
 

Tisztelt Gépjárműfenntartó Vállalkozás! 
 

Az Autószerelők Országos Egyesülete nyomatékosan jelzi a gépjárműfenntartó 

vállalkozások számára, hogy szerezzék be az alábbi szövegben található 

igazolást, melyet az Egyesület által elkészített vállalási szabályzatba 

szíveskedjenek beilleszteni. Ha nem rendelkeznek ezzel a dokumentummal, 

kérjék ezt a szabályzatot, melyet a regisztrált vállalkozásoknak és tagjainknak 

rendelkezésre bocsátunk. 
 

A hazai gépjárműfenntartókra vonatkozó szabályozásnak – azaz az 

1/1990(IX.29) KHVM rendeletnek – van egy „régi adóssága”, melyet még nem 

sikerült a hatóságnak maradéktalanul megoldani, és minden megyénkben 

egységesíteni.  

Ennek a lényege, hogy az 1/1990(IX.29) KHVM rendelet az alábbiak szerint 

előírja a hatóság felé a bejelentést, de ez jelenleg „csak egyirányú utca”, mivel a 

hatósági nyilvántartásba vételről, annak tartalmáról nem kell semmiféle 

visszaigazolást adni a közlekedési hatóságnak. Viszont az élet, és az egyéb 

társhatóságok, a KTI a műszaki vizsgáló állomások auditálásához kéri, így 

javasoljuk, hogy e-papíron mindenki a megyei illetékes hatóságának küldje be 

az alábbi megfogalmazást, és így legalább a cégkapun keresztül kérelemre a 

hatóságnak ki kell adnia, és meglesz: 

Tisztelt Hatóság! 

Mivel a jelenlegi egyéb társhatósági környezetben – pl. P-s rendszám 

igénylésnél -, illetve a KTI weblapján található műszaki vizsgáló állomás 

auditálási kérelem tartalomnál is – 6.4. pont Közlekedési Hatóság 

nyilvántartásba vételt igazoló dokumentuma – elvárás a többször módosított 

1/1990(IX.29)KHVM rendelet 11.§-ban megjelölt „járműfenntartó tevékenység 

végzésére irányuló szándék bejelentésének” igazoltsága, ezért kérjük, hogy 

szervezetünkre vonatkozóan ezen igazolást az aktuális nyilvántartásuknak 

megfelelően a részünkre megküldeni szíveskedjenek. 

Tisztelettel: 

 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet 

 

a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről 
 



Hatályos: 2021.03.06.- 
 

Bejelentés, a tevékenység ellenőrzése 
 

11. § (1)* A járműfenntartó tevékenység végzésére irányuló szándékot a 

közlekedési hatóság részére be kell jelenteni. 

 

(2) A bejelentésnek tartalmaznia kell: 
 

1. a)* a bejelentő nevét, székhelyét, és telephelyének (telephelyeinek) 

címét, a folytatni kívánt járműfenntartó tevékenység megnevezését, 
 

2. b)* telephelyenként az ott végzett járműfenntartó tevékenységnek az 1. 

számú mellékletben foglalt tevékenységfajták (résztevékenységek) 

szerinti megjelölését (leírását), 
 

3. c)* azt, hogy a járműfenntartó tevékenységet szolgáltatásként, vagy saját 

üzemeltetésű járműveken, esetleg mindkét vonatkozásban végzi-e, 
 

4. d)* az 1. számú melléklet 15. pontjában meghatározott járműfenntartó 

tevékenységre a rendeletben megállapított feltételeknek való 

megfelelőséget igazoló - a mérésügyi és műszaki biztonsági hatóság által 

kiadott - szakvéleményt, 
 

5. e)*  
 

6. f)* az 1. számú melléklet 19. pontja szerinti járműbontó tevékenység 

végzése esetében a környezetvédelmi hatóság által kiadott veszélyes 

hulladékkezelésre feljogosító engedélyének adatait, amennyiben a 

bejelentést nem a veszélyes hulladékkezelési tevékenység engedélyezése 

iránti kérelemmel egyidejűleg teszik meg. 
 

(3) *  
 

(4) *  A járműfenntartó szervezet köteles bejelenteni a közlekedési hatóság 

részére - az időtartam megjelölésével - a tevékenység szüneteltetését, a 

tevékenység megszüntetését, valamint a (2) bekezdésben meghatározott adatok 

tekintetében bekövetkezett változásokat. 
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