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Centrele de relaţii cu publicul indicate:

Budapest VII., Akácfa utca 22. 
Stația cea mai apropiată:     Blaha Lujza tér

Budapest VII., Rumbach Sebestyén utca 19-21. 
Stația cea mai apropiată:     Deák Ferenc tér

Budapest XI., Gara Kelenföld, Pasajul Subterran 
Stația cea mai apropiată:     Kelenföld vasútállomás

Budapest II., Széll Kálmán tér 
Stația cea mai apropiată:     Széll Kálmán tér

8 000 HUF

Plată pe loc 
 
Doar cash. Pentru suma 
plătită, controlorul vă va oferi 
o adeverinţă.   

La centrele de relaţii 
cu publicul indicate
 
În două zile lucrătoare puteţi 
plăti cash sau cu cardul.

Amenda locală

Prin transfer bancar

Prin mandat postal

16 000 HUFÎn 30 de zile

32 500 HUFPeste 30 de zile

La centrele de relaţii 
cu publicul indicate 
Puteţi plăti cash 
sau cu cardul.

Prin transfer bancarLa centrele de relaţii 
cu publicul indicate 
Puteţi plăti cash 
sau cu cardul.

Stimate Călător!
Aţi folosit serviciul sau aţi accesat zona BKK Zrt. fără abonament valid sau 
fără să fi validat biletul. Validarea ulterioară a biletului nu este posibilă.  
Aţi încălcat condiţiile de călătorie, de aceea sunteţi obligat să plătiţi 
amenda aferentă. În cazul în care nu plătiţi amenda pe loc, vă rugăm să vă 
prezentaţi actul de identitate personalului de control.

Detalii despre transfer bancar:
Beneficiar: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 
Numărul de cont: HU 2910 7000 2467 0320 8252 2000 05
Bancă:  CIB Bank Zrt.
Codul SWIFT: CIBHHUHB

Plată prin poştă:
Amenda poate fi achitată în decurs de 30 de zile la orice oficiu postal din 
Ungaria prin mandatul postal pe care îl puteţi obţine de la controlor.

Informaţii despre termenii şi condiţiile de călătorie sunt disponibile 
pe situl: ww.bkk.hu

La centrele de relaţii cu 
publicul indicate

Puteţi plăti cash 
sau cu cardul.

2 000 HUFPrezentarea abonamentului

Puteţi prezenta abonamentul în decurs de 5 zile lucrătoare, în cazul 
în care la data amenzii era valabil dar nu l-aţi putut prezenta la control.


