
Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Ezúton tájékoztatjuk az Általános Szerződési Feltételek 7-es pontja értelmében, 

hogy 2017. március 1. napjától a Beta Blue Kft. Általános Szerződési 

Feltételei az alábbi pontokban módosulnak. 

 

Székhely: 1103 Budapest, Gergely utca 112/C. 

4.3. pont: A Megrendelő kötelezettséget vállal továbbá arra is, hogy a Fedélzeti Eszköz 

működőképességéről, a megfelelő díjkategória beállításáról, valamint az útdíj megfizetéséhez szükséges 

fedezet meglétéről köteles minden indulás előtt meggyőződni. A Szolgáltató ezek elmulasztásából eredő 

semminemű kárért nem vállal felelősséget, ezeket a Megrendelő köteles viselni. 

4.10. pont: A Megrendelő tudomással bír arról, hogy a NÚSZ és a Szolgáltató között mindenkor 

érvényben lévő, a Bevallási közreműködőkre vonatkozó hatályos ÁSZF az útdíjrendszerre vonatkozó 

olyan kiemelkedően fontos rendelkezéseket tartalmaz, amelynek ismerete elengedhetetlen a Megrendelő 

számára. A Megrendelő ezért az útdíjrendszerben való sikeres részvétel érdekében kötelezettséget vállal 

arra, hogy a NÚSZ és a Szolgáltató közötti ÁSZF tartalmát a www.hu-go.hu weboldalon megismeri, 

ennek rendelkezéseit magára nézve is kötelezőnek ismeri el, és azon rendelkezéseit maradéktalanul 

betartja, amelyek értelemszerűen a Megrendelőre is vonatkoznak. 

5.5. pont: Az Egyetemes Útdíj-szolgáltató döntése, vagy a végrehajtási rendelet rendelkezése alapján 

egy fedélzeti berendezést az UD Rendszerből kitilthat az útdíjszolgáltató (feketelistára tesz, azaz az 

érvénytelenített fedélzeti eszközök nyilvántartásába felvesz). A feketelistára tett fedélzeti 

berendezésekre vonatkozó minden adatszolgáltatás visszautasításra kerül. A fekete listára vételről, és az 

arról való törlésről az útdíjszolgáltató (NÚSZ Zrt.) elektronikus úton ad tájékoztatást a szerződött 

díjfizetőnek. A díjhátralék miatti visszautasítás vagy feketelistára kerülés időtartama alatt a Szolgáltató 

(Bevallási Közreműködő) a Megrendelőt ért semminemű kárért nem vállal felelősséget, ezen időtartam 

alatt a Megrendelőnek (Szerződött Díjfizető, úthasználó) egyéb módon kell gondoskodnia az 

úthasználati jogosultság megszerzéséről (pl.: viszonylati jegy megváltásával). 

5.6. pont: A Szolgáltató a Megrendelőre kirótt bírság megfizetéséért csak abban az esetben köteles 

helytállni, ha a Megrendelő élt a részére biztosított jogorvoslati joggal, azokat teljes mértékben 

kimerítette, és azok nem vezettek eredményre, vagy az adott ügyben nem volt jogorvoslati lehetőség. 

 

A módosított ÁSZF teljes terjedelmében ide kattintva érhető el. 

 

Az ASZF 7-es pontja értelében felhívjuk ügyfeleink figyelmét az alábbiakra:  

7. A szerződés módosítása 

7.1. A Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató a bevallási közreműködői feladatokat az erre irányadó jogszabályok, valamint a NÚSZ-szal 

kötött szerződés alapján látja el. A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a NÚSZ a Szolgáltatóval kötött szerződésben 

fenntartotta a szerződés egyoldalú módosítására irányuló jogát. 

7.2. Erre figyelemmel a Felek megállapodnak abban, hogy a Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF rendelkezéseit abból a célból bármikor 

egyoldalúan módosítani, hogy az megfeleljen a jogszabályok, illetőleg a Szolgáltató és a NÚSZ között érvényben levő szerződés 

szabályainak. 

https://utdij.info/tajekoztatok/2017aszf/ASZF_utdij_20170301_HU.pdf


7.3. A Szolgáltató a tervezett módosításról legalább 8 nappal előre köteles a Megrendelőt tájékoztatni. A szerződés Szolgáltató általi 

egyoldalú módosítása akként történik, hogy a Szolgáltató a módosítás szövegét email útján megküldi a Megrendelő részére, vagy 

közzéteszi a WebControl felületen. Ha a Megrendelő a módosításokkal nem ért egyet, jogosult a szerződést az értesítéstől számított 

8 napon belül felmondani. 

 

Tisztelettel,  

Ügyfélszolgálati Osztály  

iData Kft.  

info@idata.hu  

+36 21 2000 600 

 

Budapest, 2017. január 27. 
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