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Budapest Józsefváľosi Onkoľmá nyzat
Képvĺselő.testület e számára

Előteľjesztő: Dr. Kocsís Múté polgáľmesteľ

A képviselő-testiileti tilés időpontj a:20|1. november 3. . sz. napiľend

Táľgy: Javaslat a Jőzsefválľos Káľtyáľól szóló rendelet elfogadására

A napirendet 11yĺklzart ülésen kell tárgya|ní, a hatttrozat/renđelet elfogadásához
egyszeľtí/qigĺqí!ę!! szavazafrobbség sztikséges
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Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság véleményezi tr ,/

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi tr

Hatáĺ ozati j av as|at a bizottság szźtmár a:

A Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottsáý Humánszolgźitatźsi Bizottságjavasolja a Képviselő-
testtiletnek az e|őteriesztés megtárgy a|ásźú.

Tĺsztelt Képviselő-testiilet!

A Józsefuráĺosi onkormźnyzat Képviselő-testiilete 6|120|1. (II.03.) számű hatźrozatźtban
felkérte a polgáľmestert, hogy dolgozza ki a Józsefuáľos Kĺáĺtya koncepcióját. A Józsefuáľos
Kartyakoncepcióját a Képvisęlő-testĹilet 25Il20|1. (VI. 02.) száműhatérozattal elfogadta, és

egyúttal döntĺitt anól, hogy 2012 januźlÍJától tartós, önként vá|Ia\t feladatként bevezeti a
Józsefuaros Klírtyát. Fedezetét a2011. évre vonatkozóan 2 millió forintban,20|2. évre2-5
millió foľintban hattrozta meg. A hatfuozat 7. pontjában felkéľtę a polgrĺľmesteľt a Kártya
szab áIy zatźnak kido l go zás ara é s előterj e sztéséľe.
A Józsefuaľos Káľrya műkĺjdése aza|ábbiakban keriil bemutatásľa:

A káľtya ĺgénylése:
A Józsefuĺáľos Káľtya igényléséľe személyesen az ugyfé|szo|gá|aton és az ideiglenes
káľtyaigénylő pontokon van lehetőség. (Ideiglenes kártyaigénylő pontot alakítunk ki: a
Keszty(igyár Kĺizösségi Házban, valamint az önkoľmányzati fenntartású közoktatási,
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egészségügyi és szociális iĺtézményekben.) A káĺtya' az erre a céka rendszeresített
nyomtatott kártyaigénylő lap (Az A|taIanos Szerződési Feltételek męllék|ete, 2. számil
melléklet) kitöltésével és aláírásával igényelhető. A kĺíľtyát postán vagy kézbesítőn keresztĹil
juttaduk eI az igénylőnek.

A kártya elektronikusan is igényelhető a wwwjozsefuaľos.hu/jozsefuaroskartya oldalon
keľęsztiil az online kaľtyaigényló aďatIap kitĺĺltésével. Az elektľonikus igénylés esetén a
Kártya az ígéĺy|ő lapon megadott címĺe keriil kézbesítésre akfutyabiĺtokos részére. A kártya
igénylése kezdetben - néhány hónapig vagy bizonyos kártya đarabszámig - ingyenes. A
kártyadfitől minden évben a Képviselő-testÍilet dönt a költségvetési ľęndelet keľetében.

A kártya hasznáůatátnak szabályai és érvényessége:
AkártyahasznáIatának teljes köni szabáIyaít az Altalanos Szerződési Feltételek (A9ZF _ 2.

szźtmí melléklet) rogzítik. A névre szóló és át nem nńazhatőktntyal<lvá|tására a 18 éven
felüli, VIII. kerületi á||aĺdő lakóhellyel ľendelkező polgĺírok, az onkormányzat
fenntartásában lévő intézmények dolgozói, az onkoľmźnyzat tulajdonában |évő gazđasági
taĺsaságok dolgozói és a Józsefuárosi onkormányzat Po|gźrmesteľi Hivata|źnak dolgozói
jogosultak. A kártya 1 évig éľvényes, amit a|ejárat előtt legfeljebb egy hónappal meg lehet
hosszabbítani akárÍyadfi kifizetésével, melynek meglétét akártyćraragasztotr' matrica jelez.
A káľtya a regiszttáit elfogadóhelyeken kedvezmény igénybevételére jogosít, ami a kártya
felmutatásával vęhető igénybe.

Akártya típusa:
Egyedi józsefuĺĺrosi aľculatu, bankkáľtya méľętű plasztikkáĄa. Akźrtyánláthatő Józsefuaľos
címeľe. Az érvényességet matrica je|zi (év'hó).
A káľtya egyedi azonosítóvalrendelkezik, feltiletén a kĺíľtyabirtokos neve olvasható.

A káľtya szo|gá|tatálstaľtalma :

Az Önkormányzat és a Józsefuarosban üzlethelyiséggel rendelkező kereskedelmi és

szo|gá|tatő egységek által kdtött megállapodás a|Ąan a kereskedelmi egységek az általuk
fotga|mazott áruk vagy nyújtott szolgáltatások źlraibő| a szerződéstikben vá||a|t %-os mértélł:tĺ

kedvezményt nyujtanak aKártyával ľendelkező személyek részére (hozzávetőleg 50 keľületi
elfo gadóhellyel indulh at a kárty arendszeľ).
Előzetes egyeztetések a|apjáĺ az önkormźnyzatí fenĺrtaľtású íntézmények is csatlakoznak a
káľtyaľendszerhez. Az általuk nýjtott szolgáltatások aÍábőlr adott kedvezmény révén
lehetőség van a keľĹileti polgáľok előnyben ľészesítésére, tálmogatź.sćra. A kedvezmény
mértékének megállapításźná| önkoľmányzati fenntaľtásri intézmények esetén figyelembe kell
venni, hogy a szolgá|tatők gazďasági egyensúlya ne sérüljĺin.

A káľtyarendszer műktidtetése :
A Józsefuiĺľos Káľtya programot a Józsefuáľosi Önkoľmĺínyzat (továbbiakban:
onkoľmanyzat) mfüödteti. Az Önkoľmrĺnyzat feladatai többek közĺjtt: a Kártya
ügyfélszolgálat (okmányiľoda) mfüödtetése, kapcsolattartás az e|fogađóhelyekkel, újabb
szo|gźitatők bevonása, furlevelek összeál|itása, a kartyabiľtokosok és az elfogadóhelyek
folyamatos tźljékoztatása, az elszámolások kezelése, iktatása, a
www.iozsefuaľos.hďjozsefuaroskartya honlap folyamatos feltöltése az aktuális adatokkal,
elfogadóhelyi katalógus előállítása, gonđozźsa és a ľek]amációk kezelése.



Az alaprendszer kialakítása egyszeń beruhźnást igényel. A ktrtyarcndszer műkc;dtetésének

folyamatos költségeit részbęn fedezi akźrtyahasznáIat jogáért, akźrtyabirtokosok áIta| ťlzetett
kaľtyadíj. A kĺáĺtyadíj az Önkoľm źnyzatbevétele.

Az elfogadó helyekľe vonatkozó szabályok:
Elfogadó paľtneľ lehet az onkormányzat kozigazgatási területén székhellyel, telephellyel
rendelkező, vagy szoIgáItatást nyujtó vállalkozás, intézmény. Ehhez szfüséges a
wwwjozsefuaĺos.hu/jozsefuaľoskartya weboldalon talá|hatő Regisztrációs Urlap kit<jltése és

cégszeru a|áításźtva|' valamint a|áirásí címpéldrány (egyéni vá|Ialkoző esetén váIIaLkozőí
ígazo|vźny) másolatának az onkoľmanyzat részére postai úton történó megkiildése vagy
személyes átađása.

A szerzőďés akkor válik érvényessé, amikoľ a Regisztrációs Úrlapot (Józsefuaĺos
Kźrtyaszabá|yzatmelléklete, 3. számumelléklet) az onkormźnyzatvisszaigazolja.

