
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

32/2022. (X.20.) önkormányzati rendelete 

az Egerszeg Kártyáról 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

I. Fejezet 

A rendelet célja és hatálya  

 

1. § 

A rendelet célja, hogy Zalaegerszeg város lakóinak kedvezményes belépést biztosítson a 

rendeletben meghatározott kulturális intézményekbe, sportrendezvényekre, a szabadidős- és 

sportlétesítményekbe, ezen felül ingyenes parkolási lehetőséget biztosítson szombati napokon 

a város valamennyi díjövezetében, továbbá kedvezményes utazási lehetőséget kínáljon a 

helyijáratú autóbusz-közlekedést igénybe vevők részére. 

 

2. § 

 

A rendelet hatálya a zalaegerszegi lakóhellyel rendelkező magánszemélyekre és a 

kedvezményeket biztosító jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre 

terjed ki. 

 

II. Fejezet 

A kedvezmények köre és mértéke  

 

3. § 

 

(1) Az Egerszeg Kártya (továbbiakban: kártya) alapján kedvezményeket biztosító intézmények, 

létesítmények és gazdasági társaságok (továbbiakban: szervezetek) felsorolását, valamint a 

kedvezmények körét és mértékét a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

 

(2) A kártya kizárólag a kártyatulajdonos részére biztosítja a kedvezmény igénybevételét. A 

kártyabirtokos által aláírt kártya a személyazonosító igazolvány és lakcímkártya egyidejű 

felmutatásával érvényes. A kártya más személyre át nem ruházható. 

 

(3) Az egyes szervezetek a kártya emblémáját jól látható helyen kötelesek elhelyezni. 

 

(4) A kártya ingyenes parkolásra jogosít szombati napokon valamennyi díjövezetben. A 

kedvezmény igénybe vevője köteles a kártyáját a gépjárműben az első szélvédő mögött kívülről 

jól látható helyen úgy elhelyezni, hogy érvényességéről az ellenőr megbizonyosodhasson. 

 

(5) A kedvezmények köre a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött 

külön megállapodás alapján bővülhet, melyről az önkormányzat a változást követően 30 napon 

belül nyilvános hirdetés formájában tájékoztatja a kártyatulajdonosokat. 

 

 



 

 

III. Fejezet 

Elszámolás és kompenzálás  
 

4. § 
 

Az elszámolás és a kompenzálás részletszabályait az egyes szervezetekkel kötött 

megállapodások tartalmazzák. 
 

IV. Fejezet 

A kártya igénylése, kibocsátása  
 

5. § 

(1) A kártyát személyesen az erre a célra rendszeresített igénylőlapon (2. melléklet) és - 

ügyfélkapus azonosítást követően - a hivatali portálon közzétett elektronikus (online) 

igénylőlap (3. melléklet) kitöltésével lehet igényelni. Az igénylőlap átvételétől számított 15 

napon belül a kártyát el kell készíteni, és – választásának megfelelően – az igénylőnek vagy a 

törvényes képviselőjének személyesen át kell adni, illetve részére postai úton térítésmentesen 

meg kell küldeni. 
 

(2) A kártya előállításának költségeit az igénylő viseli. Az igénylő minden új kártya 

előállításáért 4.000,- Ft-ot köteles fizetni. 
 

(3) A kártya előállításáért a térítési díj 50 %-át kell megfizetnie annak a személynek, aki a 65. 

életévét betöltötte. 
 

