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Ügytípus megnevezése: Áru és személyszállító engedélyek kiadása 
 
Ügytípus rövid leírása: A belföldi és a nemzetközi forgalomban díj ellenében árutovábbítást, 

személyszállítást végző szervezetek közúti árutovábbítási engedély, és 

közúti személyszállítási engedély birtokában végezhetik 

tevékenységüket. 
 
Jogosultak köre:  A 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű 

teherjárművel díj ellenében közúti árutovábbítási, és autóbusszal díj 

ellenében személyszállítási tevékenységet végző szervezetek, 

vállalkozók. 
 
Szükséges iratok:  Cégkivonat, EV igazolvány (tevékenység bejegyezve)  

Megfelelő pénzügyi helyzet igazolása (NAV, helyi adó, 
köztartozásmentes adózói adatbázis)  
Kaució: fedezetigazolás, könyvvizsgáló, letét    
Szakmai alkalmasság, jó hírnév igazolása (erkölcsi bizonyítvány, 

nyilatkozat, munkaszerződés, megbízási szerződés (kijelölt személy 

esetén) szakmai alkalmasságot igazoló bizonyítvány) 
Forgalmi engedély (tulajdonosi hozzájárulás)  

 
Nyomtatványok elérhetősége: 

Közlekedési Felügyelőség Közúti Jármű Főosztályán (elektronikus 

elérhetőség nincs). 
 
Eljárási költségek:  Árufuvarozói, személyszállítói engedély kiadása: 4.700,-Ft 

Engedélykivonat kiadása: 1.600,-Ft (50 db jármű -ig) 
Közösségi engedély kiadása: 94.050,-Ft 
Közösségi engedély hiteles másolat kiadása: 4.800,-Ft 

 
Hol intézzem el?  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal  

Közlekedési Felügyelősége 
Közúti Jármű Főosztály 
4400 Nyíregyháza, Lujza u. 7. 

 
Ügyintézési idő:  30 nap 
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Egyéb tudnivalók:   Az engedélyt a szervezet székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) 

közlekedési felügyelőségtől kell kérni.   
 

Kapcsolódó jogszabályok: 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről; 
263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról; 
261/2011. (XII.7.) Kormány rendelet a díj ellenében végzett közúti 

árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj 
ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási 

tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok 

módosításáról; 
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009. október 21-i 
1071/2009/EK RENDELETE a közúti fuvarozói szakma gyakorlására 

vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK 

tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről; 
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009. október 21-i 
1072/2009/EK RENDELETE a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz 

való hozzáférés közös szabályairól; 
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009. október 21-i 
1073/2009/EK RENDELETE az autóbusszal végzett személyszállítás 

nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól és az 

561/2006/EK rendelet módosításáról; 
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól. 
55/2002. (XII. 29.) GKM rendelet a nemzetközi közúti áru- és 
személyszállítási engedélyek és meghatározott okmányok kiadásának 

díjairól  
 
Ügyintéző neve, elérhetősége: 

Juhász Ernő, 
tel.: 06-42-501-620/112 m., 06-42-501-624 
Laczják Sándor  
tel.: 06-42-501-620/113 m., 06-42-501-625 
E-mail: jarmu-szabolcs@nkh.gov.hu  

 
Nyíregyháza, 2012. október 15. 
 

Dankó András s.k. 
igazgató 

 

2

mailto:jarmu-szabolcs@nkh.gov.hu


 

 

Ügytípus megnevezése: Áru és személyszállító tevékenység telephelyen történő ellenőrzése 
 
Ügytípus rövid leírása: A Nemzeti Közlekedési Hatóság és a Közlekedési Felügyelőség, 

együttesen közlekedési hatóság, a külön engedély alapján üzemeltetett, 

valamint a nem közúti közlekedési szolgáltatást végző járművek 

esetében, - a közúti közlekedési szolgáltatások és a közúti járművek 

üzemeltetésének szabályszerűségére, illetve a jármű üzemeltetésére 

vonatkozó előírások megtartására, ideértve az adott tevékenységhez 

előírt okmányok, engedélyek, jelzések, felszerelések ellenőrzésére, a 

járművek műszaki állapotára, közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi 

megfelelőségére és a járművek összeépítésére és átalakítására 

vonatkozó előírások megtartására, valamint a külön jogszabályban 

meghatározott alkatrészek minősége tanúsításának meglétére 

kiterjedően - az ellenőrzéseket a jármű telephelyén is végezheti. 
 
Jogosultak köre:  A közúti járműveket (ideértve a külföldi hatósági jelzéssel közlekedő 

járműveket is) üzemeltető vállalkozások, magánszemélyek, 

gépkocsivezetők. 
 
Szükséges iratok:  Járművek üzemeltetéséhez szükséges okmányok (forgalmi engedély, 

bérleti szerződés, menetlevél, fuvarlevél, közúti árufuvarozói engedély 

kivonat, közösségi engedély hiteles másolat, menetíró illesztési 

jegyzőkönyv, stb.). 
Gépkocsivezető okmányai (személyi igazolvány, lakcímkártya, vezetői 

engedély, útlevél, foglalkoztatásra vonatkozó igazolás, szaktanfolyami 

igazolás, (gépjárművezetői képesítési igazolvány) menetíró korongok, 
tevékenység igazolólapok, munkaáltatói igazolások (aktuális napra 

illetve a megelőző 28 napra vonatkozóan) stb. 
 
Nyomtatványok elérhetősége: 

A Közlekedési Felügyelőség által használt telephelyi ellenőrzési 

jegyzőkönyv kerül felvételre. 
 

Eljárási költségek:  - 
 
Hol intézzem el?  Az ellenőrzés végrehajtása alkalmával telephelyen, valamint 
  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal  

Közlekedési Felügyelősége 
Közúti Jármű Főosztály 
4400 Nyíregyháza, Lujza u. 7. 
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Ügyintézési idő:  Ellenőrzés során azonnal, ha eljárás indul 30 nap. 
 
Egyéb tudnivalók:  A jármű üzembentartója köteles a vizsgálatot lehetővé tenni és a 

vizsgálat elvégzése céljára a telephelyen rendelkezésre álló 

berendezéseket (emelő, mérőműszerek stb.) díjtalanul rendelkezésre 

bocsátani. Ha a közlekedési hatóság a telephelyen végzett vizsgálat 

alapján megállapítja, hogy a jármű 
 a jogszabályban meghatározott műszaki, közlekedésbiztonsági és 

környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg a járművet 

vizsgálatra rendeli, 
 ha a jármű közúti forgalomban való részvétele közvetlen baleseti 

veszéllyel jár, a jármű forgalmi engedélyét érvényteleníti, az 

érvényesítő címkét és - ha van - a plakettet eltávolítja, valamint 
ennek tényét elektronikus úton közli a Nyilvántartóval. 

Ha a telephelyen végzett vizsgálat alapján arra lehet következtetni, hogy 

a jármű a jogszabályban meghatározott műszaki feltételeknek nem felel 

meg, de az - a vizsgálati feltételek hiányában - egyértelműen nem 

állapítható meg, a közlekedési hatóság a járművet vizsgálatra rendelheti 

be. 
A közlekedési hatóság jogosult az üzemeltetett járművekhez, a 

járművekkel közúton végzett tevékenységhez, valamint a járművek 

üzemeltetése során foglalkoztatott személyzethez tartozó okmányok, így 

különösen a menet- és fuvarokmányok, valamint a menetíró készülék 

adatrögzítő lapjainak az átvizsgálására. 
A közlekedési hatóság az átvizsgált okmányokat - indokolással ellátott, 

tételes jegyzőkönyv felvétele mellett, legfeljebb három munkanap 

időtartamra - bevonhatja, amennyiben az érintett okmánnyal bizonyítható 

szabálysértés alapos gyanúja merül fel. 
 

Kapcsolódó jogszabályok: 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről; 
2001. évi IX. törvény a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek 

személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) 

kihirdetéséről; 
263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról; 
43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet a közúti szállításra vonatkozó egyes 

szociális jogszabályok alapján végzett közlekedési hatósági ellenőrzés 

részletes szabályairól; 
66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelet a közúti szállítást végző egyes járművek 

személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről; 
124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet a közúti közlekedésben használt 

menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK 
tanácsi rendelet végrehajtásáról; 
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006. március 15-i 
561/2006/EK RENDELETE a közúti szállításra vonatkozó egyes 
szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 

2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK 
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tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről; 
5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek műszaki 

megvizsgálásáról; 
6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba 

helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről; 
89/1988. (XII.20.) MT rendelet a közúti közlekedési szolgáltatásokról és 

a közúti járművek üzemben tartásáról; 
261/2011. (XII.7.) Kormány rendelet a díj ellenében végzett közúti 

árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj 

ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási 

tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok 

módosításáról; 
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009. október 21-i 
1071/2009/EK RENDELETE a közúti fuvarozói szakma gyakorlására 

vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK 

tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről; 
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009. október 21-i 
1072/2009/EK RENDELETE a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz 

való hozzáférés közös szabályairól; 
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009. október 21-i 
1073/2009/EK RENDELETE az autóbusszal végzett személyszállítás 

nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól és az 

561/2006/EK rendelet módosításáról; 
309/2002. (XII.28.) Kormány rendelet az autóbusszal végzett nemzetközi 

nem menetrendszerinti személyszállításról szóló (INTERBUS) 

megállapodás kihirdetéséről; 
156/2009. (XII.29.) Kormány rendelet a közúti árufuvarozáshoz, 

személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes 

rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, 

valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, 
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól. 
 

Ügyintéző neve, elérhetősége: 

Greksza István,  
tel.: 06-42-501-620/ 125 m. 
Blazsán Sándor,  
tel.: 06-42-501-620/107 m. 
Sepely Tamás 
tel.: 06-42-501-620/107 m. 
E-mail: jarmu-szabolcs@nkh.gov.hu 

 
Nyíregyháza, 2012. március 9. 

Dankó András s.k. 
igazgató 
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Ügytípus megnevezése: Autóbontók engedélyezése, ellenőrzése, nyilvántartása 
 
Ügytípus rövid leírása: A járműbontókkal a közreműködői megállapodások megkötése, valamint 

járműbontók, mint gépjármű-fenntartó szervezetek nyilvántartása a 
Közlekedési Felügyelőség feladatát képezik. 
A járműbontók szakmai ellenőrzését a Nemzeti Közlekedési Hatóság és 

a Közlekedési Felügyelőség végzi. 
 
Jogosultak köre:  Regisztrált bontó-hulladékkezelő vállalkozások 
 

Szükséges iratok: Tevékenység végzésére szóló engedély engedélyek (vállalkozói 

igazolvány, cégkivonat stb.), környezetvédelmi hatóság által kiadott 

veszélyes hulladékkezelési engedély. 
Személyi tárgyi feltételek meglétét igazoló iratok. 

 
Nyomtatványok elérhetősége: - 
 
Eljárási költségek:  A regisztrált bontó-hulladékkezelő tevékenység közlekedési hatósági 

engedélyezésének díja: 175 900 Ft. 
 

Hol intézzem el? Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal  
Közlekedési Felügyelőség 
Közúti Jármű Főosztály 
4400 Nyíregyháza, Lujza u. 7. 

 

Ügyintézési idő:  30 nap 
 

Egyéb tudnivalók:   - 
 

Kapcsolódó jogszabályok: 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről; 
263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról; 
267/2004. (IX.23.) Korm. rendelet a hulladékká vált gépjárművekről; 
1/1990. (IX.29.) KHVM rendelet a gépjárműfenntartó tevékenység 

személyi és dologi feltételeiről; 
64/2009. (XI. 23.) KHEM rendelet a közúti járművek bontásának 

feltételeiről; 
91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet a közúti járművek forgalomba 

helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi 
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felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó 

tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások 

díjáról, 
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól. 
 

Ügyintéző neve, elérhetősége: 

    Baloghné Cselószki Edit  
tel.: 06-42-501-620/109 m. 
E-mail: jarmu-szabolcs@nkh.gov.hu  

 
Nyíregyháza, 2012. március 9. 
 

