
Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Ezúton tájékoztatjuk az Általános Szerződési Feltételek 7-es 

pontja értelmében, hogy 2019. szeptember 1. napjától a 

Beta Blue Kft. Általános Szerződési Feltételei az alábbi 

pontokban módosulnak. 

 

3.24. Ha a Szolgáltató olyan adatszolgáltatást teljesít a NÚSZ felé, amely mögött, az ugrási menetillesztés 

kivételével nem volt tényleges úthasználat vagy többszörös (ugyanazon pozíció adatok között többszörösen 

elküldött) ugrási jelentést küld, az erről való tudomásszerzését követően a NÚSZ a Megrendelő egyenlegére 

visszaírja (jóváírja) a tényleges úthasználattal nem érintett útszakaszokra befizetett útdíjat (a továbbiakban: 

téves többlet adatszolgáltatás). A bejelentésre kizárólag a Szolgáltató jogosult az adatszolgáltatás ITS idejéhez 

képest 60 napon belül. Bejelentéskor a Szolgáltatónak a NÚSZ által megadott formátumban és módon kell 

megtennie, megfelelő indoklással. A NÚSZ a bejelentéseket saját jogkörben mérlegeli és ez alapján meghozza a 

döntését a jóváírásról. 

3.25. Ha a Megrendelő a Szolgáltató egyedi fedélzeti eszköz hiba miatti értesítése miatt viszonylati 

útvonaljegyet vásárol, és később megegyező útvonallal érintett útdíjköteles útszakaszra vagy útszakaszokra a 

fedélzeti eszközből utóbb nyert adatok alapján a Szolgáltató adatszolgáltatást teljesít a NÚSZ felé (a 

továbbiakban: fedélzeti eszközhiba miatti többlet adatszolgáltatás), akkor a Megrendelő kérelmére a NÚSZ a 

Megrendelő egyenlegére visszaírja (jóváírja) az adatszolgáltatás alapján befizetett, közös szakaszokra eső útdíjat. 

Megegyező útvonalnak tekinthető az adatszolgáltatással megadott útszakaszokból álló útvonal, amennyiben a 

megvásárolt viszonylati útvonaljegy érvényességi idején belül a viszonylati útvonaljeggyel érintett valamennyi 

díjköteles útszakasz legalább 75%-ára érkezett adatszolgáltatás és a beérkezett összes adatszolgáltatás vagy 

ugrási jelentés alapján nem állapítható meg, hogy a viszonylati útvonaljeggyel érintett útvonalon többször haladt 

el a jármű. Ebben az esetben a Megrendelő a visszaigénylést a NÚSZ Zrt-vel fennálló szerződése szerinti határidőn 

belül kezdeményezheti a gépjárműadatok és a viszonylati útvonaljegy számának megadása mellett. Fedélzeti 

eszközhiba miatti többlet adatszolgáltatás esetén a Szolgáltató a NÚSZ ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek a 

bevallási közreműködők adatszolgáltatására vonatkozó egyedi szerződéshez) 10. sz. melléklete szerinti 

formanyomtatványt tölti ki és bocsájtja a Megrendelő rendelkezésére. A NÚSZ a jóváírás költségátalányként az 

egy viszonylati jegy kapcsán visszatöltött egyenleg 10%-a, minimum 3.000,- Ft visszatöltési költségátalányra 

jogosult, melynek fizetési kötelezettje a Szolgáltató. 

 

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. 

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. 

 

https://utdij.info/wp-content/uploads/2019/08/ASZF_utdij_20190901.pdf
https://utdij.info/wp-content/uploads/2019/08/ASZF_utdij_20190901.pdf


Tisztelettel,  

Központi Ügyfélszolgálati Osztály 

Beta Blue Kft. és iData Kft.  

info@idata.hu  

+36 21 2000 600 

 

Budapest, 2019. augusztus 15. 
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