
 

EasyTrack ÁSZF 2019. november 01. napján hatályba lépő változások összefoglalása 

 

Változással érintett rendelkezések Változás tartalma 

1.9. pont Ügyfélszolgálat Ügyfélszolgálat weboldal elérhetőségének 

pontosítása a http://info.map.easytrack.hu weboldal 

megszűnésére tekintettel 

 

1.10. pont Felhasználói fiók Felhasználói fiók elérhetősége pontosításra került 

a http://info.map.easytrack.hu weboldal 

megszűnésére tekintettel 

 

1.13. pont A Felek közötti 

kapcsolattartás  

Szolgáltató weboldalának elérhetősége pontosításra 

került a http://info.map.easytrack.hu weboldal 

megszűnésére tekintettel 

 

2.1. pont Szerződéskötés A felek közötti szokásos szerződéses gyakorlattól 

eltérő szerződéskötés 

Az írásban már megkötött előfizetői 

szerződéshez kapcsolódóan új szolgáltatási 

funkcióra vonatkozóan az előfizetői szerződés 

ráutaló magatartással akként is létrejöhet, hogy a 

Szolgáltató előre meghatározott időtartamon 

keresztül teszt jelleggel az Előfizető részére 

elérhetővé teszi az adott funkció használatát, 

majd a tesztidőszak elteltét követően, 

amennyiben Előfizető az adott funkció 

használatát nem kapcsolja ki, tehát a funkciót 

továbbhasználja, a funkcióra vonatkozó 

szerződés létrejön és Szolgáltató jogosult a 

funkció használatának díját érvényesíteni. Ebben 

az esetben tehát a funkció kikapcsolásának 

elmaradása a funkció igénybevételére vonatkozó 

szándékként kerül értékelésre. Szolgáltató ilyen 

esetben minden esetben köteles felhívni az 

Előfizető figyelmét arra, hogy a funkció 

igénybevételére vonatkozó szerződéskötési 

folyamat eltér a felek közötti szokásos 

szerződéses gyakorlattól, illetve arra, hogy 

amennyiben a tesztidőszak elteltét követően 

Előfizető nem kapcsolja ki a szolgáltatást, azt a 

Szolgáltató a Szolgáltatás megrendelésének 

tekinti és a Szolgáltatás díját 

érvényesíti. Ügyfélnek a Szolgáltató ezen 

tájékoztatását a Felhasználó fiókon keresztül tett 

nyilatkozatával kifejezetten el kell fogadnia. 

 

2.2. pont Telepítésre, javításra 

vonatkozó rendelkezések 

Helyszíni telepítés szabályának pontosítása, 

Munkaszüneti napon, hétvégén történő telepítés 

eltérő díjszabása 

http://info.map.easytrack.hu/
http://info.map.easytrack.hu/
http://info.map.easytrack.hu/


2.3. pont Az adatkommunkiációs 

szolgáltatással kapcsolatos 

tudnivalók 

Túlforgalmazás definíciójának pontosítása 

3.1.2. pont Hűségvállalással történő 

eszközhasználat szabályai 
Új díjcsomagok bevezetéséből fakadó változások 

3.2. pont Szolgáltatás díjának 

megfizetése 

Szolgáltatási díj meghatározásának pontosítása, fél 

éves gyakoriságú fizetési lehetőség rögzítése 

4. pont Szolgáltatás szüneteltetése Megszűnik a szolgáltatás Előfizető kérésére történő 

szüneteltetésének lehetősége. 

7. pont  Adatkezelés GDPR rendeletben foglaltakkal összhangban álló 

pontosítások 

A Szolgáltató az előfizetői szerződés hatálya alatt 

12 hónapra, Gold + díjcsomag esetén 24 hónapra 

visszamenőleg tárolja a gépjármű-pozíció adatait, 

valamint a Szolgáltatás teljesítése során keletkező 

adatokat, az ennél régebbi adatokat 

visszavonhatatlanul törli. 

Az Előfizetői szerződés megszűnésével egyidejűleg 

– a következő bekezdésben rögzített kivételekkel- 

Szolgáltató a gépjármű – pozíció adatait, valamint a 

szolgáltatás teljesítés során keletkező adatokat törli! 

8.1. Nyomkövetés, 

helymeghatározás 

pontossága 

Térképszolgáltató Általános Szolgáltatási Feltételei 

elérhetőségének pontosítása 

9. pont Korlátozott jótállás Új szolgáltatási csomagok bevezetésére tekintettel a 

kiterjesztett garancia definiálása. 

