Gépkönyvezés
1. Tudnivalók:
-

A gépkönyvezést kezdeményező jogi vagy magánszemély azonosítására
alkalmas okmányok (személyi igazolvány, lakcímkártya, jogosítvány, vagy
útlevél) kellenek a jármű bemutatásakor.

-

A tulajdonos és a jármű azonosítására alkalmas okmányok (forgalomból
kivonás, behozatali engedély, forgalmi engedély, vagy adásvételi szerződés)

-

A teljes versenyjárműről 1 db színes 9 x 13 cm méretű, ¾-es nézetből kell
készíteni egy fényképet, csatolni kell a bejelentőhöz.

-

Fékhatás mérés tanúsító iratot (30 napnál nem régebbi, műszaki vizsgával
rendelkező járműnél nem szükséges) kell csatolni a bejelentőhöz.

-

Előző gépkönyv (amennyiben már volt gépkönyvezve) csatolni kell.

-

A versenyjárművet
gépkönyvezésre

kizárólag

rajt

kész

állapotban

lehet

bemutatni

2. Eljárás:
-

A gépkönyvezésre ki kell tölteni a bejelentő lapot értelemszerűen, a járműről
készült fényképpel együtt meg kell küldeni e-mailben az MGYSZ részére
(mgysz@mgysz.hu) címre, vagy postai úton a 7100. Mikes utca 24. címre. A
gépkönyv kiállítás díját az MGYSZ 10300002-10315500-49020017
számlaszámra kell átutalni vagy közvetlenül az MKB bankba befizetni..A
műszaki ellenőrzés díját az átvizsgálás helyszínén kell fizetni.

-

Az MGYSZ a bejelentő lakcíméhez legközelebb levő helyszínt biztosítja a
jármű átvizsgálásához, előre megadott időpontban.

-

Az MGYSZ szakemberei elvégzik a versenyjármű átvizsgálását. A vizsgálatról
jegyzőkönyvet vesznek fel. A vizsgálaton megfelelt versenyjármű gépkönyve a
vizsgálati adatlap szerint elkészítésre kerül. A gépkönyvet a bejelentő részére
15 napon belül postai úton megküldjük.

3. Díjak:
-

gépkönyv kiállítása
műszaki ellenőrzés díja

17.000 Ft
13.000 Ft

Gépkönyv iktatási szám

BEJELENTŐLAP GÉPKÖNYVEZÉSHEZ
Bejelentő neve:

………………………………………………………….

Címe:

………………………………………………………….

VERSENYJÁRMŰ ADATAI
Rendszám

Bukóketrec

Tulajdonos neve

Bukóketrec száma:

Tulajdonos címe

Előző gépkönyv sorszáma

Forgalmi eng.száma

Ülések száma

Gyártmány

Beépített tűzoltó készülék

Típus

Beép. Tűzoltó kész. érv. Idő

Tömeg

kg

van / nincs

van / nincs

Kézi tűzoltó készülék érv.idő:

Alvázszám

Külső áramtalanító

Van / nincs

Motorkód

Ülések rögzítése

fix / állítható

Névleges hengerűrtar.

Ülések gyártó/cs szám

Turbófeltöltő

igen / nem

Biztonsági öv gyártó

Nitro

igen / nem

Biztonsági öv kötési pont

Sebességváltó
Fokozatok száma
Hajtás

gyári / 4pont / 6pont
Gyorsulás

automata / mechanikus

3 / 4 / 5 / 6

Drift
Sportág

AWD / FWD / RWD

Gymkhana

Akkumulátor rögzítése

gyári igen / nem

Offroad

Futómű

gyári igen / nem

Üzemanyag tank

gyári igen / nem

Bejelentő neve:

Kérjük értelemszerűen kitölteni. Az adatlapot kitöltés, aláírás
után meg kell küldeni az mgysz@mgysz.hu e-mail, vagy a 7100.
Szekszárd Mikes u. 24. posta címre. Csatolni kell az adatlaphoz
a járműről készült fényképet, forgalmi, vagy adásvételi
másolatot.

Bejelentő aláírása:

Dátum: …………………………………………….