(4) A fogyatékossági támogatásban részesülő súlyos fogyatékos személynek, valamint olyan 

személynek, aki után betegsége vagy fogyatékossága okán magasabb összegű családi pótlékot 

folyósítanak, vagy aki ezen okból magasabb összegű családi pótlékban részesül, 4. baleseti 

fokozatba tartozó baleseti járadékban részesülő személynek, továbbá azon megváltozott 

munkaképességű személynek, aki rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban 

részesül, a kártya előállításáért térítési díjat nem kell fizetnie. A kártya igényléséhez: 

a) a fogyatékosság tényének igazolására - fogyatékossági támogatás esetén - a Magyar 

Államkincstár által kiadott, ezt igazoló hatósági igazolványnak, 

b) a 18. életévét be nem töltött személy esetében magasabb összegű családi pótlékra való 

jogosultság esetén az ezt igazoló hatósági igazolványnak a bemutatásán túl a betegséget 

vagy a fogyatékosságot megállapító szakorvosi igazolásnak, 

c) az egészségkárosodás és a munkaképesség megváltozás tényének igazolására a 

nyugdíjfolyósító szerv által kiadott, a folyósított ellátás típusát tartalmazó utolsó 

igazolásnak a bemutatása szükséges. 
 

(5) A kártya személyes igénylése esetén a fizetés készpénzzel és bankkártyás fizetéssel, 

elektronikus igénylés esetén bankkártyás fizetéssel és banki átutalással történhet. 
 

(6) Jogosulatlan igénylés esetén a befizetett díj - 500,-Ft átalányköltséggel csökkentett 

összeggel - postai úton vagy banki átutalással visszautalásra kerül. 
 

(7) Az igénylő részére a posta által nem kézbesített kártyát a hivatal egy alkalommal 

térítésmentesen pótolja. Bejelentési határidő a kártya igénylésétől számított 60 nap. 

 



(8) Amennyiben az online igénylés során az igénylő díjmentességre vonatkozó jogosultságra 

hivatkozik, akkor az erre vonatkozó igazolások másolatát – az igénylés elektronikus 

beküldésétől számított 8 napon belül – be kell küldeni a hivatal részére az 

ekartya@ph.zalaegerszeg.hu email címre, vagy egyéb módon, ellenkező esetben a díjmentes 

igénylés elutasításra kerül. 

 

V. Fejezet 

A kártya érvényessége és használata  

 

6. § 

 

(1) A kártya az igénylés napjától számított 3 évig jogosít a kedvezmények igénybevételére. 

 

(2) Az igényléskor kiadott igazolás tartalmazza a kártya sorszámát, és feljogosít a 

kedvezmények igénybevételére. 

 

(3) A kártya vonalkódja „név, cím, vonalkód, QR kód, érvényesség vége” adattartalommal 

mobiltelefonos alkalmazásban is beolvasható, adattartalma a jogosultság igazolására alkalmas. 

 

(4) A kedvezményeket biztosító szervezetek kötelesek a mobiltelefonos alkalmazásban rögzített 

kártyát is elfogadni. 

 

7. § 

 

Hatályát veszti a 16/2003. (IV.11.) önkormányzati rendelete az Egerszeg Kártyáról szóló 

16/2003. (IV.11.) önkormányzati rendelet. 

 

8. § 

 

Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba. 

 

 

 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

 

  



1. melléklet 

Elfogadó szervezetek 

Szervezetek A kedvezmény mértéke 

Alsóerdei Sport-és Élménypark Felnőtt belépőjegy (drótkötélpálya, falmászás) 20 % 

