Fővárosi szövetségi kedvezmény tagvállalkozásainknak
10% megtakarítás egész évben!

Budapesten szállít árut?
Kénytelen teherforgalmi behajtási engedélyt kiváltani?
Ha csatlakozik a NiT Hungary és a BKK Zrt és együttműködésén alapuló regisztrált
közösséghez, 10%-os kedvezménnyel juthat behajtási engedélyhez!
A BKK Zrt. 2012 januárjában bevezetett online regisztrációs és ügyviteli rendszere nagyban
meggyorsította és könnyítette a főváros területén közúti árutovábbítási szolgáltatást végző
vállalkozások számára a teherforgalmi behajtási engedélyek kiváltásával kapcsolatos
ügyintézést.
Az online lehetőséghez kapcsolódóan a NiT Hungary és a BKK Zrt. kötött 2012-ben megkötött
szövetségi megállapodás alapján a behajtási hozzájárulások és behajtási-várakozási
hozzájárulások igénylésével és kiadásával kapcsolatban
10%-os szövetségi kedvezmény igénybevételére nyílt lehetőség
minden érintett tagvállalkozásunk számára!
A kedvezmény nyújtása nem automatikusan történik. A jogosultság érvényesítéséhez
szükséges egy ipartestületi tagi jogviszonyra vonatkozó igazolás, melyet igény esetén a NiT
Hungary juttat el a BKK Zrt-hez, a tagvállalkozás NiT Hungary-nél megtörtént regisztrációját
követően.
A regisztrációt és az igazolást tagjaink minden regionális irodában és a budapesti
szolgáltatási csoportnál kérhetik.
A regisztráció és igazolás kiadásának fontosabb feltételei:
 érvényes, lejárt tartozástól mentes NiT Hungary tagság, amelyet a kedvezmény
igénybevétele alatt fenn kell tartani;
 meghatalmazás az adatok továbbítására.
A szövetségi kedvezmény legkorábban a regisztrációt követő 2. munkanaptól vehető
igénybe. A szövetségi kedvezmény csak a behajtási hozzájárulások és behajtási-várakozási
hozzájárulások díjára vonatkozik, nem érinti a költségtérítés díját!
További részletekről kérje munkatársaink tájékoztatását a regionális irodáinkban és a
budapesti szolgáltatási csoportnál:
1108 Budapest, Újhegyi út 3/A-5.
Tel.:(+36-1) 264-5040 / 252, 257 mellék,
Mobil: (+36-30) 683-1603
E-mail: tagszolgaltatas@nit.hu
A TOBI (Budapesti teherforgalmi online behajtási információs rendszer) részleteiről a
Budapesti Közlekedési Központ Zrt. honlapján, vagy a TOBI ügyfélszolgálatánál kaphat
tájékoztatást:
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.

+36 1 235 3000
Fax: +36 1 235 1040
Nyitva tartás:
hétfő, kedd, csütörtök 09.00 – 17.00
szerda: 09.00 – 19.00
péntek: 09.00 – 15.00
A fővárosi behajtási rendelettel kapcsolatban a hatályos rendelet (92/2011. (XII. 30.)
Fővárosi Közgyűlési rendelet) illetve az össztömeg-korlátozási övezetre vonatkozó térkép
Jogtár menüpontunkban található.

