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ADATSZOLGÁLTATÓ LAP 
 
Nyilv. szám: 
 
Vállalkozás neve: .....................................................................  Adószáma: .......................................................  
 

     Székhely pontos címe: ............................................................................................................................................  
 

     Telephely pontos címe: ...........................................................................................................................................  
 
     Vállalkozás képviselőjének neve, beosztása:…………………………………..:………………………………………. 
 
     Vállalkozás képviselőjének elérhetősége Tel.: …………………………..e-mail: …………………………………….. 

 
Vállalkozási forma: egyéni (vállalkozás/cég), Kkt., Bt., Kft., Rt. (zrt, nyrt), közös vállalat, szövetkezet, egyéb, 

Kfc. 
 
Tevékenységre jogosító okirat száma:  

Cégj. szám:  ................................................  Ev szám: ..........................................................................  

Önk. nyilv. szám:  .............................................  Működési eng. száma: ....................................................  

Tevékenység minősége:  szolgáltató,  saját üzemeltetés,  szolgáltató + saját üzemeltetés 
 
Tevékenység megnevezése (kódszámok a függelék szerint): 
 

01 02 03 04 05 06     
11 12 13 14 15 18    
21 22 23 24       
31 32 33        
41 42 43 44 45 46 47 48 49  
51 52 53 54 55 56 57    
61 62 63 64 65 66 67    
71 72 73 75       
81 82 83 84 

 

Fenntartott, bontott járművek száma (db/év):  

 

Fenntartott, bontott járművek fajtája: 

 

M1, M2, M3,  N1, N2, N3, 

O1, O2, O3, O4,  egyéb pótkocsi, 

L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e,  

T1, T2, T3, T4, T5,  C1, C2, C3, C4, C5, 

R1, R2, R3, R4,  S1, S2 

 
Tevékenység végzésének ideje (óra és/vagy műszakszám): 
 

 Nyitvatartási idő (tól-ig): 

hétfő:  

kedd:  

szerda:  

csütörtök:  

péntek:  

szombat:  

vasárnap:  

 
Tevékenység kezdésének ideje:  ...................................................................................  
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Alkalmazottak összlétszáma: főállásban:  ....................... (fő), részmunkaidős: .................... (fő) 
 

Személyi feltételek szakirányonként: 

 alapfokú mestervizsga középfokú felsőfokú 

autószerelő     

gázautó-szerelő     

autóvillamossági szerelő     

autóelektronikai műszerész     

karosszéria javító     

fényező     

egyéb szakmunkás     

segéd-, vagy betanított munkás     

környezetvédelmi szakképesítés     
 

Műhelyek száma:  ......................................  Járműállások száma: ...............................  
 

Műszerek, berendezések darabszáma Műszerek, berendezések darabszáma 
más emelőberendezés  fékerőmérő pad mkp-hoz  

vizsgálóakna  fékerőmérő pad szgk-hoz  

gumiszerelő  fékerőmérő pad tgk-hoz  

kerékkiegyensúlyozó  fékerőmérő pad szgk+tgk-hoz  

légviszony (lambda) mérő  vizsgálóakna gépi emelővel  

mosóberendezések  fényszóró beáll. ell. műszer  

motorolaj hőmérsékletmérő  Otto mérőműszerek  

hegesztőberendezés gáz  Diesel mérőműszerek  

hegesztőberendezés villany  zajszintet mérő műszer  

alváz-, karosszériaegyengető  lengéscsillapító-vizsgáló, futómű beállító  

repedésvizsgáló berendezés  futómű beáll. ell. műszer (csúszólapos)  

festékszóró berendezés  lassulásmérő  

alvázvédő szóróberendezés  kijelölt próbaút  

vészszellőző  stopperóra  

gáztartály töltő-ürítő  fordulatszámmérő  

kompressziómérő  internet kapcsolat  

hengertömítetlenség-mérő  légfékrendszer-vizsgáló, adatgyűjtő  

akkumulátorvizsgáló  pótkocsi elekt. csatl. ellenőrző  

fényezőberendezés, eszközök, fülke  pótkocsi fékvezérlő-ellenőrző  

tüzelőa.-fogy. és teljesítményt mérő 
(pad, hordozható) 

 kormányerő- és holtjátékmérő, 
szervokormány ellenőrző 

 

fémmegmunkáló eszközök  etalon gömbfej  
általános elektromos vizsgálóberendezés  megvilágítás-, fénymérő és állvány  

garázskompresszor  UV lámpa  

zsirzóberendezés  kézi gázszivárgás-ellenőrző készülék  

fékfolyadék forráspont-ellenőrző  gumiabroncstöltő és ellenőrző, nyomásmérő  

előgyújtás-szögmérő  menetírót / sebességkorlátozót 
ellenőrző műszer 

 

RKFA jóv. Otto mérőműszer rendszer  festékréteg vastagságvizsgáló  
RKFA jóv Diesel mérőműszer rendszer  anyagfolytonosság-vizsgáló  

egyéb célszerszámok (pl. 
nyomatékkulcs, gyártóműi) 

 gépi működtetésű futómű mozgató 
(mozgatópad) 

 

légkondicionáló-ellenörző ill. javító  tolómérő, mérőszalag, mélységmérő  

OBD kiolvasó  ABS, ESP hibakód kiolvasó  

olajtöltő készülék  olajleszívó készülék  

karosszériaegyengető  gépi emelőberendezés  

egyéb mérőműszerek (pl. vezérműszíj 
feszességmérő) 

 kenő- és segédanyagok 
elhelyezésére szolgáló tároló 

 

légkondicionáló-ellenőrző ill. javító, töltő  szóróberendezés  

védőgázos hegesztő berendezés  zsírzóprés  
 

Egyéb előírt műszerek, berendezések a tevékenység szerint:  ............................................................................  

  ...........................................................................................................................................................................  

Bejelentés időpontja, aláírás: ………… .................................................................................................................. 
  


