
 

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály   
9700 Szombathely, Wesselényi Miklós utca 7.; 9701 Szombathely, Pf.: 160 

Telefon: (06 94) 518 201 Fax: (06 94) 518 203 E-mail: meff.vezeto@vas.gov.hu 

 

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály  

 

Elérhetőségek és ügyfélfogadás: 

Közlekedési és Útügyi Osztály 

Fogyasztóvédelmi Osztály 

Műszaki Biztonsági Osztály 

Egyes hatósági ügyekre vonatkozó tájékoztatás: 

 Közlekedési és Útügyi Osztály 

- Közúti jármű szakterület 

- Járművezető vizsgáztatási és utánképzési szakterület 

- Útügyi szakterület 

Fogyasztóvédelmi Osztály 

Műszaki Biztonsági Osztály 

- Mérésügyi szakterület 

- Műszaki biztonsági szakterület 

Közlekedési és Útügyi Osztály elérhetősége és ügyfélfogadása 
 

Cím:   9700 Szombathely, Wesselényi u.7. 

Levelezési cím:  9701 Szombathely, Pf. 160. 

Telefon:   94/518-220 

fax:    94/518-212 

E-mail:    meff.vezeto@vas.gov.hu 

 

Közúti jármű szakterület: 

Telefon:   94/518-222, 94/518-223 

E-mail:    meff.jarmu@vas.gov.hu 

mailto:zoldhatosag@vas.gov.hu
mailto:meff.jarmu@vas.gov.hu
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Általános ügyfélfogadás:  

Hétfő   8.00-12.00 

Kedd   8.00-12.00 és 13.00-15.00 

Szerda   8.00-12.00 és 13.00-15.00 

Csütörtök  13.00-15.00 

Péntek   8.00-12.00 

Közúti közlekedési szolgáltatás engedélyezés: 

Hétfő   8.00-11.40 

Kedd   8.00-11.40 és 13.00-14.40 

Szerda   8.00-11.40 és 13.00-14.40 

Csütörtök  13.00-14.40 

Péntek   nincs 

Digitális tachográf kártya ügyintézés 

Hétfő   8.00-11.40 

Kedd   nincs 

Szerda   8.00-11.40 és 13.00-14.40 

Csütörtök  nincs 

Péntek   8.00-11.40 

 

Közúti jármű szakterület – műszaki vizsgálóállomás: 

Cím:   9700 Szombathely, Sági út 4. 

Telefon:   94/511-415, 94/511-416 

E-mail:    meff.jarmu@vas.gov.hu 

Műszaki vizsga előjegyzés, programozás, jármű összeépítés, -átalakítás engedélyezés, 

egyéb műszaki ügyintézés: 

Hétfő   8.00-12.00 

Kedd   8.00-12.00 és 13.00-15.00 

Szerda   8.00-12.00 és 13.00-15.00 

Csütörtök  13.00-15.00 

Péntek   8.00-12.00 

Műszaki vizsga kérelem ügyintézés 

Hétfő   7.30-12.00 és 12.30-15.00 

Kedd   7.30-12.00 és 12.30-15.00 

Szerda   7.30-12.00 és 12.30-15.00 

Csütörtök  7.30-12.00 és 12.30-15.00 

Péntek   7.30-12.30 

Műszaki vizsgáztatás 

Hétfő   7.30-16.00 

Kedd   7.30-16.00 

Szerda   7.30-16.00 

Csütörtök  7.30-16.00 

Péntek   7.30-13.30 

 

mailto:meff.jarmu@vas.gov.hu
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Útügyi szakterület 

Telefon:   94/518-210 

E-mail:    meff.ut@vas.gov.hu 

Általános ügyfélfogadás:  

Hétfő   8.00-12.00 és 13.00-15.00 

Kedd   8.00-12.00 és 13.00-15.00 

Szerda   8.00-12.00 és 13.00-15.00 

Csütörtök  8.00-12.00 és 13.00-15.00 

Péntek   8.00-12.00 

 

Járművezetési vizsgáztatási és utánképzési szakterület 

Telefon:   94/518-231 

E-mail:    meff.kepzes@vas.gov.hu 

Járművezetői vizsga ügyintézés 

Hétfő   8.00-12.00 és 13.00-15.00 

Kedd   8.00-12.00 és 13.00-15.00 

Szerda   8.00-12.00 és 13.00-15.00 

Csütörtök  8.00-12.00 és 13.00-15.00 

Péntek   8.00-12.00 

Vizsgaigazolás kiadása 

Hétfő   9.00-12.00 és 13.00-15.00 

Kedd   9.00-12.00 és 13.00-15.00 

Szerda   9.00-12.00 és 13.00-15.00 

Csütörtök  9.00-12.00 és 13.00-15.00 

Péntek   9.00-12.00 

Utánképzés 

Hétfő   13.00-15.00 

Kedd   13.00-15.00 

Szerda   13.00-15.00 

Csütörtök  13.00-15.00 

Péntek   nincs 

 

Fogyasztóvédelmi Osztály elérhetősége és ügyfélfogadása 
 

Cím:   9700 Szombathely, Wesselényi u.7. 

Levelezési cím:  9701 Szombathely, Pf. 29. 

Telefon:   94/505-220, 94/505-219 

fax:    94/506-984 

E-mail:    fogyasztovedelem@vas.gov.hu 

mailto:meff.ut@vas.gov.hu
mailto:meff.kepzes@vas.gov.hu
mailto:fogyasztovedelem@vas.gov.hu
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Általános ügyfélfogadás:  

Hétfő   8.00-12.00 

Kedd   8.00-12.00 és 13.00-15.00 

Szerda   8.00-12.00 és 13.00-15.00 

Csütörtök  13.00-15.00 

Péntek   8.00-12.00 

 

Műszaki Biztonsági Osztály elérhetősége és ügyfélfogadása 
 

Cím:   9700 Szombathely, Kárpáti Kelemen u. 98. 

Telefon:   94/313-272 

fax:    94/508-270 

E-mail:    meresugy@vas.gov.hu 

Általános ügyfélfogadás:  

Hétfő   8.00-14.30 

Kedd   8.00-14.30 

Szerda   8.00-14.30 

Csütörtök  8.00-14.30 

Péntek   8.00-12.00 

Előzetes bejelentés nélkül behozható mérőeszközök hitelesítése:  

 Minden pénteken 8.00-12.00 között. 

  

mailto:meresugy@vas.gov.hu
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Közlekedési és Útügyi Osztály  
 

Közúti jármű szakterület: 

- Autóbuszok emelt sebességgel történő közlekedésére feljogosító engedély kiadása, 

érvényességének meghosszabbítása 

- CEMT okmány kiadása 

- Honosítási eljárás 

- Járművek egyedi forgalomba helyezési engedélyének kiadása 

- Járművek forgalomba helyezés előtti és időszakos műszaki vizsgálata 

- Járművek átalakításának engedélyezése 

- Járművek összeépítésének engedélyezése 

- Járművekkel kapcsolatos igazolások kiadása 

- M1, N1 járműkategória vámtarifa szerinti besorolása 

- Mozgáskorlátozott személyek járműveinek vizsgáztatása 

- Mozgáskorlátozott személy által is vezethető segédmotoros kerékpár, motorkerékpár és 

személygépkocsi tekintetében a járműnek a mozgáskorlátozott személy testi adottságaihoz 

alakítása érdekében történő eltérés engedélyezése 

- Áru- és személyszállító engedélyek kiadása 

- Áru- és személyszállító tevékenység telephelyen történő ellenőrzése 

- Autóbontók engedélyezése, ellenőrzése, nyilvántartása 

- Digitális tachográf kártyák kiadása 

- Alkatrész forgalmazók és járműjavítók ellenőrzése 

- Közúti járművek műszaki és üzemben tartási feltételeinek közúti ellenőrzése 

- Közúti tengelyterhelés és súlyhatár ellenőrzés 

- Közreműködő műszaki és környezetvédelmi vizsgálóállomások, eredetiség vizsgáló 

szervezetek engedélyezése, ellenőrzése 

- Saját számlás utas szállítás 

- Saját számlás közúti áruszállítás 

- Személytaxi és személygépkocsis személyszállító szolgáltatás engedélyezése 

- Vezetői és pihenőidők ellenőrzése közúton 

- Diszpécserszolgálati tevékenység engedélyezése 

Járművezető vizsgáztatási és utánpótlási szakterület 

- Közúti járművezetők vizsgáztatása (elméleti és gyakorlati vizsgáztatás) 

- Utánképzés feltáró foglalkozása, program kijelölése 

- Járművezetői tanfolyami vizsgatárgy vizsgakötelezettsége alóli mentesítés 

- Kategóriamódosítási kérelmek 

- Közúti járművezető-képzés szakfelügyelete 

- Szóbeli vagy tolmács közreműködésével történő vizsga 

- Tanuló áthelyezési kérelmek 

Útügyi szakterület 

- Elhelyezési tilalom alá eső jel, jelzés, reklámtábla, reklámhordozó, reklámcélú berendezés vagy 

egyéb tárgy eltávolítására kötelezés 

- Építési engedély érvényességi idejének meghosszabbítása, átruházása 

- Épületek építési engedélyezési eljárásában szakhatósági részvétel 

- Épületek építési engedélyezési eljárásában szakkérdés vizsgálata 

- Forgalomszabályozás vasúti átjáróban (biztosítási mód megváltoztatása) 

- Gyalogos átkelőhely engedélyezése és forgalomba helyezése, valamint megszüntetése 
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- Gyalogos vasúti átjáró engedélyezése, megszüntetése és áthelyezése, valamint biztosítási 

módjának meghatározása 

- A 2 és 30 méter közötti hidak építésének és forgalomba helyezésének engedélyezése, kiviteli 

terv jóváhagyása 

- Jogerős építési engedélyben foglaltaktól, tervektől való eltérés engedélyezése 

- Közforgalom elől elzárt magánút közforgalom számára való megnyitásának, vagy a közforgalom 

elől el nem zárt magánút közforgalom előli elzárásának engedélyezése 

- Közúti forgalom biztonságát, zavartalanságát sértők vagy veszélyeztetők kötelezése az eredeti 

állapot helyreállítására 

- Közút területének nem közlekedési célú igénybevételének engedélyezése, illetőleg az 

igénybevétel feltételeinek módosítása (Szombathely járás területén a járdák, gyalogutak és 

azok műtárgyai is ide tartoznak) 

- Országos közút helyi közúttá, helyi közút országos közúttá vagy magánúttá, magánút helyi 

közúttá nyilvánítása 

- Nyomvonal jellegű elektronikus hírközlési célt szolgáló építmények engedélyezése 

- Rendezési terv elbírálásában való részvétel 

- Telekalakítás során szakkérdés vizsgálata 

- Települést elkerülő utak, továbbá legalább 500 m hosszban új nyomvonalon tervezett utak elvi 

építési engedélye 

- Útcsatlakozás útkezelői hozzájárulás nélküli, vagy nem a hozzájárulásban foglaltaknak 

megfelelő létesítése esetén az elbontás vagy átépítés elrendelése 

- Út fennmaradásának engedélyezése 

- Út, kerékpárút, parkoló és közút építésével összefüggő járda létesítésének, korszerűsítésének, 

forgalomba helyezésének, megszüntetésének, elbontásának engedélyezése 

- Útkereszteződés beláthatóságát akadályozó fa vagy egyéb növényzet kivágásának 

engedélyezése 

- Vasúti átjáró rálátási háromszögének területén lévő fa vagy egyéb növényzet kivágásának 

engedélyezése 

- Út végleges vagy ideiglenes forgalomba helyezésének engedélyezése 
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Közúti jármű szakterület 

 

Autóbuszok emelt sebességgel történő közlekedésére feljogosító engedély kiadása, 
érvényességének meghosszabbítása 
 

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. 

Eljárási költségek: 

Az emelt sebességgel való közlekedésre jogosult autóbuszok műszaki alkalmasságának 

megállapítása: 1.180,- Ft (a műszaki vizsgadíjon felül fizetendő az eljárás helyszínén készpénzben). 

Ügyintézés helye: 9700 Szombathely, Sági u. 4. 

Ügyintézési idő: 

A műszaki vizsgálat keretében kerül kiadásra. 

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. 

Kapcsolódó jogszabályok:  

- 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 

- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

- 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

- 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 

 

 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=9588.331145
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170.338647
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=198997.342347
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=198997.342347
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=12356.349396
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=12392.349397
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=12392.349397
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=85328.337427
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=85328.337427
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=85328.337427
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CEMT okmány kiadása, érvényesítése 
 

CEMT engedélyek olyan multilaterális engedélyek, amelyek feljogosítják a CEMT tagországokban 

működő fuvarozó vállalkozásokat arra, hogy nemzetközi közúti árufuvarozási tevékenységet 

folytassanak egy meghatározott kvótarendszer 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). 

Eljárási költségek: 

A közlekedésbiztonsági igazolás kiadásának díja: 1.190,- Ft (a műszaki vizsgadíjon felül fizetendő az 

eljárás helyszínén készpénzben). 

Ügyintézés helye: 

- közreműködős vizsgálóállomás 

- Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály (9700 Szombathely, Sági u. 4.) 

Ügyintézési idő: A műszaki vizsgálat keretében kerül kiadásra. 

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 

- 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

- 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 

- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=94373.333974
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=94373.333974
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=9588.331145
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=198997.342347
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=198997.342347
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=12356.349396
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=12392.349397
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=12392.349397
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125377.333984
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125377.333984
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=85328.337427
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=85328.337427
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=85328.337427
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170.338647
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Honosítási eljárás 
 

A használtan valamely Európai Uniós országban, vagy az Európai Gazdasági Térséghez csatlakozott 

tagállamban vásárolt jármű hazai (Magyarországon történő) forgalomba helyezéséhez szükséges 

hatósági eljárás. A jármű-honosítási eljárás alkalmazásának feltétele, hogy a belföldi üzemeltetés 

céljából behozott közösségi jármű tulajdonjogát megszerző ügyfél a kérelméhez csatolja a származási 

ország hatósága által kiadott 

a) nem harmonizált adattartalmú forgalmi engedélyt vagy annak a kiállító hatóság által 

hitelesített másolatát; vagy harmonizált adattartalmú forgalmi engedély I. részét, valamint a II. 

részét, feltéve, hogy a jármű származási tagállamában ez utóbbi kiállításra került, továbbá 

b) a forgalomban való részvétel jogosultságát igazoló érvényes dokumentumot, amely igazolja a 

származási országban alkalmazott közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi ellenőrzési 

rendszernek való megfelelőséget. 

Az okmányokat a járművel együtt a VMKH Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztálynál működő hatósági vizsgáló állomáson kell bemutatnia. 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: 

Az ügyintézés helyszínén és a Vas Megyei Kormányhivatal honlapján elérhető. 

Eljárási költségek: 

Jármű honosítási eljárás díja: 8.000,- Ft (fizetendő az eljárás helyszínén készpénzben). 

Ügyintézés helye: 9700 Szombathely, Sági u. 4. 

Ügyintézési idő: 

Az eljárás előre egyeztetett időpontban kerül lefolytatásra. 

Egyéb tudnivalók: 

Az eljárásra hatósági szemle keretében kerül sor, külön műszaki vizsga nincs, elfogadásra kerül a 

származási országban szerzett műszaki érvényesség. 

Kapcsolódó jogszabályok:  

- 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 

- 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

- 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 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/formanyomtatvanyok/szombathelyi-jarasi-hivatal-muszaki-engedelyezesi-es-fogyasztovedelmi-foosztaly
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=9588.331145
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=198997.342347
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=198997.342347
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=12356.349396
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=12392.349397
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=12392.349397
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- 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 

- 511/2017. (XII.29.) Korm. rendelet a közúti közlekedésre vonatkozó közigazgatási hatósági 

ügyekben alkalmazandó kiegészítő eljárási szabályokról 

- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

 

 

Járművek egyedi forgalomba helyezési engedélyének kiadása 
 

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 hatósági vizsgáló állomások valamelyikét, ahol az engedélyezési eljárást követően a 

forgalomba helyezés előtti műszaki vizsgát is elvégzik. 

Jogosultak köre: A jármű tulajdonosa. 

Szükséges iratok: 

- Külföldi járműokmányok (forgalmi engedély, COC okmány, stb.) 

- Vámokmány (harmadik országból származó jármű esetében).  

- Származásigazoló okmányok. 

Nyomtatványok: 

Az ügyintézés helyszínén és a Vas Megyei Kormányhivatal honlapján elérhető. 

Eljárási költségek: 

Egyedi forgalomba helyezési engedélyezési eljárás díja: 22.800,- Ft (fizetendő az eljárás helyszínén 

készpénzben). 

Eljáró hatóság: 

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály (9700 Szombathely, Sági u. 4.) 

Ügyintézési idő: Az eljárás előre egyeztetett időpontban kerül lefolytatásra. 

Egyéb tudnivalók: Az egyedi forgalomba helyezési vizsgálat időpontját előre egyeztetni kell. 

Kapcsolódó jogszabályok:  

- 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 

- 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125377.333984
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125377.333984
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=85328.337427
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=85328.337427
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=85328.337427
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=206368.350400
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=206368.350400
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170.338647
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/formanyomtatvanyok/szombathelyi-jarasi-hivatal-muszaki-engedelyezesi-es-fogyasztovedelmi-foosztaly
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=9588.331145
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=198997.342347
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=198997.342347
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- 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 

- 511/2017. (XII.29.) Korm. rendelet a közúti közlekedésre vonatkozó közigazgatási hatósági 

ügyekben alkalmazandó kiegészítő eljárási szabályokról 

- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

 

 

Járművek forgalomba helyezés előtti és időszakos műszaki vizsgálata 
 

A közlekedési hatóság 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 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 

- Általános vagy egyedi vagy sorozat forgalomba helyezési engedély 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=12356.349396
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=12392.349397
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=12392.349397
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125377.333984
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125377.333984
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=85328.337427
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=85328.337427
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=85328.337427
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=206368.350400
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=206368.350400
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170.338647
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A forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálat díja (alapdíj): 

1. Segédmotoros kerékpár: 3.090,- Ft 

2. Motorkerékpár, továbbá ennek pótkocsija: 4.360,- Ft 

3. M1 kategóriájú („személygépkocsi”), továbbá az M1 és N1 kategóriájú járműhöz csatolható 

pótkocsi 

a. vizsgálat díja: 16.290,- Ft 

b. vizsgálat díja környezetvédelmi adatlappal rendelkező M1 kategóriájú, illetve 

környezetvédelmi felülvizsgálatra nem kötelezett jármű esetén (műszaki és 

közlekedésbiztonsági díjrész): 10.490,- Ft 

4. N1 kategóriájú jármű („könnyű tehergépkocsi”) 

a. vizsgálat díja: 17.090,- Ft 

b. vizsgálat díja környezetvédelmi adatlappal rendelkező, illetve környezetvédelmi 

felülvizsgálatra nem kötelezett jármű esetén (műszaki és közlekedésbiztonsági 

díjrész): 14.590,- Ft 

5. N2, N3 kategóriájú járművek („tehergépkocsik” és „vontatók”) és M2, M3 kategóriájú járművek 

(„autóbuszok”), továbbá ezek pótkocsijai 

a. vizsgálat díja: 24.950,- Ft 

b. vizsgálat díja környezetvédelmi adatlappal rendelkező, illetve környezetvédelmi 

felülvizsgálatra nem kötelezett jármű esetén (műszaki és közlekedésbiztonsági 

díjrész): 14.590,- Ft 

6. Mezőgazdasági vontató, lassú jármű, ezek pótkocsijai: 7.760,- Ft. 

Az egyes közúti járműveken elvégzett vizsgálatok további díjai a fent meghatározott díjakon 

felül (feltételes összeg): 

1. A veszélyes anyagot/árut szállító jármű ADR megállapodás szerinti jóváhagyási vizsgálata: 

5.800 Ft. 

2. Áru- és személyszállításra nem alkalmas különleges felépítményű jármű vizsgálata: 1.700,- Ft 

3. Menetíróval (tachográf), illetőleg sebességkorlátozóval felszerelt jármű vizsgálata: 5.800,- Ft 

4. Közúti gépjármű közforgalmú személyszállításra való alkalmassága megállapítása: 950,- Ft 

5. Az emelt sebességgel való közlekedésre jogosult autóbuszok műszaki alkalmasságának 

megállapítása: 1.180,- Ft 

6. Alvázszám (jármű azonosítási jelzés) hatósági beütés díja: 4.000,- Ft 

7. Az engedélyezett átalakítást követő első időszakos vizsgálat díja: 4.600,- Ft 

8. Összkerék hajtású jármű vizsgálatának díja: 4.100,- Ft 

9. Kettőnél több tengelyes jármű vizsgálatának díja: 5.900,- Ft 

A vizsgálati díjakat az eljárás megkezdése előtt a vizsgálóállomáson kell készpénzben megfizetni. 

Eljáró hatóság: 

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály (9700 Szombathely, Sági u. 4.) 

Ügyintézési idő: 

A vizsgálatra az előjegyzés szerinti ütemezés alapján megadott időpontban kerül sor. Az eljárás a 

kérelem felvételével kezdődik.  

Egyéb tudnivalók: 

Az időszakos műszaki vizsgára jelentkező járművek érvénytelen forgalmi engedélye esetén, a 

bejelentéskor kiadott igazolás, a vizsga napjára és helyszínére érvényes útvonalengedélyként 

használható. 

 



13 
 
 

 

Kapcsolódó jogszabályok:  

- 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 

- 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

- 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 

- 511/2017. (XII.29.) Korm. rendelet a közúti közlekedésre vonatkozó közigazgatási hatósági 

ügyekben alkalmazandó kiegészítő eljárási szabályokról 

- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

 

 

Járművek átalakításának engedélyezése 
 

A már 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:  

Az ügyintézés helyszínén és a Vas Megyei Kormányhivatal honlapján elérhető. 

Eljárási költségek: 

Átalakítási engedélyezési eljárás díja: 11.800,- Ft (fizetendő az eljárás helyszínén készpénzben). 

Eljáró hatóság:  

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály 9700 Szombathely, Sági u. 4. 

Ügyintézési idő: 8 vagy 60 nap. 

Egyéb tudnivalók:  

Az engedély alapján átalakított járművet időszakos műszaki vizsgán kell bemutatni. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=9588.331145
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=198997.342347
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=198997.342347
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=12356.349396
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=12392.349397
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=12392.349397
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125377.333984
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125377.333984
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=85328.337427
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=85328.337427
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=85328.337427
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=206368.350400
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=206368.350400
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170.338647
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/formanyomtatvanyok/szombathelyi-jarasi-hivatal-muszaki-engedelyezesi-es-fogyasztovedelmi-foosztaly
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Kapcsolódó jogszabályok:  

- 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 

- 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

- 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 

- 511/2017. (XII.29.) Korm. rendelet a közúti közlekedésre vonatkozó közigazgatási hatósági 

ügyekben alkalmazandó kiegészítő eljárási szabályokról 

- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

 

 

Járművek összeépítésének engedélyezése 
 

Jármű összeépítés: a jármű egyedi vagy kis sorozatban történő előállítása, illetőleg fődarabokból, 

alkatrészekből történő összeszerelése. A jármű összeépítése esetén – az egyedi és kis sorozatú 

gyártás esetét kivéve – a közlekedési hatóság igazgatási szolgáltatási díj ellenében, kérelemre 

összeépítési engedélyt ad ki. Az összeépítési engedély időbeli hatálya egy év. Az összeépítési 

engedély iránti kérelemhez csatolni kell a közúti közlekedésről szóló törvény szerint szakértői 

tevékenység folytatására járműtervezés műszaki szakterületen jogosult szakértő által ellenjegyzett 

műszaki dokumentációt. 

Jogosultak köre:  

A jármű tulajdonosa. 

Szükséges iratok: 

A járműtervezés műszaki szakterületen bejegyzett szakértő, vagy gépész-, közlekedési mérnök, 

üzemmérnök által készített 2 példányos műszaki dokumentáció, amely tartalmazza: 

- A fődarabok (motor, váltómű, kormányberendezés, futóművek, alváz vagy önhordó 

kocsiszekrény, felépítmény) típusának és főbb műszaki adatainak leírása. 

- A fődarabok beépítésének műszaki leírása, a csatlakozási pontok részletrajzai, illetve 

típusbizonyítvány nélküli járműtípushoz tartozó fődarabok felhasználása esetén számításokkal 

kiegészített részletrajzai. 

- A fődarabok beépítésének összeállítási rajzai. 

- A jármű fő méreteit tartalmazó rajz. 

- A tervezett méret, tömeg és tengelyterhelés adatok üres és terhelt állapotra. 

- A jármű kormányozhatóságára vonatkozó adatok. 

- A jármű rugózására, felfüggesztésére, gumiabroncsaira vonatkozó adatok. 

- A fékberendezés elvi felépítésének sémája, az alkalmazott szerkezetek típusának leírása. 

- Az egyes fékrendszerek (üzemi, biztonsági, rögzítő) hatásosságára vonatkozó számítások. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=9588.331145
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=198997.342347
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=198997.342347
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=12356.349396
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=12392.349397
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=12392.349397
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125377.333984
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125377.333984
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=85328.337427
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=85328.337427
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=85328.337427
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=206368.350400
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=206368.350400
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170.338647
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- Az elektromos berendezések kapcsolási vázlata, az alkalmazott szerkezetek típusának 

leírása. 

