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,,JóZSEFvÁnos xÁnľya,' Ár-ľa.lÁNos sZERZooÉsl ľnr,ľÉľnLEK

Jelen Általános Szerződésí Feltételek (a továbbiakban: Ászr.) részletesen szabá|yozzźk a
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuarosi Önkormány,zat (a továbbiakban: onkormányzat) és
a Káľtyabirtokos között a Jőzsefvttros Káľtya jelen ASZF-ben szabá|yozott módon ttiľténő
igénylésével és a Józsefuaľos Kźrtya átvételével létrejött, a jelen ASZF-ben említett
kedvezményeket, egyéb előnyöket biaosító Józsefuaros Kĺáľtya hasznáIata során irányadó és
a|kalmazandő szer ző dé se s feltételeket.

Fogalom meghatáľozások

1) JoZsEFvÁRos xÁnľyĺ.: Józsefuaros kártya felirattal és címeľrel ellátott, az

onkoľmányzat á|ta|kiadott és megszemélyesített kźrtya (a továbbiakban: Káľtya).

2) IGENYL0: Az atermészetes személy, akí a Józsefuáros Káľtya k'lá||ításźravonatkozó igényét

bejelenti, aKártya lgénylőlapot kitölti és aIáirja.

3) KÁRTYABIRTOKOS Az a 18. életévét betöltcjtt természetes személy, aki az onkoľmányzat
kozígazgatási területén éľvényes állandó lakóhellyel rendelkezik vagy az Onkotmźnyzat
fenntaľtásában lévő intézmény do|gozőjavagy az onkoľmanyzat tulajdonában|évó gazdasági

taĺsaság dolgozója vagy az onkormźnyzat Polgáľmesteri Hivatalának do|gozőja, vaw
felsőoktatási intézmény' tz Onkoľmányzat kőzigazgatási területén taltź.Jrhaltő kaľának
hallgatója a kźrtyadíj megfizetésével vagy egyéb érvényes jogcímen birtokába került, saját

névre szőLő érvényes Józsefuaľos Kártyával ľendelkezik.

4) ELFOGADO PARTNER: Az onkormźnyzatta| a Jőzsefvtros Káľtyaszabá|yzatban foglaltak

szerinti szerzőđéses jogviszonyban áI1rő és a Józsefuáros Káľtyárakeďvezmény(eke)t biztosító
j o gi szeméIy l j o gi személyi s é g nélküli gazđźiko dő szerv ęzet.

5) ELFOGADó HELY: Az Elfogađó Partner regísztráciőja és a Kártyaszabá|yzat elfogadása

a|apján az onkoľmányzat által megjelölt, a Józsefüiĺľos Káľýát elfogadni jogosult és kötelęs

hely (kereskeđelmi' szo|gźitatő e gysé g, stb. ).

6) REGISZTF.ALT KEDvEZMaľĺv: Az Elfogadó Paľtner á\ta|, az Elfogadó Hely
regisztráciőja aIka|máva|, a Jőzsefvźtĺos Kártyaszabźůyzat alapjźn _ vállalt kedvezmény,

amelyet az érvényes Józsefuáľos Kártyával rendelkező és azt fe|mltatő kźrtyabirtokosok

ĺészére az źnl vásźr|ása, illetve szo|gá|tatźrs igénybevétele alkďmáva| a teľmélďszolgáItatás

alapfu áb óI bizo s ítani keIl.

I ALAPÁR: az E\fogađó Hely źita| a vásráľlás napjáĺ az ađoÍt termékľe, szo|gźitatása
vonatkozó an me ghatár ozotí tlr .

8) KÁRTYADÍJ: a Jőzsefváĺos Kártya átvételekor a kiá||ításért, illetve a hasznáIatért a

Káľtyabirtokos által ťĺzeteĺdo tlsszeg.

9) IGENYr-ila.ľ: a Jőzsefvtnos Kártya igényléséhez, L<lá|Iítźsához és átrételéhez szifüséges,

o lvasható an és éľthető e n az ígény|ó áItaL k itĺi ltendő formanyomt atv ány .



