
 
 
 

Ügyintéző: _________________________________ 
 

 
 

Forgalomba helyezési engedély kérelem 
a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 4. § (8) bekezdése alapján 

 

Kérem az alábbiakban jellemzett jármű: 

 egyedi forgalomba helyezési engedély kiadását és forgalomba helyezés előtti műszaki megvizsgálását; 

 honosítási eljárás keretében végzett szemléjét; 

 honosítási eljárás keretében végzett szemléjét és időszakos műszaki megvizsgálását. 
 
( *A zárójelbe tett betűkódok a jármű forgalmi okmányában a nemzetközileg egységes rövidítést jelentik) 

A jármű származási helye (ország), okmányszáma: …..…………………………………………………….. 

Gépjármű műszaki érvényessége (honosítás esetén): .év .hó 

A jármű állapota:     új       használt     Gyártmány (D1)*: ………………………………………............. 
 

Típus (D2)*: …………………….… Kereskedelmi név (D3)*:………………………………………………….. 
 

Fajta:    szgk  tgk  mkp  autóbusz  vontató  nyerges vontató  mg-i vontató  

   lassú jármű  pótkocsi  félpótkocsi  egyéb: ………………………..…….. 
 

Jelleg (felépítmény, karosszéria kialakítása):  zárt  nyitott  egyéb: ..…………………..…………... 

Alvázszáma (E)*:     
 

A jármű színe (R)*:.……….………   Megengedett legnagyobb össztömege (F1)*: kg        
 

Sebváltó:   mechanikus    automata    félautomata    szekvenciális   Sebességi fok. száma:  
 

Motorkód/motorszám(P5)*: 

Gyártási éve:                                     Szállítható személyek száma (S1)*:  fő 

A járműhöz kapcsolódó alvizsgák:     Nemzetközi          Tachograf           CEMT             ADR   

A jármű rendelkezik vonóberendezéssel?                 igen         nem 

A jármű tengelyeinek száma:                               A jármű hajtott tengelyeinek száma:   

  
KÖKIR kód (ha van) : - 

 

Jármű tulajdonos 

     KÖKIR kód (ha van) : - 
 

Meghatalmazott   
neve: ………..………………………………….…..…. neve: ………..…..……………………………………. 

címe: ………..………………………………….…..…. címe: ………….………………………………………. 

szem.ig.száma:  ………………………….…………. 

születési helye: ……………………………..………. 

születési ideje: ..……….………………………..….. 

telefonszáma: ..…………………………….…….….. 

szem.ig.száma: .………………………….…………. 

születési helye: ..……………………………………. 

születési ideje: .………….………………………….. 

telefonszáma: ……………………………………….. 

Kelt: ………………………, 2021.év .hó .nap   Aláírás: …..………….…………………….... 

Vas Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Közlekedési és Útügyi Osztály 

9700 Szombathely, Wesselényi u. 7. 

Érkezett: 2021. _____________________________ 

Azonosító: __-21/________________________ 

Melléklet:  ____ db 

Vizsgálat előjegyzett időpontja: 

2021. év  . hó . nap : óra 



 
JOGKÖVETKEZMÉNYEK 

[tájékoztató az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) alapján] 
 

Magyarországon közúti jármű forgalomba helyezését a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a 
közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 
előírásainak figyelembe vételével a közlekedési igazgatási hatóság (okmányiroda/kormányablak) végzi. 
 
A forgalomba helyezés egyik feltétele a jármű műszaki alkalmasságának igazolása. 
 
A Vas Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi 
Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály (a továbbiakban: Hatóság) a közlekedési igazgatási 
feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. 
rendeletben megnevezett hatáskör alapján, a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. 
(IV.12.) KöHÉM rendeletben meghatározott jogkörében és az eljárására vonatkozó előírások 
betartásával adja ki az elsőfokú közigazgatási határozatnak minősülő, a jármű forgalomba helyezését 
engedélyező határozatot, valamint a műszaki megfelelőséget igazoló Műszaki adatlapot. 
 
A Hatóság eljárásának célja a jármű minősítése a közúti közlekedési alkalmasság szempontjából. Az 
eljárás kérelemre indul és a jármű bemutatása mellett az ügyfél részéről egyéb együttműködés is 
szükséges, amely adatszolgáltatást, iratbemutatást jelent. Mivel a forgalomba helyezéshez 
bemutatandó iratok ellenőrzése a közlekedési igazgatási hatóság (kormányablak) feladata, ezért az 
Ákr. 5. §-át, 63. és 64. §-ait, valamit az 65. § (4) bekezdését alkalmazva a kérelmet és a bemutatott 
egyéb iratokat a Hatóság ügyfél nyilatkozataként kezeli, tartalmukért a bemutató személy tartozik 
felelősséggel. 
Az együttműködés hiányában a Hatóság az Ákr. 46. § (1) a) pont szerint a kérelmet visszautasítja, vagy 
a 47. § (1) b) pontban foglaltak szerint az eljárást megszünteti. 
 
Amennyiben a közölt adat, vagy a bemutatott irat valótlanságát valamely arra illetékes szerv 
megállapítja, a Hatóság az Ákr. 120., illetve 123. §-ban foglaltak figyelembe vételével 
felülvizsgálja korábbi döntését és annak eredményétől függően intézkedik a további eljárási 
cselekményekről. 
Ha a közölt valótlan adat esetében felmerül az adatot tartalmazó okirat hamisításának gyanúja 
(Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 342. – 348. §), az azt észlelő szerv 
kötelessége az illetékes nyomozó hatóság értesítése feljelentés útján [a büntetőeljárásról szóló 
1998. évi. XIX. törvény 171. § (2)]. 
 

 

NYILATKOZAT  
 

Alulírott, mint jelen nyomtatvánnyal kérelmezett közigazgatási hatósági eljárásban személyesen 
közreműködő kijelentem, hogy az ügyben tett nyilatkozatokkal és adatszolgáltatásokkal kapcsolatos 
jogkövetkezményekről a fentiekben részletezettek alapján a kellő tájékoztatást megkaptam, 
megértettem. 
Elismerem továbbá, hogy az Vas Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, 
Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály eljárása során hozott döntés 
nem jelenti egyben az ügyfél részéről bemutatott iratok hitelesítését, azokat csupán ügyfél 
nyilatkozataként kezeli a saját eljárása során. 
 
 
 

Kelt: …….…..…………….., 2021.év .hó .nap  

 ...………………………………….. 
                   /aláírás/ 