- A világító és fényjelző berendezések elhelyezését tartalmazó rajz 

Nyomtatványok elérhetősége:  

Az ügyintézés helyszínén és a Vas Megyei Kormányhivatal honlapján elérhető. 

Eljárási költségek: 

Összeépítési engedélyezési eljárás díja: 17.600,- Ft (fizetendő az eljárás helyszínén készpénzben). 

Eljáró hatóság: 

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály (9700 Szombathely, Sági u. 4.) 

Ügyintézési idő: 8 vagy 60 nap 

Egyéb tudnivalók:   

Az összeépítéssel engedélyezett járművet forgalomba helyezés előtti műszaki vizsgán kell bemutatni. 

Kapcsolódó jogszabályok:  

- 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 

- 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

- 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 

- 511/2017. (XII.29.) Korm. rendelet a közúti közlekedésre vonatkozó közigazgatási hatósági 

ügyekben alkalmazandó kiegészítő eljárási szabályokról 

- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

 

Járművekkel kapcsolatos igazolások kiadása 
 

Az ügyfél kérelmére 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, műszaki adatlap pótlása, típus azonos motorcsere, színváltozás, stb. 

Jogosultak köre:  

A jármű tulajdonosa. 

Szükséges iratok: 

- Forgalmi engedély. 

- Tulajdonjogot igazoló okmányok. 

 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/formanyomtatvanyok/szombathelyi-jarasi-hivatal-muszaki-engedelyezesi-es-fogyasztovedelmi-foosztaly
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=9588.331145
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=198997.342347
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=198997.342347
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=12356.349396
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=12392.349397
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=12392.349397
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=85328.337427
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=85328.337427
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=85328.337427
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=206368.350400
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=206368.350400
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170.338647
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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  

(fizetendő az eljárás helyszínén készpénzben). 

Eljáró hatóság? 

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály (9700 Szombathely, Sági u. 4.) 

Ügyintézési idő: Adattól függően, azonnal, 8, vagy 60 nap. 

Kapcsolódó jogszabályok:  

- 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 

- 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

- 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 

- 511/2017. (XII.29.) Korm. rendelet a közúti közlekedésre vonatkozó közigazgatási hatósági 

ügyekben alkalmazandó kiegészítő eljárási szabályokról 

- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

 

 

M1, N1 járműkategória vámtarifa szerinti besorolása 
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). 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=9588.331145
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=198997.342347
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=198997.342347
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=12356.349396
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=12392.349397
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=12392.349397
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125377.333984
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125377.333984
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=85328.337427
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=85328.337427
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=85328.337427
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=206368.350400
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=206368.350400
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170.338647
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Eljárási költségek: 

Nincs külön költsége, a műszaki vizsgáztatással egy eljárásban kerül megállapításra a VTSZ szám. 

Eljáró hatóság: 

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály (9700 Szombathely, Sági u. 4.) 

Ügyintézési idő: 

Az eljárás a vizsgálatra történő jelentkezéssel kezdődik. A vizsgálatra az előjegyzés szerint kerül sor. 

Egyéb tudnivalók: 

Amennyiben a gépkocsi VTSZ megállapítása során kétségek merülnek fel, akkor az ügyfelet a 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szakértői Intézethez (cím: 1163. Budapest, Hősök fasora 20-24., telefon: 

06-1-402-2233, e-mail: szi@nav.gov.hu) lehet irányítani. 

Kapcsolódó jogszabályok: 

- 2003. évi CX. törvény a regisztrációs adóról 

- 1991. évi LXXXII. törvény a gépjármű adóról 

- 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 

- 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

- 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 

- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

 

 

Mozgáskorlátozott személyek járműveinek vizsgáztatása 
 

A vizsgálat a jármű műszaki alkalmasságán túl a szakértői bizottság általa 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.  

mailto:szi@nav.gov.hu
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=76088.340018
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=15676.340008
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=9588.331145
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=198997.342347
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=198997.342347
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=12356.349396
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=12392.349397
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=12392.349397
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=85328.337427
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=85328.337427
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=85328.337427
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170.338647
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Eljárási költségek: 

Díjrendeletben meghatározott járműkategóriának megfelelően (személygépkocsi: 16.290 Ft)  

Eljáró hatóság: 

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály (9700 Szombathely, Sági u. 4.) 

Ügyintézési idő: 

Az eljárás a vizsgálatra történő jelentkezéssel kezdődik. A vizsgálatra az előjegyzés szerint kerül sor. 

Kapcsolódó jogszabályok:  

- 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 

- 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

- 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 

- 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 

- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

 

 

Mozgáskorlátozott személy által is vezethető segédmotoros kerékpár, motorkerékpár 
és személygépkocsi tekintetében, a járműnek a mozgáskorlátozott személy testi 
adottságaihoz alakítása érdekében történő eltérés engedélyezése 
 

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 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=9588.331145
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=198997.342347
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=198997.342347
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=12356.349396
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=12392.349397
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=12392.349397
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=85328.337427
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=85328.337427
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=85328.337427
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140326.347710
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140326.347710
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=16849.351025
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=16849.351025
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170.338647
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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 Fejlesztési Minisztérium 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 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. 

Eljárási költségek: 

OSZB:  

40. év alatt 6.800,- Ft,  

40-60 év között 4500,- Ft,  

60 év fölött 2.300,- Ft. 

Eljáró hatóság: 

- A megyében működő elsőfokú orvos szakértői bizottság. 

- Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály (9700 Szombathely, Sági u. 4.) 

Ügyintézési idő: 

Előre egyeztetett időpontban, azonnal vagy 8 napon belül. 

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 hatóság kijelölt szakértője megszemlézi a járművet és kiadja a forgalmi 

engedély mellékletet. 

Kapcsolódó jogszabályok:  

- 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 

- 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

- 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 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=9588.331145
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=198997.342347
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=198997.342347
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=12356.349396
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=12392.349397
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=12392.349397
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140326.347710
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140326.347710
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- 13/1992. (VI.26.) NM rendelet a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának 

megállapításáról 

- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

 

 

Áru és személyszállító engedélyek kiadása 
 

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 vagy EV igazolvány (tevékenység bejegyezve, ha a kérelmező cégjegyzékben 

nyilvántartott cég és képviselőjének a közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott címpéldányát 

vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt 

a cégjegyzék tartalmazza, a közlekedési hatóság az iratot, valamint a cég cégkivonatát a 

cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.)  

- 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:  

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály 9700 Szombathely, Wesselényi u. 7. szám alatti 

ügyfélszolgálatán. 

Eljárási költségek: 

A 44/2004. (IV.13.) GKM rendelet alapján, amit az ügyintézés helyszínén készpénzben kell megfizetni. 

Eljáró hatóság: 

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály (9700 Szombathely, Wesselényi u. 7.) 

Ügyintézési idő: 25 nap 

Egyéb tudnivaló: 

Az engedélyt a szervezet székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatal, 

megyeszékhely szerinti járási hivatal közlekedés hatóságától kell kérni. 

 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=16849.351025
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=16849.351025
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170.338647
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Kapcsolódó jogszabályok:  

- 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 

- 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

- 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 

- 55/2002. (XII. 29.) GKM rendelet a nemzetközi közúti áru- és személyszállítási engedélyek és 

meghatározott okmányok kiadásának díjairól 

- 44/2004. (IV. 13.) GKM rendelet a közúti árufuvarozói és autóbuszos személyszállítási 

tevékenység végzésére irányuló engedélyezési eljárás díjairól 

- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

 

 

Áru és személyszállító tevékenység telephelyen történő ellenőrzése 
 

A 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, természetes személyek, 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, stb. 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=9588.331145
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=198997.342347
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=198997.342347
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140127.347709
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140127.347709
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140127.347709
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140127.347709
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1071-20130701&qid=1524726834602&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1071-20130701&qid=1524726834602&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1071-20130701&qid=1524726834602&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1072-20130701&qid=1524726885903&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1072-20130701&qid=1524726885903&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1073-20130701&qid=1524726941217&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1073-20130701&qid=1524726941217&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1073-20130701&qid=1524726941217&from=HU
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=65586.337426
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=65586.337426
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=84407.333969
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=84407.333969
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170.338647
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Nyomtatványok: 

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály által használt telephelyi ellenőrzési jegyzőkönyv kerül 

felvételre. 

Ügyintézés helye: 

Az ellenőrzés végrehajtása alkalmával telephelyen, valamint a Vas Megyei Kormányhivatal 

Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési és 

Útügyi Osztály 9700 Szombathely, Wesselényi u. 7. szám alatti ügyfélszolgálatán. 

Ügyintézési idő: 60 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 

- 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

- 66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelet a közúti szállítást végző egyes járművek személyzete 

vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről 

- 75/2016. (XII. 29.) NFM rendelet a menetíró készülékekről 

- 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 

- az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 4-i 165/2014/EU rendelete a közúti 

közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró 

készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti 

szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról 

- 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek megvizsgálásáról 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=9588.331145
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=55835.222607
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=55835.222607
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=198997.342347
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=198997.342347
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=110500.332609
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=110500.332609
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199700.351159
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R0561-20150302&qid=1524727885882&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R0561-20150302&qid=1524727885882&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R0561-20150302&qid=1524727885882&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R0561-20150302&qid=1524727885882&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=12356.349396
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- 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.) Kormányrendelet 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.) Kormányrendelet az autóbusszal végzett nemzetközi nem 

menetrendszerinti személyszállításról szóló (INTERBUS) megállapodás kihirdetéséről 

- 156/2009. (XII.29.) Kormányrendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a 

közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható 

bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról 

- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

 

 

Autóbontók engedélyezése, ellenőrzése, nyilvántartása 
 

A járműbontókkal a közreműködői megállapodások megkötése, valamint járműbontók, mint gépjármű-

fenntartó szervezetek nyilvántartása a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal 

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály feladatát 

képezik. A járműbontók szakmai ellenőrzését a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Műszaki 

Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály végzi. Évente egy 

alkalommal a közlekedési és a környezetvédelmi hatóság közös ellenőrzést végez 

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 és tárgyi feltételek meglétét igazoló iratok. 

Eljárási költségek: 

A regisztrált bontó-hulladékkezelő tevékenység közlekedési hatósági engedélyezésének díja: 

175.900,- Ft, amit az eljárás helyszínén készpénzben kell megfizetni. 

Eljáró hatóság: 

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály (9700 Szombathely, Wesselényi u. 7.) 

Ügyintézési idő: 60 nap 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=12392.349397
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=12392.349397
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=10007.349394
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=10007.349394
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140127.347709
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140127.347709
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140127.347709
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140127.347709
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1071-20130701&qid=1524726834602&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1071-20130701&qid=1524726834602&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1071-20130701&qid=1524726834602&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1072-20130701&qid=1524726885903&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1072-20130701&qid=1524726885903&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1073-20130701&qid=1524726941217&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1073-20130701&qid=1524726941217&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1073-20130701&qid=1524726941217&from=HU
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=67130.330200
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=67130.330200
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=126204.349644
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=126204.349644
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=126204.349644
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170.338647
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Kapcsolódó jogszabályok: 

- 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 

- 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

- 369/2014. (XII.30.) 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 felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a 

gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról 

- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

 

 

Digitális tachográf kártyák kiadása 
 

A digitális menetíró készülékkel felszerelt járművet vezető személynek digitális vezetői kártyával kell 

rendelkezni. A tachográf kártyával kapcsolatos ügyintézést a kormányhivatalok közlekedési hatósága 

végzi. 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 jogosult tachográf szerelő 

alkalmazottja. 

A kérelmet személyesen kell benyújtani. 

Jogosultak köre: Gépjárművezető, üzembentartó, tachográf műhely alkalmazottja és tachográf 

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: 

- Tachográf műhely tevékenység végzésére való feljogosítása 

- Tachográf szerelői képesítés érvényes bizonyítványa,  

- személyi igazolványa, lakcím kártyája. 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=9588.331145
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=198997.342347
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=198997.342347
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=173490.349716
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=12197.333814
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=12197.333814
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125154.179901
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=85328.337427
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=85328.337427
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=85328.337427
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170.338647
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Ellenőr kártya: 

- Ellenőrzés végzésére feljogosítás 

- Személyi igazolvány, lakcím kártya. 

Nyomtatványok elérhetősége:  

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály 9700 Szombathely, Wesselényi u. 7. szám alatti 

ügyfélszolgálatán. Itt történik a nyomtatvány kitöltése és digitális aláírás rögzítése. 

Eljárási költségek: 

Járművezetői, üzembentartói, műhely kártya kiadás díja: 7.700,- Ft. 

Ellenőri kártya kiadás díja: 3.500,- Ft.  

A díjakat az eljárás helyszínén készpénzben kell megfizetni. 

Eljáró hatóság: 

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály (9700 Szombathely, Wesselényi u. 7.) 

Ügyintézési idő: 

Az adatok felvétele azonnal. A kártyát a nyomda 15-20 napon belül gyártja le és küldi meg. 

Egyéb tudnivalók: A digitális tachográf kártya csak személyesen igényelhető. 

Kapcsolódó jogszabályok:  

- 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 

- 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

- 75/2016. (XII. 29.) NFM rendelet a menetíró készülékekről 

- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

 

 

Alkatrész forgalmazók és járműjavítók ellenőrzése 
 

A közlekedési hatóság 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 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. 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=9588.331145
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=198997.342347
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=198997.342347
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199700.351159
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170.338647
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Szükséges iratok: 

- Tevékenység végzésére szóló engedély engedélyek (vállalkozói igazolvány, cégkivonat, 

működési engedély stb.) 

- Tevékenység végzésének bejelentési az önkormányzat felé (telephelyengedély, bejelentés 

visszaigazolása) 

- Személyi tárgyi feltételek meglétét igazoló iratok. 

Ügyintézés helye: 

Az ellenőrzés végrehajtása alkalmával telephelyen, valamint a Vas Megyei Kormányhivatal 

Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési és 

Útügyi Osztály 9700 Szombathely, Wesselényi u. 7. szám alatti ügyfélszolgálatán. 

Ügyintézési idő: Ellenőrzés során azonnal, ha eljárás indul 60 nap. 

Egyéb tudnivalók:  

A járműfenntartó tevékenységet megkezdeni csak a tevékenység közlekedési hatóságnál tett 

bejelentését követően lehet, a nyilvántartást a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vezeti. 

Kapcsolódó jogszabályok:  

- 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 

- 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának 

általános szabályairól 

- 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

- 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 

- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

 

 

Közúti járművek műszaki és üzemben tartási feltételeinek közúti ellenőrzése 
 

Az utak biztonsága, a környezetvédelem és az egyenlő 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 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=9588.331145
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125358.338706
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125358.338706
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=198997.342347
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=198997.342347
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=86424.261680
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=86424.261680
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=12197.333814
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=12197.333814
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170.338647


27 
 
 

 

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 járművel történő továbbközlekedést az okot adó szabálytalanság 

megszüntetéséig, várakozóhely kijelölése mellett, megtiltja. Ezt követően közigazgatási bírságolási 

eljárás indul. 

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 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.). 

Ügyintézés helye: 

Az ellenőrzés végrehajtása alkalmával közúton, valamint a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi 

Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály 

9700 Szombathely, Wesselényi u. 7. szám alatti ügyfélszolgálatán. 

Ügyintézési idő: Ellenőrzés során azonnal, ha eljárás indul 60 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 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 
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engedéllyel nem rendelkezik a jármű, a közúti forgalomban való részvételt megtilthatja és 

közigazgatási eljárást indít vagy szabálysértési eljárást kezdeményezhet. 

Kapcsolódó jogszabályok:  

- 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 

- 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

- 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 

- 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.) Kormányrendelet az autóbusszal végzett nemzetközi nem 

menetrendszerinti személyszállításról szóló (INTERBUS) megállapodás kihirdetéséről 

- 156/2009. (XII.29.) Kormányrendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a 

közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható 

bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról 

- 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 

- az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 4-i 165/2014/EU rendelete a közúti 

közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró 

készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti 

szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról 

- 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 

- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 
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Közúti tengelyterhelés és súlyhatár ellenőrzés 
 

A tengelyterhelés mérése 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 közlekedési hatóság 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:  

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály által használt közúti ellenőrzési jegyzőkönyv kerül felvételre. 

Ügyintézés helye: 

Az ellenőrzés végrehajtása alkalmával közúton, valamint Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi 

Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály 

9700 Szombathely, Wesselényi u. 7. 

Ügyintézési idő:  

Ellenőrzés során azonnal, ha eljárás indul 60 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 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 
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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 

- 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

- 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 

- 36/2017. (IX.18.) NFM rendelet a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, 

tengelycsoport terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről 

- 156/2009. (XII.29.) Kormányrendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a 

közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható 

bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról 

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

- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

 

 

Közreműködő műszaki és környezetvédelmi vizsgálóállomások, eredetiség vizsgáló 
szervezetek engedélyezése, ellenőrzése 

 

A vizsgáló állomás engedélyezése iránti kérelmet a közlekedési hatóság 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 hatósági szerződés tartalmazza: 

• 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, 
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• 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, 

• 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 közreműködő vizsgálóállomások szakmai ellenőrzését, az eredetiségvizsgáló szervezetek 

feltételeinek ellenőrzését a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki 

Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály végzi. 

Jogosultak köre: 

Érvényes hatósági szerződéssel rendelkező közreműködők, akik a tevékenységük végzése során a 

szerződésben foglalt kötelezettségek tekintetében alávetik magukat a szerződésszegés jogszabály 

szerinti következményeinek. 

Szükséges iratok: 

- Köztartozás mentességről szóló igazolások.  

- A kérelmező nyilatkozata, hogy rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges személyi, 

tárgyi feltételekkel. 

Eljárási költségek:  

Műszaki vizsgáló állomás engedélyezése: 171.200,- Ft. 

Környezetvédelmi vizsgáló állomás engedélyezése: 85.700,- Ft. 

A díjakat az ügyintézés helyszínén kell készpénzben megfizetni. 

Eredetiségvizsgáló szervezet engedélyezése: általános eljárási illeték 3.000,- Ft, amit a Vas Megyei 

Kormányhivatal 10047004-00299523-00000000 számú számlájára kell az eljárás megkezdése előtt 

átutalással teljesíteni. 

Ügyintézés helye: 

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály 9700 Szombathely, Wesselényi u. 7. 

Ügyintézési idő: 25 nap 

Egyéb tudnivalók: 

A kérelmet a szervezet székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatal közlekedési 

hatóságánál kell benyújtani. 
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Kapcsolódó jogszabályok:  

- 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 

- 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

- 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 

- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

 

 

Saját számlás utas szállítás 
 

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:  

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály 9700 Szombathely, Wesselényi u. 7. szám alatti 

ügyfélszolgálatán. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=9588.331145
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=198997.342347
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=198997.342347
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=126699.350231
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=126699.350231
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=126704.349955
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=126704.349955
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=12356.349396
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=12392.349397
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=12392.349397
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125377.333984
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125377.333984
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=85328.337427
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=85328.337427
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=85328.337427
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=13511.340005
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170.338647
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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. 

A díjat az ügyintézés helyszínén készpénzben kell megfizetni. 

Ügyintézés helye: 

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály 9700 Szombathely, Wesselényi u. 7. 

Ügyintézési idő: 25 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 

- 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

- 261/2011. (XII.7.) Kormányrendelet 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 

- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

 

 

Saját számlás közúti áruszállítás 
 

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. 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=9588.331145
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=198997.342347
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=198997.342347
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140127.347709
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140127.347709
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140127.347709
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140127.347709
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1073-20130701&qid=1524726941217&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1073-20130701&qid=1524726941217&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1073-20130701&qid=1524726941217&from=HU
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170.338647
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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: 

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály 9700 Szombathely, Wesselényi u. 7. szám alatti 

ügyfélszolgálatán. 

Eljárási költségek:  

Általános eljárási illeték 3.000,- Ft, amit a Vas Megyei Kormányhivatal 10047004-00299523-00000000 

számú számlájára kell az eljárás megkezdése előtt átutalással teljesíteni. 

Ügyintézés helye: 

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály 9700 Szombathely, Wesselényi u. 7. 

Ügyintézési idő: 25 nap 

Egyéb tudnivalók: 

Saját számlás közúti áruszállítás: árunak vagy más dolognak teherjárművel gazdálkodó szervezet által 

végzett szállítása, ha 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 

- 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

- 261/2011. (XII.7.) Kormányrendelet 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 

- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

 

 

 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=9588.331145
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=198997.342347
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=198997.342347
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140127.347709
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140127.347709
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140127.347709
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140127.347709
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170.338647
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Személytaxi és személygépkocsis személyszállító szolgáltatás engedélyezése 
 

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 szóló engedélykivonaton 

adja ki. 

Személygépkocsis személyszállító szolgáltatás kizárólag szálláshely-hasznosítási, idegenforgalmi, 

turisztikai, sport, kulturális, oktatási, autóbusszal végzett, vagy 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 a vonatkozó rendeletben a személytaxi-szolgáltatásra előírt feltételeket; 

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, 2 éves B kategóriával, 

legalább PÁV II igazolással szabad. 

Jogosultak köre: A tevékenységet végző szervezetek, vállalkozók. 

Szükséges iratok: 

- Cégkivonat, EV igazolvány (tevékenység bejegyezve).  

- Megfelelő pénzügyi helyzet gazolása (NAV, helyi adó, köztartozásmentes adózói adatbázis),  

- vagyoni biztosíték igazolása,  

- szakmai alkalmasság, jó hírnév igazolása, bizonyítvány, nyilatkozat, munkaszerződés, 

alkalmasságot igazoló bizonyítvány.  

- Forgalmi engedély (tulajdonosi hozzájárulás). 
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Nyomtatványok elérhetősége:  

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály 9700 Szombathely, Wesselényi u. 7. szám alatti 

ügyfélszolgálatán. 

Eljárási költségek:  

- Taxi/személygépkocsis engedély kiadása: 5.591,- Ft. 

- Taxi/személygépkocsis engedélykivonat kiadása: 3.400,- Ft. 

- Járművezetői igazolvány kiadása: 1.118 Ft. 

A díjat az ügyintézés helyszínén készpénzben kell megfizetni. 

Ügyintézés helye: 

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály 9700 Szombathely, Wesselényi u. 7. 

Ügyintézési idő: 25 nap 

Egyéb tudnivalók:  

Közúti közlekedési szolgáltatás csak abban az esetben kezdhető meg, ha a szolgáltatást végző a 

tevékenységre az engedélyt megszerezte, vagy az előírt bejelentési kötelezettségének eleget tett, 

továbbá a tevékenységhez használt, engedélyezett járművet a jogszabályban meghatározott színű 

hatósági jelzéssel (különleges rendszámtábla) látták el. 

Kapcsolódó jogszabályok:  

- 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 

- 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

- 176/2015. (VII.7.) Kormányrendelet a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti 

személyszállításról 

- 9/2000. (X.30.) KöViM rendelet a személygépkocsival végzett személyszállítási szolgáltatások 

engedélyezése eljárásaihoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakról 

- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

 

 

Vezetési és pihenőidők ellenőrzése közúton 
 

A vezetési és pihenőidők rögzítésére a 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. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=9588.331145
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=198997.342347
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=198997.342347
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=176570.349725
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=176570.349725
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=48155.348955
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=48155.348955
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170.338647
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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 korongok, tevékenység igazolólapok, 

munkáltatói igazolások (aktuális napra illetve a megelőző 28 napra vonatkozóan). 

Nyomtatványok elérhetősége:  

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály által használt közúti ellenőrzési jegyzőkönyv kerül felvételre. 

Ügyintézés helye 

Az ellenőrzés végrehajtása alkalmával közúton, valamint a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi 

Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály 

9700 Szombathely, Wesselényi u. 7. szám alatti ügyfélszolgálatán. 

Ügyintézési idő: Ellenőrzés során azonnal, ha eljárás indul 60 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 előírások megsértése esetén az ellenőrző hatóság szükség 

esetén 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 

- 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

- 66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelet a közúti szállítást végző egyes járművek személyzete 

vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről 

- 75/2016. (XII. 29.) NFM rendelet a menetíró készülékekről 

- 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 

- az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 4-i 165/2014/EU rendelete a közúti 

közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró 

készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=9588.331145
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=55835.222607
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=55835.222607
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=198997.342347
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=198997.342347
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=110500.332609
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=110500.332609
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199700.351159
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R0561-20150302&qid=1524727885882&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R0561-20150302&qid=1524727885882&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R0561-20150302&qid=1524727885882&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R0561-20150302&qid=1524727885882&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1
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szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról 

- 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 

- 156/2009. (XII.29.) Kormányrendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a 

közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható 

bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról 

- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

 

 

Diszpécserszolgálati tevékenység engedélyezése 
 

A diszpécserszolgálat az utazási igényt csak a személytaxi-szolgáltatás nyújtására jogosult 

személytaxi vezető részére közvetítheti és szervezheti. Diszpécserszolgálattal utazásközvetítő, vagy 

utazásszervező szolgáltatásra szerződés csak abban az esetben köthető, ha a szerződés alapján a 

személyszállító szolgáltatást személytaxi szolgáltatás nyújtására jogosult vállalkozás teljesíti. A 

diszpécserszolgálat rögzíti a telefonon, faxon, e-mailben, vagy on-line érkező megrendeléseket, és 

továbbítja azokat a belföldön szolgáltatást teljesítő személygépkocsi vezetőjének. A 

diszpécserszolgálatnak hangfelvétellel vagy írásban rögzítenie kell a megrendeléseket függetlenül 

azok formájától, valamint azt, hogy a diszpécserszolgálat a megrendelést továbbította a feladatot 

teljesítő személygépkocsi vezetője részére, és azokat legalább három hónapig meg kell őrizni. Az 

adatok kezelése és továbbítása az adatszolgáltatók hozzájárulása alapján, valamint az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben foglalt rendelkezések szerint 

történik. 

