
1. Hatósági ügy neve: Árutovábbítási engedély, közösségi engedély, áruszállítási igazolvány

Ügytípus/eljárástípus: jármű hatósági/közigazgatási eljárás, kérelemre induló eljárás

Ügy rövid leírása:

Közúti árutovábbítási engedély szükséges a 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb 

össztömegű tehergépjárművel díj ellenében közúti árutovábbítási tevékenységet végző 

szervezetek, vállalkozók részére. Nemzetközi forgalomban közúti áruszállítás közösségi 

engedély birtokában végezhető. Díj ellenében végzett közúti árutovábbítás:  a tehergépjárművel 

végzett közúti árufuvarozás, tehergépjárműnek járművezetővel együtt díj ellenében történő - a 

közúti árutovábbítási szerződésekről szóló jogszabályban meghatározottak szerinti - 

rendelkezésre bocsátása, valamint a tehergépjárművel díj ellenében végzett vontatás;

Saját számlás közúti áruszállítási igazolvány szükséges a 7,5 tonnát meghaladó megengedett 

legnagyobb össztömegű teherjárművel saját számlás közúti áruszállítást végző szervezetek, 

vállalkozók részére.   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.                                                                         

A hatáskörrel rendelkező szerv neve:

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztály

2800 Tatabánya, Táncsics M. u. 1/D.

Hatáskörrel rendelkező szerv illetékességi 

területe:
Komárom-Esztergom megye 

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

Közúti árutovábbítási engedély:

- Cégkivonat, aláírási címpéldány, vagy egyéni vállalkozói engedély

- Pénzügyi helyzetet igazoló közokirat: NAV köztartozásmentes adóigazolás, illetve helyi 

önkormányzattól nemleges adóigazolás, vagy köztartozásmentes adózói adatbázisban való 

nyilvántartásba vétel

- Saját tőke, saját vagyon igazolása (fedezetigazolás): vagy könyvvizsgálói nyilatkozat, vagy 

biztosító társaság által kiadott igazolás, vagy pénzintézetnél lekötött és elkülönített pénzeszköz.

- Ügyvezető, szakmai irányító részére erkölcsi bizonyítvány és jó hírnévről nyilatkozat

- Szakmai irányító részére: szakmai alkalmasságot igazoló vizsga bizonyítvány, ha szükséges 

munkaszerződés

- Forgalmi engedély(ek): nem saját tulajdonú jármű esetén bérleti vagy lízing szerződés

Saját számlás közúti áruszállítási igazolvány:

- Cégkivonat, aláírási címpéldány, vagy egyéni vállalkozói engedély

- Forgalmi engedély(ek): nem saját tulajdonú jármű esetén bérleti vagy lízing szerződés

- Nyilatkozat a végzett tevékenységgel kapcsolatban.

Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási 

díjak):

Közúti árutovábbítási engedély: 

Árutovábbítási engedély: 4700 Ft

Engedélykivonat: 1600 Ft

Közösségi engedély: 94050 Ft

Közösségi engedélyről hiteles másolat: 4800 Ft

Saját számlás közúti áruszállítási igazolvány:

Általános eljárási illeték: 3000 Ft, melyet a Magyar Államkincstár 10032000-01012107-

00000000 számú eljárási illeték bevételi számlájára kell átutalni , közlemény rovatban a 

„sajátszámlás” és a jármű forgalmi rendszáma feltüntetésével.

Alapvető eljárási szabályok: 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: Személyes ügyintézés

Eljárást megindító irat benyújtására 

szolgáló ügyfélfogadási cím- és idő:

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztály

2800 Tatabánya, Táncsics M. u. 1/D.   Pf.: 165.                                                                        

Hivatali kapu KRID száma: 444451766, rövid neve: KEMKHKFKZO, 

Hétfő, Szerda, Csütörtök: 8.00-12.00 és 13.00-15.00 Péntek: 8.00-12.00

Ügymenet és ügyintézési határidő:
Kérelemre indul az eljárás, fent jogszabályban előírt dokumentumok becsatolásával, ügyintézési 

határidő:  90 nap

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról 

és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:

A kérelmet a vállalkozás nyilatkozattételre jogosult képviselője, vagy meghatalmazottja 

nyújthatja be.

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal                                                                                                                                                        

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály                                                                                                                         

Közlekedési Osztály 



Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről,

261/2011 (XII. 7.) Korm. 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;

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

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

86/2019. (IV. 23.)  Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról

Az Európai Parlament és a Tanács 1071/2009/EK rendelete a közúti fuvarozói szakma 

gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályinak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi 

irányelv hatályon kívül helyezéséről,

Az Európai Parlament és a Tanács 1072/2009/EK rendelete a nemzetközi közúti árufuvarozási 

piachoz való hozzáférés közös szabályozásairól,

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

tevékenység végzésére irányuló engedélyezési eljárás díjairól

2. Hatósági ügy neve:
Autóbuszos személyszállítási engedély, közösségi engedély, és közúti személyszállítási 

igazolvány 

Ügytípus/eljárástípus: jármű hatósági/közigazgatási eljárás, kérelemre induló eljárás

Ügy rövid leírása:

Belföldi forgalomban díj ellenében autóbuszos személyszállítást végző szervezetek autóbuszos 

személyszállító engedéllyel, saját számlás utas szállítási tevékenységet végző szervezetek 

közúti személyszállítási igazolvánnyal vesznek részt a közúti közlekedésben. Nemzetközi 

forgalomban közösségi engedély bírtokában végezhető személyszállítás. Autóbusszal díj 

ellenében végzett belföldi személyszállítás: az a személyszállítás, amelynél a személyszállítás 

megkezdésének és befejezésének a helye Magyarország területén van, és utas csak 

Magyarország területén szállhat fel az autóbuszra és csak ott szállhat le arról. Autóbusszal 

végzett saját számlás személyszállítás: A személyek gazdálkodó szervezet által végzett 

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, vagy  a személyszállítási 

szolgáltatásokról szóló törvényben meghatározott, az előbbiekben  nem említett saját számlás 

személyszállítás.