Gyermek belépőjegy (drótkötélpálya, falmászás) 20 % 

Gokart jegy 20 % 

Aquacity Vízicsúszda- és Élménypark Felnőtt fürdőjegy 50 % 
Diák fürdőjegy 50 % 

Gyermek/nyugdíjas fürdőjegy 50 % 

Óriáscsúszda felár 50 % 

Art Mozi Felnőtt helyár 20 % 

Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Beiratkozási díj 10 % 

Gébárti Tóstrand Felnőtt belépőjegy 20 % 

Griff Bábszínház Belépőjegy 20 % 

Göcseji Falumúzeum Felnőtt belépőjegy 20 % 

Diák/nyugdíjas belépőjegy 20 % 
Csoportos belépőjegy 20 % 

Családi belépőjegy 20 % 

Göcseji Múzeum Teljesárú belépőjegy 20 % 

Kedvezményes diák/nyugdíjas belépőjegy 20 % 

 Kedvezményes családi felnőtt belépőjegy 20 % 
Csoportos felnőtt belépőjegy 20 % 

 Csoportos diák/nyugdíjas belépőjegy 20 % 

Hevesi Sándor Színház Felnőtt belépőjegy 20 % 

Diák/ifjúsági belépőjegy 20 % 
Felnőtt bérlet 10 % 

 Ifjúsági bérlet 10 % 

Nyugdíjas bérlet 10 % 

Keresztury Dezső VMK székhelyintézmény Belépőjegy 20 % 

Korona Szalon Belépőjegy 20 % 

Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. Belépőjegy 20 % 

Mindszentyneum Teljesárú belépőjegy 20 % 
Kedvezményes diák/nyugdíjas belépőjegy 20 % 

Kedvezményes családi felnőtt belépőjegy 20 % 

Csoportos felnőtt belépőjegy 20 % 
Csoportos diák/nyugdíjas belépőjegy 20 % 

Termálfürdő Zalaegerszeg Felnőtt belépőjegy 30 % 
Gyermek, diák, nyugdíjas belépőjegy 10 % 

Felnőtt bérlet 30 % 

Nyugdíjas bérlet 10 % 

Városi Hangverseny - és Kiállítóterem Belépőjegy 20 % 

Volánbusz Közlekedési Zrt. Havi bérlet 10 % 

Zalaegerszegi Sport - és Tanuszoda Sportuszoda 

 Napijegyek (felnőtt, diák, gyermek, nyugdíjas) 20 % 

Kísérőjegy 20 % 
Bérletek (felnőtt, diák, gyermek, nyugdíjas) 20 % 

Tanuszoda 

Napijegyek (felnőtt, diák, gyermek, nyugdíjas) 20 % 
Szaunavilág 

Napijegyek (felnőtt, nyugdíjas) 20 % 

Bérletek (felnőtt, nyugdíjas) 20 % 
Kombinált napijegyek (felnőtt, nyugdíjas) 20 % 

Strand 

Napijegyek (felnőtt, diák, gyermek, nyugdíjas) 20 % 

ZTE FC Zrt. Belépőjegyek (felnőtt, diák, nyugdíjas) 20 % 
Bérletek (felnőtt, diák, nyugdíjas) 20% 

ZTE KK Kft. Felnőtt belépőjegy 20 % 

Bérletek (felnőtt, diák/nyugdíjas) 20 % 



2. melléklet 

Személyes igénylés formanyomtatványa 

Igénylőlap   

Egerszeg Kártya   

Igénylés   

(kérjük nyomtatott betűvel kitölteni)   

   

1 Az igénylő neve: születési ideje:   

   

………………………………………… ……………………….   

   

2 Az igénylő lakóhelye: (utca, házszám, épület, lépcsőház, emelet, ajtó), vagy hrsz.   

   

8900 Zalaegerszeg, ……………………………………………………………   

   

□ Az igényelt kártyát postai úton kérem kiküldeni.   

   

VAGY   

   

□ Az igényelt kártyát a hivatalban személyesen veszem át.   

   

□ Tudomásul veszem, hogy kártyát kizárólag a zalaegerszegi lakóhellyel rendelkező magánszemélyek 

igényelhetnek.   

   

□ Tudomásul veszem, hogy a kártyabirtokos által aláírt kártya a személyazonosító igazolvány és a 

lakcímkártya egyidejű felmutatásával érvényes, az adataimat a kedvezményt nyújtó szervezetek az 

önkormányzattal kötött megállapodás szerint kezelik. A kártya más személyre át nem ruházható.   

   

□ Az igénylőlap benyújtásával hozzájárulok ahhoz, hogy a nevem és a lakcímadatom továbbításra kerüljön az 

Egerszeg Kártya előállítója részére.   

   

A személyes adatok kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontján alapul, ami szerint törvény felhatalmazása alapján, az abban 

meghatározott körben, helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból rendelte el.   

