
Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete 

a Hatvan Kártyáról 

 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

1. Általános rendelkezések 

1. § 

A rendelet célja, hogy a rendelet hatálya alá tartozó személyeknek ingyenes parkolást és szabad 
közlekedést biztosítson a közterületek eltérő használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről 
és használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: közterületek 
használatról szóló rendelet) meghatározott valamennyi parkolási díjövezetben, valamint a 
rendszerben résztvevő vállalkozások által adott kedvezmények igénybevételére lehetőséget 
teremtsen. 

2. § 

A rendelet személyi hatálya 
a) lakóhelyre tekintet nélkül a természetes személyekre, 
b) a hatvani székhellyel vagy telephellyel rendelkező nem természetes személy jogalanyokra, 
c) egyházakra, 
d) egyesületekre, 
e) szerződéssel rendelkező orvosokra, 
f) Hatvan Város Partnere különdíjban részesülő jogalanyra, székhelyére és telephelyére 

tekintet nélkül, továbbá 
g) a Kártyát elfogadó beváltóhelyekre  
terjed ki. 

3. § 

E rendelet alkalmazásában: 
1. Hatvan Kártya: E rendelet alapján kiadott Hatvan Kártya (a továbbiakban: Kártya), valamint a 

szociális ellátásokról szóló 32/2021. (X. 2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
szociális rendelet) alapján, szociális vásárlási kedvezmény igénybevétele céljából kiadott 
kártya (a továbbiakban: szociális kártya). 

2. Nem természetes személy jogalanyok: Hatvani székhellyel, telephellyel rendelkező jogi 
személyek, jogi személyiség nélküli jogalanyok, egyéni vállalkozók és egyéni cégek. 

3. Személyazonosság és lakcím igazolására alkalmas hatósági igazolvány: lakcímet is 
tartalmazó személyazonosító igazolvány, személyazonosító igazolvány a személyi 
azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal (a továbbiakban: lakcímigazolvány) 
együtt, útlevél, vagy 2001. január 1-jét követően kiállított vezetői engedély a 
lakcímigazolvánnyal együtt. Hatvani lakóhellyel rendelkező nem magyar állampolgár a 
személyazonosságát más, személyazonosság igazolására alkalmas okmánnyal is 
igazolhatja. 

4. Szerződéssel rendelkező orvosok: Azon jogi személyek, jogi személyiség nélküli jogalanyok, 
egyéni vállalkozók és egyéni cégek, melyek Hatvan Város Önkormányzatával háziorvosi, 
házi gyermekorvosi, vagy fogorvosi feladat ellátására vonatkozó szerződést kötöttek. 

5. Teljes díjmentességben és korlátlan kedvezményben részesülő szervezetek: Hatvan Város 
Önkormányzata, Hatvani Polgármesteri Hivatal, Heves Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság, Heves Megyei Rendőr-főkapitányság, Országos Mentőszolgálat, Polgárőrség 



Hatvan Közhasznú Szervezet, Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában lévő gazdasági 
társaságok, valamint Hatvan Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek. 

2. A Kártyához kapcsolódó kedvezmények, igénybevéte lük módja 

4. § 

(1) A Kártya – az ingyenesen kiadott szociális kártya kivételével – a hozzá külön igényelhető 
parkolási engedéllyel együtt ingyenes parkolási lehetőséget biztosít a közterületek használatról 
szóló rendeletben meghatározott valamennyi parkolási díjövezetben. 

(2) A Kártya – az ingyenesen kiadott szociális kártya kivételével – a hozzá külön igényelhető 
behajtási engedéllyel együtt szabad közlekedést biztosít 
a) az 1. mellékletben meghatározott utcákban és a Géza fejedelem utcában állandó lakóhellyel 

rendelkező természetes személyek részére a lakóhelyüknek megfelelő utca tekintetében, 
b) az 1. mellékletben meghatározott utcákban és a Géza fejedelem utcában székhellyel vagy 

telephellyel rendelkező nem természetes személy jogalanyok részére a székhelyük és 
telephelyük szerinti utca tekintetében, 

c) a teljes díjmentességben és korlátlan kedvezményben részesülő szervezetek, 
d) az önkormányzat költségvetési szervei, 
e) az egyházak, 
f) az egyesületek, és 
g) a szerződéssel rendelkező orvosok részére. 