A hatáskörrel rendelkező szerv neve:

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztály

2800 Tatabánya, Táncsics M. u. 1/D.

Hatáskörrel rendelkező szerv illetékességi 

területe:
Komárom-Esztergom megye

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

Autóbuszos személyszállítási engedély:

- Cégkivonat, aláírási címpéldány, vagy egyéni vállalkozói engedély

- Pénzügyi helyzetet igazoló közokirat: NAV köztartozásmentes adóigazolás, illetve helyi 

önkormányzattól nemleges adóigazolás, vagy köztartozásmentes adózói adatbázisban való 

nyilvántartásba vétel

- Saját tőke, saját vagyon igazolása (fedezetigazolás): vagy könyvvizsgálói nyilatkozat, vagy 

biztosító társaság által kiadott igazolás, vagy pénzintézetnél lekötött és elkülönített pénzeszköz

- Ügyvezető, szakmai irányító részére erkölcsi bizonyítvány és jó hírnévről nyilatkozat

- Szakmai irányító részére: szakmai alkalmasságot igazoló vizsga bizonyítvány, ha szükséges 

munkaszerződés

- Forgalmi engedély(ek): nem saját tulajdonú jármű esetén bérleti vagy lízing szerződés

Közúti személyszállítási igazolvány:

- Cégkivonat, aláírási címpéldány, vagy egyéni vállalkozói engedély

- Forgalmi engedély(ek): nem saját tulajdonú jármű esetén bérleti vagy lízing szerződés

- Nyilatkozat a végzett tevékenységgel kapcsolatban

Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási 

díjak):

Közúti személyszállítási engedély: 

Autóbuszos engedély: 4700 Ft

Engedélykivonat: 1600 Ft

Közösségi engedély: 94050 Ft

Közösségi engedélyről hiteles másolat: 4800 Ft

Közúti személyszállítási igazolvány:

Belföldi igazolvány: 4700 Ft

Közösségi igazolvány: 4800 Ft

Alapvető eljárási szabályok: 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: hivatalban személyesen

Eljárást megindító irat benyújtására 

szolgáló ügyfélfogadási cím- és idő:

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztály

2800 Tatabánya, Táncsics M. u. 1/D.   Pf.: 165.                                                                        

Hivatali kapu KRID száma: 444451766, rövid neve: KEMKHKFKZO, 

Hétfő, Szerda, Csütörtök: 8.00-12.00 és 13.00-15.00 Péntek: 8.00-12.00

Ügymenet és ügyintézési határidő:
Kérelemre indul, fenti jogszabályban előírt dokumentumok becsatolásával, ügyintézési határidő:  

90 nap

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról 

és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:

A kérelmet a vállalkozás nyilatkozattételre jogosult képviselője, vagy meghatalmazottja 

nyújthatja be.



Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről,

261/2011. (XII. 7.) Korm. 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;

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

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

86/2019. (IV. 23.)  Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról

Az Európai Parlament és a Tanács 1073/2009/EK rendelete az autóbusszal végzett 

személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól és az 561/2006/EK 

rendelet módosításáról,

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

tevékenység végzésére irányuló engedélyezési eljárás díjairól

3. Hatósági ügy neve: Személytaxi, illetve személygépkocsis személyszállítási engedély

Ügytípus/eljárástípus: jármű hatósági/közigazgatási eljárás, kérelemre induló eljárás

Ügy rövid leírása:

Belföldön díj ellenében személytaxi és személygépkocsis személyszállítást végző szervezetek 

és vállalkozások személytaxi és személygépkocsis személyszállítás engedéllyel vehetnek részt 

a közúti közlekedésben. Személygépkocsis személyszállító szolgáltatás:  a személygépkocsival 

ellenérték fejében végzett közúti személyszállítás, amely az e rendeletben meghatározott 

feltételek szerint, egyéb szolgáltatás részeként kiegészítő szolgáltatásként, vagy a fő 

szolgáltatáshoz közvetlenül kapcsolódóan végezhető. 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. 

Személytaxi-szolgáltatás:  a viteldíjjelző készülékkel ellátott, a személygépkocsi vezetőjén kívül 

legalább négy és legfeljebb hat utas utazására alkalmas személygépkocsival ellenérték fejében 

végzett közúti személyszállítás;

A hatáskörrel rendelkező szerv neve:

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztály

2800 Tatabánya, Táncsics M. u. 1/D.

Hatáskörrel rendelkező szerv illetékességi 

területe:
Komárom-Esztergom megye 

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

Cégkivonat, aláírási címpéldány, vagy egyéni vállalkozói engedély

- Pénzügyi helyzetet igazoló közokirat: NAV köztartozásmentes adóigazolás, illetve helyi 

önkormányzattól nemleges adóigazolás, vagy köztartozásmentes adózói adatbázisban való 

nyilvántartásba vétel

- Saját tőke, saját vagyon igazolása (fedezetigazolás): biztosító társaság által kiadott igazolás 

utasonként 25.000 Ft

- Ügyvezető, szakmai irányító részére erkölcsi bizonyítvány és jó hírnévről nyilatkozat

- Szakmai irányító részére: szakmai alkalmasságot igazoló vizsga bizonyítvány, ha szükséges 

munkaszerződés

- Forgalmi engedély(ek): nem saját tulajdonú jármű esetén bérleti vagy lízing szerződés. Olyan 

személygépkocsi, amelyet a közlekedési hatóság - külön jogszabály alapján -személytaxi-

szolgáltatás végzésére alkalmasnak minősített, és ezt igazolólappal tanúsítja.

- Taxi gépkocsivezetőnek: erkölcsi bizonyítvány, személyszállítói vagy személytaxi járművezetői 

vizsga, 2 db fénykép, munkaszerződés 

Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási 

díjak):

Személytaxi, személygépkocsis személyszállítói engedély: 5591 Ft                                      Taxi 

engedélykivonat kiadása: 3.400 Ft

Taxi vezetői igazolvány: 1118 Ft

Alapvető eljárási szabályok: 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: Személyesen

Eljárást megindító irat benyújtására 

szolgáló ügyfélfogadási cím- és idő:

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztály

2800 Tatabánya, Táncsics M. u. 1/D.   Pf.: 165.                                                                        

Hivatali kapu KRID száma: 444451766, rövid neve: KEMKHKFKZO, 

Hétfő, Szerda, Csütörtök: 8.00-12.00 és 13.00-15.00 Péntek: 8.00-12.00

Ügymenet és ügyintézési határidő:
Kérelemre indul, fenti jogszabályban előírt dokumentumok becsatolásával, ügyintézési határidő: 

60 nap

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról 

és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:

A kérelmet a vállalkozás nyilatkozattételre jogosult képviselője, vagy meghatalmazottja 

nyújthatja be.

