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VÁLTOZÓ JOGSZABÁLYOK 

5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet 

• e-segélyhívó rendszer: a járműbe épített  

• A 2018. május 20-a után végzett műszaki 

vizsgálatok igazolására a „Műszaki vizsgálati 

bizonyítvány”-t is be kell mutatni. 
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VÁLTOZÓ JOGSZABÁLYOK 

5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet 

• A műszaki vizsgálatok során a vizsgabiztosnak minden 

esetben vizsgálnia és biztosítania kell összeférhetetlenség-

mentességét: 

a) nem vehet részt olyan jármű vizsgálatában, amely 

saját vagy hozzátartozója tulajdonában vagy 

üzemeltetésében van, vagy amely jármű javításában 

közreműködött, 

b) díjazása nem kapcsolódhat az adott műszaki vizsgálat 

eredményéhez és a vizsgált járművek darabszámához 
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VÁLTOZÓ JOGSZABÁLYOK 

5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet 

VÁLTOZÓ JOGSZABÁLYOK 

• A forgalomba helyezés előtti és az időszakos 

vizsgálat tárgyi feltételei, technológiája és 

ügyrendje 

• Minősítési rendszer: 
• Kisebb hiba: a jármű megfelelt 

• Komoly hiba : a jármű nem felelt meg de „2 hónap”-

ig javítás céljából tovább közlekedhet 

• Veszélyes hiba : a jármű nem felelt meg 
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VÁLTOZÓ JOGSZABÁLYOK 
77/2009. (XII.15.) KHEM-IRM-KvVM rendelet 

Környezetvédelmi felülvizsgálat 

• Környezetvédelmi vizsgabiztos helyett vizsgabiztos meghatározása  

(2021.XII.31.) 

• Mint már korábban is a megfelelt minősítés a  gyári emissziós és 

diagnosztikai érték esetén adható, az MR.-ben található rendeleti 

határérték csak abban az esetben alkalmazható, amennyiben a gyártó ezt 

nem adta meg. (régebbi gépjárművek)  

• Dízelmotoros járműnél a gyári érték az adattáblán vagy egyéb 

jóváhagyást jelző matricán található. 

• Korszerű benzines járműnél alapjáraton is kell CO-t mérni. 

• Euro 6, VI környezetvédelmi osztályú gépkocsi mérés nélkül is 

megfelelhet (5 feltétel) 

• A környezetvédelmi felülvizsgálat technológiája 
 

 

 

VÁLTOZÓ JOGSZABÁLYOK 
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Hatósági szerződések lecserélése  

 

181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 

a vizsgálóállomás engedélyezésének részletes eljárási 
szabályairól 

Határidő:  2018. május 20.  

 Járási és (Fővárosi kerületi) Hivatalok  

(hivatalból lecserélik a hatósági szerződéseket engedélyre) 

 
. 
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 Vizsgálóállomások teendője 
 
 

  

  

 
 

• annak a járműkategóriának az 1. melléklet szerinti 

megnevezését, amelyre a kérelmező szervezet a 

vizsgálóállomást működtetni kívánja, 

• annak a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról 

szóló rendeletben nevesített eljárásnak a megjelölését, amely 

szerint a kérelmező szervezet a vizsgálóállomást működtetni 

kívánja.) 

Várható jogszabály módosítás: VIZSGÁLATI TECHNOLÓGIA  

és ÜGYVITELI LEÍRÁS elkészítése, leadása. 

Nyilatkozat 

Határidő: 2019. május 20. 
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Vizsgáló állomás auditálás 
 

 
 
 
 

Az auditálás nem helyettesíti a  hatósági ellenőrzéseket annak 

csak részét képezi 

 

Auditálás 

 

Hatóság végzi 

2 évig érvényes 

 

Alternatív lehetőség az akkreditált státusz 

megfelőségértékelési szervezet részéről elvégzett akkreditálási 

eljárás 

5 évig érvényes 
 

 



10 

Auditálás tárgya 

3. a vizsgáló állomás pénzügyi helyzete. 

1. a vizsgáló állomás által a 

telephelyére meghatározott 

személyi és tárgyi feltételek 

alapján a vizsgálóállomás által 

készített vizsgálati technológiai 

eljárásrend vizsgálata.  

