Tárgy: Autópálya használati díj fizetésének ellenőrzése
Budapest, 2020-11-21
Előadó: Pálfalvi Ferencné

Iktatószám: ÜKO/60973-2/2020

Tisztelt Tipary Zsolt!
Társaságunkhoz intézett megkeresését köszönjük.
Szeretnénk tájékoztatni, hogy a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és
főutakról szóló 37/2007. (III. 26.) GKM rendelet értelmében - néhány kivétellel - a teljes
magyarországi gyorsforgalmi úthálózat használata díjköteles.
2019. január 1-től a hatályos rendelet szerint az alábbi útszakaszokat lehet díjmentesen használni:
• az M0 autóút alábbi szakaszai:
o az 1. számú főút és az M5 autópálya közötti szakasz,
o az M4 autóút (4. számú autóút jelzés) és az M3 autópálya közötti szakasz,
o Megyeri híd (a 2. számú főút és a 11. számú főút közötti szakasz),
• az M31 autópálya;
• az M60 autópálya Pécs délnyugati elkerülő szakasza az 58. és 5826. számú utak között;
• az M8 autópálya;
• az M25 autóút 252. számú főút és a 2502. j. összekötő út közötti szakasza;
• az M4 autóút (4. számú autóút jelzés) Vecsés-Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi
Repülőtérre vezető út közötti szakasza;
• az M4 autóút (4. számú autóút jelzés) Ceglédbercel és Cegléd közötti szakasza;
• az M9 autóút 6. számú főút és az 51. számú főút közötti szakasza;
• az M9 autóút (61. számú főút jelzés) Kaposvárt elkerülő szakasza;
Az díjköteles hálózat megismerésében a megyei térképek segítenek eligazodni, ezeknek
köszönhetően az autósok felmérhetik, mely úthálózati szakaszokon jogosultak egy adott megyei
matricát használni.
Az alábbi térképrészleten az M15 autópálya mint díjköteles útszakasz látható, igénybevétele
időalapú e-matricákkal (heti, havi, éves), vagy Győr-Moson Sopron megyei jogosultsággal vehető
jogosultan igénybe.

Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.
Levelezési cím: 1380 Budapest, Pf.: 1170 | E-mail: ugyfel@nemzetiutdij.hu | Call Center: +36 (36) 587-500
www.nemzetiutdij.hu
ISO 9001 | ISO 14001 | BS OHSAS 18001
503/1349-1267 | KIR/201-177 | MEBIR/50-46

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben előírt kötelezettségnek eleget téve a
következő tájékoztatást nyújtjuk.
A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. panaszügyintézésének helye jelen levelünk mellékletében
felsorolt bármelyik Ügyfélszolgálat. Az ügyfélszolgálatokon személyes ügyintézésre van
lehetőség.
Írásbeli észrevételeit a 1380 Budapest, Pf.: 1170. levelezési címre küldheti meg.
Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk székhelye: 1134 Budapest, Váci út 45. B. épület, ahol azonban
személyes ügyintézésre nincs mód.
Kérdéseivel kapcsolatban készséggel nyújtunk felvilágosítást telefonos ügyfélszolgálatunkon
keresztül belföldről és külföldről (+36-36-587-500), e-mailben (ugyfel@nemzetiutdij.hu), vagy
személyesen ügyfélszolgálati irodáinkban, illetve bővebb információt nyújt internetes oldalunk
(www.nemzetiutdij.hu). Ajánljuk e-ügyfélszolgálatunkat, ahol kényelmesen, gyorsan, sorban
állás és kényelmi díj fizetése nélkül vásárolható e-matrica, és ellenőrizhetőek az oldalon
történő korábbi vásárlások: https://ematrica.nemzetiutdij.hu.
Tájékoztatjuk, hogy fogyasztói jogvita peren kívüli rendezése érdekében a lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a NÚSZ Zrt. a fogyasztóvédelmi törvényben rögzített
lehetőségével élve a békéltető testület döntését kötelezésként nem fogadja el. A békéltető
testület által a NÚSZ Zrt. vonatkozásában hozott ajánlás bírósági úton kényszeríthető ki. A
NÚSZ Zrt. a békéltető testület eljárását fogyasztói jogvita rendezése érdekében egyebekben
nem veszi igénybe.
A békéltető testületi eljárásnak a pótdíjbefizetési határidők tekintetében nincs halasztó hatálya.
A fogyasztóvédelmi jogszabályok megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság eljárását
kezdeményezheti. Az elsőfokú fogyasztóvédelmi hatóság jogszabály eltérő rendelkezése
hiányában a kormányhivatal, melynek illetékességét az ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye,
ennek hiányában értesítési címe, illetve székhelye, telephelye, fióktelepe alapozza meg. A
kormányhivatalok elérhetőségei megtalálhatóak a http://www.kormanyhivatal.hu oldalon.
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A fogyasztóvédelmi ügyek intézéséről szóló részletes tájékoztatónkat, illetve a békéltető testületek
és a fogyasztóvédelmi hatóságok és nevét, elérhetőségét a www.nemzetiutdij.hu weboldalon a
Közérdekű adatok/Fogyasztóvédelmi tájékoztató menüpontban találja meg.
Társaságunk adatkezeléseiről bővebben a nemzetiutdij.hu/Adatvédelem
tájékozódhat, ahol megtalálja adatvédelmi tájékoztatóinkat.
Tisztelettel:

