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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 gyártmánya:  

Gépjármű típusa: 
 

 

Gépjármű gyártási éve:  

Műszaki érvényessége: 
 

 

Forgalmi engedély száma: 
 

 

Legnagyobb megengedett össztömege: 
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A kérelem benyújtásának ideje:……………………………………………………………………. 
 

Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat 
 
Alulírott,………………………………………………………………………(név)……………………………………
…………………………………………………………………………………….(cím) a jelen 
nyilatkozat(továbbiakban:Nyilatkozat) aláírásával hozzájárulásomat adom ahhoz, 
hogy a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt Parkolási igazgatósága 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 
Józsefváros közigazgatási területén a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-
testületének 27/2022. (IX. 22.) számú a kedvezményes várakozásra jogosultak 
körének bővítéséről szóló önkormányzati rendeletében meghatározott célokból 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 gépjármű nyilvántartásból adatot igényeljen, 
valamint az említett nyilvántartásokat és a kiadott hozzájárulások nyilvántartását, és 
adataimat kezelje. 
 
Jelen nyilatkozatot a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt adatvédlmi szabályzatának 
elolvasását és elfogadását követően, a hozzájárulás kiadása érdekében a Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ Zrt részére bocsátottam ki. 
 
Budapest, 2023. ……………… 
 
 
 
       ………………………………………………. 
        kérelmező aláírása 
 
 
Tisztelt Háziorvos, Gyermekorvos, Asszisztens, Szakápoló Védőnő, Házi-gondozó!  
Az egészségügyi várakozási hozzájárulás az Önkormányzat közigazgatási területén lévő 
közúti várakozóhelyeken időkorlátozás nélküli várakozásra jogosít. A parkolás során a  
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2022. (IX. 22.) számú 
a kedvezményes várakozásra jogosultak körének bővítéséről szóló önkormányzati 
rendelete szerint biztosított várakozási jogosultság igazolása a parkolás jogosultja 
részéről nem igényli kártya, vagy matrica szélvédő mögé történő kihelyezését.  
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A parkolási jogosultság elektronikus nyilvántartásban kerül tárolásra és parkolás 
esetén ellenőrzésre.  
 
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 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) pontjában 
foglaltakon túlmenően a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 
által kiállított igazolás. 
 
A jogosultságot megállapító személy aláírását az alábbiakban a megfelelő résznél 
szíveskedjen feltüntetni: 
 
 
…………………………………………………………… 
Józsefvárosi Szent Kozma Eü. Központ 
Főigazgató 
 
…………………………………………………………… 
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében 
 
………………………………………………………….. 
JSZSZGYK Intézményvezető 
 
 
………………………………………………………….. 
Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat valamely intézményével  
szerződésben álló Eü. dolgozó 
Ebben az esetben a költségtérités összege 4000.-Ft 
mely összeg az eljárás megkezdését követően vissza nem igényelhető.  
 