1. Az ASZF elfogadása

1.1. A Kártyabirtokos az Igénylőlap kitoltésével és aláírásával kijelenti, hogy annak, valamint a
jelen nszr feltételeit, rendelkezéseit megismeľte, megéľtette és azokat magźlra nézve

kĺitelezőnek ismeri el.

1.2. Az onkĺrnľralry,zaL,a:z n.Szr.-"t a Káľtya kiadásával foglalkozó tigyfélszolgá|atźn kifüggeszti,

elérhetővé teszi, valamint az onkormanyzat honlapjan (www.iozsefuaľos.hďjozsefuaroskaľtya)

is megjeleniti, ezze| biztosítva a nyilvánosságot és annak btrki áItaI tĺjľténő megismerhetőségét.

2. A szerződés létrejiitte, mĺidosulása, megszűnése

2.1. AKáľtyabirtokos és az onkormtnyzatközĺjtti, aKźrtyalgénylő tészére történő elkészítésére és

átađás-źivételére vonatkozó, valamint a Kźlrtya rendeltetés szeru hasznáIata sorźtn a Felek által

alkalmazarldő szabáIyokat rogzítő szerződés érvényesen akkor jcin létre, amikoľ az [gény|ó

személyesen vagy ęlektronikus úton _ az e|őírásoknak megfelelően, szabźiyosan - kitĺiltötte és

az onkormányzat ľendelkezésére bocsátotta az lgénylőlapot, ęzáItal elfogadva az AsZF-et,
továbbá maradéktalanul megfizette a Kártyadíjat, azonban a szerződés hatályba lépésének

napj a minden e setb en a Kárty a átvétel ének napj a. A Kar:ty a átvételének napj a :

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

átvételének napja;

- az Öĺtkormtnyzat által megjelölt egyéb helyen (a továbbiakban: egyéb kártya pont) töľténő

személyes igénylés esetén: a postaľa ađásnapja

- intemeten töľténő igénylés esetén: a személyes átvétel napja

2.2. Az onkormányzat jogosult arra, hogy az ĺszp feltételeit egyoldalúan módosítsa. Az
onkormanyzat amódosításról kĺiteles haladéktalanul internetes oldalán tttjékońatő közleméný
kozzétenri azzal, hogy amennyiben a Kártyabirtokosra nézve a módosítás báľmilyen

szempontbőIhátrźnyos kcjvetkezménnyel járna, a módosítást kcjvető 90 napon belül azonnali

hatá|Iy a| felmondhatj a a szer zo đést.

2.3. Az onkoľmanyzat és a Káľtyabiĺtokos közĺjtti szerzőđéses jogviszony M a|ábbi módokon

szűnik meg:

- írásba foglalt k<jzös megegyezéssel, a Fęlek által meghatározott időpontban;

- aKártyabirtokos felmondása esetén a 30 napos felmondási időlejtrtával;

- aKĺáľtyabirtokos2.2 pont szerinti azonna|ihatá|yű felmondása esetén, a felmondás

köz1ésével;

- a Káltyabirtokos szerződésszegése (valótlan adatkĺizlés, a Kźrtya jogosulatlan

haszná|ata, stb.) esetén az onkormźnyzat azonnali hatá|yű felmondásával, a felmondás

közlésével;



- ajogosultsági feltételek megszűnésével;

- aKártya érvényességi idejének Iejártával.

2.4. Az Ászp felmondása, a jogosultsági feltételek
idejének |ejźrta esetén a Kétrtyabirtokos köteles
b elül vi s sz aszo| sá|tatru.

megszűnése, illetve a Káĺtya érvényességi
a Kártyát az onkoľmtnyzat 8 munkanapon

3. A felekjogai és kötelezettségei

3.1. Az lgény1ő az Igény|ł3lapon köteles az adatait a valóságnak megfelelően megadnl. Az
IgényLő/Kártyabirtokos az adataLban bek<ĺvetkezett vá|tozást köteles 5 munkanapon belül az
onkoľmĺányzatnak írásban bejelenteni. Amennyiben az Igénylő valótlan, hamis vagy hiányos
adatokat szolgá|tat, az onkoľmányzat jogosult a kźrtyaígénylést indoklás nélkülelutasítani.