Kiterjesztett jótállás: Szolgáltató a Díjszabásban 

meghatározott havi díj ellenében lehetőséget 

biztosít kiterjesztett garancia igénybevételére. 

Kiterjesztett jótállás igénybevétele esetén a 

Szolgáltató Javítási díjat és Szerviz díjat nem 

érvényesít az Ügyféllel szemben. Ügyfél tudomásul 

veszi, hogy a kiterjesztett jótállás igénybevétele az 

Eszköz szándékos rongálásával vagy nem 

rendeltetésszerű használatával, vagy külső 

behatásból eredő meghibásodásával összefüggésben 

keletkező hibák esetében felmerülő Javítási díj, 

Szerviz díj, meghiúsulási kötbér és várakozási díj 

megfizetésének kötelezettsége alól nem mentesít. 

Kiterjesztett jótállás igénylésére a Szolgáltatás 

megrendelésével egyidejűleg van lehetőség. 

 

10.1. pont Felelősséggel kapcsolatos 

rendelkezések 

Szolgáltató tájékoztatási kötelezettségének 

változása a http://info.map.easytrack.hu weboldal 

megszűnésére tekintettel 

 

16.2. pont fogalmi meghatározások Az adatszolgáltatás definíciója a NÚSZ-BK ÁSZF-

el összhangban pontosításra kerültek. 

1. számú 

függelék: 

Céges-/magánhasználat 

elkülönítése 

Magánjellegű járműhasználat elkülönítése esetén 

az útvonal rögzítésre kerül, azonban a 

http://info.map.easytrack.hu/


magánjellegű úthasználat a webfelületen nem lesz 

látható. 

 

Magánutak elrejtése Céges-/Magánhasználat elkülönítése esetén 

lehetőség van a magánutak elrejtésére. A funkció 

járművenként kapcsolható be, külön kérésre kerül 

bekapcsolásra. A funkció bekapcsolásakor: 

 A jármű ikonja a legutóbbi céges pozíción 

marad, és a státuszablakban jelzi a felület, hogy 

a felületen megjelenő adatok nem az aktuális 

állapotot tükrözik 

 Magán időszakra vonatkozóan nem látszik a 

jármű nyomvonala 

 Magán időszakban nem látszódnak a napi 

grafikonon a részletes adatok 

 Magán időszakban nem látható az 

üzemanyagszint a havi üzemanyaggrafikonon 

 Kimutatásokban a megállások, azok időtartama 

és elindulások, a mozgások időtartama és azok 

helyei: a magánutak egyetlen időtartamként 

jelennek meg a menetlevélben, részletes 

menetlevélben és az üzemidő-táblázatban, a 

magánút bekapcsolásától kezdve a magánút 

kikapcsolásáig, és csak összesítő adatokat 

láthatunk: a megtett utat, az átlagsebességet és 

a maximális sebességet. 

 A magánútban megtett időszakokra 

vonatkozóan a kimutatások nem tartalmazzák 

üzemállapotonként lebontva az adatokat, tehát 

nincs külön információ arról, hogy a jármű 

mennyit közlekedett, mennyit volt állóhelyben 

és mennyit várakozott. Ehelyett az 

üzemállapot-összesítőkben megjelenik egy új 

sor, ami az összes magánútra vonatkozó 

adatokat összesíti 

Automata riportküldés Új funkció. Lehetőséget biztosít a rendszerben 

elérhető kimutatások automatikus, ütemezett 

lekérdezésére és e-mailes továbbítására a megadott 

címekre 

 Útnyilvántartás Új funkció. Az útnyilvántartás szolgáltatás szigorú 

számadású menetlevél-kimutatás készítésére 

használható, amely megfelel a jogszabályok által 

támasztott követelményeknek. 

A szolgáltatás segítségével a járművekről 

menetlevelet kérhetünk le a kívánt időszakokra 

vonatkozóan. Ezen menetlevelek tartalma 

véglegesen rögzíthető a rendszerben. 

A végleges rögzítéskor a rendszer egy sorszámot 

rendel a menetlevélhez, amelyet követően nincs 

lehetőség a dokumentumban szereplő adatok 



módosítására. A már rögzített mentlevelek 

bármikor lekérhetők a rendszerből. 

Útnyilvántartás-kimutatás generálásához és 

rögzítéséhez szükség van a jármű üzemeltetői 

adatainak, a jármű adatainak, valamint a 

partneradatoknak az előzetes megadására és 

rögzítésére a rendszerben 

::  

-  

-  

 


