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441/2012
Tájékoztatás behajtási hozzájárulással
kapcsolatban

Tisztelt Partnerünk!
Szeretnénk tájékoztatni, hogy telephelyünk (1089 Budapest, Golgota u. 4.) korlátozott forgalmú övezetbe
tartozik, ezért a tehergépkocsival történő megközelítése bizonyos időszakok és útvonalak kivételével
behajtási hozzájáruláshoz kötött. Jelen levelünkkel szeretnénk segítséget nyújtani Önnek a hozzájárulás
igénylésével kapcsolatban, további szeretnénk informálni, hogy milyen időszakokban, illetve útvonalak
igénybevételével közelíthető meg a telephelyünk díjmentesen.
1.
A 80/2008. (XII. 30.) számú önkormányzati rendelet alapján a 7,5 tonnánál nagyobb össztömeget meghaladó
tehergépjárművek a korlátozott forgalmú közutakon csak az azokra érvényes behajtási hozzájárulással
közlekedhetnek 7:00 órától 18:00 óráig, illetve 22:00 órától 5:00 óráig.
Telephelyünk a köztes időszakokban (5:00-7:00 óra és a 18:00-22:00 óra között) megközelíthető behajtási
hozzájárulás nélkül is. Felhívjuk a figyelmét azonban, hogy a Könyves Kálmán krt. és Hungária krt.
szakaszain ezekben az időszakokban is a 12 tonnás korlátozás van érvényben. A Könyves Kálmán krt. és
Hungária krt. szakaszai a következő útvonalak valamelyikének választásával elkerülhetőek:
•
•
•

M3 autópálya felől érkezők: M31-es út (Gödöllőnél lehajtva az M0 irányába)  „Zöld út” (lásd 2. pont)
M5 autópálya felől érkezők: Gyáli út  Nagyvárad tér  Orczy út
Rákóczi híd (Lágymányosi híd) felől érkezők: Mester utca  Haller utca  Orczy út
2.

Lehetősége van, hogy a nap bármely szakaszában behajtási hozzájárulás nélkül is megközelítse a
telephelyünket. Ehhez a következő útvonalat kell választania:
„Zöld út”:
M0 autóút  4-es számú főút  Gyömrői út (nem a gyorsforgalmi része)  Kőér utcai vasúti átjáró  Szállás
utca  Kőbányai út. A Kőbányai út 25. számnál található kapunál balra fordulva, majd végig egyenesen
haladva, az út végén jobbra található a cégünk telephelye.

3.
Az 1. és a 2. pontokban ismertetett időszakoktól és útvonalaktól eltérő esetekben behajtási hozzájárulás
kiváltása szükséges. Januártól bevezetésre került egy online ügyintézési rendszer, amellyel hatékonyabbá és
gyorsabbá válik az ügyintézés, megszűnik a papíralapú adminisztrációs rendszer. A behajtási hozzájárulás
csak kérelemre adható ki, regisztrációs díj és behajtási díj megfizetése után.
A kérelmezők a http://tobi.bkk.hu oldalon végezhetik el a regisztrációt és itt történik az elektronikus fizetés is.
A regisztrációs díj jelenleg 2.000 Ft + ÁFA rendszámonként. Az elektronikus nyilvántartási rendszerbe kerülő
gépjárművek (rendszámok) után egyszer, az első alkalommal kell az igénylőknek megfizetnie az
adatfeldolgozás költségét.
A regisztrációt követően a kérelmező megadhatja, hogy milyen időszakra kéri a hozzájárulást (pl. egy nap,
egy hét, egy év stb.), majd a gépkocsi adatai és a kérelmezett időszak alapján kiszámítják a fizetendő
behajtási díjat.
A behajtási díj megfizetése szintén elektronikusan történik, melyről a kérelmező igazolást kap. A néhány
perces folyamatot követően a behajtási hozzájárulás azonnal felhasználhatóvá válik. (A gépkocsivezetőnek
nem kell semmilyen dokumentumot ezzel kapcsolatosan magánál tartania.)
4.
További tájékoztatás a szabályozásról, díjak mértékéről, illetve a regisztrációval kapcsolatban a
http://www.parking.hu/ oldalon érhető el.
Bármilyen további kérdése esetén kérem, keresse Pongrácz Tamás kollégánkat (telefon: +36 30 527 0810),
aki készséggel áll szíves rendelkezésére.
Tisztelettel:
Kis Gábor
ügyvezető igazgató

