelt Háziorvos, Gyermekorvos, Asszisztens, Védőnő, Házi-gondozó!  
 
Az egészségügyi várakozási hozzájárulás az Önkormányzat közigazgatási területén lévő közúti 
várakozóhelyeken időkorlátozás nélküli várakozásra jogosít. A parkolás során a 26/2010. 
(VI.18)rendelet szerint biztosított várakozási jogosultság igazolása a parkolás jogosultja 
részéről nem igényli kártya, vagy matrica szélvédő mögé történő kihelyezését.  
A parkolási jogosultság elektronikus nyilvántartásban kerül tárolásra és parkolás esetén 
ellenőrzésre.  
Az egészségügyi várakozási hozzájárulási kérelem elbírálásának és nyilvántartásának 
költségtérítése 3000 Ft, mely összeg az eljárás megkezdését követően vissza nem igényelhető.  
 
A Budapest Főváros Közgyűlésének 30/2010. (VI.4.) számú rendeletének 12. § (1) 
bekezdésében foglaltakon túlmenően egészségügyi várakozási hozzájárulás - kérelemre - az 
önkormányzattal vagy az önkormányzat valamely intézményével szerződéses viszonyban az 
adott területen a szociális utcai gondozási tevékenységet, illetve házi-, utcai- és 
családgondozási tevékenységet kiegészítő szolgáltatást nyújtó személynek adható, az általa 
megjelölt egy darab személygépkocsira, továbbá a területi kötelezettséget vállaló utcai 
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szakápolási szolgálatok, illetve azt támogató szolgáltatásokat ellátó szervezetek által 
megjelölt, az ellátást végző személygépkocsikra.  
Az egészségügyi várakozási hozzájárulás kiadásának feltétele a Budapest Főváros 
Közgyűlésének 30/2010. (VI.4.) számú rendeletének 12. § (2) bekezdés a) és b) pontjában 
foglaltakon túlmenően a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ által 
kiállított igazolás. 
 
 
…………………………………………………………… 
Józsefvárosi Szent Kozma Eü. Központ 
Főigazgató 
 
 
………………………………………………………….. 
JSZSZGYK Intézményvezető 
 
 
 
………………………………………………………….. 
Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat valamely intézményével  
szerződésben álló Eü. dolgozó 