Szabó András s.k.
Ügyfélkapcsolati osztályvezető

Melléklet:

Ügyfélszolgálati irodáink elérhetőségei
Tájékoztató személyes adatkezelésről

Kapja:

Címzett;
Előadó (ügyfélkapcsolati iroda);
Irattár;

Kibédi-Varga Lajos s.k.
Szolgáltatási igazgató
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menüpontban

Melléklet a ÜKO/60973-2/2020 iktatószámú levélhez

Ügyfélszolgálati irodáink elérhetőségei:

Település

Hely

Autópálya

Nyitva

Km

Pálya-oldal

H-K, Cs-P

Szerda

Sz-V

M3

12

jobb
(Budapest
felől)

6-22

6-22

6-22

8-16

10-18

-

9-19

-

Budapest

pihenő (Szilas pihenő)

Budapest
(Dél-Pest)

Üllői út 663.

-

-

-

(Belvárosi
Ügyfélszolgálat)

Rumbach Center

-

-

-

Budaörs

pihenő (Garibaldi u. 1.)

Miskolc

H,K,Cs

Budapest

9-17
P: 9-15

M1/M7

9

jobb
(Budapest
felől)

7-19

7-19

8-16

Pesti út 88-96.

-

-

-

8-16

10-18

-

Debrecen

Kassai út 27.

-

-

-

8-16

10-18

-

Szolnok

Abonyi út. Hrsz.: 8154/34/A

-

-

-

8-16

10-18

-

Gyöngyös

Angyal utca 2/1.

-

-

-

8-16

10-18

-

Nyíregyháza

Debreceni út 256.

-

-

-

8-16

10-18

-

Békéscsaba

Berényi út 93.

-

-

-

8-16

10-18

-

Szeged

Honvéd tér 7.

-

-

-

8-16

10-18

-

Pécs

Mohácsi út 16.

-

-

-

8-16

10-18

-

Lajosmizse

pihenő

M5

67

jobb
(Budapest
felől)

8-16

10-18

-

Dunaújváros

Venyimi út 8 C.

-

-

-

8-16

10-18

-

Székesfehérvár

Berényi út 13.

-

-

-

8-16

10-18

-

Lébény

Autópálya mérnökség

M1

142

bal (Budapest
felé)

8-16

10-18

-

Veszprém

Budapest út 89.

-

-

-

8-16

10-18

-

Szombathely

Körmendi út 100.

-

-

-

8-16

10-18

-

Eszteregnye

Autópálya mérnökség;
Celinkai út 1.

M7

219

jobb
(Budapest
felől)

8-16

10-18

-
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Melléklet a ÜKO/60973-2/2020 iktatószámú levélhez

TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATKEZELÉSRŐL
A NÚSZ ZRT. ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁT ÍRÁSBAN MEGKERESŐ ÜGYFELEK
RÉSZÉRE
Tisztelt Ügyfelünk!
Jelen tájékoztató célja, hogy kellően részletes és érthető tájékoztatást nyújtson a NÚSZ Zrt. ügyfélszolgálatának szolgáltatásait írásbeli
úton (ügyféllevelezés) igénybevevő – valamely jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, vagy természetes személy
képviseletében, vagy a saját maga nevében eljáró – természetes személy („Természetes Személy”) számára a NÚSZ Zrt.
(„Adatkezelő”) ügyfél levelezési területe általi adatkezelési tevékenység („Adatkezelés”) kapcsán, ide értve a papír alapú és elektronikus
levelezést egyaránt.
I.

