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1. Jármű átalakításának engedélyezése 
 
Hatáskörrel rendelkező hivatal/járási hivatal: 

Heves megye közigazgatási területére vonatkozó illetékességgel a Heves Megyei Kormányhivatal 

 
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: 

 Személyi igazolvány, lakcímkártya 

 Forgalmi engedély, törzskönyv, 

 Műszaki dokumentáció 2 pld.-ban. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): 

Személyesen, okmányok, dokumentumok leadásával, 

Heves Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztály, Eger, Faiskola út 5. 

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

Telefonszám: 06-36-510-295, 06-36-510-298 

 
Elektronikus ügyintézés: lehetséges 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 

91/2004. (VI.29.) GKM rendelet szerint, 

 

Az ügymenet leírása: 

Az Ügyfél személyesen beadja az ügyintézéshez szükséges okmányokat, dokumentumokat 

és megfizeti az eljárás díját. Amennyiben a műszaki dokumentáció megfelelő, illetve a jármű a 

leírásnak megfelelően átalakítható, kiadásra kerül az átalakítási engedély. 

 
Az ügyintézés határideje: A 2016. évi CL. törvény alapján 60 nap. 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről; 

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; 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról. 

 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: 

https://www.nkh.gov.hu/web/kozuti-gepjarmu-kozlekedesi-hivatal/jarmuatalakitas 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: - 

mailto:meff.jarmu@heves.gov.hu
http://www.nkh.gov.hu/web/kozuti-gepjarmu-kozlekedesi-hivatal/jarmuatalakitas
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2.  Jármű összeépítésének engedélyezése 
 
Hatáskörrel rendelkező hivatal/járási hivatal: 

Heves megye közigazgatási területére vonatkozó illetékességgel a Heves Megyei Kormányhivatal 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: 

 Személyi igazolvány, lakcímkártya 

 Műszaki dokumentáció 2 pld.-ban. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): 

Személyesen, okmányok, dokumentumok leadásával, 

Heves Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztály, Eger, Faiskola út 5. 

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

Telefonszám: 06-36-510-295, 06-36-510-298 

 
Elektronikus ügyintézés: lehetséges 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 91/2004. (VI.29.) GKM rendelet szerint. 

 

Az ügymenet leírása: 

Az Ügyfél személyesen beadja az ügyintézéshez szükséges okmányokat, dokumentumokat 

és megfizeti az eljárás díját. Amennyiben a műszaki dokumentáció alapján a jármű 

összeépíthető, kiadásra kerül az összeépítési engedély. 

 
Az ügyintézés határideje:  

A 2016. évi CL. törvény alapján 60 nap. 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről; 

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; 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról. 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: - 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: - 

mailto:meff.jarmu@heves.gov.hu
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3. Járművek műszaki vizsgálata, szemléje 
 

 egyedi forgalomba helyezés, 

 forgalomba helyezés előtti műszaki vizsgálat, 

 honosítás, 

 időszakos műszaki vizsgálat, 

 oktató jármű vizsgálata, 

 taxi jármű vizsgálata, 

 személyszállító nem taxi vizsgálata, 

 mozgássérült segédberendezéssel szerelt jármű első vizsgálata, 

 muzeális jármű vizsgálata, 

 berendelt jármű vizsgálata, 

 adatváltozás, adathelyesbítés, igazolás miatt szemle. 

 

Hatáskörrel rendelkező hivatal/járási hivatal: 

Heves megye közigazgatási területére vonatkozó illetékességgel a Heves Megyei Kormányhivatal 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: 

 Személyi igazolvány, lakcímkártya, 

 Forgalmi engedély, törzskönyv, 

 Tulajdonjogot igazoló okmányok, 

 Egyéb, a speciális eljárásokhoz tartozó dokumentumok. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): 

Személyesen, okmányok, dokumentumok leadásával, 

Heves Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztály, Eger, Faiskola út 5. 

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

Telefonszám: 06-36-510-294 

 
Elektronikus ügyintézés: lehetséges 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 91/2004. (VI.29.) GKM rendelet szerint. 

Az ügymenet leírása: 

Az eljárás a vizsgálatra történő jelentkezéssel kezdődik. A vizsgálatra az ütemezés szerint 

kerül sor. A megadott időpontban a vizsgáló állomáson az Ügyfél személyesen beadja az 

ügyintézéshez szükséges okmányokat, dokumentumokat és megfizeti az eljárás díját. A 

járművön elvégzett minősítő műszaki vizsgálatot, illetve szemlét követően, kiadásra kerül a 

jármű forgalomba helyezéséhez vagy további forgalomban tartásához szükséges igazolás. 