(3) A szociális rendelet alapján kedvezményes vásárlásra jogosult természetes személyek a 
szociális kártyával az azt elfogadó kereskedelmi egységben a szociális rendeletben meghatározott 
kedvezménnyel vásárolhatnak. 

(4) A kedvezmények köre Hatvan Város Önkormányzata és az elfogadó partner által megkötött 
szolgáltatói szerződés alapján bővülhet, mely a www.hatvankartya.hu internetes oldalon kerül 
közzétételre. 

(5) A Kártya-rendszerhez elfogadó partnerként történő csatlakozást kezdeményezni a regisztrációs 
űrlap kitöltésével és a Hatvani Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatára (a továbbiakban: 
Ügyfélszolgálat) történő leadásával lehet. A szolgáltatói szerződésben az elfogadó partner 
meghatározza, hogy mely termékre, szolgáltatásra, milyen időszakban és milyen mértékű 
kedvezményt biztosít a kártyatulajdonos részére. A szolgáltatói szerződéshez kapcsolódó 
Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF), valamint az elfogadóhelyek által a csatlakozáshoz 
kitöltendő regisztrációs űrlap a www.hatvankartya.hu internetes oldalról letölthető. 

5. § 

(1) A Kártya kizárólag a kártyatulajdonos részére biztosítja a kedvezmény igénybevételének 
lehetőségét a (2) bekezdésben foglaltak kivételével. 

(2) A parkolási engedély és a behajtási engedély az engedéllyel ellátott gépjármű mindenkori 
vezetőjét jogosítja fel a parkolásra és behajtásra. 

(3) A szociális kártyát az azt elfogadó kereskedelmi egységben a Kártya tulajdonosa mellett a 
jogosulttal közös háztartásban élő családtagja is használhatja. 

(4) A szociális rendeletben meghatározott havi kedvezmény felhasználását követően, illetve a 
szociális rendelet 7. mellékletében meghatározott termékek körén kívüli esetben a természetes 
személyek a Kártyával a Kártyára vonatkozó, a szociális kártyát elfogadó kereskedelmi egység 
üzemeltetőjével megkötött egyedi megállapodásban rögzített kedvezménnyel vásárolhatnak. Az 
ingyenesen kiadott szociális kártya – a 4. § (1) és a (2) bekezdésében foglaltak kivételével – a 
szociális kártyát elfogadó kereskedelmi egységen kívül a Kártyára vonatkozó kedvezmények 
igénybevételére jogosít. 



(5) A Kártya természetes személyek esetében kizárólag a személyazonosság és lakcím 
igazolására alkalmas hatósági igazolvánnyal együtt, a kedvezmények igénybevétele esetén a 
Kártya felmutatásával érvényes. 

3. A jogosultság szabályai 

6. § 

(1) Minden természetes személy egy Kártyára jogosult. 

(2) Természetes személy 
a) egy parkolási engedélyre és egy behajtási engedélyre jogosult díjmentesen – a (4) 

bekezdésében foglaltak kivételével –, és 
b) legfeljebb további három parkolási engedélyre és további három behajtási engedélyre 

jogosult külön térítés ellenében a (4) bekezdésben foglaltak kivételével. 

(3) Természetes személy – amennyiben nem rendelkezik díjmentességgel – a jogosultsági 
időtartam alatt térítési díj ellenében új parkolási engedélyt és szükség szerint új behajtási 
engedélyt igényelhet, ha a meglévő gépjárműveire kiadott engedélyek vonatkozásában 
adatváltozás, forgalmi rendszám változás történik. 

(4) A nem természetes személy jogalanyok Hatvanban bejelentett lakcímmel nem rendelkező 
munkavállalói egy Kártyát és egy maximum 3500 kg összsúlyú gépjárműre parkolási engedélyt 
igényelhetnek, de behajtási engedélyre nem jogosultak. Parkolási engedély kiadására irányuló 
kérelem esetén, ha a munkavállaló nem rendelkezik saját tulajdonú gépjárművel, úgy az 
igényléshez csatolni kell a gépjármű használatára vonatkozó – a gépjármű tulajdonosa és a 
munkavállaló között létrejött – megállapodást, melyben szerepel, hogy a gépjárművet a 
munkavállaló munkába járás céljára használja. 