Jogi háttér:

A NÚSZ Zrt. – mint kizárólagos állami tulajdonban álló gazdasági társaság – jogszabályi kijelöléssel és felhatalmazással rendelkezik az
időarányos úthasználati rendszer („HD vagy e-matricás rendszer”) díjszedési, díjellenőrzési és pótdíjazási1, valamint a megtett úttal
arányos elektronikus útdíjszedési rendszer (a továbbiakban: „UD rendszer”) útdíjszedői, útdíjellenőrzés-támogatói, valamint egyetemes
útdíjszolgáltatói2 feladatainak Magyar Állam javára történő ellátására.
A NÚSZ Zrt. e tevékenységének ellátása során a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény („Fgyt.”) előírásainak megfelelően
személyes ügyfélszolgálatot működtet az ügyfélpanaszok kezelése és általános, az úthasználati jogosultsággal kapcsolatos ügyintézés
céljából (a NÚSZ Zrt. ügyfélszolgálati tevékenységéről bővebben itt olvashat: https://nemzetiutdij.hu/customer_services/index).
A NÚSZ Zrt. az Adatkezelés során köteles betartani az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (Info tv.), valamint a GDPR (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) rendelkezéseit.
II.

Alapfogalmak:

Ügyfél (jelen tájékoztató címzettje): a NÚSZ Zrt. ügyfélszolgálatát postai úton (1380 Budapest, Pf.:1170 címre vagy a NÚSZ Zrt.
székhelyére, telephelyére címzett levélben), vagy elektronikus úton (HD vagy e-matricás rendszerrel kapcsolatosan az
ugyfel@nemzetiutdij.hu, UD rendszerrel kapcsolatosan az ugyfel@hu-go.hu email címen) felvilágosítás kérése, az úthasználattal
kapcsolatos ügyintézés vagy panasztétel céljából megkereső Természetes Személy.
Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a
természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat,
online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára
vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy
műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés,
felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás,
korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő
nevében személyes adatokat kezel.

közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, illetve az autópályák, autóutak és főutak használatának
díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet alapján
2
az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII.
törvény végrehajtásáról szóló 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet
1
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III.

Adatkezelés köre, jogalapja, célja, időtartama és módja:

Személyes adat megnevezése

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

rendszám (kizárólag abban az esetben válik
személyes adattá, ha összekapcsolhatóvá
válik az Ügyféllel, feltéve, hogy az Ügyfél
igazolja, hogy az adott rendszámmal
rendelkező
gépjármű
tulajdonosa/üzembentartója/egyéb jogcímen
használója!)

ügyfélpanasz elintézése, illetve az írásbeli
panaszra
történő
30
napon
belüli
válaszadás kötelezettsége

5 év (Fgyt. 17/A. § (7) bek.
analógiájára, illetve általános
polgári jogi igényérvényesítésre
vonatkozó elévülési idő)

Ügyfél neve, lakcíme, aláírása

ügyfélpanasz elintézése, illetve az írásbeli
panaszra
történő
30
napon
belüli
válaszadás kötelezettsége

(Fgyt. 17/A. § (6) bek.)

(Fgyt. 17/A. § (6) bek.)
valamennyi egyéb személyes adatnak
tekinthető adat, amelyet az Ügyfél a
panaszügyintézés, illetve a NÚSZ Zrt.-vel
történő levelezés során önként a NÚSZ Zrt.
rendelkezésére
bocsát
(akár
írásos
dokumentum – különösen gépjármű forgalmi
engedély, gépjármű adásvételi szerződés
vagy egyéb, a gépjármű használatát
biztosító szerződés - becsatolásával)

ügyfélpanasz elintézése, illetve az írásbeli
panaszra
történő
30
napon
belüli
válaszadás kötelezettsége
(Fgyt. 17/A. § (6) bek.)

5 év (Fgyt. 17/A. § (7) bek.
analógiájára, illetve általános
polgári jogi igényérvényesítésre
vonatkozó elévülési idő)
5 év (Fgyt. 17/A. § (7) bek.
analógiájára, illetve általános
polgári jogi igényérvényesítésre
vonatkozó elévülési idő)

Ezen adatokat a NÚSZ Zrt. az ügyfélpanaszok intézésének, illetve az ügyfélkommunikációnak a fogyasztóvédelmi előírásoknak való
megfelelése, továbbá a hatékony és ügyfélbarát ügyintézés megvalósítása céljából kezeli.
A személyes adatok kezelésének jogalapját az előbbiekben részletezett törvényi rendelkezések jelentik, így Önnek, mint Ügyfélnek
tisztában kell lennie azzal, hogy a személyes adatainak kezelése nélkül panaszügyének elintézése lehetetlenné válik.