A diszpécserszolgálattal rendelkező vállalkozás, valamint az önálló diszpécserszolgálati 

tevékenységet végző vállalkozás köteles nyilvánosan elérhető honlapot üzemeltetni. Az engedélyt a 

közlekedési hatóság – erre irányuló kérelemre – annak a kérelmezőnek adja meg, amely megfelel a 

személyszállító szolgáltatást végző vállalkozásra meghatározott személyes megbízhatósági és 

szakmai alkalmassági feltételeknek, továbbá a meghatározott pénzügyi teljesítőképességi 

feltételeknek. 

Jogosultak köre: A tevékenységet végző szervezetek, vállalkozók. 

Szükséges iratok: 

- Szakmai irányító személyes megbízhatóságának, szakmai alkalmasságának igazolása,  

- megfelelő pénzügyi teljesítőképességéről szóló igazolás,  

- ha a helyi önkormányzat a közigazgatási területén rendeletében meghatározott feltételekhez 

kötötte a személytaxi-szolgáltatatást folytató vállalkozások működését a kérelemhez csatolja a 

helyi önkormányzat vagy az általa megbízott közlekedésszervező előzetes igazolását e 

feltételek teljesüléséről. 

Eljárási költségek:  

- Önálló diszpécserszolgálati tevékenység engedélyezése: 16.200,- Ft. 

- Önálló diszpécserszolgálati tevékenység engedély módosítása, cseréje, pótlása: 1.900,- Ft. 

A díjat az ügyintézés helyszínén készpénzben kell megfizetni. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0165&rid=1
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=12356.349396
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=12392.349397
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=12392.349397
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=126204.349644
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=126204.349644
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=126204.349644
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170.338647
http://uj.jogtar.hu/
http://uj.jogtar.hu/
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Eljáró hatóság: 

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály 9700 Szombathely, Wesselényi u. 7. 

Ügyintézési idő: 25 nap 

Egyéb tudnivalók: 

Önálló diszpécserszolgálati tevékenységet vállalkozás a közlekedési hatóság által kiadott engedély 

birtokában végezhet. 

Kapcsolódó jogszabályok:  

- 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 

- 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

- 176/2015. (VII.7.) Kormányrendelet a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti 

személyszállításról 

- 9/2000. (X.30.) KöViM rendelet a személygépkocsival végzett személyszállítási szolgáltatások 

engedélyezése eljárásaihoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakról 

- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

 

  

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=9588.331145
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=198997.342347
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=198997.342347
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=176570.349725
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=176570.349725
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=48155.348955
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=48155.348955
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170.338647
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Járművezető vizsgáztatási és utánképzési szakterület 
 

Közúti járművezetők vizsgáztatása (elméleti és gyakorlati vizsgáztatás) 
 

A közúti járművezetők képzésével és vizsgáztatásával kapcsolatos hatósági feladatokat a Vas Megyei 

Kormányhivatal Szombathelyi Járási hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Közlekedési és Útügyi Osztálya végzi. 

Az Osztály egyik feladata a járművezető-jelöltek és a vizsgaköteles utánképzési programokon 

résztvevők elméleti és gyakorlati vizsgáztatása. 

Képzésre az vehető fel, aki: 

a) a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásához szükséges, jogszabályban meghatározott 

életkort betöltötte, vagy  

aa) tanfolyami képzés esetén annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb, vagy 

ab) közoktatási intézményben végzett képzés esetén annál legfeljebb 12 hónappal 

fiatalabb, továbbá 

b) megfelel az elméleti vizsgára bocsátás feltételei közül a 24/2005. (VI. 21.) GKM rendelet 10. § 

(1) bekezdés c) pontjában és (2) bekezdésében foglaltaknak, továbbá a vizsgára bocsátás 

feltételeiről - így különösen a külön jogszabályokban megfogalmazott orvosi, 

pályaalkalmassági és közlekedésbiztonsági feltételekről - igazoltan tájékoztatásban részesült, 

c) a képzés megkezdésekor nyilatkozik arról, hogy megfelel a 24/2005. (VI. 21.) GKM rendelet 

10. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltaknak. 

Ügyintézés menete: 

1. Jelentkezési lap leadása (a képzőszerv révén) 

2. Vizsgadíj befizetése 

3. Vizsgaidőpont hatóság általi kijelölése 

3. Hatósági vizsga 

4. Újabb vizsgadíj befizetése ellenében pótvizsga lehetőség/sikeres vizsga esetén 

vizsgaigazolás kiadása a sikeres vizsgát követő 3. munkanapon. 

A vizsgára kiírt időpontban meg nem jelenő, vagy az engedélyezettnél többet késő vizsgázó újabb 

vizsgadíj befizetése nélkül csak abban az esetben tehet újabb vizsgát, ha távolmaradását legkésőbb a 

vizsgát megelőző 5. napon a közlekedési hatóságnak személyesen vagy írásban bejelenti. 

A vezetői engedély feltételéül a külön jogszabályban meghatározott vizsgáztatási előírásoknak az a 

vizsgázó tett eleget, aki az egyes kategóriákhoz, alkategóriákhoz, kombinált kategóriákhoz az előírt 

vizsgatárgyakból megfelelt, vagy azok teljesítése alól a 24/2005 GKM rendelet alapján felmentést 

kapott. 

Az adott kategóriás vezetői engedély megszerzésére irányuló, rendeletben előírt összes 

vizsgakövetelmény teljesítéséről az utolsó vizsgát követően a közlekedési hatóság vizsgaigazolást 

állít ki, melyet elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére. 

Érvényes vezetői engedély helyett, a képzés és a vizsgáztatás tekintetében, egy évig el kell fogadni a 

feltételként meghatározott kategória megszerzését tanúsító, a közlekedési hatóság által kiállított, a 
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forgalmi vizsga teljesítéséről szóló vizsgaigazolást. Az egy évet az adott kategóriára vonatkozó utolsó 

sikeres vizsga letételének időpontjától kell számítani. 

Jogosultak köre: Járművezető vizsgára jelentkezők. 

Szükséges iratok:  

Személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, egy éven belül szerzett vizsgaigazolás (amennyiben 

rendelkezik a vizsgázó vele), képzési dokumentációk. 

Személyazonosító igazolvány hiányában el kell fogadni az ideiglenes személyazonosító igazolványt, 

útlevelet, katonakönyvet, diákigazolványt, (14. életév betöltéséig) tartózkodási engedélyt, vezetői 

engedélyt. 

A képző szervvel való megállapodást, tanulószerződés megkötését követően a jelentkezési lap 

kitöltése az abban foglalt nyilatkozatokkal együtt, orvosi alkalmassági vélemény beszerzése, az 

alapfokú iskolai végzettség megszerzését tanúsító eredeti bizonyítvány bemutatása. Vizsgaigénylő 

nyomtatvány benyújtása, csatolva a vizsgadíj befizetését igazoló számla 2/3 számú példányát. 

Nyomtatványok elérhetősége: http://www.nkh.gov.hu/a-hatosagrol 

Eljárási költségek: 

84/2009. (XII.30.) KHEM rendelet a közúti járművezetők és a közlekedési szakemberek képzésével, 

továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjak alapján.  

Befizetés készpénzzel a házipénztárban.  

Eljáró hatóság: 

VMKH Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Közlekedési és Útügyi Osztályán 9700 Szombathely, Wesselényi utca 7. 

Ügyintézési idő: 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet alapján. 

Egyéb tudnivalók: 

A korábban szerzett, de orvosilag érvénytelen vezetői engedélyeket a vizsgán be kell mutatni. Ennek 

hiányában az ügyfelet közlekedés biztonsági szempontból alkalmatlannak kell tekinteni, így a vizsgája 

nem folytatható le. A vizsgán vezetésre alkalmas állapotban kell megjelenni. Szembenéző fényképet 

(arcképet) nem tartalmazó, vagy lejárt érvényességű igazolvány a személyazonosság igazolására 

nem használható. A vezetői engedéllyel rendelkező vizsgázónak a vezetői engedélyét a vizsgán be 

kell mutatnia, ennek hiányában a vizsga nem tartható meg. Csak meglévő, érvényes vezetői 

engedélyének bemutatásával tehet vizsgát a vizsgázó abban az esetben, ha vizsga letételéhez előírt 

feltételként meghatározott kategória meglétét kell igazolnia. Ez esetben a vizsgaigazolást 

(vizsgaigazolásokat) és a meglévő vezetői engedélyt egyaránt be kell mutatnia. A vizsgaigazolás 

birtokában lehet kezdeményezni a vezetői engedély kiváltását bármelyik közlekedési igazgatási 

hatóságnál (jelenleg: kormányablakban). 

Kapcsolódó jogszabályok:  

- 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 

- 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek 

képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól 

- 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek 

képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól 

- 84/2009. (XII.30.) KHEM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek 

képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról 

 

http://www.nkh.gov.hu/a-hatosagrol
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=9588.331145
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139820.317198
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139820.317198
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=93579.349422
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=93579.349422
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125497.348979
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125497.348979
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Utánképzés feltáró foglalkozása, program kijelölése 
 

Menete: 

1. Regisztráció és feltárási díj befizetése 

2. Feltárás (pszichológiai exploráció) és programba sorolás 

3. A program díjának befizetése után a program teljesítése 

4. I. és II. program esetén vizsga 

5. Sikeres vizsga vagy programteljesítés esetén utánképzési igazolás kiadása. 

Az ügyfél az utánképzés programjának egyéniesített meghatározása céljából feltáró foglalkozáson 

vesz részt. A feltárás három részből áll: 

- Közlekedési ismeretek és vezetéselmélet (teszt), 

- Vezetési próba (gyakorlat), 

- Pszichológiai feltárás (exploráció). 

A feltáró foglalkozás eredményétől függően az utánképzésre kötelezett számára azt a programot 

jelölik ki, amely a feltárt hiányosságok megszüntetésére a legmegfelelőbb. Az utánképzési feltárás 

elvégzése és az utánképzési programra történő kijelölés a fővárosi/megyei közlekedési hatóságok 

feladata. 

Az utánképzés teljesítéséről, ahol vizsgakötelezettség van, ott a vizsga sikeres letételéről a 

közlekedési hatóság igazolást ad ki. 

Nem adható ki az igazolás, aki valamely foglalkozáson nem vett részt, vagy azon járművezetésre 

alkalmatlan állapotban jelent meg. 

Jogosultak köre: 

Utánképzési programra jelentkezők. 

Szükséges iratok:  

A személyazonosság megállapításához szükséges iratok, illetve vezetői engedély bevonásáról szóló 

okmányiroda által kiadott határozat (határozatok), illetve bírósági végzés (végzések). 

Eljárási költségek : 

84/2009.(XII.30.) KHEM rendelet a közúti járművezetők és a közlekedési szakemberek képzésével, 

továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjak alapján. Befizetés 

készpénzzel a házipénztárban. 

Ügyintézés helye 

VMKH Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Közlekedési és Útügyi Osztályán 9700 Szombathely, Wesselényi u. 7.  

Ügyintézési idő: 

139/1991.(X.29.) Korm. rendelet a közúti járművezetők utánképzéséről. 

Egyéb tudnivalók:  

Utánképzéssel kapcsolatos részletes információt ügyfélszolgálatunkon adunk. 

Kapcsolódó jogszabályok:  

- 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 

- 139/1991.(X.29.) Korm. rendelet a közúti járművezetők utánképzéséről 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=9588.331145
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=15883.330173
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- 84/2009. (XII.30.) KHEM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési 

szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával 

összefüggő díjakról 

 

 

Járművezetői tanfolyami vizsgatárgy vizsgakötelezettsége alóli mentesítés 
 

A vizsgakötelezettség alóli mentesítés kezdeményezése, a felmentés alapjául szolgáló – az 

iskolavezető által hitelesített – okirat fénymásolatának a jelentkezési laphoz való csatolásával történik. 

Ugyanígy kell eljárni az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító okirat és a korábban 

szerzett vezetői engedély (járművezetői engedély, járművezetői igazolvány) esetében is. A 

vizsgakötelezettség alóli mentesítést a Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztálya a jelentkezési lapra tett bejegyzéssel 

engedélyezi. 

Jogosultak köre: Járművezetői tanfolyamra jelentkezők. 

Szükséges iratok: 

Kérelem és a felmentés alapjául szolgáló képesítő bizonyítványok, igazolványok eredetben való 

bemutatása. 

Ügyintézés helye 

A képzőszerv ügyfélszolgálatán, illetve a VMKH Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési 

és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztályán 9700 Szombathely, Wesselényi utca 

7. 

Ügyintézési idő: 8 nap 

Egyéb tudnivalók:  

A felmentés alapjául szolgáló okiratok másolatait hitelesíteni kell. 

Kapcsolódó jogszabályok:  

- 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 

- 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek 

képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól 

- 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek 

képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól 

 

 

Kategóriamódosítási kérelmek 
 

A1; A2: A kategória esetén az első gyakorlati vizsgára jelentkezés előtt a kategória módosítható. Ezen 

kategóriáknál a gyakorlati képzés megkezdéséig az ügyfél kérelmére indult eljárásban, 

kategóriamódosítási kérelmet terjeszthet elő. 

Jogosultak köre:  

Járművezetői vizsgára jelentkezők. 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125497.348979
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125497.348979
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125497.348979
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=9588.331145
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139820.317198
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139820.317198
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=93579.349422
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=93579.349422
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Szükséges iratok:  

- Az ügyfél személyi igazolványa,  

- érvényes vezetői engedélye, vagy vizsga igazolás  

- az ügyfél kérelme. 

Eljárási költségek: 

3.000,- Ft illeték, amit a Vas Megyei Kormányhivatal 10047004-00299523-00000000 számú 

számlájára kell az eljárás megkezdése előtt átutalással teljesíteni.  

Ügyintézés helye 

VMKH Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Közlekedési és Útügyi Osztály 9700 Szombathely, Wesselényi utca 7. 

Ügyintézési idő: 8 nap 

Egyéb tudnivalók: A2 kategória 2013. 01.19- től került bevezetésre. 

Kapcsolódó jogszabályok: 

- 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 

- 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek 

képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól 

 

 

Közúti járművezető-képzés szakfelügyelete 
 

A közúti járművezető-képzést, továbbá a vizsgáztatást rendszeresen ellenőrizni kell, és el kell látni 

mindezek szakfelügyeletét. A szakfelügyelet és az ellenőrzés lehet előre bejelentett és soron kívüli. A 

szakfelügyelő és az ellenőrzést végző tapasztalatairól az érintett szakoktatót, a vizsgabiztost, az 

iskolavezetőt, valamint a közlekedési hatóságot tájékoztatja. 

A szakfelügyelő megállapításától függően javaslatot tehet: 

- visszatérő szakfelügyeletre, a képzési vagy a vizsgáztatási tevékenységet érintő tematikus 

szakfelügyelet megtartására; 

- a szakoktató, a vizsgabiztos, az iskolavezető, a képző szerv szankcionálására 

- a képzési engedély felfüggesztésére, részleges vagy teljes visszavonására; 

- a vizsgahelyek és a vizsgapályák minősítésének felülvizsgálatára, illetve minősítésének 

visszavonására. A szakfelügyelő és az ellenőrzést végző haladéktalanul felfüggeszti a 

képzést vagy a vizsgát, 

- ha életet vagy testi épséget fenyegető balesetveszély áll fenn, ha az ellenőrzést, 

szakfelügyeletet az ellenőrzés alá vont gátolja, akadályozza, a képzést 

- ha a feltételek hiánya vagy a körülmények miatt a képzés az előírásoknak és a tantervnek 

megfelelő módon nem tartható meg, a vizsgát, ha a feltételek hiánya, a vizsgakörülmények, 

vagy a vizsgáztatás szabályainak megsértése miatt a vizsgázó teljesítménye objektív módon 

nem értékelhető. Amennyiben a szakoktató ellenőrzése során az ellenőrzést végző szakmai, 

módszertani hiányosságot tapasztal, úgy a szakoktató felé történő jelzés mellett köteles a 

szakfelügyeletet végző közlekedési hatóság részére az előírt módon jelentést tenni. 

Ügyfelek köre: Képzőszervek, iskolavezetők, szakoktatók. 

Szükséges iratok: Szakmai dokumentációk.  

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=9588.331145
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=93579.349422
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=93579.349422
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Eljáró hatóság: 

Ügyfél általi bejelentést VMKH Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztályán. 9700 Szombathely, Wesselényi utca 7. 

Ügyintézési idő: Ellenőrzés során, illetve eljárás esetén 60 nap. 

Kapcsolódó jogszabályok: 

- 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 

- 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek 

képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól 

- 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek 

képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól 

 

 

Szóbeli vagy tolmács közreműködésével történő vizsga 
 

Az elméleti vizsga írásbeli, szóbeli, vagy számítógépes elméleti vizsga lehet. Az egyes vizsgatárgyak 

típusát a vonatkozó jogszabályok alapján a közlekedési hatóság határozza meg. A közlekedési 

hatóságtól kapott engedély alapján az írásbeli, vagy a számítógépes elméleti vizsga helyett: 

- a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszélő, értő (a továbbiakban: magyar nyelvet nem 

beszélő) külföldi állampolgár, amennyiben nem áll rendelkezésre vizsgaanyag a vizsgázó 

állampolgársága szerinti hivatalos nyelven, tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet, 

- az egészségi állapotából következően – a tanulási képességet vizsgáló szakértői és 

rehabilitációs bizottság által kiállított szakértői szakvéleménnyel igazoltan – szövegértési vagy 

szövegolvasási nehézséggel küzdő személy szóban is vizsgázhat. 

Az elméleti vizsgán a vizsgahelyiségben csak a vizsgázók, a vizsgabiztosok, a vizsgarendező, a 

vizsgáztatást ellenőrző személyek, a vizsgabiztos jelöltek és szükség esetén a tolmács 

tartózkodhatnak. A tolmács közreműködésével történő vizsgára a tolmácsot a közlekedési hatóság az 

Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Irodától rendeli ki. Ha az Országos Fordító- és 

Fordításhitelesítő Iroda a tolmácsolást nem tudja biztosítani, akkor annak ellátására a szükséges 

nyelvben jártas más alkalmas személyt kell kirendelni. 

Jogosultak köre: Hatóság adott ügyben érintett ügyfelei 

Szükséges iratok: Ügyfél által beadott kérelem. 

Eljárási költségek:  

84/2009.(XII.30.) KHEM rendelet alapján. Befizetés készpénzzel a házipénztárban.  

Tolmács díját az ügyfél köteles megtéríteni. 

Eljáró hatóság 

VMKH Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Közlekedési és Útügyi Osztályán 9700 Szombathely, Wesselényi utca 7. 

Ügyintézési idő: 8 nap 

Egyéb tudnivalók: 

A szóban vagy tolmács közreműködésével tehető vizsgákkal kapcsolatban bővebb felvilágosítást a 

képzőszerv ad. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=9588.331145
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139820.317198
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139820.317198
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=93579.349422
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=93579.349422
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Kapcsolódó jogszabályok: 

- 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 

- 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek 

képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól 

- 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek 

képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól 

 

 

Tanuló áthelyezési kérelmek 
 

A tanuló kérelmére, a képzőszerv iskolavezetője képzési igazolást állít ki, amely segítségével a tanuló 

más képzőszervnél folytathatja tanulmányait. Az iskolavezető feladata és felelőssége biztosítani, hogy 

a tanuló a hatályos jogszabályoknak és előírásoknak megfelelő képzésben vegyen részt, a képző 

szerv tevékenysége a hatályos jogszabályoknak és előírásoknak, valamint dokumentációs 

követelményeknek megfeleljen,a képzőszerv a képzési tevékenységre előírt dokumentumokat a 

székhelyén 5 évig megőrizze, továbbá hogy, ezen dokumentumokat az erre irányuló, a hatósági 

ellenőrzés során a képző szerv ügyfélfogadási idejében bemutassa a helyszínen. A képzés és a 

vizsgáztatás során a tevékenység végzéséhez a közlekedési hatóság által előírt dokumentumokat (az 

ún. „Bizonylati album"-ban szereplő nyomtatványokat) kell alkalmazni. A Képzési Igazolást a 

képzőszervnek kell kiállítani az annak megkérését követő 3 napon belül 3 példányban. Az elbocsátó 

képző szerv által kitöltött igazolás egy példánya az elbocsátó képző szervnél marad, a másik két 

példányt a tanuló részére kell átadni. 

Nyomtatványok: Igazolás tanuló áthelyezéshez letölthető innen. 

Eljáró hatóság 

VMKH Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Közlekedési és Útügyi Osztályán 9700 Szombathely, Wesselényi utca 7. 

Ügyintézési idő: 8 nap. 

Egyéb tudnivalók: 

A tanuló áthelyezéssel kapcsolatban bővebb felvilágosítást a képzőszerv ad. 

Kapcsolódó jogszabályok: 

- 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 

- 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek 

képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól 

- 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek 

képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól 

 

  

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=9588.331145
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139820.317198
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139820.317198
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=93579.349422
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http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=9588.331145
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http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139820.317198
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=93579.349422
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=93579.349422
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Útügyi szakterület 
 

 

Elhelyezési tilalom alá eső jel, jelzés, reklámtábla, reklámhordozó, reklámcélú 
berendezés vagy egyéb tárgy eltávolítására kötelezés - Szombathelyi járás 
illetékességi területén 
 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben, illetve a törvény végrehajtására kiadott 

rendeletben foglaltak szerint, amikor a közútkezelői eljárás nem vezet eredményre, akkor a hatóság 

folytatja le az eljárást, és végrehajtható döntéssel kötelezi az érintett ügyfelet a tiltott helyen lévő 

reklámtábla eltávolítására. Ezen eljárás a közútkezelő kezdeményezésére, az általa átadott iratanyag 

alapján indul meg, de a hatósági döntést a helyszíni szemlén tapasztaltak is befolyásolják, 

befolyásolhatják. Az eljárás során – a közlekedésbiztonság érdekében – az érintett ingatlan 

tulajdonosa is kötelezhető a létesítmény eltávolítására, és megbírságolható nem teljesítés esetén. 

Érintettek köre: 

Az érintett útkezelő, valamint annak az ingatlannak – az ingatlan-nyilvántartás szerinti – tulajdonosa, 

amelynek területén a tilalmat megszegték. 

Szükséges iratok: 

- Az útkezelő által benyújtott kérelem indoklással 

- felmérési dokumentáció 

- a reklám célú berendezés helye szerinti ingatlan tulajdonosának neve, címe, az ingatlan 

helyrajzi száma 

- tájékoztatás a jogsértés megszüntetéséhez szükséges intézkedések megtételéről, a jogsértés 

megszüntetésére vonatkozó felszólítás másolata, a kézbesítés igazolása; amennyiben 

kiadásra került, akkor a reklám célú berendezés kihelyezéséhez kiadott közútkezelői 

hozzájárulás másolata 

- egyéb kapcsolódó iratok 

- az útkezelő által esetlegesen készített fénykép az eredeti és a jogszabálysértő állapotról. 

Eljárási költségek: 

Az útépítési eljárások költségeit az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII.12.) KHVM 

rendelet 1. sz. melléklete 35. pontja. 

Eljáró hatóság 

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály 9700 Szombathely, Wesselényi u. 7. 

Ügyintézési idő: 60 nap 

Kapcsolódó jogszabályok: 

- 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről és a végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT 

rendelet 

- 224/2011. (X. 21.) Korm. rendelet a reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklám célú 

berendezések közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=9588.331145
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140008.316693
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140008.316693
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Építési engedély érvényességi idejének meghosszabbítása, átruházása 
 

A kiadott útépítési engedély érvényességi idejének meghosszabbítása, illetve az érvényben lévő 

engedély átruházása az utak megszüntetésének és elbontásának engedélyezése az utak építésének, 

forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) 

Kormányrendelet alapján történik. Az útépítési engedélyek érvényességi ideje három év, de a hatóság 

a közlekedés biztonsága, a környezetvédelmi engedély, vagy a szakhatóságok előírása alapján egy 

év és három év közötti érvényességi időt is megállapíthat. Az érvényes engedély kétszer, 2-2 év 

időtartammal hosszabbítható meg, amennyiben a hatályos jogszabályok vagy körülmények nem 

változtak meg, vagy a változások az engedély idő meghosszabbítását érdemben nem befolyásolják. 

Az érvényességi idő meghosszabbításához szükséges a tervező korszerűségi nyilatkozata, érvényes 

közút- és közműkezelői, tömegközlekedési szolgáltatói, vasút-üzemeltetői (érintettség esetén) 

hozzájárulások, újonnan beszerzett szakhatósági hozzájárulások, illetve az eljárási díj kiegyenlítése. 

Az érvényes engedélyt az építtető jogutódja is felhasználhatja, azonban a jogutódlás megfelelő 

igazolása mellett az engedély átruházását kell kérnie a hatóságtól, amely a kérelemről határozattal 

dönt. 

