Kérjük, olvassa el figyelmesen a Tájékoztatót!

KÉRELEM
Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény 29/A. § (4)
szerinti bírság visszavonás iránti igény bejelentéséhez

Az eljárást igénylő adatai (Kérjük olvashatóan, nyomtatott betűkkel kitölteni):
Név, vagy
megnevezés:___________________________________________________________________________________________
Irányítószám: ____________________Település______________________________________________________________
Közterület neve és jellege, vagy
helyrajzi szám, postafiók:_____________________________________________________________________________
Házszám: _____________ Emelet:________________ Ajtó:________________
E-mail cím:_________________________________________ Telefonszám:________________________________________
Számlázási cím (Kérjük olvashatóan, nyomtatott betűkkel kitölteni):
Név, vagy
megnevezés:___________________________________________________________________________________________
Irányítószám: ____________________Település______________________________________________________________
Közterület neve és jellege
vagy helyrajzi szám: _____________________________________________________________________________________
Házszám: _____________ Emelet:________________ Ajtó:________________
E-mail cím:__________________________________________ Telefonszám:_______________________________________
adószám:__________________________________________________________
bankszámlaszám: ___________________________-____________________________-______________________________
Eljáráshoz szükséges további adatok:
Bírság határozat száma: ________________________________________________________________________________
Viszonylati jegy azonosítószáma: _____________________________________
A megfizetett bírság visszautalását az alábbi számlaszámra kérem teljesíteni:
________________________________-_________________________________-___________________________________
Jogosult, kedvezményezett, számlatulajdonos neve:
_____________________________________________________________________________________________________

2014 év ______________________________hó___________nap

______________________________________
Az eljárást igénylő aláírása
Cégek esetében cégszerű aláírás

Kérjük, olvassa el figyelmesen a Tájékoztatót!

A
______________________________________________________________________________számú
határozat
esetében a bírság alóli mentesülést az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos
díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény 29/A. § (4) bekezdése alapján kérelmezem.
Tudomásul veszem, hogy a bírság visszavonására a 29/A § (4) alapján abban az esetben van lehetőség, ha a bírság
kiszabására olyan útdíjköteles elemi útszakaszon vagy az odavezető úton – a viszonylati jegy érvényességi idején belül, adott
ellenőrzési ponton irányonként legfeljebb egy alkalommal – került sor, amely úthálózati szempontból funkcionálisan párhuzamos
azzal az úttal, amelyre ugyanazon időben az érintett jármű rendelkezett úthasználati jogosultsággal, és e jogosultságot annak
érvényességi ideje alatt nem váltotta úthasználatra.
A jogszabályban foglaltaknak megfelelően a gépjármű által valósan igénybevett útvonalról a következőkben nyilatkozom
(kérjük megadni a kiindulási, a köztes és a célállomásokat, az igénybevett utak számát és típusát, illetve hogy azokat mely
kilométerszelvények között használta, funkcionálisan párhuzamos út megjelölése, amelyre ugyanazon időben az érintett jármű
rendelkezett úthasználati jogosultsággal).
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
A fentieknek megfelelően nyilatkozom továbbá, hogy:



a 2013. évi LXVII. törvény 29/A §. (6) bekezdése alapján a kérelmező által megfizetendő útdíjkülönbözet merült fel,
melynek összege:
____________________________________________Ft, és amely összeg előzetesen megfizetésre került.



a 2013. évi LXVII. törvény 29/A §. (6) bekezdése alapján a kérelmező által megfizetendő útdíjkülönbözet merült fel,
melynek összege pontosan nem állapítható meg, ezért a jogszabályban foglaltaknak megfelelően 10.000 Ft-os
átalány előzetesen megfizetésre került.



a 2013. évi LXVII. törvény 29/A §. (6) bekezdése alapján a kérelmező által megfizetendő útdíjkülönbözet nem merült
fel.