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről,

89/1988. (XII. 20.) MT rendelet a közúti közlekedési szolgáltatásokról és közúti járművek 

üzemben tartásáról,

176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti 

személyszállításról

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

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

86/2019. (IV. 23.)  Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról

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

engedélyezése eljárásaihoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakról

4. Hatósági ügy neve: Digitális tachográf kártyák kiadása

Ügytípus/eljárástípus: jármű hatósági/közigazgatási eljárás, kérelemre induló eljárás



Ügy rövid leírása:

Digitális menetírókészülékkel felszerelt járművet vezető személyeknek digitális vezetői kártyával 

kell rendelkeznie.                                                                                                                Kártya 

igénylésére jogosult személy gépjárművezetői kártya esetén a gépjárművezető, üzembentartói 

kártya esetén a közúti közlekedési szolgáltatást végző vállalkozás szakmai vezetője, a bérelt 

jármű bérbevevője, vagy egyéb jármű vonatkozásában az üzembentartói jogok gyakorlására 

jogosult személy, műhelykártya esetén a digitális tachográf műhely alkalmazottja. 

Ellenőrzőkártya kiadását a menetíró ellenőrzésére hatáskörrel rendelkező hatóság vezetője 

kérheti az általa foglalkoztatott menetíró ellenőr számára a közlekedési hatóságtól.

A hatáskörrel rendelkező szerv neve:

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztály

2800 Tatabánya, Táncsics M. u. 1/D.

Hatáskörrel rendelkező szerv illetékességi 

területe:
Országos illetékesség

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

Gépjárművezetői digitális tachográf kártya: személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló 

igazolvány, vezetői engedély, előző kártya (megújítás esetén)

Üzembentartói digitális tachográf kártya: Közúti szolgáltatást végző szervezetek esetén: 

cégkivonat, aláírási címpéldány, vagy egyéni vállalkozói engedély, közúti árutovábbítási 

engedély, vállalkozás szakmai irányítójának vizsgabizonyítványa

Egyéb vállalkozások esetén: cégkivonat, aláírási címpéldány

Műhelykártya: Műhely tevékenység végzésére hatósági feljogosítás, műhely által adott 

meghatalmazás, szakmai képesítés igazolása, személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló 

igazolvány

Ellenőri kártya: Ellenőrzésre feljogosítás, bizonyítvány, személyazonosító igazolvány, lakcímet 

igazoló igazolvány

Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási 

díjak):

Gépjárművezetői, üzembentartói, műhely digitális tachográf kártya: 7700 Ft

Ellenőri kártya: 3500 Ft

Alapvető eljárási szabályok: 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: Személyesen, meghatalmazott nem járhat el

Eljárást megindító irat benyújtására 

szolgáló ügyfélfogadási cím- és idő:

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztály

2800 Tatabánya, Táncsics M. u. 1/D.   Pf.: 165.                                                                        

Hivatali kapu KRID száma: 444451766, rövid neve: KEMKHKFKZO, 

Hétfő, Szerda, Csütörtök: 8.00-12.00 és 13.00-15.00 Péntek: 8.00-12.00

Ügymenet és ügyintézési határidő:
Kérelemre indul, fenti jogszabály(ok)ban előírt dokumentumok becsatolásával, ügyintézési 

határidő: 1 hónap

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról 

és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:
Csak személyesen intézhető

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,

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

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

86/2019. (IV. 23.)  Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről,                                                              

Az Európai Parlament és a Tanács 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

75/2016. (XII.29.) NFM rendeket a menetíró készülékről,                 

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

5. Hatósági ügy neve:
Műszaki, eredetiségvizsgáló, környezetvédelmi felülvizsgáló helyek engedélyezése, 

ellenőrzése, nyilvántartása

Ügytípus/eljárástípus: jármű hatósági/közigazgatási eljárás, hivatalból vagy kérelemre induló eljárás

Ügy rövid leírása:

A vizsgálatokat azok a gépjárműfenntartó szervezetek végezhetik, amelyek teljesítik az irányadó 

jogszabályokban meghatározott feltételeket, és amelyekkel a Közlekedési Hatóság hatósági 

szerződést köt, illetve a tevékenység végzését határozatban engedélyezi. A vizsgáló helyek 

szakmai ellenőrzését a Közlekedési Osztály végzi. 

A hatáskörrel rendelkező szerv neve:

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztály

2800 Tatabánya, Táncsics M. u. 1/D.

Hatáskörrel rendelkező szerv illetékességi 

területe:
Komárom-Esztergom megye 



Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

A műszaki vizsgálóállomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól szóló 181/2017. 

(VII.5.) Kormányrendeletben meghatározott feltételek igazolására szolgáló dokumentumok. 

Különösen a Korm. rendelet 3. és 5. §-ában előírtakat, valamint csatolni szükséges a 4. §-ban 

meghatározott, a kérelmező szervezet megfelelő pénzügyi helyzetének igazolását. A kérelmek a 

jelenleg hatályos jogszabályokban foglalt követelményrendszer figyelembevételével az 

alábbiakat vizsgálva kerülnek elbírálásra: a.) a vizsgáló állomás által a telephelyére 

meghatározott személyi és tárgyi feltételek figyelembevételével a Korm. rendelet 6. § (3) 

bekezdésében előírt vizsgálati technológiai eljárásrend vizsgálata. /Az eljárási rendnek 

tartalmaznia kell a Korm. rendelet 1. mellékletben felsorolt járműkategóriákra és vizsgálati 

eljárásokra a telephely (vizsgasor alaprajz, a telepített eszközök elhelyezkedése méretezve; a 

vizsgasor és a vizsgabiztos munkaállomásának elhelyezkedése) adottságaira vonatkoztatott 

technológiai folyamat részletes leírását (folyamatábra), valamint a rész vizsgálati eljárásonként 

az azokra fordítandó minimális technológiai időket percben megadva.

b.) a vizsgáló állomás által írásban meghatározott és az első auditálást megelőzően legalább 30 

nappal megelőzően benyújtott, a Korm. rendelet 5. § e) pontjában előírt műszaki vizsgálattal 

kapcsolatos ügyviteli eljárás vizsgálata.

c.) a vizsgáló állomás pénzügyi helyzete.                                                                      Az 

eredetiségvizsgáló állomás engedélyezése iránti kérelemnek - az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló törvényben foglaltakon túl - tartalmaznia kell:

• vizsgálóállomások címét, amelyeken a kérelmező előzetes eredetiségvizsgálati tevékenységet 

kívánja végezni, • a kérelmező adószámát, számlaszámát, a számláját vezető pénzintézet nevét, 

elektronikus levélcímét, telefax számát, telefonos elérhetőségét, valamint képviselőjének nevét, 

• azon járműkategóriák megjelölését, amelyre vonatkozóan a kérelmező tanúsító szervezetként 

kíván közreműködni az előzetes eredetiségvizsgálati hatóság eljárásában.

Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási 

díjak):

Műszaki vizsgálóállomás engedélyezése: 171.200 Ft

Eredetiségvizsgáló állomás engedélyezése: általános eljárási illeték: 3000 Ft

Alapvető eljárási szabályok: 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: Személyesen és elektronikus úton

Eljárást megindító irat benyújtására 

szolgáló ügyfélfogadási cím- és idő:

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztály

2800 Tatabánya, Táncsics M. u. 1/D.   Pf.: 165.                                                                        

Hivatali kapu KRID száma: 444451766, rövid neve: KEMKHKFKZO, 

Hétfő, Szerda, Csütörtök: 8.00-12.00 és 13.00-15.00 Péntek: 8.00-12.00

Ügymenet és ügyintézési határidő:
ügyintézési határidő: űszaki vizsgálóállomás engedélyezése 25 nap, eredetiségvizsgáló 

állomással történő szerződéskötés 60 nap

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról 

és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:

A kérelmet a vállalkozás nyilatkozattételre jogosult képviselője, vagy meghatalmazottja 

nyújthatja be.

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,

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

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

86/2019. (IV. 23.)  Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról

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,

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,

301/2009. (XII. 22) Korm. rendelet az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes 

szabályairól,

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

szabályairól

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről                                                                                                     

1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi 

feltételeiről

6. Hatósági ügy neve: Autóbontók engedélyezése, ellenőrzése, nyilvántartása

Ügytípus/eljárástípus: jármű hatósági/közigazgatási eljárás, hivatalból vagy kérelemre induló eljárás

Ügy rövid leírása:

A járműbontókkal a közreműködői megállapodások megkötése, valamint járműbontók, mint 

gépjármű-fenntartó szervezetek nyilvántartása a Közlekedési Osztály feladatát képezik. A 

járműbontók szakmai ellenőrzését az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Közlekedési 

Oszály végzi.

A hatáskörrel rendelkező szerv neve:

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztály

2800 Tatabánya, Táncsics M. u. 1/D.

Hatáskörrel rendelkező szerv illetékességi 

területe:
Komárom-Esztergom megye 

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

tevékenység végzésére szóló engedély(ek) (vállalkozói igazolvány, cégkivonat stb),

környezetvédelmi hatóság által kiadott veszélyes hulladékkezelési engedély,

személyi, tárgyi feltételek meglétét igazoló iratok

Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási 

díjak):
A regisztrált bontó-hulladékkezelő tevékenység hatósági díja: 175.900 Ft

Alapvető eljárási szabályok: 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: Személyesen és elektronikus úton

Eljárást megindító irat benyújtására 

szolgáló ügyfélfogadási cím- és idő:

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztály

2800 Tatabánya, Táncsics M. u. 1/D.   Pf.: 165.                                                                        

Hivatali kapu KRID száma: 444451766, rövid neve: KEMKHKFKZO, 

Hétfő, Szerda, Csütörtök: 8.00-12.00 és 13.00-15.00 Péntek: 8.00-12.00

Ügymenet és ügyintézési határidő: ügyintézési határidő: 60 nap



Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,

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

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

86/2019. (IV. 23.)  Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról

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

7. Hatósági ügy neve: Alkatrész forgalmazók és járműjavítók ellenőrzése

Ügytípus/eljárástípus: jármű hatósági/közigazgatási eljárás, hivatalból induló eljárás

Ügy rövid leírása:

Az ITM és a Közlekedési Osztály 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.

A hatáskörrel rendelkező szerv neve:

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztály

2800 Tatabánya, Táncsics M. u. 1/D.

Hatáskörrel rendelkező szerv illetékességi 

területe:
Komárom-Esztergom megye 

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

tevékenység végzésére szóló engedély(ek) (vállalkozói igazolvány, cégkivonat stb.),

tevékenység végzésének bejelentése az önkormányzat felé (telephelyengedély, bejelentés 

visszaigazolása),

személyi és tárgyi feltételek meglétét igazoló iratok

Alapvető eljárási szabályok: 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: Személyesen és elektronikus úton

Eljárást megindító irat benyújtására 

szolgáló ügyfélfogadási cím- és idő:

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztály

2800 Tatabánya, Táncsics M. u. 1/D.   Pf.: 165.                                                                        

Hivatali kapu KRID száma: 444451766, rövid neve: KEMKHKFKZO, 

Hétfő, Szerda, Csütörtök: 8.00-12.00 és 13.00-15.00 Péntek: 8.00-12.00

Ügymenet és ügyintézési határidő: ügyintézési határidő: 60 nap

Eljárást megindító irat benyújtására nyitva 

álló határidő:
Tevékenység megkezdésével egyidőben

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,

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

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

86/2019. (IV. 23.)  Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről

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

8. Hatósági ügy neve: Közúti járművek műszaki és üzembentartási feltételeinek közúti ellenőrzése

Ügytípus/eljárástípus: jármű hatósági/közigazgatási eljárás, hivatalból induló eljárás

Ügy rövid leírása:

Az utak biztonsága, a környezetvédelem és az igazságos verseny érdekében a 

személygépjárművek, haszongépjárművek csak akkor használhatók, ha a közlekedés műszaki 

alkalmassági feltételeinek megfelelnek. Az „országúti műszaki ellenőrzés” a tagállamok területén 

közlekedő gépjárművek olyan műszaki jellegű ellenőrzését jelenti, amelyet a hatóságok nem 

jelentenek be előre, váratlanul történnek, és a közutakon a hatóságok végzik el, vagy az 

ellenőrzés azok felügyelete alatt történik. 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.Ha az ellenőrző szerv megállapítja, hogy 

a jármű közúti forgalomban való további részvétele közvetlen balesetveszéllyel jár, a forgalmi 

engedélyt érvényteleníti, erről a tényről az illetékes Kormányablakot értesíti. A közúti 

közlekedési szolgáltatást engedély hiányában végző vállalkozással szemben közigazgatási 

bírság kiszabásának van helye.