Adatvédelmi szabályozás:
A káľtyan tarolható adatok és a káĺtyak fę|haszná|ttsa által hozzźférheto adatok ktire nagyon
széleskĺjní \ehet, ezért az adott a|ka\mazási teriilet fiiggvényében egy vagy tĺibb titok- és

adatvédelemi követelményt tarta\maző jogszabáIy ismerete, illetve betaľtása szĹikséges. A
megvalósítandó funkciótól fiiggően, akár egy kártyán is külĺjnféle specifikációknak kell
megfelelni. A kártyákkal szemben támasńott biztonsági követelmények szempontjából
következő jogszabáLyok ľendelkezései irĺĺnymutatóak: 1992, évi LXIII. tv. a személyes adatok
védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságárő| (továbbiakban: Avťv.), |995. évi CXx.
t<irvény a kutatás és a közvetlen üzletszerués cé|ját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről'
1992. évi LXu. tv. a polgiĺľok szeméIyí adatainak és lakcímének nyilvantaľtásźrőI, a
2331200|. (XII.10) koľmányrendelet a közszolgálati jogviszonnyal összefüggő adatkezelésľe
é s a kö zs zo lgáLati nyilvántaľtásľa vonatk o ző szab á|yokľól.

Az adatok kezelésért az adatkęzelő a felelős. Az Avtv. érte|mező ľendelkezéseinek 8. pontja

szerint adatkeze|onek minősül az atermészetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel
nem rendeLkező szervezet, akj vagy amely az ađatok kezelésének célját meghatározza, az
adatkezelésľe (beleéľtve a felhaszná|t eszkon) vonatkozó dĺjntéseket meghozza és végrehajtja,
vagy az źiÍala megbízott adatfeldolgozőva| végľehajtatja. Ađatfeldolgozónak minőstil a 16.

pont értelmében az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szewezet, aki vagy amely az adatkeze|ő megbízásából - beleéľtve a jogszabá|y

ľendelkezése alapjan töľténő megbízźst is - személyes adatok feldolgozásátvégzi.

Az Avťv. 28 $ (1) bekezdése rendelkezik a személyes adatokat kezelo bejelentési
kĺjtelezettségéről. Az aďatkezelési tevékenység megkezdése előtt az ađatkezelőnek be kell
jelenteni tevékenységét az adatvédelmi biaosnak, nyilvántartásba vétel végett. Az
Adatvédelmi Nyilvríntaĺtás cé|ja' hogy segítségével a polgárok tájékozódhassanak a róluk
sző|ő személyes adat nyilvĺĺntanások taľtalmaról.

2012.januáľjáig az z|álbbi feladatokat kell elvégezni:
A Képviselő-testiilet 25|l20I1. (VI. 0f .) számiĺhatźtrozatźĺban felkéľte aYźrosgazdálkodási és

Pérungyi Bizottságot, hogy 2011. második felévében folytassa le a Józsefuaros Kártyával
kapcsolatos beszerzési eljarást. Ennek javasolt időpontja a határidők míatt 2011. novembeľ
hónapja.



Szĺikséges továbbá a program propagáIása a józsefuaľosi üzlethelyiséggel ľendelkező
vállalkozók, kereskedők, valamint a keľĹiletünkben lévő kulturális intézmények felé.
Javasoljuk a lęvélben való megkeresést, mint leghatékonyabb eszkozt.

Meg kell hatźnozru aZ ađmirusztráciőt, adatbázis kezelést végzó szewezeti egységen
(okmanyiľoda és ÜgyfelszolgáIati Ügyosztály) belüli feladatmegosztást, az Elfogadó
partnerek visszaigazolásának belső szabtt|yaít. Gondoskodni kell a többletfeladatok
ellátásanak személyi feltételeiľől.

Le kell gyártan a Kźrtya igénylőlapokat, az átmeneti Kártyaigénylő-dobozokat, és az
elfogadóhely matľicákat.Eztárgya lehet a plaszti|<kártyák gyártása és megszemélyesítéstikkel
kapcsolatos beszerzési elj áľásnak is.
A wwwjozsefuaľos.hďjozsefuaroskaľtya webhely infoľmatikai feltoltése a Józsefuáros
Kárty źx a| kapcsolato s anyagokkal.

Az idei év költségei nem lépik tul a 25Il20|1' (VI. 02.) szźrrń határozattal elfogadott
kclltségeket. A jövő évi költségek nagyban fuggnek a tĺjbbletfeladatok ellátásából adódó
esetleges személyi kiadásoktól. Fenti hatátozat értelmében 20I2-ben legfeljebb 5 millió forint
fordÍtható a Jőzsefvátros Kártya progralnÍa' ha a költségek tullépnék, úgy előterjesztést kell
készíteni 201'l. decemberéig.

A fent leírtakat figyelembe véve javaslom a mellékelt rendelet elfogadását.
Kéľem az a|á.}bi határ ozati j avaslat elfo gadását.

H,ł.rÁnoz,łTI JAvAsLAT
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja ahatźrozatmellékletét képezó Általános Szerződési Feltételeket és a Józsefuáros
Kártyaszabá|yzatot.

2. fe|kérí a jegyzót, hogy gondoskodjon a többletfeladatok ellátásának személyi feltételeiről.

3. felhatalmazza a polgiíľmestert a mellékletben szeľeplő Áltatános Szerződési Feltételek
alźittsźra.

Felelős: 1 és 3. pont esetében: polgármesteľ
2. poĺt esetében: jegyző

Hataľidő: 1. pont esetében: 201I. novembeľ 3.

2. pont esetében: 20Il. december 5.

3. pont esetében: 20II. november 18.

A diintés végľehajtását végző szewezeti egység:
Ugyosztály, Polgáľmesteľĺ Kabĺnet

Budapest, 20II. oktőbet 24.

J egy zői Kabin et, Humánszolgáitatási

Tc}rvénvesséei el

Á/Á
dr.Mészír Erika
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1. számú melléklet

Budapest Főváros YIII. Keľület Józsefváľosĺ onkormányzatKépviselő.testületének
..12011.(.... .....) iinkoľmányzati ľendelete

a Józsefváros Káľtváról

Budapest Fővĺĺros VIII. Kerület Józsefuaľosi tnkotmányzat Képviselő-testĺilete a helyi
önkoľmanyzatok,łőI szőIő 1990. évi LXV. t<iľvény 16. $ (l) bekezdésében, a
szabá|ysértésekľől sző|ő L999. évi LXIX. törvény 1. $ (1) bekezdésében kapott fe|hataImazás
a|apjén, az Alkotmźny 44lA $ (2) bekezdésében meghatźĺrozott feladatkĺjrében e|jáĺva a
következőket ľendeli el:

Általános ľendelkezések

1.S

E rendelet céIja a telepiilésfejlesztés és a foglalkoztatźs megoldásának, a k<ĺzművelődés és a

művészęti tevékenységtámogatásrának cinkoľmrányzatl'feIadatával összefüggésben a Budapest
Főváľos VIII. Kerület Józsefuiáľosi onkormanyzat (tovtĺbbiakban: onkormĺínyzat) źita|

bevezetett, az onkormźnyzat illetékességi teľĹiletén áru kedvezményes vásáĺIásźlra vagy
szoIgźitatás kedvezményes igénybevételére feljogosító Józsefuáĺos Káľtya (továbbiakban:

Kártya) rendszer mfüĺiđési feltételeinek és igénybevételi rendjének megáL|apitása a

józsefuaľosi fogyasztók és üzletek, egyéb szo|gá|tatőhelyek támogatása érdekében.

2.$

E rendelet alka|mazásźlbarl

a) knrtyabirtokos: azaszemély, aki akártyaďíj megfizetésével vagy egyéb érvényes jogcímen

birtokába került, saját nevére szóló érvényes Kártyával rendelkezik,
b) elfugadó partner: az onkormźnyzat azoĺpartnere, aki/ame|y aKźlrtyára kedvezmény(eke)t
biztosít és az onkormányzattal jelen rendeletben foglaltak szerinti szerződést kĺit,
c) regisztráció: az elfogadó paľtner által küldĺitt regisztrációs űrlap onkormĺányzat á|ta|i

visszaigazolás útj ĺĺn megvalósu|ő szerzodésktités,
ď) etfogadóhely: azelfogadó paľtneľ regisztľációj a a|apjźnaz onkormźnyzat által megjelölt, a

Józsefuaľos Káľtyát elfogadni jogosult és kĺjteles hely (keľeskedelmi, szo|gźůtatő egység),

e) regisztrólt kedvezmény: az elfogadó paľtner áIta| _ az elfogadóhely regisztráciőja
alkalmával, jelen ľendelet alapjan _ váL|a\t kedvezmény, amelyet az érvényes Kárýával
ľendelkező és ań' felmutató káľtyabirtokosok részére az źru vásaľlása vagy a szo|gá|tatás

igénybevétele alkalmával aterméWszolgáItatźts a\apáráből biĺosítani kell.