(5) Az 1. mellékletben meghatározott utcákban és a Géza fejedelem utcában állandó lakóhellyel 
rendelkező természetes személyek az általuk kizárólagosan használt, nem a saját tulajdonukban 
lévő további 1 db gépjárműre behajtási engedélyt igényelhetnek. A kérelemhez csatolni kell a 
gépjármű kizárólagos használatára vonatkozó megállapodást vagy igazolást. 

(6) A nem hatvani lakóhellyel rendelkező természetes személyek egy Kártyát és egy parkolási 
engedélyt igényelhetnek, de behajtási engedélyre nem jogosultak. 

(7) Azon nem hatvani lakóhellyel rendelkező természetes személyek, akiknek az állandó lakóhelye 
szerinti önkormányzat Hatvan Város Önkormányzatával a Hatvan Kártya népszerűsítésére 
együttműködési szerződést köt, kedvezményes díj ellenében jogosultak a (6) bekezdésben foglalt 
kedvezményekre. 

(8) A (6) és (7) bekezdésben foglaltakra a (4) bekezdés szabályai is irányadók. 

7. § 

(1) Nem természetes személy jogalany – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 
a) egy Hatvan Kártyát, 
b) maximum 3500 kg összsúlyú gépjárműre öt parkolási engedélyt, és 
c) amennyiben székhelye, telephelye az 1. mellékletben meghatározott utcákban vagy a Géza 

fejedelem utcában van, maximum 3500 kg összsúlyú gépjárműre öt behajtási engedélyt 
igényelhet külön térítés ellenében. 

(2) A nem természetes személy jogalanyok közül az önkormányzati költségvetési szervek, 
egyházak, egyesületek díjmentesen 
a) egy Kártyát, 
b) öt parkolási engedélyt, és 



c) amennyiben székhelyük, telephelyük az 1. mellékletben meghatározott utcákban vagy a 
Géza fejedelem utcában van, öt behajtási engedélyt 

igényelhetnek. 

(3) A feladatellátási szerződéssel rendelkező orvosok díjmentesen 
a) egy Kártyát, 
b) kettő parkolási engedélyt és 
c) lakcímtől, székhelytől, telephelytől függetlenül kettő behajtási engedélyt 
igényelhetnek. 

(4) Nem természetes személy – amennyiben nem rendelkezik díjmentességgel – a jogosultsági 
időtartam alatt térítési díj ellenében új parkolási engedélyt és szükség szerint új behajtási 
engedélyt igényelhet, ha a meglévő gépjárműveire kiadott engedélyek vonatkozásában 
adatváltozás, forgalmi rendszám változás történik. 

4. Díjszabás 

8. § 

(1) Az első Kártya és a hozzá tartozó engedélyek kiadásáért, igény esetén plasztik Kártya 
kiadásáért, a Kártya és az engedélyek érvényességének meghosszabbításáért, az elveszett, 
megsemmisült plasztik Kártya pótlásáért – e rendelet eltérő rendelkezésének hiányában – díjat kell 
fizetni. A plasztik kártya természetes módon történő elhasználódása, elkopása esetén szintén díjat 
kell fizetni, mely a kiadásától számított 5 év elteltével kedvezményes díjért pótolható. A díjtételeket 
a 4. melléklet tartalmazza. 

(2) A teljes díjmentességben és korlátlan kedvezményben részesülő szervezetek ingyenesen 
juthatnak Kártyához és a tulajdonukban lévő, illetve az általuk üzemeltetett vagy használt minden 
gépjárműre ingyenesen jár a parkolási engedély és a behajtási engedély. 

(3) Egyszeri alkalommal mentesül a Kártya igénylésének díja alól, aki 
a) az első államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvány megszerzésének támogatásáról szóló 

önkormányzati rendelet alapján támogatásban részesül, a támogatás megszerzésének 
évében; 

b) Hatvan város polgármestere előtt állampolgársági esküt tesz, az eskü letételének évében. 

(4) A szociális rendelet alapján a szociális vásárlási kedvezményre jogosító Kártya igénylése és 
érvényesítése díjmentes, kivéve, ha a Kártya jogosultja parkolási engedélyt és behajtási engedélyt 
is igényel. 