3.2. A Káľtyabiľtokos jogosu|t a Kártyát az érvényességi időn belül binokolni, haszná|ni, de a
Kárty a tulaj donj o g át nem szet zi me g, annak tul aj dono s a az onkoľm źny zat.

3.3. Az Igénylő köteles aKźtrtya igénylés alka\máva| aKártyahaszná|atért a mindenkor aktuális és

az onkoľmányzat á|ta| kozzétett díjat megťĺzetru és a beťĺzetésľől sző|ő ígazolás/csekk-
tőszelvéný az onkormányzat Polgáľmesteri Hivatalanak munkatársanak źiadru. Amennyiben
azlgéĺylő aKárýátpostai utánvéttel kívarýa átvenni, köteles viselni az ęzze|jaľó költségeket.

3.4. AKáľtya akiállítás hónapjától 1 évig érvényes.

3.5. A Káľtyabiľtokos a Kártya érvényességének lejáratát mege|oző legfeljebb 30 nappal, a
jogosultság egyidejű igazolásáva| a Káttya meghosszabbítźsźt igényelheti. Ami a|apján
érvényesítő matricakerül a Kártyźna. Az éves díj megfizetésének elmulasáása esetén aKźrtya
az Önkorményzat á|ta|Ieti|tźlsra kerül és aKártyźlval kedvezmények nem vehetők igénybe.

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

ezen az alapon al<lťtzetettKartyadíj sem igényelhető vissza.

3.7. A Káľtyabiľtokos a Kártyaadataitvizuálisan és elektronikusan nem módosithatja.

3.8. A Kartyabirtokos felel minden olyan kź!Íért, amely abból szźltmazik, hogy a Kartya igénylése
sorĺín hamis, valótlan vagy hiźnyos adatokat szoIgá|tatott, így különösen kĺjteles meg[éríteni az
á|tala igénybe vett kedvezmények összegét, illetve a Kźrtya előállítási díját nem követelheti
vissza.

3.9. Jelen ĺszp a\apjtn a Kártyabiľtokos hozzájarul al.lhoz, hogy az onkoľmĺĺnyzat a Kártya
tizemeltetése soriín a Kártyabiľtokos á|tal az Igénylőlapon rendelkezésére bocsátott adatokat
keze|je, továbbá a Kźlrtya igénylés jogosságának megállapítása érdekébęn az igénybevételre
való jogosultságot és a személyazonosító és lakcímadatokat ellenőizze a személyi ađat łs
lakcímnyilvźntartő rendszeľben, illetve az eľedeti szemé|yazonosító és |akciĺnkźrtya
megtekintésével.



3.10. A Kártyabiľtokos hozzájźru| ahhoz, hogy az lgéĺylólapon szereplő személyes adatokat az

Önkormányzat szemé|yazonosításra nem alkalmas módon, statisztikai célra felhasznźĺI1a.

3.II. Az onkormányzat az Igénylő adatait csak a Kartya e|őáI|ításához, illetve megűjitásához
szfüséges mértékben és a Kártyához kapcsolódó kedvezmények igénybevételének cé|jára

kezelheti.

3.I2. A Klírtyabitokos adatait az onkormányzat a Kĺĺrtya érvényességi idejének megsziĺnését

követő 1 évig tźtro|hatja, utźna ktiteles az adatokat tcjľĺĺlni. Amennyiben az igénylést követően a

Kéntya|<láI|ításźrava1amilyen okból nem keľül sot, az onkormĺĺnyzat köteles az Igénylő adatait

törölni, azokat nem taľolhatja.

3.I3. Az onkormányzat jogosult az Elfogadó Helyek adatait saját inteľnetes oldalán kozzéterti,
illetve az źita|amegjelentett kiadvanyokban, egyéb felületekęn népszeriĺsíteni.

3.14. Az onkoľmanyzat felelősséggel tatozik azért, hogy az információs önľendelkezési jogról és

az információszabadságról szóló 20II. évi CXII. törvényben meghatározott adatkezelési

követelményeket betartsa. Amennyiben az onkoľmĺínyzat ađatkezelése nem felel meg ezen

törvényben foglalt ktjvetelményeknek, a Kfu1yabirtokos élhet tiltakozási jogával', illetve
j o gainak érvénye sítése végett bírósághoz fordulhat.