Részletes ľendelkezések

3.$

(1) A Ktĺrtya a ,,Józsefuáĺos Káľťya,, felitattal és az onkormanyzat címeľével e||átoÍt, az
onkormányzatáIta|kiadottnévreszőtőkártya.
(2) A Káttya kiváltásara jogosult az a 18 életévét betöltött, természetes személy, aki Budapest
Fővaľos VIII. kerületében áI|andő lakóhellyel renđelkezik vagy az onkotmźnyzat
fenntaľtásában lévő íntézméĺy dolgozőjavagy az onkoľmanyzatbilajďonában |évő gazdasági
taĺsaság đolgozőjavagy azonkormányzatPo|gźrmesteri Hivatalanak do|gozőja.
(3) 

^z 
onkoľmanyzat á|ta| kibocsátott Kźrtya tulajdonjoga az onkormźnyzatot illeti meg. A

kártyabirtokosakátyahasznáIat jogátvá|tjameg.
(4) A Káĺtyakizźĺto|ag a kártyabinokos ľészére biztosí$a a kedvezmény igénybevételét.

A Káľtya igénylése és kĺadása

4.S

(1) A Kártyát személyesen a Józsefuaľos Polgiĺľmesteľi Hivatala okmanyiroda és
Ügyfélszolgá|ati Ügyosxályén vagy elektronikusan a wwwjozsefuaľos.hďjozsefraroskaĺtya
oldalon keresztĹil az onlinę kĺíľtyaigénylő lap kitoltésével lehet igényelni.
(2) 

^z 
igénylő az onkormźnyzat által meghatźrozot1kártyaďíjat köteles fizetni. Akartyadíj

tisszegét a mindenkoľi önkormányzati költségvetésről szóló ľende|et hatáľozza meg.
(3) A kártyađíj 50 %-át kell megfizetnie annak a személynek, aki a reá fuźnyadó öregségi
nyugdíj korhatárt betöltötte.
() Az onkoľmányzat az igénylőlap beérkezésétóI szźmított 30 napon beliil a Kártyfi elkészíti
és a kártyabirtokos részéte továbbítja.
(5) Az igénylő - eÍTe vonatkozó íľásbeli nyíLatkozatrának (igénylőlap) a|áírtsa esetén -
tudomásul veszi, és hozzájźrul, hogy az onkoľmányzat szeméIyazonosító adatairőI
nyilvĺĺntaľtást vezessen. A nyilvántaľtásban vezetett adatok más célľa nem használhatók fel.
A nyilvánt artás tartalmazza:

a) j o go sult tęľmé szete s szemé|y azono sító adatait,
b) aKáríya érvényességének kezdo és befejező időpontját,
c) a Káľtya sorszámát.

(6) Az igénylő az igény|őlap, mint íľásbeli jognyilatkozat aláírásával kijelentí, hogy az
ügyfélszolgálaton és a wwwjozsefuaľos.hu/jozsefuaľoskaľtya webcímen ta|źl|hatő Altalános
Szęľződési Fęltétęleket áttanulmányozta, és azoktarta|mátkotę|ęzően elfogadja.
(7) 

^káĺtya 
igénylése során az onkormźnyzatjogosult ellenőrizni, hogy az igénylő megfelel

a jelen ľęndelet 3. $ (2) bekezdésében foglalt feltételeknek.

A Kártya éľvényessége

s.s

(1) A Kártya a kiállítás hónapjától 1 évig érvényes.
(f) 

^ 
káľryabirtokos a Kartya érvényességének |ejtratát mege|őző legfeljebb 30 nappa| a

jogosultság egyidejű igazolásáv aI a Káĺtyameghosszabbításźń igényelheti.
(3) A Káĺtya elvesztését írásban be kell jelenteni az onkormtnyzatnak. Az ęIveszeĺtKártya
számźń az onkormányzat ttirli a nyilvántartásból, az abejelentést követően kedvezmények



igénybevételére nem jogosít. Amennyiben a korábbi kártyabirtokos új kártyát igénye|, azt a
jelen rendelet 4. $.ának éľtelemszenĺ alkalmazásáva| kell részéľe kiadni.
(4) A Kźrtya kiállításanak alapjául szolgáló jogosultság megsziĺnését 8 napon belül az
onkormányzatnak be kell jelenteni. Ebben az esetben az onkoľmźnyzat a jogosultság
me gszúné sét me gá1l apítj a, é s a Ktrty át azonnal éľvénýeleníti.
(5) Az érvénýelen Kártyakedvezmények igénybevételére nem jogosít.

A Kártva felhasznáIása. a kedvezménvek ktire és mértéke

6.$

(1) A kártyabirtokos jogosult az onkormtnyzatta| szerzőđött elfogadóhelyeken a Ktrtya
egyidejrĺ felmutatásával, ideiglenes átadásáva| a megáIIapodásban rcgzített rcgisztrá|t
kedvezményre.
(2) 

^ 
káľtyaľendszęrhez csatlakozó elfogadóhelyek a Káríya emblémáját és a kedvezméĺy

mértékét jól látható helyen kcjtelesek elhelyezni.
(3) Az onkoľmanyzat az elfogadóhelyek listáját és aKár:tyával kapcsolatos informáciőkat az
onkormanyzat honlapján (wwwjozsefuaros.hr-/jozsefuaroskartya) és az źita\a műk<jdtetett

ügyfé l s zo l gálaton ko zzéteszí.
(4) A kedvezmények köre kütön megállapodźs a|apjánvá|tozflat, melyről az onkormźnyzat a
Káĺtyaszabźt|yzatbarlleírtmódontájékoztatjaakźlrtyabirtokosokat.
(5) A kártyaľendszerhęz csatlakozó szolgá|tatők áItal. nyújtott vagy nyújtani elmulasztott
kedvezmények megtérítéséľe nem lehet kötelezĺi az onkoľmányzatot.
(6) Az onkormĺányzatfeĺlrĺtartja a jogot a kártyaľendszer elemeinek és szeruodési feltételeinek
a megváltoztatásáta'

Jogosulatlan használat

7.S

Az amagánszemé|y, aki a Káľtyát jogosulatlanul igényli' vagy a jogosultságmegszunése után
hasznźija, vagy nem a nevére sző|ő KźrĘen hasznźi fel, szabáIysértést követ el, és

haľminc ezer fo rinti g terj edő p énzbir sággal súj tható.

Zárő rendelkezések

8.S
(1)Ez a ľendelet a kihirdetésétől számított 30. napon lép hatályba.
(2) AKártyát első alkalomma|z)Iz. janlńľ 2-tó1 lehet igényelni.
(3) A Budapest Fővtáľos VIII. kerülęt Jőzsefvárosi onkormtnyzat a Képviselő-testület és

Szeľvei Szervęzęti és Mfüödési Szabá|yzatárol sző|ő 1912009. (v.06.) ök. számu
rendeletének 45. $ (4) bekezdésében a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dĺjntési
feladat- és hatáskĺireit tartalmaző I. pont az alábbi f.) alponttal egészül ki ,,a Józsefvóros
Kárýával osszefüggő, onkormányzati dÓntést igénylő ügłekben, az átruhózható kźpviselő-
te s tiil e ti hat ás kÓr Ókb en', .

Dľ. Kocsis l.Iáté
polgármesteľ

dľ. Mészár Eľika
jegy zőt helyettesít ő a|jegy ző



2. szálmű melléklet

Általános Szerződési Feltételek - tetvezeÍ

,, Jó zs nľvÁRo s KÁRTYA" ÁLTALÁNo s Iz;ľ;p.ZoDÉ sr ľnr-ľÉrnĺ,n,r
Jelen Altalános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Ászľ; részletesen szabźiyozzák a
Budapest Főváľos VIII. KęľĹilet Józsefuárosi onkormźnyzat (a továbbiakban: onkormányzat)
źita| a Józsefuáľos Kártya műkĺidtetésével megbízott Rendszergazda és a Kártyabirtokos kozott
a Jőzsefváros Kárýa jelen ASZF -ben szabáIyozott módon töľténő igénylésével és a Józsefuáros
Kártya áwételével létrejött, a jelen ASZF-ben említett kedvezményeket, egyéb előnyĺiket
biztosító Józsefuaľos Káľtva haszĺáIata során iranyadó és alkaLmazaĺdő szerződéses
feltételeket.