(5) A (3) bekezdés a) és b) pontja esetén a Kártyához szükség szerint egy parkolási engedély és 
egy behajtási engedély jár ingyenesen. 

(6) A megsemmisült szociális vásárlási kedvezményre jogosító, ingyenesen kiállított Kártya 
pótlásáért díjat, a Kártya kiadásától számított 5 év elteltével kedvezményes díjat kell fizetni. 

5. Ügyintézést érint ő közös szabályok, személyes és elektronikus ügyinté zés 

9. § 

(1) A Kártyával és kedvezményekkel kapcsolatos ügyintézés papír alapon és elektronikus módon 
is történhet. 

(2) A Kártya és a hozzá tartozó engedélyek érvényességi ideje a kiállításuk napjától számított egy 
év. Az érvényességi idő meghosszabbítását a jogosultság lejárta előtt legfeljebb 30 nappal 
korábban lehet igényelni. A lejárat előtti hosszabbítási igény esetén is a korábbi jogosultság lejártát 
követő napon kezdődik az újabb érvényességi idő. 



(3) A Kártya, a parkolási engedély és behajtási engedély kiadásának, valamint a jogosultság 
meghosszabbításának feltétele, hogy az igénylő Hatvan Város Önkormányzata felé lejárt 
esedékességű adótartozással ne rendelkezzen, ezért erről az igénylőnek nyilatkoznia kell, továbbá 
hozzázárulása szükséges ahhoz, hogy e nyilatkozata hitelességét a helyi adóhatóság ellenőrizze. 

(4) A Kártya és a hozzá tartozó engedélyek – meghosszabbítás hiányában – inaktívvá válnak a 
nyilvántartásban az érvényességi idő megszűnésének napját követő naptól. 

(5) Amennyiben a (4) bekezdésében meghatározott inaktivitás napjától számított 2 éven belül az 
igénylő nem végez újabb online érvényesítést, személyes profilja automatikusan törlésre kerül a 
rendszerből. 

10. § 

(1) Első Kártyát, továbbá a hozzá tartozó parkolási engedélyt és behajtási engedélyt igényelni, a 
meglévő adatokban bekövetkezett változást bejelenteni, elveszett vagy megsemmisült plasztik 
kártya helyett új plasztik Kártyát igényelni személyesen – a 11. §-ban foglaltak kivételével – a 2. 
melléklet szerinti nyomtatványon lehet. 

(2) A 9. § (2) bekezdése szerinti határidő lejártát követően a meglévő Kártya és a hozzá tartozó 
kedvezmény érvényességének további egy évvel történő meghosszabbítását – a 11. §-ban 
foglaltak kivételével – a 3. melléklet szerinti nyomtatványon lehet igényelni. 

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti személyes ügyintézés az Ügyfélszolgálaton és az Újhatvani 
Ügyfélszolgálati Irodán (3000 Hatvan, Bezerédi utca 2., a továbbiakban: Újhatvani Ügyfélszolgálat, 
a továbbiakban együtt: Ügyfélszolgálatok) történik. 

(4) Az ügyintézéshez szükséges nyomtatványok a www.hatvankartya.hu internetes oldalról 
tölthetők le, vagy az Ügyfélszolgálatokon igényelhetőek. 

(5) A szociális vásárlási kedvezményhez kapcsolódó ügyintézés kizárólag papír alapon és 
személyes ügyintézés útján történik. 

11. § 

(1) Az első Kártyát, a hozzá tartozó behajtási engedélyt és parkolási engedélyt igényelni, azok 
érvényességi idejének meghosszabbítását kezdeményezni, továbbá a bejelentett adatokban 
bekövetkezett változást bejelenteni a www.hatvankartya.hu internetes felületen is lehet, amely 
teljes körű elektronikus ügyintézést jelent. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti ügyintézéshez regisztráció szükséges a www.hatvankartya.hu 
internetes felületen. A regisztráció során megadott adatok és a csatolt dokumentumok ellenőrzésre 
kerülnek. Amennyiben megállapítást nyer, hogy azok hitelesek, úgy a várakozó státuszban lévő 
regisztráció aktívvá válik és létrejön az igénylő személyes profilja. A Kártya, a parkolási- és a 
behajtási engedély igénylése, majd a későbbiek folyamán azok érvényességi idejének 
meghosszabbítása és az ezekhez kapcsolódó díjak bankkártyával történő kiegyenlítése az igénylő 
személyes profilján belül intézhető. A tranzakció végén az igénylő számlát kap az általa megadott 
elektronikus levelezési címére. 