3.15. Technikai meghibásodás ęsetén az onkormányzat sztineteltetheti a kźlrtyaigénylést és

gyétrtást, valamint a kedvezménynýjtást. Az ilyen kĺirülményről az onkoľmányzat köteles

internetesoldalĺántájékoztatástközzétenni.

3.16. AKáľtyabirtokos köteles a jelen Ászľ _ ben szeľeplő feltételeket betartani, azokmegszegése

szer ző déssze gésnek minő stil.

4. AKártya ĺgénylése és ľendelkezésre bocsátása

4.I. Az Igénylő aKártyát az a|ábbi módokon igényelheti:

- személyesenigénylőlap kitciltésével és leadásáva|azngyfélszolgálaton;

- interneten a kit<jltött igénylőlap elküldésével;

továbbámindenesetbenaKu:tyađijmegfizetésénekigazo|ásávaI.

4.2. AKárýađíj megťrzetésę _ az Igénylő vźt\asztásátóI fliggően - az alábbi módokon lehetséges:

- készpénzáfutalási megbizás;

- bankkĺáľtyávaltörténő ťlzetés;

- źiuta\ással történő ťrzetés (sztrriasztlm: 1 4 1 003 09 -I 02139 49-0 1 000006)

4.3. Az Igénylőlap csak személyesen, az Igény|ő źital sajźŃ kezu|eg lrhatő a|á, meghata|mazásnak

nincs helve.



4.4. Személyes igénylés esetén az igénylőlapon felttintetett adatokat az ugyintéző jogosult

ellenőrizni a megadott adatoknak azlgény|ő szeméIyazonosító okmanyaiban (útlevél, személyi
ígazolvtny, káttya foľmátumú vezető engedély, lakcímkártya) szereplő adatok ĺjsszevetése
tfiján.

4.5. Interneten töľténő igénylés esetén, az ígény|ólapon feltiintetett adatok eIlenőrzése a hatósági

nyilvantaľtás adatai alapján történik.

4.6. Az Igénylő aKźńyát az igyféIszolgálaton tĺjrténő személyes igénylés esetén személyesen vagy
postai utánvétellel, egyéb helyen töľténő személyes, illetve inteľneten történő igénylés esetén

személyesen veheti źú; az ź.ŕrvétel módjáĺól az ígény|és során nyilatkozni kell. Postai utánvétel

esetén az tnkoľmźnyzat által meghatátozott csomagolási és postaköltség is fizetendő a

káÍty aďíjj a| e gyütte s en.

4.7. Az onkoľmanyzat az igénylés megtörténtét követő legkésőbb 15 napon beliil elkészíti, és

postai úton továbbítja a Kźrtyźlt az lgénylo lakóhelyére, kivéve az intemetes igénylés és az

ügyfélszolgźtlaton történő személyes igénylés és személyes átvételesetét, amikor azigény|ésto|
szélmított 15. naptól vehető átaKártya.

4.8. Az Igénylő koteles a Kćtrtya átvételekor a Káľtyán szereplő adatokat ellenőrizni, eltérés

észlelése esetén azt jelezĺi.

5. AKártya használata

5. 1 . A Kártyához kapcsolódó kedvezmények aKáĺtya átvéte|ét kĺjvetően haladéktalanul igénybe
vehetők.

5.2. A Káľtyabiľtokos a Kértytůloz fuződo kedvezményękęt a Káĺtya érvényességi ideje a|att az

Elfogadó Helyeken igénybe vehető regísztrá|t keđvezmény ÍLtjźľl, személyesen érvényesítheti.

5.3. A Káĺyabinokos a Kártyahaszná|atáva| az adott időszakban az onkormźnyzatta| szerzóđésbeĺ
lévő Elfo gadó Partner által biztosított kedve zmény eket veheti i génybe.

5.4. Az Elfogadó Partner hatásköľébe tartoz1k annak eldöntése, hogy a Káľtyáva| igénybe vehető

kedvezmények más akciókkal összevonhatók _e.

5.5. Kedvezmény nyujtása hatósági áras teľmékek - autőpá|ya matľica, dohanyáru, győgyszer,
menetjegy, mobil egyenleg feltiiltés, illetve fęltĺjltő kártya, PB gźz, újság stb. _ esetén nem

kötelező az E|fo gadó Paľtner részéro|.

