Felülvizsgálati tájékoztató és kérelem
A közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 444/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése alapján a
gépjárművezető a pályaalkalmassági vélemény kézhezvételétől számított 15 napon belül a Vizsgaközpontnál
kezdeményezheti a pályaalkalmassági minősítés felülvéleményezését. Amennyiben a 15 napos határidőn belül nem nyújt be
felülvizsgálati kérelmet, úgy az elsőfokú pályaalkalmassági véleményben foglaltak az irányadóak. A felülvizsgálati kérelem 15
napos határideje jogvesztő, melynek értelmében a határidő elmulasztása miatt méltányossági kérelemnek nincs helye.
A felülvizsgálati kérelmet a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Pályaalkalmassági Vizsgálati Igazgatóságnál kell
benyújtani. A felülvizsgálati kérelmet indokolni kell.
A felülvizsgálati eljárás díja 12.620 Ft (azaz tizenkettőezer-hatszázhúsz forint). A közúti járművezetők pályaalkalmassági
vizsgálatáról szóló 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet alapján a díjat a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni.
Kérjük, az eljárási díjat a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság OTP
Banknál vezetett 11711003-21463062 számú számlájára fizesse be átutalással vagy banki készpénzbefizetéssel. A
beazonosíthatóság érdekében kérjük, hogy a megbízás közlemény rovatába nevét és a sérelmezett pályaalkalmassági
vélemény számát írja be. Átutalandó összeg: 12.620 Ft.
Felülvizsgálati kérelmét a díjbefizetés igazolásával – a tranzakció jóváhagyásáról a banktól kapott visszaigazolás – együtt
nyújtsa be e-mailben (pavig@kavk.hu) személyesen (1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45.) vagy postai úton (1438. Budapest,
Pf. 477.).
A felülvizsgálati eljárás díjának befizetéséről a vizsgaközpont számviteli bizonylatot állít ki. Amennyiben nem saját nevére és
lakcímére kéri kiállítani a befizetési bizonylatot, kérjük, a felülvizsgálati kérelem benyújtásakor nyilatkozzon a költségviselő
nevéről és címéről.
Fontos: a befizetésről számviteli bizonylatot csak a jelentkezési lapon kitöltött költségviselő nevére tudunk kiállítani, javításra
nincs lehetőség!
A felülvizsgálati kérelmet a díj megfizetésének igazolása után a másodfokú bizottság bírálja el.
A másodfokú bizottság a rendelkezésre álló elsőfokú vizsgálati eredmények alapján hozza meg a másodfokú
pályaalkalmassági véleményt, illetve amennyiben szükséges újabb vizsgálat lefolytatása, értesíti a gépjárművezetőt a
vizsgálat időpontjáról.
Fontos: amennyiben a kitűzött vizsgálati időpontban nem tud megjelenni, azt következmény nélkül a kitűzött vizsgálati
időpont előtti 2. munkanapig mondhatja le. Erre vonatkozó kérelmét a pav@kavk.hu e-mail címre küldje meg. Ebben az
esetben a Vizsgaközpont – az Ön kérelmének megfelelően – a vizsgálat díját visszautalja, vagy új időpontot jelöl ki.
Amennyiben a pályaalkalmassági vizsgálat lemondására a kitűzött időpont előtti 2. munkanapig nem kerül sor, és/vagy Ön a
kitűzött vizsgálati időpontban nem jelenik meg, a díj visszatérítésére kizárólag a Vizsgaközpont által e tárgykörben kiadott
szabályzatban foglaltak alapján jogosult.
Kivonat a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 3/2020. (02.01.) számú
pályaalkalmassági vizsgálatok vizsgálati eljárási díjának visszafizetéséről és annak ügyviteléről szóló ügyvezetői szabályzatból:
„Amennyiben az ügyfél a jogvesztő határidőt – kitűzött időpont előtti 2. munkanap - elmulasztja, vagy a vizsgálaton a kitűzött
időpontban nem jelenik meg, részére a vizsgálati díj kitűzött időponttól számított 8 naptári napon belül írásban előterjesztett
igazolási kérelem alapján fizethető vissza. A kérelmet postai úton a 1438 Budapest Pf.: 477 címre küldött levélben, vagy a
pavig@kavk.hu címre küldött emailben lehet előterjeszteni. A határidő számítása tekintetében a postai küldemény
feladásának, illetve az email levelező rendszer által rögzített megérkezésének időpontja az irányadó. A kérelemben elő kell
adni azon körülményeket, amelyek az önhiba hiányát igazolják, továbbá csatolni kell a kérelemben leírtakat hitelt érdemlően
alátámasztó dokumentumokat, (például orvosi igazolás vagy keresőképtelen állományba vételről szóló igazolás vagy hatóság,
közlekedési, személyszállító közszolgáltató által kibocsátott igazolás). Az előbbiek hiányában a Vizsgaközpont hiánypótlást

nem kér, az ügyfél mulasztása önhibának minősül, részére a vizsgálati díjat visszafizetni nem lehet. Méltányosságot csak új
időpont biztosításával lehet gyakorolni.
Az igazolási kérelem benyújtásának 8 napos határideje jogvesztő, melynek értelmében a határidő elmulasztása miatt
méltányossági kérelemnek nincs helye.”
Tájékoztatónk a hatályos, a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 444/2017. (XII. 27.) Kormányrendelet
és a hatályos, a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet alapján készült.

FELÜLVIZSGÁLATI KÉRELEM
Ügyszám: J/K………………./2020.
Név (születéskori név is): .............................................................................................................................
Szül. hely, év, hó, nap: .................................................................................................................................
A sérelmezett pályaalkalmassági vélemény száma: H/……………../2020.
A felülvizsgálat indoka:
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
A felülvizsgálatra szóló értesítést az alábbi címre kérem:
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
A számlát az alábbi névre és címre kérem kiállítani:
Kérjük, amennyiben cég, egyéni vállalkozó vagy adószámmal rendelkező magánszemély részére kéri a számla kiállítását, a
számlázási cím mellé kötelezően be kell írnia az adószámot is, mert ennek hiányában nem tudunk számlát kiállítani. Felhívjuk
figyelmét, hogy a feltüntetett névre és címre készül a számla, melyet utólag nem módosítunk, ezért fokozottan figyeljen a
kitöltésre! Amennyiben nem tölti ki ezt a rovatot, a számlát lakcímére állítjuk ki.
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Kelt. ………………………………………
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aláírás