Fogalom meghatáľozások

1) JOZSEFYÁROS xÁnľya.: Józsefuiíľos kĺáľtya feliľattalés címerľelellátott, a Rendszergazda

által kiadott és megszemélyesített karty a (a továbbiakb an: Kźrtya).

2) IGÉN.YLD: Az a természetes személy, aki a Józsefuaros Káľtya kiállításara vonatkozó igényét

bejelenti, aKartya lgénylőlapot kitölti és a|áirja.

3) KÁRTYABIRTOKOS: Az a 18. életévét betoltött természetes személy, akí az onkormrányzat

kozígazgatási terĹilętén éľvényes állandó lakóhellyel ľendelkezik vagy az onkormányzat
fenntartásában lévő intézmény đolgozőjavagy az onkormányzatb,iajdonában |évo gazdasági

taľsaság dolgozója vagy a Józsefuarosi onkormányzat Polgáľmestęri Hivatalanak dolgozőja a

kĺľtyadíj megfizetésével vagy egyéb éľvényes jogcímen biľtokába került, saját névľe szóló
érvényes Józsefuaros Káľtyával rendelkezik.

4) ELFOGADó PARTNER: A Rendszergazdáva| a Kártyaszabá|yzatban foglaltak szerinti

szęrzođéses jogviszonyban á||ő és a Józsefuaros Kártyaru kedvezmény(eke)t biztosító jogi

személy/j o gi személyi s é g né lküli gazdá|ko dő szerv ezet.

5) ELF'OGADO HELY: Az Elfogadó Paľtner regisztrácíőja és a Kártyaszabá|yzat elfogadása

a|apján a Rendszergazda által megjelĺilt, a Józsefuáros Kárýát elfogadni jogosult és köteles

hely (kereskedelmi, szo|gźitatő egység, stb.).

6) REGISZTRÁLT KEDvEZMnľy: Az Elfogađó Paľtner á|ta| az Elfogadó Hely
regisztráciőja alkalmával', a Kártyaszabźiyzat a|apjarl _ vállalt kedvezmény, arlelyet az

érvényes Józsęfuaľos Kártyával rendelkező és azt felmutató káľtyabiľtokosok tészéte az źru

vásiírlása, illetvę szo|gá|tatás igénybevétele alkalmával a teľmélďszolgáitatźs alapárźtbő|

biztosítani kell.

I ALAPÁR: az E|fogađó Hely által a vásarlás napjĺĺn az adott teľmékľe, szolgá|tatásra

vonatko zó an me ghatfu ozott ar.

s; xÁnľv,ł.uÍĺ: a Józsefváĺos Kártya áwételekor a kiáI|itásért, illetve a hasznźiatért a
Kríľtyabirtokos által ťlzeteĺđő összeg.



9) IGENYĺ-oĺ-ĺ.p: a Jőzsefvéros Káľtya igényléséhez, |<lá|Iításźůloz és átvételéhez sziikséges,

o lvashatóan és éľthetőe n az igénylo á|tal kit<jltendő foľmanyomt atv ćny .

1. AzÁszľ elfogadása
1.1. A Kártyabiľtokos az lgénylőlap kitöltésével és a|áitásával kijelenti, hogy annak, valamint a

jelen Ászľ feltételeit, rendelkezéseit megismerte, megértette és azokat magára ĺézve
kötelezőrrek isnreľi el'

7.2. Az onkoľmányzat az,ą.Szp-et aKártya kiadásával foglalkozó ügyfélszolgá|atźn kifüggeszti,
elérhetővé teszi, valamirÍ az onkoľmanyzat honlapjrĺn (uuľ.iozseraros.Mozse
is megjeleníti, ezze| biztosítva a nyilvánosságot és annak barki által töľténő megismerhetőségét.

2. Aszerződés létľejiitte, módosulása, megszűnése
2.|. AKáľtyabiľtokos és az onkormźnyzatközötti, aKáľtyalgénylő részére töľténő elkészítésére és

átađás-átvételére vonatkoző' valamint aKártya rendeltętésszerahasználata soľán a Felek által

a|kalmazarldő szabźiyokat rogzíto szerzőđés érvényesen akkor jön létre, amikor az Igény|ti

személyesen vagy elektronikus úton _ az ę|őírásoknak megfelelően, szabáIyosan - kit<jltötte és

az onkoľmányzat rendelkezésére bocsátotta az lgénylőlapot, ezá|ta| elfogadva az AsZF-et,
továbbá maradéktalanul megfizette a Kźlrtyadijat, azoĺban a szerzőđés hatályba lépésének

napja minden esetben aKétrtya átvételének ĺapja. A Káľtya átvételének napja:

- ügyfélszolgálaton történő személyes igénylés és átvétel esetén: a Kźrtya személyes átadás-

átvételének napja;

- az ontotmányzat által megielölt egyéb helyen (a továbbiakban: egyéb kártya pont) töľténő

személyes igénylés esetén: a postára adás napja

- inteľneten történő igénylés esetén: a személyes átvétel napja

2.2. Az onkormĺĺnyzat jogosu\t aľ;a, hogy az Ászp feltételeit egyoldalúan módosítsa. Az
onkoľmanyzat a módosításról köteles haladéktalanul inteľnetes oldalan tájékoztatő közleményt

kozzétenri azza|, hogy amennyiben a Káľtyabiľtokosra nézve a módosítás báľmilyen

szempontból hátľĺányos k<jvetkezménnyel jáma, a módosítást k<jvető 90 napon belül azonnali

hatáIly aI felmondhatj a a szer zőďést.

2.3. Az onkormanyzat és a Kartyabirtokos kĺjzötti szeruőđéses jogviszony az alábbi módokon

szűnik meg:

- írásba foglalt közĺjs megegyezéssel, a Felęk által meghatározott időpontban;

- aKźrtyabinokos felmondása esetén a 30 napos felmondási iđólrejźrtával:'

- aKźrtyabirtokos 2.2 pont szeľinti azonna|ihatá|yű felmondása esetén, a felmondás közlésével;

- aKártyabirtokos szerződésszegése (valótlan adatközlés, aKartyajogosulatlan használata, stb.)

esetén az Önkoľmźnyzat azonna|íhatá|yűfelmondásával, a felmondás közlésével;

- a jogosultsági feltételek megszűnésével;



- a Kttrtya érvényességi idejének |ejártával.

2.4. Az.ł.szr. felmondása, a jogosultsági feltételek megszunése' illetve a Kźńya érvényességi
idejének lejáĺta esetén a Kĺáľťyabirtokos köteles a Kártyát az onkormźnyzat 8 munkanapon
b e liil vi s sz aszo|sáItatní.

3. A felek és kötelezettségei
3.l. Az Igénylő az Igény|ólapon köteles az ađatait a valóságnak megfelelően megadni. Az

IgénylőlKártyabiľtokos az aďataiban bekövetkezett vá|tozźtst köteles 5 munkanapon beltil az

onkormrĺnyzatnak írásban bejelenteni. Amennyibęn az Igénylő valótlan, hamis vagy hiányos
adatokat szolgtitat, az onkormáĺyzat jogosult a kźrtyaigénylést indoklás nélkiil elutasítani.

3.f. A Káľryabiĺtokos jogosu|t a Kártyát az éwényességi időn belül birtokolni, használni, de a
Kárty a tulaj donj o gát nem szer zí me g, annak tulaj d ono s a az onkoľm ány zat.

3.3. Az Igénylő köteles aKártya igénylés alkalmával aKźtttyahasznttlaÉrt a mindenkoľ aktuális és

az onkormányzat źita| kozzétett đíjat megfizetni és a beťrzetésľől sző|ő igazolás/csekk-

tőszelvéný az onkormányzat Polgármesteri Hivatalának munkatźrsźnak átadni. Amennyiben
azlgény|ő aKártytúpostai utánvéttel kívánja átvenni, köteles viselni az ezzeI jtltó költségeket.

3.4. AKźrtya a kiállítás hónapjától 1 évig érvényes.

3.5. A Kártyabirtokos a Kźtrtya érvényességének |ejaratát megeIoző legfeljebb 30 nappal' a

jogosultság egyidejű igazo|ásávaI a Kártya meghosszabbításźt igényelheti. Ami a|apjźn
érvényesítő matricakenil a Káľtyára. Az éves đij megťlzetésének elmulasztása esetén aKźrtya
az onkormányzatáltal letiltásra keľül és a Kártyával kedvezmények nem vehetők igénybe.