Dankó András s.k. 
igazgató 
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Ügytípus megnevezése: Autóbuszok emelt sebességgel történő közlekedésére feljogosító 

engedély kiadása, érvényességének meghosszabbítása 
 
Ügytípus rövid leírása: Az autóbuszok emelt sebességgel történő közlekedésre jogosító 

engedélyét az autóbusz üzemeltetőjének (gyártójának, forgalmazójának) 

kérelmére a közlekedési hatóság a forgalomba helyezés előtti, illetve az 

időszakos vizsgálathoz kapcsolódóan - meghatározott feltételek alapján 

- adja ki, illetőleg a kiadott engedély időbeli hatályát meghosszabbítja. A 

közlekedési hatóság az engedély kiadását és az engedély időbeli 

hatályának meghosszabbítását közli a Nyilvántartóval. 
 
Jogosultak köre:  A jármű tulajdonosa. 
 

Szükséges iratok:  Forgalmi engedély. 
Szakértő intézmény által - két évnél nem régebben - kiállított 

szakvéleményt, amely igazolja, hogy az autóbusz megfelel a 

6/1990.(IV.12.) KöHÉM rendeletben az emelt sebességgel 

közlekedéshez meghatározott műszaki feltételeknek. 
 
Nyomtatványok elérhetősége: -  
 
Eljárási költségek: Az emelt sebességgel való közlekedésre jogosult autóbuszok műszaki 

alkalmasságának megállapítása: 1.180,-Ft (a műszaki vizsgadíjon felül 

fizetendő).  
 

Hol intézzem el? Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal  
Közlekedési Felügyelőség 
Közúti Jármű Főosztály 
4400 Nyíregyháza, Lujza u. 7. 

 

Ügyintézési idő:  A műszaki vizsgálat keretében kerül kiadásra.  
 

Egyéb tudnivalók:  A vizsgálat és az engedély kiadása a jármű időszakos műszaki 

vizsgálata keretében történik.    

Az engedély időbeli hatálya az időszakos vizsgálat határidejével 

megegyező, de legfeljebb az autóbusz gyártási évét követő nyolcadik 

naptári évig.  
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Kapcsolódó jogszabályok: 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről; 
263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról; 
5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek megvizsgálásáról;  
6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba 

helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről;  
91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet a közúti járművek forgalomba 

helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi 

felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó 

tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások 

díjáról; 
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól. 
  

Ügyintéző neve, elérhetősége: 

Vizsgabizottság 
tel.: 06-42-501-620/117 m., 221 m. 
E-mail: jarmu-szabolcs@nkh.gov.hu  

 
Nyíregyháza, 2012. március 9. 
 

Dankó András s.k. 
igazgató 
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Ügytípus megnevezése: CEMT okmány kiadása, érvényesítése 
 
Ügytípus rövid leírása: CEMT engedélyek olyan multilaterális engedélyek, amelyek feljogosítják 

a CEMT tagországokban működő fuvarozó vállalkozásokat arra, hogy 

nemzetközi közúti árufuvarozási tevékenységet folytassanak egy 

meghatározott kvóta-rendszer alapján, és ennek keretében fuvarozási 

műveleteket teljesítsenek:  
 a CEMT tagországok között és  
 tranzit-forgalomban egy vagy több CEMT tagország területén 

keresztül, valamely CEMT tagországban nyilvántartásba vett 

járművel. 
A CEMT engedéllyel végzett fuvarozási tevékenység csak olyan 

járművekkel végezhető, melyhez műszaki vizsgálat során 

közlekedésbiztonsági igazolást adtak ki.   
 

Jogosultak köre:  A jármű tulajdonosa, üzembentartója. 
 

Szükséges iratok:  Forgalmi engedély. 
A jármű gyártója, vagy annak hazai vezérképviselete által kiadott, a 

jármű környezetvédelmi és műszaki-biztonsági paramétereit igazoló 

„színes igazolás”. 
Közlekedésbiztonsági igazolás (megújítás esetén). 

 
Nyomtatványok elérhetősége: - 
 
Eljárási költségek:  A közlekedésbiztonsági igazolás kiadásának díja: 1.190,-Ft (a műszaki 

vizsgadíjon felül fizetendő). 
 
Hol intézzem el? Közreműködő vizsgálóállomás 

(http://www.nkh.hu/Gepjarmu/nyilvantartasok/Documents/vizsgaallo
mas_lista_abc.pdf) 

 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal  
Közlekedési Felügyelőség vizsgálóállomása 
4400 Nyíregyháza, Lujza u. 7. 

 
Ügyintézési idő:  A műszaki vizsgálat keretében kerül kiadásra. 
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Egyéb tudnivalók: A vizsgálat és a közlekedésbiztonsági igazolás kiadása a jármű 

időszakos műszaki vizsgálata keretében történik.    

Az igazolás időbeli hatálya az időszakos vizsgálat határidejével 

megegyező, de legfeljebb 12 hónap.  

 
Kapcsolódó jogszabályok:  56/2005. (VII. 7.) GKM rendelet a Közlekedési Miniszterek Európai 

Konferenciája által létrehozott közlekedési engedélyek használatának 

szabályairól; 
1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről; 
263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról; 
5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek megvizsgálásáról;  
6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba 
helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről; 
77/2009. (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet a közúti 

járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól; 
91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet a közúti járművek forgalomba 

helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi 

felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó 

tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások 

díjáról; 
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól. 
 

Ügyintéző neve, elérhetősége: 

 Közreműködő vizsgálóállomás vizsgabiztosa 
(http://www.nkh.hu/Gepjarmu/nyilvantartasok/Documents/vizsgaallo
mas_lista_abc.pdf 

 

 Vizsgabizottság 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal  
Közlekedési Felügyelőség 
tel.: 06-42-501-620/117 m., 221 m. 
E-mail: jarmu-szabolcs@nkh.gov.hu 

 

Nyíregyháza, 2012. március 9. 
 

Dankó András s.k. 
igazgató 
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Ügytípus megnevezése: Digitális tachográf gépjárművezetői kártyák kiadása 
 
Ügytípus rövid leírása: A digitális menetíró készülékkel felszerelt járművet vezető személynek 

digitális vezetői kártyával kell rendelkezni. 
A tachográf kártyát a lakóhely, illetve székhely szerint illetékes 

Közlekedési Felügyelőség adja ki kérelem útján az arra jogosult 

személynek. Kártya igénylésére jogosult személy gépjárművezetői 

kártya esetén a gépjárművezető, üzembentartói kártya esetén a közúti 

közlekedési szolgáltatást végző vállalkozás szakmai vezetője, a bérelt 

jármű bérbevevője, vagy egyéb jármű vonatkozásában az üzembentartói 

jogok gyakorlására jogosult személy, műhelykártya esetén a digitális 

tachográf műhely alkalmazottja. 
A kérelmet személyesen kell benyújtani az előírt formanyomtatványok 

egyikén. 
 
Jogosultak köre:  Gépjárművezető, üzembentartó, műhely alkalmazottja és ellenőr. 
 
Szükséges iratok:   

Járművezetői kártya: 
Személyazonosító igazolvány, vagy új típusú vezetői engedély. 
Lakcímet igazoló hatósági igazolvány. 
Vezetői engedély. 
Előző kártya (megújítás esetében). 

  Üzembenntartói kártya: 
    Nyilatkozat a jármű üzemeltetéséről 

Cégkivonat, vállalkozói igazolvány, vállalkozói tevékenység 

bejelentéséről szóló igazolás 
Szakmai vezető vagy cégjegyzésre jogosult, kártyát igénylő személy 

személyi igazolványa, lakcím kártyája 
  Műhely kártya: 
    Műhely tevékenység végzésére való feljogosítása 
    Menetíró gyártójával, hazai forgalmazójával kötött megállapodás 

Beszerelést végzők szakmai bizonyítványai, személyi igazolványa, 

lakcím kártyája 
  Ellenőr kártya: 
    Ellenőrzés végzésére feljogosítás, bizonyítvány 
    Személyi igazolvány, lakcím kártya 
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Nyomtatványok elérhetősége: 

Közlekedési Felügyelőség Közúti Jármű Főosztályán (elektronikus 

elérhetőség nincs). 
 

Eljárási költségek:  Járművezetői, üzembentartói, műhely kártya kiadás díja: 7.700,-Ft. 
    Ellenőri kártya kiadás díja: 3.500,-Ft. 
 
Hol intézzem el?  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal  

Közlekedési Felügyelősége 
Közúti Jármű Főosztály 
4400 Nyíregyháza, Lujza u. 7. 

 
Ügyintézési idő:  30 nap 
 

Egyéb tudnivalók:  A digitális tachográf gépjárművezetői kártya személyesen igényelhető, a 

járművezető lakóhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) közlekedési 

felügyelőségtől.    
 

Kapcsolódó jogszabályok: 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről; 
263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról; 
124/2005.(XII.29.) GKM rendelet a közúti közlekedésben használt 

menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK 
tanácsi rendelet végrehajtásáról; 
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól. 
 

Ügyintéző neve, elérhetősége: 

Juhász Ernő, 
tel.: 06-42-501-620/112 m., 06-42-501-624 
Laczják Sándor  
tel.: 06-42-501-620/113 m., 06-42-501-625 
E-mail: jarmu-szabolcs@nkh.gov.hu  

 
Nyíregyháza, 2012. október 15. 
 

Dankó András s.k. 
igazgató 
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Ügytípus megnevezése: Honosítási eljárás 
 
Ügytípus rövid leírása: A használtan valamely Európai Uniós országban, vagy az Európai 

Gazdasági Térséghez csatlakozott tagállamban vásárolt jármű hazai 

(Magyarországon történő) forgalomba helyezéséhez szükséges hatósági 

eljárás. 
A járműhonosítási eljárás feltétele, hogy a jármű tulajdonosa 

rendelkezzen a származási ország illetékes hatósága által kiadott 

okmányokkal (eredeti vagy a kibocsátó hatóság által hitelesített 

másolattal), amelyek igazolják: 
 a jármű tulajdonjogát (beleértve az üzembentartás jogát is), valamint 
 a forgalomban való részvétel jogosultságát (ideértve a származási 

országban alkalmazott közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi 

ellenőrzési rendszer szerinti okmányokat és azok érvényességét is). 
Az okmányokat a járművel együtt a Közlekedési Felügyelőségnél 

működő hatósági vizsgáló állomáson kell bemutatnia. Fontos, hogy az 

eljárás lefolytatását a lakóhely szerint illetékes hatósági állomáson kell 

kezdeményezni. A hatósági folyamat eredményeként kapott műszaki 

adatlappal váltható ki magyar forgalmi rendszám és forgalmi engedély. 
 
Jogosultak köre:  A jármű tulajdonosa. 
 
Szükséges iratok:  Külföldi járműokmány (forgalmi engedély). 

A származási országban alkalmazott közlekedésbiztonsági és 

környezetvédelmi ellenőrzés meglétét és annak érvényességét igazoló 

okmány. 
Származásigazoló okmányok. 

 
Nyomtatványok elérhetősége:  

Közlekedési Felügyelőség vizsgálóállomásán (elektronikus elérhetőség  
nincs) .  

 

Eljárási költségek:  Jármű honosítási eljárás díja: 8.000,-Ft 
 

Hol intézzem el? Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal  
Közlekedési Felügyelőség 
Közúti Jármű Főosztály 
4400 Nyíregyháza, Lujza u. 7. 
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Ügyintézési idő:  Az eljárás előre egyeztetett időpontban kerül lefolytatásra. 
 
Egyéb tudnivalók: Az eljárás során műszaki vizsgálatra nem kerül sor, elfogadásra kerül a 

származási országban szerzett érvényesség. 

 
Kapcsolódó jogszabályok: 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről; 

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról; 
5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek megvizsgálásáról;  
6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba 

helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről;  
77/2009. (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet a közúti 

járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól; 
91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet a közúti járművek forgalomba 

helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi 

felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó 

tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások 

díjáról; 
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól. 
 

Ügyintéző neve, elérhetősége:  
Vizsgabizottság 
tel.: 06-42-501-620/117 m., 221 m.,  
Laczják Sándor 
tel.: 06-42-501-620/113 m., 06-42-501-625 
E-mail: jarmu-szabolcs@nkh.gov.hu  

 
Nyíregyháza, 2012. március 9. 
 

