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Tisztelt Partnerünk,

Mint arról Ön is bizonyára tudomást szerzett, a közúti járművek környezetvé-
delmi felülvizsgálatainak szabályaíról szóló 77/2009 (XII.15.) 
KHEM – IRM – KvVM együttes rendelet újraszabályozta a gépjárművek 
környezetvédelmi felülvizsgálatának elvégzését.

Maga a környezetvédelmi felülvizsgálat, a műszaki vizsgálat, illetve az integrált 
vizsgálat egybe olvadt és létrejött az egyablakos ügyintézési rendszer.

A rendelet kimondja, hogy a környezetvédelmi felülvizsgálatok periódusideje 
megegyezik a műszaki vizsgálatok idejével, így a környezetvédelmi felülvizsgá-
latok periódusideje kitolódik. Számuk várhatóan 30% – 35%-kal csökken.

A zöldkártya (környezetvédelmi igazolólap) 2010. január.1-től megszűnt, de a 
környezetvédelmi felülvizsgálat nem.

A környezetvédelmi felülvizsgáló hely tovább folytathatja tevékenységét, 
ehhez azonban bizonyos feltételeknek meg kell felelnie. Ezen feltételek 
megismeréséhez kattintson az alábbi linkre:

TÁJÉKOZTATÓ A LEENDŐ KÖRNYEZETVÉDELMI 
VIZSGÁLÓÁLLOMÁSOK SZÁMÁRA

Weszti Control a vizsgáztató rendszer

A minőségi szervíztechnika



1115 Budapest, Kelenföldi út 2.  ■  Telefon/Fax: 208-5036, 204-5583  ■  weszti@vnet.hu – www.weszti.hu

A környezetvédelmi felülvizsgáló hely további lehetősége, hogy a jármű 
műszaki vizsgáztatásához szükséges tárgyi és személyi feltételek teljesítése 
után kezdeményezi a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál a műszaki vizsgázta-
tásra vonatkozó hatósági szerződés megkötését.  Azaz műszaki vizsga állomást 
létesít. Ezen feltételek megismeréséről itt kaphat információt:

TÁJÉKOZTATÓ VIZSGÁLÓÁLLOMÁS LÉTESÍTÉSÉVEL
KAPCSOLATBAN  

Miért érdemes a Weszti Kft. választani a vizsgasorának szállítójaként? A Weszti 
Kft. által szállított több tucat vizsgasor 100% vizsgajogot kapott. Ennél 
jobban semmi nem bizonyíthatja szakértelmünket a komplett rendszerek szállítása 
során.

Kérje egyénre szabott ajánlatunkat vizsgaállomás létesítésével kapcsolatban. 
Kattintson az alábbi linkre és szakkereskedő kollégánk felveszi önnel a 
kapcsolatot.

EGYÉNRE SZABOTT VIZSGAÁLLOMÁS AJÁNLAT

ISO MINŐSÉGÜGYI RENDSZER KIÉPÍTÉSE
Cégünk vállalja EN MSZ ISO 9001 szerinti minőségügyi rendszer kiépítését. 
(A Nemzeti Közlekedési Hatóság által elfogadott minőségügyi rendszer.)

FINANSZÍROZÁS
Amennyiben nem áll rendelkezésére a beruházáshoz elegendő tőke cégünk 
INGYENES pályázat írással áll ügyfelei rendelkezésére.  
További finanszírozási lehetőséget cégünkkel kapcsolatban álló lízing társaságok 
nyújtanak.

A minőségi szervíztechnika



1115 Budapest, Kelenföldi út 2.  ■  Telefon/Fax: 208-5036, 204-5583  ■  weszti@vnet.hu – www.weszti.hu

PROFIT TERMELÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI 
VIZSGÁLAT BEFEJEZÉSE UTÁN
Ha a környezetvédelmi vizsgálat befejezése mellett dönt, ne feledje: a futómű 
állítás a műszaki vizsgáztatás mellett a legnagyobb profitú szervizelés. Prémium 
kategóriás Hunter futómű állítókkal olyan szolgáltatással lép a futómű állítás 
piacára amellyel messze megelőzi versenytársait.

PRÉMIUM KATEGÓRIÁS HUNTER TERMÉKEK

 3D-s futómű állítók 
 tudjon meg róla többet >

Terheléses kerékabroncs vizsgáló 
és kerékkiegyensúlyozó
tudjon meg róla többet >

MINDEN A KERÉK KÖRŰL
Kerékszerelők Kerékkiegyensúlyozók Felníjavítók 
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DIAGNOSZTIKA MESTERFOKON
EASY-SCAN AUTOBOSS
Nézze át a termék Az ásziai
által ismert járművek 
SZGK/TGK nagymestere!
adatbázist >

KLÍMATÖLTŐK
SILVER FUTURA DIAG
szuper-automata klímatöltő

Nagyteljesítményű és megbízható berendezés vonzó 
tulajdonságai a kiváló minőségű alkatrészeknek és a sok 
éves gyártási tapasztalatoknak köszönhetőek.
tudjon meg róla többet >
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