Az eredetiségvizsgálatról
Azok a műszaki vizsgaállomások, amelyek rendelkeznek
NKH szerződésmódosítással, a KERT programban végezhetik a hatóság által elrendelt és a kérelemre induló előzetes
eredetiségvizsgálatot is.
Az NKH a „felparaméterezését” elvégezte.
Amennyiben a hatóság a Magyar Államkincstárnál (MÁK)
vezetett 10032000-00289926-00000000 számlájára a
szükséges fedezet összegét átutalták, és a 301/2009. (XII.
22.) kormányrendeletben rögzített működési és technikai feltételekkel rendelkeznek, a tevékenységet végezhetik.
A készpénz átutalási megbízás közlemény rovatába csak a
következőket szükséges feltüntetni, szóközzel elválasztva:
– a befizető adószáma kötőjelek nélkül,
– a „fedezet-KERT” szó feltüntetése.
A program elérhető mindazon számítógépeikről, amelyekről a KÖKIR program is elérhető, a https://kert.nkh.gov.hu/
kert/ címen.
Amennyiben böngészőjük a „A webhely tanúsítványa hibás”
figyelmeztetést küldi, akkor válasszák a „Továbblépés erre a
webhelyre (nem javasolt)” menüpontot.
A vizsgabiztosok és ügyintézők belépéshez szükséges
felhasználóneve általánosságban a KÖKIR-ben használt
felhasználónév, azonban a névben szereplő @ helyett .
-ot kell írni. A jelszó megegyezik a felhasználónévvel (pl.:
skovacs13.ext.dmz).
Fontos, hogy a KERT program csak 20 karakterig engedi a
felhasználóneveket rögzíteni, ezért akinek a felhasználóneve a pontokkal együtt meghaladja a 20-at, az csak az első
20 karaktert használja!
Sikeres belépés után a „kliensalkalmazás” menüpontot kell
választani, ahol a JAVA segédprogram betöltődése után ismételten meg kell adni az előbbiekben alkalmazott felhasználónevet és jelszót.
Az ismételt sikeres belépés után a bal felső sarokban található „Főmenü” menüpontra kattintva a „jelszó megváltoztatása” menüpontban biztonsága érdekében mindenki változtassa meg jelszavát!
Az eredetvizsgálatot az „Adminisztráció” menüpontban kell
megkezdeni, majd a „Vizsgálat” menüpontban kell folytatni.
Az igazolás és a számviteli bizonylat az „Adminisztráció”
menüponton belül található „igazolás nyomtatása” pontban
érhető el.
A vizsgálatok csak az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás
részletes szabályairól szóló 301/2009. (XII. 22.) Korm. rendeletben előírtak alapján végezhetőek!
Külön felhívjuk a vizsgaállomások figyelmét, hogy
– a felelősségbiztosításra, mely kifejezetten eredetiségvizsgálat felelősségbiztosítására szól: 301/2009 korm. rend
6§ c) pontja,
– folyamatos 30 napnál nem régebbi „nemleges adóigazolás” egyszerűbben a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepelnie kell a cégnek,
vizsgálat csak zárt térben végezhető.
GVOEelnökség
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Vizsgálóállomás engedélyezésére irányuló
eljárás díja (Fizethetünk ismét?)
A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó
egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi CIX. törvény 55. §
(29) bekezdése értelmében:
„A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény, valamint a
közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII.
törvény e törvénnyel megállapított rendelkezéseit az e törvény hatálybalépését követően indult vagy megismételt eljárásokban kell
alkalmazni azzal, hogy az e törvény hatálybelépését megelőző
napon a jármű időszakos vizsgálata során közreműködésre jogosult műszaki vizsgabiztosok, személyek, szervek és szervezetek az e
törvény hatálybalépését megelőző napon fennálló feltételek mellett
2010. június 30-ig jogosultak a jármű időszakos vizsgálata során
tanúsító szervezetként közreműködni a tényállás tisztázásában.”
A vizsgálóállomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól és a vizsgálóállomással kötendő hatósági szerződés tartalmáról
szóló 302/2009. (XII. 22.) korm. rendelet értelmében a vizsgálóállomásoknak ismételten kérelmezniük kell a tevékenység engedélyezését a közlekedési hatóságtól. Az engedélyezési eljárás díjköteles,
díját a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban
tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM
rendelet tartalmazza az alábbiak szerint:
„6. Vizsgálóállomás engedélyezésére irányuló eljárás díja, valamint a
sorozatszerű átalakítást végző gépjárműfenntartó szervezet feljogosítása az átalakított jármű vizsgálatára, járműkategóriánként: 171 200 Ft.”
A korábban működő vizsgálóállomások esetében a közlekedési hatóság a korábbi kijelölések során megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat egy járműkategória esetében beszámítja. Az igazgatási szolgáltatási díjat a vizsgálóállomásonként (telephelyenként) és az adott
telephelyen vizsgáztatandó járműkategóriánként kell megfizetni.
NKH Központi Hivatal tájékoztatója, Budapest 2010. január 7.

Járműkategóriák a vizsgálóállomásengedélyezési eljárások során
A vizsgálóállomások kijelölése során a díjfizetéskor a járműkategóriák számát az alábbiak szerint kell figyelembe venni:
Megnevezés
1. Személyszállító jármű
2. Tehergépkocsi
3. Pótkocsi
4. Motorkerékpár
5. Traktor, lánctalpas traktor, lassújármű
6. Traktorpótkocsi, traktorvontatmányú gép
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A díjat szervezetenként kell megfizetni! Amennyiben korábban működő vizsgálóállomás esetében kerül lefolytatásra
az eljárás, a korábban megfizetett díjat egy kategória esetében megfizetettnek kell tekinteni!
Budapest, 2010. január 12.
(Lapzártakor még ez volt a hivatalos állapot.)