(3) Amennyiben a (2) bekezdés szerinti ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a kérelmező 
valótlan adatokat közölt – mely által jogosulatlanul kívánt Kártyához vagy a hozzá tartozó 
engedélyekhez jutni – úgy kérelme elutasításra kerül, melyet a rendszer rögzít. Ez esetben a 
kérelmező az elutasítás napjától számított egy évig nem jogosult Kártyára és az általa biztosított 
kedvezmények igénybevételére. A befizetett összeg 1500 Ft kezelési költség levonását követően 
visszautalásra kerül, amennyiben az igénylő azt külön írásban kéri és kérelmében megjelöli a 
számlavezető pénzintézeténél vezetett bankszámla számát. E rendelkezések érvényesek abban 
az esetben is, amennyiben a kérelmező nem új kérelmezőként regisztrált és már rendelkezett 
Kártyával, továbbá ha az ügyintézés során megállapításra kerül, hogy az internetes felületen 



hamis adatokat közölt. Ez esetben a Kártyára való jogosultsága megszűnik és a kérelmező egy 
évig nem kaphat új jogosultságot vagy kedvezményt. 

(4) Amennyiben a (2) bekezdés szerinti ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a kérelmező 
Hatvan Város Önkormányzata felé lejárt határidejű adótartozással rendelkezik, úgy kérelme a 
rendszerben 8 napig felfüggesztésre kerül. Amennyiben adótartozását a kérelmező ezen időtartam 
alatt befizeti, és ennek megtörténtét az Ügyfélszolgálatokon vagy hivatali kapun keresztül 
elektronikus módon igazolja, úgy a beérkezett kérelem teljesíthető. Amennyiben 8 napon belül 
nem történik meg az adótartozás befizetése és ennek hiteles igazolása, úgy a (3) bekezdés 
rendelkezései az irányadók. 

(5) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérő – e-mail vagy hivatali kapun útján történő – elektronikus 
ügyintézés Hatvan Kártya ügyben nem lehetséges. 

6. Adatvédelem, felel ősség 

12. § 

(1) A Kártya igénylése során az igénylő a kérelem nyomtatvány kitöltésével elfogadja, hogy az 
adatkezelő az ügyintézés során keletkezett adatokat, dokumentumokat az adatvédelmi 
jogszabályok betartása mellett kezelje. A rendszer üzemeltetője a kártyabirtokosok adatait 
marketing célokra nem használja fel. Az üzemeltető az általa kezelt adatokat harmadik fél részére 
nem adja át. 

(2) A www.hatvankartya.hu internetes felületen megjelenő szöveges és arculati elemeket, 
grafikákat a szerzői jogi és más törvények védik, azok sem egészében, sem részeiben nem 
másolhatók. A megjelenő dokumentumok kizárólag ismeretszerzés célját szolgálják. A honlapon 
közölt információk tájékoztató jellegűek, azokért az önkormányzat anyagi felelősséget nem vállal. 

(3) A rendeletben nem szabályozott egyéb adatvédelmi rendelkezéseket az Általános Szerződési 
Feltételek tartalmazza, amely a www.hatvankartya.hu internetes felületen teljes terjedelmében 
letölthető, továbbá az Ügyfélszolgálatokon megtekinthető. 

7. Záró rendelkezések 

13. § 

Ez a rendelet 2022. február 1-jén lép hatályba. 

14. § 

Hatályát veszti a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I.28.) önkormányzati rendelet. 
 
 
Hatvan, 2022. január 27. 
 
 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 
 



1. melléklet az 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelethez 
 
 
A behajtási engedélyt az alábbi utcákban lakóhellyel rendelkező természetes személyek, valamint 
az alábbi utcákban székhellyel vagy telephellyel rendelkező jogi személyek és jogi személyiség 
nélküli jogalanyok igényelhetik. 