2. műszaki vizsgálattal 

kapcsolatos ügyviteli eljárás, 

amely tartalmazza az 

ügyfélpanasz kezelését, 

továbbá a jótállási igény 

rendezésének leiratát. 
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Új feltételek, műszerek 

A vizsgáló állomás vizsgáló terének belső méreteit úgy kell 

kialakítani és a kiszolgáló berendezéseket (kipufogógáz-

elszívó, szellőztető, fűtő) úgy kell telepíteni, hogy a teljes 

járművizsgálat (szükségessé váló menetpróba, sebesség- 

vagy lassulásmérés, illetve zajmérés kivételével) egész 

évben zárt térben (helyiségben) végrehajtható legyen 

 

Vizsgáló állomás kialakítása 

2022. május 20. 
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Új feltételek, műszerek  

 

• Álló helyzeti, elektronikus rögzítőfék mérés lehetővé 

tételével (az összkerékhajtású, a hibrid és az elektromos 

járművek konstrukciós kialakításától függő kiegészítő 

eszközökkel). 

A 3,5 tonnát meg nem haladó össztömegű járművek 

fékrendszereinek vizsgálatára alkalmas görgős fékerőmérő 

berendezés esetében: 

2022. május 20. 
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Új feltételek, műszerek  

 

A 3,5 tonna feletti megengedett legnagyobb össztömegű 

járművek fékrendszereinek vizsgálatára alkalmas görgős 

fékerőmérő berendezés, esetében: 

• műszaki követelmény: 21069-1 ISO szabvány A. 

melléklete  

 

2022. május 20. 
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Új feltételek, műszerek  

 

Kerék- vagy tengelyterhelést mérő készülék  

2022. május 20. 
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Új feltételek, műszerek  

 

• a lapok mozgását a kezelő vizsgálóállásból irányíthatja; 

•  A 3,5 tonnát meghaladó össztömegű járművek esetében 

a lemezeknek az alábbi műszaki előírásoknak kell 

megfelelniük: 

•  hosszanti és keresztirányú mozgás: legalább 95 mm, 

•  hosszanti és keresztirányú mozgás sebessége 5-15 cm/s 

Futómű-mozgató pad 

2022. május 20. 
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Új feltételek, műszerek  

 

• fékfolyadék-forráspont ellenőrző, 

• a hibrid és elektromos jármű villamos biztonságának vizsgálatára 

alkalmas készülék 

• Fényszóró ellenőrző készülék, fényerősség mérésre alkalmas 

kivitelben 

• Az elektronikus jármű-interfészhez csatlakoztatható eszköz - 

OBD-kiolvasó 

Egyéb eszközök 

2022. május 20. 
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FÉKVIZSGÁLAT 

A KÖKIR jelenleg lefékezettségi százalékot nem tud fogadni online 

a mérősori szoftvertől, ezért átmenetileg kézzel kell rögzíteni ezt az 

értéket és minősítenie a vizsgabiztosnak (amennyiben nem felelt meg 

a fék úgy a vizuális hibáknál rögzíteni kell).    

 

 

EFT: csak eltérés és 

ingadozást értékelt 

illetve 

fékhatásosságot 

mért. 

FT: Lefékezettségi 

százalékot mér a 

fékhatásosság 

helyett. 
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Várható emisszió mérési változások 

 A beépített belsőégésű motor 

jellege 

 Gyártási időpont / 

környezetvédelmi 

osztály jelzés (kód) 

 Szénmonoxid 

alapjáraton 

(CO [tf%]) 

Szénmonoxid 

emelt üresjárati 

fordulat számon5 

(CO [tf%]) 

Szénhidrogén (CH [ppm]) 

vagy lambda emelt 

üresjárati fordulatszámon 

 Otto-

rendszerű 

 Kipufogógáz 

utókezelés 

nélkül 

 Négyütemű 

 1992. január 1. 

előtt gyártott 
0 igen  -  - 

 1992. január 1. 

után gyártott 
0 igen  -  - 

 Kétütemű 0 igen  - CH igen* 

 Kipufogógáz 

utókezeléssel 

   

   

   

 3 komponensre ható katalitikus 

utókezelő berendezés, 

szabályozott keverékképzéssel 

   

2,4 igen igen λ igen 

 5, 6, 9, 

14, 15 
igen igen   

 egyéb 

utánégető 

 négyütemű 

motornál 
1 igen - - 

 kétütemű motornál 1 igen - CH igen* 
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KÖKIR FELADATOK 

Lefékezettséget az új interfész 

elkészültéig a KÖKIR megfelelő 

ablakában kézi bevitellel rögzíteni 

kell. 

 (Amennyiben a fékvizsgálat 

során nem megfelelő értéket 

kapunk a minősítést a vizuális 

hibáknál is rögzíteni kell, 

ellenkező esetben a vizsgálati 

bizonyítványon nem jelenik meg 

az ügyfél számára a hiba oka.)  

  

A vizuális hibákat az új 

interfész elkészültéig csak a 

KÖKIR-ben lehet rögzíteni, a 

mérősori programban 

rögzített vizuális hibákat a 

KÖKIR nem tudja átvenni. 
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Köszönöm figyelmüket 