Dankó András s.k. 
igazgató 
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Ügytípus megnevezése: Alkatrész forgalmazók és járműjavítók ellenőrzése 
 
Ügytípus rövid leírása: Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal a gyártó, a felújító, a forgalmazó és 

a javító telephelyén ellenőrzi a járműalkatrészek megfelelőségét. 
Az előírt minősítéssel nem rendelkező pótalkatrészek és tartozékok 

gyártását, forgalmazását vagy járműbe építését a közlekedési hatóság - 
a sikeres minősítő vizsgálat elvégzéséig - megtilthatja, és a minősítő 

vizsgálat elvégzésére határidőt is megállapíthat. 
Ha az előírt minősítő vizsgálatot a megállapított határidőig nem végzik 

el, vagy azon a pótalkatrész, tartozék nem felel meg, a közlekedési 

hatóság a pótalkatrész, illetőleg tartozék megsemmisítését rendelheti el. 
A közlekedési hatóság a pótalkatrész, tartozék ismételt vizsgálatát 

rendelheti el, ha alapos gyanú merül fel arra, hogy az nem felel meg a 

követelményeknek. Ha az ismételt vizsgálat azt bizonyítja, hogy a 

pótalkatrész, tartozék a követelményeknek nem felel meg, vagy a 

vizsgálatot az erre megadott határidőre nem végeztetik el. 
A rendeletben foglaltak megtartását a Nemzeti Közlekedési Hatóság és 

a Közlekedési Felügyelőség, együttesen közlekedési hatóság ellenőrzi. 

Ha a közlekedési hatóság a rendeletben foglalt rendelkezések 

megszegését megállapítja, határozatban megtiltja az adott szolgáltatási 

tevékenység folytatását az arra való jogosultság igazolásáig. 
 

Jogosultak köre:  A tevékenységet végző vállalkozások.  
 

Szükséges iratok:  Tevékenység végzésére szóló engedély engedélyek (vállalkozói 

igazolvány, cégkivonat stb.), Tevékenység végzésének bejelentési az 

önkormányzat felé (telephelyengedély, bejelentés visszaigazolása). 
Személyi tárgyi feltételek meglétét igazoló iratok. 

 

Nyomtatványok elérhetősége: 

A Közlekedési Felügyelőség által használt telephelyi ellenőrzési 

jegyzőkönyv kerül felvételre. 
 

Eljárási költségek:  - 
 
Hol intézzem el?  Az ellenőrzés végrehajtása alkalmával telephelyen, valamint 
  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal  

Közlekedési Felügyelősége 
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Közúti Jármű Főosztály 
4400 Nyíregyháza, Lujza u. 7. 

 

Ügyintézési idő:  Ellenőrzés során azonnal, ha eljárás indul 30 nap. 
 

Egyéb tudnivalók: A járműfenntartó tevékenységet megkezdeni csak a tevékenység 

bejelentését követően lehet, a nyilvántartást a Nemzeti Közlekedési 

Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatala vezeti. 

 

Kapcsolódó jogszabályok: 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről; 
2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének 

és folytatásának általános szabályairól; 
263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról; 
249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet az egyes javító-karbantartó 

szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról; 
1/1990. (IX.29.) KHVM rendelet a gépjárműfenntartó tevékenység 

személyi és dologi feltételeiről, 
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól. 
 

Ügyintéző neve, elérhetősége: 

    Palicz Mihály,  
Tanner András 
tel.: 42-508-130 
E-mail: jarmu-szabolcs@nkh.gov.hu 

 
Nyíregyháza, 2012. március 9. 
 

Dankó András s.k. 
igazgató 
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Ügytípus megnevezése: Járművek átalakításának engedélyezése 
 
Ügytípus rövid leírása: A már Magyarországon forgalomba helyezett gépjármű, mezőgazdasági 

vontató és ezek pótkocsijának átalakításához, megváltoztatásához 

előzetes engedély szükséges. Az ilyen irányú kérelemhez a 

tulajdonosnak csatolni kell az elbíráláshoz szükséges műszaki 

dokumentációt, amelynek a megváltoztatásra kerülő egységek, 

paraméterek leírását alátámasztó számításokat is kell tartalmaznia. Az 

engedélyben az eljáró hatóság feltételeket határozhat meg. Az előírt 

feltételek teljesítését a forgalmi engedélyben az engedély 

záradékolásával igazolja. 
 

Jogosultak köre:  A jármű tulajdonosa. 
 

Szükséges iratok:  Forgalmi engedély. 
A járműtervezés műszaki szakterületen bejegyzett szakértő, vagy 

gépész-, közlekedési mérnök, üzemmérnök által készített 2 példányos 

műszaki dokumentáció. 
 

Nyomtatványok elérhetősége: - 

 
Eljárási költségek:  Átalakítási engedély: 11.800,-Ft 
 

Hol intézzem el? Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal  
Közlekedési Felügyelőség 
Közúti Jármű Főosztály 
4400 Nyíregyháza, Lujza u. 7. 

 

Ügyintézési idő:  30 nap 
 

Egyéb tudnivalók:   - 
 

Kapcsolódó jogszabályok: 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről; 
263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról; 
5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek megvizsgálásáról;  
6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba 

helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről;  

18



  

91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet a közúti járművek forgalomba 

helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi 

felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó 

tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások 

díjáról; 
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól. 
 

Ügyintéző neve, elérhetősége:  
Laczják Sándor 
tel.: 06-42-501-620/113 m., 06-42-501-625 
E-mail: jarmu-szabolcs@nkh.gov.hu  

 

Nyíregyháza, 2012. március 9. 
 

Dankó András s.k. 
igazgató 
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Ügytípus megnevezése: Járművek egyedi forgalomba helyezési engedélyének kiadása 
 
Ügytípus rövid leírása: Az eljárás az egyedileg – többnyire nem kereskedelmi forgalomban – 

vásárolt járművek forgalomba helyezését megelőző hatósági folyamat. 
Ezen csoportba tartozó járművek legtöbbször egyedi kis sorozatú 

gyártások eredményeként kerül előállításra, ezeket többnyire közvetlenül 

a gyártótól vásárolhatjuk, de kereskedelmi forgalomban is 

előfordulhatnak. Az eljárás során az új tulajdonosnak kell megszereznie 
a járműhöz a forgalomba helyezési engedélyt és a műszaki 

érvényességet igazoló műszaki adatlapot, mely a forgalmi engedély és 

rendszám kiváltásához feltétlenül szükséges. A forgalomba helyezési 

engedély megszerzése, valamint a műszaki érvényesség megszerzése 

két külön eljárási cselekmény, mely kérésre összevontan is 

elvégeztethető. Ilyen esetben a tulajdonosnak fel kell keresnie a 

kormányhivatalok Közlekedési Felügyelőségeinél működő hatósági 

vizsgáló állomások valamelyikét, ahol az eljárás a jármű bemutatásával 

egyidejűleg kerül lebonyolításra. 
 

Jogosultak köre:  A jármű tulajdonosa. 
 

Szükséges iratok:  Külföldi járműokmányok (forgalmi engedély, COC okmány, stb.) 
Vámokmány (harmadik országból származó jármű esetében).   
Származásigazoló okmányok. 

 

Nyomtatványok elérhetősége:  

Közlekedési Felügyelőség vizsgálóállomásán (elektronikus elérhetőség  
nincs).  

 
Eljárási költségek:  Egyedi forgalomba helyezési engedély díja: 22.800-Ft. 
 

Hol intézzem el? Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Közlekedési 

Felügyelőség 
Közúti Jármű Főosztály 
4400 Nyíregyháza, Lujza u. 7. 

 

Ügyintézési idő:  Az eljárás előre meghatározott időpontban kerül lefolytatásra. 
 

Egyéb tudnivalók:   Az egyedi forgalomba helyezési vizsgálat időpontját előre egyeztetni kell.  
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Kapcsolódó jogszabályok: 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről; 

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról; 
5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek megvizsgálásáról;  
6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba 

helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről;  
77/2009. (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet a közúti 

járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól; 
91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet a közúti járművek forgalomba 

helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi 

felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó 

tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások 

díjáról; 
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól. 
 

Ügyintéző neve, elérhetősége:  

Vizsgabizottság,  
Laczják Sándor 
tel.: 06-42-501-620/113 m., 06-42-501-625 
E-mail: jarmu-szabolcs@nkh.gov.hu  

 

Nyíregyháza, 2012. március 9. 
 

Dankó András s.k. 
igazgató 
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Ügytípus megnevezése: Járművek időszakos és forgalomba helyezés előtti műszaki vizsgálata 
 
Ügytípus rövid leírása: A közlekedési hatóság (felügyelőség) a gépjármű, a mezőgazdasági 

vontató, lassú jármű, valamint ezek pótkocsija forgalmi engedélyének 

időbeli hatályát az időszakos vizsgálatot követően hosszabbítja meg. 
Az időszakos vizsgálaton az üzemeltetési, műszaki feltételek 

megtartását, továbbá a közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi 

tulajdonságokat érintő változtatásokat, valamint a közúti közlekedési 

szolgáltatást végző járművek esetében az ezekre vonatkozó külön 

feltételek teljesítését ellenőrzi a hatóság. A közlekedési hatóság 

(felügyelőség) az időszakos vizsgálatot a vizsgáló állomásán, vagy az 

üzemeltető kérelmére – a vizsgálathoz szükséges tárgyi feltételek 

megléte esetén – a kérelmező telephelyén végzi. 
A hatósági szerződéssel rendelkező vizsgáló állomások a hatósági 

szerződésben meghatározott járműkategóriák időszakos műszaki 

vizsgálatára jogosultak. 
Az időszakos műszaki vizsgálattal egy eljárásban elvégezhető minősítő 

vizsgálatok: 
 muzeális jármű vizsgálata  
 veszélyes áruszállító (ADR) jármű vizsgálata  
 nemzetközi autóbusz vizsgálata  
 taxi, személyszállító nem taxi vizsgálata  
 oktató jármű vizsgálata  
 mozgássérült segédberendezéssel szerelt jármű vizsgálata  
 nemzetközi időszakos vizsgálati bizonyítvány kiadása  
 közlekedésbiztonsági igazolás (CEMT) kiadása  
 közforgalmú személyszállításra vonatkozó minősítés  
 emelt sebességű autóbusz vizsgálata  
 benzin-gáz (kettős) üzemű gépkocsik vizsgálata  
 megkülönböztető hangjelzéssel ellátott jármű vizsgálata 

 

Jogosultak köre:  Járművek üzembentartói, tulajdonosai. 
 
Szükséges iratok: A jármű származását, adatait és a jogszerű birtoklását igazoló 

okmányok. (forgalmi engedély, adásvételi szerződés, számla, 

vámokmány, jármű kísérőlap, COC bizonylat vagy megfelelőségi 

nyilatkozat).  
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Nyomtatványok elérhetősége: -  
 
Eljárási költségek: Díjrendelet tartalmazza, (motorkerékpár: 4.360 Ft., személygépkocsi: 

16.290 Ft.). 
 

Hol intézzem el? Közreműködő vizsgálóállomás 
(http://www.nkh.hu/Gepjarmu/nyilvantartasok/Documents/vizsgaallomas
_lista_abc.pdf) 
 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal  
Közlekedési Felügyelőség vizsgálóállomása 
4400 Nyíregyháza, Lujza u. 7. 

 

Ügyintézési idő: Az eljárás a vizsgálatra történő jelentkezéssel kezdődik. A vizsgálatra az 
ütemezés szerint kerül sor. 

 

Egyéb tudnivalók: Az időszakos műszaki vizsgára jelentkező járművek érvénytelen forgalmi 

engedélye esetén, a bejelentéskor kiadott igazolás, a vizsga napjára és 

helyszínére érvényes útvonalengedélyként használható. 

 

Kapcsolódó jogszabályok:  1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről; 
263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról; 
5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek megvizsgálásáról;  
6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba 

helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről;  
77/2009. (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet a közúti 

járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól; 
91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet a közúti járművek forgalomba 

helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi 

felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó 

tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások 

díjáról; 
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól. 
 

Ügyintéző neve, elérhetősége:  

Közreműködő vizsgálóállomás Vizsgabiztosa. 
       