Érintettek köre: 

Érintettek mindazok a szakhatóságok, közműkezelők, ingatlantulajdonosok, akik az építési 

engedélyezési eljárásban érintettek voltak, vagyis az útkezelő, a közműkezelők, valamint azon 

ingatlantulajdonosok, akinek az ingatlanát az építés terület-igénybevétellel érinti, vagy az ingatlana az 

építés területével közvetlenül határos, vagy a kapubejárója az úthoz csatlakozik.  

Érintett ingatlantulajdonosnak kell tekinteni az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyonkezelőt, a 

haszonélvezőt és a használati jog jogosultját is. 

Szükséges iratok: 

- Az érvényesség idejének meghosszabbításához benyújtandók mindazok az iratok, amik az 

építési engedélyezéshez szükségesek voltak, jelen állapotnak megfelelő aktualizált formában.  

- Utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 

93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete 2/1. pontjában felsorolt dokumentumok. 

- Átruházás esetén benyújtandó a jogutódlást igazoló dokumentum. 

Nyomtatványok elérhetősége:  

Az engedélyezési eljárásokhoz előre elkészített nyomtatvány nem áll rendelkezésre, a kérelmet a 

93/2012. (V. 10.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően kell benyújtani. 

Eljárási költségek: 

Az útépítési eljárások költségeit az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII.12.) KHVM 

rendelet 1. sz. melléklete 43. pontja tartalmazza. (építési engedély érvényességi idejének 

meghosszabbítása esetén fizetendő díj az engedélyezési díj 50%-a, átruházása esetén az 

engedélyezési díj 10%-a.) 

Eljáró hatóság: 

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály 9700 Szombathely, Wesselényi u. 7.  

Ügyintézési idő: 55 nap 
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Kapcsolódó jogszabályok:  

- 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és 

megszüntetésének engedélyezéséről 

 

 

Épületek építési engedélyezési eljárásában szakhatósági részvétel 
 

Eljáró hatóság az illetékes jegyző, mely magasépítési eljárásban a Vas Megyei Kormányhivatal 

Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési és 

Útügyi Osztálya szakhatóságként vesz részt útügyi terület véleményezése végett. Az eljárás 

elektronikus felületen bonyolódik mind előzetes szakhatósági eljárás, mind az építéshatóság által 

történő megkeresés esetében. Az útügyi hatóság részvétele az eljárásban szükséges, ha  

- a közút és közforgalom elől el nem zárt magánút területén, az alatt vagy felett, a közutak 

külterületi szakaszán a közút tengelyétől számított 50 méteren, autópálya, autóút, valamint 

kijelölt főútvonal esetén 100 méteren belüli építmény, valamint 

- belterületen ipari, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, vagy egyéb szolgáltatási célú építmény 

építése, bővítése esetén, ha – az építményhez kapcsolódó közúti forgalom út, vagy az 

építmény építéséhez szükséges, közforgalom elöl elzárt parkoló építését teszi szükségessé – 

az építtető a közútkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásában előírt 

feltételeket sérelmesnek tartja. 

Annak elbírálása, hogy az építmény, vagy ahhoz kapcsolódóan a közút területének nem közlekedési 

célú igénybevétele a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a 

közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása 

alapján engedélyezhető-e a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett. 

Érintettek köre: 

A kérelmet benyújtó ügyfél, eljáró hatóság, esetlegesen a tervező. 

Szükséges iratok:  

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi 

hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Kormányrendeletben felsorolt dokumentumok (az 

építész-műszaki dokumentáció, útkezelői nyilatkozat és az 5. mellékletben meghatározott 

dokumentáció ÉTDR-ben történő megtekintésének, elérésének és véleményezésének a lehetősége). 

Eljáró hatóság: 

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály 9700 Szombathely, Wesselényi u. 7. 

Ügyintézési idő: 15 nap 

Kapcsolódó jogszabályok:  

- 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról /12. § (4) bekezdés/ 

- 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 

- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

- 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján 

eljáró szakhatóságok kijelöléséről 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=148598.350245
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=148598.350245
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=155637.353701
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=155637.353701
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=9588.331145
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170.338647
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=206388.352788
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=206388.352788
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Épületek építési engedélyezési eljárásában szakkérdés vizsgálata 
 

Eljáró hatóság az illetékes járási hivatal építési hatósága, mely magasépítési eljárásában a Vas 

Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztálya szakkérdés vizsgálatot végző társhatóságként vesz rész 

útügyi terület véleményezése végett. Az eljárás elektronikus felületen bonyolódik. 

Az útügyi hatóság részvétele az eljárásban szükséges, ha 

- a közút és közforgalom elől el nem zárt magánút területén, az alatt vagy felett, a közutak 

külterületi szakaszán a közút tengelyétől számított 50 méteren, autópálya, autóút, valamint 

kijelölt főútvonal esetén 100 méteren belüli építmény, valamint 

- belterületen ipari, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, vagy egyéb szolgáltatási célú építmény 

építése, bővítése esetén, ha - az építményhez kapcsolódó közúti forgalom út, vagy az 

építmény építéséhez szükséges, közforgalom elöl elzárt parkoló építését teszi szükségessé, - 

az építtető a közútkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásában előírt 

feltételeket sérelmesnek tartja. 

Annak elbírálása, hogy az építmény, vagy ahhoz kapcsolódóan a közút területének nem közlekedési 

célú igénybevétele a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a 

közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása 

alapján engedélyezhető-e a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett. 

Érintettek köre: 

A kérelmet benyújtó ügyfél, eljáró hatóság, esetlegesen a tervező. 

Szükséges iratok: 

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi 

hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Kormányrendeletben felsorolt dokumentumok (az 

építész-műszaki dokumentáció, útkezelői nyilatkozat és az 5. mellékletben meghatározott 

dokumentáció ÉTDR-ben történő megtekintésének, elérésének és véleményezésének a lehetősége). 

Eljáró hatóság: 

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály 9700 Szombathely, Wesselényi u. 7. 

Ügyintézési idő: 8 nap.  

Kapcsolódó jogszabályok:  

- 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról /11/A §. (1)-(2K) bekezdés, 5. 

és 6. számú melléklet/ 

- 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 

 

 

 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=155637.353701
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=155637.353701
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=9588.331145
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Forgalomszabályozás vasúti átjáróban (biztosítási mód megváltoztatása) 
 

Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984 (XII.21.) KM 

rendelet 3.§-a alapján a közlekedési hatóság engedélye szükséges vasúti átjáró létesítéséhez, 

áthelyezéséhez és megszűntetéséhez, biztosítási mód meghatározásához, megváltoztatásához. A 

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztálya a fenti esetek közül a meglévő vasúti átjáró biztosítási 

módját, illetve az ideiglenesen létesítendő vasúti átjáró létesítésében áthelyezésében és 

megszűntetésében, biztosítási mód meghatározásában ad ki engedélyt. 

Érintettek köre: 

A kérelmet benyújtó ügyfél, tervrajzból kiolvasható érintettségi kör, és a tervező. 

Szükséges iratok: 

A 20/1984 (XII.21.) KM rendeletben felsoroltak, és az adott eljárásban a helyszín ismeretét követően a 

szakszerű döntés meghozatalához szükség es dokumentumok. 

Eljárási költségek: 

Az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendeletben foglaltak szerint. 

Eljáró hatóság: 

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály 9700 Szombathely, Wesselényi u. 7. 

Ügyintézési idő: 60 nap.  

Kapcsolódó jogszabályok:  

- 20/1984 (XII.21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések 

elhelyezéséről 

- 26/1997 (XII. 12.) KHVM rendelet az útügyi hatósági eljárások díjairól 

 

 

Gyalogos átkelőhely engedélyezése és forgalomba helyezése, valamint 
megszüntetése 
 

Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984 (XII.21.) KM 

rendelet 3.§-a alapján a közlekedési hatóság engedélye szükséges. Gyalogos átkelőhely 

kialakításához és forgalomba helyezéséhez, valamint megszűntetéséhez. 

Érintettek köre: 

A kérelmet benyújtó ügyfél, tervrajzból kiolvasható érintettségi kör, és a tervező. 

Szükséges iratok: 

A 20/1984 (XII.21.) KM rendeletben felsoroltak, és az adott eljárásban a helyszín ismeretét követően a 

szakszerű döntés meghozatalához szükség es dokumentumok. 

Eljárási költségek: 

Az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendeletben foglaltak szerint. 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=6785.333813
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=6785.333813
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29594.345023
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Eljáró hatóság 

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály 9700 Szombathely, Wesselényi u. 7. 

Ügyintézési idő: 60 nap.  

Kapcsolódó jogszabályok: 

Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984 (XII.21.) KM 

rendelet;  

- 20/1984 (XII.21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések 

elhelyezéséről 

- 26/1997 (XII. 12.) KHVM rendelet az útügyi hatósági eljárások díjairól 

 

 

Gyalogos vasúti átjáró engedélyezése, megszüntetése és áthelyezése, valamint 
biztosítási módjának meghatározása  
 

Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984 (XII.21.) KM 

rendelet 3.§-a alapján a közlekedési hatóság engedélye szükséges gyalogos vasúti átjáró építéséhez, 

megszűntetéséhez és áthelyezéséhez és biztosítási módjának meghatározásához. 

Érintettek köre:  

A kérelmet benyújtó ügyfél, tervrajzból kiolvasható érintettségi kör, és a tervező. 

Szükséges iratok:  

A 20/1984 (XII.21.) KM rendeletben felsoroltak, és az adott eljárásban a helyszín ismeretét követően a 

szakszerű döntés meghozatalához szükség es dokumentumok. 

Eljárási költségek: 

Az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendeletben foglaltak szerint. 

Eljáró hatóság: 

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály 9700 Szombathely, Wesselényi u. 7. 

Ügyintézési idő: 60 nap.  

Kapcsolódó jogszabályok:  

- 20/1984 (XII.21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések 

elhelyezéséről 

- 26/1997 (XII. 12.) KHVM rendelet az útügyi hatósági eljárások díjairól 

 

 

A 2 és 30 méter közötti hidak építésének és forgalomba helyezésének engedélyezése, 
kiviteli terv jóváhagyása 
 

Az út műtárgyai közül engedélyköteles a híd, az alagút, a támfal és a bélésfal létesítése. 

A hidak és alagutak építési engedélyezési eljárása 4-30 m szabadnyílás között két lépcsős: 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=6785.333813
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=6785.333813
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29594.345023
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=6785.333813
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=6785.333813
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29594.345023
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Első lépcsőben – az útépítéssel együttes engedélyezés során, vagy önálló eljárásban – a híd, alagút 

vázlattervének (engedélyezési tervének) engedélyezése és a műszaki paraméterek jóváhagyása 

történik meg, második lépcsőben a 4-30 m szabadnyílás közötti hidak, alagutak kiviteli tervének 

jóváhagyására kerül sor (a kiviteli tervnek az engedélyezési terv előírt tartalmán túl tartalmaznia kell 

mindazon paramétereket, amelyek a műtárgy megvalósításához szükségesek). 2-4 m közötti 

szabadnyílású hidak, alagutak engedélyezése, valamint a támfalak és bélésfalak engedélyezése egy 

lépcsőben történik. Az engedélyezési eljárás lefolytatása az utak építésének, forgalomba 

helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló rendelet alapján történik. 

Az eljárások gyors és eredményes lefolytatásához szükséges, hogy az engedélyezési dokumentáció a 

jogszabályban, és a szakterületi műszaki előírásokban előírt tartalommal kerüljön benyújtásra. Az 

eljárási díjat a kérelem benyújtásával egyidejűleg illetőleg a kérelem benyújtását követően az eljáró 

hatóság számlázása alapján kell befizetni. 

Az engedélyezési eljárás lefolytatásához 3 példány tervdokumentációt kell becsatolni, további 1 

digitális példányt pedig a szakhatóságok megkereséséhez. Az engedélyezési eljárásokban 

közreműködő szakhatóságok körét jogszabály állapítja meg. A szakhatóságok állásfoglalását az eljáró 

hatóság szerzi be. A szakhatóságok a szakterületükre vonatkozó előírások teljesülését vizsgálják, 

szükség esetén az ügyfelet hiánypótlásra is felszólíthatják. Egyes szakhatóságok közreműködésükért 

eljárási díjra jogosultak, amelyet hiánypótlási eljárásban kell rendezni. Az érintett közműkezelők, 

közútkezelők, a közösségi közlekedési szolgáltató, a vízfolyás-kezelő, és a vasút üzemeltető 

hozzájárulását a kérelemhez kell csatolni a megfelelő számú tervdokumentáció, valamint az 

eljárásban érintettek név- és címjegyzékével együtt.  

A tervdokumentációt csak a tervezői névjegyzékbe felvett, és megfelelő jogosultsággal rendelkező 

tervező készítheti el. A tervdokumentáció tartalmi követelményeit az eljárási jogszabály melléklete 

rögzíti. Az engedélyező hatóság rendelkezésére álló ügyintézési határidő – a hiánypótlásokra és a 

szakhatósági állásfoglalások beszerzésére fordított időt nem számítva – 45 nap, amely nem 

hosszabbítható. A hatósági eljárás befejeztével az építtető a jogerőre emelkedésről szóló értesítéssel 

együtt kapja meg a jóváhagyott tervdokumentációkat. 

Érintettek köre: 

Érintett ingatlantulajdonos az, akinek az ingatlanát az építés terület-igénybevétellel érinti, vagy az 

ingatlana az építés területével közvetlenül határos. Érintett ingatlantulajdonosnak kell tekinteni az 

ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyonkezelőt, a haszonélvezőt és a használati jog jogosultját is. 

Szükséges iratok: 

Az engedélyezési eljárásokhoz előre elkészített nyomtatvány nem áll rendelkezésre, a kérelmet a 

93/2012. (V. 10.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően kell benyújtani. 

Eljárási költségek: 

A hídépítési eljárások költségeit az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII.12.) KHVM 

rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 

Eljáró hatóság 

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály 9700 Szombathely, Wesselényi u. 7. 

Ügyintézési idő: 55 nap 

Egyéb tudnivalók: 

Négy méter szabad nyílást meghaladó híd építése csak határozattal jóváhagyott kivitelezési 

tervdokumentáció alapján kezdhető meg. 
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Kapcsolódó jogszabályok:  

- 93/2012. (V.10.) Korm. rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és 

megszüntetésének engedélyezéséről 

- 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 

- 26/1997 (XII. 12.) KHVM rendelet az útügyi hatósági eljárások díjairól 

 

 

Jogerős építési engedélyben foglaltaktól, tervektől való eltérés engedélyezése 
 

A jogerős útépítési engedélyben foglaltaktól, illetve az engedélyezési tervektől való eltérés 

engedélyezése, az utak megszüntetésének és elbontásának engedélyezése az utak építésének, 

forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V.10.) 

Kormányrendelet alapján történik. Nem minősül az építési engedélyben foglaltaktól eltérő 

megoldásnak, ha az eltérés a kötelezően alkalmazandó szabványok és műszaki előírások tűrési 

határértékét nem haladja meg. 

Az eltérés iránti kérelemhez csatolni kell az útépítései engedélyezéshez szükséges iratokon túl a 

módosítással érintett tervrészleteket, és a hatóság újra megkeresi az érintett szakhatóságokat 

nyilatkozatuk megadása érdekében. 

Érintettek köre: 

Érintettek mindazok a szakhatóságok, közműkezelők, ingatlantulajdonosok, akik az építési 

engedélyezési eljárás során érintettek voltak, vagyis az útkezelő, a közműkezelők, valamint azon 

ingatlantulajdonosok, akinek az ingatlanát az útépítés terület-igénybevétellel érinti, vagy az ingatlana 

az építés területével közvetlenül határos, vagy a kapubejárója az úthoz csatlakozik.  

Érintett ingatlantulajdonosnak kell tekinteni az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyonkezelőt, a 

haszonélvezőt és a használati jog jogosultját is. 

Szükséges iratok: 

Az engedélyezési tervektől való eltérés engedélyezése iránti kérelemhez csatolni kell a 93/2012. 

(V.10.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdésében foglaltakat. Mindenképpen szükséges módosított 

műszaki leírás és fedvényterv, valamint – amennyiben szükséges – a közműkezelőkkel lefolytatott 

ismételt egyeztetés. 

Nyomtatványok elérhetősége:  

Az engedélyezési eljárásokhoz előre elkészített nyomtatvány nem áll rendelkezésre, a kérelmet a 

93/2012. (V.10.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően kell benyújtani. 

Eljárási költségek: 

Az útépítési eljárás költségeit az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII.12.) KHVM 

rendelet 1. sz. melléklete 20. pontja tartalmazza. 

Eljáró hatóság: 

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály 9700 Szombathely, Wesselényi u. 7. 

Ügyintézési idő: 55 nap.  

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=148598.350245
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=148598.350245
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=9588.331145
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29594.345023
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Kapcsolódó jogszabályok:  

- 93/2012. (V.10.) Korm. rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és 

megszüntetésének engedélyezéséről 

- 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 

- 26/1997 (XII. 12.) KHVM rendelet az útügyi hatósági eljárások díjairól 

 

 

Közforgalom elől elzárt magánút közforgalom számára való megnyitásának, vagy a 
közforgalom elől el nem zárt magánút közforgalom előli elzárásának engedélyezése 
 

A közúti közlekedésről szóló törvény, illetve a törvény végrehajtásáról szóló rendelet ruházza fel 

hatáskörrel a közlekedési hatóságot. A magánút megnyitását, illetve elzárását a magánút kezelője 

(tulajdonosa) kérheti. Az elzárásra vonatkozó eljárás során a hatóság többek között azt vizsgálja, hogy 

nem keletkezik-e olyan ingatlan, amely az elzárásból kifolyólag megközelíthetetlenné válik. A 

megnyitási eljárásban a legfontosabb szempont, hogy a közforgalom számára megnyitott magánút 

kialakítása közlekedésbiztonsági szempontból megfelelő-e. 

Érintettek köre: 

A megnyitni, vagy elzárni kívánt útszakasszal szomszédos ingatlanok tulajdonosai, valamint a 

kérelmező. 

Szükséges iratok:  

Magánút közforgalom számára történő megnyitásakor a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 32. 

§ (3) bekezdés és a végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet 23/A. §-a szerinti 

dokumentumok.  

Az eljárás során kell megállapítani, hogy az út a jogszabályi előírásoknak és a biztonságos közúti 

közlekedés követelményeinek megfelel-e, ezért be kell nyújtani az útról készült tervdokumentációt 

megközelítőleg engedélyes terv szinten.  

Közforgalom elől történő elzáráskor nem írja elő jogszabály a becsatolandó dokumentumokat, 

azonban itt vizsgálni kell, hogy a bárki által igénybe vehető utak nem lehetnek közforgalom elől 

elzártak, tehát ezt dokumentáltan kell igazolni. 

Eljárási költségek: 

Az útépítési eljárások költségeit az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII.12.) KHVM 

rendelet 1. sz. melléklete 37. pontja. 

Eljáró hatóság 

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály 9700 Szombathely, Wesselényi u. 7. 

Ügyintézési idő: 60 nap.  

Egyéb tudnivalók: 

Magánutat a közforgalom számára megnyitni csak abban az esetben szabad, ha az út a jogszabályi 

előírásoknak és a biztonságos közúti közlekedés követelményeinek megfelel. Magánút közforgalom 

számára történő megnyitását, illetőleg a közforgalom elől történő elzárását engedélyező határozatban 

a közlekedési hatóság feltételeket állapíthat meg. A magánút közforgalom számára való 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=148598.350245
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=148598.350245
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=9588.331145
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29594.345023
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megnyitásának, illetve elzárásának tényét az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni. A bejegyzést a 

tulajdonosnak (kezelőnek) kell kezdeményeznie. 

Kapcsolódó jogszabályok:  

- 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről és a végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT 

rendelet 

- 26/1997 (XII. 12.) KHVM rendelet az útügyi hatósági eljárások díjairól 

 

 

Közúti forgalom biztonságát, zavartalanságát sértők vagy veszélyeztetők kötelezése 
az eredeti állapot helyreállítására 
 

A közlekedési hatóság a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. 

(IV. 21.) MT rendelete alapján folytatja tovább a közútkezelő által megkezdett ügyintézést, és az 

útkezelő kérelmére kötelezi az érintett ügyfelet a közúti forgalom biztonságát zavaró tényező 

megszüntetésére. Ezen eljárások a közútkezelő kezdeményezésére, az általa átadott iratanyag 

alapján indulnak meg, de a hatósági döntést a helyszíni szemlén tapasztaltak is befolyásolják. 

Érintettek köre: 

Az érintett útkezelő, valamint annak az ingatlannak – az ingatlan-nyilvántartás szerinti – tulajdonosa, 

amelynek területén a tilalmat megszegték.  

Szükséges iratok: 

Az útkezelő kérelme, esetlegesen fényképes dokumentáció az eredeti és a jelenlegi állapotról. 

Eljárási költségek: 

Az útépítési eljárások költségeit az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII.12.) KHVM 

rendelet 1. sz. melléklete 35. pontja. 

Eljáró hatóság: 

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály 9700 Szombathely, Wesselényi u. 7. 

Ügyintézési idő: 60 nap 

Kapcsolódó jogszabályok:  

- 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről és a végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT 

rendelet 

- 26/1997 (XII. 12.) KHVM rendelet az útügyi hatósági eljárások díjairól 

 

 

Közút területének nem közlekedési célú igénybevételének engedélyezése, illetőleg az 
igénybevétel feltételeinek a módosítása (Szombathelyi járás illetékességi területén a 
járdák, gyalogutak és azok műtárgyai is ide tartoznak) 
 

A közúti közlekedésről szóló törvény szerint az út kezelőjének hozzájárulása szükséges a közút 

felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény elhelyezéséhez, területének egyéb nem 

közlekedési célú elfoglalásához. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=9588.331145
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29594.345023
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=9588.331145
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29594.345023
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A közúti közlekedésről szóló törvény alapján dönt (az igénybevételt engedélyezheti, illetve a 

feltételeket módosíthatja) a közlekedési hatóság az igénybevételt kérő megkeresésére, ha az útkezelő 

megtagadta a hozzájárulást, illetve olyan feltételeket állapított meg, amely nem megfelelő a kérelmet 

benyújtónak. 

Érintettek köre:  

Az útkezelő és az igénybevételt kérő. 

Szükséges iratok: 

A közút területének nem közlekedési célú igénybevételének engedélyezéséhez az útkezelő felé be 

kell nyújtani  

- a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.3.) KHVM rendelet 3. számú melléklet szerinti 

kérelmet, valamint  

- 3 példányban az igénybevételt feltüntető tervet (helyszínrajzot, vázlatot, műszaki leírást),  

- a közút érintett szakaszának hossz-, illetve keresztszelvényét, feltüntetve azokon a 

vízelvezetés megoldását,  

- az igénybevétel miatt szükséges forgalomszabályozás (korlátozás, forgalomterelés) tervét.  

Amikor az igénybevételt kérő a hozzájárulás megtagadása miatt vagy a megállapított feltételekkel 

szemben a közlekedési hatósághoz fordul, be kell nyújtani  

- az eredeti kérelmet és  

- az útkezelő erre adott nyilatkozatát, valamint  

- indoklást, hogy mi miatt kéri megváltoztatni az útkezelő állásfoglalását. 

Nyomtatványok elérhetősége:  

A közút területének nem közlekedési célú igénybevételének engedélyezéséhez az útkezelő felé be 

kell nyújtani a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.3.) KHVM rendelet 3. számú melléklet szerinti 

kérelem.  

Amikor az igénybevételt kérő a hozzájárulás megtagadása vagy a megállapított feltételekkel szemben 

a közlekedési hatósághoz fordul, előre elkészített nyomtatvány nem áll rendelkezésre. 

Eljárási költségek: 

Az útépítési eljárások költségeit az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII.12.) KHVM 

rendelet 1. sz. melléklete 31. pontja. 

Eljáró hatóság: 

A közút területének nem közlekedési célú igénybevételének engedélyezését  

- országos közutak esetén a Magyar Közút Nonprofit Zrt. (9700 Szombathely, Március 15 tér 2.) 

végzi,  

- helyi közutak esetében az út helye szerinti önkormányzat.  

A hozzájárulás megtagadása vagy megállapított feltételeinek megváltoztatása iránti kérelem 

ügyintézési lehetősége:  

- Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály 9700 Szombathely, Wesselényi u. 

7. 

Ügyintézési idő:60 nap 
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Kapcsolódó jogszabályok:  

- 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről és a végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT 

rendelet 

- 26/1997 (XII. 12.) KHVM rendelet az útügyi hatósági eljárások díjairól 

- 19/1994. (V.3.) KHVM rendelet a közutak igazgatásáról 

 

 

Országos közút helyi közúttá, helyi közút országos közúttá vagy magánúttá, magánút 
helyi közúttá való nyilvánítása 
 

A közúti közlekedésről szóló törvény alapján, ha az adott út jelentősége, forgalmi terhelése, a 

forgalom összetétele megváltozik, a vagyonkezelő, illetve az útkezelő kérelmére – a 

településrendezési tervekkel való összhangban – a közlekedési hatóság határozattal átminősítheti az 

utat. Ezt követően az utak tulajdonosai a tulajdonjog egymás javára történő átadásáról olyan 

megállapodást kötnek, amely alkalmas az ingatlan-nyilvántartáson való átvezetésre. Az átadás 

országos és helyi utak esetén térítésmentesen történik. 