5.6. Az onkormányzat feĺlrÍĄa magtnak a jogot a kedvezmények körének és méľtékének

megvá|toztatására.

5.7.A Kártyabirtokos köteles a Káľtyźń az Elfogadó Helyen a kedvezmény igénybe vételét

mege|őzően felmutatni, továbbá aKźnýźń és a személyazonításhoz szfüséges okmány(ok)at a
jogosultság el|enőrzése és a kedvezmény regisńrtůása - szeĺnrevételezés - céljából átađní az

Elfogadó Hely képviselőjének, aki azt -a jogosultság megá||apitását követően- köteles a

Kártvabiľtoko s ľészére vi sszaszol s á|tatní.



5.8. Azonkormanyzatazaktuźúis Elfogadó Helyek adatait,elérhetőségétésaz aktuálisanbiztosított
(igénybevehető) kedvezményeket kozzéteszi a wwwjozsefuaľos.hďjozsefuaľoskartya
internetes oldalon, valamint a J őzsefv źros Káľtya tigyfélszolgálati helyiségében.

5.9. Az onkoľmányzat fenrfiartja magĺának a jogot, hogy a Kártya Elfogadó Helyeket, illetve a

kedvezmények mértékét egyoldalúan megváltoztassa.

5.10. Az Onkormányzat az esetleges változásľól annak hatálybalépését ľtegc|ozoęlĺ ktjtęles a
wwwjozsefuaros.hďjozsefuaľoskaľtya intemetes oldalon ttĺjékoztatő hiľdetméný kozzétenni,

továbbá a Kártyabirtokosokat e-mailben értesíti, megielölve a vźt\tozás hatálybalépésének

időpontját.

5.|7. AzElfogadó Partner a Kĺírfyabirtokosok tźtjékoztatźlsa céljából jóllátható helyen (azElfogadő
Hely bejaľatźnáI és a kasszánźi) a Ktĺrtya arculati elemeit tartalmaző figyelemfelhívó

táj ékoztatást tesz kozzé (elfo gadóhel yi matri c a).

5 .12. Az érvénýelen Kárty a kedvezmények igénybevételére nem j ogosít.

5.I3. Az Elfogadó He1y képviselője meglagaďja a Kttrtya elfogađását és jegyzőkönyv felvétele

mell ett a Káľty át bevonj a é s az onko rmány zatnak átađj a, amennyib en

- aKártytúnem az aľra jogosult személy haszná\a;

- a Kártya felhasználój a áIta| bemutatott szeméIyazonosító okmányokban szereplő személyes

adatok nem egyeznek meg aKźtrtyabirtokos adataival;

5.t4. A Kártya elfogadásának megtagađása esetén a Kźlrtyabíľtokosnak a Kźtrtyźłloz kapcsolódó

keđvezmény igénybevétele nélkül kell kiegyenlítenie vásźtĺIása ellenértékét vagy elállhat a

vásarlástól.

6. A Káľtya letiltása' pótlása

6.1. A Kártyátaz onkoľmtnyzat, illetőleg aKártyabirtokos jogosult letiltani.

6.2. Az onkormrányzat jogosult letiltani a KáľĹyát, ha

- a Kártya ęlvesztéséről, ellopásrĺľól, illetve a Kártyźxal való báľmilyen egyéb visszaélésről

szeÍez fudomást;

- aKártyabirtokos nęm taľtja be az dszr _ben foglaltakat.

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

szo|gáIő körülmény bekövetkezését kĺivető 5 munkanapon belül, ha a Kártyát elveszítette,

ellopták vagy az megľongálódás kĺivetkeztébenhasznźlhatat|anná vált, illetvę ha a személyes

adataiban v á|tozás k<jvetkezett be.

6.4. A Kźrtya elvesztése, ellopása, illefue megľongálódása esetén a Kártyabirtokos az á|ta|źnos

szabźiyok szeľint igényelhet új Kártyft. Az új Kźrtya átvételéig a Kátyabirtokos a

kedvezmények igénylésére nem jogosult. Amennyiben szándékos rongálás gyarÍĄameľtil fel, a



Káľtyabirtokos kĺiteles megťĺzetni az iĄ Kártya dijat. A Krĺrtya pótlásának mindenkor aktuális

díjátazonkormanyzatźita|kozétetttájékońatőtarta|mazza.