Közlekedési Felügyelőség: 
Vizsgabizottság 
tel.: 06-42-501-620/117 m., 221 m.  
E-mail: jarmu-szabolcs@nkh.gov.hu 

 

Nyíregyháza, 2012. március 9. 
Dankó András s.k. 

igazgató 
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Ügytípus megnevezése: Járművekkel kapcsolatos igazolások kiadása a nyilvántartás alapján 

vagy adatváltozás bejegyzéséhez 
 
Ügytípus rövid leírása: Az ügyfél kérelmére a Közlekedési Felügyelőség a közúti járműről a 

nyilvántartásában rendelkezésére álló adatok, illetve szemle alapján 

adatot igazol. 
Például: 
 a közúti jármű műszaki adatára, illetőleg műszaki alkalmasságára 

vonatkozó igazolás kiadása a közlekedési hatóság nyilvántartásába 

bejegyzett adatok alapján, 
 a nemzetközi forgalomban való részvételre jogosító „Nemzetközi 

Időszakos Vizsgálati Bizonyítvány”, illetőleg igazolólap kiadása, 

pótlása, 
 környezetvédelmi plakett pótlása, 
 típusazonos motorcsere, 
 színváltozás. 

 

Jogosultak köre:  A jármű tulajdonosa.  
 

Szükséges iratok:  Forgalmi engedély. 
Tulajdonjogot igazoló okmányok. 

 

Nyomtatványok elérhetősége: - 

 
Eljárási költségek: A közúti jármű műszaki adatára, illetőleg műszaki alkalmasságára 

vonatkozó igazolás kiadása a közlekedési hatóság nyilvántartásába 

bejegyzett adatok alapján: 1.190,-Ft. 
Műszaki adatlap pótlása: 585,-Ft. 
Plakett pótlása: 980,-Ft. 

 
Hol intézzem el? Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal  

Közlekedési Felügyelőség 
Közúti Jármű Főosztály 
4400 Nyíregyháza, Lujza u. 7. 

 

Ügyintézési idő:  Adattól függően 5, 8, vagy 30nap. 
 

Egyéb tudnivalók:   - 
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Kapcsolódó jogszabályok: 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről; 
263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról; 
5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek megvizsgálásáról;  
6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba 

helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről;  
77/2009. (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet a közúti 

járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól; 
91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet a közúti járművek forgalomba 

helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi 

felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó 
tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások 

díjáról; 
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól. 
  

Ügyintéző neve, elérhetősége:  

Vizsgabizottság 
tel.: 06-42-501-620/117 m., 221 m.,  
Laczják Sándor 
tel.: 06-42-501-620/113 m., 06-42-501-625 
E-mail: jarmu-szabolcs@nkh.gov.hu  

 

Nyíregyháza, 2012. március 9. 
 

Dankó András s.k. 
igazgató 
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Ügytípus megnevezése: Közlekedési balesettel érintett jármű biztosító által kezdeményezett 

vizsgálata 
 
Ügytípus rövid leírása: A Közlekedési felügyelőség a sérült jármű műszaki vizsgálata alapján 

dönt, hogy a jármű a közúti forgalomban való részvételre műszakilag 

alkalmas vagy sem, és erről határozatot hoz. 
A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló törvény rendelkezése 

szerint, a biztosító által küldött értesítés alapján a jármű műszaki 

vizsgálatának helyszíneként a jármű üzemben tartója által a kárfelvételi 

eljárás során adott nyilatkozatban megjelölt vizsgáló állomást, vagy 

ennek hiányában egyéb, az üzembentartó lakóhelyétől (székhelyétől) 

közúton 50 km távolságon belüli vizsgáló állomást jelöl ki. A jármű 

üzembentartójának kérelmére a jármű műszaki vizsgálatára kijelölhető – 
vizsgáló állomásnak nem minősülő – egyéb gépjármű fenntartó 

szervezet telephelye is, amennyiben a jármű a sérülése miatt 

üzemképtelen vagy a közúti forgalomban való részvételre műszakilag 

alkalmatlan, és a megjelölt helyszínen rendelkezésre állnak a rendelet 

szerinti vizsgálathoz szükséges eszközök. 
 

Jogosultak köre:  Biztosító, a jármű üzembentartója, tulajdonosa. 
 

Szükséges iratok:  Biztosító értesítése. 
A jármű üzembentartójának nyilatkozata, hogy a járművet nem kívánja 

megjavítani. 
 

Nyomtatványok elérhetősége: - 

 
Eljárási költségek: A hatóság vizsgálóállomásán végzett műszaki megvizsgálás esetén: 

8.200,-Ft. 
Egyéb gépjárműfenntartó szervezet telephelyén végzett vizsgálat 

esetén: 13.600,-Ft. 
 

Hol intézzem el? Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal  
Közlekedési Felügyelőség 
Közúti Jármű Főosztály 
4400 Nyíregyháza, Lujza u. 7. 

 

Ügyintézési idő:  30 nap. 
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Egyéb tudnivalók: A jármű vizsgálatára az üzembentartó által megadott vizsgáló 

állomáson, vagy egyéb gépjárműfenntartó szervezet telephelyén kerül 

sor. Amennyiben az üzembentartó nyilatkozatában nem ad meg 

helyszínt, akkor azt a hatóság jelöli ki.  

 
Kapcsolódó jogszabályok:  1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről; 

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról; 
5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek megvizsgálásáról;  
6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba 

helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről;  
77/2009. (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet a közúti 

járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól; 
91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet a közúti járművek forgalomba 

helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi 

felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó 

tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások 

díjáról; 
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól. 
 
Ügyintéző neve, elérhetősége:  

Laczják Sándor  
tel.: 06-42-501-620/113 m., 06-42-501-625 
E-mail: jarmu-szabolcs@nkh.gov.hu  

   
Nyíregyháza, 2012. március 9. 
 

Dankó András s.k. 
igazgató 
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Ügytípus megnevezése: Közúti járművek műszaki és üzemben tartási feltételeinek ellenőrzése 
 
Ügytípus rövid leírása: Az utak biztonsága, a környezetvédelem és az igazságos verseny 

érdekében a személygépjárművek, haszongépjárművek csak akkor 
használhatók, ha a közlekedés műszaki alkalmassági feltételeinek 

megfelelnek. 
Az „országúti műszaki ellenőrzés” a tagállamok területén közlekedő 

haszongépjárművek olyan műszaki jellegű ellenőrzését jelenti, amelyet a 

hatóságok nem jelentenek be előre, ezért azok váratlanul történnek, és a 

közutakon a hatóságok végzik el, vagy az ellenőrzés azok felügyelete 

alatt történik; 
Az országúti műszaki ellenőrzés a következő szempontok közül egyet, 

kettőt, vagy akár mindet magába foglalja. 
A közúti ellenőrzések során az ellenőrző szerv a járművet műszeres 

ellenőrző vizsgálat alá vonhatja, amelynek - legfeljebb 15 km 
távolságban lévő - helyszínére történő közlekedésre a jármű vezetőjét 

utasíthatja. 
Az ellenőrző szerv a járművet vizsgálatra rendeli, amennyiben a közúti 

ellenőrzés során alapos gyanú merül fel arra, hogy 
 a meghatározott műszaki feltételeknek nem felel meg,  
 a járművet engedély nélkül átalakították, illetőleg átalakítás után a 

közlekedési hatóságnál vizsgálatra nem mutatták be,  
 a jármű a környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg. 

A vizsgálatra és a vizsgálatot követő intézkedésekre az első és a 

második pontban említett esetben az időszakos vizsgálatra vonatkozó, a 

harmadik pontban említett esetben a környezetvédelmi ellenőrzésre 

előírtak az irányadók. Ha a vizsgálat azt állapítja meg, hogy a műszaki 

feltételeknek nem felel meg, akkor a vizsgálat díját be kell fizetni. 
Ha az ellenőrző szerv megállapítja, hogy a jármű közúti forgalomban 

való további részvétele közvetlen balesetveszéllyel jár, a forgalmi 
engedélyt érvényteleníti, és a rendszámtábláról az érvényesítő címkét 

eltávolítja. 
Közlekedési szolgáltatók ellenőrzése 
Közúti közlekedési szolgáltatás a díj ellenében végzett személyszállítás, 

árufuvarozás és autómentés. 
Közúti árufuvarozást, nemzetközi közúti árufuvarozást autóbusszal 

személyszállítást engedéllyel lehet végezni. A vállalkozásoknak a 
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tevékenység végzéséhez, jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

kell megfelelniük. 
Az engedélyhez jutást megelőzően és a tevékenység végzése közben is 
a hatóság vizsgálja a feltételek teljesülését. 
A feltételek között szerepel az alkalmazott gépkocsivezető képzettségét 

meghatározó, a szállítójármű műszaki vizsgálatáról szóló előírások 

teljesítése. 
A fuvarozó tevékenység engedély hiányában, azaz a feltételek 

teljesítése nélkül történő végzése bírság kiszabását eredményezi. 
A hatóság a közúti és telephelyi ellenőrzések alkalmával - a végzett 

tevékenységtől függően - vizsgálja a közúti személy és árufuvarozást 

végző gépkocsivezető, gépjármű, a szolgáltatást végző gazdálkodó 

szervezet dokumentumait. 
 

Jogosultak köre:  A közúti járműveket (ideértve a külföldi hatósági jelzéssel közlekedő 

járműveket is) üzemeltető bel és külföldi vállalkozások, 

magánszemélyek. 
 
Szükséges iratok:  Járművek üzemeltetéséhez szükséges okmányok (forgalmi engedély, 

bérleti szerződés, menetlevél, fuvarlevél, közúti árufuvarozói engedély 

kivonat, közösségi engedély hiteles másolat, stb.). 
Gépkocsivezető okmányai (személyi igazolvány, lakcímkártya, vezetői 

engedély, útlevél, foglalkoztatásra vonatkozó igazolás, szaktanfolyami 

igazolás, (gépjárművezetői képesítési igazolvány) stb. 
Rakományra vonatkozó okmányok (szállítólevél, számla, CMR, stb.). 

 
Nyomtatványok elérhetősége: 

A Közlekedési Felügyelőség szakmai irányító szerve, a Nemzeti 

Közlekedési Hatóság által biztosított, nyomtatott jegyzőkönyvön kerül 

rögzítésre a közúti ellenőrzés megállapítása. 
 

Eljárási költségek:  - 
 
Hol intézzem el?  Az ellenőrzés végrehajtása alkalmával közúton, valamint 
  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal  

Közlekedési Felügyelősége 
Közúti Jármű Főosztály 
4400 Nyíregyháza, Lujza u. 7. 

 

Ügyintézési idő:  Ellenőrzés során azonnal, ha eljárás indul 30 nap. 
 
Egyéb tudnivalók:  Az ellenőrző hatóság jelzésére a jármű vezetője a járművet köteles 

megállítani, személyazonosságát és járművezetési jogosultságát 

igazolni, a jármű és tartozékai, a rakomány, az okmányok ellenőrzésével 

kapcsolatos felhívásnak eleget tenni. Az ellenőrzés során az ellenőrző 

29



  

hatóság a jármű és tartozékaihoz, a rakományhoz tartozó okmányokat a 

helyszínen időlegesen elveheti, továbbá a jármű műszeres ellenőrző 

vizsgálatát vagy kötelező javítását rendeli el, amelynek a helyszínére 

történő közlekedésre a jármű vezetőjét utasíthatja. A kötelezően 

elrendelt javítás elvégeztetéséről az ellenőrző hatóságnak meg kell 

győződnie. 
Ha a külföldi jármű közúti ellenőrzése során a közlekedési hatóság 

megállapítja, hogy a jármű műszaki állapota nem felel meg a nemzetközi 

egyezményben a gépjárművekre és a pótkocsikra vonatkozó műszaki 

feltételeknek, a két- vagy többoldalú nemzetközi egyezményben 

meghatározott engedéllyel nem rendelkezik a jármű, a közúti 

forgalomban való részvételt megtilthatja, és szabálysértési eljárást 

kezdeményezhet. 
 
Kapcsolódó jogszabályok: 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről; 

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról; 
5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek műszaki 

megvizsgálásáról; 
6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba 

helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről; 
89/1988. (XII.20.) MT rendelet a közúti közlekedési szolgáltatásokról és 

a közúti járművek üzemben tartásáról; 
261/2011. (XII.7.) Kormány rendelet a díj ellenében végzett közúti 

árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj 

ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási 

tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok 

módosításáról; 
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009. október 21-i 
1071/2009/EK RENDELETE a közúti fuvarozói szakma gyakorlására 

vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK 

tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről; 
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009. október 21-i 
1072/2009/EK RENDELETE a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz 

való hozzáférés közös szabályairól; 
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009. október 21-i 
1073/2009/EK RENDELETE az autóbusszal végzett személyszállítás 

nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól és az 

561/2006/EK rendelet módosításáról; 
309/2002. (XII.28.) Kormány rendelet az autóbusszal végzett nemzetközi 

nem menetrendszerinti személyszállításról szóló (INTERBUS) 

megállapodás kihirdetéséről; 
156/2009. (XII.29.) Kormány rendelet a közúti árufuvarozáshoz, 

személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes 

rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, 

valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, 
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A Tanács 3821/85 EGK Rendelete (1985. december 20.) a közúti 

közlekedésben használt menetíró készülékekről,  
25/1989. (III. 17.) MT rendelet a gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi 

szállításáról és az ilyen szállításhoz használt különleges 

szállítóeszközökről szóló, Genfben, 1970. szeptember 1. napján kelt 

Európai Megállapodás kihirdetéséről, 
1979. évi 19. törvényerejű rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti 
Szállításáról szóló Európai Megállapodás kihirdetéséről,2004. évi CXL. 

törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól. 
 