A hatáskörrel rendelkező szerv neve:

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztály

2800 Tatabánya, Táncsics M. u. 1/D.

Hatáskörrel rendelkező szerv illetékességi 

területe:
Komárom-Esztergom megye 

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

Járművek üzemeltetéséhez szükséges okmányok (forgalmi engedély, bérleti szerződés, 

menetlevél, fuvarlevél, közúti árutovábbítási-, közúti személyszállítás engedély, közösségi 

engedély hiteles másolat, stb),

Gépkocsivezető okmányai (személyi igazolvány, lakcímkártya, vezetői engedély, útlevél, 

foglalkoztatásra vonatkozó igazolás, szaktanfolyami igazolás, (GKI), stb.,

Rakományra vonatkozó okmányok (szállítólevél, számla, CMR, stb.)

Alapvető eljárási szabályok: 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról



Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: Személyesen, postai és elektronikus úton

Eljárást megindító irat benyújtására 

szolgáló ügyfélfogadási cím- és idő:

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztály

2800 Tatabánya, Táncsics M. u. 1/D.   Pf.: 165.                                                                        

Hivatali kapu KRID száma: 444451766, rövid neve: KEMKHKFKZO, 

Hétfő, Szerda, Csütörtök: 8.00-12.00 és 13.00-15.00 Péntek: 8.00-12.00

Ügymenet és ügyintézési határidő: Ellenőrzés során azonnal, ha eljárás indul 60 nap.

9. Hatósági ügy neve: Közúti tengelyterhelés és súlyhatás ellenőrzés

Ügytípus/eljárástípus: jármű hatósági/közigazgatási eljárás, hivatalból induló eljárás

Ügy rövid leírása:

A terhelés 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. 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. A megengedett legnagyobb össztömeget, a megengedett legnagyobb 

tengelyterhelést, illetve tengelycsoport-terhelést meghaladó járművek közlekedése után 

túlsúlydíjat, míg a megengedett legnagyobb méretet meghaladó járművek közlekedése után 

túlméretdíjat 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 hatáskörrel rendelkező szerv neve:

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztály

2800 Tatabánya, Táncsics M. u. 1/D.

Hatáskörrel rendelkező szerv illetékességi 

területe:
Komárom-Esztergom megye 

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

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.)

Alapvető eljárási szabályok: 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: Személyesen, postai és elektronikus úton

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,

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

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

86/2019. (IV. 23.)  Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről,

261/2011. (XII. 7.) Korm. 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;

89/1988. (XII. 20.) MT rendelet a közúti közlekedési szolgáltatásokról és közúti járművek 

üzemben tartásáról,

Az Európai Parlament és a Tanács 1071/2009/EK rendelet a közúti fuvarozók szakma 

gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályinak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi 

irányelv hatályon kívül helyezéséről,

Az Európai Parlament és a Tanács 1072/2009/EK rendelete a nemzetközi közúti árufuvarozási 

piachoz való hozzáférés közös szabályozásairól1073/2009/EK rendelete az autóbusszal végzett 

személyszállítás nemzetiközi piachoz való hozzáférés közös szabályairól,

Az Európai Parlament és a Tanács 1073/2009/EK rendelete az autóbusszal végzett 

személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól és az 561/2006/EK 

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,

309/2002. (XII. 28.) Korm. rendelet az autóbusszal végzett nemzetközi nem menetrend szerinti 

személyszállításról szóló (INTERBUS) megállapodás kihirdetéséről,

156/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 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 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, 



Eljárást megindító irat benyújtására 

szolgáló ügyfélfogadási cím- és idő:

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztály

2800 Tatabánya, Táncsics M. u. 1/D.   Pf.: 165.                                                                        

Hivatali kapu KRID száma: 444451766, rövid neve: KEMKHKFKZO, 

Hétfő, Szerda, Csütörtök: 8.00-12.00 és 13.00-15.00 Péntek: 8.00-12.00

Ügymenet és ügyintézési határidő: Ellenőrzés során azonnal, ha eljárás indul 60 nap.

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,

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

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

86/2019. (IV. 23.)  Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről;

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

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

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban 

tartásának műszaki feltételeiről;

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

terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről;

156/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti 

közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok 

összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról

10. Hatósági ügy neve: Vezetési és pihenőidők ellenőrzése közúton és telephelyen

Ügytípus/eljárástípus: jármű hatósági/közigazgatási eljárás, hivatalból induló eljárás

Ügy rövid leírása:

A vezetési és pihenőidők rögzítésére menetíró berendezés (tachográf) szolgál. Menetíró 

berendezést kell beszerelni és használni a közúti áruszállításra alkalmazott járműbe, ha a jármű 

megengedett legnagyobb össztömege - pótkocsival vagy félpótkocsival együtt - meghaladja a 

3.5 tonnát, a közúti személyszállításra alkalmazott járműbe, ha a szállítható személyek száma - 

a járművezetővel együtt - 9-nél több. Bizonyos járművek azonban kivételt képeznek.Tachográf 

köteles tevékenység végzése során a tachográfot a vonatkozó előírásoknak megfelelően kell 

használni. A járművezető csak a saját járművezetői kártyáját használhatja.

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. A vezetési és pihenőidő szabályainak betartása a jármű üzembentartó 

székhelyén is vizsgáltható.

A hatáskörrel rendelkező szerv neve:

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztály

2800 Tatabánya, Táncsics M. u. 1/D.

Hatáskörrel rendelkező szerv illetékességi 

területe:
Komárom-Esztergom megye 

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

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, menetírókorongok, tevékenység igazolólapok, munkaáltatói 

igazolások (Közúti ellenőrzés esetetén aktuális napra illetve a megelőző 28 napra, telephelyi 

ellenőrzé esetén az ellenőrzést megelőző 365 napra vonatkozóan).

Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási 

díjak):
nincs

Alapvető eljárási szabályok: 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: Személyesen, postai és elektronikus úton

Eljárást megindító irat benyújtására 

szolgáló ügyfélfogadási cím- és idő:

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztály

2800 Tatabánya, Táncsics M. u. 1/D.   Pf.: 165.                                                                        

Hivatali kapu KRID száma: 444451766, rövid neve: KEMKHKFKZO, 

Hétfő, Szerda, Csütörtök: 8.00-12.00 és 13.00-15.00 Péntek: 8.00-12.00

Ügymenet és ügyintézési határidő: Ellenőrzés során azonnal, ha eljárás indul 60 nap.



Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,

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

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

86/2019. (IV. 23.)  Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről,

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

szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről,

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

személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről,

75/2016. (XII.29.) NFM rendeket a menetíró készülékről,           

Az Európai Parlament és a Tanács 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

Az Európai Parlament és a Tanács 561/2006/EK rendelete a közúti szállításra vonatkozó egyes 

szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet 

módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről,

156/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti 

közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok 

összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról.

11. Hatósági ügy neve: Piacfelügyeleti ellenőrzés

Ügytípus/eljárástípus: jármű hatósági/közigazgatási eljárás, hivatalból induló eljárás

Ügy rövid leírása:

Annak biztosítása, hogy a forgalomba hozatalra szánt és a már forgalomban lévő, az európai 

uniós jog hatálya alá tartozó termékek megfeleljenek az egészségre, a biztonságra, a 

fogyasztóvédelemre és más közérdekre vonatkozó követelményeknek, garantálva egyúttal a 

belső piac zavartalan működését, valamint az egységes keretet biztosítását a piacfelügyelet 

számára.

Az előírt minősítéssel nem rendelkező pótalkatrészek és tartozékok, forgalmazását vagy 

járműbe építését a közlekedési hatóság - a sikeres minősítő vizsgálat elvégzéséig - megtilthatja, 

és a minősítő vizsgálat elvégzésére határidőt is megállapíthat, valamint bírságot szabhat ki.

A hatáskörrel rendelkező szerv neve:

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztály

2800 Tatabánya, Táncsics M. u. 1/D.

Hatáskörrel rendelkező szerv illetékességi 

területe:
Komárom-Esztergom megye 

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

tevékenység végzésére szóló engedély(ek) (vállalkozói igazolvány, cégkivonat stb.),

tevékenység végzésének bejelentése az önkormányzat felé,

a forgalmazott termékek megfelelőségének igazolására szolgáló dokumentumok.

Alapvető eljárási szabályok: 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: Személyesen, postai és elektronikus úton

Eljárást megindító irat benyújtására 

szolgáló ügyfélfogadási cím- és idő:

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztály

2800 Tatabánya, Táncsics M. u. 1/D.   Pf.: 165.                                                                        

Hivatali kapu KRID száma: 444451766, rövid neve: KEMKHKFKZO, 

Hétfő, Szerda, Csütörtök: 8.00-12.00 és 13.00-15.00 Péntek: 8.00-12.00

Ügymenet és ügyintézési határidő: Ellenőrzés során azonnal, ha eljárás indul 60 nap.

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,

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

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

86/2019. (IV. 23.)  Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről

Az Európai Parlament és a Tanács 167/2013/EU rendelete a mezőgazdasági és erdészeti 

járművek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről 

Az Európai Parlament és a Tanács 168/2013/EU rendelete a két- vagy háromkerekű járművek, 

valamint a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről

2012. évi LXXXVIII. törvény a termékek piacfelügyeletéről

6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól  

12. Hatósági ügy neve: Járművek egyedi forgalomba helyezési engedélyének kiadása

Ügytípus/eljárástípus: jármű hatósági/közigazgatási eljárás, kérelemre induló eljárás

Ügy rövid leírása:
Egyedileg - többnyire nem kereskedelmi forgalomban - vásárolt járművek forgalomba helyezését 

megelőző hatósági eljárás.

A hatáskörrel rendelkező szerv neve:

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztály

2800 Tatabánya, Táncsics M. u. 1/D.

Hatáskörrel rendelkező szerv illetékességi 

területe:
Országos

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

Külföldi járműokmányok, (harmonizált adattartalmú forgalmi engedély I.,II. rész, illetve nem 

hamonizált adattartalmú forgalmi engedély vagy annak a kiállító hatóság által hitelesített 

másolata, "COC" megfelelőségi nyilatkozat, stb.)

származásigazoló okmányok (adás-vételi szerződés, számla).

vámokmányok (harmadik országból származó jármű esetén).

Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási 

díjak):
Egyedi forgalomba helyezési engedély: 22.800 Ft

Alapvető eljárási szabályok: 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról



Eljárást megindító irat benyújtására 

szolgáló ügyfélfogadási cím- és idő:

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztály

2800 Tatabánya, Táncsics M. u. 1/D.   Pf.: 165.                                                                        

Hivatali kapu KRID száma: 444451766, rövid neve: KEMKHKFKZO, 

Hétfő, Szerda, Csütörtök: 8.00-12.00 és 13.00-15.00 Péntek: 8.00-12.00

Ügymenet és ügyintézési határidő:
Kérelemre indul, az irányadó jogszabály(ok)ban előírt dokumentumok becsatolásával, 

ügyintézési határidő: 60 nap

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról 

és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:

A járművet és annak azonosító jelzéseit (alvázszám, motorszám), a vizsga időpontjáig meg kell 

tisztítani, vagy tisztíttatni.

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,

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

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról,

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről,

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

6/1990. (IV.1 2.) 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

13. Hatósági ügy neve: Járművek honosítási eljárása

Ügytípus/eljárástípus: jármű hatósági/közigazgatási eljárás, kérelemre induló eljárás

Ügy rövid leírása:

Valamely Európai Uniós országban, vagy az Európai Gazdasági Térséghez csatlakozott 

tagállamban használtan vásárolt jármű hazai (Magyarországon történő) forgalomba 

helyezéséhez szükséges hatósági eljárás. 

