Az egyedi bukóketrec tanúsítás Eljárási Szabálya

1. Egyedi bukóketrec tanúsítás folyamata MNASZ azonosítószámmal még nem rendelkező bukóketrecek esetén
1. Bukóketrec MNASZ azonosító szám igénylése: a bukóketrec gyártója a „Kérelem – egyedi
bukóketrec tanúsítvány MNASZ azonosító kiadására” dokumentumot és mellékleteit elküldi a
bukocso@mnasz.hu email címre és átutalással megfizeti a hatályos díjtáblázat V.12.a pontja
szerinti „Bukóketrec azonosító szám kérelmezési díja”-t (átutalás közleménye: „Bukóketrec
azonosító – Gyártó neve”).
2. A díj megfizetéséről az MNASZ számlát állít ki a gyártó részére.
3. Az MNASZ megbízottja a kérelmet elbírálja és megfelelőség esetén kiadja az azonosítószámot.
4. A gyártó elkészíti a bukóketrecet.
5. A gyártó kitölti és aláírja a már azonosítószámmal ellátott Bukóketrec Tanúsítványt (a 7. oldal
kivételével), megküldi a bukocso@mnasz.hu email címre és kérelmezi az egyedi
típusvizsgálatot a vizsgálat helyszínének megjelölésével.
6. Az MNASZ, a hatályos díjtáblázat V.12.b szerinti „Egyedi bukóketrec tanúsítás” díjáról és
amennyiben szükséges a kiszállás díjáról kiállítja a számlát, melyet a gyártó átutalással
megfizet.
7. Az MNASZ megbízottja elvégzi a fényezetlen bukóketrec típusvizsgálatát. Amennyiben a ketrec
megfelelt, az MNASZ megbízottja aláírja a tanúsítványt (2. oldal) és magához veszi az eredeti
példányt, melyet lead az MNASZ székhelyén. Az FIA bukóketrec azonosító matrica
bukóketrecre ragasztandó példányát átadja a gyártónak.
8. A gyártó vagy megbízottja felragasztja a FIA bukóketrec azonosító matricát a ketrecre.
Fényezett felületre is szabad. Kitölti a Bukóketrec Tanúsítvány 7. oldalát és emailen megküldi
azt a bukocso@mnasz.hu-ra.
9. Az MNASZ kinyomtatja és beilleszti a Bukóketrec Tanúsítvány 7. oldalát a már nála lévő
Tanúsítványba, az adatok ellenőrzése után beragasztja a FIA bukóketrec azonosító matrica
második példányát a tanúsítványba.
10. Az MNASZ nyilvántartásba veszi a ketrecet és az eredeti példányt postai úton megküldi a
bukóketrec gyártónak.
A bukóketrec gyártó felelőssége a részére átadott FIA azonosító matrica felragasztása. Amennyiben a
matrica elveszik vagy nem megfelelően ragasztják a bukóketrecre, a matrica érvénytelenné válik.
Ebben az esetben lehetőség van új matrica igénylésére a hatályos díjtáblázat V.12.h pontja szerinti díj
megfizetése mellett.
A Bukóketrec Tanúsítvány kiadása után a FIA azonosító matrica semmilyen módon nem módosítható,
áthelyezhető vagy cserélhető. Amennyiben az eredeti Bukóketrec Tanúsítvány elveszik vagy a
bukóketrecen lévő matrica megsérül, a bukóketrecet újra kell tanúsítani.

Amennyiben a bukóketrec gyártó tudomására jut egy FIA azonosító matrica elvesztése,
megrongálódása vagy esetlegesen nem szabályszerű felhasználása, azt haladéktalanul jelenteni
köteles a bukocso@mnasz.hu-ra írt emailben (fényképes dokumentációval, amennyiben van).

2. Egyedi bukóketrec tanúsítás folyamata Historic járművek
bukóketrecei esetén
1. Bukóketrec MNASZ azonosító szám igénylése: a bukóketrec gyártója a „Kérelem – egyedi
bukóketrec tanúsítvány MNASZ azonosító kiadására” dokumentumot és mellékleteit elküldi a
bukocso@mnasz.hu email címre és átutalással megfizeti a hatályos díjtáblázat V.12.a pontja
szerinti „Bukóketrec azonosító szám kérelmezési díja”-t (átutalás közleménye: „Bukóketrec
azonosító – Gyártó neve”).
2. A díj megfizetéséről az MNASZ számlát állít ki a gyártó részére.
3. Az MNASZ megbízottja a kérelmet elbírálja és megfelelőség esetén kiadja az azonosítószámot.
4. A gyártó elkészíti a bukóketrecet.
5. A gyártó kitölti az azonosítószámmal ellátott 2015-ös formátumú Bukóketrec Tanúsítványt,
megküldi a bukocso@mnasz.hu email címre és kérelmezi az egyedi típusvizsgálatot a vizsgálat
helyszínének megjelölésével.
6. Az MNASZ, a hatályos díjtáblázat V.12.b szerinti „Egyedi bukóketrec tanúsítás” díjáról és
amennyiben szükséges a kiszállás díjáról kiállítja a számlát, melyet a gyártó átutalással
megfizet.
7. Az MNASZ megbízottja elvégzi a fényezetlen bukóketrec típusvizsgálatát. Amennyiben a ketrec
megfelelt, az MNASZ megbízottja aláírja a két példányban kinyomtatott tanúsítványt és
magához veszi az egyik példányt, melyet lead az MNASZ székhelyén.
8. Az MNASZ nyilvántartásba veszi a ketrecet.

3. Egyedi bukóketrec tanúsítás folyamata 2022.01.01-én MNASZ
azonosító számmal rendelkező bukóketrecek esetén
1. A gyártó elkészíti a bukóketrecet.
2. A gyártó kitölti az azonosítószámmal ellátott 2015-ös formátumú Bukóketrec Tanúsítványt,
megküldi a bukocso@mnasz.hu email címre és kérelmezi az egyedi típusvizsgálatot a vizsgálat
helyszínének megjelölésével.
3. Az MNASZ, a hatályos díjtáblázat V.12.a + V.12.b szerinti díjat és amennyiben szükséges a
kiszállás díjáról kiállítja a számlát, melyet a gyártó átutalással megfizet.
4. Az MNASZ megbízottja elvégzi a bukóketrec típusvizsgálatát. Amennyiben a ketrec megfelelt,
az MNASZ megbízottja aláírja a két példányban kinyomtatott tanúsítványt és magához veszi az
egyik példányt, melyet lead az MNASZ székhelyén.
5. Az MNASZ nyilvántartásba veszi a ketrecet.