Ügyintéző neve, elérhetősége: 

Greksza István,  
tel.: 06-42-501-620/ 125 m. 
Blazsán Sándor,  
tel.: 06-42-501-620/107 m. 
Sepely Tamás 
tel.: 06-42-501-620/107 m. 
E-mail: jarmu-szabolcs@nkh.gov.hu 

 

Nyíregyháza, 2012. június 18. 
 

Dankó András s.k. 
igazgató 
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Ügytípus megnevezése: Közúti tengelyterhelés és súlyhatár ellenőrzés 
 
Ügytípus rövid leírása: A terhelés mérése a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által 

hitelesített kerékterhelést mérő talpakkal és ezek adatait feldolgozó 

központi egységgel történik. Az ellenőrzés mobilitása garantálja, hogy 

félreeső utakon sem lehet hosszú időn keresztül túlterheléssel közlekedő 

járművekkel a mérlegelést és a szankcionálást megkerülni. 
A közúti járműre előírt tömeg és mérethatárok betartásának ellenőrzése 

a Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal és a Közlekedési Felügyelőség 

feladata. 
 

Jogosultak köre:  A közúti járműveket (ideértve a külföldi hatósági jelzéssel közlekedő 

járműveket is) üzemeltető bel és külföldi vállalkozások, 

magánszemélyek. 
 
Szükséges iratok:  Járművek üzemeltetéséhez szükséges okmányok (forgalmi engedély, 

bérleti szerződés, menetlevél, fuvarlevél, közúti árufuvarozói engedély 

kivonat, közösségi engedély hiteles másolat, stb.) 
Gépkocsivezető okmányai (személyi igazolvány, lakcímkártya, vezetői 

engedély, útlevél, foglalkoztatásra vonatkozó igazolás, szaktanfolyami 

igazolás, (gépjárművezetői képesítési igazolvány) stb. 
Rakományra vonatkozó okmányok (szállítólevél, számla, CMR, 

mérlegjegy, tömegáru bizonylat, stb.) 
 
Nyomtatványok elérhetősége: 

A Közlekedési Felügyelőség szakmai irányító szerve, a Nemzeti 

Közlekedési Hatóság által biztosított, nyomtatott jegyzőkönyvön kerül 

rögzítésre a közúti ellenőrzés megállapítása. 
 
Eljárási költségek:  - 
 
Hol intézzem el?  Az ellenőrzés végrehajtása alkalmával közúton, valamint 
  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal  

Közlekedési Felügyelősége 
Közúti Jármű Főosztály 
4400 Nyíregyháza, Lujza u. 7. 

 

Ügyintézési idő:  Ellenőrzés során azonnal, ha eljárás indul 30 nap. 
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Egyéb tudnivalók:  Az ellenőrző hatóság jelzésére a jármű vezetője a járművet köteles 

megállítani, személyazonosságát és járművezetési jogosultságát 

igazolni, a jármű és tartozékai, a rakomány, az okmányok ellenőrzésével 

kapcsolatos felhívásnak eleget tenni. Az ellenőrzés során az ellenőrző 

hatóság a jármű és tartozékaihoz, a rakományhoz tartozó okmányokat a 

helyszínen időlegesen elveheti.  
Közúti ellenőrzések esetén a közlekedési hatóság a járművet műszeres 

ellenőrző vizsgálat alá vonhatja, amelynek - legfeljebb 15 km 
távolságban lévő - helyszínére történő közlekedésre a jármű vezetőjét 

utasíthatja. 
Az ellenőrzés alá vont járművel az ellenőrzés helyszínét csak a mérés 

befejezése után, illetve a mérést végző engedélyével szabad elhagyni. 

Az ellenőrzés során a továbbhaladás feltételeként szabható a 

közútkezelői hozzájárulás pótlólagos beszerzése vagy az össztömeg-, 
tengelyterhelés- és mérethatár túllépésének megszüntetése a rakomány 
átrendezésével vagy átrakodással. 
Ha a megengedett össztömeget vagy a megengedett legnagyobb 

tengelyterhelést meghaladó, valamint a túlméretes jármű közútkezelői 

hozzájárulás nélkül vagy a közútkezelői hozzájárulásban foglalt 

feltételektől eltérően vesz részt a közlekedésben, erről az ellenőrzést 

végző jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvet az ellenőrzést végző és 

a jármű vezetője írja alá. 
A jegyzőkönyv egy példányát az ellenőrzött jármű vezetőjének át kell 

adni. Ha az ellenőrzött jármű vezetője a jegyzőkönyvben foglaltakkal 

nem ért egyet, a helyszínen a jegyzőkönyvbe észrevételt tehet. Erre a 

lehetőségre az ellenőrzést végző a jármű vezetőjét figyelmeztetni 

köteles. Ha a jármű vezetője a jegyzőkönyv aláírását vagy átvételét 

megtagadja, ennek tényét a jegyzőkönyvben rögzíteni kell. 
A megengedett össztömeget, illetve a megengedett legnagyobb 

tengelyterhelést meghaladó járművek közlekedése esetén díjat (a 

továbbiakban: túlsúlydíj) kell fizetni. A díjfizetés elmulasztása miatt - 
külön jogszabály szerint - fizetendő közigazgatási bírság nem mentesít 

az eljárási díj és a túlsúlydíj megfizetésére vonatkozó kötelezettség alól. 
A fizetendő túlsúlydíj összege a díjtételek (Ft/km) és a távolság (km) 

szorzata növelve a mindenkor hatályos általános forgalmi adó 

mértékével. 
 
Kapcsolódó jogszabályok: 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről; 

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról; 
5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek műszaki 

megvizsgálásáról; 
6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba 

helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről; 
13/2010. (X. 5.) NFM rendelet a meghatározott össztömeget, 

33



  

tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről; 
156/2009. (XII.29.) Kormány rendelet a közúti árufuvarozáshoz, 

személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes 

rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, 

valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, 
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól. 
1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés 

szabályairól  
 

Ügyintéző neve, elérhetősége: 

Greksza István,  
tel.: 06-42-501-620/ 125 m. 
Blazsán Sándor,  
tel.: 06-42-501-620/107 m. 
Sepely Tamás 
tel.: 06-42-501-620/107 m. 
E-mail: jarmu-szabolcs@nkh.gov.hu 

 
 
Nyíregyháza, 2012. június 18. 
 

Dankó András s.k. 
igazgató 
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Ügytípus megnevezése: M1, N1 kategóriába tartozó gépkocsival kapcsolatos ügy 
 
Ügytípus rövid leírása: A műszakilag alkalmasnak minősített jármű forgalomba helyezése előtti 

műszaki vizsgálatkor kerül sor a regisztrációs adóról szóló törvényben 

meghatározott adófizetési kötelezettség alapjául szolgáló vámtarifaszám 

megállapítására. 
A törvény értelmében adófizetési kötelezettség keletkezik minden 8703 

vámtarifaszám alá besorolt jármű forgalomba helyezésekor a törvényben 

meghatározott mértékben. A vizsgálat során a hatóság a jármű külső, 

belső jegyei alapján dönt a regisztrációs adóról, valamint a vámtarifa 

törvény előírásainak megfelelően a jármű vámtarifa besorolásáról. A 

döntést vizsgálat végén kiadott műszaki adatlap tartalmazza, mely 
egyben az eljáró hatóság határozatának is minősül. A regisztrációs adót 

a jármű forgalomba helyezését (forgalmi rendszám és engedély 

kiváltását) megelőzően kell megfizetni. 
 

Jogosultak köre:  A 8703 VTSZ alá sorolt járművek üzembentartói, tulajdonosai. 
 

Szükséges iratok: A jármű származását, adatait és a jogszerű birtoklását igazoló 

okmányok. (forgalmi engedély, adásvételi szerződés, számla, COC 

bizonylat, vámokmány, jármű kísérőlap, megfelelőségi nyilatkozat).  
 

Nyomtatványok elérhetősége: - 
 
Eljárási költségek: Nincs külön költsége, a műszaki vizsgáztatással egy eljárásban kerül 

megállapításra. 
 
Hol intézzem el? Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Közlekedési 

Felügyelőség 
Közúti Jármű Főosztály 
4400 Nyíregyháza, Lujza u. 7. 

 

Ügyintézési idő: Az eljárás a vizsgálatra történő jelentkezéssel kezdődik. A vizsgálatra az 

ütemezés szerint kerül sor.  
 
Egyéb tudnivalók: Amennyiben a gépkocsi VTSZ megállapítása során kétségek merülnek 

fel, akkor az ügyfelet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szakértői Intézethez 
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(cím: 1163. Hősök fasora 20-24. telefon: 06-1-402-2233, e-mail: 
szi@nav.gov.hu) lehet irányítani. 

 
Kapcsolódó jogszabályok:  2003. évi CX. tv. a regisztrációs adóról; 

1991. évi LXXXII. Tv. a gépjármű adóról; 
1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről; 
263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról; 
5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek megvizsgálásáról;  
6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba 

helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről;  
91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet a közúti járművek forgalomba 

helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi 

felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó 

tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások 

díjáról; 
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól. 
 

Ügyintéző neve, elérhetősége: 

Vizsgabizottság 
tel.: 06-42-501-620/117 m., 221 m.,  
E-mail: jarmu-szabolcs@nkh.gov.hu  

 

Nyíregyháza, 2012. március 9. 
 

Dankó András s.k. 
igazgató 
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Ügytípus megnevezése: Mozgáskorlátozottak járműveinek vizsgáztatása 
 
Ügytípus rövid leírása: A vizsgálat a jármű műszaki alkalmasságán túl a szakértői bizottság által 

a gépjármű vezetéséhez megállapított műszaki feltételek, valamint a 
közúti járműbe beépítendő segédberendezések, továbbá a közúti jármű 

szükséges átalakításainak ellenőrzését szolgálja. 
A vizsgálat során a szakemberek a járművezetésre jogosító okmányhoz 

csatolandó mellékletben meghatározott feltételek (a 

közlekedésbiztonság szem előtt tartásával történő) megvalósítását és a 

jármű működőképességét ellenőrzik. A vizsgálatot követően kiállításra 

kerül a forgalmi engedély melléklete, mely a jármű érintett személy általi 

vezethetőségének feltételeit tartalmazza. 
 

Jogosultak köre:  Mozgáskorlátozott személyek, akik járművezetését orvos szakértői 

bizottság engedélyezte. 
 

Szükséges iratok:   Az orvos szakértői bizottság által kiadott vezetői engedély melléklet. 
Forgalmi engedély. 

 

Nyomtatványok elérhetősége: - 
 
Eljárási költségek: Díjrendeletben meghatározott járműkategóriának megfelelően. 

(személygépkocsi: 16.290 Ft.). 
 

Hol intézzem el? Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal  
Közlekedési Felügyelőség 
Közúti Jármű Főosztály 
4400 Nyíregyháza, Lujza u. 7. 

 

Ügyintézési idő: Az eljárás a vizsgálatra történő jelentkezéssel kezdődik. A vizsgálatra az 

ütemezés szerint kerül sor. 
 

Egyéb tudnivalók:  - 
 
Kapcsolódó jogszabályok: 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről; 

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról; 
5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek megvizsgálásáról;  
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6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba 

helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről;  
91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet a közúti járművek forgalomba 
helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi 

felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó 

tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások 

díjáról; 
326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási 

feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és 

visszavonásáról;  
13/1992. (VI.26.) NM. rendelet a közúti járművezetők egészségi 

alkalmasságának megállapításáról; 
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól. 
 