 
Az ügyintézés határideje: a 2016. évi CL. törvény alapján 60 nap. 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről; 

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; 

mailto:meff.jarmu@heves.gov.hu
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77/2009. (XII. 15.) KHEM- IRM-KvVM együttes rendelet a közúti járművek környezetvédelmi 

felülvizsgálatának szabályairól; 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: - 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: - 
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4. Regisztrált bontó-hulladékkezelő, eredetiségvizsgáló állomás, 
műszaki vizsgáló állomás, menetíró szerelőműhely, járműfenntartó 
vállalkozás, alkatrész forgalmazói tevékenység engedélyezése, 
auditálása, ellenőrzése, nyilvántartásba vétele. 
 
Hatáskörrel rendelkező hivatal/járási hivatal: 

Heves megye közigazgatási területére vonatkozó illetékességgel a Heves Megyei Kormányhivatal 

 
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: 

 Jogszabályi meghatározás alapján 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): 

Személyesen, okmányok, dokumentumok leadásával, 

Heves Megyei Kormányhivatal Közlekedési Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztály, Eger, Faiskola út 5. 

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

Telefonszám: 06-36-510-290 

 
Elektronikus ügyintézés: lehetséges 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 

91/2004. (VI.29.) GKM rendelet, 1990. évi XCIII törvény. 

 

Az ügymenet leírása: 

Az Ügyfél vagy képviselője személyesen beadja az ügyintézéshez szükséges okmányokat, 

dokumentumokat és megfizeti az eljárás díját. A vállalkozás helyszíni ellenőrzése után, 

amennyiben a jogszabályi, személyi és tárgyi feltételeknek megfelel, a vállalkozást 

nyilvántartásba vesszük vagy szerződést kötünk vele. 

 
Az ügyintézés határideje:  

A 2016. évi CL. törvény alapján 60 nap. 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb 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; 

181/2017. (VII.5.) Korm. rendelet a vizsgáló állomás engedélyezésének részletes eljárási 

szabályairól; 

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; 

mailto:meff.jarmu@heves.gov.hu
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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; 

1/1990. (IV.29.) KHVM rendelet a gépjárműfenntartó szervezet személyi és dologi feltételeiről, 

75/2016. (XII.29.) NFM rendelet a menetíró készülékről; 

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről; 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról; 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: - 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: - 
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5. A belföldi és a nemzetközi forgalomban sajátszámlás, valamint díj 
ellenében végzett árutovábbítási, autóbusszal történő 
személyszállítási tevékenység végzésére feljogosító engedélyek 
kiadására irányuló eljárások 
 
Hatáskörrel rendelkező hivatal/járási hivatal: 

Heves megye közigazgatási területére vonatkozó illetékességgel a Heves Megyei Kormányhivatal 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: 

 Kérelmi adatlap (A hatóság által biztosított adatlap.) 

 A 261/2011. (XII.7.) Kormányrendelet által előírt dokumentumok. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): 

Személyesen, okmányok, dokumentumok leadásával, 

Heves Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztály, Eger, Faiskola út 5. 

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

Telefonszám: 06-36-510-293 

 
Elektronikus ügyintézés: lehetséges 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 

44/2004. (IV.13.) GKM rendelet szerint, 

 

Az ügymenet leírása: 

Az ügyfél benyújtja a kitöltött kérelmet a tevékenység engedélyezéséhez szükséges 

dokumentumokkal, és megfizeti az eljárási díjat. A hatóság megvizsgálja a benyújtott 

kérelmet, és amennyiben a kérelmező megfelel a jogszabályban előírt feltételeknek, kiadja a 

tevékenység végzésére feljogosító engedélyt. 

 
Az ügyintézés határideje: 

A 2016. évi CL. törvény és a 89/1988. (XII.20.) MT rendelet alapján 25 nap. 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 

261/2011. (XII.7.) Kormányrendelet 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: - 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: - 

mailto:meff.jarmu@heves.gov.hu
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6. Személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállítási 
szolgáltatás, diszpécserszolgálati tevékenység engedélyezése. 
 
Hatáskörrel rendelkező hivatal/járási hivatal: 

Heves megye közigazgatási területére vonatkozó illetékességgel a Heves Megyei Kormányhivatal 

 
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: 

 Kérelmi adatlap (A hatóság által biztosított adatlap.) 

 A 176/2015. (VII.7.) Kormányrendelet által előírt dokumentumok. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): 

Személyesen, okmányok, dokumentumok leadásával, 

Heves Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztály, Eger, Faiskola út 5. 