 
1. Apafi utca, 
2. Bethlen Gábor utca, 
3. Bocskai István utca, 
4. Czóbel Béla utca, 
5. Damjanich utca, 
6. Dézsmaszéki utca, 
7. Esze Tamás utca, 
8. Forgács Simon utca, 
9. Gábor Áron utca, 
10. Gedeon Béla utca, 
11. Görgey utca, 
12. Hatvani Lajos utca, 
13. Kert utca, 
14. Kiss Ernő utca, 
15. Kosztolányi utca, 
16. Kölcsey Ferenc utca, 
17. Május 1. utca, 
18. Mészáros Lázár út, 
19. Móra Ferenc utca, 
20. Radnóti Miklós utca, 
21. Rákóczi út páratlan oldala a Mészáros Lázár úttól az Esze Tamás utcáig, 
22. Robert Bosch út. 
23. Tompa Mihály utca, 
24. Váci Mihály utca, 
25. Vasvári Pál utca, 
26. Veres Péter utca, 
27. Zöldfa utca. 

 



2. melléklet az 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelethez 
 
 

KÉRELEM HATVAN KÁRTYA IGÉNYLÉSHEZ VAGY AZ ADATOKBAN  BEKÖVETKEZETT 
VÁLTOZÁS BEJELENTÉSÉHEZ 

 
 

1. A kérelem típusa : 
Első kártya igénylés        Adatváltozás bejelentés 

 
2. A kérelmez ő: 

 Hatvani természetes személy     
 Hatvani munkahellyel rendelkező munkavállaló  
Nem hatvani természetes személy    

Nem természetes személy jogalany    
 
3. A kérelem tárgya: 

 Hatvan Kártya igénylés                                      behajtási engedély igénylés  
 parkolási engedély igénylés                               plasztik kártya igénylés 

 
4. Kérelmez ő adatai 

 Természetes személy esetén Nem természetes személyek esetén 
Név:  Név:  

Születési 
név: 

 Székhely:  

Születési 
hely, idő: 

 Telephely:  

Édesanyja 
neve: 

 Adószám:  

Állandó 
lakóhely: 

 Nyilvántartás
i szám: 

 

Telefonszám
: 

 Törvényes 
képviselő 

 

Telefonszám
: 

 E-mail cím:  

E-mail cím:  
 
5. Gépjárm űre vonatkozó adatok  
Rendszám:……………………   Rendszám:……………………   Rendszám:…………………… 
Rendszám:……………………   Rendszám:…………………… 
 
6. Kérelmez ő állandó lakóhelye az alábbi utcák valamelyikében t alálható: x 
 
Apafi utca, Bethlen Gábor utca, Bocskai István utca, Czóbel Béla utca, Damjanich utca, 
Dézsmaszéki utca, Esze Tamás utca, Forgács Simon utca, Gábor Áron utca, Gedeon Béla utca, 
Görgey utca, Hatvani Lajos utca, Kert utca, Kiss Ernő utca, Kosztolányi utca, Kölcsey Ferenc utca, 
Május 1. utca, Móra Ferenc utca, Radnóti Miklós utca, Tompa Mihály utca, Váci Mihály utca, 
Vasvári Pál utca, Veres Péter utca, Zöldfa utca, Mészáros Lázár út, Rákóczi út páratlan oldala a 
Mészáros Lázár úttól az Esze Tamás utcáig, Robert Bosch út, Géza fejedelem utca 
 
 
 



 
7. Munkáltatói igazolás Hatvan Kártya és parkolási engedély igényléséhez  
 
Alulírott …………………………munkáltatóként a munkavállaló  részére Hatvan Kártyát és  
parkolási engedélyt kérek. 
 
 
Kelt, Hatvan…………………….. 
 
 ………..…………………………..…… 
 munkáltató aláírása és bélyegző helye  
 
 
8. Nyilatkozat nemleges helyi-adó tartozásról  
Alulírott........................................................., Hatvan, ..........................................................utca 
......................szám alatti lakos / jogi személy / jogi személyiség nélküli jogalany / egyéni vállalkozó 
/ egyéni cég x képviselője, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy lejárt 
esedékességű adótartozásom nincs. Jelen nyilatkozatomat a Hatvan Kártyával kapcsolatos 
ügyintézéshez adtam és hozzájárulok ahhoz, hogy: 

1.) ezzel kapcsolatban az adatkezelő a nyilvántartásában kezelje a nyilatkozatomat, 
2.) az adótartozásra vonatkozó nyilatkozatomat a helyi adóhatóság ellenőrizze. 