6.5 . A bej elentés elmulasztásából eľedő káÍért a Kéńy abirtokos felel.

6.6. A letiltási kérelem telefonon, elektronikusan vagy írásos formában is megtehető. A letiltási
kérelemnek - függetlentil annak ktjzlési móđjától - tafta|maznia kell a Ktrtyabirtokos nevét,

születési helyét és idejét, arlyja nevét, érvényes lakóhelyét, a Kźlrtya kiállításĺának napját és

szźtmát. Az onkormányzat a kérelem beérkezését követően haladéktalanul intézkedik a Kĺírtya
letiltása végett.

6.7 . A Kányabiľtokos az iĄ Kartya źúvéte|éíg kedvezmények igénybevételére nem jogosult.

7. Vegyesľendelkezések

7.|. A Kártyabirtokos az ĺszr hatálybalépésének időpontjától infoľmáció, - illetve segítségkérés

cé|jábőI igénybe veheti az tnkormźnyzat ügyfélszolgá|atźĺ, amely nyitvatartási időben érhető

eI az a|ábbi elérhetőségeken:

Cím: 1082 Budapest, Baross u. 63-67., Telefon: +36 I-459-2100' E-mail:
i ozsefu aľo skaľtya@j ozsefu aro s. hu

7.2.AzügyfélszolgáIatifu odábanazalábbitźĄékońatásokkérhetők:

- informáciőszo|gáLtatás akibocsátott Káľťyákľól azokhaszná|atáĺól, megújításárőI,

1etiltás{ĺról;

- tźljékoztatás az Elfogadó Helyekľől.

7.3. A Káľtyabirtokos tudomásul veszi, hogy az ĺszr - fel kapcsolatban az Önkormtnyzat kijelölt
munkatarsa j o go sult elj áľni é s nyi l atko zatot tenĺĺ.

7.4. Az onkoľmanyzat a Kaľtyabirtokossal szemben felel az adatok binonságáéľt, megfelelő
védelmééľt, az Adafrĺédelmi Szabá|yzat rendelkezéseinek betartásáért. az onkormźnyzat a
Kártya esetleges téves letiltźBźLért csak szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetén 1.artoz1k

felelősséggel.

7.5. Az onkormányzat nem tartozik felelősséggel a Kártyabirtokost ért olyan károkért, ame|yek az

alábbi okok miatt kĺjvetkeztek be:

- aKáĺtyabirtokos nem taľtja be az aszp -ben foglaltakat;

- a Kártyabiľtokos téved, illetve mulasztást kĺivet el;

- a Káľtyabiľtokos hatĺíridőben nem veszi át aKźlfiźú;

- a Kártyabitokos a Káľtyát nem ľendeltetésének megfelelően hasznáIja,

- azonkormányzataz ĺszr feltételeit (pt. díjak, költségek, stb..) módosította;



- azElfogadóhelyiPartnerekszerzódésszegése;

- az onkormányzatvagy szeruődott partneľei szándékos vagy súlyos gondatlanstąga| okozott

magatartása.

7.6.Az lgénytő az igény\és során nyilatkozik arról, amennyiben nem kívánja megkapní az

onkormányzatlĺr\eveleit, tájékoztatőkiadványait aKźrtyával kapcsolatban.

7.7. Az onkormanyzat és a Kártyabirtokos között a Kártya prograÍIrmal kapcsolatban felmeľiilt

vitáS kérdéseket a Felek elsősorban egyeztetés útján kötelesek ľendezni.

7.8. Ajelen ÁSZF-ben nem szabźl|yozoÍt egyéb kérdések tekintetében az 1959. évi IV. törvény

(Ptk.) és a hatályos jogszabályok vonatkozó ľendelkezései iranyadók.

Melléklet:

Igénylőlap

Budapest, 20 12. december

Dr. Kocsis Máté
polgármester

Budapest Főváros VIII' kerĹilet
Józsęfu aľosi onkormányzat képviseletében
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