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. § (2)
szerinti bírság visszavonás iránti igény bejelentéséhez

Az eljárást igénylő adatai (Kérjük olvashatóan, nyomtatott betűkkel kitölteni):
Név,
vagmegnevezés:________________________________________________________________________________________
___
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:
_____________________________________________________________________________________________________
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



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



Nyilatkozat - Bírság visszavonása iránti kérelemhez a 29/A. § (2) bekezdése szerint

2014 év ______________________________hó___________nap

______________________________________
Az eljárást igénylő aláírása
Cégek esetében cégszerű aláírás

Kérjük, olvassa el figyelmesen a Tájékoztatót!

NYILATKOZAT
Bírság visszavonása iránti kérelemhez a 29/A. § (2) bekezdése szerint

Alulírott ___________________________________________________________ kérelmező jelen nyilatkozat aláírásával
büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem és elismerem az alábbiakat:
A kérelemmel érintett __________________________frsz-ú gépjármű üzembentartójaként (tulajdonosaként) vagy az
üzembentartó (tulajdonos) megbízottjaként járok el a
________________________________________________________________ számú határozatban kiszabott bírság ügyében.
A bírság alóli mentesülést az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló
2013. évi LXVII. törvény 29/A. § (2) bekezdése alapján kérelmezem.
Tudomásul veszem, hogy a bírság visszavonására a 29/A § (2) alapján abban az esetben van lehetőség, ha a viszonylati jegyet
a jogosulatlan úthasználatnak az útdíjellenőrzés-támogatói feladatok ellátására kijelölt szerv általi észlelését követően
jogosulatlanul használt útszakaszokra legfeljebb nyolc órán belül maradéktalanul megváltották, az így megváltott jogosultságot
más alkalommal sem érvényesítették és erről a kérelmező teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik az útdíjszedésre
kijelölt szervezet (a továbbiakban: útdíjszedő) felé.
A jogszabályban foglaltaknak megfelelően akként nyilatkozom, hogy az útdíjköteles elemi útszakaszok jogosulatlan
használata miatt a ___________________________________________________________________________ számú
bírsághatározatban rögzített ellenőrzés időpontját követő nyolc órán belül a jogosulatlanul használt útdíjköteles
útszakaszra vonatkozó viszonylati jegy megváltásra került a tényleges úthasználat paramétereinek megfelelően.
Nyilatkozom továbbá arról, hogy az utólagosan megváltott viszonylati jegy érvényességi ideje alatt a jogosulatlanul
használt útdíjköteles elemi útszakaszokon a bírsághatározatban szereplő forgalmi rendszámú gépjármű nem
közlekedett, vagy az utólagosan megváltott viszonylati jegyen kívül további úthasználati jogosultság megváltása
mellett közlekedett.
Tudomásul veszem, hogy a kérelmet és az annak alapján az útdíjszedő által kiállított igazolást vagy – amennyiben az
útdíjszedő adatbázisában foglaltak az igazolás kiállítását nem teszik lehetővé – a kérelem elutasításáról szóló, a kérelmezőnek
címzett írásos tájékoztatást az útdíjszedő a bírságot kiszabó hatóság részére továbbítja.
Aláírásommal elismerem, hogy a fenti feltételeket megismertem, az abban foglaltakat elfogadom.

2014 év ____________________________hó_____________nap

______________________________________
Az eljárást igénylő aláírása
Cégek esetében cégszerű aláírás
Jelen nyilatkozatot aláíró tanúk igazolják, hogy a nyilatkozat kiállítója a nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását
előttük sajátkezű aláírásának ismerte el: (Az aláírás kivételével kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni):

tanú 1.:

tanú 2.:

név:

név:

lakcím:

lakcím:

személyi igazolvány szám:

személyi igazolvány szám:

aláírás:

aláírás:

Kérjük, olvassa el figyelmesen a Tájékoztatót!

TÁJÉKOZTATÓ AZ IGÉNYBEVÉTEL TOVÁBBI FELTÉTELEIRŐL
Bírság visszavonása iránti kérelemhez a 29/A. § (2) 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, és a befizetés beazonosíthatósága
érdekében a közlemény rovatban 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 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
A bírság visszavonásának alapjául szolgáló viszonylati jegy másolata (amennyiben rendelkezésre áll)
Nyilatkozat annak igazolására, hogy a jogosultságot más alkalommal nem váltották úthasználatra

A 29/A § (2) bekezdés értelmében a kiszabott bírság megfizetése alól a (7) bekezdésben foglaltak szerint megalapozott kérelme
alapján abban az esetben mentesül a kérelmező, amennyiben az útdíjköteles elemi útszakasz használatának megkezdése előtt
megváltani elmulasztott viszonylati jegyét a jogosulatlan úthasználatnak az útdíjellenőrzés-támogatói feladatok ellátására kijelölt
szerv általi észlelését követően jogosulatlanul használt útszakaszokra legfeljebb nyolc órán belül maradéktalanul megváltották,
az így megváltott jogosultságot más alkalommal sem érvényesítették és erről a kérelmező teljes bizonyító erejű
magánokiratban nyilatkozik az útdíjszedő felé.
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 további 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 kérelemhez mellékelni kell a kérelemmel érintett bírságoló határozat - jogerőre emelkedett határozat esetén a jogerős
határozat - másolatát.
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