3.6. A jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően igényelt és átvett Kártya nem váltható vissza és

ezen az alapon akíťĺzetettKőłtyadíj sem igényelhető vissza.

3.7, A Kártyabirtokos a Káľtyaadataitvizuálisan és elektronikusan nem módosíthatja.

3.8. A Káĺtyabirtokos felel minden olyan kźĺrért, amely abból származik, hogy a Kártya igénylése

során hamis, valótlan vagy hiányos adatokat szo|gźitatott, így különösen köteles megléríteni az

áItala igénybe vett kedvezmények összegét, illetve a Kártya előállítási díját nem követelheti

vissza.

3.9. Jelen Ászr aLapjan a Kártyabirtokos hozzájaru| a\lhoz, hogy az onkormányzat a Kártya
üzemeltetése során a Kartyabirtokos áLta| az Igénylőlapon ľendelkezésére bocsátott adatokat

kezelje, továbbá a Kártya igénylés jogosságanak megállapítása érdekében az igénybevételre

való jogosultságot és a személyazonosító és lakcímadatokat ęIlenőńzze a szemé|yi adat łs
lakcímnyilvántartó ľendszeľben, illetve aZ eređeti szeméIyazonosító és lakcímkáľtya
megtekintésével.

3.10. A Káĺtyabirtokos hozzájźnul, aŁ.lhoz, hogy az lgény|őlapon szereplő személyes adatokat az

onkormányzat szemé|yazonositásra nem alkalmas módon, statisztikai célra felhaszná|ja.

t0



3.11. Az Önkormanyzat az Igénylő adatait csak a Kártya előállításĺához, illetve megijításźhoz

sziikséges mértékben és a Káľtyźůloz kapcsolóđó kedvezmények igénybevételének cé|jára

kezelheti.

3.l2. A Káľtyabiľtokos adatait az onkormźnyzat a Kźrtya érvényességi iđejének megsziĺnését

követő 1 évig táto|hatja, utźna köteles az ađatokat törĺilni. Amennyiben az igéĺy|ést kĺjvetően a

Kártyau'rźůIításźÍavalamilyen okból nem keľül soÍ) az onkormanyzat köteles azIgéĺylő ađataít

töľĺilni, azokat nem taľolha$a.

3.I3. Az onkormányzat jogosutt az Elfogađó Helyek aďatait saját intemetes oldalĺán kozzétenri,

illetve az źůta|amegjelentett kiadvĺányokban, egyéb felületeken népszenisíteni.

3.|4. Az onkormanyzat felelősséggel tartozik azért, hogy a személyes adatok védelméről és a
kĺjzérdekű adatok nyilvánosságárőI sző|ő 1992. évi LXIII. törvényben (a továbbiakban: AvťV.)

meghatźrozott adatkezelési követelményeket betartsa. Amennyiben az onkormányzat

adatkezelése nem felel meg az Avtv _ben írt követelményeknek, a Ktĺtyabirtokos élhet

tiltakozási jogával, illetve jogainak érvényesítése végett bírősághoz forduIhat.

3.15. Technikai meghibásodás esetén az onkoľmĺĺnyzat sziineteltetheti a kártyaigénylést és

gyártást, valamint a kedvezménynyújtást. Az ilyen kĺirülményről az onkoľmźnyzat köteles

internetesoldalantájékoztatźlstközzétenni.

3.16. A Káľtyabiľtokos köteles a jelen Ászp _ ben szereplő feltételeket betaľtani, azok megszegése
szeľződésszegésnek minősül.

4. A Káľtya igénylése és ľendelkezĺésľe bocsátása
4.|. Az Igénylő aKártyát az alźĺbbi módokon igényelheti:

- személyesen igénylőlap kitöltésével és leadásávaI azngyfélszolgálaton;

- interneten a kitöltött igénylőlap elküldésével

továbbá minden e setben a Kárty adij me gfizeté s ének igazol ásával.

4.2. AKártyadý megfizetése _ az lgénylő vtůasztásától fiiggően - az a|źhbi módokon lehetséges:

- készpéluáfutalási megbízás;

- bankkártyáva| tĺjrténő ťlzetés;

. átutalással történő fizetés (szám|aszźlm: 1 4 1 003 09 -I 02139 49-0 l 00000ó)

4.3. Az Igénylőlap csak személyesen, az lgény|ő áIta| saját kezűIeg írható a|á, meghataLmazásnak

nincs helye.

4.4. Személyes igénylés esetén az igénylőlapon feltiintetett adatokat az igyíntéző jogosult

ellenőľizni a megadott adatoknak azlgény|ő szeméIyazonosító okmányaiban (útlevél, személyi

igazo|vtny, kártya formátumú vezetó engedély' lakcímkĺáľrya) szereplő adatok cjsszevetése

iÍján.
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4.5. Interneten töľténő igénylés esetén, az igénylolapon feltiintetett adatok ellenőrzése a hatósági

nyilvántart ás adatai a|apj án töľténik.

4.6. Az Igénylő aKźlrtyát azngyféIszolgálaton ttiľténő személyes igénylés esetén személyesen vagy
postai utánvétellel, egyéb helyen történő személyes, illetve inteľneten tĺirténő igénylés esetén

személyesen veheti át; az átvéte| módjaĺól az igény|és során nyilatkozni kell. Postai utánvétęl

esętén az onkormáĺyzat által meghatfuozott csomagolási és postaköltség is f,rzetęndő a

kíľtyadíjj al e gyĹittesen.

4.7. Az Önkormanyzat az igénylés megtöľténtét kĺjvető legkésőbb 15 napon belül elkészití, és

postai úton továbbítja a Kártyát az lgénylő lakóhelyéľe, kivéve az intemetes igénylés és az

tigyfélszolgźtlatont<jľténő személyes igénylés és személyes átvétel esetét' amikor az igényléstől
szźnnított 15. naptól vehető átaKźrtya.

4.8. Az Igénylő köteles a Kźlrtya átvételekor a Kźrtyán szereplő adatokat ellenőľizni, eltérés
észlelésę esetén azt jelezni.

5. A Káľtya hasznź.Jata
5.1. A Ktrtyźhoz kapcsolódó kedvezmények a Kĺáľťya źttvéte|ét követően haladéktalanul igénybe

vehetők.

5.2. A Káĺtyabirtokos a Kártyához füződő kedvezményeket a Kźlrtya érvényességi ideje a|atí az

Elfogadó Helyeken igénybe vehető regisztrźt|t kedvezmény ińján, személyesen éľvényesítheti.

5.3. A Káľtyabiľtokos a KártyahasznáIatźlva| azadott időszakban az onkormányzatta| szerződésben

lévő Elfogadó Partner által biztosított kedvezményeket veheti igénybe.

5.4. Az Elfogadó Partneľ hatásköľébe tartozik annak eldöntése, hogy a Kártyźxal igénybe vehető

kedvezmények más akciókkal ĺjsszęvonhatók -ę.

5.5. Kedvezmérĺy nýjtása hatósági áľas termékek _ autőpźiya matrica, dohányáru, győgyszer,

menetjegy, mobil egyenleg feltĺiltés, illetve feltöltő kártya, PB gáz, újság stb. _ esętén nem

kötelező az E|fogađó Partner részéto|.

5.6. Az onkormanyzat fewÍartja magának a jogot a kedvezmények kĺirének és mértékének

megváltoztatźsfua.

5.7.A Káľtyabinokos köteles a Kártyát az Elfogadó Helyen a kedvezmény igénybe vételét

mege|őzoen felmutatní,továbbáaKártyźÍ és a személyazonításhoz szĹikséges okmány(ok)at a

jogosultság ellenőľzése és a kedvezméĺy rcgísztrźůása - szęÍnÍęvételezés - céljából átađru az

Elfogadó Hely képviselőjének, aki azt _a jogosultság megállapítását követően- köteles a

Káľtyabirtoko s részére vi sszaszolg źitatni.