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

Telefonszám: 06-36-510-293 

 
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 

9/2000. (X.30.) KöVIM rendelet szerint, 

 

Az ügymenet leírása: 

Az ügyfél benyújtja a kitöltött kérelmet a tevékenység engedélyezéséhez szükséges 

dokumentumokkal, és megfizeti az eljárási díjat. A hatóság megvizsgálja a benyújtott 

kérelmet, és amennyiben a kérelmező megfelel a jogszabályban előírt feltételeknek, kiadja a 

tevékenység végzésére feljogosító engedélyt. 

 
Az ügyintézés határideje: 

A 2016. évi CL. törvény és a 89/1988. (XII.20.) MT rendelet alapján 25 nap. 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 

176/2015. (VII.7.) Kormányrendelet 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: - 

 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: - 

mailto:meff.jarmu@heves.gov.hu
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7.  Digitális tachográf kártyákkal (gépjárművezetői, ellenőri, műhely- 
és üzembentartói kártya) kapcsolatos eljárások. 
 
Hatáskörrel rendelkező hivatal/járási hivatal: 

Heves megye közigazgatási területére vonatkozó illetékességgel a Heves Megyei Kormányhivatal 

 
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: 

 Kérelmi adatlap (A hatóság által biztosított adatlap.) 

 A 76/2016. (XII.29.) Kormányrendelet által előírt dokumentumok. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): 

Személyesen, okmányok, dokumentumok bemutatásával, 

Heves Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztály, Eger, Faiskola út 5. 

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

Telefonszám: 06-36-510-293 

 
Elektronikus ügyintézés: lehetséges 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 

91/2004. (VI.29.) GKM rendelet szerint, 

 

Az ügymenet leírása: 

Az ügyfél benyútja a kérelemmel a személyes dokumentumait, és megfizeti az eljárási díjat. A 

hatóság megvizsgálja, hogy a kérelmező részére adható-e digitális tachográf kártya. 

Amennyiben a kérelmező jogosult tachográf kártya igénylésére, digitális fényképfelvétel 

elkészítését követően rögzítésre kerül a kártya legyártására vonatkozó igény a szakmai 

rendszerbe. Az ügyfél postai úton kapja meg a tachográf kártyát. 

 
Az ügyintézés határideje: 

A 2016. évi CL. törvény és a 89/1988. (XII.20.) MT rendelet alapján 25 nap. 

 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 

76/2016. (XII.29.) Kormányrendelet 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: -  

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: 

mailto:meff.jarmu@heves.gov.hu


11 
 

8. Közúti és telephelyi ellenőrzés keretében a gépjárművek 
környezetvédelmi és műszaki jellemzőinek, valamint a közúti 
közlekedési szolgáltatások és a közúti járművek 
üzemeltetésének szabályszerűségével, ideértve az adott 
tevékenységhez előírt okmányok, engedélyek, jelzések, 
felszerelések ellenőrzésével 
kapcsolatos hatósági ügyek  

 
Hatáskörrel rendelkező hivatal/járási hivatal: 

Heves megye közigazgatási területére vonatkozó illetékességgel a Heves Megyei Kormányhivatal 

 
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: 

Az eljárás során a hatóság által kért, az ügyhöz kapcsolódó dokumentumok. 

Az okmányok, dokumentumok benyújtásának módja (helye, határideje): 

Személyesen vagy postai úton a rendelkezésre álló határidőn belül, 

Heves Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztály, Eger, Faiskola út 5. 

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

Telefonszám: 06-36-510-293 

 
Elektronikus ügyintézés: lehetséges 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 

Jogorvoslati eljárás kezdeményezése esetén átutalással 

 

Az ügymenet leírása: 

A közúti vagy telephelyi ellenőrzést követően jegyzőkönyv felvételére kerül sor. Amennyiben 

az ellenőrző hatóság hiányosságot vagy jogsértést állapít meg vagy annak gyanúja merül fel, 

közigazgatási hatósági eljárást indít az érintettekkel szemben. A tényállás tisztázása során az 

ügyben az érintettek nyilatkozhatnak, bizonyítékokat nyújthatnak be. A hatóság a 

rendelkezésre álló információk, bizonyítékok alapján dönt a felelősség megállapításáról. 

Jogsértés megállapítása esetén a hatóság dönt a jogszabályok által előírt szankciók 

alkalmazásáról. A hatóság döntésével szemben a jogszabályok által biztosított jogorvoslati 

eljárással élhet az ügyfél. 

 

Az ügyintézés határideje: a 2016. évi CL. törvény alapján 60 nap. 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 

76/2016. (XII.29.) Kormányrendelet 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: - 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: - 

mailto:meff.jarmu@heves.gov.hu