Érintettek köre: 

Az érintettek köre az átminősíteni kívánt útszakasszal szomszédos ingatlanok tulajdonosai, valamint a 

kérelmező. 

Szükséges iratok: 

Az eljárás megindítására irányuló kérelmet indokolni kell.  

A kérelemhez mellékelni kell  

- a forgalmi adatokat, azok változását (pl. a forgalom nagysága, a forgalom összetétele),  

- az útnyilvántartási adatokat (pl. az út száma, jele, km szelvénye, neve, helyrajzi száma, 

hossza, közigazgatási hovatartozása, kategóriába sorolása),  

- az út területét képező földrészlet ingatlan-nyilvántartási tulajdoni lapjának hiteles másolatát, és 

térképmásolatát.  

- Az átadó és az átvevő útkezelő előzetes megállapodását az átadás feltételeiről, az átmeneti 

intézkedésekről és az átadás-átvétellel kapcsolatos jogokról, kötelezettségekről,  

- az átadni kívánt út vagy útszakasz főbb műszaki és minőségi adatait. 

Eljárási költségek: 

Az útépítési eljárások költségeit az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII.12.) KHVM 

rendelet 1. sz. melléklete 36. pontja. 

Eljáró hatóság: 

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály 9700 Szombathely, Wesselényi u. 7. 

Ügyintézési idő: 60 nap 

Egyéb tudnivalók: 

Az utak tulajdonosai ezt követően az utak tulajdonjogának egymás javára – helyi és országos közutak 

esetén térítés nélkül – történő átadásáról a változások ingatlan-nyilvántartáson való átvezetésére 

alkalmas megállapodást kötnek. 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=9588.331145
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29594.345023
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=21054.333817
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Kapcsolódó jogszabályok:  

- 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről és a végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT 

rendelet 

- 26/1997 (XII. 12.) KHVM rendelet az útügyi hatósági eljárások díjairól 

 

 

Nyomvonal jellegű elektronikus hírközlési célt szolgáló építmények engedélyezése 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, 

valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról szóló 362/2008. 

(XII.31.) Korm. rendelet alapján szakhatósági közreműködés a közút területén, az alatt vagy felett, a 

közutak külterületi szakaszán a közút tengelyétől számított 50 méteren, autópálya, autóút, valamint 

kijelölt főútvonal esetén 100 méteren belül tervezett elektronikus hírközlési célt szolgáló építmény 

építése, bővítése, használatba vétele esetén, ha az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a 

hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja. Más hatóságok engedélyezési eljárásában a 

közlekedési érdekeket a közlekedési hatóság szakhatósági eljárás során érvényesíti. A közlekedési 

hatóság bevonását, annak feltételeit az eljáró hatóság sajátos jogszabályai állapítják meg, a 

közlekedési hatóság alapvetően az útkezelő által előírtak jogszerűségét, illetve közlekedésbiztonságra 

vonatkozó hatását vizsgálja. 

Érintettek köre: 

Az útkezelő és az igénybevételt kérő. 

Szükséges iratok: 

A közút területének nem közlekedési célú igénybevételének engedélyezéséhez az útkezelő felé be 

kell nyújtani  

- a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.3.) KHVM rendelet 3. számú melléklet szerinti 

kérelmet, valamint  

- 3 példányban az igénybevételt feltüntető tervet (helyszínrajzot, vázlatot, műszaki leírást),  

- a közút érintett szakaszának hossz-, illetve keresztszelvényét, feltüntetve azokon a 

vízelvezetés megoldását,  

- az igénybevétel miatt szükséges forgalomszabályozás (korlátozás, forgalomterelés) tervét. 

Amikor az igénybevételt kérő a hozzájárulás megtagadása miatt vagy a megállapított feltételekkel 

szemben a közlekedési hatósághoz fordul, be kell nyújtani  

- az eredeti kérelmet és  

- az útkezelő erre adott nyilatkozatát, valamint  

- indoklást, hogy mi miatt kéri megváltoztatni az útkezelő állásfoglalását. 

Nyomtatványok elérhetősége:  

A közút területének nem közlekedési célú igénybevételének engedélyezéséhez az útkezelő felé be 

kell nyújtani a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.3.) KHVM rendelet 3. számú melléklet szerinti 

kérelem.  

Amikor az igénybevételt kérő a hozzájárulás megtagadása vagy a megállapított feltételekkel szemben 

a közlekedési hatósághoz fordul, előre elkészített nyomtatvány nem áll rendelkezésre. 

 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=9588.331145
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29594.345023


60 
 
 

 

Eljáró hatóság 

A közút területének nem közlekedési célú igénybevételének engedélyezését  

- országos közutak esetén a Magyar Közút Nonprofit Zrt. (9700 Szombathely, Március 15 tér 2.) 

végzi,  

- helyi közutak esetében az út helye szerinti önkormányzat.  

A hozzájárulás megtagadása vagy megállapított feltételeinek megváltoztatása iránti kérelem 

ügyintézési lehetősége:  

- Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály 9700 Szombathely, Wesselényi u. 

7. 

Ügyintézési idő: 15 nap.  

Kapcsolódó jogszabályok:  

- 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről és a végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT 

rendelet 

- 19/1994. (V.3.) KHVM rendelet a közutak igazgatásáról 

- 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság eljárásában 

közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések 

megszüntetéséről és módosításáról 

 

 

Rendezési terv elbírálásában való részvétel 
 

A területek (épületek, utak, különböző építmények) felhasználásának, a telek alakításának, továbbá 

az építésnek a feltételeit és módját a településrendezési tervben (településszerkezeti és szabályozási 

terv), illetve a helyi építész szabályzatban kell meghatározni. Az egyes szakigazgatási szervek mint 

érdekelt államigazgatási szervek adnak véleményt az adott ügyben. A rendezési tervek felülvizsgálata 

(egész településre vonatkozik) és a területrészek módosítása során közlekedési szakági rész 

érintettsége esetén a közlekedési szakági munkarész kidolgozását a Magyar Mérnöki Kamara tervezői 

névjegyzékében településtervezési közlekedési szakterületi tervezési jogosultsággal rendelkező 

tervező (településrendezési közlekedési tervező) készítheti, aki a közlekedési hatóság felé a végleges 

véleményezési eljárás keretein belül köteles tervezői jogosultságát igazolni. 

A benyújtandó közlekedési szakági terveken a közlekedéstervező elérhetősége, kamarai száma, 

eredeti aláírása kell, hogy szerepeljen. 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. végrehajtási rendeletének 5 § (8) bekezdése szerint a 

közúthálózat fejlesztési tervét ötévenként felül kell vizsgálni, és szükség szerint módosítani kell. 

A közlekedési szakági munkarészt az e-UT 02.01.41 [ÚT 2-1.218:2003] számú útügyi műszaki előírás 

(A településrendezési tervek közúti közlekedési munkarészei. Tartalmi követelmények) szerinti 

mélységben kell kidolgozni. 

A közlekedési létesítmények tervezése során a közutak tervezési előírásait tartalmazó e-UT 03.01.11 

[ÚT 21.201:2008.] számú útügyi műszaki előírás követelményeit ki kell elégíteni. 

A közlekedési területen műtárgyakat, közvilágítást, közterületi építményeket, növényzetet úgy kell 

elhelyezni, hogy azok a közlekedést és az utak láthatóságát, a sarkok beláthatóságát ne akadályozza. 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=9588.331145
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=21054.333817
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=120123.340609
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=120123.340609
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=120123.340609
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Érintettek köre: 

A véleményezési eljárást elindító fél (önkormányzat, magánszemély, társaság, tervező, a 

módosítással érintett ingatlantulajdonosok, használók, útkezelők, közmű-üzemeltetők, 

tömegközlekedési vállalat. 

Szükséges iratok:  

- Általános tervek a felülvizsgálatra, módosításra vonatkozóan.  

- Közlekedési szakági tervek (papír alapon kérjük a rajzi munkarészt).  

- Módosítással érintett területhez kapcsolódóan útkezelő, vasút-üzemeltető, tömegközlekedési 

nyomvonal kijelölésénél tömegközlekedési vállalat nyilatkozata. 

Eljáró hatóság: 

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály 9700 Szombathely, Wesselényi u. 7. 

Ügyintézési idő:   

- koncepció véleményezésénél 21 nap 

- előzetes tájékoztatásnál 21 nap 

- véleményezési szakaszban 30 nap 

- egyszerűsített (összevont) eljárásban 15 nap. 

Kapcsolódó jogszabályok:  

- 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről és a végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT 

rendelet 

- 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről 

 

 

Telekalakítás során szakkérdés vizsgálata 
 

Eljáró hatóság az illetékes járási hivatal földhivatala, mely telekalakítási eljárásban a közlekedési 

hatóság szakkérdés formájában vesz rész útügyi terület véleményezése végett. A közlekedési 

hatóság részvétele az eljárásban szükséges, ha  

- a telekalakítással új útterület jön létre és olyan földrészlet kialakítására irányul, amelynek 

kivett megnevezése út 

- a telekalakítás meglévő út területét érinti, a közlekedésbiztonsági és útügyi érdekek érvényre 

juttatása érdekében a közútkezelői hozzájárulás felülbírálása végett.  

Ez utóbbi esetben a közút kezelőjének nyilatkozatai szükséges. 

Érintettek köre: 

A kérelmet benyújtó ügyfél, eljáró hatóság, esetlegesen a tervező. 

Szükséges iratok: 

A földhivatalok, valamint az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016 (XII.2.) 

Korm. rendeletben felsorolt dokumentumok.  

Némely esetben útkezelői nyilatkozat. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=9588.331145
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=155639.353702
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=155639.353702
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=155639.353702
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Eljáró hatóság 

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály 9700 Szombathely, Wesselényi u. 7. 

Ügyintézési idő: 8 nap.  

Kapcsolódó jogszabályok:  

- 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről 

- 384/2016 (XII.2.) Korm. rendelet az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól 

 

 

Települést elkerülő utak, továbbá a legalább 500 m hosszban új nyomvonalon 
tervezett utak elvi építési engedélye 
 

Az elvi útépítési engedélyezés az utak megszüntetésének és elbontásának engedélyezése az utak 

építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló rendelet alapján 

történik. Az eljárások gyors és eredményes lefolytatásához szükséges, hogy az engedélyezési 

dokumentáció a jogszabályban, és a szakterületi műszaki előírásokban előírt tartalommal kerüljön 

benyújtásra. Az eljárási díjat a kérelem benyújtásával egyidejűleg, illetőleg a kérelem benyújtását 

követően az eljáró hatóság számlázása alapján kell befizetni. 

Az engedélyezési eljárás lefolytatásához 3 példány papír alapú + 1 pld digitális tervdokumentációt kell 

becsatolni. Az engedélyezési eljárásokban közreműködő szakhatóságok körét jogszabály állapítja 

meg. A szakhatóságok állásfoglalását az eljáró hatóság szerzi be. A szakhatóságok a szakterületükre 

vonatkozó előírások teljesülését vizsgálják, szükség esetén az ügy-felet hiánypótlásra is 

felszólíthatják. Egyes szakhatóságok közreműködésükért eljárási díjra jogosultak. 

Az érintett közműkezelők, közútkezelők, a tömegközlekedési szolgáltató, a vízfolyás-kezelő, és a 

vasút-üzemeltető hozzájárulását a kérelemhez kell csatolni a megfelelő számú tervdokumentáció, 

valamint az eljárásban érintettek név- és címjegyzékével együtt. A tervdokumentációt csak a tervezői 

névjegyzékbe felvett, és megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező készítheti el. A 

tervdokumentáció tartalmi követelményeit az eljárási jogszabály melléklete rögzíti. Az engedélyező 

hatóság rendelkezésére álló ügyintézési határidő 55 nap.  A hatósági eljárás befejeztével az építtető a 

döntés véglegessé válásáról szóló értesítéssel együtt kapja meg a jóváhagyott tervdokumentációkat. 

Érintettek köre: 

Az elvi építési engedélyezési eljárás során érintett az építtető, az út leendő kezelője, országos közút 

esetén az útkategóriába sorolásra, azonosításra, valamint az arra szolgáló számjel és betűjel 

megállapítására, illetőleg megváltoztatására külön jogszabály által megjelölt szerv, továbbá a tervező. 

Szükséges iratok: 

Az elvi építési engedélyezési eljárásához benyújtandók az utak építésének, forgalomba helyezésének 

és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete 1. 

pontjában felsorolt dokumentumok. 

Nyomtatványok: 

Az engedélyezési eljárásokhoz előre elkészített nyomtatvány nem áll rendelkezésre, a kérelmet a 

93/2012. (V. 10.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően kell benyújtani. 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=198998.348452
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=198998.348452
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=198999.350095
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Eljárási költségek: 

Az elvi építési engedélyezési eljárások költségeit az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. 

(XII.12.) KHVM rendelet 1. sz. melléklete 8 - 9. pontja tartalmazza. 

Eljáró hatóság: 

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály 9700 Szombathely, Wesselényi u. 7. 

Ügyintézési idő: 55 nap 

Egyéb tudnivalók: 

Az elvi építési engedély a jogerőre emelkedésétől számított egy évig érvényes. Az érvényességi idő – 

kérelemre – két ízben egy-egy évvel meghosszabbítható. Az elvi építési engedély érvényét veszti, ha 

az építtető az érvényességi időn belül nem kér a hatóságtól építési engedélyt. Az elvi építési engedély 

a hatóságot és a közreműködő szakhatóságot a határozat jogerőssé és végrehajthatóvá válásától 

számított 1 éven belül kezdeményezett hatósági engedélyezési eljárás során köti azokban a 

kérdésekben, amelyekről rendelkezett. Az elvi építési engedély érvényességi ideje alatt más 

építtetőnek az engedélyben meghatározott területen út építésére elvi építési engedély nem adható. 

Kapcsolódó jogszabályok:  

- 93/2012. (V.10.) Korm. rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és 

megszüntetésének engedélyezéséről 

- 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 

- 26/1997 (XII. 12.) KHVM rendelet az útügyi hatósági eljárások díjairól 

 

 

Útcsatlakozás útkezelői hozzájárulás nélküli, vagy nem a hozzájárulásban foglaltaknak 
megfelelő létesítése esetén az elbontás, vagy az átépítés elrendelése 
 

Azokban az esetekben, amikor egy adott úthoz csatlakozást létesítenek útkezelői hozzájárulás nélkül, 

vagy nem a hozzájárulásban foglaltaknak megfelelően, a közúti közlekedésről szóló törvény alapján a 

közlekedési hatósághoz fordulhat az útkezelő, amely alapján az útcsatlakozás elbontására, illetve az 

átépítésére kötelezheti a csatlakozás létesítőjét. Az ilyen ügyekben az eljárás kezdeményezőjének kell 

a hatóság részére átadni a közútkezelői eljárással kapcsolatos iratanyag másolatát.  

Az érintettek köre: 

Az útkezelő, aki a hozzájárulás nélküli, vagy a hozzájárulásban foglaltaktól való eltérés miatt az 

útcsatlakozás elbontását, átépítését kéri. 

Szükséges iratok: 

A kérelemhez előre elkészített nyomtatvány nem áll rendelkezésre, az eljárás az út kezelőjének 

bejelentésére indul meg. 

Az eljárás költsége: 

Az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII.12.) KHVM rendelet 1. sz. melléklete 29. 

pontja szerint. 

Eljáró hatóság: 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=148598.350245
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=148598.350245
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=9588.331145
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29594.345023
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Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály 9700 Szombathely, Wesselényi u. 7. 

Ügyintézési idő: 60 nap 

Egyéb tudnivaló:  

A kérelemmel együtt célszerű benyújtani az útkezelői nyilatkozatot, valamint fényképet a megvalósult 

útcsatlakozásról, annak bizonyítására, hogy az útkezelői hozzájárulásban foglaltaktól eltérően valósult 

meg. 

Kapcsolódó jogszabályok:  

- 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről és a végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT 

rendelet 

- 19/1994. (V.3.) KHVM rendelet a közutak igazgatásáról 

- 26/1997 (XII. 12.) KHVM rendelet az útügyi hatósági eljárások díjairól 

 

 

Út fennmaradásának engedélyezése 
 

A közúti közlekedésről szóló törvény értelmében a közlekedési hatóság az engedély nélküli vagy 

engedélytől eltérő útépítés, illetve az engedély nélküli használatbavétel (forgalomba helyezés) esetén 

az építtetőt határozattal bírság megfizetésére kötelezheti. 

Ha az engedélyhez kötött építési munkát engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérő módon végezték 

el, az építményre az építtetőnek rendelet alapján a hatóságtól fennmaradási engedélyt kell kérnie. A 

fennmaradási engedély iránti kérelem elbírálása során a hatóság megvizsgálja, hogy a megépített út 

- úgy készült-e el, hogy arra az építési engedély megadható lett volna, illetve 

- átalakítással vagy egyéb módon a műszaki és forgalombiztonsági, valamint a szakhatóságok 

által előírt feltételeknek megfelelővé tehető-e vagy sem. 

Engedély nélküli használatba vétel (forgalomba helyezés) esetén a hatóság az építtetőt a forgalomba 

helyezés iránti kérelem benyújtására kötelezi, amely elbírálásával egyidejűleg bírságot szab ki, illetve 

intézkedhet az építmény lezárására a forgalomba helyezési eljárás jogerős befejezéséig. 

Érintettek köre: 

Fennmaradási engedélyezési eljárás esetén érintettek mindazok a szakhatóságok, közműkezelők, 

ingatlantulajdonosok, akik az építési engedélyezési eljárásban érintettek lettek volna a 93/2012. (V. 

10.) Korm. rendelet alapján, vagyis az útkezelő, a közműkezelők, valamint azon ingatlantulajdonosok, 

akinek az ingatlanát az építés terület-igénybevétellel érinti, vagy az ingatlana az építés területével 

közvetlenül határos, vagy a kapubejárója az úthoz csatlakozik. Érintett ingatlantulajdonosnak kell 

tekinteni az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyonkezelőt, a haszonélvezőt és a használati jog 

jogosultját is. 

Szükséges iratok:  

A fennmaradási engedély iránti kérelemhez mindazokat a mellékleteket csatolni kell, amelyek az 

építési és a forgalomba helyezési engedély iránti kérelemhez szükségesek lettek volna.  

(Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 

93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete 2. pontjában, valamint a 24. §-ban felsorolt 

dokumentumok.)  

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=9588.331145
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=21054.333817
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29594.345023
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Az engedélyezési tervben a tényleges – még befejezetlen út esetében a további tervezett – állapotot 

is ábrázolni kell. 

Nyomtatványok elérhetősége:  

A fennmaradási engedélyezési eljárásokhoz előre elkészített nyomtatvány nem áll rendelkezésre, a 

kérelmet a 93/2012. (V. 10.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően kell benyújtani. 

Eljárási költségek: 

Az útépítési eljárások költségeit az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII.12.) KHVM 

rendelet 1. sz. melléklete 21. pontja tartalmazza. (A fennmaradási engedélyezés díja az építési 

engedélyezés díjának és a forgalomba helyezés díjának összege.) 

Ezen kívül a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 29/A. § (1) bekezdése alapján engedély nélküli 

útépítés esetén a közlekedési hatóság az építtetőt az eljárásért fizetendő díj tízszereséig, engedélytől 

eltérő útépítés esetén ötszöröséig bírság megfizetésére kötelezheti.  

Eljáró hatóság: 

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály 9700 Szombathely, Wesselényi u. 7. 

Ügyintézési idő: 55 nap 

Egyéb tudnivalók:  

Amennyiben nem közút építésével összefüggő járda fennmaradása történik, ott az elsőfokú eljáró 

hatóság az illetékes járási hivatal, mely szintén a 93/2012. (V.10.) Korm. rendelet alapján jár el. 

Kapcsolódó jogszabályok:  

- 93/2012. (V.10.) Korm. rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és 

megszüntetésének engedélyezéséről 

- 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 

- 26/1997 (XII. 12.) KHVM rendelet az útügyi hatósági eljárások díjairól 

 

 

Út, kerékpárút, parkoló és közút építésével összefüggő járda létesítésének, 
korszerűsítésének, forgalomba helyezésének, megszüntetésének, elbontásának 
engedélyezése 
 

Az útépítés engedélyezése, az elkészült utak forgalomba helyezésének engedélyezése, az utak 

megszüntetésének és elbontásának engedélyezése az utak építésének, forgalomba helyezésének és 

megszüntetésének engedélyezése 93/2012. (V.10.) Kormányrendelet alapján történik. Az utak 

építésének engedélyezésével együtt kerülnek engedélyezésre a kapcsolódó műtárgyak – hidak, 

alagutak, támfalak – valamint az útépítés során újként létesülő, vagy áthelyezésre kerülő gyalogos-

átkelőhelyek is. Az eljárások gyors és eredményes lefolytatásához szükséges, hogy az engedélyezési 

dokumentáció a jogszabályban, és a szakterületi műszaki előírásokban előírt tartalommal kerüljön 

benyújtásra. Az eljárási díjat a kérelem benyújtásával egyidejűleg illetőleg a kérelem benyújtását 

követően az eljáró hatóság számlázása alapján kell befizetni. Az engedélyezési eljárás 

lefolytatásához 3 példány papír alapú + 1 példány digitális tervdokumentációt kell becsatolni. 

Az engedélyezési eljárásokban közreműködő szakhatóságok körét jogszabály állapítja meg. A 

szakhatóságok állásfoglalását az eljáró hatóság szerzi be. A szakhatóságok a szakterületükre 

vonatkozó előírások teljesülését vizsgálják, szükség esetén az ügyfelet hiánypótlásra is felszólíthatják. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=148598.350245
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=148598.350245
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=9588.331145
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29594.345023
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Egyes szakhatóságok közreműködésükért eljárási díjra jogosultak. Az érintett közműkezelők, 

közútkezelők, a tömegközlekedési szolgáltató, a vízfolyás-kezelő, és a vasút-üzemeltető 

hozzájárulását a kérelemhez kell csatolni a megfelelő számú tervdokumentáció, valamint az 

eljárásban érintettek név- és címjegyzékével együtt. A tervdokumentációt csak a tervezői 

névjegyzékbe felvett, és megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező készítheti el. A 

tervdokumentáció tartalmi követelményeit az eljárási jogszabály melléklete rögzíti. 

Az engedélyező hatóság rendelkezésére álló ügyintézési határidő 55 nap. A hatósági eljárás 

befejeztével az építtető a döntés véglegessé válásáról szóló értesítéssel együtt kapja meg a 

jóváhagyott tervdokumentációkat. 

A közutak és a közforgalom számára megnyitott magánutak megszüntetésének engedélyezését a 

közúti közlekedésről szóló rendelet értelmében az út kezelője - magánút esetében az ingatlan 

tulajdonosa – köteles megkérni a közlekedési hatóságtól. Az engedélyezési eljáráshoz csatolni kell az 

út műszaki paramétereinek ismertetését, az érintettek név- és címjegyzékét, és a közműkezelők 

állásfoglalását. Az eljárás során a hatóság megvizsgálja az ingatlan elhelyezkedését, úthálózatban 

betöltött szerepét, majd döntésében előírhatja a pályaszerkezet elbontását, vagy az út fizikai 

eszközzel való elzárását, illetve az ingatlan-nyilvántartási adatok rendezését. 

Érintettek köre: 

Kérelmező, érintettek az útkezelő(k), a közműkezelők, valamint azon ingatlantulajdonosok, akinek az 

ingatlanát az építés terület-igénybevétellel érinti, vagy az ingatlana az építés területével közvetlenül 

határos, vagy a kapubejárója az úthoz csatlakozik.  

Érintett ingatlantulajdonosnak kell tekinteni az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyonkezelőt, a 

haszonélvezőt és a használati jog jogosultját is. 

Út megszüntetés esetén a jogosult az út tulajdonosa, aki a megszüntetést kéri, érintettek azon 

ingatlantulajdonosok, akiknek ingatlana a megszüntetendő úttal határos. 

Szükséges iratok:  

Út, kerékpárút és ezekkel összefüggő járda építési eljárásához benyújtandók az utak építésének, 

forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V.10.) Korm. 

rendelet 11.§-ban felsorolt dokumentumok. 

A forgalomba helyezési eljáráshoz benyújtandók ugyanezen jogszabály 18-21.§-ban foglaltak.  

Az útmegszüntetési eljárás során a 27.§-ban foglaltakat kell figyelembe venni. Csatolandó egy 

átnézeti helyszínrajz, mely a megszüntetendő utat és környezetét ábrázolja, a tulajdonos kérelme az 

út megszüntetésére vonatkozóan, az érintett ingatlantulajdonosok jegyzéke, valamint az eljárási díj 

befizetését igazoló okirat. 

Nyomtatványok elérhetősége:  

Az engedélyezési és forgalomba helyezési eljárásokhoz előre elkészített nyomtatvány nem áll 

rendelkezésre, a kérelmet a 93/2012. (V.10.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően kell 

benyújtani. 

Eljárási költségek: 

Az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII.12.) KHVM rendelet 1. sz. mellékletében: 

- az útépítési eljárások költségei: 8, 9 pont  

- a kerékpárutak építésének eljárási költségei: a 14. pont,  

- járdák építésének eljárási költségei: a 9.3. és 14. pont 

- az utak forgalomba helyezésének eljárási költségét a 11. és 12. pont, 

- a kerékpárutak forgalomba helyezésének költségét a 15. pont, 

- a járdák forgalomba helyezésének költségét a 12.3. és 15. pont  
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tartalmazza. 