 
Hatvan, 20…….. . év ………………. hó ………. nap 
  
 …………………………………… 
  kérelmező aláírása 
 
 
9. Adatvédelmi nyilatkozat  
 
Alulírott…………………………………….Hatvan, ..........................................................utca 
......................szám alatti lakos az adatkezelési tájékoztatót megértettem és elfogadom. 
Hozzájárulok ahhoz, hogy az adatkezelő a személyes adataimat a Hatvan Kártyához tartozó 
ügyintézéshez kapcsolódóan kezelje. 
 
Hatvan, 20…….. . év ………………. hó ………. nap 
  
 …………………………………… 
  kérelmező aláírása 
 
  
x A megfelelő választ aláhúzni szíveskedjen. 
 



3. melléklet az 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelethez 
 

Bejelentés 
Hatvan Kártya érvényességének meghosszabbításához 

 

1. 

Alulírott……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………... szám alatti 

lakos/ jogi személy/jogi személyiség nélküli jogalany/egyéni vállalkozó/egyéni cég x képviselője, 

kérelmezem a meglévő …………………………….számú Hatvan Kártyám érvényességének 

meghosszabbítását. 

 
2. A Hatvan Kártyához gépjármű parkolási engedély hosszabbítást kérek      igen         nem 
 
3. A Hatvan Kártyához a parkolási engedélyt az alábbi rendszámra/rendszámokra kérem: 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
4. A Hatvan Kártyához behajtási engedély hosszabbítást igénylek                    igen          
nem 
 
Lakóhelyem/székhelyem/telephelyem az 

Apafi utca, Bethlen Gábor utca, Bocskai István utca, Czóbel Béla utca, Damjanich utca, 
Dézsmaszéki utca, Esze Tamás utca, Forgács Simon utca, Gábor Áron utca, Gedeon Béla 
utca, Görgey utca, Hatvani   Lajos utca, Kert utca, ,Kiss Ernő utca, Kosztolányi utca, ,Kölcsey 
Ferenc utca, ,Május 1. utca, Móra Ferenc utca, Radnóti Miklós utca, Tompa Mihály utca, Váci 
Mihály utca, Vasvári Pál utca, Veres Péter utca, Zöldfa utca ,Mészáros Lázár út ,Rákóczi út 
páratlan oldala a Mészáros Lázár úttól az Esze Tamás utcáig, Robert Bosch út, Géza 
fejedelem utca x 

egyikében van, ezért az alábbi rendszámú gépjárműre/gépjárművekre behajtási engedélyt kérek: 
 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
5. Munkáltatói igazolás Hatvan Kártya és parkolási engedély igényléséhez 
Alulírott …………………………munkáltatóként a munkavállaló  részére Hatvan Kártyát és  
parkolási engedélyt kérek. 
 
Kelt, Hatvan…………………….. 
 
          ……………………………………… 
 munkáltató aláírása és bélyegző helye  
 
 
 
6. Nyilatkozat nemleges helyi adó tartozásról 



 
Alulírott..........................................................., Hatvan, ......................................................utca 
......................szám alatti lakos / jogi személy / jogi személyiség nélküli jogalany / egyéni vállalkozó 
/ egyéni cég x képviselője, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy lejárt 
esedékességű adótartozásom nincs. Jelen nyilatkozatomat a Hatvan Kártyával kapcsolatos 
ügyintézéshez adtam és hozzájárulok ahhoz, hogy: 
1.) ezzel kapcsolatban az adatkezelő a nyilvántartásában kezelje a nyilatkozatomat, 
2.) az adótartozásra vonatkozó nyilatkozatomat a helyi adóhatóság ellenőrizze. 
 
 
Kelt: Hatvan, ……………………..     
 
 ….……………………………… 
 kérelmező aláírása 
 
7. Adatvédelmi nyilatkozat  
 
Alulírott…………………………………….Hatvan, ..........................................................utca 
......................szám alatti lakos az adatkezelési tájékoztatót megértettem és elfogadom. 
Hozzájárulok ahhoz, hogy az adatkezelő a személyes adataimat a Hatvan Kártyához tartozó 
ügyintézéshez kapcsolódóan kezelje. 
 
