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Jelentkezés folyamata a Magyar Közút Nzrt., Jártasságvizsgálati irodája által szervezett 

jártasságvizsgálatra 

 

I. A jártasságvizsgálatra történő jelentkezés a Magyar Közút NZrt. honlapján 

(www.kozut.hu) keresztül történik, elektronikus formában, az alábbi lépésekben:  

 

1. Regisztráció (felhasználói fiók létrehozása), e-mail-cím és jelszó megadásával. 

2. Sikeres regisztrációról a részvevő laboratórium, automatikus e-mail értesítést kap. 

3. Regisztráció (felhasználási fiók) megerősítése. 

4. Jelentkezés, jelentkezési lap kitöltésével elektronikus formában Társaságunk holnapján 

keresztül.  

A jelentkezés során, az alábbi információkat szükséges megadni, a jelentkező 

laboratóriumoknak:  

- Laboratórium neve; 

- Laboratórium címe; 

- NAH akkreditálás rendelkezésre állása; 

- Megrendelő cég neve (számlázási név); 

- Megrendelő cég címe (számlázási cím); 

- Cégjegyzékszám; 

- Adószám; 

- Bankszámlaszám; 

- Kapcsolattartó neve; 

- Kapcsolattartó elérhetősége (telefon, e-mail). 

A jelentkezési lap kitöltésével, a rendszer automatikusan generál egy sorszámot, mely a 

jelentkezési lapon feltüntetésre kerül. A résztvevő laboratóriumoknak a generált 

sorszám lesz a laboratórium kódja, az adott évi körvizsgálat során.  

5. A jelentkező laboratóriumok a kitöltött jelentkezési lapot, az általuk megadott e-mail 

címen megkapják.  

6. A cégszerűen aláírt jelentkezési lapokat és a Társaság honlapjáról letölthető, 

jelentkezési lap mellékletét, (mely tartalmazza a részvételi költséget is), kitöltés után 

fel kell tölteni az elektronikus jelentkezési felületre.  

 

II. A regisztrációt követő jelentkezés után, a letölthető dokumentumokban található 

jelentkezési lap mellékletét is szükséges kitölteni, arra vonatkozóan, hogy a résztvevő 

laboratórium a meghirdetett vizsgálatok közül, melyik vizsgálatokat szeretné elvégezni, a 

jártasság igazolása érdekében. A jelentkezési lap mellékletén megtalálható, a 

vizsgálatokban történő részvétel ÁFA nélküli költsége. 

 

 

III. A jelentkező laboratóriumnak, cégszerűen aláírt jelentkezési lapokat és a 

jelentkezési lap mellékletét, papír alapon, eredeti példányban is szükséges megküldeni a 

Jártasságvizsgálati iroda részére.  

 Cím:  Magyar Közút Nonprofit Zrt., Jártasságvizsgálati iroda 

1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13. 
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IV. Szerződéskötés 

Érvényes jelentkezést megküldő laboratóriumokkal a JVI szerződést köt, a jelentkezési lap 

mellékletében megadott vizsgálatokra vonatkozóan.  

 

Cégcsoporton belüli több laboratórium jelentkezése esetén a jelentkezési lapokat 

laboratóriumonként szükséges kitölteni és visszaküldeni, azonban a 

cégcsoporthoz tartozó laboratóriumok jelentkezését egy szerződésbe foglaljuk. 

 

A jelentkező laboratóriumnak, cégszerűen aláírt szerződéseket, papír alapon, eredeti 

példányban is szükséges megküldeni a Jártasságvizsgálati iroda részére.  

 

A jelentkezéssel a laboratórium elfogadja a felhívásban foglaltakat. A jelentkezések összesítése 

után a Jártasságvizsgálati iroda megküldi a szerződéseket a résztvevő laboratórium részére. 