Ügyintéző neve, elérhetősége: 

Vizsgabizottság 
tel.: 06-42-501-620/117 m., 221 m.,  
Sasfalvi Tibor 
tel.: 06-42-501-620/106 m., 06-42-501-627 
E-mail: jarmu-szabolcs@nkh.gov.hu 

 
Nyíregyháza, 2012. március 9. 
 

Dankó András s.k. 
igazgató 
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Ügytípus megnevezése: Mozgáskorlátozott személy által is vezethető segédmotoros kerékpár, 

motorkerékpár és személygépkocsi tekintetében, a járműnek a 

mozgáskorlátozott személy testi adottságaihoz alakítása érdekében 

történő eltérés engedélyezése 
 
Ügytípus rövid leírása: A közúti járművezetők egészségi alkalmassága vizsgálatának célja 

annak megállapítása, hogy a közúti járművezető-jelöltnek, illetőleg a 

közúti járművezetőnek nincs-e olyan betegsége, testi vagy szellemi, 

illetőleg érzékszervi fogyatékossága, amely őt a közúti járművezetésre 

egészségi szempontból alkalmatlanná teszi; továbbá azoknak a 

feltételeknek, illetőleg korlátozásoknak a meghatározása, amelyek 

mellett a vizsgált személy betegség, testi vagy érzékszervi 

fogyatékosság fennállása esetén is vezethet közúti járművet. 
A közúti járművezető-jelölt - a közúti járművezetők képzéséről szóló 

külön jogszabályban meghatározott időpontban - előzetes egészségi 

alkalmassági vizsgálaton, a külön jogszabályban meghatározott 

járművezetésre jogosító okmánnyal rendelkező személy pedig az e 

rendeletben meghatározott időszakos, illetőleg soron kívüli egészségi 

alkalmassági vizsgálaton köteles az alkalmassági vizsgálat elvégzésére 

első fokon jogosult orvosnál megjelenni és magát a szükséges orvosi 
vizsgálatnak alávetni. 
Az előzetes és az időszakos egészségi alkalmassági vizsgálatot az e 

célra szervezett szakértői bizottság végzi akkor, ha 
 a közúti járművezető-jelöltnél, illetőleg a közúti járművezetőnél a 

közúti járművezetéshez művégtag használata szükséges;  
 a közúti járművezető-jelölt vagy a közúti járművezető csak 

meghatározott típusú vagy a számára szükséges módon átalakított, 

illetőleg segédberendezéssel ellátott közúti járművel lehet alkalmas 

közúti járművezetésre.  
Az első fokú szakértői bizottság a közlekedési hatóság részéről közúti 

jármű műszaki szakértővel egészül ki. 
A szakértői bizottságok közúti jármű műszaki szakértő tagjait a Nemzeti 

Közlekedési Hatóság központja jelöli ki. A bizottságok nem orvos tagjai 

az érdekelt általános, illetőleg szakorvosi vizsgálatánál nincsenek jelen, 

azonban a közúti járműnek a vizsgált személy testi fogyatékosságához 

igazodó átalakítása vizsgálatában és megállapításában részt vesznek. 
A szakértői bizottság a járművezetésre jogosító okmányhoz csatolandó 

mellékletben közli a közúti járművezetés műszaki feltételeit. Ebben 
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előírja a vezethető közúti járműbe beépítendő segédberendezéseket, 

illetve a közúti jármű szükséges átalakítását. 
 

Jogosultak köre:  Az elsőfokú és másodfokú szakértői bizottságok döntése szerinti 

járművezető jelöltek és járművezetők. 
 

Szükséges iratok:  Háziorvosi vélemény. 
Orvosi leletek. 

 
Nyomtatványok elérhetősége: - 
 
Eljárási költségek:  OSZB: 40. év alatt 6.800 Ft, 40-60 év között 4500 Ft,  

60 év fölött 2.300 Ft.  
Közlekedési Felügyelőség: Díjmentes. 

 

Hol intézzem el? Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Észak-alföldi Regionális 

Igazgatóság Nyíregyházi Kirendeltsége (OSZB) 
4400 Nyíregyháza Tüzér út 2-4. 

 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal  
Közlekedési Felügyelőség 
Közúti Jármű Főosztály 
4400 Nyíregyháza, Lujza u. 7. 

 

Ügyintézési idő:  Előre egyeztetett időpontban. 
 

Egyéb tudnivalók:  Az engedélyezési eljárás két lépcsőben történik. 

 Az elsőfokú orvos szakértői bizottság kiadja az alkalmassági 
véleményt a gépjárművezető egészségi alkalmasságáról, valamint 

vezetői engedély mellékletet. 
 A közlekedési felügyelőség szakembere megszemlézi a járművet és 

kiadja a forgalmi engedély mellékletet. 
 

Kapcsolódó jogszabályok: 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről; 
263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról; 
5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek megvizsgálásáról;  
6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba 

helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről;  
326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási 

feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és 

visszavonásáról;  
13/1992. (VI.26.) NM. rendelet a közúti járművezetők egészségi 

alkalmasságának megállapításáról; 
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól. 
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Ügyintéző neve, elérhetősége: 

 Orvos Szakértői Bizottság  
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Észak-alföldi Regionális 

Igazgatóság Nyíregyházi Kirendeltsége  
Telefon:06-42-451-600 

 

 Vizsgabizottság,  
Sasfalvi Tibor 
tel.: 06-42-501-620/106 m., 06-42-501-627 
E-mail: jarmu-szabolcs@nkh.gov.hu 

 

Nyíregyháza, 2012. március 9. 
 

Dankó András s.k. 
igazgató 
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Ügytípus megnevezése: Műszaki, eredetiség vizsgáló, környezetvédelmi felülvizsgáló helyek 

engedélyezése, ellenőrzése, nyilvántartása 
 
Ügytípus rövid leírása: A vizsgáló állomás engedélyezése iránti kérelmet a Közlekedési 

Felügyelőség bírálja el. 
Az engedély iránti kérelemnek - a közigazgatási hatósági eljárás 

általános szabályairól szóló törvényben foglaltakon túl - tartalmaznia kell: 
 azoknak a telephelyeknek a címét, amelyeken a kérelmező a 

kérelmezett tevékenységet kívánja végezni,  
 a kérelmezőnél rendelkezésre álló emberi és technikai erőforrások 

bemutatását,  
 a kérelmező adószámát, számlaszámát, a számláját vezető 

pénzintézet nevét, elektronikus levélcímét, telefax számát, telefonos 

elérhetőségét, valamint képviselőjének nevét,  
 annak a járműkategóriának a megjelölését, amelyre vonatkozóan a 

kérelmező tanúsító szervezetként kíván közreműködni a közlekedési 

hatóság eljárásában.  
A vizsgálatokat azok a gépjárműfenntartó szervezetek végezhetik, 

amelyek teljesítik a feltételeket, és amelyekkel a Közlekedési Hatóság 

hatósági szerződést köt. 
A vizsgáló állomás engedélyezése iránti kérelmet a  Közlekedési 

Felügyelőség bírálja el. 
Az engedély iránti kérelemnek - a közigazgatási hatósági eljárás 

általános szabályairól szóló törvényben foglaltakon túl - tartalmaznia kell: 
 az engedélyező hatóság megnevezését, a Magyar Államkincstárnál 

vezetett számlaszámát, az ügy számát, valamint ügyintézőjének és 

képviselőjének a nevét,  
 a közreműködő megnevezését, székhelyét, a kérelemben megjelölt 

telephelyeinek felsorolását, adószámát, cégjegyzékszámát, 

számlaszámát és a számláját vezető pénzintézet megnevezését, 

elektronikus levélcímét, valamint képviselőjének a nevét,  
 a szerződés tárgyát, a szerződés alapján tanúsító szervezetként 

végzett tevékenység leírását, az arra vonatkozó 

kötelezettségvállalást,  
 annak a járműkategóriának a megjelölését, amelyre vonatkozóan a 

vizsgáló állomás az eredetiségvizsgálati tevékenységét végzi,  
 az engedélyező hatóság engedélyét az eredetiségvizsgálati 

tevékenységben tanúsító szervezetként történő közreműködésre,  
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 arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a közreműködő a szerződésben 

meghatározott tevékenységét a Kknyt. által meghatározott, valamint 

az e rendeletben előírt személyi, tárgyi, technikai és informatikai 

feltételek teljesítésével végzi,  
 a közreműködő vizsgálóállomásai által az eredetiségvizsgálati 

tevékenységet támogató rendszerbe (a továbbiakban: KERT) 

elektronikus úton továbbítandó, a KERT rendszerben rögzítendő 

adatok körét, az erre vonatkozó kötelezettségvállalást,  
 a közreműködő és az engedélyező hatóság közötti elszámolás 

rendjét,  
 a felek közötti kapcsolattartás módját,  
 a felmondási okokat,  
 a szerződésszegésnek minősülő magatartásokat és azok 

jogkövetkezményeit,  
 a tevékenység ellenőrzésének gyakoriságát és rendjét, valamint  
 a közreműködő nyilatkozatát arról, hogy valamennyi e rendelet 

alapján a szerződésben foglalt kötelezettség tekintetében aláveti 

magát a szerződésszegés közigazgatási hatósági eljárás általános 

szabályairól szóló törvény szerinti következményeire.  
A vizsgálatokat azok a gépjárműfenntartó szervezetek végezhetik, 

amelyek teljesítik a feltételeket, és amelyekkel a Közlekedési Hatóság 

hatósági szerződést köt. 
A vizsgáló helyek szakmai ellenőrzését a Közlekedési Felügyelőség 

végzi. 
 

Jogosultak köre:  Érvényes hatósági szerződéssel rendelkező közreműködők, akik a 

tevékenységük végzése során a szerződésben foglalt kötelezettségek 

tekintetében alávetik magukat a szerződésszegés KET szerinti 
következményeinek. 

 

Szükséges iratok:  Közokirati igazolás az adózás rendjéről szóló törvény szerint. A 

kérelmező nyilatkozata, hogy rendelkezik a tevékenység végzéséhez 

szükséges személyi, tárgyi feltételekkel. 
 

Nyomtatványok elérhetősége: - 
 
Eljárási költségek:  Műszaki vizsgáló állomás engedélyezése: 171.200 Ft. 

Környezetvédelmi vizsgáló állomás engedélyezése: 85.700 Ft.   
Eredetiségvizsgáló állomás engedélyezése: általános eljárási illeték 
3.000 Ft. 

 

Hol intézzem el? Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal  
Közlekedési Felügyelőség 
Közúti Jármű Főosztály 
4400 Nyíregyháza, Lujza u. 7. 
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Ügyintézési idő: Műszaki és Környezetvédelmi tevékenység: 30 nap  

Eredetiségvizsgálat: 45 nap 
 

Egyéb tudnivalók: A kérelmet a szervezet székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) 

közlekedési felügyelőségnél kell benyújtani.   
 

Kapcsolódó jogszabályok: 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről; 
263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról; 
301/2009. (XII.22.) Kormányrendelet az előzetes eredetiségvizsgálati 
eljárás részletes szabályairól; 
302/2009. (XII.22.) Kormányrendelet a vizsgáló állomás 

engedélyezésének részletes eljárási szabályairól és a vizsgáló 

állomással kötendő hatósági szerződés tartalmáról; 
5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek megvizsgálásáról;  
6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba 

helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről;  
77/2009. (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet a közúti 

járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól; 
91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet a közúti járművek forgalomba 

helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi 

felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó 

tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások 

díjáról; 
1990. évi XCIII. Törvény az illetékekről; 
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól. 
 

Ügyintéző neve, elérhetősége: 

    Molnár Marianna 
tel.: 06-42-501-620/109 m. 
Sasfalvi Tibor 
tel.: 06-42-501-620/106 m., 06-42-501-627 
E-mail: jarmu-szabolcs@nkh.gov.hu 

 
Nyíregyháza, 2012. március 9. 
 