Útmegszüntetési eljárás esetén az eljárási díj a 26/1997. (XII.12.) KHVM rendelet 1. sz. melléklete 19. 

c. 1. pontja alapján. 

Eljáró hatóság 

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály 9700 Szombathely, Wesselényi u. 7. 

Ügyintézési idő: 55 nap 

Egyéb tudnivalók: 

Amennyiben nem közút építésével összefüggő járda építése történik, ott az elsőfokú eljáró hatóság az 

illetékes járási hivatal, aki szintén a 93/2012. (V.10.) Korm. rendelet alapján jár el. 

Kapcsolódó jogszabályok:  

- 93/2012. (V.10.) Korm. rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és 

megszüntetésének engedélyezéséről 

- 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 

- 26/1997 (XII. 12.) KHVM rendelet az útügyi hatósági eljárások díjairól 

 

 

Útkereszteződés beláthatóságát akadályozó fa, illetve egyéb növényzet 
eltávolításának elrendelése 
 

A közúti közlekedés biztonságának érdekében az útkezelő kérelmére a törvény végrehajtásáról szóló 

rendelet alapján a közlekedési hatóság elrendelheti az útkereszteződés beláthatóságát akadályozó fa, 

illetve egyéb növényzet eltávolítását arra vonatkozóan, akinek az ingatlanán van a növényzet. 

Érintettek köre: 

Jogosult az érintett út kezelője, érintett annak az ingatlannak – az ingatlan-nyilvántartás szerinti – 

tulajdonosa, amelynek területén a tilalmat megszegték. 

Szükséges iratok: 

Az útkezelő kérelme, esetlegesen fényképes dokumentáció az eredeti és a jelenlegi állapotról. 

Eljárási költségek: 

Az eljárás költsége az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII.12.) KHVM rendelet 1. sz. 

melléklete 35. pontja alapján. 

Eljáró hatóság: 

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály 9700 Szombathely, Wesselényi u. 7. 

Ügyintézési idő: 60 nap 

Kapcsolódó jogszabályok:  

- 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről és a végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT 

rendelet 

- 26/1997 (XII. 12.) KHVM rendelet az útügyi hatósági eljárások díjairól 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=148598.350245
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=148598.350245
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=9588.331145
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29594.345023
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=9588.331145
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29594.345023
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Vasúti átjáró rálátási háromszögének területén lévő fa, vagy egyéb növényzet 
kivágásának elrendelése 
 

A közúti közlekedés biztonságának érdekében a közúti közlekedésről szóló törvény végrehajtásáról 

szóló rendelet alapján a közlekedési hatóság elrendelheti vasúti átjáró rálátási háromszögének 

területén lévő fa, vagy egyéb növényzet kivágását. 

Érintettek köre: 

Annak az ingatlannak – az ingatlan-nyilvántartás szerinti – tulajdonosa, amelynek területén a fa, vagy 

egyéb növényzet található. 

Eljárási költségek:  

Az eljárás költsége az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII.12.) KHVM rendelet 1. sz. 

melléklete 35. pontja alapján. 

Eljáró hatóság 

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály 9700 Szombathely, Wesselényi u. 7. 

Ügyintézési idő: 60 nap 

Kapcsolódó jogszabályok:  

- 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről és a végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT 

rendelet 

- 26/1997 (XII. 12.) KHVM rendelet az útügyi hatósági eljárások díjairól 

 

 

Út végleges vagy ideiglenes forgalomba helyezésének engedélyezése 
 

Az elkészült út és a vele együtt megépült műtárgyak forgalomba helyezési engedélyét az utak 

építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló rendelet alapján 

kell megkérni. A hatóság abban az esetben engedélyezi a forgalomba helyezést, ha az építmény az 

építési engedélynek megfelelően épült meg, rendeltetésszerű használatra alkalmas, és kielégíti a 

forgalombiztonsági követelményeket. 

A hatóság indokolt esetben – kérelemre – a közreműködő szakhatóságok hozzájárulása esetén az 

építményt vagy annak egy részét meghatározott időtartamra az építési munka teljes befejezése előtt, 

a műszaki átadás-átvételi eljárással egyidejűleg, ideiglenesen forgalomba helyezheti a 

forgalombiztonsági és a környezetvédelmi követelmények maradéktalan érvényesülése esetén, ha azt 

forgalom-szervezési érdekek indokolják, és az építmény vagy annak egy része egyébként a 

rendeltetésszerű használatra alkalmas. A forgalomba helyezési engedélyezési eljárásba mindazok 

bevonásra kerülnek, akik az építési engedélyezési eljárásban részt vettek. Az építtetőnek kell 

biztosítania a megvalósulási tervdokumentációt, a felelős műszaki vezető nyilatkozatát, a műszaki 

átadás-átvételi jegyzőkönyv másolatát, az érintett közút- és közműkezelők nyilatkozatát, továbbá az 

útépítési engedélyezés során előírt egyéb iratokat, igazolásokat, például a közvilágítás 

megfelelőségének igazolását. A forgalomba helyezés során a szakhatóságok a korábban előírt 

feltételeik teljesüléséről nyilatkoznak. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=9588.331145
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29594.345023
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Érintettek köre: 

A forgalomba helyezést kérő építtető, érintettek a közműkezelők, ingatlantulajdonosok, akik az építési 

engedélyezési eljárásban is bevonásra kerültek. 

Szükséges iratok:  

A forgalomba helyezési eljáráshoz benyújtandók a 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 18-21. §-ban 

foglalt dokumentumok. 

Nyomtatványok elérhetősége:  

Az engedélyezési eljárásokhoz előre elkészített nyomtatvány nem áll rendelkezésre, a kérelmet a 

93/2012. (V. 10.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően kell benyújtani. 

Eljárási költségek: 

Az utak, forgalomba helyezésének eljárási költségét az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 

26/1997. (XII.12.) KHVM rendelet 11. 1 2, az egyéb létesítmények (autóbuszöblök) forgalomba 

helyezésének költségét a 13, a kerékpárutak forgalomba helyezésének költségét a 15, a járdák 

forgalomba helyezésének költségét a 12.3. és 15. pont tartalmazza.  

Eljáró hatóság 

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály 9700 Szombathely, Wesselényi u. 7. 

Ügyintézési idő: 55 nap 

Kapcsolódó jogszabályok:  

- 93/2012. (V.10.) Korm. rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és 

megszüntetésének engedélyezéséről 

- 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 

- 26/1997 (XII. 12.) KHVM rendelet az útügyi hatósági eljárások díjairól 

 

  

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=148598.350245
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=148598.350245
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=9588.331145
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29594.345023
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Fogyasztóvédelmi Osztály  
 

- Piacfelügyeleti ellenőrzés 

- Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalma 

- Gazdasági reklámok megfelelősége 

- Elektronikus kereskedelmi tevékenység 

- Egyéb szolgáltatás ellenőrzése (közüzemi szolgáltatások) 

- Általános kereskedelmi feltételek ellenőrzése 

- Szavatosság, jótállás 

- Panaszkezelés 

- Idegenforgalom 

- Fiatalkorúak védelmét biztosító jogszabályi rendelkezések megtartása 

 

Piacfelügyeleti ellenőrzés 
 

Kérelem alapján megindult, vagy hivatalból megindított ügy.  

Az áruk és szolgáltatások biztonságosságával és megfelelőségével kapcsolatos ellenőrzési és 

felügyeleti feladatok ellátása a fogyasztók élete, testi épsége és biztonsága védelmének, valamint 

megfelelő tájékoztatásuk érdekében. Ezen ellenőrzések kiterjednek az alábbi területekre: 

- termékek biztonságos kialakítása, 

- kötelező jelölések (például: műszaki adatok, CE megfelelőségi jelölés) és dokumentáció 

(például: használati-kezelési útmutató, műszaki dokumentáció) megléte, 

- a Központi Piacfelügyeleti Információs Rendszerben (KPIR) szereplő letiltott, veszélyes 

termékek kiszűrése a kereskedelmi forgalomból, 

- a Közösségi Gyors Tájékoztatási Rendszerben (RAPEX) bejelentett, az Európai Unió 

tagállamaiban veszélyesnek nyilvánított termékek kiszűrése a hazai kereskedelmi 

forgalomból, 

- veszélyes termékek nyomon követése. 

Érintettek köre:  

Ellenőrzés alá vont forgalmazó, fogyasztó 

Szükséges iratok: 

- cégkivonat,  

- alapító okirat,  

- személyes okmányok,  

- használati útmutató, műszaki dokumentáció, stb. 

Nyomtatványok: 

A kérelem nem formalizált, de az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

szerinti alapvető tartalmi követelményeknek meg kell felelnie (36.§.)  

A közérdekű bejelentés nem formalizált, kötelező tartalmi eleme nincs. 

Amennyiben a kérelmezőnek írásbeli beadványa van, akkor annak tartalmaznia kell  

- az ügyfélnek és képviselőjének nevét, lakcímét vagy székhelyét,  

- az ügyfélnek a hatóság döntésére vonatkozó kifejezett kérelmét, továbbá  

- meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget. 
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Eljárási költségek:  

Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdésének 35. pontja alapján tárgyánál fogva 

illetékmentes eljárás a fogyasztóvédelmi hatóság első fokú fogyasztóvédelmi eljárása. 

Eljáró hatóság 

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály 9700 Szombathely, Wesselényi M. u. 7 

Illetékességi terület: Vas megye 

Ügyintézési idő: 70 nap 

Kapcsolódó jogszabályok: 

- 2016. évi CL törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

- 2012. évi LXXXVIII. törvény a termékek piacfelügyeletéről 

- 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól 

 

 

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalma 
 

Kérelem alapján megindult, vagy hivatalból megindított ügy. 

A fogyasztói döntéseket tisztességtelenül befolyásoló kereskedelmi gyakorlatokkal szembeni eljárás 

(Pl. a vállalkozás részéről nyújtott félrevezető szóbeli, írásbeli tájékoztatás nyújtása illetve jelentős 

információ elhallgatása.) Célja a vásárlók megtévesztésének és az ebből fakadó ügyleti döntések 

meghozatalának csökkentése, figyelemmel a fogyasztók tájékoztatáshoz fűződő jogaira és vagyoni 

érdekeinek védelmére. 

(Amennyiben a gyakorlat a gazdasági verseny érdemi befolyásolására alkalmas, a Gazdasági 

Versenyhivatal, a pénzintézetekkel kapcsolatos szolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő kifogásolt 

kereskedelmi gyakorlatok esetén pedig a Magyar Nemzeti Bank folytatja le az eljárást.) 

Érintettek köre:  

Ellenőrzés alá vont forgalmazó, szolgáltató, fogyasztó. 

Szükséges iratok: 

- cégkivonat, alapító okirat,  

- személyes okmányok. 

Nyomtatványok: 

A kérelem nem formalizált, de az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

szerinti alapvető tartalmi követelményeknek meg kell felelnie (36.§).  

A közérdekű bejelentés nem formalizált, kötelező tartalmi eleme nincs. 

Amennyiben a kérelmezőnek írásbeli beadványa van, akkor annak tartalmaznia kell az ügyfélnek és 

képviselőjének nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére vonatkozó 

kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a 

telefonos elérhetőséget. 

Amennyiben egy írásban nyújtott tájékoztatással kapcsolatban merül fel tisztességtelen kereskedelmi 

gyakorlat gyanúja, úgy az ellenőrzések lefolytatásához szükséges az írásbeli tájékoztatások eredeti 

példánya, vagy azok jól olvasható másolata, esetlegesen fényképfelvételek a tájékoztatókról. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170.338647
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=151066.338626
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=158418.348425
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Eljárási költségek: 

Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdésének 35. pontja alapján tárgyánál fogva 

illetékmentes eljárás a fogyasztóvédelmi hatóság első fokú fogyasztóvédelmi eljárása. 

Eljáró hatóság 

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály 9700 Szombathely, Wesselényi M. u. 7. 

Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8-12, Kedd, Szerda: 8-12, 13-15, Csütörtök: 13-15, Péntek: 8-12 

Illetékességi terület: Vas megye 

Ügyintézési idő: 60 nap 

Kapcsolódó jogszabályok: 

- 2016. évi CL törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

- 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről  
- 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat 

tilalmáról 

 

 

Gazdasági reklámok megfelelősége 
 

A Fogyasztóvédelmi Osztály ezen ellenőrzési tevékenysége kiterjed a megjelenő reklámok 

tartalmának vizsgálatára, a reklámtilalmakkal kapcsolatos előírások megtartására, például: 

- a gyermek- és fiatalkorúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését károsító reklámok, 

- képvilágukkal a szexualitást középpontba állító reklámok, 

- dohánytermék reklámozása,  

- alkoholtartalmú ital jogszabályban meghatározott formájú reklámja. 

Érintettek köre: 

Ellenőrzés alá vont forgalmazó, szolgáltató, fogyasztó. 

Szükséges iratok: 

- cégkivonat, alapító okirat,  

- személyes okmányok. 

Nyomtatványok:  

A kérelem nem formalizált, de az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

szerinti alapvető tartalmi követelményeknek meg kell felelnie (36.§ )  

A közérdekű bejelentés nem formalizált, kötelező tartalmi eleme nincs. 

Amennyiben a kérelmezőnek írásbeli beadványa van, akkor annak tartalmaznia kell az ügyfélnek és 

képviselőjének nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére vonatkozó 

kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a 

telefonos elérhetőséget.  

Az e témakört érintő vizsgálatok lefolytatásához szükséges a kifogásolt reklám eredeti példánya, 

esetlegesen annak jól olvasható másolata. 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170.338647
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30909.338589
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117819.338491
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117819.338491
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Eljárási költségek: 

Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdésének 35. pontja alapján tárgyánál fogva 

illetékmentes eljárás a fogyasztóvédelmi hatóság első fokú fogyasztóvédelmi eljárása. 

Eljáró hatóság 

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály 9700 Szombathely, Wesselényi : M. u. 7. 

Illetékességi terület: Vas megye 

Ügyintézési idő: 60 nap 

Kapcsolódó jogszabályok:  

- 2016. évi CL törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

- 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes 

korlátairól  

- 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat 

tilalmáról 

- 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről  

- 2001. évi XCVI. törvény a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű 

közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló  

 

 

Elektronikus kereskedelmi tevékenység 
 

Kérelem alapján megindult, vagy hivatalból megindított ügy 

A honlapon közétett előzetes tájékoztatások ellenőrzése tekintetében: 

- Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatással kapcsolatos adatszolgáltatás 

keretében a szolgáltató beazonosíthatóságát szolgáló adatok megléte (pl.: cégnév, székhely, 

adószám, telefonszám, e-mail cím) 

- Az elektronikus úton történő szerződéskötésre vonatkozó szabályok feltüntetése kapcsán 

(szerződéskötés technikai feltételei, az elektronikus szerződéskötés lépései, adatbeviteli hibák 

kijavításának technikai lehetőségeiről való tájékoztatás, a szerződés tájékoztatás) 

- Szerződés tárgyára és a vonatkozó tájékoztatás megléte (szerződés tárgyának lényeges 

tulajdonságai, az áru vagy szolgáltatás ellenértékéről való tájékoztatás, teljesítés feltételei 

(kiszállítási határidő), fizetés feltételei (fizetési módok), szállítás költségei és feltételei, a 

fogyasztót megillető elállási jogra vonatkozó tájékoztatás) 

A szerződés létrejöttét követő előírások kapcsán: 

- Fogyasztói jogérvényesítés feltételeire vonatkozó tájékoztatás (az írásbeli megerősítés) 

megléte, annak tartalmi elemei 

- Jótállási jegy megléte, tartalma 

- Nyugta-, illetve számlaadási kötelezettség teljesítése 

Érintettek köre: Ellenőrzés alá vont forgalmazó, szolgáltató, fogyasztó 

Szükséges iratok: 

- cégkivonat, alapító okirat,  

- személyes okmányok  

- jótállási jegy, stb. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170.338647
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117843.338492
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117843.338492
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117819.338491
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117819.338491
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30909.338589
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=57437.83102
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=57437.83102
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Nyomtatványok: 

A kérelem nem formalizált, de az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

szerinti alapvető tartalmi követelményeknek meg kell felelnie (36.§.)  

A közérdekű bejelentés nem formalizált, kötelező tartalmi eleme nincs. 

Amennyiben a kérelmezőnek írásbeli beadványa van, akkor annak tartalmaznia kell az ügyfélnek és 

képviselőjének nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére vonatkozó 

kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a 

telefonos elérhetőséget. 

Az ilyen jellegű vizsgálatok lefolytatásához szükséges a két fél közt létrejött szerződés, a vásárlást 

igazoló dokumentum másolata, és minden egyéb, termékhez átadott dokumentumok másolata. 

Emellett szükséges a termék megrendelését, illetve a megrendelés visszaigazolását bizonyító e-

mailek másolata. 

Eljárási költségek: 

Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdésének 35. pontja alapján tárgyánál fogva 

illetékmentes eljárás a fogyasztóvédelmi hatóság első fokú fogyasztóvédelmi eljárása. 

Eljáró hatóság: 

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály 9700 Szombathely, Wesselényi M. u. 7. 

Illetékességi terület: Vas megye 

Ügyintézési idő: 60 nap 

Kapcsolódó jogszabályok:  

- 2016. évi CL törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

- 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről  

- 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező 

jótállásról 

- 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében 

eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól 

- 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes 

szabályairól 

 

 

Egyéb szolgáltatások ellenőrzése (közüzemi szolgáltatások) 
 

Kérelem alapján megindult, vagy hivatalból megindított ügy. A Fogyasztóvédelmi Osztály hatásköre a 

szolgáltatások kapcsán az alábbiakra terjed ki: 

Földgáz, villamos energia szolgáltatás:  

- az elszámolásra, 

- a számlázásra, 

- a díjfizetésre, 

- a mérésre, 

- a fizetési késedelem miatt végrehajtott felfüggesztésre vagy kikapcsolásra, illetve a tartozás 

rendezését követő ismételt bekapcsolásra, 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170.338647
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=57566.338462
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=57566.338462
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=76566.261676
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=76566.261676
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=168978.263277
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=168978.263277
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.349711
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.349711
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- ezen területeken a panaszkezelés megfelelőségére vonatkozó rendelkezések lakossági 

fogyasztókkal szembeni megsértésekor. 

Távhőszolgáltatás: 

- a hiteles hőmennyiségmérésre, 

- a fűtési célú és a használati melegvíz-készítés céljára felhasznált hő külön-külön 

meghatározására és számlázására, 

- a szolgáltató vételezési igénybejelentésre 30 napon belül adandó, valamint a karbantartásra 

vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének teljesítésére, 

- az Általános Szerződési Feltételek, Üzletszabályzatok hozzáférhetővé tételére, 

- a távhőszolgáltató ügyfélszolgálatának működésére, a vonatkozó rendelkezések lakossági 

felhasználóval, illetve természetes személy díjfizetővel szembeni megsértésekor. 

Közműves ivóvíz ellátás: 

- a szolgáltató a szolgáltatás díjáról szolgáltatási helyenként és időszakonként bocsátott-e ki 

számlát, 

- a fogyasztói díjtartozás, esetleg előre tervezhető közérdekű tevékenység vagy műszaki okból 

szükséges vízkorlátozásról előzetesen értesítette-e a fogyasztót, ezen területeken a 

panaszkezelés megfelelőségére vonatkozó rendelkezések fogyasztókkal szembeni 

megsértésekor. 

Hírközlési szolgáltatás 

- az ügyfélszolgálat működtetésére 

- az előfizetői számlapanaszok szolgáltató általi intézésének rendjére, kezelésére 

- a számla tartalmára 

- az előfizetők szolgáltató általi tájékoztatására a vonatkozó rendelkezések fogyasztókkal 

szembeni megsértése esetén 

Érintettek köre: 

Ellenőrzés alá vont forgalmazó, szolgáltató, fogyasztó 

Szükséges iratok: 

Cégkivonat, alapító okirat, személyes okmányok számlák, stb. 

Nyomtatványok: 

Külön nyomtatvány nincs, de a kérelemnek tartalmaznia kell: 

- az ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, 

- az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, 

- az érintett vállalkozás nevét, valamint – ha a fogyasztó rendelkezésére áll – székhelyének 

címét,  

- a feltételezett jogsértéssel érintett üzlet címét vagy a kifogásolt magatartás elkövetésének 

helyét,  

- a beadvány tárgyának rövid leírását a rendelkezésre álló dokumentumokkal alátámasztva, 

ideértve különösen a vállalkozásnak a fogyasztó megkeresésére adott válaszlevelét, a szóbeli 

panaszról felvett jegyzőkönyvet, vagy postai úton benyújtott panasz esetében a feladás 

igazolását szolgáló dokumentumot, 

- továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet vagy a telefonos elérhetőséget, valamint 

tartalmaznia kell. 

Eljárási költségek: 

Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdésének 35. pontja alapján tárgyánál fogva 

illetékmentes eljárás a fogyasztóvédelmi hatóság első fokú fogyasztóvédelmi eljárása. 
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Eljáró hatóság 

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály 9700 Szombathely, Wesselényi M. u. 7. 

Illetékességi terület: Vas megye 

Ügyintézési idő: 60 nap 

Kapcsolódó jogszabályok:  

- 2016. évi CL törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

- 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 

- 2/2015. (II.3.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes 

szabályairól 

- 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról  

- 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 

végrehajtásáról 

- 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról, valamint a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról 

- 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról 

- 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 

rendelkezéseinek végrehajtásáról 

- 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról 

- 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 

egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 

- 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 

- 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj 

megállapításának részletes szakmai szabályairól 

 

 

Általános kereskedelmi feltételek ellenőrzése 
 

A Fogyasztóvédelmi Osztály hivatalból hatósági ellenőrzéseket végez, valamint kivizsgálja az e 

tárgyban érkezett – hatáskörébe tartozó – kérelmeket és bejelentéseket. Ezen ügytípus kapcsán az 

ellenőrzés kiterjed az alábbi területekre: 

- árfeltüntetés, árfelszámítás, 

- az alkalmazott mérőeszközök hitelessége, 

- vásárlók könyvére vonatkozó rendelkezések megtartása, 

- nyitva tartásról való tájékoztatás 

Érintettek köre: Ellenőrzés alá vont forgalmazó, fogyasztó 

Szükséges iratok: 

- cégkivonat, alapító okirat, személyes okmányok, 

- hitelességet igazoló tanúsítványok, fogyasztók 

- tájékoztatására vonatkozó tájékoztató feliratok stb. 

Nyomtatványok:  

A kérelem nem formalizált, de az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

szerinti alapvető tartalmi követelményeknek meg kell felelnie (36.§)  

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170.338647
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=75939.338777
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=174797.345740
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=174797.345740
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=93360.330269
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=95709.352782
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=95709.352782
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=110829.352700
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117673.346180
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=124061.346273
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=124061.346273
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=143094.346642
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159116.346588
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159116.346588
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156602.348101
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=118146.320191
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=118146.320191
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A közérdekű bejelentés nem formalizált, kötelező tartalmi eleme nincs. 

Amennyiben a kérelmezőnek írásbeli beadványa van, akkor annak tartalmaznia kell az ügyfélnek és 

képviselőjének nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére vonatkozó 

kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a 

telefonos elérhetőséget. 

A fogyasztó, amennyiben vásárolt is az általa kifogásolt árjelzővel ellátott termékből, úgy a vásárlást 

igazoló nyugta másolatának, illetve amennyiben fényképfelvételt is készített a kifogásolt árjelzőről, úgy 

a fénykép másolatának megküldésével elősegítheti a tényállás tisztázását. 

Eljárási költségek: 

Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdésének 35. pontja alapján tárgyánál fogva 

illetékmentes eljárás a fogyasztóvédelmi hatóság első fokú fogyasztóvédelmi eljárása. 

Eljáró hatóság: 

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelm i 

Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály 9700 Szombathely, Wesselényi M. u. 7 

Illetékességi terület: Szombathelyi járás 

Ügyintézési idő: 60 nap 

Kapcsolódó jogszabályok:  

- 2016. évi CL törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

- 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről  
- 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről  

- 1991. XLV. törvény a mérésügyről 

- 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről 

- 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet a termékek ára és egységára, továbbá a 

szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól. 

 

 

Szavatosság, jótállás 
 

Kérelem alapján induló, vagy hivatalból megindított ügy. A fogyasztóknak nyújtott szóbeli és írásbeli 

tájékoztatások vizsgálata a szavatosság, illetőleg a jótállás alapján az őket megillető jogaik 

tekintetében (a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmába ütköző magatartás esetén a 

megyeszékhely szerinti járási hivatal jár el). Az ellenőrzés kiterjed a jótállási jegy átadásának és 

tartalmának vizsgálatára, a minőségi kifogások szabályszerű intézésére (különösen a megfelelő 

tartalmú jegyzőkönyv felvétele a minőségi kifogásról). 

A szerződéses jogviták kötelező jogi erővel történő eldöntésére kizárólag a bíróság rendelkezik 

hatáskörrel. A polgári bírósági eljárás alternatívájaként lehetőség van a békéltető testület segítségét 

igénybe venni a vita eldöntésében 

Érintettek köre: Ellenőrzés alá vont forgalmazó, fogyasztó 

Szükséges iratok: 

- cégkivonat, alapító okirat,  

- személyes okmányok,  

- jótállási jegy, jegyzőkönyvek, stb. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170.338647
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30909.338589
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=95770.338699
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=15456.338402
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=126456.350453
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=123400.341309
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=123400.341309
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Nyomtatványok: 

A kérelem nem formalizált, de az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

szerinti alapvető tartalmi követelményeknek meg kell felelnie (36.§.)  

