
Kitöltési útmutató javítások, kiegészítések 2022.02.22. 
(kiemelt szöveg) 
 
0. 
Telephelyvezetőként a munkakör, feladatkör szerint a telephelyvezetéssel megbízott munkavállalót 
kell beírni. 
 
2. Tevékenység választása 
Kiegészül: 
VÁE: műszaki vizsga veszélyes anyagot szállító /ADR hatálya alá tartozó/ járműre 
VON: vonószerkezettel felszerelt jármű vontatásra való alkalmasságának típusbizonyítvány alapján 
történő megállapítása 
 
3.1 - 3.3 
Minden szerepkörben legalább egy személy adatait meg kell adni. Ha a vizsgabiztos nem áll 
járművezetéstől való tiltás hatálya alatt, akkor a helyes válasz igen (azaz nincs eltiltva). Itt 
telephelyvezető a KÖKIR feladatkör szerinti személy. 
6.77 - 6.78 
Hitelesítési, kalibrálás jegyzőkönyvek megőrzési ideje minimum 2 év vagy a következő hitelesítésig, 
kalibrálásig, ennél hosszabb időintervallum esetén minimum a következő hitelesítésig illetve 
kalibrálásig. 
6.89 
1996. évi XXXI. törvény: III. Fejezet A magán személyek, a jogi személyek, valamint magán- és jogi 
személyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek tűzvédelemmel és műszaki mentéssel 
kapcsolatos feladatai 15. -22.§  
30/1996. (XII. 6.) BM rendelet: 1. § (1)1 A Ttv. 19. § (1) bekezdésében felsoroltaknak a Tűzvédelmi 
Szabályzatot a rendeltetésszerű tevékenység megkezdése előtt el kell készíteni, és a tevékenység 
megkezdésének időpontjától az alkalmazását el kell rendelni. 
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet, az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 
204. § (1) Tűzoltó készülékek esetében az oltásteljesítményekhez tartozó oltóanyagegység-
mennyiségeket a 16. mellékletben foglalt 1. táblázat tartalmazza. 
XVIII. FEJEZET HASZNÁLATI SZABÁLYOK, 89. A használatra vonatkozó általános tűzvédelmi 
szabályok 177. §-180. § 
5 fő foglalkoztatott felett kell tűzvédelmi szabályzat. Évenkénti tűzvédelmi oktatás kell. Tűzoltó 
készülék is kell éghető anyag miatt.  
7.1 
Kiegészítve, átírva: 
Ha egy hangvisszaverő felület van, vagy két, egymással párhuzamos hangvisszaverő felület 
van vagy két, egymásra merőleges hangvisszaverő felület van és annak a járműtől mért 
távolsága nagyobb, mint 3 m, a mérésnél korrekciót nem kell figyelembe venni. 
A közeltéri zajmérés kizárólag a közlekedési hatóság előzetes engedélye alapján történő 
elvégzésének eseteit (elrendezést) a 6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet 3. számú mellékletében 
találja meg. A jogszabály egyes mérési helyzetekhez a közlekedési hatóság előzetes 
engedélyét írja elő, ennek meglétéről kell nyilatkozni. 
A közeltéri zajmérésnél szükség szerint figyelembe kell venni az alapzaj miatti korrekciót is! 
Figyelem: Ha a mérési elrendezés miatt közlekedési hatósági engedéllyel rendelkezik (mert 
korrekciós tényezőt alkalmaznak) azt az egyéb dokumentumok közé töltse fel! 
A mérésre kijelölt hely telephelyen belüli elhelyezkedését (épülettől, kerítéstől való távolságát) 
is adja meg! 
A mérésre kijelölt hely, határoló vonalainak vagy metszéspontjainak megjelölése szükséges! 
7.2 
Kiegészítés: 
A mérésre kijelölt hely, határoló vonalainak vagy metszéspontjainak megjelölése szükséges! 
7.3 
Kiegészítés, javítás: 



A lassulásmérés csak különösen indokolt esetben helyettesítheti a fékpadi mérést. A fékhatásosság 
vizsgálata lassulásmérés olyan járműveknél alkalmazható, amelynél a jármű konstrukciós kialakítása 
nem teszi lehetővé a fékpadon történő mérést! A lassulásmérés jellemzően mezőgazdasági vontatók, 
lassú járművek és pótkocsijaik vizsgálatánál alkalmazható az alábbiak figyelembevételével: 
• a pótkocsik fékhatásának vizsgálata, a speciális kialakítású mezőgazdasági vontató- és lassú 
jármű pótkocsi kivételével, fékpadon, 
• a mezőgazdasági vontatók, lassú járművek (vonó jármű) kialakítástól függően fékpadon vagy 
lassulásméréssel történik. 
A technikai végrehajtásra nincs jogszabályi előírás, ezért a vizsgálóállomás felelőssége a biztonságos 
mérési eljárás pontos meghatározása, amelyet az MSZ-07-4451-1990 (visszavont, de műszaki 
irányelvként használható szabvány), „Közúti járművek fékhatásának vizsgálata lassulásmérővel” 
valamint a 6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet 10. számú mellékletében és a lassulásmérő műszer 
kezelési utasításában foglaltak figyelembevételével kell végezni. 
A vizsgálathoz szükséges útszakasz sincs előírva, ezért a szakmai tapasztalatokon, a TÜV 
Rheinland-KTI Kft. által elvégzett méréseken alapuló vizsgálati úthossz méret megtartása 
szükséges, amelyek a legalább 80 – 100m hosszúságot és legalább 4m (ideális esetben 5-6 m) 
szélességet jelentenek. 
Ha lassulásméréssel a mezőgazdasági vontatók, lassú járművek és pótkocsijaikon kívül más 
kategóriájú járművet (pl. quad) is vizsgálni kívánnak, ahhoz a fővárosi/megyei közlekedési 
hatóság előzetes engedélyét szerezzék be. A szükséges vizsgálati út hossza ebben az esetben 
150 m.  
Figyelem: A mérésre kijelölt hely telephelyen belüli elhelyezkedését (épülettől, kerítéstől való 
távolságát) is adja meg! 
A mérésre kijelölt hely, határoló vonalainak vagy metszéspontjainak megjelölése szükséges! 
 
