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KÉRELEM 
LAKOSSÁGI VÁRAKOZÁSI HOZZÁJÁRULÁS VONATKOZÁSÁBAN 

(egészségi állapota miatt otthonában rendszeres gondozásra szoruló, illetve rendszeres 
és orvos által igazolt járóbeteg szakellátás igénybevétele esetén) 

 
Kérelmező adatai: 

Kérelmező neve:  
Anyja neve:  
Születési helye, ideje:  
Kérelmező lakóhelye:  
Kérelmező személyazonosító igazolvány 
típusa/száma: 

 

Kérelemmel érintett jármű forgalmi rendszáma:  
Járműgyártmánya és típusa:  
Jármű gyártási éve:  
Jármű össztömege:  
Jármű műszaki érvényességének vége:  

 
Nem saját jogú kedvezmény esetén a hozzátartozó adatai: 

Neve: 
 

 

Anyja neve: 
 

 

Születési helye, ideje: 
 

 

Személyazonosító igazolvány száma: 
 

 

Állandó bejelentett lakóhelye: 
 

 

 
Fent nevezett kérelmező a nem saját jogú kedvezmény igénylése esetén büntetőjogi 
felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kedvezményes várakozásra jogosultak 
körének bővítéséről szóló a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
27/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendeletben meghatározottaknak szerint a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései (2013. évi V. törvény 
8:1. §) szerint hozzátartozójának minősülök azon személynek aki orvos által igazolt 
egészségi állapota miatt otthonában rendszeres gondozásra szorul, illetve rendszeres és 
orvos által igazolt járóbeteg szakellátást vesz igénybe. 
 
Budapest, 2023. ……………… 
 
       ………………………………………………. 
        kérelmező aláírása 
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ORVOS NYILATKOZATA 

Orvos adatai: 
Neve: 
 

 

Székhelye:  

 
Fent nevezett Orvos büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a 
kedvezményes várakozásra jogosultak körének bővítéséről szóló a Budapest Józsefvárosi 
Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendeletben 
meghatározottaknak szerint a jelen kérelemben a saját jogú kérelmezőként vagy 
hozzátartozóként feltüntetett személy, orvos által igazolt egészségi állapota miatt 
otthonában rendszeres gondozásra szorul, illetve rendszeres és orvos által igazolt 
járóbeteg szakellátást vesz igénybe. 
 
Budapest, 2023. ……………… 
 
       ………………………………………………. 
            Orvos aláírása és 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 teljes körűen megismertem és 
aláírásommal igazolom, hogy az abban foglaltakat elfogadom. 