A közérdekű bejelentés nem formalizált, kötelező tartalmi eleme nincs. 

Amennyiben a kérelmezőnek írásbeli beadványa van, akkor annak tartalmaznia kell az ügyfélnek és 

képviselőjének nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére vonatkozó 

kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a 

telefonos elérhetőséget. 

Az e témakört érintő kérelmek kivizsgálásához, a tényállás tisztázáshoz szükséges a fogyasztó 

vásárlását igazoló dokumentum (nyugta vagy számla) másolata, a termékhez átadott jótállási jegy 

másolata, a termékhez átadott egyéb dokumentumok másolata, és a termékkel kapcsolatban 

esetlegesen felmerült minőségi kifogásról felvett jegyzőkönyv másolata. 

Eljárási költségek: 

Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdésének 35. pontja alapján tárgyánál fogva 

illetékmentes eljárás a fogyasztóvédelmi hatóság első fokú fogyasztóvédelmi eljárása. 

Eljáró hatóság: 

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály 9700 Szombathely, Wesselényi M. u. 7 

Illetékességi terület: Szombathelyi Járás 

Ügyintézési idő: 60 nap 

Kapcsolódó jogszabályok: 

- 2016. évi CL törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, 

- 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező 

jótállásról, 

- 181/2003. (XI.5.) Korm. rendelet a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról, 

- 249/2004. (VIII.27.) Korm. rendelet az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó 

kötelező jótállásról,  

- 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében 

eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól 

 

 

Panaszkezelés 
 

Kérelem alapján megindult, vagy hivatalból megindított ügy. A fogyasztó írásbeli, szóbeli panaszainak 

a vállalkozások részéről történő kezelése. (Panasz: a fogyasztó a vállalkozásnak az áru 

forgalmazásával, illetve értékesítésével összefüggő magatartására vonatkozó kifogása).  

Ezen tárgykörben vizsgálatra kerül a vásárlók könyve kezelése, elhelyezése, valamint a vásárlók 

könyvi bejegyzés, illetőleg egyéb írásbeli panasz 30 napon (közüzemi szolgáltatók esetében 15 

napon) belüli, érdemi megválaszolása, szóbeli panasz kezelése.  

Érintettek köre:  

Ellenőrzés alá vont forgalmazó, szolgáltató fogyasztó 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170.338647
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159096.338799
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=76566.261676
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=76566.261676
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=76719.261677
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=86424.261680
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=86424.261680
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=168978.263277
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=168978.263277
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Szükséges iratok: 

- cégkivonat, alapító okirat,  

- személyes okmányok,  

- vásárlók könyve, stb. 

Nyomtatványok:  

A kérelem nem formalizált, de az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

szerinti alapvető tartalmi követelményeknek meg kell felelnie (36.§.)  

A közérdekű bejelentés nem formalizált, kötelező tartalmi eleme nincs. 

Amennyiben a kérelmezőnek írásbeli beadványa van, akkor annak tartalmaznia kell az ügyfélnek és 

képviselőjének nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére vonatkozó 

kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a 

telefonos elérhetőséget. 

Az e tárgykörben elvégzett vizsgálatokhoz szükséges a fogyasztó által vállalkozás felé, írásban jelzett 

panasza, az arra adott írásbeli válasz, illetve az írásbeli válaszlevél elküldését igazoló dokumentum 

másolatai. Szükséges továbbá a fogyasztó által szóban előadott panaszról készült, vállalkozás által 

felvett jegyzőkönyv, és az arra adott válasz másolatai. 

Eljárási költségek: 

Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdésének 35. pontja alapján tárgyánál fogva 

illetékmentes eljárás a fogyasztóvédelmi hatóság első fokú fogyasztóvédelmi eljárása. 

Eljáró hatóság: 

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály 9700 Szombathely, Wesselényi M. u. 7 

Illetékességi terület: Szombathelyi Járás 

Ügyintézési idő: 60 nap 

Kapcsolódó jogszabályok:  

- 2016. évi CL törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

- 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről  
- 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről  

 

 

Idegenforgalom 
 

Kérelem alapján megindult, vagy hivatalból megindított ügy. Ebbe az ügytípusba tartozik a szálláshely-

szolgáltatási tevékenység, vendéglátóhelyek ellenőrzése, valamint a taxi szolgáltatással 

összefüggésben a vonatkozó előírások betartásának a vizsgálata. 

Érintettek köre:  

Ellenőrzés alá vont forgalmazó, szolgáltató, fogyasztó 

Szükséges iratok: 

- cégkivonat, alapító okirat,  

- személyes okmányok, stb. 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170.338647
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30909.338589
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=95770.338699


80 
 
 

 

Nyomtatványok: 

A kérelem nem formalizált, de az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

szerinti alapvető tartalmi követelményeknek meg kell felelnie (36.§.) A közérdekű bejelentés nem 

formalizált, kötelező tartalmi eleme nincs. 

Amennyiben a kérelmezőnek írásbeli beadványa van, akkor annak tartalmaznia kell az ügyfélnek és 

képviselőjének nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére vonatkozó 

kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a 

telefonos elérhetőséget. 

Eljárási költségek: 

Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdésének 35. pontja alapján tárgyánál fogva 

illetékmentes eljárás a fogyasztóvédelmi hatóság első fokú fogyasztóvédelmi eljárása. 

Eljáró hatóság: 

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály 9700 Szombathely, Wesselényi M. u. 7 

Illetékességi terület: Szombathelyi Járás 

Ügyintézési idő: 60 nap 

Kapcsolódó jogszabályok:  

- 2016. évi CL törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

- 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről  
- 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek 

üzemben tartásáról 

 

 

Fiatalkorúak védelmét biztosító jogszabályi rendelkezések megtartása 
 

Kérelem alapján megindult, vagy hivatalból megindított ügy. Az ellenőrzések kapcsán vizsgálatra 

kerül, hogy a forgalmazó betartja-e az alkohol, dohány és szexuális termékek fiatalkorú számára 

történő forgalmazásának tilalmát. 

Érintettek köre: 

Ellenőrzés alá vont forgalmazó, szolgáltató, fogyasztó 

Szükséges iratok: 

- cégkivonat, alapító okirat,  

- személyes okmányok, stb. 

Nyomtatványok: 

A kérelem nem formalizált, de az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

szerinti alapvető tartalmi követelményeknek meg kell felelnie (36.§.) A közérdekű bejelentés nem 

formalizált, kötelező tartalmi eleme nincs. 

Amennyiben a kérelmezőnek írásbeli beadványa van, akkor annak tartalmaznia kell az ügyfélnek és 

képviselőjének nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére vonatkozó 

kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a 

telefonos elérhetőséget. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170.338647
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30909.338589
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=10007.349394
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=10007.349394
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Eljárási költségek: 

Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdésének 35. pontja alapján tárgyánál fogva 

illetékmentes eljárás a fogyasztóvédelmi hatóság első fokú fogyasztóvédelmi eljárása. 

Eljáró hatóság: 

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály 9700 Szombathely, Wesselényi M. u. 7 

Illetékességi terület: Szombathelyi Járás 

Ügyintézési idő: 60 nap 

Kapcsolódó jogszabályok:  

- 2016. évi CL törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

- 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről  
- 2012. évi CXXXIV. törvény a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a 

dohánytermékek kiskereskedelméről 

 

 

  

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170.338647
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30909.338589
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154634.346643
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154634.346643
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Műszaki Biztonsági Osztály  
 

Mérésügyi szakterület 

- mérőeszközök hitelesítése 

- közüzemi fogyasztásmérők pontossági ellenőrzése 

Műszaki biztonsági szakterület 

- nyomástartó berendezések és rendszerek felügyelete 

- szállítható nyomástartó berendezések felügyelete 

- veszélyes áru szállítására használt csomagolóeszközök felügyelete 

- ipari és mezőgazdasági gázfogyasztó készülékek felügyelete 

- éghető gázok csatlakozó vezetékei, telephelyi vezetékei és felhasználói berendezéseinek 

felügyelete 

- gázszerelői igazolványok kiadása 

- gázüzemű járművek, autógáztartályok felügyelete 

- felvonók, mozgólépcsők, mozgójárdák felügyelete 

- egyes sajátos ipari létesítményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások 

- villamosenergia-ipari építésügyi hatósági eljárások 

- szakhatóságként, szakkérdés vizsgálatában való közreműködés 
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Mérésügyi szakterület 
 

Mérőeszközök hitelesítése 
 

Törvényi előírás, hogy a joghatással járó mérést csak a mérési feladat elvégzésére alkalmas hiteles 

mérőeszközzel (hiteles anyagmintával), vagy használati etalonnal ellenőrzött (kalibrált) mérőeszközzel 

lehet végezni. Joghatással jár a mérés, ha annak eredménye az állampolgárok és/vagy jogi 

személyek jogát vagy jogi érdekeit érinti, különösen, ha a mérési eredményt mennyiség és/vagy 

minőség tanúsítására, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás mértékének megállapítására vagy hatósági 

ellenőrzésre és bizonyításra használják fel, továbbá az élet- és egészségvédelem, a 

környezetvédelem és a vagyonvédelem területén. Használati etalonnal kell rendszeresen ellenőrizni 

azoknak a joghatással járó mérés elvégzésére használt mérőeszközöknek a pontosságát, amelyek 

hitelesítése nem kötelező. 

A mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X.9.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete 

felsorolja azokat a - közérdekkel, a közegészségüggyel, a közbiztonsággal, a közrenddel, a 

környezetvédelemmel, a fogyasztóvédelemmel, az adók és vámok kivetésével, valamint a 

tisztességes kereskedelemmel kapcsolatosan mérési feladatokra használt - mérőeszközöket, melyek 

kötelező hitelesítésű eszközök. A hitelesítés mérésügyi hatósági tevékenység, melyet csak 

feljogosított hitelesítő végezhet. A mérésügyi szerv erre feljogosított mérésügyi (szak)ügyintézői 

kormánytisztviselői a mérésügyi hitelesítésre kötelezett eszközöket az illető eszközfajtára kiadott 

hitelesítési előírás szerint hitelesítik. Az eszköz hitelesítése során a mérésügyi hatóság műszaki 

vizsgálattal ellenőrzi és tanúsító jellel és/vagy hitelesítési bizonyítvánnyal igazolja, hogy az eszköz 

megfelel a hitelesítési engedélyében foglalt követelményeknek. A magyar törvényes tanúsító (nemzeti 

hitelesítési) jeleket a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény végrehajtására kiadott 127/1991. (X.9.) 

Korm. rendelet 3. melléklete határozza meg. 

Érintettek köre: hitelesítést kérő ügyfelek. 

Szükséges iratok: kérelem / megrendelő 

Eljárási költségek: 

A mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról szóló 

78/1997. (XII.30.) IKIM rendelet alapján. 

Eljáró hatóság: 

A hitelesítést a kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági szakigazgatási szerve saját 

laboratóriumában, az arra jogosult Hitelesítő Laboratóriumokban, illetve a mérőeszköz felállítási 

helyén végzi. 

Vas megye közigazgatási területén: 

Vas Megyei Kormányhivatal 

Szombathelyi Járási Hivatal 

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Műszaki Biztonsági Osztály 

(9700 Szombathely, Kárpáti Kelemen u. 98.) 

Ügyintézési idő: 60 nap 

Egyéb tudnivalók: Az eljárási díjat az ügyfél előre köteles megfizetni. 
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Kapcsolódó jogszabályok: 

- 1991. évi XLV. törvény a mérésügyről 

- 127/1991. (X.9.) Korm. rendelet a mérésügyi törvény végrehajtásáról 

- 78/1997. (XII.30.) IKIM rendelet a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért 

fizetendő díjak megállapításáról. 

 

 

Közüzemi fogyasztásmérők pontossági ellenőrzése 
 

A pontossági ellenőrző vizsgálat laboratóriumi körülmények között elvégzett vizsgálat, amely 

szemrevételezésből, méréstechnikai vizsgálatból és adatrögzítésből áll. A vizsgálat célja annak 

elbírálása, hogy a használatában felfüggesztett, hiteles fogyasztásmérő metrológiai, méréstechnikai 

tulajdonságai megfelelnek-e – a vizsgálat időpontjában, a bemutatott állapotában – a vonatkozó 

hitelesítési előírásban megfogalmazott követelményeknek. Az ügyben kiállított hatósági bizonyítvány a 

mérőeszközön végzett pontossági ellenőrzés dokumentált elvégzésén és annak eredményén alapul. 

Az ügyfelek a pontossági ellenőrző vizsgálaton jelen lehetnek. 

A vizsgálat során mérőeszköz vizsgálati jegyzőkönyv kiállítására kerül sor, amelyben a mérőeszköz 

vizsgálatának körülményeit és a vizsgált mérőeszközre vonatkozó tényeket rögzítik. A 

szemrevételezés során a fogyasztásmérőn korábban elhelyezett mérésügyi törvényes tanúsító jel(ek) 

sértetlenségének és a hitelesítés érvényességének (a kérem benyújtásának időpontjában) 

megállapítása, valamint a mérőeszköz elszámolási célra történő alkalmasságának ellenőrzése 

történik. 

A vizsgálatot követően kiállított hatósági bizonyítvány egy példánya a kérelmezőnek (közüzemi 

szolgáltató), egy példánya az ellenérdekelt félnek (fogyasztó) kerül megküldésre. 

A vizsgálat során keletkező adatok, mérési eredmények dokumentált megismerése, a hatósági 

bizonyítvány kézhezvételét követően az alábbiak szerint lehetséges. 

A hatóság a mérési eredményeket: 

- a hatóságok kérelmére minden esetben megadja; 

- az ügyben érintett bármelyik fél kérheti az Ákr. 33. § (1) bekezdése alapján a mérés során 

keletkezett, a döntést megalapozó adatok megismerését. Az iratbetekintésre vonatkozóan – 

engedélyezés esetén – a hatóság az Ákr. 33 és 34. §-ban foglaltak szerint jár el. 

A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 4.§ (1) bekezdés b) pontja, a végrehajtását szabályozó 

127/1991. (X.9.) Korm. rendelet 12.§ (2) bekezdés, valamint az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 94-95.§-okban és 99-100. §-okban foglaltak szerint a mérésügyi 

szerv a közüzemi szolgáltatások körében használt fogyasztásmérők tekintetében, közüzemi 

szolgáltató kérelmére rendkívüli hitelesítést, mérésügyi felülvizsgálatot, bevizsgálást, azaz pontossági 

ellenőrzést végezhet, amennyiben:  

- az ügy eldöntésére vonatkozó kérdés a mérőeszköz metrológiai tulajdonságaira vonatkozik, 

továbbá 

- a mérőeszköz sértetlen és a hitelesítés hatálya fennáll. 

Érintettek köre: szolgáltató, fogyasztó 

Szükséges iratok: kérelem / megrendelő 

 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=15456.338402
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=15840.345108
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30340.350423
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30340.350423
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Eljárási költségek: 

A mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról szóló 

78/1997. (XII.30.) IKIM rendelet alapján. 

Eljáró hatóság: 

A pontossági ellenőrzést a munkatársak az arra jogosult Hitelesítő Laboratóriumokban végzik. 

Vas megye közigazgatási területén: 

Vas Megyei Kormányhivatal 

Szombathelyi Járási Hivatal 

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Műszaki Biztonsági Osztály 

(9700 Szombathely, Kárpáti Kelemen u. 98.) 

Ügyintézési idő: 60 nap 

Egyéb tudnivalók: Az eljárási díjat az ügyfél előre köteles megfizetni. 

Kapcsolódó jogszabályok: 

- 1991. évi XLV. törvény a mérésügyről 

- 127/1991. (X.9.) Korm. rendelet a mérésügyi törvény végrehajtásáról 

- 78/1997. (XII.30.) IKIM rendelet a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért 

fizetendő díjak megállapításáról. 

 

 

Műszaki biztonsági szakterület 
 

Nyomástartó berendezések és rendszerek felügyelete 
 

A kazánok, illetőleg a fűtött vagy nem fűtött nyomástartó edények létesítésének, üzembevételének, 

átalakításának és javításának műszaki biztonsági felügyeletét a fővárosi és megyei kormányhivatalok 

járási hivatalainak illetékes mérésügyi és műszaki biztonsági szervei látják el.  

A nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések 

műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről szóló 

2/2016. (I.5.) NGM rendelet szerint hatósági felügyeleti eljárások a következők:  

- létesítési, üzembevételi engedélyezési eljárások,  

- időszakos és soron kívüli ellenőrzések, továbbá  

- a biztonsági szerelvények ellenőrzése és hitelesítése.  

Ebbe a feladatkörbe tartozik a rendkívüli események kivizsgálása és az újra üzembe helyezés 

feltételeinek meghatározása.  

Érintettek köre: engedélyezést, illetve időszakos ellenőrzést kérő ügyfelek. 

Szükséges iratok:  

A nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések 

műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről szóló 

2/2016. (I.5.) NGM rendelet szerint 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=15456.338402
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=15840.345108
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30340.350423
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30340.350423
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Eljárási költségek: 

A műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért 

fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 61/2016. (XII.29.) NGM rendelet alapján. 

Eljáró hatóság: 

Vas megye közigazgatási területén: 

Vas Megyei Kormányhivatal 

Szombathelyi Járási Hivatal 

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Műszaki Biztonsági Osztály 

(9700 Szombathely, Kárpáti Kelemen u. 98.) 

Ügyintézési idő: 60 nap 

Egyéb tudnivalók: Az eljárási díjat az ügyfél előre köteles megfizetni. 

Kapcsolódó jogszabályok: 

- 2/2016. (I.5.) NGM rendelet a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a 

kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és 

az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről 

- 61/2016. (XII.29.) NGM rendelet a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a 

hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról 

 

 

Szállítható nyomástartó berendezések felügyelete 
 

A mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok járási 

hivatalai látják el a 2004. május 1-jét megelőzően forgalomba került, a szállítható nyomástartó 

berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőség-tanúsításáról szóló 29/2011. (VIII.3.) 

NGM rendelet hatálya alá nem tartozó, megfelelőség-újraértékelési eljárásra nem bocsátott, de az 

ADR, RID és ADN műszaki követelményének megfelelő, szállítható nyomástartó berendezések 

felügyeletét. A mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörben eljáró fővárosi és megyei 

kormányhivatalok járási hivatalainak hatásköre kiterjed a nyomástartó berendezések és rendszerek 

biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló 44/2016. (XI.28.) NGM rendelet 

szerinti hordozható tűzoltó készülék és légzőkészülék palackokra és az egyes szállítható nyomástartó 

berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack 

Biztonsági Szabályzatról szóló 35/2014. (XI.19.) NGM rendelettel hatályba léptetett Gázpalack 

Biztonsági Szabályzat szerinti megfelelőségi jelöléssel ellátott meglévő gázpalackokra is. 

A gázpalackokkal kapcsolatos műszaki biztonsági követelményeket meghatározó Gázpalack 

Biztonsági Szabályzat hatálya alá tartoznak mindazok a fémből, fémből és szálerősítésű műanyagból 

(kompozitból) készült nyomástartó berendezések, amelyek sűrített, cseppfolyósított vagy nyomás alatt 

oldott gáz tárolására szolgálnak és a gáz töltési helye nem azonos felhasználási helyével. 

Érintettek köre: engedélyezést, illetve időszakos ellenőrzést kérő ügyfelek. 

Szükséges iratok:  

A jogszabályban meghatározottak szerint. 

 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=193535.341311
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=193535.341311
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=193535.341311
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199685.350496
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199685.350496
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Eljárási költségek: 

A műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért 

fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 61/2016. (XII.29.) NGM rendelet alapján. 

Eljáró hatóság: 

Vas megye közigazgatási területén: 

Vas Megyei Kormányhivatal 

Szombathelyi Járási Hivatal 

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Műszaki Biztonsági Osztály 

(9700 Szombathely, Kárpáti Kelemen u. 98.) 

Ügyintézési idő: 60 nap 

Egyéb tudnivalók: Az eljárási díjat az ügyfél előre köteles megfizetni. 

Kapcsolódó jogszabályok: 

- 35/2014. (XI.19.) NGM rendelet az egyes szállítható nyomástartó berendezések 

üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági 

Szabályzatról 

- 61/2013. (X.17.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló 

Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról 

- 62/2013. (X.17.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló 

Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról 

- 29/2011. (VIII.3.) NGM rendelet a szállítható nyomástartó berendezések biztonsági 

követelményeiről és megfelelőség-tanúsításáról  

- 61/2016. (XII.29.) NGM rendelet a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a 

hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról 

 

 

Veszélyes áru szállítására használt csomagolóeszközök felügyelete 
 

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete 

kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről [ADR] szóló 2013. évi CX. 

törvény 2. melléklete értelmében a mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörben eljáró fővárosi és 

megyei kormányhivatalok látják el az ADR „A” és „B” Mellékletében meghatározott, a veszélyes áru 

szállítására használt csomagolóeszközök jóváhagyásával kapcsolatos hatósági feladatokat. Kivételt 

jelentenek a radioaktív anyagok csomagolásával kapcsolatos hatósági feladatok. A „B” Melléklet 9. 

rész 9.1.2 szakasz szerinti jármű jóváhagyásnál a hatóság szakhatóságként működik közre 

(263/2006. (XII.20.) Korm.r. 8/A § (5) bek.). 

A Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. 

június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi 

alkalmazásának egyes kérdéseiről [RID] szóló 2013. évi CIX. törvény 2. melléklete értelmében 

ugyancsak a mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörben eljáró fővárosi és megyei 

kormányhivatalok látják el a RID Mellékletében meghatározott a veszélyes áru szállítására használt 

csomagolóeszközök jóváhagyásával kapcsolatos hatósági feladatokat. Kivételt jelentenek a radioaktív 

anyagok csomagolásával, illetve a tartálykocsik és battériás kocsikkal kapcsolatos hatósági feladatok. 

A fontosabb hatósági feladatok a következők: 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=172570.333523
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=172570.333523
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=172570.333523
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=164265.341014
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=164265.341014
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=164266.341015
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=164266.341015
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=137943.333474
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=137943.333474
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199685.350496
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199685.350496
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- Valamely bevizsgált típustól csak kismértékben eltérő csomagolóeszközök szelektív 

vizsgálatának engedélyezése; 

- Szállítás, ideiglenes szállítás engedélyezése; 

- Használat engedélyezése; 

- Típusjóváhagyás kiadása új tartánytípusra; 

- Robbanóanyagot szállító gépkocsik felépítményének jóváhagyása; 

- Veszélyes árut tartalmazó csomagolóeszközök gyártási jóváhagyása; 

- Veszélyes anyag szállító tartányos felépítmény gyártási jóváhagyása. 

Érintettek köre: engedélyezést, illetve időszakos ellenőrzést kérő ügyfelek. 

Szükséges iratok:  

A jogszabályban meghatározottak szerint. 

Eljárási költségek: 

A műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért 

fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 61/2016. (XII.29.) NGM rendelet alapján. 

Eljáró hatóság: 

Vas megye közigazgatási területén: 

Vas Megyei Kormányhivatal 

Szombathelyi Járási Hivatal 

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Műszaki Biztonsági Osztály 

(9700 Szombathely, Kárpáti Kelemen u. 98.) 

Ügyintézési idő: 60 nap 

Egyéb tudnivalók: Az eljárási díjat az ügyfél előre köteles megfizetni. 

Kapcsolódó jogszabályok: 

- 61/2013. (X.17.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló 

Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról 

- 62/2013. (X.17.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló 

Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról 

- 61/2016. (XII.29.) NGM rendelet a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a 

hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról 

 

 

Ipari és mezőgazdasági gázfogyasztó készülékek felügyelete 
 

Az ipari és mezőgazdasági vagy szolgáltatási célú hőfejlesztő-hőhasznosító, gázfogyasztó energetikai 

berendezések, létesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyelet alá tartoznak. A hatóság a 

műszaki-biztonsági felügyelete keretében: 

- Kérelemre jóváhagyja a 70 kW együttes hőterhelést meghaladó gázfelhasználó technológiák 

használatbavételét, átalakítását. A gázfelhasználó technológiák használatbavételét 

megelőzően gáz-biztonságtechnikai ellenőrzés alapján dönt a használatbavétel 

jóváhagyásáról. Ehhez elrendelheti próbaüzemeltetés lefolytatását is, melynek során el kell 

végezni a jóváhagyás megalapozásához szükséges melegüzemi biztonsági ellenőrzést. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=164265.341014
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=164265.341014
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=164266.341015
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=164266.341015
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- A helyszínen ellenőrzi a gázfelhasználó technológiák létesítésére és üzemeltetésére 

vonatkozó műszaki-biztonsági előírások betartását. 

- Kivizsgálja a vonatkozó rendelet hatálya alá tartozó felhasználói berendezésekkel kapcsolatos 

rendkívüli események bekövetkezésének körülményeit és a hasonló esetek megelőzése 

érdekében intézkedik. 