5.8. Az onkormanyzat az aktuális Elfogadó Helyek adatait, elérhetőségét és az aktuálisan biztosított
(igénybevehető) kedvezményeket kozzéteszi a wwwjozsefuaľos.hďjozsefuaroskaľtya
internetes oldalon, valamint aIőzsefvźros Kártya ügyfélszolgálati helyiségében.
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5.9. Az onkormanyzat fenriartja magźnak a jogot, hogy a Kártya Elfogadó Helyeket, illetve a

kedvezmények mértékét egyoldalúan megváltoztassa.

5.I0. Az onkormanyzat az esetleges vá|tozásrőI annak hatálybalépését mege|őzően k<jteles a

wwwjozsefvaros.hďjozsefuaroskartya inteľnętes oldalon tájékońatô hirdetményt kozzétenri,

tovźĺbbá a Kártyabirtokosokat e-mailben éľtesíti, megjelölve a vźitozás hatálybalépésének

időpontját.

5.I|. AzElfogadó Partner aKártyabírtokosok tźĄékońatása céljából jóllátható helyen (az Elfogadó

Hely bejtratánźi és a kasszránál) a Kártya aľculati elemeit tarta|maző figyelemfelhívó

téljékoztatástteszkozzé(elfogadóhelyimatrica).

5 .|2, Az érvénýelen Karty a kedvezmények igénybevételére nem j o gosít.

5,I3. Az Elfogađó Hely képviselője megtagadja a Kártya elfogadását és jegyzőkcinyv felvétele

mellett aKtrtyźúbevonja és az onkormźnyzatĺak źúadja, amennyiben

- aKartyát nem az anajogosult személy hasznáLja;

- a Kźrtya felhasznáIőja áIta| bemutatott szemé|yazonosító okmányokban szeľeplő személyes

adatok nem egyeznek meg aKźlrtyabirtokos adataival;

5.14. A Kźrtya elfogadásĺĺnak megtagađźsa esetén a Kĺíľtyabirtokosnak a Kártyźů:roz kapcsolódó
kedvezmény igénybevétele nélkül kell kiegyenlítenie vásarlása ellęnértékét vagy elállhat a

vásaľlástól.

6. A Káľtya letiltása, pĺótlása
6.1. A Kártyftaz onkoľmányzat, illetőleg a Kártyabirtokos jogosult letiltani.

6.2. Az onkormĺĺnyzat jogosult letiltani aKártyźń,ha

- a Kártya elvesztéséről, ellopásźlľőI, illefue a Kźrtyźxal való bĺíľmilyen egyéb visszaélésről

szeÍez tudomást;

- aKar:tyabiĺtokos nem taľtja be az ASZF -ben foglaltakat.

6.3. A Kártyabirtokos köteles az Önkormźnyzat részére bejelenteni legkésőbb az arlnak okául

szo\gá|ő kĺiľülmény bekĺjvetkezését követő 5 munkanapon beltil, ha a Kĺáľtyát e|veszítette,

eltoptfü vagy az megrongálódás kĺjvetkeńébenhaszná|hatatlanná vált, illetve ha a személyes

adataiban v áItozás következett be.

6,4. A Kźrtya elvesztése, ellopása, illetve megrongálódása esetén a Kźlrtyabiľtokos az źita|źnos

szabályok szerint igényelhet új Kártyát. Az új Kártya átvételéig a Kár:tyabirtokos a

kedvezmények igénylésére nem jogosult. Amennyiben szándékos rongálás gyanúja meľül fel, a

Káľtyabirtokos köteles megťrzetni az tlj Kärtya díját. A Kártya pótlásĺĺnak mindenkor aktuális

díjátazonkormányzatáItaIkozétetttájékoztatőtarta|mazza.

6.5. A bejelentés elmulasztásából eredő kátértaKártyabirtokos felel.
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6.6. A letiltási kérelem telefonon, elektronikusan vagy írásos formában is megtehető. A letiltási
kérelemnek - függetlenül annak kĺjzlési módjától - tartaLmaznia kell a Kźtrtyabirtokos nevét,

sziiletési helyét és idejét, aÍLyja nevét, érvényes lakóhelyét, a Kártya kiállításának napját és

szźtmát. Az onkoľmtnyzat a kérelem beérkezését követően haladéktalanul intézkedik aKźrtya
letiltása végett.

6,7. A Kártyabirtokos az tĄKartyaátvéteIéigkedvezmények igénybevételére nem jogosult.

7. Vegyes ľendelkezések
7.|. A Káľtyabirtokos az Äszr hatálybalépésének időpontjától információ, - illetve segítségkérés

céljából igénybe veheti az onkoľmźnyzat ügyfélszolgá|atát, amely nyitlłatartźtsi időben éľhető

el az alźlbbi elérhetőségeken:

Cím: 1082 Budapest, Baross u. 63.67., Telęfon: +36 I-459-2100, E-mail:
j ozsefu aĺo skartya@j ozsefu aľo s.hu

7 .2. Az Ĺigyfélszolgálati irodábal az a|ábbi tájékoztatások kérhetők:

- infoľmáciőszo|gáItatás a kibocsátottKártyákľól: azokhasznźiatérő|, megújításaról,

letiltásáró1;

- tájékońatás az Elfogadó Helyekľől.

7.3. A Káľtyabiľtokos tudomásul veszi, hogy az Ászp - fel kapcsolatban az onkoľmźnyzat kijelölt
munkatĺĺľsa j ogosult elj arni és nyilatko zatot tenri.

7.4. Az onkoľmĺínyzat a Kártyabiľtokossal szemben fe|e| az adatok binonságáéľt, megfelelő

védelméért, az Ađatvédelmi SzabáIyzat rendelkezéseinek belrrrtásáért. Az onkormányzat a

Kártya esetleges téves letiltásáért csak szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetén tartozik
fele1ősségge1.

7.5. Az onkormanyzat nem tartozik felelősséggel a Kĺíľtyabiľtokost én olyan kaľokéľt, arne|yek az

alábbi okok miatt következtek be:

- aKar:tyabiľtokos nem tartja be az Äszp -ben foglaltakat;

- aKáfiabirtokos téved, illetve mulasztást követ el;

- aKar|yabirtokos hatríľidőben nem veszi átaKártyźú;

- a Kártyabirtokos a Karty át nem rendęltetésének megfelelőe n haszná|ja,

- az onkoľmanyz at az ASzp feltételeit (pl. díjak, költségek, stb..) módosította;

- azElfogadóhelyi Partnerek szerzőđésszegése;

- az onkormĺányzat vagy szeruőđott paľtnerei szándékos vagy súlyos gondatlanságga| okozott

magatartása.
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7.6. Az Igénylő az igény\és során nyilatkozik a:ĺól, amennyiben nem kívánja megkapni az

onkormanyzathir|eveleit, tájékoztatőkíađvźlĺyaít aKáĺtyával kapcsolatban.

7.7. Az Önkormanyzat és a Kártyabiľtokos k<izött a Kártya programmal kapcsolatban felmerült

vitás kérdéseket a Felek elsősoľban egyeztetés útján kötelesek ľendezni.

7.8. A jelen ÁSZF-ben nem szabá|yozott egyéb kéľdések tekintetében az 1959. évi tV. tcirvény

(Ptk.) és a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései irányadók.

Melléklet:

Igénylőlap

Budapest,20II.

Dr. Kocsis Máté
polgáľmester

Budapest Főváros VIII. keľĹilet
. . . . . . Józsefu áľosi onko rmźny zat képviseletében
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Me||ékIet

,,JoZsEFVÁRos KÁRTYA,, |GÉNYLCj LAP - TERVEZET

Kérjük nyomtatott nagybetűvel, olvashatóan tö|tse ki!

AZ ÉRVÉNYES |GÉNYLÉsHEZ A 8. és 9. PoNT K|VÉTELÉVEL VALAMENNYl MEZő K|ToLTÉSE És nńínÁs
sZÜKsÉGEs!