IV.

Az Adatkezelésbe az Adatkezelő részéről bevont személyek, Adatfeldolgozó:

Adatkezelésre a NÚSZ Zrt. ügyfél levelezési munkatársai és az ügyféllevelezési terület vezetői jogosultak.
Az Adatkezelő elérhetőségei:
székhely: 1134 Budapest, Váci út 45. B. épület,
postacíme: 1380 Budapest, Pf. 1170.,
tel.: +36 1 4368 000
e-mail: ugyfel@nemzetiutdij.hu
Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége:
dpo@nemzetiutdij.hu,
tel.: +36 1 4368 000
További, az adatvédelmi tisztviselőre vonatkozó információkról a www.nemzetiutdij.hu/Adatvédelem menüpont alatt vagy írásban (email
útján) tájékozódhat.
Az adatkezelésben Adatfeldolgozó nem vesz részt.
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V.

Önnek, mint Ügyfélnek az alábbi jogai vannak az Adatkezeléssel kapcsolatosan:

1.
Tájékoztatáshoz való jog. A GDPR 15. cikk (1) bekezdésének megfelelően, Ön tájékoztatást kérhet az NÚSZ Zrt. által kezelt
személyes adatokról. Ebben az esetben az NÚSZ Zrt. az Ön által megjelölt elérhetőségére (e-mail cím, levelezési cím) továbbítja az
alábbi információkat:
-

milyen személyes adatokat kezel Önről;

-

milyen adatkezelés célokból;

-

az adatkezelés időtartama;

-

Önt adatkezeléssel összefüggésben megillető jogokról;

-

a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak („Adatvédelmi Hatóság”) címzett panasz benyújtásának jogáról.

2.
Másolat kéréséhez való jog. A GDPR 15. cikk (3)-(4) bekezdése alapján Ön másolatot kérhet az NÚSZ Zrt. által kezelt
személyes adatokról. Ebben az esetben az NÚSZ Zrt. az Ön által megjelölt elérhetőségére (e-mail cím, levelezési cím) továbbítja
azokat a személyes adatokat, amelyeket Önről a NÚSZ Zrt. kezel.
3.
Helyesbítéshez való jog. A GDPR 16. cikke alapján, kérelmére az Ön kérésének megfelelően módosítjuk, pontosítjuk a
személyes adatát.
4.
Törléshez való jog. Ön kérheti, hogy töröljük személyes adatát, amennyiben annak jelen tájékoztató szerinti adatkezelési
célja megvalósult, vagy amennyiben az adatkezelés jogszerűtlenül történt.
5.

Korlátozáshoz való jog. Ön kérheti az adatkezelés korlátozását az alábbi esetekben:

ha vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor addig korlátozzuk az adatkezelést, amíg az NÚSZ Zrt. ellenőrizi a
személyes adatok pontosságát;
-

az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

az NÚSZ Zrt.-nek már nincs szüksége a személyes adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
Az adatkezelés korlátozására irányuló kérelmében esetében azt is meg kell jelölni, hogy melyik okból kéri a korlátozást.
Az NÚSZ Zrt. az adatkezelés korlátozására irányuló kérelmét úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat minden más személyes adattól
elkülönítetten tárolja. Így például elektronikus adatállományok esetében külső adathordozóra kimenti, a papír alapú iratokat pedig külön
mappában tárolja.
6.
A joggyakorlás közös szabályai. Az NÚSZ Zrt. a kérelmét legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, amely legfeljebb két
hónappal meghosszabbítható.
A kérelem megtagadása esetén az NÚSZ Zrt. a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a megtagadás
indokairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be az Adatvédelmi Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Az NÚSZ Zrt. fenntartja magának azt a jogot, hogy ha megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor
az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérje. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha
az érintett a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy az NÚSZ Zrt. meggyőződjön arról, hogy a kérelem a
jogosult személytől származik.
VI.

Jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az Ön megítélése szerint az NÚSZ Zrt. adatkezelése nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, akkor az
Adatvédelmi Hatóság (Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti.
Emellett Önnek joga van a NÚSZ Zrt. adatkezelésével szemben bírósághoz fordulni. A pert - választása szerint - a lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.
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