(Kérjük, hogy a felsorolt lehetőségek közül csak egyet szíveskedjen egyértelműen jelölni.)
A gépjármű által valósan bejárt útvonalra eső útdíj kiszámítására lehetősége van a HUGO weblapon található speciális
útvonaltervező program segítségével. Az így megtervezett jegyet nem lehet kifizetni, azonban kérjük kinyomtatni, és a
Kérelem mellékleteként másolati példányban csatolni.
Felhívjuk figyelmét, hogy a jogszabály eltérő rendelkezése hiányában, amennyiben a valósan bejárt útvonalra eső útdíj
kevesebb, mint a bírság visszavonásának alapjául szolgáló viszonylati jegy ellenértéke, a jegy árából visszatérítést eszközölni
nincs lehetőségünk.
Mellékletek:


A kérelemmel érintett bírságoló határozat – jogerőre emelkedett határozat esetén a jogerős határozat – másolata



A 12 000 Ft szolgáltatási díj megfizetését igazoló pénzügyi bizonylat másolata



Amennyiben fizetendő útdíj különbözet merült fel, az útdíj különbözet, vagy átalány megfizetését igazoló pénzügyi
bizonylat másolata



A bírság visszavonásának alapjául szolgáló viszonylati jegy másolata (amennyiben rendelkezésre áll)



A gépjármű által valósan bejárt útvonalra tervezett útvonalterv másolata

Aláírásommal elismerem, hogy a fenti feltételeket megismertem, az abban foglaltakat elfogadom.
2014 év ______________________________hó___________nap

______________________________________
Az eljárást igénylő aláírása
Cégek esetében cégszerű aláírás

Kérjük, olvassa el figyelmesen a Tájékoztatót!

TÁJÉKOZTATÓ AZ IGÉNYBEVÉTEL TOVÁBBI FELTÉTELEIRŐL
Bírság visszavonása iránti kérelemhez a 29/A. § (4) bekezdése szerint
A szolgáltatási díjat* bírságonként egyesével a következő számlaszámra lehet megfizetni:

10402142-00027893-00000009 (K&H Bank, IBAN: HU06-1040-2142-0002-7893-0000-0009)
*Kérjük, hogy szolgáltatási díjat (12 000 Ft) kizárólag a fenti számlaszámra utaljon.
Az útdíjkülönbözetet, illetve az átalányt** átutalással, bírságonként egyesével a következő számlaszámra lehet megfizetni:

10402142-00027894-00000008 (K&H Bank, IBAN: HU77-1040-2142-0002-7894-0000-0008)
**Kérjük, hogy útdíjkülönbözetet, vagy átalányt (10 000 Ft) kizárólag a fenti számlaszámra utaljon.
A befizetés beazonosíthatósága érdekében a közlemény rovatban minden esetben tüntesse fel a bírságról szóló határozat
azonosítószámát.
Átutalással történő befizetés esetén elektronikus számla generálódik, melyet a Kérelmező, Kérelemben megadott e-mail címre
küldünk ki.
Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a befizetés a kérelmező által megadott adatok alapján nem azonosítható be
egyértelműen, úgy az átutalás költségeivel csökkentett összeg visszautalásra kerül a befizető részére, és a szolgáltatási
díj/útdíjkülönbözet megfizetése ez esetben nem tekinthető teljesítettnek!
Tájékoztatjuk, hogy ügyfélszolgálati irodáinkban is van lehetősége a szolgáltatási díj, az útdíjkülönbözet, valamint az átalánydíj
megfizetésére.
A Kérelem benyújtására a jogszabály hatálybalépését követő 60 napon belül van lehetőség:

postai úton, a 2101 Gödöllő, Postafiók 312. címre (a borítékra kérjük ráírni a”Bírság amnesztia” megkülönböztető
szöveget).

személyesen Ügyfélszolgálati Irodáinkban.
A Kérelemhez a következő dokumentumokat kérjük mellékelni:

A kérelemmel érintett bírságoló határozat – jogerőre emelkedett határozat esetén a jogerős határozat – másolata

A szolgáltatási díj megfizetését igazoló pénzügyi bizonylat másolata

Amennyiben fizetendő útdíjkülönbözet merült fel, az útdíjkülönbözet, vagy átalány megfizetését igazoló pénzügyi
bizonylat másolata
 A bírság visszavonásának alapjául szolgáló viszonylati jegy másolata (amennyiben rendelkezésre áll)