Hatvan, 20…….. . év ………………. hó ………. nap 
  
 …………………………………… 
  kérelmező aláírása 
 
 

x A megfelelő választ aláhúzni szíveskedjen. 
 



4. melléklet az 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelethez 
 

Díjtáblázat 
 

Hivatkozás  Jogalany  Szolgáltatás és díjtételek  
 

6. § (2) a) Természetes 
személy 

1 db 
digitális 
Kártya 

1.500 Ft 

plasztik 
Kártya 

+ 500 Ft 

1 db 
parkolási 
engedély 

díjmentes  

1 db 
behajtási 
engedély 

díjmentes  
6. § (2) b) Természetes  

személy 
  

 
további 

legfeljebb 
3 db 

parkolási  
engedély 
500 Ft/db  

további 
legfeljebb 

3 db  
behajtási 
engedély 
500 Ft/db  

6. § (3) Természetes  
személy 

  év közbeni  
forgalmi rendszám változás 
esetén kiadott új engedély 

500 Ft/engedély  
6. § (4)  Természetes 

személy 
munkavállaló  

1 db 
digitális 
Kártya 

4.000 Ft 

 plasztik 
Kártya 

+ 500 Ft 

1 db 
parkolási 
engedély 

díjmentes  

 

8. § (3) Természetes 
személy 
egyszeri 

díjmentessége  

1 db 
digitális 
Kártya 

díjmentes  

plasztik 
Kártya 

díjmentes  

1 db 
parkolási 
engedély 

díjmentes  

1 db 
behajtási 
engedély 

díjmentes  
8. § (4) Természetes 

személy 
szociális kártya  

jogosult  

  plasztik 
Kártya 

díjmentes  

  

6.§ (6) Természetes  
személy 

nem hatvani 
lakos  

1 db 
digitális 
Kártya 

6.000 Ft 

plasztik 
Kártya 

+ 500 Ft 

1 db 
parkolási 
engedély 

díjmentes  

 

6.§ (7) Természetes 
személy  

nem hatvani 
lakos  

önkormányzati  
szerződés  

alapján  

1 db 
digitális 
Kártya 

4.000 Ft 

 plasztik 
Kártya 

+ 500 Ft 

1 db 
parkolási 
engedély 

díjmentes  

 

7. § (1)   Nem 
természetes 

személy 
jogalany 

1 db 
digitális 
Kártya 

díjmentes  

 plasztik 
Kártya 

+ 500 Ft 

5 db parkolási engedély és 
5 db behajtási engedély 

1-3 engedély együttesen: 
11.000Ft/gépjárm ű 

4-5 engedély együttesen:  
16.500 Ft/gépjárm ű 

7. § (2)  Nem 
természetes  

személy 
jogalany 

önkormányzati 
költségvetési 
szerv, egyház,  

egyesület  

1 db 
digitális 
Kártya 

díjmentes  

 plasztik 
Kártya 

díjmentes  
 

5 db 
parkolási  
engedély 

díjmentes  

5db  
behajtási 
engedély 

díjmentes  



7. § (3) Nem 
természetes  

személy 
jogalany 
orvosok  

1 db 
digitális 
Kártya 

díjmentes  

 plasztik 
Kártya 

díjmentes  
 

2 db 
parkolási 
engedély 

díjmentes  

2 db 
korlátlan 
behajtási 
engedély 

díjmentes  
7. § (4)  Nem 

természetes 
személy  
jogalany  

  év közbeni  
forgalmi rendszám változás 
esetén kiadott új engedély 

1.100 Ft/engedély  
8. § (2) 

 
Teljes 

díjmentességben 
és korlátlan 

kedvezményben 
részesülő nem 
természetes 

személy 
jogalanyok 

 
 

1 db 
digitális 
Kártya 

díjmentes  

plasztik 
Kártya 

díjmentes  

korlátlan 
számú 

parkolási 
engedély 

díjmentes  

korlátlan számú 
behajtási 
engedély 

díjmentes  

8. § (1) Plasztik kártya 
pótlás,  

5 év utáni pótlás 

 1.500 Ft 
 

500 Ft 

  

8. § (6) Elveszett 
szociális kártya 

pótlás 
5 év utáni pótlás 

 1.500 Ft 
 
 

500 Ft 

  

 
 


