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1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI 

Név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 

Székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11. 

Ügyfélszolgálat: 1036 Budapest, Lajos utca 48-66. 

Ügyfélszolgálat nyitva tartása: hétfőtől péntekig (szerda kivételével): 08:00–17:00; 
szerdán 08:00–18:00 óráig.  

Weboldal: www.bkk.hu/teherforgalom 

Telefonszám: 06 40 102 787 (kék szám); +36 1 374 0814; +36 1 374 0815 

Faxszám: +36 1 374 0724 

 

2. A SZERZŐDÉS FELTÉTELEI, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI 

 

2.1 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 

2.1.1. Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a BKK Budapesti 
Közlekedési Központ Zrt. (továbbiakban: Szolgáltató) és az Ügyfelei között a 
behajtási hozzájárulások és behajtási-várakozási hozzájárulások igénylésével és 
kiadásával kapcsolatos, a TOBI rendszeren keresztül lebonyolított jogügyletek 
(továbbiakban: szolgáltatás) általános feltételeit tartalmazza, amelyek mind a 
Szolgáltatóra, mind pedig az Ügyfélre nézve külön kikötés nélkül is kötelezőek, 
amennyiben eltérő rendelkezéseket nem állapítanak meg. 

2.1.2. Az ÁSZF nyilvános, azokat az Ügyfelek a Szolgáltató honlapján 
megtekinthetik. A Szolgáltató a hatályos ÁSZF-et az Ügyfél kérésére betekintésre 
ingyenesen rendelkezésre bocsátja az ügyfélszolgálaton. 

2.1.3. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et egyoldalúan 
kiegészítse vagy módosítsa. A kiegészítés és a módosítás a hatálybalépésének 
időpontjától kezdve vonatkozik a jogügyletekre. 



2.1.4 Az Ügyfeleket legalább 15 nappal a módosítás hatálybalépését megelőzően a 
Szolgáltató értesíti a honlapján keresztül. 

2.1.5 A Szolgáltató szolgáltatásait bármely Ügyfél jogosult igénybe venni, 
amennyiben sikeresen regisztrálja magát, vagy Szolgáltató ügyfélszolgálatán 
regisztrált, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a hatályos ÁSZF-ben 
foglaltakat. 
 
2.1.6 Amennyiben a jogügyletek során valamely kérdésben sem a jelen ÁSZF, sem 
az egyéb előírások nem rendelkeznek, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 
törvény vagy más irányadó jogszabály vonatkozó rendelkezései alkalmazandók. 

 

2.2 MEGHATÁROZÁSOK 

 

2.2.1 Áfatörvény: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény. 
 
2.2.2 Átutalás: az Ügyfél, mint fizető fél rendelkezése alapján végzett olyan 
pénzforgalmi szolgáltatás, amelynek során az Ügyfél, mint fizető fél fizetési számláját 
a kedvezményezett javára megterhelik, valamint a hatósági átutalás és az átutalási 
végzés alapján történő átutalás.  
 
2.2.3 Behajtási hozzájárulás: a Budapest főváros közigazgatási területén a 
teherforgalom közlekedésének szabályozásáról szóló 92/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. 
rendelet (továbbiakban: Teherforgalmi rendelet), valamint a Budapest főváros 
közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a 
várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 
30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendeletben (továbbiakban: Parkolási rendelet) alapján 
egy vagy több korlátozott forgalmú övezet, korlátozott forgalmú közút vagy védett 
övezet egy időszakos igénybevételére feljogosító, a Fővárosi Önkormányzat 
nevében kiadott hozzájárulás. 
 
2.2.4 Behajtási-várakozási hozzájárulás: a Parkolási rendelet alapján egy vagy több 
védett övezet időszakos igénybevételére feljogosító, a Fővárosi Önkormányzat 
nevében kiadott hozzájárulás. 
 
2.2.5 Egyedi azonosító: az Ügyfél egyértelmű azonosítása céljából a Szolgáltató által 
meghatározott betű-, számjegy vagy jelkombináció. 
 
2.2.6 Fizetési művelet: A behajtási hozzájárulások vagy behajtási-várakozási 
hozzájárulások díjának vagy költségtérítésének – valamely fizetési mód szerinti – 
kiegyenlítése, függetlenül a fizető fél és a kedvezményezett közötti jogviszonytól.  
 
2.2.7 Hitelesítés: olyan eljárás, amely lehetővé teszi, hogy a bank ellenőrizze a 
készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatát, ideértve annak személyes 
biztonsági elemeit is. 
 