1. Név e|őtag:

3. Keresztnév:

4. Anyja |eánykori neve:

2. Vezetéknév:

5' Neme: tegyen x-et a megfe|e|ő he|yre

6. Születésidátum:

7. Lakóhe|y:

8. Te|efonszám:

9. E-maĺlcím:

10. Dátum:

J.1. Kártyaátvéte| igénye|t módja: szemé|yesen tr

férfi tr nőtr

postán E
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1-2. Kitö|tésĺ útmutató:

1. kérdés Titu|us (név e|őtag) alatt értendő p|.: Dr., Prof., lfj., Özv. stb.
2. kérdés Szemé|yazonosító okmányban szerep|ő vezetéknevet ke|| beírni. (szemé|yi igazo|vány,

út|evé|, kátrya formátumú vezetői engedély)
3. kérdés Szemé|yazonosító okmányban szereplő utónevet (utóneveket) ke|| beírni.
7. kérdés Lakcím esetén a |akcímkártyáján szerep|ö |akóhe|yet Vagy az érvényes szemé|yi

igazo|ványban |evő |akóhe|yet ke|| beírni!
8. kérdés Te|efonszámként o|yan te|efonszámot adjon meg, ame|yen munkaidőben

(Ĺigyfélszo|gá|ati idő) elérhető. Ezen mező kitöltése nem köte|ező

9. kérdés Va|ós e-mai| cím megadása esetén visszaigazo|ást kap a regisztrációró|! Ezen mező

kitö|tése köte|ező!
11. kérdés Szemé|yes átvéte| az Ügyfé|szo|gálaton az igény|éstő| számított 15. naptó| lehetséges.

Postázás az igény|éstő| számított 15 napon be|ĹiI történik.

L3. Nyilatkozat:

A|ulírott ... a Józsefuáros Kártya igény|éséve| osszefüggésben az

a |ábbi nyilatkozatott teszem :

KijeIentem, hogy a Józsefuáros Kártya Álta|ános Szerződésĺ Fe|téte|eit megismertem, azt magamra

nézve köte|ezőnek ismerem e|, a közö|t adataim maradéktalanuI megfe|e|nek a valóságnak, va|amint

hozzájáru|ok, hogy a rendszergazda a Józsefuáros Kártya rendszer üzeme|tetése során az á|ta|am az

igény|őlapon rendeIkezésre bocsátott személyi adataimat keze|je a Józsefuáros Kártya igény|ése és

feIhaszná|ása jogosu|tságának e||enőrzése és a Józsefuáros Kártya á|ta| ĺgénybe vehető
kedvezmények éruényesítése cé|jából.

Nem járu|ok hozzá, hogy a Józsefváros Kártya hír|eve|ét, és a kártyához kapcso|ódó egyéb

kommunikációs anyagokat a rendszergazda a fenti e|érhetőségeimre e|juttassa. tr

Dátum:

A szemé|yes átvéteI során kitoltendő:

A|áírás

Az e|készü|t Józsefuáros Kártyámat a mai napon átvettem:

Dátum A|áírás
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3. számú melléklet

Józs efváľo s Ká rty asz ab á|y zat - terv ezet
EIfo gadó Partneľ r észér e

I. Foą?lmak
1) oNronvĺÁNyze.l: Budapest Fővaľos VIII. kerületlőzsefvźrosi onkormtnyzat

ĺózsBľvÁRo S KÁRTYA : a Józsefu áros Káĺty a fęlirattal és az onko rmányzat
címerével ellátott, az onkorm áĺy zat által kiadott és megszemélyesített kárty a, mely
tarta|mazza a jogosult nevét, akártyaazonosító számź./', és akártya érvényességét
(továbbiakban : Kártya)

rÁRľy.ą.nIRToKoS: az atęrmészetes személy, amely vásárlással vagy egyéb

érvényes jogcímen biľtokába került, saját nevére szóló éľvényes Kártyával rendelkezik,
amellyel j ogosult az E|fo gadó helyeken a meghirdetett kedvezmények igénybevételére

ELFOGADó p,ą.nľNER: az onkoľmany zat azon paľtneľe, amely a Kárty ára

kedvezmény(eke)t biztosít, és amely az Önkormányzatta|jelen Szabályzatbanfoglaltak
szerinti szerzőđéses j ogviszonyban ál1.

ELFOGADó Hply: azBlfogadó Paľtneľ regisztráciojaalapjánaz onkormźnyzatáItaI
megjelölt, aKáĺtyát elfogadni jogosult és köteles hely (kereskedelmi, szo|gáItatő

egység, stb.)

REGISZTRÁLT KEDVEzuÉNy : az EIfo gađó Partner á|ta| _ az E|fo gađóhely

regisztľációja alkalmával, jelen szabáLyzat alapjtn - vźi|a|t kedvezmény, amelyet az

érvényes Ktrtyáva| rendelkező és ań. felmutató káľtyabirtokosok tészére az áru
vásźĺr|ása' illetve szo|gźitatás igénybevétele alkalmźxal aterméWszo|gá|tatás a|apárábő|

biĺosítani kell.

A hivatalos Elfogadó helyekľől, illetve a kedvezmények méľtékéľől az onkormányzat
wwwjozsefuaľos.hďjozsefuaroskartya weboldalán) a megjelenő nyomtatott
katalógusból, illetve a telefonos ügyfélszolgálaton tźĄékozőđhat a (leendő)
kártyabiĺtokos.

AKáĺtyapľogľam a VIII. kerületben állandó lakóhellyel ręndelkező természetes

személyeknek szóló sajátos kedvezményrendszert biztosító kiíÚya-rendszeľ. A
pľogram mfüĺjdését és annak felügyeletét az Önkoľmźnyzatbiztosítja.

AKártyaprogľam és a rendszeľ, valamint a kibocsátottKáĺtyatulajdonjoga az

Onkormanvzatot illeti mes.

2)

3)

4)

s)

6)

1)

2)
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3) A Kártyarendszerhezbźrrĺe|y az onkormtnyzatkozigazgatási tertiletén székhellyel,

telephellyel rendelkező, vagy szolgźitatást nyújtó vźtl|a\kozás, írĺtézméĺyjogosult
c satl akozni a www j o zsefu aľo s. hu/j ozsefu aro skaľtya web o ldalon ta|á|ható

Regisztrációs Urlap kitöltéséveI és cégszerú a|áításával, valamint a\áírási címpéldrány

(egyéni váIla|koző esetén vźilaIkozőiígazoIvźny) másolatának az Önkormźnyzat
részére postai úton történő megküldésével vagy szem é|y es źúadásával.

A ľegisztráciőt az onkormányzat a Regisztrációs Úrlapon kĺjtelezően megadott email
címľe megkiildött levélben visszaigazolj a.

4) AKártyaľęndszerbe tĺjrténő belépés fęltétele az onkormźnyzatáltal ajelen
SzabáIyzat 3.) pondában leíľtaknak megfele|őerĺ az Elfogadó Paľtneľ részéte

megkiildött írásos visszaigazolás.

5) Az Elfogadó Partneľ Elfogadó helyére vonatkozó regisztráciőja _ a visszaigazolást
kĺĺvetően _ szerzođéskötésnek minősül, amelynek feltételeit jeLenSzabźiyzat

tartalmazza.

6) Az Elfogadó Paľtner _ a Regisztrációs Űrlapon szereplő _ kereskedelmi/szolgáltató

egységének címét,telefonos, valamint intemetes eléľhetőségét, tevékenységének ľövid
leírását és a termékeUszo|gźűtatások átábôI nyújtott egységes, azELfogaďó hely által

meghatátozottkedvezményméľtékétazonkormányzatfeltiintetiKártyaelfogadóhely
adatbázísábanazintemeten(www jozsefu aľos.hu/jozsefu aľoskaľtya)ésaz
elfogađóhelyi paľtnereket további kommunikációs csatornáin keresďu|népszerűsíti.

7) 
^z 

onkormany zat bińosítja a Kártyź/ľ- igényléséhez szfüséges feltételeket és

gondoskodik a káľtyakibocsátásról.

8) Az egyĹittműkĺjdés érvényességétigazo|ó, aKźrtyaprogram tagságát jelĺilő Kártya-

elfogadóhe|y matricát az onkormźnyzatmegfelelő számbarĺ, azE|fogađó helyekhez -

a visszaigazo|tregisńrációt követően _ eljuttatja, amelyeket azB|fogađó hely köteles
jól látható helyre (bejáľat és péĺlztáłgép) kihelyezni, illetve az esetlegesen séľült

matľica tényéről az onkorm źnyzatot éľtesíteni.

9) Az Elfogadó hely az érvényes Káľtya biĺtokosnak a Regisztľációs Űrlapon megadott

méľtékű kedvezméný köteles bizosítani, amely aKźtrtyabirtokosát azigénybevett
ánlkatl szolgáltatás okat l'arta|maző szźtm|a vé gö s sze gén belül i lleti me g. Az
aľengedmény alapja aza|úúiisan éľvényes iĺľ.

