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Gépjárműfenntartó bejelentő kódok 

Kód Megnevezés 

 Gépjárműszerelő tevékenység, ideértve: 

01 gépjárművek napi vizsgálata, időszakos műszaki szemléje és garanciális átvizsgálása 

02 gépjármű kisjavítása, futójavítása, gj. fődarab és karosszéria cseréje 

03 gépjárművek, gj. fődarabok és részegységek diagnosztikai ellenőrzése, beszabályozása 

04 
gépjárművek, gj. fődarabok, részegységek javítása és (az elektromos részegységek kivételével) 
felújítása 

05 gépjárművek egyedi előállítása (összeépítése) és átalakítása 

06 gépjárművek bontása 

  

 Gépjármű-villamossági javító tevékenység, ideértve: 

11 gépjárművek elektromos kisjavítása, futójavítása 

12 
gj. elektromos berendezésének, elektronikus rendszereinek (részegység, műszer, tartozék) 
diagnosztikai ellenőrzése, beszabályozása 

13 
gj. elektromos részegységeinek, műszereinek javítása, felújítása, illetve elektronikus elemeinek 
beépítése, javítása 

14 gépjárművön elektromos jellegű vagy azzal összefüggő átalakítási munkák végzése 

15 gépjármű-villamossági berendezések bontása 

18 menetíró, illetve a hozzá kapcsolódó sebességkorlátozó készülék felszerelése 

  

 Karosszériajavító tevékenység, ideértve: 

21 
gj. karosszériák és tartozékaik kisjavítása, futójavítása, karosszéria elemek, illetőleg autószerelő 
közreműködésével a teljes karosszéria cseréje 

22 karosszéria elemek és tartozékok felújítása 

23 gj. felépítmények összeépítése és átalakítása 

24 karosszériák és tartozékaik bontása 

  

 Gépjármű ápolása, ideértve: 

31 kenési műveletek 

32 kenő- és segédanyagok cseréje 

33 kenő- és segédanyagok szintjének ellenőrzése és utántöltése 

40 Gépjármű ápolása 

41 Gumiabroncs javító tevékenység 

42 Autófényező tevékenység 

43 Hűtőjavító tevékenység 

44 Autókárpitos tevékenység 

45 Autórugó javító tevékenység 
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46 Akkumulátorjavító tevékenység 

47 Gumiszerelő, kerékkiegyensúlyozó tevékenység 

48 Alváz- és üregvédelem 

49 Autómosás 

 

különböző kapcsolódó egyéb ipari tevékenységek, ideértve: A gépjárműfenntartó 
tevékenység végzése során szükségessé váló különböző - e tevékenység szempontjából 
járulékosnak minősülő - egyéb ipari tevékenységek és a velük kapcsolatos képesítési 
előírások a következők: 

51 gépi forgácsolás, amely forgácsoló szakmunkás képesítéssel 

52 feltöltő hegesztés és fémszórás, amely hegesztő szakmunkás képesítéssel 

53 
egyes karosszéria elemek (pl. ülésrögzítő sín, zárak, kipufogó dobok) felújítása, lakatos szakmunkás 
képesítéssel 

54 
gépjárműbe épített elektromos részegységek és egyéb műszerek felújítása, amely elektroműszerész 
és mechanikai műszerész szakmunkás képesítéssel végezhető 

55 járműklima-berendezés javítása, hűtőközeg lefejtése-feltöltése 

56 kipufogógáz utókezelő berendezés javítása, tisztítása, regenerálása 

57 hibrid és tisztán elektromos járművek javítása 

 Gázüzemanyag-ellátó berendezés javítása, ideértve: 

61 gj. gáztartályának beszerelése, kiszerelése és szemrevételezéses vizsgálata 

62 
gj. gázüzemanyag-ellátó berendezésének beszerelése, kiszerelése, vizsgálata, javítása, 
karbantartása és beszabályozása 

63 gj. gázüzemanyag-ellátó berendezésének felújítása 

64 gj. gázüzemanyag-ellátó berendezésének bontása 

65 gj. gázüzemanyag-ellátó berendezéseinek bontás utáni minőség-ellenőrzése 

66 Gázüzemű gépjárművön végzett, 01-04. és 06. pontokban meghatározott tevékenység 

67 

Gázbiztonsági szemle, mely kiterjed a gázüzemanyag-ellátó berendezés egyes részegységei: 
- azonosítására, valamint a gépjárműhöz engedélyezettel történő megegyezőség vizsgálatára, 
- gépkocsiban való elhelyezésének és rögzítésének a beszerelési utasítás, valamint a külön 

jogszabály előírásai szerint megfelelőség vizsgálatára, 
- csatlakozási pontjai és szerelvényei sérülés- és szivárgásmentességének vizsgálatára, működési 

próbájára 

70 alkatrész gyártó 

71 alkatrész forgalmazó 

72 használtjármű kereskedelem 

73 járműgyártó, újjármű értékesítő 

75 pótalkatrész/tartozék gyártó 

80 egyéb járműjavító (mg. vontató, pótkocsi, rakodógép) 

81 regisztrált gépjárműbontó tevékenység 

82 műszaki vizsgáló állomás 

83 környezetvédelmi felülvizsgáló állomás 

84 előzetes eredetiségvizsgáló állomás 

 