2.2.8 Pénzforgalmi számla: az a fizetési számla, amelyet a számlatulajdonos 
rendszeres gazdasági tevékenysége körében pénzforgalmának lebonyolítása 
céljából törvényben megállapított kötelezettség alapján nyit, illetve nyitott. 
 



2.2.9 Ügyfél: a Szolgáltató szolgáltatásait igénybevevő cselekvőképes természetes 
személy vagy jogi személy. 
 
 
2.3  A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE 

A szolgáltató TOBI rendszere Internet Explorer 8 vagy magasabb, Mozilla Firefox 

3.6.5 vagy magasabb verziószámú és Google Chrome böngészőkkel működik 

megfelelően. Szolgáltató az ezektől eltérő rendszerek használata okán 

keletkezett hibákért felelősséggel nem tartozik. 

 

2.3.1 ÜGYFÉL-REGISZTRÁCIÓ 

 

2.3.1.1 A TOBI rendszer használatához előzetes Ügyfél-regisztráció szükséges. Az 

Ügyfél-regisztrációt a www.bkk.hu/teherforgalom címen lehet elvégezni. 

2.3.1.2 Az Ügyfél-regisztráció során a hibásan megadott adatok miatt bekövetkezett 

károkért a Szolgáltatót felelősség nem terheli. 

2.3.1.3 Nem terheli felelősség a Szolgáltatót az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a 

jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak 

felróható okból hozzáférhetővé válik.  

 

2.3.2 JÁRMŰREGISZTRÁCIÓ 

 

2.3.2.1 Járműregisztrációra minden olyan jármű esetében szükség van, melyre jelen 

szolgáltatás keretein belül nem történt korábban regisztráció.  

2.3.2.2 A járműregisztráció miden jármű esetében csak egy alkalommal szükséges. 

A jármű adatai a járműregisztráció során meghatározott adatokkal kerülnek 

feltüntetésre. A jármű adatainak módosítása csak ismételt regisztráció után 

lehetséges. 

2.3.2.3 A Járműregisztráció során a hibásan megadott adatok miatt bekövetkezett 

károkért a Szolgáltatót felelősség nem terheli. 

2.3.3 IGÉNYLÉS 

 

2.3.3.1 A behajtási hozzájárulás és behajtási-várakozási hozzájárulás igénylésének 

leadása során kitöltött adatok valóságnak való megfelelősége az Ügyfél felelőssége. 

2.3.3.2 A behajtási hozzájárulás és behajtási-várakozási hozzájárulás igénylése 

során a hibásan megadott adatok miatt bekövetkezett károkért a Szolgáltatót 

felelősség nem terheli. 

2.3.3.3 Az igénylésében megrendelt behajtási hozzájárulások és behajtási-

várakozási hozzájárulások elbírálása csak akkor lehetséges, ha a hozzá kapcsolódó 

http://www.bkk.hu/teherforgalom


költségtérítés teljes összege beérkezik a Szolgáltató számlájára. Nem minősül 

benyújtottnak az az igénylés, melynek költségtérítését nem vagy csak részben 

fizették meg. 

Az igénylésben megrendelt behajtási hozzájárulás és behajtási-várakozási 

hozzájárulás adatait annak elbírálása előtt az Ügyfél egyoldalúan nem módosíthatja. 

2.3.3.4 A behajtási hozzájárulás és a behajtási-várakozási hozzájárulás igénylésének 

elutasítása esetén a befizetett költségtérítést a Teherforgalmi rendelet és a Parkolási 

rendelet alapján Szolgáltató nem téríti vissza. A befizetést akkor sem téríti vissza 

Szolgáltató, ha az Ügyfél olyan helyszínre igényelt behajtási hozzájárulást vagy 

behajtási-várakozási hozzájárulást, ahová az a jogszabályi előírás alapján nem 

szükséges. 

2.3.3.5 Azokat a behajtási hozzájárulás és behajtási-várakozási hozzájárulás 

igényeket, amelyek érvényességi ideje lejárt, vagy az elfogadásuktól számított 40 

napon belül nem fizettek ki, Szolgáltató lemondott igénynek tekinti. Ez esetben a 

szolgáltató a befizetett költségtérítést nem téríti vissza. 

2.3.3.6 Az igénylések adatait a Szolgáltató 8 évig őrzi meg, az Ügyfél írásos kérése 

esetén rendelkezésére bocsájtja. 

