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Ügyintéző: _________________________________ 

 
KÖKIR azonosító:   ____-21/___________________ 

 

K É R E L E M  

A közúti közlekedésre vonatkozó közigazgatási hatósági ügyekben alkalmazandó kiegészítő eljárási szabályokról 
szóló 511/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján kérem az alábbiakban jellemzett jármű 
átalakításának engedélyezését. 

Kérelmező adatai: 

 Jármű tulajdonosa / üzemeltetője Képviseleti eljárásban a meghatalmazott 

Név: 
  

Cím: 
  

Telefon:   

Az átalakítani kívánt jármű adatai: 

Jármű adatai Eredeti adatok Átalakítással megváltozó adatok 

Rendszám   

Gyártási év   

Gyártmány   

Típus   

Kategória   

Alvázszám   

Motorszám (motorkód)   

Motor hengerűrtartalom (cm3)   

Motor teljesítmény (kW)   

Üzemmód   

Saját tömeg   

Megengedett össztömeg   

Szállítható személyek száma   

Vontatási adatok   

Egyéb, az átalakítás 
szempontjából lényeges adat 

  

 

A tervezett átalakítás:  hatósági alvázszám kiadása, 

  motorcsere,  

   szállítható személyek számának változása, 

  jármű kategória megváltoztatása, 

  egyéb …………………………………………………………………………………………… 

Vas Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Közlekedési és Útügyi Osztály 

9700 Szombathely, Wesselényi u. 7. 

 
Érkezett: 2021. _____________________________ 

Iktatószám: VA/KMEMFF-KÚO/________________-1/2021 

Melléklet:  _____ db 



*A közlekedési hatóság elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg a cégnyilvántartásból a gazdasági társaság képviselőjének közjegyzői aláírás-hitelesítéssel 
ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját, valamint a gazdasági társaság cégkivonatát, ha az érintett gazdasági társaság az iratot a 
cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza. 

A tervezett átalakítás célja, rövid leírása: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

A kérelemhez csatolt dokumentumok: 

  a) 2 példány eredeti műszaki dokumentáció (a két példánynak minden tekintetben azonosnak kell lennie), 

  b) forgalmi engedély fénymásolata , 

  c) a beépített pótalkatrészek, szerkezeti egységek származási igazolása (számla-, adás-vételi szerződés-, 
forgalmi engedély-, műbizonylat fénymásolata), 

  d) hatósági bizonyítvány előzetes eredetiség vizsgálatról fénymásolata (csak hatósági alvázszám kiadás 
esetén) 

  e) egyéb (gyártó vagy kizárólagos képviselete által kiadott igazolás, szakértői nyilatkozat , ……………….),  

  f) eredeti meghatalmazás, 

  g) cégkivonat, aláírási címpéldány*. 
 
A fénymásolatban benyújtandó dokumentumok esetén az eredeti dokumentumot is be kell mutatni. 
Az a)-c) pontokban foglaltak a hatósági alvázszám kiadás esetén nem szükségesek. 
 
 
Kelt: …………………………………… 20….. év ………. hó ………. nap 
 
 

 ____________________________________ 
 kérelmező aláírása 

 
TÁJÉKOZTATÁS 

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

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 meghatározottak figyelembe vételével és az eljárására 
vonatkozó előírások betartásával adja ki az elsőfokú közigazgatási határozatnak minősülő, a már forgalomba helyezett 
gépjármű, mezőgazdasági vontató, lassú jármű és ezek pótkocsija átalakításához szükséges előzetes engedélyt. 

Az eljárás kérelemre indul. Az ügyfél részéről egyéb együttműködés is szükséges, amely adatszolgáltatást, iratbemutatást 
jelent, 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)]. 

Jármű átalakításához új, felújított, javított, illetve bontás során kinyert, javítás nélkül beépíthetőnek minősített alkatrészek 
használhatók. Ezen alkatrészekre — a gyári új alkatrészek kivételével — a pótalkatrészekre vonatkozó rendelkezéseket kell 
megfelelően alkalmazni. 
A gépkocsi alvázszámát megváltoztató átalakításához csak gyári új alváz, karosszéria, illetőleg alvázszámot viselő 
szerkezeti elem használható fel. Nem engedélyezhető a jármű olyan átalakítása, amely jogszabályban meghatározott 
valamely közlekedésbiztonsági vagy környezetvédelmi követelmény tekintetében a jármű gyárilag kialakított jellemzőinek 
romlását eredményezi. 

Az átalakított járművet időszakos vizsgálatra a közlekedési hatóság által üzemeltetett vizsgáló állomáson be kell mutatni. A 
vizsgálatot az átalakításra adott engedély, illetőleg, ha a közlekedési hatóság az átalakításra ilyen feltételt szabott, a feltétel 
teljesítését igazoló záradékkal ellátott engedély birtokában lehet kérni. 