Dankó András s.k. 
igazgató 
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Ügytípus megnevezése: Saját számlás utas szállítás  
 
Ügytípus rövid leírása: Saját számlás utas szállítás az üzemeltető székhelye szerinti 

közlekedési hatóság által e célra kiadott igazolvánnyal végezhető. 
Az igazolvány az üzemeltető kérelmére abban az esetben adható ki, ha 

az üzemeltető vezetője hitelt érdemlő nyilatkozatot tesz, hogy az 

igazolvánnyal végzett tevékenység mindenben megfelel a saját számlás 

utas szállítás feltételeinek. 
Az igazolvány kiadása iránti kérelemben fel kell tüntetni az üzemeltető 

vezetőjének természetes személyazonosító adatait, az üzemeltetni 

kívánt járművet rendszám szerint, az üzemeltetés jogcímét és a jármű 

telephelyét (tárolási helyét). A kérelemhez mellékelni kell eredetiben 

vagy hiteles másolatban a jármű forgalmi engedélyét, valamint - 
amennyiben a járműnek nem az üzemeltető a tulajdonosa - az 
üzemeltetés jogcímét igazoló okiratot. 
A feltételek teljesítése esetén az igazolványt a közlekedési hatóság a 

kérelemtől függően, de legfeljebb 5 éves időtartamra, az üzemeltető 

nevére és a jármű rendszámára szólóan, 2 példányban adja ki. Az 

igazolvány egyik példányát az üzemeltető a székhelyén köteles őrizni, a 

másik példányt az utas szállítás során az autóbuszon kell tartani. 
 

Jogosultak köre:   A tevékenységet végző szervezetek, vállalkozók. 
 
Szükséges iratok:  Cégkivonat, EV igazolvány. 

Forgalmi engedély (tulajdonosi hozzájárulás).  
Nyilatkozat a végzett tevékenységgel kapcsolatban. 

 
Nyomtatványok elérhetősége: 

Közlekedési Felügyelőség Közúti Jármű Főosztályán (elektronikus 

elérhetőség nincs). 
 
Eljárási költségek:  Belföldi forgalomban érvényes saját számlás utasszállító igazolvány 

kiadása: 4.700 Ft. 
Nemzetközi forgalomban is érvényes saját számlás utasszállító 

igazolvány kiadása: 4.800 Ft. 
 
 

Hol intézzem el?  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal  
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Közlekedési Felügyelősége 
Közúti Jármű Főosztály 
4400 Nyíregyháza, Lujza u. 7. 
 

Ügyintézési idő:  30 nap 
 
Egyéb tudnivalók:  Autóbusszal végzett saját számlás személyszállítás: személyek 

ellenszolgáltatás nélküli szállítása, feltéve, hogy a szállítást végző a 

tulajdonában lévő, általa üzemeltetett, lízingelt vagy meghatározott 

időtartamra bérelt autóbusszal végzi a szállítást, és az autóbuszt a 

szállítást végző üzemeltető, annak tagja, vagy a vele munkaviszonyban, 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy vezeti. 
 
Kapcsolódó jogszabályok: 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről; 

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról; 
261/2011. (XII.7.) Kormány rendelet a díj ellenében végzett közúti; 
árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj 

ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási 

tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok 

módosításáról; 
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009. október 21-i 
1073/2009/EK RENDELETE az autóbusszal végzett személyszállítás 

nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól és az 

561/2006/EK rendelet módosításáról; 
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól. 
 
Ügyintéző neve, elérhetősége: 

Juhász Ernő, 
tel.: 06-42-501-620/112 m., 06-42-501-624 
Laczják Sándor  
tel.: 06-42-501-620/113 m., 06-42-501-625 
E-mail: jarmu-szabolcs@nkh.gov.hu  

 
Nyíregyháza, 2012. március 9. 

Dankó András s.k. 
igazgató 
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Ügytípus megnevezése: Személygépkocsival közúti személyszállítási szolgáltatás személytaxi-
szolgáltatásként vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltatás  

 
Ügytípus rövid leírása: A vállalkozás a közlekedési hatóság engedélyével (a továbbiakban: taxi 

engedély) végezhet személytaxi-szolgáltatást. 
Taxi engedély annak a vállalkozásnak adható, amelynél igazolt 
 a személyes megbízhatóság, 
 a szakmai alkalmasság, 
 a megfelelő pénzügyi teljesítőképesség, továbbá 
 amely olyan személygépkocsival rendelkezik, amelyet a közlekedési 

hatóság – külön jogszabály alapján – személytaxi-szolgáltatás 

végzésére alkalmasnak minősített, és ezt igazolólappal tanúsítja. 
A vállalkozás – illetőleg az adott tevékenységet végző szervezeti 

egység, részleg – vezetését, irányítását ténylegesen és állandó jelleggel 

ellátó, a taxi engedélyben megnevezett személynek (a továbbiakban: 

szakmai vezető) kell teljesítenie. A szakmai vezető személyének 

változása esetén a közlekedési hatóság legfeljebb 6 hónapos 

időtartamra felmentést adhat a szakmai alkalmasság követelményének 

teljesítése alól. 
A taxi engedélyt a közlekedési hatóság kérelemre, a vállalkozás nevére, 

meghatározott működési területre (településre, településekre) és a 

személy taxi forgalmi rendszámára szólóan adja ki. 
Személygépkocsis személyszállító szolgáltatás kizárólag szálláshely-
hasznosítási, idegenforgalmi, turisztikai, sport, kulturális, oktatási, vasúti, 

vízi, légi utas szállítási tevékenységhez kapcsolódó személyszállítás 

végzésére, továbbá rendezvények szervezésére jogosult vállalkozás 

keretében, a közlekedési hatóság engedélyével (a továbbiakban: 

személygépkocsis személyszállító engedély) végezhető. A 

személygépkocsis személyszállító engedély taxi gépkocsira nem adható 

ki és az személytaxi-szolgáltatás végzésére nem jogosít. 

Személygépkocsis személyszállító engedély annak a vállalkozásnak 

adható, 
 amely vállalkozói igazolvánnyal, vagy egyéni vállalkozói 

nyilvántartási számmal, társasági szerződéssel, alapító okirattal 

rendelkezik; 
 amely teljesíti az e rendeletben a személytaxi-szolgáltatásra előírt 

feltételeket; 
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 amelynek személygépkocsis személyszállító engedélye vagy taxi 

engedélye nem áll visszavonás hatálya alatt. 
A személygépkocsis személyszállító engedélyt a közlekedési hatóság 

kérelemre, a vállalkozás nevére, a gépkocsik rendszámára adja ki. Az 

engedélyben fel kell tüntetni az engedély sorszámát, a szakmai vezető 

nevét, a vállalkozás székhelyét, telephelyét, a személygépkocsihoz 

minősítő vizsgálat alapján kiadott igazolólap azonosítószámát is. 
A szolgáltatások keretében járművet vezetni csak személy taxi vagy 

személygépkocsis személyszállító vezetői igazolvánnyal szabad. 
 

Jogosultak köre:  A tevékenységet végző szervezetek, vállalkozók. 
 
Szükséges iratok:  Cégkivonat, EV igazolvány (tevékenység bejegyezve).  

Megfelelő pénzügyi helyzet igazolása (NAV, helyi adó, 
köztartozásmentes adózói adatbázis).  
Kaució: fedezetigazolás, letét.    
Szakmai alkalmasság, jó hírnév igazolása (erkölcsi bizonyítvány, 

nyilatkozat, munkaszerződés, szakmai alkalmasságot igazoló 

bizonyítvány). 
Forgalmi engedély (tulajdonosi hozzájárulás).  

 
Nyomtatványok elérhetősége: 

Közlekedési Felügyelőség Közúti Jármű Főosztályán (elektronikus 

elérhetőség nincs). 
 
Eljárási költségek:  Taxi engedély kiadása: 5.591,-Ft. 

Járművezetői igazolvány kiadása: 1.118,-Ft. 
 
 
Hol intézzem el?  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal  

Közlekedési Felügyelősége 
Közúti Jármű Főosztály 
4400 Nyíregyháza, Lujza u. 7. 

 
Ügyintézési idő:  30 nap 
 
Egyéb tudnivalók:   

Közúti közlekedési szolgáltatás csak abban az esetben kezdhető meg, 
ha a szolgáltatást végző a tevékenységre az engedélyt megszerezte, 
vagy a előírt bejelentési kötelezettségének eleget tett, továbbá a 
tevékenységhez használt, engedélyezett járművet a jogszabályban 

meghatározott színű hatósági jelzéssel (a továbbiakban: különleges 

rendszámtábla) látták el.  
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Kapcsolódó jogszabályok: 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről; 
263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról; 
89/1988.(XII.20.) MT rendelet a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a 

közúti járművek üzemben tartásáról; 
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól. 
9/2000. (X.30.) KöViM rendelet a személygépkocsival végzett 

személyszállítási szolgáltatások engedélyezése eljárásaihoz kapcsolódó 

igazgatási szolgáltatási díjakról. 

 

Ügyintéző neve, elérhetősége: 

Juhász Ernő, 
tel.: 06-42-501-620/112 m., 06-42-501-624 
Laczják Sándor  
tel.: 06-42-501-620/113 m., 06-42-501-625 
E-mail: jarmu-szabolcs@nkh.gov.hu 

 
Nyíregyháza, 2012. október 15. 
 

Dankó András s.k. 
igazgató 
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Ügytípus megnevezése: Úthasználati díj megfizetésének közúton történő ellenőrzése 
 
Ügytípus rövid leírása: 2008. január 1.-tő a közlekedési tárca megszüntette a papír alapú 

matricás rendszert. Az új e-matricás rendszerben az úthasználati 

jogosultságot a megszokott módon lehet megvásárolni, így az ÁAK Zrt. 

ügyfélszolgálati irodáiban és kijelölt árusítóhelyein, a szerződött 

viszonteladóknál, benzinkutaknál, valamint SMS-ben, interneten, 
telefonhívással és mobilvásárlással. 
Díjfizetés ellenében használható utak: 
 gyorsforgalmi út, valamint  
 országos főú.  

A díjat az Állami Autópálya Kezelő Zrt. szedi be. A járművezető 

távollétében lefolytatott ellenőrzés eredményeként a pótdíjfizetési 

kötelezettség megállapítása céljából a kötelezett adatait a 
járműnyilvántartás adatai alapján a Nemzeti Közlekedési Hatóság 

állapítja meg. A megállítás útján történő ellenőrzés helyszínén nem 

készpénzben megfizetett pótdíjat az ÁAK Zrt. a Nemzeti Közlekedési 

Hatóság által biztosított készpénzkímélő rendszer igénybevételével 

szedi be. 
A díjfizetés alól mentesítettek kizárólag azokkal a gépjárműveikkel 

használhatják térítésmentesen a díjköteles útszakaszt, amelyek forgalmi 

rendszámát a jogosultság igazolásával előzetesen írásban vagy 

elektronikusan a gépjármű-nyilvántartást vezető hatósághoz eljuttatták. 
Az úthasználati jogosultság ellenőrzése továbbra is a megszokott 

módon, rendszám alapján történik. Az ellenőrzéseket a Nemzeti 

Közlekedési Hatóság, a Közlekedési Felügyelőségek és az ÁAK Zrt. 

szakemberei végzik. 
 

Jogosultak köre:   A díj mértéke a gépjármű kategóriájától függ. A díjkategóriák a 

következők: 
a) D1 díjkategória: a motorkerékpár, valamint a legfeljebb 3,5 tonna 

megengedett legnagyobb össztömegű gépjármű és mindezek bármilyen 

vontatmánnyal is, 
b) D2 díjkategória: a 3,5 tonnát meghaladó, legfeljebb 7,5 tonna 

megengedett legnagyobb össztömegű gépjármű, valamint gépjármű és 

vontatmány együttese (járműszerelvény), 
c) D3 díjkategória: a 7,5 tonnát meghaladó, legfeljebb 12,0 tonna 

megengedett legnagyobb össztömegű gépjármű, valamint gépjármű és 
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vontatmány együttese (járműszerelvény), 
d) D4 díjkategória: a Dl, D2 vagy D3 díjkategóriába nem sorolható 

valamennyi gépjármű. 
A motorkerékpár úthasználatért fizetendő 4 napos jogosultság díja a D1 

kategória 4 napos jogosultság díjának 50%-a. 
A 7,5 tonnát meghaladó össztömegű autóbuszt, ide értve a bármilyen 

vontatmánnyal ellátottat is, az autóbusz össztömegének megfelelő 

díjkategóriánál eggyel alacsonyabb díjkategóriába kell besorolni. 
A gépjármű és a vontatmány megengedett legnagyobb össztömegének 

értékét a forgalmi engedélyben szereplő hatósági bejegyzés alapján kell 

meghatározni. 
Nem kell díjat fizetni: 
a) a Magyar Honvédség és a Magyarország rendvédelmi szervei által 

üzembenntartott gépjárművek után, 
b) a nemzetközi szerződés alapján Magyarországon szolgálatot teljesítő 

külföldi fegyveres erők gépjárművei, 
c) a díjköteles útszakaszt kezelő társaság kezelői feladatokat ellátó 

gépjárművei után, 
d) a megkülönböztető jelzés használatára jogosult, Magyarországon 
kiadott forgalmi rendszámú gépjárművek után, függetlenül attól, hogy a 

megkülönböztető jelzést a díjköteles útszakaszon való haladás közben 

használják, továbbá 
e) a kárelhárításban részt vevő, megkülönböztető jelzéssel ellátott 

gépjármű által felvezetett, zárt konvojban haladó gépjárművek után 
 
Szükséges iratok:  Járművek üzemeltetéséhez szükséges okmányok (forgalmi engedély). 