A hatáskörrel rendelkező szerv neve:

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztály

2800 Tatabánya, Táncsics M. u. 1/D.

Hatáskörrel rendelkező szerv illetékességi 

területe:
Országos

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

Külföldi járműokmányok, (harmonizált adattartalmú forgalmi engedély I.,II. rész, illetve nem 

hamonizált adattartalmú forgalmi engedély vagy annak a kiállító hatóság által hitelesített 

másolata, a származási országban alkalmazott közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi 

ellenőrzés meglétét és annak érvényességét igazoló okmány, 

származást igazoló okmányok  (adás-vételi szerződés, számla).

Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási 

díjak):
Jármű honosítási eljárás díja: 8000 Ft

Alapvető eljárási szabályok: 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Eljárást megindító irat benyújtására 

szolgáló ügyfélfogadási cím- és idő:

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztály

2800 Tatabánya, Táncsics M. u. 1/D.   Pf.: 165.                                                                        

Hivatali kapu KRID száma: 444451766, rövid neve: KEMKHKFKZO, 

Hétfő, Szerda, Csütörtök: 8.00-12.00 és 13.00-15.00 Péntek: 8.00-12.00

Ügymenet és ügyintézési határidő:
Kérelemre indul, fenti jogszabály(ok)ban előírt dokumentumok becsatolásával, ügyintézési 

határidő: 60 nap

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról 

és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:

A járművet és annak azonosító jelzéseit (alvázszám, motorszám), a vizsga időpontjáig meg kell 

tisztítani, vagy tisztíttatni.

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,

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

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról,

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,

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,                                                                                                                             

2003. évi CX. törvény a regisztrációs adóról.

14. Hatósági ügy neve: Járművek átalakításának, összeépítésének engedélyezése

Ügytípus/eljárástípus: jármű hatósági/közigazgatási eljárás, kérelemre induló eljárás

Ügy rövid leírása:
A már Magyarországon forgalomba helyezett járművek átalakításához, 

megváltoztatásához előzetes engedély szükséges.

A hatáskörrel rendelkező szerv neve:

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztály

2800 Tatabánya, Táncsics M. u. 1/D.

Hatáskörrel rendelkező szerv illetékességi 

területe:
Komárom-Esztergom megye



Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

forgalmi engedély, származásigazoló okmányok tulajdonos váltás és összeépítés esetén (adás-

vételi szerződés, számla stb.)

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

üzemmérnök által készített 2 példányos műszaki dokumentáció (összeépítés esetén szakértő 

által ellenjegyzett műszaki dokumentáció).

Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási 

díjak):

Átalakítási engedély: 11.800 Ft

Összeépítési engedély: 17.600 Ft

Alapvető eljárási szabályok: 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Eljárást megindító irat benyújtására 

szolgáló ügyfélfogadási cím- és idő:

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztály

2800 Tatabánya, Táncsics M. u. 1/D.   Pf.: 165.                                                                        

Hivatali kapu KRID száma: 444451766, rövid neve: KEMKHKFKZO, 

Hétfő, Szerda, Csütörtök: 8.00-12.00 és 13.00-15.00 Péntek: 8.00-12.00

Ügymenet és ügyintézési határidő:
Kérelemre indul, fenti jogszabály(ok)ban előírt dokumentumok becsatolásával, ügyintézési 

határidő: 30 nap

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,

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

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról,

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,

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, 2003. évi CX. törvény 

a regisztrációs adóról.

15. Hatósági ügy neve: Járművek időszakos és forgalomba helyezés előtti műszaki vizsgálata

Ügytípus/eljárástípus: jármű hatósági/közigazgatási eljárás, kérelemre induló eljárás

Ügy rövid leírása:

A Közlekedési Hatóság a gépjármű, a mezőgazdasági vontató, lassú jármű, valamint ezek 

pótkocsija forgalmi engedélyének időbeli hatályát az időszakos vizsgálatot követően 

hosszabbítja meg. (M1, N1, O1, O2 kategóriák - a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 

törvényben foglalt kivételekkel: A közúti közlekedési szolgáltatást nem végző személygépkocsik 

(M1 járműkategória), a különleges felépítménnyel nem rendelkező kis tehergépkocsik (N1 

járműkategória), valamint egyes pótkocsik (O1 és O2 járműkategória) időszakos vizsgálata 

kizárólag – a miniszter által rendeletben meghatározott díj ellenében, a közúti járművek műszaki 

megvizsgálásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott eltéréssel – a közlekedési hatóság 

által engedélyezett (tanúsító szervezet) kijelölt vizsgáló állomás közreműködésével végezhető 

el. - időszakos vizsgálatra csak kijelölt vizsgálóállomásokon fogadhatók.)

A hatáskörrel rendelkező szerv neve:

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztály

2800 Tatabánya, Táncsics M. u. 1/D.

Hatáskörrel rendelkező szerv illetékességi 

területe:
Országos

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

A jármű származását, adatait és a jogszerű birtoklását igazoló okmányok 

(forgalmi engedély, adás-vételi szerződés, számla, vámokmány, jármű kísérőlap, "COC" 

tanúsítvány vagy megfelelőségi nyilatkozat)

Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási 

díjak):

A 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet szerint:

(pl.: motorkerékpár: 4.360 Ft, személygépkocsi: 16.290 Ft).

Alapvető eljárási szabályok: 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Eljárást megindító irat benyújtására 

szolgáló ügyfélfogadási cím- és idő:

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztály

2800 Tatabánya, Táncsics M. u. 1/D.   Pf.: 165.                                                                        

Hivatali kapu KRID száma: 444451766, rövid neve: KEMKHKFKZO, 

Hétfő, Szerda, Csütörtök: 8.00-12.00 és 13.00-15.00 Péntek: 8.00-12.00

Ügymenet és ügyintézési határidő: Az eljárás a időpontra történő jelentkezéssel kezdődik, ütemezés szerint kerül sor a vizsgálatra.

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról 

és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:

A járművet és annak azonosító jelzéseit (alvázszám, motorszám), a vizsga időpontjáig meg kell 

tisztítani, vagy tisztíttatni.

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,

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

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról,

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,

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, 2003. évi CX. törvény 

a regisztrációs adóról.



