
ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

9/ 2013. (V. 21.) rendelete

A Badacsony régiós kártya igénylésének, felhasználásának szabályairól 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (2) 
bekezdésében meghatározott  eredeti  jogalkotói  hatáskörében,  az  Alaptörvény 32.  cikk  (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzat illetékességi területén 
(1) működő
 a) szálláshely-szolgáltatókra;
 b) a Badacsony régiós kártya (a továbbiakban: kártya) alapján kedvezményt biztosító 
kereskedőkre és szolgáltatókra;
(2) legalább egy vendégéjszakát eltöltő vendégekre
terjed ki. 

2.  §   A  kártya bankkártya  formátumú  digitális  adatrögzítésre  alkalmas 
adathordozó, amelynek előlapján a Badacsony logó, és a Badacsony régió 
felirat látható. A kártya belső oldalán a kártya használatával  kapcsolatos 
kétnyelvű  információk,  valamint  a  vendégkártya  egyedi  azonosításához 
szükséges vonalkód található. 

3. § (1) A kártya az Önkormányzat tulajdona, amit térítésmentesen bocsát a szállásadó és  a 
vendég rendelkezésére.
(2) A  kártya  kiváltásától  az  azt  kiváltó  személy  tartozik  felelősséggel.  A  kártya 
elvesztése,  megsemmisülése vagy megrongálódása esetén pótlásának költségei az azt 
kiváltó személyt terhelik.
(3) A kártya értéke: 1.500 Ft.  
(4) A kártya digitális adatbázisa tartalmazza 
a) a szállásadó nevét, a szálláshely címét,
b) a szállásadó nyilvántartási számát,
c) a vendég nevét,
d) a vendég érkezésének, távozásának időpontját.                              

4. § (1) Kártyát igényelhet 
a) az a vendég, aki a b) pont szerinti szálláshelyen legalább egy vendégéjszakát eltölt 
b) az a szálláshely-szolgáltató, akinek a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező 
szálláshelyek  Ábrahámhegy  település  vonatkozásában  vezetett  nyilvántartásában 
szereplő szálláshelyén a vendég legalább egy vendégéjszakát kíván eltölteni. 
(2)Kártyát kizárólag az OPUS Utazási Irodában  (Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 1. )lehet 
igényelni.
(3)  Amennyiben  a  szálláshely-szolgáltató  kártyát  igényel,  köteles  igazolni,  hogy  a 
vendég, akinek igényli,  az (1) bekezdés b) pont szerinti szálláshelyén vendégéjszakát 
kíván eltölteni.



                              
5. § (1) A kártyát azon vendég használhatja, akinek a nevére az kiállításra került 

(a  továbbiakban:  a  kártya  birtokosa).   A  kártyát  átruházni  tilos.  Az 
átruházás a kártya azonnali érvénytelenségét eredményezi.
(2) A kártya birtokosa a kártya felmutatásával jogosult az Önkormányzat 
által  működtetett  strand  20  %-os  mértékű  kedvezményes  használatára, 
továbbá  a  kártyán  feltüntetett  elfogadó  helyeken  kedvezményes 
szolgáltatások igénybevételére.
(3)  A  (2)  bekezdésében  az  Önkormányzat  által  működtetett  strand 
vonatkozásában megállapított kedvezmény nem vonatkozik a 16 óra után 
igénybe vehető kedvezményes napi belépőjegyre.
(4) A kártya birtokosa a (2) bekezdésben meghatározott kedvezményekre a 
kártyán feltüntetett időtartamon belül jogosult az utolsó nap 24.00 óráig. 
(5)  A  strandszolgáltatás  igénybevételekor  az  Önkormányzat  megbízottja 
köteles a kártyát a beléptető rendszeren keresztül érvényesíttetni.
(6)  A kártya  elvesztését  vagy  megsemmisülését  haladéktalanul  jelenteni 
kell a kártyát kiállító szervezetnek, amely a kártyát érvényteleníti. 

         A kártya elvesztése esetén annak 1.500 Ft összegű értékét a szállásadó 
köteles 
         megtéríteni.

6.  §  (1) Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  kártya 
kezelésével, adminisztrálásával a Badacsony Céh Turisztikai Egyesületet (a 
továbbiakban: Egyesület) bízza meg. A kártya működtetésének feltételeit és 
szabályait a két fél szerződésben rögzíti. 
(2)  Az  Egyesület,  mint  közvetített  szolgáltatást  nyújtó  jogosult  a  szolgáltatást 
igénybevevő  magánszemélyek  személyes  adatainak  szolgáltatási  tevékenységgel 
összefüggő  kezelésére.  Az  Egyesület  e  felhatalmazás  alapján  végzett  adatkezelési 
tevékenységének  gyakorlása  során  köteles  maradéktalanul  betartani  az  információs 
önrendelkezési  jogról  és  az  információszabadságról  szóló  2011.  évi  CXII.  törvény 
rendelkezéseit.  
(3)  Az  Egyesület  a  szolgáltatással  összefüggő  személyes  adat  kezelésére  a  jelen 
önkormányzati rendeletben foglalt mértékben és terjedelemben, a kártya szolgáltatással 
összefüggő személyes adatok tekintetében jogosult.
(4) A szolgáltatással összefüggő személyes adatok: a szolgáltatást igénybe 
vevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve. A személyes adat 
csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
(5)  Az  Egyesület  a  szolgáltatással  összefüggő  személyes  adatokat  a 
magánszemély azonosítására,  kedvezmények érvényesítésére használhatja 
fel.
(6) Az Önkormányzat és Hivatala a szolgáltatással összefüggő személyes 
adatokat a magánszemély azonosítására, kedvezmények érvényesítésére, az 
idegenforgalmi  adó  teljesítésével,  jogszabályban  előírt  ellenőrzések 
végrehajtásával  kapcsolatos  feladatok  ellátására,  számlázásra,  postázásra 
használhatja fel.



                              
(7) Az Egyesület, az Önkormányzat és Hivatala nem jogosult a Badacsony 
Kártya  szolgáltatással  összefüggő  személyes  adat  nyilvánosságra 
hozatalára.

7. § Jelen rendelet 2013. június 1-jén lép hatályba.

Vella Ferenc Zsolt dr. Szabó Tímea
    polgármester       jegyző

A kihirdetés napja: 2013. május 21. 

dr. Szabó Tímea
      jegyző