Gépkocsivezető okmányai (személyi igazolvány, lakcímkártya, vezetői 

engedély, útlevél). 
Jogosultság megvásárlását igazoló ellenőrző szelvényt. 

 
Nyomtatványok elérhetősége: 

A Közlekedési Felügyelőség szakmai irányító szerve, a Nemzeti 

Közlekedési Hatóság által biztosított, nyomtatott jegyzőkönyvön kerül 

rögzítésre a közúti ellenőrzés megállapítása. 
 

Eljárási költségek: - 
 

Hol intézzem el?  Az ellenőrzés végrehajtása a közúton, az ellenőrzés során történik. 
 
Ügyintézési idő:  Ellenőrzés során azonnal 
 
 
Egyéb tudnivalók:  Megállítás útján történő ellenőrzés alkalmával a gépjármű vezetője 

köteles az ellenőrző pontnál megállni, a díjkategória ellenőrzésére a 
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gépjármű és a vontatmány forgalmi engedélyét a Nemzeti Közlekedési 

Hatóság ellenőrének átadni. 
A díj megfizetése a díjfizetés ellenében használható autópályákról, 

autóutakról és főutakról szóló miniszteri rendelet szerinti díjköteles 

útszakasz - a közúti közlekedés szabályairól szóló miniszteri rendelet 

szerint lakott területnek minősülő részei kivételével - bármely pontján 

ellenőrizhető. 
 
Kapcsolódó jogszabályok: 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről; 

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról; 
36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak 

használatának díjáról. 
 
Ügyintéző neve, elérhetősége: 

Greksza István,  
tel.: 06-42-501-620/ 125 m. 
Blazsán Sándor,  
tel.: 06-42-501-620/107 m. 
Sepely Tamás 
tel.: 06-42-501-620/107 m. 
E-mail: jarmu-szabolcs@nkh.gov.hu 

 
Nyíregyháza, 2012. június 18. 
 

Dankó András s.k. 
igazgató 
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Ügytípus megnevezése: Vezetési és pihenőidők ellenőrzése közúton 
 
Ügytípus rövid leírása: A vezetési és pihenőidők rögzítésére menetíró berendezés (tachográf) 

szolgál. 
Menetíró berendezést kell beszerelni és használni 
 a közúti áruszállításra alkalmazott járműbe, ha a jármű megengedett 

legnagyobb össztömege – pótkocsival vagy félpótkocsival együtt – 
meghaladja a 3.5 tonnát,  

 a közúti személyszállításra alkalmazott járműbe, ha a szállítható 

személyek száma – a járművezetővel együtt – 9-nél több. Bizonyos 

járművek azonban kivételt képeznek. 
Nem kell tachográf többek között 
 a kizárólag nem közúton közlekedő járműbe,  
 a nem közúti áruszállításra alkalmazott, speciális felépítményű 

járműbe (pl. darus gépkocsi),  
 a legfeljebb 7,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű, saját 

számlás áruszállításra használt járműbe, járműszerelvénybe,  
 a 17-nél nem több személy szállítására alkalmas, belföldön, saját 

számlás utas szállítást végző autóbuszba. 
Tachográf köteles tevékenység végzése során a tachográfot a 

vonatkozó előírásoknak megfelelően kell használni. A járművezető csak 

a saját járművezetői kártyáját használhatja. 
A tachográf mentes tevékenység végzése során a beépített tachográf 

használata nem kötelező, az analóg tachográfba nem kell adatrögzítő 

lapot, a digitális tachográfba gépjárművezetői kártyát helyezni, a digitális 

tachográfot ki kell kapcsolni. A készülék illesztése azonban ekkor is 

szükséges, függetlenül attól, hogy aktuálisan nem használják. 
 
Jogosultak köre:  A közúti járműveket (ideértve a külföldi hatósági jelzéssel közlekedő 

járműveket is) üzemeltető bel és külföldi vállalkozások, 

magánszemélyek, gépkocsivezetők. 
 
Szükséges iratok:  Járművek üzemeltetéséhez szükséges okmányok (forgalmi engedély, 

bérleti szerződés, menetlevél, fuvarlevél, menetíró illesztési jegyzőkönyv 

stb.). 
Gépkocsivezető okmányai (személyi igazolvány, lakcímkártya, vezetői 

engedély, útlevél, foglalkoztatásra vonatkozó igazolás, menetíró 
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korongok, tevékenység igazolólapok, munkaáltatói igazolások (aktuális 

napra illetve a megelőző 28 napra vonatkozóan). 
 
Nyomtatványok elérhetősége: 

A Közlekedési Felügyelőség szakmai irányító szerve, a Nemzeti 

Közlekedési Hatóság által biztosított, nyomtatott jegyzőkönyvön kerül 

rögzítésre a közúti ellenőrzés megállapítása. 
 
Eljárási költségek:  - 
 
Hol intézzem el?  Az ellenőrzés végrehajtása alkalmával közúton, valamint 
  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal  

Közlekedési Felügyelőség 
Közúti Jármű Főosztály 
4400 Nyíregyháza, Lujza u. 7. 

 

Ügyintézési idő:  Ellenőrzés során azonnal, ha eljárás indul 30 nap. 
 

Egyéb tudnivalók:  Közúti ellenőrzések esetén a közlekedési hatóság a járművet műszeres 

ellenőrző vizsgálat alá vonhatja, amelynek - legfeljebb 15 km 
távolságban lévő - helyszínére történő közlekedésre a jármű vezetőjét 

utasíthatja. 
A gépjárművezető az ellenőrzés során köteles a gépjárműbe beépített 

tachográf, valamint annak rendeltetésszerű használatát szolgáló egyéb 

eszközök (különösen a vezetékek, zárjelek, biztosítékok, csatlakozók, 

beépítési és hitelesítési plakettek, plombák, a készülék rögzítése, 

átalakítók), továbbá az adatrögzítő lapok és a gépjárművezetői kártya 

vizsgálatát az ellenőr számára lehetővé tenni. 
Az ellenőr az általa a tachográf készülékből kiemelt adatrögzítő lapot a 

hátoldalán a kézjegyével, valamint a számára rendszeresített „AETR 

Control Hungary” bélyegzőlenyomatával látja el, valamint feltünteti az 

ellenőrzés pontos időpontját (év, hó, nap, óra, perc). 
A jármű vezetőjének vezetési és pihenőidejére vonatkozó - a 20. § (1) 

bekezdésének c) pontjában meghatározott - előírások megsértése 

esetén az ellenőrző hatóság a pihenőidő letöltését rendeli el. 
 
Kapcsolódó jogszabályok: 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről; 

2001. évi IX. törvény a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek 

személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) 

kihirdetéséről; 
263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról; 
43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet a közúti szállításra vonatkozó egyes 

szociális jogszabályok alapján végzett közlekedési hatósági ellenőrzés 

részletes szabályairól; 
66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelet a közúti szállítást végző egyes járművek 
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személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről; 
124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet a közúti közlekedésben használt 

menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK 
tanácsi rendelet végrehajtásáról; 
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006. március 15-i 
561/2006/EK RENDELETE a közúti szállításra vonatkozó egyes 

szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 

2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK 

tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről; 
156/2009. (XII.29.) Kormány rendelet a közúti árufuvarozáshoz, 

személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes 

rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, 

valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról. 
 
Ügyintéző neve, elérhetősége: 

Greksza István,  
tel.: 06-42-501-620/ 125 m. 
Blazsán Sándor,  
tel.: 06-42-501-620/107 m. 
Sepely Tamás 
tel.: 06-42-501-620/107 m. 
E-mail: jarmu-szabolcs@nkh.gov.hu 

 
Nyíregyháza, 2012. március 9. 
 

Dankó András s.k. 
igazgató 
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Ügytípus megnevezése: Saját számlás közúti áruszállítás  
 
Ügytípus rövid leírása: 2012.12.04.-től saját számlás közúti áruszállítás az üzemeltető 

székhelye szerinti közlekedési hatóság által e célra kiadott igazolvánnyal 

végezhető. 
Az igazolvány az üzemeltető kérelmére abban az esetben adható ki, ha 

az üzemeltető vezetője hitelt érdemlő nyilatkozatot tesz, hogy az 

igazolvánnyal végzett tevékenység mindenben megfelel a saját számlás 

közúti áruszállítás feltételeinek. 
Az igazolvány kiadása iránti kérelemben fel kell tüntetni az üzemeltető 

adatait, természetes személy esetén személyazonosító adatait, az 

üzemeltetni kívánt járművet rendszám szerint, az üzemeltetés jogcímét 

és a jármű telephelyét (tárolási helyét). A kérelemhez mellékelni kell 
eredetiben vagy hiteles másolatban a jármű forgalmi engedélyét, 

valamint - amennyiben a járműnek nem az üzemeltető a tulajdonosa - az 
üzemeltetés jogcímét igazoló okiratot. 
A feltételek teljesítése esetén az igazolványt a közlekedési hatóság a 

kérelemtől függően, de legfeljebb 5 éves időtartamra, az üzemeltető 

nevére és a jármű rendszámára szólóan, 2 példányban adja ki. Az 

igazolvány egyik példányát az üzemeltető a székhelyén köteles őrizni, a 

másik példányt a járművön kell tartani. 
 

Jogosultak köre:   7,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű 

teherjárművel saját számlás közúti áruszállítás végző szervezetek, 
vállalkozók. 

 
Szükséges iratok:  Cégkivonat, EV igazolvány. 

Forgalmi engedély (tulajdonosi hozzájárulás).  
Nyilatkozat a végzett tevékenységgel kapcsolatban. 

 
Nyomtatványok elérhetősége: 

Közlekedési Felügyelőség Közúti Jármű Főosztályán (elektronikus 

elérhetőség nincs). 
 
Eljárási költségek:  Általános eljárási illeték (3 000 Ft.) illetékbélyegen leróva  
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Hol intézzem el?  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal  
Közlekedési Felügyelősége 
Közúti Jármű Főosztály 
4400 Nyíregyháza, Lujza u. 7. 
 

Ügyintézési idő:  30 nap 
 
Egyéb tudnivalók:  Saját számlás közúti áruszállítás: árunak vagy más dolognak 

teherjárművel gazdálkodó szervezet által végzett szállítása, ha a 

- a szállított áru vagy más dolog a szállítást végző tulajdona, vagy azt a 

szállítást végző megvette, eladta, bérbe vette, bérbe adta, vagy az a 

szállítást végző által előállított, kinyert, feldolgozásra, javításra átvett, 

feldolgozott, javított dolog, és a szállítás célja az árunak vagy más 

dolognak a szállítást végzőhöz beszállítása, vagy a szállítást végzőtől 

való elszállítása, a szállítást végző saját céljaira, és a szállítást végző 

által üzemben tartott vagy bérelt teherjárművel végzik a szállítást; 

- a szállítást gazdálkodó szervezet az általa üzemben tartott vagy bérelt 

teherjárművel tagja vagy a vele munkaviszonyban, munkavégzésre 

irányuló egyéb jogviszonyban álló személy részére végzi, vagy az 

egyéni vállalkozó a saját maga részére végzi; 

 
 
Kapcsolódó jogszabályok: 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről; 

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról; 
261/2011. (XII.7.) Kormány rendelet a díj ellenében végzett közúti; 
árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj 

ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási 

tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok 

módosításáról; 
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól. 
 
Ügyintéző neve, elérhetősége: 

Juhász Ernő, 
tel.: 06-42-501-620/112 m., 06-42-501-624 
Laczják Sándor  
tel.: 06-42-501-620/113 m., 06-42-501-625 
E-mail: jarmu-szabolcs@nkh.gov.hu  

 
Nyíregyháza, 2012. október 15. 

 
Dankó András s.k. 

igazgató 
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