10)A kedvezméný aKártyamindenkoľi birtokosa aKźrtyaelőzetes bemutatásával, a

szolgáLtatás és/vagy termék ellenéľtékének kiegyenlítésekor, azoĺ.nali arkedvezmény

formáj ában érvényesítheti.

I1) Az Etfogadó Partner azárat oly módon kcjteles nyilvĺánosságrahozli, hogy minden

esetben bar|<l szálrlfuaegyértelmiĺen ellenőrizhető legyen azigénybevétel iđőpontjźra

vonatkozó kedvezmény nélküli ár, valamint aKárýabirtokosa száĺnźranyújtott

kedvezménv méľtéke is.
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12) A kedvezmények megadását alsó összeghatárhoz, mennyiséghez, illetve ťrzetési

módhoz kcjtni tilos.

13) Kedvezmény nýjtása hatósági áras teľmékek _ autópályamatrica, dohányáru,
gyógyszer, menetjegy, mobil egyenleg feltöltés, illetve feltöltő kártya,PB gźn'tĄság
stb. _ esetén nem kcjtelező.

14) A kedvezméĺy érvényesítéséhez azE|fogađó hely jogosult elkéľni aktntyabirtokostól
aKártyát, aKártya éľvényességét ellenőrizĺi, Az Elfogadó hely kérheti a

szeméIyazonosság igazolásźú, de amennyibenaztakźlrtyabiĺokos megtagadja, azcsak
abban az esetben vonhatja magautěnakedvezmény meglagadását, ha aKártyát
kétséget kizźnőannem a kźlrtyán szeľeplő személy kívárja használni.

|5) Az Elfogadó hely a jelen szerzođésbőleredő kĺitelezettségeirőI, a kedvezmény nyújtás

és a Kátya haszĺá|atának módjáró| az a|ka|mazottaít, munkataľsaittájékoztatni
kciteles.

16) Az Elfogadó Partnęr vá||a|ja, hogy minden tőle telhetőt megtesz aKźrtyaľendszer jó
hírének megőrzése érdekében és nem tanúsít olyan magatartást, amely alkalmas lehet
a rendszer tulajdonosának, a Hivatalnak, tovttbbá a rendszerben ľészes vállalkozások
vagy a krĺľtyabirtokosok jóhírénęk csorbítására vagy megsértésére.

17) Az Elfogadó hely minden olyan szervezeti és működési változásról, amely a

kedvezmény folyamatos biztositását gáto|ja, az onkormtnyzatot 3 munkanapon beliil
írásb an táj éko ztatni kötęl e s.

18) Az Elfogadó Partner a tudomásszerzésto| szźtmított 48 óľan belül ktĺteles írásban
táj ékoztatni az onko rm ány zatot, ha vel e szemben c s ő d-, fel számo lásĹ,
végelsztlmolási-, illetve végrehajtási eljarás indult jogerősen, illetve ilyen eljĺírás
indítás át maga kezđemény ezte.

19) A ľegis ńtáciő, illetve a szętzőđés írásban közĺis megegyezéssel módosítható. Elfogadó
Partner tudomásulveszi, hogy a kedvezménnyel érintett
termékéĺtékesítés/szo|gá|tatźst érintő kedvezmények nýjtásával egyoldalúan nem

hagyhat fel. Erľe iranyuló szźndékát, mindęn év június 30-ig, előzetesen írásban

kĺjzölnie ke|| az onkormányzatta|, azza|, hogy a felmondás csak a targyév december

3|. napjźlra szólhat.

20) Az Elfogadó Paľtneľt kĺíľtérítési felelősség terheli, amennyiben a kedvezményadás

elmaľadása vagy nem megfelelő méľtéke _ bizonyítható módon _ neki felróható és

eÍÍe az esetre k<itelezettségetváILa| a meg nem adott kedvezmény 15 napon beliil _

vísszaténtés foľmájában - történő megfizetésére az érintett kríľfyabiľtokos ľészére.

Ennek, tovźlbbá a jelen SzabáIyzatban vállalt kötelezettségek elmulasztásavagy vétkes
megszegése esetén azE|fogadó Paľtner aKártyaprogram paľtneľei közül azoma|i
hatállyal kízźrágakeľülhet, amelynek megtĺĺrténtéróIaz Önkormanyzat jogosult a

nyilváno sságot me gfelel ő módon táj ékońatní.
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21) AzElfogadó Partneľ a Regisztrációs Úľlap kit<iltésével és onkormányzat részére

töľténő átađásźlv a| hozzáj áru| a Re gi sztľáci ó s Úrlapon szerep lő ađatai onkormányzat

tita| torténo,I<lzźlrőIag aKárťya progľam céIjźůloz kötött, illetve jelen Szabźiyzatban

rogzítettfe|haszná|ásźúloz, kezeléséhez, Az adatkeze|és, adatfelhasználás nem séľtheti

a személyes adatok védelméről és a k<jzérdekű adatok nyilvánosságźnőI sző|ő |992.
évi LXIil. tĺiľvény rendelkezéseit.

22) Az onkormanyzat kĺiteles a jelen Szabźůyzatmindenkor érvényben |évó vźl\tozatát

internetes oldalán (www.iozsefuaros.hu)hozzáférhetővé tenni, illetve aSzabá|yzatban

t<jrtént módosításokľól valamennyi éľvényes regisńtáciővalrendelkezőEIfogadő
P aľtnert e-mailben haladéktalanul értesíteni.

23) Az onkormányzatfeĺrfiĄamagźnak aKártyaprogramban és rendszeľben töľténő

váItońatás jogát.

Melléklet:

Regisztrációs Úrlap

Kelt:

Elfogadó Partner
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Mel1éklęt

ĺózsnrvÁRo s KÁRTYA REGIsZTRÁcIos

E|fogadó Paľtneľ adatai:
Elfogadó paľfuer teljes céeneve:

Elfogadó Partneľ rövidített cégneve:

ElfogadóPaľtnerszékhe|yeéseléľhetőségei: Teleptilés:

Iktatószám:
Únr.e,p - TERVEZETT

Cégsegyzék szárn:

Hazszam:kanyitoszám:

Intemet cím:

Telefonszám:

Képviselő adatai:

Képviselő neve:

Te|efonszáma:

Az E|fogadóhely katalógusba' hon|apra keľü|ő adatai:

Elfogadóhely ęInevezése (''fantiŁianeve''):

kźnyitoszám:
Intęmet cím:
Telefonszám:
Az Elfogadóhely által nyujtott

Hazszélm:
E-mail:
Fax, egyéb:

kedvezrrrények ľöviĄ tételes ismertetése (szolgźitatasot éľtékesített terméket stb.)

Email:

Fax, eryéb:

Email:

Szigszźma:

l00 kaľakteľben:

Az Elfogađóhely profilja: (a megfelelő aláhuzandó)
élelmiszer/divat/műszaki/kulnľalis /vendég|átásléletmód-egészség-spoľt/sm|gá|tatźs/egéb

A Józsefváľos Káľtya biľtokosok szÁmára nyújtott kedvezmény méľtéke:

A vállalkozĺs törvényes képviselőjeként jelen Regisztrációs uľlap a|źúľźsálval' nyilatkozom, hory a nevezett
vállalkozís a megadott adatokkal Elfogadó Parhręrként csatlakozri kiváľ' a Józsefraľos Kźrtya programhoz.
Kijelentem, hogĺ a Józsefuaros Kźlftya Szabźlyzatot @lfogadó Paľüreľ részéľe) elolvasüam, annak tartalÍnát,
rendelkęzęseit megéľtettem és azokat magalnÍa néme köte|ezi5nek ismeľęm el' Tudomiásu| veszem' hory jelen
regisztráció nem jelent kötelezettséget az Önkoľmrínyzat részére, azt indokolás nélkiil, ínásban visszautasítani
jogosult.

Dátum: Césszęru

alňrĺs: p' h.

Kérjük a teljeskoľĺien kitöltott és aláírt Regisztrĺźciós úrlapot es Kárĺyaszabdlyzatot, valamint az Aláírĺźsi CímpéIdaľry

masolatát a Józsefvárosi onkormányzat részére szíveskedj en eredetiben eljuttatni:

Jĺízsefuáľosi onkoľmányzat Po|gármesteri Hivatat Cĺm: 1082 Budapest Baľoss u.63-67. e-mail:
joaefvaroskarĺya@jouefvaros.hu tel/fax: +36 1 459 21 00