   

Dátum:   

   

………………………………   

aláírás   

   

Kedvezmény:   

   

Átvettem / postázva:   

   

Dátum:   

   

………………………………..   

aláírás 



3. melléklet 

Elektronikus igénylés formanyomtatványa 

Egerszeg Kártya   

Igénylés   

   

□ Új Egerszeg Kártya igénylést nyújtok be.   

VAGY   

□ Új Egerszeg Kártya igénylést nyújtok be díjmentességre jogosultan.   

   

□ Az Egerszeg Kártya online igénylésére vonatkozó és itt elérhető tájékoztatóban foglalt feltételeket elolvastam, 

azokat tudomásul veszem és elfogadom, különösen azt, hogy kártyát kizárólag a zalaegerszegi lakóhellyel 

rendelkező magánszemélyek igényelhetnek.   

□ Tudomásul veszem, hogy a kártyabirtokos által aláírt kártya a személyazonosító igazolvány és a 

lakcímkártya egyidejű felmutatásával érvényes, az adataimat a kedvezményt nyújtó szervezetek az 

önkormányzattal kötött megállapodás szerint kezelik. A kártya más személyre át nem ruházható.   

□ Tudomásul veszem, hogy jogosulatlan igénylés esetén a befizetett díj 500,-Ft talányköltséggel csökkentett 

összeggel kerül visszautalásra.   

   

1. Az igénylő neve:   

2. Születési ideje (év, hónap, nap):   

3. Az igénylő lakóhelye (utca, házszám, épület, lépcsőház, emelet, ajtó), vagy hrsz: Zalaegerszeg   

4. E-mail cím:   

   

5. Rendelkezés a kártyaátvételre:   

□ Az igényelt kártyát postai úton kérem kiküldeni.   

□ Az igényelt kártyát a hivatalban személyesen veszem át.   

   

□ Az igénylőlap benyújtásával hozzájárulok ahhoz, hogy a nevem és a lakcímadatom továbbításra kerüljön az 

Egerszeg Kártya előállítója részére.   

   

A személyes adatok kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontján alapul, ami szerint törvény felhatalmazása alapján, az abban 

meghatározott körben, helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból rendelte el.   

   

6. Kártya igénylési díj befizetése és az igénylés elküldése:   

   

Felhívjuk az Igénylő figyelmét, hogy csak a sikeres online fizetési tranzakció után kerülnek elküldésre a 

megadott igénylési adatok. Sikertelen utalási művelet esetén újra kell kezdeményeznie az igénylést. A beérkezett 

kérelem a megadott zalaegerszegi lakcím ellenőrzését követően kerül elfogadásra vagy elutasításra! Az igénylés 

elfogadásáról, illetve – nem valós zalaegerszegi lakóhely esetén – elutasításáról az igénylő értesítést kap az 

ügyfélkapus értesítési tárhelyére.   

   

□ Tudomásul veszem, hogy a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (8900 Zalaegerszeg, Kossuth 

Lajos utca 17-19.) adatkezelő által a http://zegkartya.komdat.hu/ felhasználói adatbázisában tárolt alábbi 

személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint 

adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: igénylés azonosító.   

   

7. Díjmentes igénylésre vonatkozó nyilatkozat és a kérelem elküldése:   

□ Díjmentességre jogosult vagyok, melyre vonatkozó igazolások másolatát 8 napon belül elküldöm az 

ekartya@ph.zalaegerszeg.hu e-mail címre, vagy egyéb módon eljuttatom a hivatalba. Tudomásul veszem, hogy 

amennyiben ezt nem teljesítem, úgy jelen igénylésem törlésre kerül. Hozzájárulok ahhoz, hogy a díjmentességhez 

csatolt iratokban szereplő adatokat az eljáró szerv ellenőrizze, arra vonatkozóan hatósági nyilvántartásból 

adatokat szerezzen be, illetve azokat kezelje. 

 