16. Hatósági ügy neve: CEMT okmányok kiadása, érvényesítés

Ügytípus/eljárástípus: jármű hatósági/közigazgatási eljárás, kérelemre induló eljárás

Ügy rövid leírása:

A CEMT engedélyek olyan multilaterális engedélyek, amelyek feljogosítják a CEMT 

tagországokban működő fuvarozó vállalkozásokat arra, hogy nemzetközi közúti árufuvarozási 

tevékenységet folytassanak egy meghatározott kvóta-rendszer alapján, és ennek keretében 

fuvarozási műveleteket teljesítsenek. A vizsgálat és a közlekedésbiztonsági igazolás kiadása a 

jármű időszakos műszaki vizsgálata keretében történik.

A hatáskörrel rendelkező szerv neve:

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztály

2800 Tatabánya, Táncsics M. u. 1/D.

Hatáskörrel rendelkező szerv illetékességi 

területe:
Komárom-Esztergom megye 

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

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 illetékek (igazgatási szolgáltatási 

díjak):
Közlekedésbiztonsági igazolás kiadásának díja: 1.190 Ft. 

Alapvető eljárási szabályok: 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Eljárást megindító irat benyújtására 

szolgáló ügyfélfogadási cím- és idő:

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztály

2800 Tatabánya, Táncsics M. u. 1/D.   Pf.: 165.                                                                        

Hivatali kapu KRID száma: 444451766, rövid neve: KEMKHKFKZO, 

Hétfő, Szerda, Csütörtök: 8.00-12.00 és 13.00-15.00 Péntek: 8.00-12.00

Ügymenet és ügyintézési határidő: Az eljárás időpontra történő jelentkezéssel kezdődik, ütemezés szerint kerül sor a vizsgálatra.

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról 

és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:

A járművet és annak azonosító jelzéseit (alvázszám, motorszám), a vizsga időpontjáig meg kell 

tisztítani, vagy tisztíttatni.

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,

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

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról,

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,

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,

56/2005. (VII. 7.) GKM rendelet a Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája által 

létrehozott közlekedési engedélyek használatának szabályairól

17. Hatósági ügy neve: Mozgáskorlátozottak járműveinek vizsgáztatása

Ügytípus/eljárástípus: jármű hatósági/közigazgatási eljárás, kérelemre induló eljárás

Ügy rövid leírása:

A vizsgálat a jármű műszaki alkalmasságán túl a szakértői bizottság által a gépjármű 

vezetéséhez megállapított műszaki feltételek, valamint a közúti járműbe beépítendő 

segédberendezések, továbbá a közúti jármű szükséges átalakításainak ellenőrzését szolgálja.

A hatáskörrel rendelkező szerv neve:

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztály

2800 Tatabánya, Táncsics M. u. 1/D.

Hatáskörrel rendelkező szerv illetékességi 

területe:
Komárom-Esztergom megye 

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok: forgalmi engedély, az orvosszakértői bizottság által kiadott vezetői engedély melléklet

Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási 

díjak):

A 91/2004. (VI. 29.) GKM Díjrendeletben meghatározott járműkategóriának megfelelően. 

(személygépkocsi: 16.290 Ft)

Alapvető eljárási szabályok: 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Eljárást megindító irat benyújtására 

szolgáló ügyfélfogadási cím- és idő:

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztály

2800 Tatabánya, Táncsics M. u. 1/D.   Pf.: 165.                                                                        

Hivatali kapu KRID száma: 444451766, rövid neve: KEMKHKFKZO, 

Hétfő, Szerda, Csütörtök: 8.00-12.00 és 13.00-15.00 Péntek: 8.00-12.00

Ügymenet és ügyintézési határidő: Az eljárás időpontra történő jelentkezéssel kezdődik, ütemezés szerint kerül sor a vizsgálatra.

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról 

és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:

A járművet és annak azonosító jelzéseit (alvázszám, motorszám), a vizsga időpontjáig meg kell 

tisztítani, vagy tisztíttatni.



Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,

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

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről,

86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról,

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

6/1990. (IV.1 2.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban 

tartásának műszaki feltételeiről,

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti 

közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról,

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

megállapításáról,

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

18. Hatósági ügy neve:
Járművekkel kapcsolatos igazolások kiadása a nyilvántartás alapján vagy adatváltozás 

bejegyzéséhez

Ügytípus/eljárástípus: jármű hatósági/közigazgatási eljárás, kérelemre induló

Ügy rövid leírása:

A Közlekedési Hatóság az ügyfél kérelmére a közúti járműről a nyilvántartásában 

rendelkezésére álló adatok, illetve szemle alapján adatot igazol. (pl: műszaki adatlap pótlás, 

színváltozás, jármű műszaki adatára, illetőleg műszaki alkalmasságára vonatkozó igazolás, a 

nemzetközi forgalomban való részvételre jogosító „Nemzetközi Időszakos Vizsgálati 

Bizonyítvány”, illetőleg igazolólap kiadása, pótlása, típus azonos motorcsere, motorkód 

megállapítása).

A hatáskörrel rendelkező szerv neve:

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztály

2800 Tatabánya, Táncsics M. u. 1/D.

Hatáskörrel rendelkező szerv illetékességi 

területe:
Komárom-Esztergom megye 

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:
forgalmi engedély,

tulajdonjogot, változást igazoló okmányok

Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási 

díjak):

Jármű műszaki adatára, illetőleg műszaki alkalmasságára vonatkozó igazolás: 1190 Ft

Műszaki adatlap pótlása: 585 Ft

Alapvető eljárási szabályok: 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Eljárást megindító irat benyújtására 

szolgáló ügyfélfogadási cím- és idő:

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztály

2800 Tatabánya, Táncsics M. u. 1/D.   Pf.: 165.                                                                        

Hivatali kapu KRID száma: 444451766, rövid neve: KEMKHKFKZO, 

Hétfő, Szerda, Csütörtök: 8.00-12.00 és 13.00-15.00 Péntek: 8.00-12.00

Ügymenet és ügyintézési határidő: Előzetes programozás alapján, ügyintézési határidő: 60 nap 

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról 

és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:

A járművet és annak azonosító jelzéseit (alvázszám, motorszám), a vizsga időpontjáig meg kell 

tisztítani, vagy tisztíttatni.

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,

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

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről,

86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról,

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,

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