A gázfelhasználó technológiák használatbavételi jóváhagyásával kapcsolatos műszaki biztonsági 

hatósági eljárás csak olyan ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási eljárásokra tervezett gázfogyasztó 

készülékre terjed ki, amelyben ipari vagy mezőgazdasági nyersanyag vagy félkész termék gáz 

eltüzeléséből keletkezett hőenergia és/vagy védőgáz hatásának van kitéve, továbbá a gázfáklya, 

valamint az energetikai célra szolgáló gázturbina és gázmotor üzembe helyezése esetén. 

A használatbavételi jóváhagyási eljárás nem alkalmazandó a következő gázfogyasztó készülékekre: 

- gáz halmazállapotú tüzelőanyaggal működő, főzésre, sütésre, fűtésre, melegvíz-előállításra, 

hűtésre, világításra, mosási célokra szolgáló, és amennyiben a hőcsere víz közvetítő közeggel 

történik, legfeljebb 105 °C vízhőmérsékleten üzemelő gázfogyasztó készülékek; 

- gáz halmazállapotú tüzelőanyaggal működő légbefúvásos (kényszerlevegős) égők és az ilyen 

égőkkel összeépíteni szándékozott hőcserélők; 

- olyan gázfogyasztó készülékre, amelyeket egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és 

megfelelőségének tanúsításáról szóló 22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelettel a hazai jogrendbe 

bevezetett 2009/142/EK (korábban 90/396/EEC) gázüzemű berendezések irányelv (GAD) 

alapján tanúsítottak, és megfelelőségi tanúsítvánnyal, valamint CE jelöléssel rendelkeznek. 

E berendezések esetén a hatóságnak nincs hatásköre, a berendezést a 22/1998. (IV.17.) IKIM 

rendelet 17.§-a szerinti egyedi termék vizsgálattal kell ellenőrizni és a megfelelőséget tanúsíttatni. 

Érintettek köre: engedélyezést, illetve próbaüzemet, felülvizsgálatot kérő ügyfelek. 

Szükséges iratok: A jogszabályban meghatározottak szerint. 

Eljárási költségek: 

A műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért 

fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 61/2016. (XII.29.) NGM rendelet alapján. 

Eljáró hatóság: 

Vas megye közigazgatási területén: 

Vas Megyei Kormányhivatal 

Szombathelyi Járási Hivatal 

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Műszaki Biztonsági Osztály 

(9700 Szombathely, Kárpáti Kelemen u. 98.) 

Ügyintézési idő: 60 nap 

Egyéb tudnivalók: Az eljárási díjat az ügyfél előre köteles megfizetni. 

Kapcsolódó jogszabályok: 

- 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról 

- 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 

rendelkezéseinek végrehajtásáról 

- 11/2013. (III.21.) NGM rendelet a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, 

a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő 

hatósági feladatokról 

- 61/2016. (XII.29.) NGM rendelet a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a 

hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117673.346180
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=124061.346273
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=124061.346273
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159517.347501
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159517.347501
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159517.347501
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199685.350496
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199685.350496
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Éghető gázok csatlakozó vezetékei, telephelyi vezetékei és felhasználói 
berendezéseinek felügyelete 
 

Az éghető gázok csatlakozó vezetékei, telephelyi vezetékei és felhasználói berendezései, valamint az 

ezekhez kapcsolódó üzemeltetési tevékenység műszaki-biztonsági hatósági felügyelet alá tartoznak. 

A mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal járási 

hivatala a műszaki-biztonsági felügyelete keretében: 

- kérelemre alkalmassági nyilatkozatot ad ki a csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés 

kiviteli tervének műszaki biztonsági szempontok szerinti alkalmasságáról; 

- évente ellenőrzi a földgázelosztó, a vezetékes PB-gázszolgáltató és a telephelyi szolgáltató 

műszaki-biztonsági tevékenységét; 

- a hatóság a felhasználó csatlakozó vezetékét és a felhasználói berendezés - kivéve a 70 kW 

együttes hőterhelést meghaladó gázfelhasználó technológiát - létesítését és használatát a 

földgázelosztó bevonásával ellenőrizheti; 

- kivizsgálja a csatlakozóvezetékekkel, telephelyi vezetékekkel és felhasználói berendezésekkel 

kapcsolatos rendkívüli események bekövetkezésének körülményeit és a hasonló esetek 

megelőzése érdekében intézkedik. 

Érintettek köre: szolgáltatók, ügyfelek. 

Szükséges iratok:  

A jogszabályban meghatározottak szerint. 

Eljárási költségek: 

A műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért 

fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 61/2016. (XII.29.) NGM rendelet alapján. 

Eljáró hatóság: 

Vas megye közigazgatási területén: 

Vas Megyei Kormányhivatal 

Szombathelyi Járási Hivatal 

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Műszaki Biztonsági Osztály 

(9700 Szombathely, Kárpáti Kelemen u. 98.) 

Ügyintézési idő: 60 nap 

Egyéb tudnivalók: Az eljárási díjat az ügyfél előre köteles megfizetni. 

Kapcsolódó jogszabályok: 

- 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról 

- 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 

rendelkezéseinek végrehajtásáról 

- 11/2013. (III.21.) NGM rendelet a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, 

a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő 

hatósági feladatokról 

- 61/2016. (XII.29.) NGM rendelet a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a 

hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117673.346180
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=124061.346273
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=124061.346273
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159517.347501
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159517.347501
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159517.347501
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199685.350496
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Gázszerelői igazolványok kiadása 
 

A földgázellátásról szóló törvény szerinti csatlakozóvezeték- és felhasználói berendezés-létesítési, a 

biztonsági előírást érintő felszerelési és időszaki ellenőrzési tevékenység folytatására irányuló 

szándékot a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 

törvény szerint be kell jelenteni a területi műszaki biztonsági hatósághoz. A tevékenységet az 

folytathatja, aki rendelkezik a külön jogszabályban meghatározott szakmai képesítéssel és megfelel az 

ott meghatározott egyéb feltételeknek. A bejelentés alapján műszaki biztonsági hatóság a 

nyilvántartásba vétellel egyidejűleg hivatalból igazolványt állít ki a jogosult számára.  

A bejelentett és jogosult gázszerelőkről a műszaki biztonsági hatóság által vezetett nyilvántartás – a 

szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben 

meghatározott adatokon túl – tartalmazza a gázszerelő nevét, születésének helyét és időpontját, a 

gázszerelő képesítésének megnevezését, az általa végezhető tevékenységek meghatározását, 

valamint az igazolvány számát. A műszaki biztonsági hatóság törli a gázszerelőt a nyilvántartásból, ha 

a gázszerelő megsértette a gázszerelésre vonatkozó – jogszabályban előírt – szakmai szabályokat és 

ezt a műszaki-biztonsági hatóság megállapította. A nyilvántartást vezető hatóság a gázszerelők 

jegyzékét honlapján közzéteszi, mely tartalmazza a gázszerelő nevét és igazolvány számát. A 

gázszerelő hozzájárulása esetén a jegyzékben feltüntetésre kerül a gázszerelő értesítési címe, 

telefonszáma, faxszáma, elektronikus postacíme. A gázszerelő a nyilvántartásból törlésre kerül, ha a 

tevékenysége megszűnt, ha nem tesz eleget a külön jogszabályban meghatározott 

követelményeknek, illetve a gázszerelő ezt kéri. 

Érintettek köre: gázszerelők. 

Szükséges iratok:  

- jogosultság, képesítés, továbbképzés igazolása 

- 2 db fénykép 

Eljárási költségek: 

A műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért 

fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 61/2016. (XII.29.) NGM rendelet alapján. 

Eljáró hatóság: 

Vas megye közigazgatási területén: 

Vas Megyei Kormányhivatal 

Szombathelyi Járási Hivatal 

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Műszaki Biztonsági Osztály 

(9700 Szombathely, Kárpáti Kelemen u. 98.) 

Ügyintézési idő: 60 nap 

Egyéb tudnivalók: Az eljárási díjat az ügyfél előre köteles megfizetni. 

Kapcsolódó jogszabályok: 

- 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról 

- 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 

rendelkezéseinek végrehajtásáról 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117673.346180
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=124061.346273
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- 42/2017. (XII.11.) NGM rendelet a gázszerelők és gázkészülék-javítók tevékenysége 

folytatásának részletes feltételeiről, az e tevékenységek bejelentésének és nyilvántartásának 

rendjéről, valamint az e tevékenységekre vonatkozó kötelezettségek be nem tartásának 

esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről 

- 61/2016. (XII.29.) NGM rendelet a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a 

hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról 

 

 

Gázüzemű járművek, autógáztartályok felügyelete 
 

Az ipari, valamint a közlekedési ágazati jogszabályok rendelkeznek a gázüzemű járművekről és 

munkagépekről, gázellátó rendszereikről, az autógáz töltőállomásokról és a javítóműhelyekről. 

- A gépjárművekbe beépítendő üzemanyag ellátó berendezésekre, gáztartályokra jóváhagyási 

jel használatának engedélyezése a mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörben eljáró 

fővárosi és megyei kormányhivataloktól kérhető.  

- Közforgalmú autógáztöltő-állomás a hatóság építési engedélyével létesíthető (az egyes 

sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 

31/2014. (II.12.) Korm. rendelet). 

- A jóváhagyási jellel ellátott autógáz üzemanyag ellátó berendezést csak hatóságilag 

engedélyezett szakműhelyek szerelhetik be a gépjárművekbe, munkagépbe. A szakműhely 

engedélyezési eljárásában gépjárműfenntartó tevékenység esetén szakvélemény adásával (a 

gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX.29.) KHVM 

rendelet), munkagép gáz-üzemanyag ellátó berendezésével kapcsolatos tevékenység esetén 

engedélyező hatóságként vesz részt a hatóság (a gázüzemű munkagép gáz-üzemanyag 

ellátó berendezései beszerelésének, karbantartásának, javításának, a belső égésű motorral 

üzemelő munkagép gázüzeműre történő utólagos átalakításának műszaki-biztonsági 

követelményeiről szóló 51/2007. (V. 17.) GKM rendelet). 

- A gépjárműbe beépítendő üzemanyag ellátó berendezésnek, gázüzemű jármű gáztartályának 

jóváhagyási jellel, vagy a mérésügyi szerv által kiadott „Tanúsítvánnyal” kell rendelkeznie. 

- Az autógáztartályok engedélyezett élettartama a gyártó által előírt, de legfeljebb a gyártástól 

számított 20 év. 

- Az időszakos ellenőrzésre csak gáztalanított, tisztított, szikrát okozó tevékenység végzésére 

alkalmas állapotban lévő autógáztartály bocsátható. A tartály ki- és beszerelését csak erre 

feljogosított szakműhely végezheti. A hatóság az időszakos ellenőrzésről az érvényességi idő 

megjelölésével tanúsítványt állít ki. Elveszett tanúsítványt a jármű üzemeltetőjének kérelmére, 

az autógáztartály azonosítása után, külön jogszabályban meghatározott díj ellenében pótolja 

a hatóság. 

- Autógáz töltése csak a rendeltetésnek megfelelő tartályba (LPG, CNG, GAS), annak 

megfelelő, minősített üzemanyaggal, a hatóság által kiadott építési/létesítési és 

használatbavételi/üzembevételi engedéllyel rendelkező töltőállomáson történhet. 

- A járművek töltése közforgalmi töltőállomáson a mennyiséget és az árat kijelző, hitelesített 

kimérőn keresztül végezhető. Üzemi (nem közforgalmú) töltőállomáson a töltés a mennyiséget 

mutató kimérőn keresztül történhet. 

Érintettek köre: bemutatásra felkészítő szervizek, műhelyek 

Szükséges iratok: Jogszabály szerint. 
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Eljárási költségek: 

A műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért 

fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 61/2016. (XII.29.) NGM rendelet alapján. 

Eljáró hatóság: 

Vas megye közigazgatási területén: 

Vas Megyei Kormányhivatal 

Szombathelyi Járási Hivatal 

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Műszaki Biztonsági Osztály 

(9700 Szombathely, Kárpáti Kelemen u. 98.) 

Ügyintézési idő: 60 nap 

Egyéb tudnivalók: Az eljárási díjat az ügyfél előre köteles megfizetni. 

Kapcsolódó jogszabályok: 

- 2/2016. (I.5.) NGM rendelet a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a 

kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és 

az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről 

- 51/2007. (V.17.) GKM rendelet a gázüzemű munkagép gáz-üzemanyag ellátó berendezései 

beszerelésének, karbantartásának, javításának, a belső égésű motorral üzemelő munkagép 

gázüzeműre történő utólagos átalakításának műszaki-biztonsági követelményeiről 

- 61/2016. (XII.29.) NGM rendelet a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a 

hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról 

 

 

Felvonók, mozgólépcsők, mozgójárdák felügyelete 
 

A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 17/A.§ (1) bekezdése értelmében 

felvonót és mozgólépcsőt létesíteni, áthelyezni, átalakítani, a létesítést követően használatba venni és 

műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatukat elvégezni a törvény végrehajtására kiadott 

kormányrendeletben meghatározott közigazgatási hatóság engedélyével (nyilvántartásba vételével) 

lehet.  

A felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V.5.) Korm. rendeletben foglaltak 

szerint  

- ha a felvonó vagy a mozgólépcső létesítéséhez, áthelyezéséhez, átalakításához, 

használatbavételéhez vagy bontásához az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági 

eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 

kormányrendelet szerinti építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési, bontási tevékenység 

is szükséges, a létesítést, az áthelyezést, az átalakítást, a használatbavételt, a bontást az 

építésügyi hatósági engedély iránti kérelemmel egyidejűleg az általános vagy a sajátos 

építésügyi hatóságtól kell kérni; 

- ha a berendezés létesítése építési engedélyhez kötött építési tevékenységgel nem jár együtt, 

a létesítést, a használatbavételt, az áthelyezést, a berendezés főbb műszaki adatainak 

megváltozásával járó átalakítását első fokon a mérésügyi és műszaki biztonsági 

feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal engedélyezi műszaki biztonsági 

hatósági eljárásban; 
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- Nem szükséges létesítési, áthelyezési, átalakítási, használatbavételi, megszüntetési, stb. 

hatósági engedélyt kérni kisteherfelvonó, valamint az olyan felvonó esetében, amelyre 

együttesen teljesül a következő három feltétel: a berendezés 0,15 m/s-nál nem nagyobb 

névleges sebességű, 3 méternél kisebb emelőmagasságú, személyszállításra is szolgál. Az 

üzemeltetőnek előzetesen be kell jelentenie a mérésügyi és műszaki biztonsági 

feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal részére az ilyen berendezések 

létesítését, áthelyezését, e rendeletben felsorolt főbb műszaki adatainak megváltozásával járó 

átalakítását, használatbavételét, veszélytelenítés utáni ismételt üzemeltetését és bontását. 

Érintettek köre: felvonók, mozgólépcsők, mozgójárdák kérelmezői, üzemeltetői. 

Szükséges iratok: Jogszabály szerint. 

Eljárási költségek: 

A műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért 

fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 61/2016. (XII.29.) NGM rendelet alapján. 

Eljáró hatóság: 

Vas megye közigazgatási területén: 

Vas Megyei Kormányhivatal 

Szombathelyi Járási Hivatal 

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Műszaki Biztonsági Osztály 

(9700 Szombathely, Kárpáti Kelemen u. 98.) 

Ügyintézési idő: 60 nap 

Egyéb tudnivalók: Az eljárási díjat az ügyfél előre köteles megfizetni. 

Kapcsolódó jogszabályok: 

- 146/2014. (V.5.) Korm. rendelet a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról 

- 61/2016. (XII.29.) NGM rendelet a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a 

hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról 

 

 

Egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások 
 

Az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 

31/2014. (II.12.) Korm. rendelet alapján a hatóság építésügyi hatóságként jár el az alábbi sajátos 

építményfajták tekintetében: 

- a nyomástartó berendezések és rendszerek elhelyezését vagy védelmét közvetlenül szolgáló 

építmény (ideértve a közforgalmú autógáztöltő-állomásokat és az azok rendeltetésével 

szorosan összefüggő rendeltetésű építményeket), 

- a közforgalmú üzemanyagtöltő-állomások műtárgyai, az utak kivételével, 

- a veszélyes folyadék- és olvadéktárolók elhelyezését vagy védelmét közvetlenül szolgáló 

építmény, 

- a nyomástartó berendezésnek nem minősülő gáztárolók elhelyezését vagy védelmét 

közvetlenül szolgáló építmény, 

- az 50 kVA-nál nagyobb névleges teljesítőképességű kiserőművet ellátó hőtermelési 

rendeltetésű berendezés védelmét vagy a 0,5 MW-nál nagyobb hőteljesítményű hőtermelési 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=169057.350023
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és hőszolgáltatási berendezés (ideértve a fűtőművet is) védelmét közvetlenül szolgáló 

építmény, 

- a biogáz- és komposztálótelep technológiáinak elhelyezését vagy védelmét közvetlenül 

szolgáló építmény, az ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási célú, megújuló energiaforrást 

átalakító, biogázt, biodízelt, bioetanolt előállító és tároló építmény, a villamosmű kivételével, 

- az építménybe beépített terménytisztító vagy szárító, 

- az épített üvegipari vagy fémipari kemence, 

- építménynek minősülő helyhez kötött útépítő berendezés (aszfaltkeverő telep építményei), 

- ipari és mezőgazdasági célú, földgázfogyasztó vagy propán-bután gázokat és ezek elegyeiből 

álló gázokat fogyasztó hőfejlesztő-hőhasznosító berendezés, az elhelyezését vagy védelmét 

közvetlenül szolgáló építménnyel együtt, 

- a hőtávvezetéket tartó vagy magában foglaló építmény, beleértve a hőszolgáltatás nyomvonal 

jellegű építményeit is. 

Az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 

31/2014. (II.12.) Korm. rendelet szerinti építésügyi hatósági eljárások: 

- építési engedélyezési, 

- használatbavételi engedélyezési, 

- fennmaradási engedélyezési, 

- bontási engedélyezési, 

- engedély hatályának meghosszabbítása iránti engedélyezési, 

- jogutódlás tudomásulvételi, 

- használatbavételi tudomásulvételi, 

- szakhatósági, 

- veszélyhelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvételi, 

- építési engedély módosítási, valamint 

- kötelezési eljárások. 

Érintettek köre: építtetők 

Szükséges iratok:  

Az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 

31/2014. (II.12.) Korm. rendelet és a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 

végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII.15.) Korm. rendelet alapján. 

Eljárási költségek: 

A műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért 

fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 61/2016. (XII.29.) NGM rendelet alapján. 

Eljáró hatóság: 

Vas megye közigazgatási területén: 

Vas Megyei Kormányhivatal 

Szombathelyi Járási Hivatal 

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Műszaki Biztonsági Osztály 

(9700 Szombathely, Kárpáti Kelemen u. 98.) 

Ügyintézési idő: 40 nap 

Egyéb tudnivalók: Az eljárási díjat az ügyfél előre köteles megfizetni. 
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Kapcsolódó jogszabályok: 

- 31/2014. (II.12.) Korm. rendelet az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi 

hatósági eljárások szabályairól 

- 157/2005. (VIII.15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 

végrehajtásáról 

- 61/2016. (XII.29.) NGM rendelet a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a 

hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról 

 

 

Villamosenergia-ipari építésügyi hatósági eljárások 
 

A villamosenergiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényben (VET) és a villamosenergia-ipari építésügyi 

hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII.23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a 

hatóság építésügyi hatóságként jár el villamosmű, a termelői vezeték, a magánvezeték és a közvetlen 

vezeték esetén. 

A VET 115 §-ban meghatározott építésügyi hatósági engedélyezési eljárások fajtái: 

- építési engedélyezési eljárás, 

- használatbavételi engedélyezési eljárás, 

- fennmaradási engedélyezési eljárás, 

- megszüntetési eljárás. 

A VET 116.§-a alapján villamosmű, termelői vezeték, magánvezeték és a közvetlen vezeték és az 

ideiglenes vezeték építéséhez, üzemeltetéséhez, használatbavételéhez, fennmaradásához és 

megszüntetéséhez az építésügyi hatóság, mint sajátos építményfajtát engedélyező építésügyi 

hatóság engedélye, vagy tudomásulvétele szükséges. 

Nem kell a hatóság engedélyét kérni 

- olyan kiserőmű építéséhez, melynek csatlakozási teljesítménye egy csatlakozási ponton nem 

haladja meg az 50 kVA-t azzal, hogy a csatlakozási ponton az összesített kiserőművi 

csatlakozási teljesítmény nem haladhatja meg az 50 kVA-t, a védett természeti terület és 

Natura 2000 terület kivételével a legfeljebb 0,5 MW névleges teljesítőképességű kiserőmű 

építéséhez, ha az nem táplál villamosműhöz, 

- a magánvezetékre, ha a teljes magánvezeték egy épületen belül helyezkedik el, 

- a kisfeszültségű csatlakozó berendezésre, amennyiben az kizárólag olyan ingatlanon kerül 

megépítésre, amelynek tulajdonosa az építéshez hozzájárult, 

- a védett természeti terület és Natura 2000 terület kivételével a kisfeszültségű 

magánvezetékre, amennyiben az kizárólag olyan ingatlanon kerül megépítésre, amelynek 

tulajdonosa az építéshez hozzájárult. 

- a közép- vagy kisfeszültségű elosztóhálózat hálózati engedélyes általi, az egységes 

elektronikus közműnyilvántartásról szóló kormányrendeletben meghatározott közműegyeztető 

rendszerben előállt közműnyilatkozat alapján történő létesítéséhez, 24. § szerinti 

üzemeltetéséhez, használatbavételéhez és megszüntetéséhez, amennyiben az 

• kizárólag közterületen kerül elhelyezésre, 

• közterületen és olyan magánterületen kerül elhelyezésre, amely magánterületek 

tulajdonosai az igénybejelentéshez mellékelt hozzájárulásukban a közcélú hálózat 

saját tulajdonú ingatlanaikon történő elhelyezéséhez visszavonhatatlanul 

hozzájárultak, vagy 

• olyan rendszerhasználó csatlakoztatására szolgál, aki a külön jogszabályban 

meghatározott átalakító- és kapcsolóberendezés elhelyezéséhez előzetesen 
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visszavonhatatlanul hozzájárult és a közcélú hálózat nyomvonalváltozása 

kizárólag közterületet és az igénybejelentő magánterületét érinti. 

Érintettek köre: építtetők 

Szükséges iratok:  

A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) 

Korm. rendelet alapján. 

Eljáró hatóság: 

Vas megye közigazgatási területén: 

Vas Megyei Kormányhivatal 

Szombathelyi Járási Hivatal 

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Műszaki Biztonsági Osztály 

(9700 Szombathely, Kárpáti Kelemen u. 98.) 

Ügyintézési idő: 25 nap 

Egyéb tudnivalók: Az eljárási díjat az ügyfél előre köteles megfizetni. 

Kapcsolódó jogszabályok: 

- 382/2007. (XII.23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési 

eljárásokról 

- 61/2016. (XII.29.) NGM rendelet a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a 

hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról 

 

 

Szakhatóságként, szakkérdés vizsgálatában való közreműködés 
 

A hatóság szakhatóságként, szakkérdés vizsgálatában folyamatosan közreműködik az építésügyi 

hatósági engedélyezési (az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, 

valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet), illetve a 

telepengedélyezési (a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható 

egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a 

bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet) eljárásokban.  

Építésügyi hatósági engedélyezési eljárások során szakhatóságként, szakkérdést vizsgáló szervként 

való bevonásra a vonatkozó rendeletekben foglaltak alapján az alábbi esetekben kerül sor:  

Az építési tevékenység 

- legalább 50 kVA beépített összteljesítményű vagy 0,4 kV-nál nagyobb feszültségű villamos 

berendezést, rendszert érint; 

- felvonó, mozgólépcső vagy mozgójárda létesítése, átalakítása, áthelyezése vagy bontása 

esetén, amennyiben a létesítéshez, átalakításához, áthelyezéséhez vagy a bontásához 

építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési vagy bontási tevékenység szükséges. 

Telepengedélyezési eljárás során szakhatóságként, szakkérdést vizsgáló szervként való bevonásra a 

vonatkozó rendeletben foglaltak alapján az alábbi esetekben kerül sor: 

- Ha a telepen az ipari tevékenységgel összefüggésben külön jogszabály alapján  

- hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó berendezést,  

- éghető vagy veszélyes folyadék tárolására szolgáló tartályt,  
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- ipari vagy mezőgazdasági gázfogyasztó készüléket,  

- legalább 50 kW beépített összteljesítményű, 0,4 kV vagy nagyobb feszültségű villamos 

berendezést, rendszert,  

- nem közforgalmú üzemanyagtöltő állomáson cseppfolyós- vagy cseppfolyósított-, illetve 

sűrítettgáz-üzemanyag-töltő berendezést használnak. 

Érintettek köre: építtetők, építéshatóságok 

Szükséges iratok: Jogszabály szerint. 

Eljáró hatóság: 

Vas megye közigazgatási területén: 

Vas Megyei Kormányhivatal 

Szombathelyi Járási Hivatal 

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Műszaki Biztonsági Osztály 

(9700 Szombathely, Kárpáti Kelemen u. 98.) 

Ügyintézési idő: 15 nap 

Kapcsolódó jogszabályok: 

- 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján 

eljáró szakhatóságok kijelöléséről 

- 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 

- 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése 

alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a 

telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól 
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