8.1.1. 
járműállás/vizsgálati pozíció 
A jármű elhelyezésére rendelt hely a vizsgálóállomás területén, amely alkalmas valamely előírt 
művelet elvégzésére. 
A járműállások számának meghatározásában a telepített eszközök adnak segítséget. 
Járműállás/vizsgálati pozíció nem a járműfenntartó/javító tevékenységhez használt 
szerelőállást jelenti. 
 
11.53-11.54 
A járműfenntartó/javítási tevékenységre vonatkozó jótállás vállalási szabályzatban is szabályozható. 
 
11.54A 
Műszaki vizsgálattal kapcsolatos hibás teljesítés: 
Hibásnak tekinthető a szolgáltatás teljesítése: 
• Ha a jármű minősítését nem a tényleges állapotnak megfelelően állapítják meg (műszakilag 
alkalmas járművet alkalmatlannak minősítenek, műszakilag alkalmatlan járművet alkalmasnak 
minősít). 
• Ha a technológiát végrehajtják, de nem megfelelő minősítést alkalmaznak vagy több lehetséges hiba 
minősítés esetén, a hiba közlekedésbiztonságra gyakorolt hatását rosszul mérik fel. 
• Ha a kisebb hiányosságokat nem jelölik. 
Megjegyzés: A hibás teljesítést a vizsgáló állomás önkéntes elismerő nyilatkozata, valamint végleges 
közigazgatási vagy jogerős bírósági döntés alapozhatja meg. 
Szabályozni szüksége, hogy a vizsgálóállomás ilyen esetben hogyan jár el. 
 
11.55 
• AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a 
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános 
adatvédelmi rendelet: Rendelet, GDPR)  
• Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(Infotv.) 



Helyszíni értékelési szakaszban az adatvédelmi szabályzatot be kell mutatni. 
Megjegyzés: A speciális, műszaki vizsgálatra vonatkozó szabályokat az altalános előírásokhoz 
kiegészítésként mellékelni szükséges.  
 
  
11.62 
Az illetékes megyei (fővárosi) közlekedési hatóságnak havonta leadandó vizsgaanyagok listája 
(megyénként eltérhet): 
• vizsganapló  
• a vizsganaplóhoz tartozó aláírt és vizsgabiztosi bélyegzővel lepecsételt Műszaki Vizsgálati 
Bizonyítvány (az ügyfélnek átadottal megegyező) (kötelező) 
• végzés a hibajavításról (kötelező) 
• egyéb más dokumentum (pl. Kérelem) 
Az okmányok átvételét a Műszaki Vizsgálati Bizonyítvány hátoldalán igazoltatni, az ügyfél által aláírt 
nyilatkozattal. 
(2016. évi CL. törvény, az általános közigazgatási rendtartásról: 85. § (4) Ha jogszabály nem zárja ki, 
a döntést szóban is közölni lehet az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személlyel. A közlés tényét 
és időpontját az iratra fel kell jegyezni, és azt alá kell íratni.) 
Kötelezően felsorolandó: döntés (vizsgálat eredménye) átvételének igazolása a Műszaki 
Vizsgálati Bizonyítványon, hibajavító végzés, mint közigazgatási döntés. 
 
11.63 
A vizsgálóállomáson a műszaki vizsgálattal kapcsolatos iratok irattárba helyezése: 
• Minősítő lap (ajánlott) 
• Munkalap (ajánlott vagy a megrendelő) 
• Megrendelő (ajánlott vagy a munkalap) 
• Hitelesítési, kalibrálási jegyzőkönyvek (kötelező) 
• Egyéb más dokumentum: 
o panasszal kapcsolatos iratok (jogszabály írja elő) 
o jótállási igényéről felvett jegyzőkönyv (jogszabály írja elő) 
o számla (jogszabály írja elő) 
o stb. 
Minimum irattárazandó: minősítő lap, munkalap vagy megrendelő, hitelesítési, kalibrálási 
jegyzőkönyv, panasz, jótállás iratai 
 
11.64 
Iratok megőrzési ideje: 
� műszaki vizsgálat során képződő dokumentumok megőrzési ideje 5 év (a Minősítő lap is ide 
értendő) 
� lassú jármű műszaki vizsgáztatás iratai esetében 6 év (a Minősítő lap is ide értendő) 
� panasszal kapcsolatos iratok megőrzési ideje 3 év 
� jótállási igényéről felvett jegyzőkönyv megőrzési ideje 3 év 
� hitelesítési, kalibrálás jegyzőkönyvek megőrzési ideje minimum 2 év, ennél hosszabb 
időintervallum esetén minimum a következő hitelesítésig illetve kalibrálásig. 
� számlák számviteli törvény szerint 
� munkalapok, megrendelők saját szabályozás szerint 
 
 