A gépjármű által valósan bejárt útvonalra tervezett útvonalterv másolata
A 29/A § (4) bekezdése értelmében a (7) bekezdésben foglaltak szerint megalapozott kérelme alapján mentesül az Údt. 14. § a)
pontjában foglaltak megszegése esetén kiszabott bírság megfizetése alól a kérelmező abban az esetben, ha a bírság
kiszabására olyan útdíjköteles elemi útszakaszon vagy az odavezető úton – a viszonylati jegy érvényességi idején belül, adott
ellenőrzési ponton irányonként legfeljebb egy alkalommal – került sor, amely út hálózati szempontból funkcionálisan
párhuzamos azzal az úttal, amelyre ugyanazon időben az érintett jármű rendelkezett úthasználati jogosultsággal, és e
jogosultságot annak érvényességi ideje alatt nem váltotta úthasználatra.
A 29/A § (7) bekezdése értelmében a kérelem benyújtására az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett
úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény módosításáról szóló 2014. évi … törvény hatálybalépését követő hatvan
napon belül van lehetőség. Az útdíjszedő a benyújtott kéreleme alapján – amennyiben a kérelemben foglaltak e törvénynek
megfelelnek, és az útdíjszedő adatbázisában foglaltakkal nem ellentétesek – igazolást állít ki arról, hogy a kérelmező a
29/A § (4) bekezdésben foglaltak teljesülésére tekintettel mentesíthető a bírság megfizetése alól.
A 29/A § (6) bekezdése alapján:
A bírság alóli mentesülésnek a (4) bekezdésben foglaltakon túl feltétele, hogy a kérelmező a kérelem benyújtását megelőzően
bírságonként 12 000 Forint szolgáltatási díjat az útdíjszedőnek megfizette és ezt a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolja.
A bírság alóli mentesülésnek a (4) bekezdés szerinti esetben további feltétele, hogy a kérelmező a kérelem benyújtását
megelőzően azon útvonal, amelynek használatára úthasználati jogosultsággal rendelkezett, és a ténylegesen igénybe vett
útvonal útdíja közötti útdíjkülönbözetet – ha ez felmerült – megfizette és ezt a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolja.
A ténylegesen leutazott útvonalról a kérelmében a kérelmezőnek nyilatkoznia kell. Amennyiben a kérelmező által
megfizetendő útdíjkülönbözet adódik, de annak összege a kérelemből nem állapítható meg, vagy azt a kérelmező nem
tudja igazolni úgy a kérelmező 10 000 Forint átalány megfizetésére köteles.
Amennyiben az elbírálás eredményeként Igazolás kerül kiállításra, azt a NÚSZ Zrt. elektronikus úton, pdf formátumban juttatja
el a Kérelmező Kérelemben megadott E-mail címére. Az Igazolást a NÚSZ Zrt. közvetlenül megküldi a bírságot kiszabó hatóság
részére. Vita esetén, a Kérelmező külön kérelmére az Igazolást postai úton is megküldjük a Kérelmező részére.
Tekintettel arra, hogy a számlázáshoz, illetve az Igazolás kiküldéséhez elengedhetetlen az email cím megadása, kérjük, hogy
elektronikus levelezési címét feltétlenül adja meg, és kiemelten ellenőrizze annak helyességét.
Amennyiben az érintett kérelem kapcsán Társaságunk hiánypótlást kér a Kérelmezőtől, azt 15 napon belül kérjük teljesíteni!
Amennyiben az elbírálás eredményeként Igazolás kiállítására nincs lehetőség, a Kérelem elutasításáról szóló írásos
tájékoztatást a NÚSZ Zrt. postai úton küldi meg a Kérelmező Kérelemben megadott címére.
Aláírásommal elismerem, hogy a fenti feltételeket megismertem, az abban foglaltakat elfogadom.
2014 év __________________________hó____________nap

______________________________________
Az eljárást igénylő aláírása
Cégek esetében cégszerű aláírás

