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MUZEÁLIS JELLEGŰ JÁRMŰ VIZSGÁLATA 
 

KÉRELEM 
 

A KÉRELEM TÁRGYA (a megfelelő aláhúzandó): 
 
a) A jármű muzeális jellegének megállapítása 
b) Új tulajdonos tulajdonjog-változáshoz kapcsolódó bejelentési kötelezettségének teljesítése 
c) Muzeális minősítési döntés elleni panasz 
d) Okmánypótlás; regisztrációs tábla pótlás 

 

KÉRELMEZŐ ADATOK 

Természetes személy vezetékneve: ………………………………………………Utóneve: …………………………………… 

Nem természetes személy megnevezése: ………………………………………………………………………………………. 

Cím / Székhely: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

JÁRMŰ ADATOK (a jármű okmányok alapján töltendő ki) 
 
Forgalmi rendszám (A): ……………………………………………………………………………….................... 

Gyártmány (D.1): ……………………………………………………………………………….................... 

Járműtípus (D.2):  ...……………………………………………………………………………..................... 

Kereskedelmi leírás (D.3) ……………………………………………………………………………....................... 

Alvázszám / vázszám (E) ……………………………………………………………………………...................... 

Saját tömeg (G):  ………………………………………………………………………………………(kg) 

Megengedett legnagyobb tömeg (F.1): ……………………………………………………………………………………(kg) 

Járműkategória (J): …………………………………………………………………………………………... 

Gyártási év: ………………………………………………………………………............................ 

Hengerűrtartalom (P.1): ………………………………………………………………………………………(cm3) 

Teljesítmény (P.2):  ……………………………………………………………………………………...(kW) 

Hajtóanyag (P.3): ……………………………………………………………………………………………. 

Motorkód/motorszám (P.5): ……………………………………………………………………………………………  

Szín (R):  ……………………………………………………………………………………………. 

Ülések száma vezetővel együtt (S.1): ……………………………………………………………………………………………. 

Sebességváltó (a megfelelő aláhúzandó): 0: mechanikus, 1: félautomata, 2: automata 

Jármű jellege: …………………………………………………………………………………………. 

A vizsgálat időpontjában a km számláló állása: ………………………………………………………………………………… 
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KÉRELMEZETT KATEGÓRIA:  eredeti / felújított (több kategória is megjelölhető, aláhúzással jelölendő) 

 
 
NYILATKOZAT: 
 
A „MUZEÁLIS MINŐSÍTŐ SZABÁLYZAT” -ot tudomásul veszem. 

Kijelentem, hogy a jelen űrlapban nevezett járművemet kizárólag a muzeális jellegének megfelelően használom, valamint 
elfogadom, hogy a jármű regisztrációja keretében a személyes adataim az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 
rendelete (GDPR) 6. cikk (1) bek. b) és c) pontjai, valamint az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján kerülnek kezelésre. 

Kijelentem, hogy biztosítom az összes vizsgálandó elem és azonosító hozzáférhetőségét a minősítéshez szükséges 
mértékben. 

A járművet a minősítést követően 

- „OT” betűjelű különleges rendszámmal kívánom 

- nem kívánom 

a közúti közlekedés céljából forgalomba helyezni. (Csak első minősítés esetén, a megfelelő aláhúzandó.) 

 
MELLÉKELT DOKUMENTÁCIÓK A JÁRMŰRŐL (A jármű muzeális jellegének megállapítása iránti kérelem esetén.) 

 
Típusleírás, vagy hiteles igazoló dokumentáció....................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
Kelt: ………………........., 20      év ....................................hónap .................nap 
 
 
 
 
 ………………………………………..  
 kérelmező  
 
 

 
A kérelmet befogadom: 

 

               …………………………………………. 
         MAK – Muzeális Minősítő Szervezet 
 