A díjfizetés után a hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll 

módjában elfogadni, a hozzájárulások módosítására csak a költségtérítés 

megfizetése után van lehetőség. 

2.3.3.7 Járműszerelvények esetén a megengedett legnagyobb össztömeg 

meghatározása a következőképpen történik: 

 Meghatározott vontatmány esetén: 

o A vontató tehergépkocsi megengedett legnagyobb össztömegének és a 

vontatott pótkocsi megengedett legnagyobb össztömegének az 

összege. 

o A nyerges vontató megengedett legnagyobb össztömegének és a 

vontatott félpótkocsi megengedett legnagyobb össztömege 2/3 

részének az összege. 

 Változó vontatmány estén:  

o A vontató tehergépkocsi megengedett legnagyobb össztömegének és a 

vontatható legnagyobb össztömegnek az összege. 

o A nyerges vontató megengedett legnagyobb össztömegének és a 

vontatható legnagyobb össztömeg 2/3 részének az összege. 

 

2.3.4 FIZETÉS 

2.3.4.1 A Szolgáltató kizárólag a CIB Bank által meghatározott bankkártyákat fogadja 
el. Online bankkártyás fizetés esetén a fizetés a CIB Bank felületén keresztül 



történik. A CIB Bank felületén keletkezett hibák miatt a Szolgáltatót felelősség nem 
terheli. Ebben az esetben az Ügyfél a behajtási hozzájárulás és a behajtási-
várakozási hozzájárulás ellenértékét banki átutalással vagy helyszíni befizetés útján 
teljesítheti. 

2.3.4.2 A behajtási hozzájárulások és a behajtási-várakozási hozzájárulások kiadása 
kizárólag akkor lehetséges, ha a hozzá kapcsolódó díj teljes összege beérkezik a 
Szolgáltató számlájára. 

Amennyiben az Ügyfél átutalással fizet, úgy tudomásul veszi, hogy pénzügyileg 
akkor rendezett az igény, ha az összeg a Szolgáltató bankszámláján jóváíródik. A 
bankok közötti átutalási idő miatt keletkezett károkért a Szolgáltatót felelősség nem 
terheli. 

2.3.4.3 A behajtási hozzájárulás és a behajtási-várakozási hozzájárulás kifizetése 
során a hibásan megadott adatok miatt bekövetkezett károkért a Szolgáltatót 
felelősség nem terheli. 

2.3.4.4 Amennyiben az Ügyfél a behajtási hozzájárulási vagy a behajtási-várakozási 
hozzájárulási díj összegénél magasabb összeget fizet be, úgy a különbözet 
visszautalása kapcsán felmerülő költségek az Ügyfelet terhelik, amelynek a 
visszafizetendő összegből történő, Szolgáltató általi levonásához Ügyfél jelen ÁSZF 
elfogadásával hozzájárul. 

2.3.5 SZÁMLÁZÁS 

2.3.5.1 Számlamásolatot az eredeti számla kibocsátásának időpontjától számított 1 
üzleti évig kérhet az Ügyfél.  

2.3.6 KARBANTARTÁS 

2.3.6.1 A Szolgáltató a szolgáltatás működéséhez szükséges karbantartásokkal 
kapcsolatos értesítéseit a honlapján keresztül történő közzététel útján teljesíti. 

A TOBI rendszer szükséges és tervezett karbantartási munkálatait a Szolgáltató – 
amennyiben az lehetséges –  munkaidőn kívül végzi el, de az ettől eltérő időpontban 
végzett sürgős hiba- és biztonsági javításokkal kapcsolatos munkák és a 
tevékenység során kiesett működési idő miatt Szolgáltatót felelősség nem terheli. 

2.3.7 BIZTONSÁG 

2.3.7.1 A Szolgáltató által biztosított online információs rendszer, biztonsági foka 

megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy az Ügyfél 

tegye meg az alábbi óvintézkedéseket:  

Használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az 

operációs rendszer biztonsági frissítéseit.  



2.3.7.2 A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való 

csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfélt terheli a számítógépe, illetve az azon 

található adatok védelmének kötelezettsége. 

2.3.7.3 A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz 

kötötten, kizárólag az igénylés teljesítése és az esetlegesen létrejövő igénylés 

feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. 

2.3.7.4 A Szolgáltató az Ügyfél adatait harmadik félnek nem adja ki, az Ügyfél 

adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései 

szerint jár el. 


